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Rhifyn 154 

Annwyl Gyfeillion, 

     Oll yn eu gwisgoedd lliwgar 

                  O’r glyn a choed yr ardd, 

               Rhai mewn melyn, gwyrdd a choch 

                                        A rhai mewn porffor hardd. 

                                                                                            T.Llew Jones 

Ydym, rydym yn y cyfnod hwnnw pan mae’r dail yn dechrau troi’u lliw a chyn hir fe welir y lliwiau a 

ddisgrifir gan T.Llew Jones yn drwch ar hyd a lled y wlad. Bu Bethan a minnau am dro i gyfeiriad Penbanc 

yn ddiweddar, gan edrych i lawr ar ddyffryn yr afon Wnion. Trwy ddringo’r llechweddau uwchben y dre mae 

modd gweld pa mor goediog yw’r dre a’r cyffiniau. Rhaid cyfaddef fy mod i’n teimlo weithiau fod yn dref yn 

cael ei llyncu gan goed! Blynyddoedd yn ôl cafodd y coed ar lan yr afon Wnion eu tocio, gan alluogi 

cerddwyr a thrigolion y tai ger Ffordd Abermaw i weld Cader Idris! Gresyn na fyddai hynny yn digwydd eto!  

Tra’n son am fyd natur, difyr oedd clywed gan Llion James iddo weld dau ddyfrgi yn yr afon Wnion ger Pont 

y Wernddu yn ddiweddar. Mae’n braf meddwl fod y creaduriaid hyfryd hyn yn byw yn ein hardal unwaith eto 

(er eu bod yn cystadlu gyda physgotwyr y fro!) 

Un o’r pethau sydd yn dylanwadu ar liw'r dail a phryd y maent yn newid lliw yw'r tywydd. Hoff destun trafod 

ni’r Cymry, a hynny ar hyd y canrifoedd fe dybiwn, yw y tywydd! Ni allwn gwyno am y tywydd eleni, mae 

hynny’n sicr. Cafwyd sawl cyfnod estynedig o dywydd braf a sych gyda’r canlyniad fod ein hamaethwyr yn 

gallu cael cynhaeaf da, a hynny yn gynnar yn yr haf.  

Bu’r haf yn gyfnod prysur hefyd i’n haelodau sydd yn perthyn i gorau. Yn yr Eisteddfod Genedlaethol daeth 

Côr Bro Meirion yn 3ydd allan o bump yn y gystadleuaeth ar gyfer corau cymysg mawr, gan guro dau gôr da, 

sef Côr Crymych a Chôr y Strade. Roedd ein harweinydd a’r holl aelodau yn hapus iawn gyda’r canlyniad 

hwnnw. Braf oedd cael gwobr ar ôl  tua naw mis o baratoi ar gyfer y gystadleuaeth. Bu mis Medi yn gyfnod 

prysur i Gôr y Brythoniaid hefyd. Yn gynnar ym mis Medi buom yn diddanu’r miloedd a heidiodd i Ŵyl Rhif 

6 ym Mhortmeirion, a chael ymateb anhygoel o frwdfrydig gan y bobl sydd yn tyrru yno o bob cwr o wle-

dydd Prydain, a thu hwnt. Yna, wythnos neu ddwy yn ôl buom yn Neuadd y Dref yn Dewsbury (gweler isod) 

yn Swydd Efrog yn cynnal cyngerdd, gyda John Eifion a’i deulu, sef ei wraig Marina a’u merched dawnus, 

Lois Eifion ac Anest Bryn, yn ein cynorthwyo. Mae cysylltiad y Côr â Swydd 

Efrog yn mynd yn ôl degawdau lawer ac rydym wrth ein boddau  yn mynd yn 

ôl yno. Mae gan Gymru a Swydd Efrog, y sir fwyaf yn Lloegr, lawer yn gyf-

fredin. Mae amaethyddiaeth yn rhan bwysig o economi’r sir ac am 

flynyddoedd lawer bu’r diwydiannau trwm, megis glo a dur, yn bwysig, ond 

bellach maent wedi edwino. Ond yn fwy na dim, teimlaf fod natur pobl 

Swydd Efrog yn debyg i natur ni’r Cymry. Maent yn bobl agos i’r pridd, yn 

falch o’u cefndir, yn annibynnol ac yn groesawgar. Mae’r Côr wedi canu 

mewn sawl “Town Hall” yn y sir. Fe’u 

hadeiladwyd yn ystod chwarter olaf oes 

Victoria pan roedd diwydiannau megis 

gwlân, tecstilau, glo a haearn yn ffynnu 

a phob tref yn ei thro yn trio arddangos 

ei chyfoeth. Sylwais ar blac ger prif 

ddrysau Neuadd y Dref yn Dewsbury 

yn nodi iddi gael ei hadeiladu yn 1880 

ar gost o £40,000, swm sylweddol iawn 

yn y dyddiau hynny. Mae’r neuaddau 

hyn i gyd yn adeiladau ysblennydd, 

gyda llwyfannau braf a galerïau a 

nenfydau wedi’u haddurno’n gelfydd. 

Nodwedd arall …………..DROSODD 



 

 

 

 

 

OEDFAON MIS HYDREF 2014 

Dydd Sul, Hydref 5ed    - Bore a hwyr - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy - gweinyddir y Cymun 

Sanctaidd yn oedfa’r bore. 

Dydd Sul, Hydref 12fed - Bore yn unig  Oedfa Diolchgarwch 

Dydd Sul, Hydref 19ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Ddr J.Tudno Williams, Aberystwyth 

Dydd Sul, Hydref 26ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Ddr Elfed ap Nefydd Roberts, Wrecsam 

ohonynt i gyd yw eu hacwsteg ardderchog, sydd yn gwneud hi’n bleser perfformio ynddynt.  

Tra’n sôn am adeiladau, erbyn i chi dderbyn y llythyr hwn rwy’n mawr obeithio y bydd yna ôl adeiladwyr yn Sa-

lem, a’r gwaith o adfer y to a’r nenfwd wedi dechrau. Y mae cydlynnu prosiect o’r fath ychydig bach yn 

gymhleth oherwydd mae’n rhaid sicrhau fod yr ystlumod yn cael chware teg (!) a bod rheoliadau iechyd a diogel-

wch yn cael sylw haeddiannol. Serch hynny, rwy’n mawr obeithio y bydd y gwaith yn mynd rhagddo yn fuan.  

Y mae tymor Diolchgarwch yn brysur agosáu a byddwn yn dathlu’r Ŵyl yn Salem gydag oedfa ar fore Sul, Hy-

dref 12fed. Hefo lwc, byddwn yn gwneud hynny yn y Festri eleni.  

Rydym yn cofio yn ein gweddïau am ein cyd-aelodau sydd dan anhwylder ar hyn o bryd ac yn derbyn triniaethau 

mewn amrywiol ysbytai. Rydym yn mawr obeithio y bydd y triniaethau hynny yn llwyddiannus ac y cant adferiad 

llwyr a buan. Cofiwn hefyd am ein cyfeillion profedigaethus a’r rhai sydd yn gaeth i’w cartrefi oherwydd 

llesgedd - pob dymuniad da i chi i gyd. 

   Cofion cynnes atoch i gyd, 

     Dwyryd (ar ran y Swyddogion) 

GWAITH CYTUN YN NOLGELLAU 

Y mae’r eglwysi anghydffurfiol yn Nolgellau wedi cytuno 

ers peth amser y dylid gwneud rhywbeth ymarferol i helpu 

pobl sydd yn wirioneddol anghenus yn ein cymdeithas. 

Penderfynwyd gwneud hynny trwy gyfrwng y Banc Bwyd 

sydd yn weithredol yn y Bermo ac sy’n gwasanaethu Dol-

gellau hefyd. Pam fod angen Banciau Bwyd? Dyma ddy-

wed y Trussell Trust, sydd yn eu trefnu: “Today people 

across the UK will struggle to feed themselves and their 

families. Redundancy, illness, benefit delay, domestic vio-

lence, debt, family breakdown and paying for the addition-

al costs of heating during winter are just some of the rea-

sons why people go hungry.” Nid pawb sydd yn gefnogol 

i’r banciau bwyd hyn ond rwyf wedi gweld nifer o raglen-

ni amdanynt ar y teledu a deuthum i’r  casgliad fod yna 

lawer o bobl haeddiannol yn cael cymorth tymor byr i 

ddod dros ryw argyfwng neu’i gilydd e.e. marwolaeth syd-

yn ac annisgwyl, colli swydd heb fawr o rybudd.  Ni chaiff 

pobl sydd yn dymuno cael cymorth gerdded i mewn i’r 

Banc Bwyd a hawlio pecyn - rhaid iddynt gael eu cyfeirio 

gan asiantaethau megis meddygon, gweithwyr 

cymdeithasol, gweinidogion, yr heddlu ayyb. Os hoffech 

gyfrannu bwyd tuag at y Banc Bwyd lleol, bydd bly-

chau wedi eu gosod yn y cynteddau ar gyfer eich rhod-

dion, a hynny trwy gydol mis Hydref. Dyma’r math  o 

fwyd sy’n addas - llaeth (UHT neu bowdr), siwgr, sudd 

ffrwythau (carton), cawl, saws pasta, pwdin sbwng (mewn 

tun), reis, pasta, grawnfwydydd, pwdin reis (tun), 

cudynnau te, coffi parod, tatws stwmp (paced), cig neu 

bysgod tun, llysiau a ffrwythau (tun), jam, bisgedi. 

CYMORTH CRISTNOGOL 

Bu Mona, Nerys a Bethan yn 

cynrychioli Salem mewn cyfar-

fod o Chwiorydd Henaduriaeth 

Gorllewin Meirionnydd yn y Bermo yn ddiweddar. Fe 

anerchwyd y Cyfarfod gan Anna Jane o Gymorth 

Cristnogol. Soniodd mai ffocws yr elusen ar hyn o 

bryd yw “Newyn am Gyfiawnder”. Anogodd yr 

eglwysi a gynrychiolwyd yno i annog gwleidyddion 

lleol a chenedlaethol i fynd i’r afael â newid hinsawdd 

ac i rannu’r un weddi, sef “Arglwydd, i’r rhai sy’n 

newynu, rho fara. Ac i’r rhai sy’n cael bara, rho 

newyn am gyfiawnder”(gweddi o America Ladin). 

Eglurodd bod adnoddau gwych ar gael ar safle wê 

Cymorth Cristnogol i helpu eglwysi i gymryd rhan 

(gweler www.christianaid.org.uk/hungerforjustice). 

Eglurodd hefyd fod y Llywodraeth yn San Steffan 

wedi addunedu i roi punt am bob punt a gyfrennir i 

Gymorth Cristnogol ym mis Tachwedd a Rhagfyr. Yn 

sgil hynny, a hithau yn dymor Diolchgarwch, 

penderfynodd swyddogion Salem y bydd pob 

casgliad rhydd yn Salem yn ystod mis Hydref yn 

mynd i’r elusen.  

          CLWB ROTARI DOLGELLAU 

 CYNGERDD MAWREDDOG 

yn Ysgol y Gader, Nos Sadwrn, Hydref 4ydd 

CÔR MEIBION Y RHOS 

MARY LLOYD DAVIES, JOHN EIFION 

Tocynnau £12.00 (gan Henry, John neu Gerallt) 


