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Annwyl gyfeillion, 

Dyma ni ar drothwy mis Tachwedd a’r Nadolig ar y gorwel a’r siopau eisoes yn llawn o 

anrhegion deniadol i’n temtio - y math o anrheg sydd yn aml yn glanio ar fwrdd raffl rhywdro yn 

ystod y flwyddyn ganlynol!  

Gofynnodd Eifion Wyn y cwestiwn hwn am fis Tachwedd:  

    “Pwy sydd yn dyfod fin nos i lawr,  

    A chuwch ar ei ael, dros y Moelwyn Mawr?  

    Gwyntyll y corwynt sydd yn ei law…..”  

Wel, fe gafwyd y corwynt cyn i Dachwedd gyrraedd mewn gwirionedd - diolch fod Cymru fach wedi osgoi’r gwae-

thaf o’r storm ond meddyliwn am yr anffodusion dros y ffin yn ne Lloegr a gollodd anwyliaid yn y ddrycin. A dweud 

y gwir roedd Bethan a minnau yn aros yng Nghaerdydd gyda Mari Fflur noson y storm fawr ond ar wahân i ambell 

gawod hynod drwm, ni welson ni fawr ohoni - diolch am hynny. Un rhyfeddod a aeth â’n sylw tra yng nghyffiniau'r 

ganolfan siopa ger cae peldroed yr Adar Gleision oedd yr enfys orau a welsom erioed - ei ffurf yn fwa perffaith dros 

ein prifddinas a’i lliwiau yn hynod lachar - chwedl Eifion Wyn 

     “Mae saith o liwiau arni,  

     A’r rheini’n dlws i gyd;  

     A gwnaed ei bwa meddir,  

     O flodau gwyw y byd.”  

Gan ein bod yng Nghaerdydd bu inni fethu oedfa olaf y Parchedig Ron Rees yn Eglwys y Santes Fair - deallaf fod 

yna gynulleidfa deilwng yn bresennol, gan gynnwys cynrychiolaeth dda o Salem. Tybiaf fod maint y gynulleidfa yn 

arwydd o boblogrwydd Ron yn yr ardal hon. Dymunwn yn dda iddo ef a Jackie wrth iddynt ail ymgartrefu ym Mhen 

Llŷn.  

Yn ystod mis Hydref collwyd un o fawrion ein henwad, sef y Parchedig Meirion Lloyd Davies, Pwllheli. Roedd Me-

irion yn ymwelydd cyson â phulpud Salem - yn wir, bu hefo ni ym mis Ebrill eleni ac er bod ei salwch wedi gadael ei 

ôl arno roedd mor drwsiadus ag erioed a’i draethu yr un mor bwerus a huawdl. Cynhaliwyd ei angladd yng Nghapel 

y Drindod, Pwllheli dan arweiniad y Parchedig Bryn Williams. Daeth cynulleidfa  luosog i dalu’r deyrnged olaf i’r 

gŵr carismataidd hwn, gŵr oedd â’r ddawn i gyfleu Efengyl Iesu Grist mewn ffordd ddealladwy a difyr ond a oedd 

yn berffaith fodlon sôn am ei amheuon, sef yr ansicrwydd sydd yn llethu y rhan fwyaf ohonom yng nghanol 

stormydd bywyd. Roedd pump o swyddogion Salem yn bresennol yn ei angladd a rhai aelodau eraill, o bosib - nid 

oedd modd gweld pawb a oedd yno. Cafwyd teyrngedau  hyfryd iddo gan dri o’i gyfeillion pennaf, sef y Parchedi-

gion Arthur Meirion Roberts, Dr. Alwyn Roberts a W.H.Pritchard. Cyfeiriwyd at y ffaith ei fod yr un mor gyfforddus 

yn annerch cynhadledd mewn gwlad dramor ag yr oedd yn sgwrsio gyda’i gyfeillion yng Nghlwb Golff Pwllheli. 

Roedd yn ŵr eang ei ddiddordebau a’i wybodaeth ac roedd hefyd yn eangfrydig ei ddiwinyddiaeth. Bydd colled fawr 

ar ei ôl.   

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch i Mrs Helen Parry am drefnu oedfa Ddiolchgarwch mor raenus ac effeithiol. 

Diolch i’r plant a’r bobl ifanc a gymerodd ran ac i’w rhieni am eu cydweithrediad. Diolch hefyd i Mr Peter Jones am 

ei anerchiad hwyliog ac effeithiol i’r plant. Diolch hefyd am y ffrwythau hyfryd a gyflwynwyd gan y plant - 

dosbarthwyd hwy yn lleol ac fe’u gwerthfawrogwyd yn fawr (gweler yr adroddiad ar y dudalen gefn). Profiad bendi-

thiol iawn oedd cael bod yn bresennol yn yr oedfa. Diolch hefyd i Mr Terry Lloyd am drefnu oedfa hwyrol addas 

iawn ac i bawb â’i cynorthwyodd ar y noson. 

Os ydych yn o dro i dro yn pendroni ynglŷn â’r hyn sydd yn digwydd mewn perthynas â tho a nenfwd Salem dyma’r 

sefyllfa fel y saif ar hyn o bryd. Mae’r adeiladwyr, sef cwmni'r Brodyr Chesworth o Dywyn, yn ysu i (drosoddd) 



 

OEDFAON MIS TACHWEDD 

Tachwedd 3ydd - Bore a hwyr - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy - gweinyddir y Cymun yn oedfa’r bore. 

Tachwedd 10fed -  Bore a hwyr  - Y Parchedig Ddr Nerys Tudor, Penfforddlas 

Tachwedd 17eg -   Bore a hwyr - Y Parchedig Eifion Jones, Dinbych 

Tachwedd 24ain -  Bore a hwyr  - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Y GYMDEITHAS DDIWYLLIANNOL 

Nos Iau, Tachwedd  7fed - “Minnau âf i Gwm y Cymoedd” - Glyn Jones Y Bala    Llywydd - Aelwyn G. Roberts 

Nos Iau, Tachwedd  21ain -“Hen Feddyginiaethau” - Sion Llywelyn, Llanuwchllyn    Llywydd - Elliw Richards 

Y SEIAT 

Nos Lun, Tachwedd 11eg - 7 o’r goch yr hwyr - Cyfarfod agoriadol y tymor newydd 

ddechrau ar y gwaith. Yr hyn sydd wedi bod yn ein dal yn ôl yw'r ystlumod a’r fiwrocratiaeth ryfeddol sydd ynghlwm 

â’r creaduriaid hyn a’r angen i ddilyn canllawiau caeth Parc Cenedlaethol Eryri i’r llythyren. Daeth ychydig newyddion 

da i law yn ystod y mis diwethaf, sef y bydd Awdurdod y Parc yn rhoi grant sylweddol tuag at y prosiect. Y gobaith yn 

awr yw y bydd modd dechrau ar y gwaith tua diwedd mis Tachwedd, dechrau mis Rhagfyr, os y llwyddwn ni i ymdopi 

â’r holl waith papur! 

Gobeithio bod y rhai ohonoch sydd wedi bod neu yn parhau i dderbyn triniaeth feddygol yn cryfhau ac yn gwella. Co-

fiwch fod y swyddogion yn barod iawn i gynorthwyo gyda’r cludiant os oes gennych apwyntiad mewn ysbyty, boed 

hynny yn bell neu yn agos - rhowch alwad i mi (423 494) - mae un ohonom yn siŵr o fod ar gael. Anfonwn ein cofion 

hefyd at ein haelodau sydd yn gaeth i’w cartrefi oherwydd anhwylder neu lesgedd. 

  Yn gywir, 

   Dwyryd Williams (ar ran y swyddogion) 

CYFARFODYDD DIOLCHGARWCH 

Cafwyd dau gyfarfod bendithiol iawn yn Salem dydd Sul, Hydref 13eg. Roedd yr oedfa foreol yng 

ngofal y plant a’r bobl ifanc ac wedi ei threfnu yn bennaf gan Helen Parry. Braf iawn oedd cael 

cynulleidfa deilwng i gefnogi’r ieuenctid. Cymerwyd rhan gan Ffion Bryn, Ffion Jones, Mared, 

Ffion, Steffan, John a Tomos, Sion, Marged ac Osian, Dwain a Gwenno, Dylan ac Iwan, Nia a Catrin, Sian Eleri a 

Glesni. Cafwyd anerchiad pwrpasol iawn i’r plant gan Peter Jones. Mae Peter yn un sydd yn hoff iawn o fwyd trad-

dodiadol ond tynnodd ein sylw at yr holl fwydydd tramor y mae eu bwyta heb ystyried o ble y maent yn dod. 

Cyfeiliwyd i’r plant gan Nerys Roberts. Diolch i bawb am y ffrwythau a gyflwynwyd yn ystod yr oedfa - 

dosbarthwyd y cyfan i Gartref Cefn Rodyn, Canolfan Dolfeurig, Tŷ Abbeyfield, Cartref Y Llwyn a’r ysbyty leol.  

Terry Lloyd oedd yng ngofal yr oedfa hwyrol a chymerwyd rhan gan Mona Hughes, Ann Evans, Ann Roberts a 

Helen Jones. Yr organyddes oedd Bethan Williams ac arweinyddes y gân oedd Ann Roberts.  

CYFARFOD AGORIADOL Y GYMDEITHAS 

Nos Iau, Hydref 17ain, o dan nawdd cynllun Noson Allan Fach, cawsom gwmni 

y berfformwraig a’r gantores werin ddawnus sef Mair Tomos Ifans. Mae Mair yn 

ei helfen yn diddanu, canu ac adrodd straeon a chwedlau a chawsom noson werth 

chweil yn ei chwmni. Aeth â ni ar fordaith fer ar hyd arfordir Cymru drwy 

adrodd ambell hanesyn a chanu ambell gân werin forwrol. 

Cawsom hanes Tugger, y ci a achubodd griw o dri yn ystod storm enbyd oddi ar 

arfordir Rhoscolyn yn Sir Fôn, ond bu farw Tugger yn fuan wedyn ac y mae 

craig yno i gofio am ddewrder y ci dewr a ffyddlon. 

Roedd hanes Agnes, merch ifanc o  Gors y Gedol, Dyffryn Ardudwy yn hanesyn 

trist iawn. Roedd hi yn caru ag Ithel, Bronyfoel Uchaf ond doedd Ithel ddim yn 

plesio’i thad! Ceisiodd ef ddod â’r berthynas i ben drwy wahardd i’r ddau gyfarfod ond yn y diwedd cloiwyd Ag-

nes mewn cell fechan yn nho’r plas. Er hyn, gallodd Agnes gysylltu ag Ithel drwy anfon un o’i cholomenod fel lla-

tai at Ithel ond un diwrnod cafwyd hyd i Agnes yn farw yn ei chell fechan. Ai o dor-calon y bu hi farw tybed? 

Canodd Mair amryw o ganeuon môr cyfarwydd o gasgliad J. Glyn Davies ond fydd y gân “Bugail Aberdyfi” ddim 

yn golygu yr un peth i ni rwan ar ôl clywed Mair yn canu ei geiriau hi ar yr alaw,  sef safbwynt ac ymateb ei wraig.  

Daeth Mair â’r noson wych i ben drwy ganu geiriau hiraethus ar alaw hyfryd a gyfansoddodd tra ar Ynys Enlli. 


