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Annwyl Gyfeillion         

Mae chwe mis wedi mynd heibio er i mi eich cyfarch yn nhaflen Rhagfyr y llynedd - a dyma ni ym mis Mehefin 

gyda’i nosweithiau hirion yn oleu braf.  Er bod dynoliaeth yn parhau i ryfela a dinistrio, mae’r tymhorau a byd 

natur yn dal i droi yn y drefn a osodwyd gan y Crëwr Mawr.  Mor braf yw gwrando ar gôr boreol yr adar  yn ein 

swyno â’u canu diymdrech.  “Cenwch yn llafar i’r Arglwydd” medd y Salmydd, ac i’r rhan 

fwyaf ohonom byddai cynnal oedfa heb ganu emynau yn brofiad ddigon rhyfedd.   

Daeth canu emynau i fri yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac o ganlyniad i Ddiwygiad 

Efengylaidd y ddeunawfed ganrif.  Yn dilyn hyn aeth yr emynwyr ati i gyfansoddi emynau - 

emynwyr megis Williams Pantycelyn (gweler ei lun i’r dde) a gyfansoddodd gannoedd  ohon-

ynt.   

Mae Cymanfaoedd Canu yn rhoi llwyfan arbennig i’n hemynau. Dyma ddyfyniad o  Wikipedia 

- “A Cymanfa Ganu is  a Welsh festival of sacred hymns sung with four part harmony by a congregation, usually 

under the direction of a choral director.”  Yn yr hen ddyddiau cynhaliwyd dros fil ohonynt yng Nghymru bob 

blwyddyn - roedd pob enwad yn cynnal Cymanfa yn y pentrefi a’r trefi.  Mae’r nifer yma llawer yn llai erbyn 

hyn,  gyda sawl  ardal, fel yma yn Nolgellau, bellach yn cynnal Cymanfa Undebol.  Pan drafeiliodd y Cymry le-

dled byd, aethant a’u harfer o gynnal Cymanfaoedd gyda hwy ac mae rhai ohonynt, megis Cymanfa Ganu 

Gogledd America, yn dal i fodoli. 

Ymddengys  bod rhai o’n gwyliau mawr gyda’u  gwreiddiau ym mis Mehefin. Ar Fehefin 17, 1792 cynhaliodd 

Iolo Morgannwg a’i gyfeillion orsedd ar Fryn y Briallu yn Llundain.  Mae seremonïau Gorsedd y Beirdd ein 

prifwyl wedi’u sylfaenu ar y defodau derwyddol cynnar yma.  Ac ym mis Mehefin yr agorwyd Eisteddfod 

Ryngwladol Llangollen am y tro cyntaf erioed yn 1947.  Hon oedd cyfraniad Cymru at gau’r briwiau yn dilyn yr 

Ail Ryfel Byd.  Mae’n denu cannoedd i ganu a dawnsio ar ei llwyfan bob blwyddyn. Bu W.S. Gwynn Williams 

yn drefnydd cerdd i’r Eisteddfod am flynyddoedd ac fe gyfansoddodd T. Gwynn Jones yr arwyddair canlynol i’r 

ŵyl   “Byd gwyn fydd byd a gano, Gwaraidd fydd ei gerddi fo”. 

Ac wrth gwrs mae llawer Cymanfa Ganu yn cael ei chynnal yn ystod y cyfnod yma.  Cofiwch am a chefnogwch 

ein Cymanfa leol ni - nos Sul Mehefin 12fed yng Nghapel y Tabernacl o dan arweiniad Mary Lloyd Davies. 

Wrth i mi ysgrifennu hwn, mae Eisteddfod yr Urdd ar fin cychwyn a chafwyd newyddion da am lwyddiant un 

o’n pobl ifanc yn yr Ŵyl.  Daeth Nia James yn gyntaf mewn dwy gystadleuaeth ac yn ail mewn cystadleuaeth 

arall yn yr adran Celf a Dylunio.  Llongyfarchiadau mawr iddi.  

Da deall fod Mrs Menna Reed wedi cael mynd adref o’r ysbyty - gobeithio y byddwch yn dal ati i gryfhau.  

Anfonwn ein cofion at bawb sy’n wael neu yn gaeth i’w cartrefi oherwydd llesgedd.  Cofiwn amdanoch bob un a 

chyfeiriwn atoch yn fynych yn ein gwasanaethau. 

                   Yn gywir iawn,  

                   John Cadwaladr [ar ran y Swyddogion] 



 

 
OEDFAON MIS  MEHEFIN 2016 

Dydd Sul, 5ed- Bore a hwyr – Y Parchedig W.H.Pritchard, Bae Trearddur, Ynys Môn - Gweinyddir yr ordinhad 

sanctaidd o Swper yr Arglwydd yn ystod Oedfa’r Bore. 

Dydd Sul, 12fed -  6 o’r gloch yr hwyr yn unig - Y Gymanfa Undebol yn Eglwys y Tabernacl 

Dydd Sul, 19eg - Bore a hwyr - Y Parchedig Patrick Slattery, Dolgellau 

Dydd Sul,  26ain - Bore a phrynhawn- Y Parchedig Harri Parri, Caernarfon 

Cynhelir yr ymarfer olaf ar gyfer y Gymanfa am 7 yr hwyr yn y Tabernacl, nos Fawrth, Mehefin 7fed. Dewch yn llu. 

WEDI EI STAMPIO AR Y COF 

Yn achlysurol, pan fyddaf yn sefyll mewn ciw yn y Swyddfa Bost, bydd fy meddwl yn crwydro nôl i ddyddiau 

fy mhlentyndod a minnau’n sefyll yr union fan, ond ar berwyl gwahanol. I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gy-

farwydd â Dolgellau’r gorffennol,  capel oedd y Post/siop Spar ers talwm; ein capel teuluol ni, Capel Bethel. Pan 

oeddwn yn fach doeddwn i ddim yn meddwl mai capel bach oedd Bethel; yn wir, ar yr achlysuron prin pan 

oeddwn yn magu digon o blwc i adrodd fy adnod, roedd y llwybr i’r Set Fawr yn teimlo’n filltir o hyd! Mae’n 

anodd gennyf gredu nad oedd yr adeilad yn fwy ers talwm! Dydw i ddim yn cofio llawer am y dyddiau hynny 

yn y pumdegau hwyr a’r chwedegau pan oeddwn yn mynychu Bethel. Cofiaf  mai athrawon yr ysgol Sul oedd 

Miss Jinnie Ellis, Miss Gwladys Roberts, fy nhad, a Mr Dafydd Owen (tad Nans Lewis Jones).  Un atgof sydd 

gennyf yw mynd i’r capel gyda fy rhieni a fy chwaer ar nos Sul, mam yn ei 

chostiwm “two-piece” streipïog, marŵn a gwyrdd tywyll, a het ar ei phen 

wrth gwrs! `Da chi’n cofio’r pinnau het? Byddech yn cael eich arestio am fod 

ym meddiant un ohonynt y dyddiau hyn! Am gyfnod yn 1967 doedd `na 

ddim oedi cyn cychwyn am adre ar ddiwedd yr oedfa oherwydd roedd pawb 

eisiau mynd adref i wylio’r Forsyte Saga ar y teledu (du a gwyn). Dwi’n dal i 

gofio’r gyfres yn dda - Eric Porter oedd Soames, Nyree Dawn Porter (hyfryd o 

dlws) oedd Irene, Keneth More oedd Young Jolyon a Susan Hampshire oedd 

Fleur (gweler dde). Gwn mai un o’r pethau o’r cyfnod ym Methel sydd wedi 

aros yng nghof  fy chwaer yw clywed `sgidiau Dafydd Owen (tad Nans Lewis

-Jones)  yn gwichian fel y cerddai i’r Set Fawr. Mae’n rhaid bod dipyn o 

fywyd yn y capel y dyddiau hynny oherwydd byddai eisteddfod flynyddol yn 

cael ei chynnal yn y festri. Gyda llaw, roedd y festri yng nghefn y capel, ble 

mae stordy siop Spar y dyddiau hyn. Un atgof yn unig sydd gennyf o’r ei-

steddfodau a gynhaliwyd yno, sef fy nhad a’r diweddar Eric Davies (tad Erfyl Lloyd Davies) yn canu “Deuawd y 

Gendarmes” gan Henry B. Farnie a Jacques Offenbach. Roedd Eric Davies yn faswr da a fy nhad yn denor 

swynol. Ew, roedd `na lawer o hwyl diniwed i’w gael y 

dyddiau hynny, a llawer o chwerthin. Gallaf weld a chlywed y 

ddau ohonynt wrthi'r eiliad hon, yn plygu eu pengliniau ar y 

nail – dyddiau da a difyr. `Da chi’n cofio geiriau’r gân - dyma’r 

pennill gyntaf i’ch atgoffa. Rhowch gynnig arni - bydd neb yn 

eich clywed!  DW               

We're public guardians bold, yet wary  

And of ourselves we take good care  

To risk our precious lives we're chary  

When anger looms, we're never there  

But when we meet a helpless woman  

Or little boys that do no harm  

We run them in, we run them in  

We run them in, we run them in  

We show them we're the bold gendarmes  

We run them in, we run them in  

We run them in, we run them in  

We show them we're the bold gendarmes.  


