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  Annwyl Gyfeillion, 

“Tachwedd a’i darth a’i niwl o hyd 

Sy’n gwneud i ni anniddan fyd.” 

Dwn i ddim pwy yw awdur yr uchod, ond mae wedi llwyddo i grynhoi sut mae llawer ohonom yn teimlo yr amser 

yma o’r flwyddyn.  Er i liwiau euraidd yr hydref barhau eleni, mae troi’r cloc yn ôl yn arwydd o’r tymor yn newid. 

Mae’n rhaid cyfaddef pan fo’r dyddiau’n dechrau byrhau bod rhywbeth yn braf am gael tynnu’r llenni, cynnau’r tân 

ac eistedd yn gysurus min nos ond teimlaf mai mis dib (llwm, diflas) yw Tachwedd ar y cyfan.  Da o beth felly yw 

dwyn i gof adnod 17 o’r bennod gyntaf o Lythyr Iago “Mae pob rhoi, a phob haelioni yn dod oddi wrth Dduw yn y 

nefoedd uchod. Fe ydy'r Tad a greodd y sêr a'r planedau, ond dydy ei oleuni e ddim yn amrywio, a dydy e byth yn 

taflu cysgodion tywyll”.   

Mae’r mis hwn wedi gweld llawer cyfnod cythryblus yn ein hanes. Ar Dachwedd 6ed 1282 trechodd lluoedd  Lly-

welyn yr 2il y Saeson groesodd y Fenai o Fôn gan fwriadu  goresgyn a gorchfygu Eryri.  Gŵyr pawb am Guto Ffowc 

a “Chynllwyn y Powdwr Du” ar Dachwedd 5ed 1605 sy’n cael ei gofio ar noson tân gwyllt bob blwyddyn.  Ar 

Dachwedd 4ydd 1839 cynullodd 5,000 o Siartwyr Blaenau Gwent yn nhref Casnewydd i fynnu hawliau i’r werin.  

Saethodd y milwyr atynt o westy’r Westgate gan ladd bron i 30 ac anafu 60.  Tachwedd 22ain l900 yw’r dyddiad 

gychwynnodd Streic Fawr y Penrhyn pan adawodd y chwarelwyr eu gwaith am dair blynedd.  Cychwynnodd tridiau 

o derfysg yn Nhonypandy ynglŷn â safon byw’r glowyr ar Dachwedd 7fed 1911 ac ar Dachwedd 9fed 1927 

cychwynnodd y Daith Newyn gyntaf o’r Rhondda fel protest yn erbyn diweithdra a thlodi.  Ond mae 'na nifer o 

bethau positif am fis Tachwedd hefyd - ym myd darlledu darlledwyd y rhaglenni cyntaf ar S4C ar Dachwedd 1af, a 

dyma fis sefydlu Radio Wales hefyd.  Sefydlwyd Parc Cenedlaethol Eryri ar Dachwedd 20fed 1951.   

Yma yn Salem, daeth nifer o deulu a ffrindiau Iola a Tommy Davies, Prendy ynghyd ar y Sul cyntaf o Hydref i 

wasanaeth arbennig lle y bedyddiwyd eu hwyres a’u gor-ŵyr (gweler chwith-isod).  Cafwyd cyfarfodydd  Diol-

chgarwch bendithiol eto eleni - mae’n diolch yn fawr i’r rhai fu’n trefnu a chymryd rhan. Ond trist yw nodi yma gol-

li dau o aelodau selocaf y capel - a’r ddau yn gasglyddion.  Brodor o Flaenau Ffestiniog oedd John Morgan, dyn 

parod ei gymwynas ac un a fu yn ffyddlon i’n hoedfaon hyd iddo ei gymryd i’r ysbyty ddiwedd yr haf.  Roedd Wyn 

Jones wedi byw yn Nolgellau ar hyd ei oes, ac yntau hefyd wedi bod yn ffyddlon i’w gapel tra medrodd fynychu.  

Yn wir, yn ddiweddar, John Morgan oedd yn ei gyrchu i’r capel a’i ddanfon yn ôl i gartref Y Llwyn.  Anfonwn ein 

cydymdeimlad dwysaf at eu teuluoedd. Anfonwn hefyd ein cofion a’n dymuniadau gorau i bawb sydd yn gaeth i’w 

cartrefi neu o dan anhwylder ar hyn o bryd.    

Erbyn i chwi gael y daflen hon, bydd y criw deithiodd i Batagonia wedi dychwelyd.  Edrychwn ymlaen i’ch croe-

sawu yn ôl a chael hanes y cystadlu a’r hwyl.  Deallwn i’r côr ddod 

i’r brig, a daeth llwyddiant hefyd i Mr Rheinallt Griffith gan iddo 

yntau ennill yn yr Eisteddfod, a hynny ar gystadleuaeth cyfansoddi 

telyneg. 

Os am rywle i fynd ar gyda’r nos dros y gaeaf, beth am gefnogi cy-

farfodydd y Gymdeithas Ddiwylliannol? Cyfle i fwynhau sgwrs ddi-

fyr yn y Festri gyda ‘paned i ddilyn.  Os nad oes gennych raglen ei-

soes holwch yr ysgrifenyddion Mona Hughes neu Llinos Cadwaladr. 

         Yn gywir iawn ar ran y Swyddogion, 

    John Cadwaladr    

OEDFAON MIS TACHWEDD 

Dydd Sul, Tachwedd 4ydd   - Bore yn unig  -   Oedfa dan ofal Mrs. Llinos Cadwaladr 

Dydd Sul, Tachwedd 11eg  -   Bore  a hwyr  -  Y Parch. John Owen,Rhuthun (Oedfa’r Bore am 9.45a.m.) 

Dydd Sul, Tachwedd 18fed -  Bore yn unig  -   Oedfa dan ofal Mrs. Nerys Roberts 

Dydd Sul, Tachwedd 25ain -  Bore a Hwyr  -   Y Parchedig Cynwil Williams, Caerdydd 



 

GAIR GAN EIN TRYSORYDD, MR JOHN CADWALADR 

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

blwyddyn ariannol Eglwys Salem ar y 31ain o 

Ragfyr. Gan ein bod ar drothwy mis Rhagfyr, 

fe hoffwn ofyn yn garedig i chi wneud eich 

cyfraniadau erbyn diwedd y mis, os gwelwch yn dda. Mae 

disgwyl i adroddiad Eglwys Salem fod ar gael erbyn Chwe-

fror 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. Os am gael gwybod cyfanswm eich cyfraniadau 

hyd yma, cysylltwch â mi. Diolch am eich cydweithrediad. 

 NOSON AGORIADOL Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

I agor tymor newydd y Gymdeithas eleni, cafwyd merch arbennig o dalentog – athrawes, cyfansoddwraig,  perfform-

wraig, sydd hefyd yn ddylunwraig! 

Hefyd mae  Rhiain Bebb, o Lanbrynmair yn wreiddiol, ond o Fachynlleth rwan, yn ymddiddori ym mhob agwedd o 

diwylliant Cymru, yn arbennig chwarae’r delyn deires a chyfansoddi a chanu alawon gwerin.  

Gan fod Cadair Eisteddfod y Gweithwyr Dolgellau, 1928 wedi ei chyflwyno i Salem yn ddiweddar, dechreuodd y 

noson drwy ddangos llun cadair debyg iawn, un hardd, gerfiedig a brynodd hi mewn ocsiwn yn Ne Cymru tua 20 

mlynedd yn ôl. Cynhaliwyd yr Eisteddfod hon ar Chwefror 29ain 1936 ac enillwyd hi gan Myfyr Aman. Ym ei 

meddiant hefyd roedd copi o hen hen alaw o’r enw Llyfnant Waltz a gyfansoddwyd yn y ddeunawfed ganrif gan 

Alawydd Maglona o Fachynlleth. 

Yna, aeth â ni ar daith ddiddorol o’r enw “Y stori tu ôl i’r clawr”, sef hanes dylunio cloriau CDs a llyfrau, gan chwarae 

alaw berthnasol ar yn ail.  

Yr un cyntaf oedd “Yn y Gwaed” sef CD gôr telynau Rhes Ganol. Ar y clawr, mae llun a fenthycwyd o lyfr Edward 

Jones, y casglwr alawon gwerin. Mae’r CD yn cynnwys cerddoriaeth draddodiadol Gymreig o'r 17eg i'r 19eg ganrif.  

Pan aeth Rhiain ati i lansio ei CD ei hun, aeth at yr arlunwraig Ruth Jên o Dalybont a rhoi ffotograff ohoni ei hun yn ei 

gwisg Gymreig yn chwarae’r delyn deires. Yna, peintiodd Ruth lun hynod o ddel o Rhiain a hwnnw sydd ar y CD 

“Teires”.  

Yna, ar y llyfr a’r CD “Cofia dy Werin” aeth at Ogwyn Davies, Tregaron a gofyn iddo yntau beintio llun ar ffurf yr 

enwog graig “Cofiwch Dryweryn” ger Llanrhystud. Unwaith eto, roedd hwn yn hynod o addas. Daeth y noson i ben 

drwy iddi ganu’r alaw o’r un enw. Diolchodd y llywydd y Barchedig Megan Williams iddi am noson ardderchog a 

chartrefol. 

GWASANAETH DIOLCHGARWCH Y 

PLANT A’R BOBL IFANC 

Bore Sul, Hydref 14eg,  cafwyd 

oedfa Ddiolchgarwch fendithiol 

iawn yng nghwmni plant a phobl 

ifanc yr eglwys. Cymerwyd rhan gan Ffion, 

Steffan, John, Tomos, Sion, Marged, Osian, 

Owain, Gwenno, Dylan, Iwan, Nia a Mared. 

Gofalwyd am y trefnaidau gan Mrs Helen Par-

ry  ac athrawon yr Ysgol Sul. Cyfeiliwyd i’r 

plant gan Mrs Nerys Roberts a’r organyddes 

oedd Mrs Bethan Williams. 

NOSON YN NGHWMNI GWYN PIERCE 

Treuliodd aelodau’r Gymdeithas orig 

hynod ddifyr a phleserus nos Iau, Hydref 

18fed yng nghwmni Mr Gwyn Pierce, 

Harlech  - a’i gitâr! Aeth a ni ar siwrnai 

llawn nostalgia ’nôl i alawon hyfryd y 

60au a’r 70au – ac ’roeddem fel cynul-

leidfa yn barod iawn i ymuno yn y canu o bryd i’w gi-

lydd. Y gamp wedyn oedd cofio’r geiriau Saesneg a 

phwy arferai eu canu. Ac yn wir, ’roedd hi’n amlwg 

o’r atebion parod bod nifer o’r aelodau yn dal i gofio 

“sîn bop” hanner canrif yn ôl yn glir iawn! Yn y seibi-

au rhwng y caneuon cawsom aml i stori ogleisiol a do-

niol. Fel y dywedodd llywydd y noson, Mrs Nerys 

Roberts wrth ddiolch cawsom noson oedd yn wiri-

oneddol wrth ein bodd. 

Pobl ifanc Clwb CIC, ynghyd â’r Ysgrifennydd a Gwenno 

Teifi, a feiciodd i’r Bermo ac yn ôl er budd Apel Guatemala. 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Tachwedd 8fed   - Alun Elidir - “O’r Byd Actio i Fyd Ffermio” 

Nos Iau, Tachwedd 22ain - Siôn Llewelyn -  “Hen Feddyginiaethau” 


