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Annwyl Gyfeillion, 

Dyma fi’n cael y cyfle i’ch cyfarch drwy gyfrwng y daflen fisol gan obeithio fod llawer ohonoch wedi mwyn-

hau gwyliau’r haf, er na fu’r tywydd yn ffafriol eleni, ar wahân i fis Mehefin hwyrach. Da yw cael dweud fod 

y tywydd wedi bod yn foddhaol yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni â chryn ganmoliaeth 

i safon y cystadlu a’r lleoliad, a oedd yn hynod gyfleus i’r dref. Rhaid llongyfarch ein haelodau a gafodd 

lwyddiant mewn amrywiol gorau, gan ddod â dwy wobr gyntaf yn ôl i Feirionnydd. Edrychwn ymlaen tuag at 

yr haf nesaf pan gynhelir yr Eisteddfod ym Modedern, ym mhen pellaf Ynys Môn. 

Tristwch oedd derbyn newyddion yn ddiweddar am farwolaeth Mrs Bessie Williams, gynt o 

“Llys” (Tŷ’r Ysgol), Brithdir. Roedd Mrs Williams wedi bod yn preswylio mewn cartref 

gofal  yn ardal Cerrigydrudion yn ystod y blynyddoedd diwethaf a hynny oherwydd afiechyd 

creulon a ddioddefodd gyda dewrder. Er ei salwch roedd ei gwên siriol yn parhau i’n croe-

sawu pan yn ymweld â hi. Cydymdeimlwn â Richard a Gwenan, Siân a Hugh a’r teulu oll yn 

eu profedigaeth o golli mam, nain a hen nain a oedd mor annwyl iddynt i gyd. Cynhaliwyd ei 

hangladd yn Salem bore Mercher, Medi 28ain o Fedi, yn breifat i’r teulu yn unig, gan ddilyn 

gyda chladdedigaeth ym Mynwent Newydd y Brithdir, gyda’r Parchedig Megan Williams yn gweinyddu. 

Y mae Mrs Enid Jones, Llanelltyd, wedi bod dan anhwylder ers mis neu ddau ac erbyn hyn mae’n derbyn trin-

iaeth a gofal yn Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd, Bangor. Cafodd Ann a minnau gyfle i ymweld â hi brynhawn 

dydd Gwener diwethaf - roedd Enid yn ddi-boen ac yn gyfforddus ar y pryd ac yn estyn ei chofion cynhesaf a’i 

gwerthfawrogiad i bawb o Salem sydd yn cysylltu â hi mewn amrywiol ffyrdd. Roedd am ddiolch hefyd i’r 

Parchedig Megan Williams, Porthaethwy, am ei hymweliadau cyson. Dymunwn wellhad llwyr a buan i Enid 

gan obeithio y caiff ddychwelyd adref yn fuan. 

Tua wythnos yn ôl cafodd un o ffrindiau ffyddlonaf Salem, sef Miss Myfanwy Edwards, Rhydymain, godwm 

y tu allan i’w thŷ gan dorri ei chlun a’i harddwrn yn y ddamwain. Derbyniodd lawdriniaeth yn Ysbyty Maelor, 

Wrecsam a deallaf ei bod bellach yn gwella’n araf yn yr ysbyty. Dymunwn wellhad buan iddi hithau, gan obei-

thio y cawn ei chroesawu hi ac Enid yn ôl i Salem yn fuan. Anfonwn ein cofion a’n gweddïau hefyd at aelodau 

a chyfeillion Salem sydd, oherwydd salwch neu lesgedd,  yn gaeth mewn cartrefi preswyl neu yn eu cartrefi eu 

hunain. 

Ac i gloi, daeth newyddion i fy sylw yn ddiweddar fod y Parchedig Angharad Griffith, gweinidog eglwys y 

Tabernacl, Ebeneser  a gofalaeth Dinas Mawddwy wedi ymddiswyddo gan nad yw ei hiechyd bregus yn ca-

niatáu iddi barhau yn y swydd. Ar ran swyddogion ac aelodau Salem, hoffwn ddiolch iddi am ei gwasanaeth, 

gan ddymuno’r gorau iddi i’r dyfodol. 

                Yn gywir ar ran y Swyddogion. 

                     Gareth Roberts 

OEDFAON MIS HYDREF 2016 

Dydd Sul, Hydref 2il  - Bore a hwyr   - Y Parchedig William Davies , Y Bala 

Dydd Sul, Hydref 9fed - Bore  yn unig - Oedfa Diolchgarwch y plant a’r bobl ifanc 

Dydd Sul, Hydref 16eg - Bore a hwyr - Y Parchedig Athro John Tudno Williams, Capel Dewi,  Aberystwyth 

Dydd Sul,  Hydref 23ain   - Bore a hwyr - Y Parchedig Megan Williams, Porthaethwy - Cymun yn oedfa’r bore 

Dydd Sul Hydref 30ain - Bore a hwyr - Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd 



 

 
DATHLU YN RHYDYMAIN 

Prynhawn dydd Sadwrn, Medi 24ain bu Bethan a minnau yn Ysgol Ieuan Gwynedd, Rhydymain i gymryd rhan ac i 

fwynhau dathliadau hanner canmlwyddiant yr ysgol. Agorwyd yr ysgol ym mis Medi 1966 gyda’r diweddar Mr 

D.T.Jones (neu Dei Twm fel roedd ei gyfeillion yn ei gyfarch) yn bennaeth. Cyn hynny roedd plant ardal Rhydymain 

yn mynychu Ysgol Bryncoedifor a diddorol yw nodi i gyn-ddisgyblion yr ysgol honno fwynhau aduniad yn ddiweddar. 

Yn y dyddiau cynnar hynny Ysgol Rhydymain oedd enw’r ysgol newydd yn y pentref -  daeth yr Ieuan Gwynedd yn 

fwy diweddar, yn ystod y cyfnod pan roedd Mr Ifan Alun Pugh, Llanuwchllyn, yn ben-

naeth. Olynwyd Mr D.T.Jones gan Mr Edward Morus Jones a difyr oedd darllen cofnod yn 

Llyfr Log yr ysgol yn cyfeirio at ymgyrch gan Edward a’r Llywodraethwyr i gael gosod 

ffôn yn yr ysgol, hynny yn 1973! Bob tro roedd Edward eisiau cysylltu â rhywun roedd yn 

rhaid iddo groesi’r ffordd i’r blwch ffôn cyhoeddus ger cyffordd y ffordd fawr. Mae’n 

rhyfedd meddwl gymaint y mae dulliau cyfathrebu wedi datblygu erbyn hyn. Wedi ymad-

awiad Edward, fel y soniais yn gynharach, bu Mr Ifan Alun Pugh yn bennaeth am rai 

blynyddoedd ac yna'r diweddar Mr Llew Gwent. Cyn i mi gyrraedd yn bennaeth ym 1985 

bu’r ysgol dan ofal y diweddar Mrs Siân Hughes. Fe dreuliais i chwe blynedd ar hugain 

hapus iawn yno cyn ymddeol yn 2011.   

Yn ystod y prynhawn roedd mygiau ar werth am £5.00 i nodi pen-blwydd yr ysgol. Fel y gwel-

wch o’r llun y mae logo’r ysgol ar y myg - logo sydd yn reit agos at fy nghalon, oherwydd fi a’i 

ddyluniodd tua ugain mlynedd yn ôl. 

Braf iawn oedd cael bod yn bresennol yn y dathliadau a gweld llu o hen ffrindiau a chyn-

ddisgblion. Roedd yn rhaid i mi syllu’n ofalus ar ambell un cyn eu hadnabod - mae’r rhyfedd 

sut y mae plant a phobl ifanc yn tyfu ac yn datblygu mewn ychydig flynyddoedd. Roedd tri cyn 

bennaeth yn bresennol yn y dathlu, Mr Edward Morus Jones, Mrs Catrin Fflur Roberts a min-

nau. Pennaeth presennol yr ysgol hyd at haf nesaf yw Mrs Sarah Elliott-Smith. Rwy’n cofio 

Sarah a’i chwaer Gemma yn cyrraedd Rhydymain gyda’u rhieni, o Leighton Buzzard yn Lloegr, tua deg mlynedd ar 

hugain yn ôl. Merched bach oedden nhw ar y pryd, heb yr un gair o Gymraeg. Bellach y mae Sarah yn bennaeth tair 

ysgol sef Ysgol Ieuan Gwynedd, Ysgol Brithdir ac Ysgol Friog. Y mae’n hollol rugl ei Chymraeg ac mae’n enghraifft 

o’r hyn y gall dysgwyr ei gyflawni pan fo’r ewyllys yn bresennol. Y mae ei chael yn bennaeth ar ei hen ysgol …… ar 

ein hen ysgol …..yn destun balchder i bawb a fu’n ymwneud â’i haddysg. 

Roedd amseriad y dathlu yn berffaith mewn gwirionedd oherwydd haf nesaf bydd Ysgol Ieuan Gwynedd yn cau 

…..ond nid oes rhaid bod yn rhy ddigalon ynglŷn â hynny oherwydd bydd yr adeilad presennol yn dod yn rhan o ysgol 

fro newydd sbon ar gyfer disgyblion o 3-16 oed. Enw’r ysgol newydd, fel y gwyd-

doch, fe dybiwn, fydd Ysgol Bro Idris. Y mae pennaeth yr ysgol newydd, Mrs Jano 

Owen, Llangwm, eisoes yn brysur yn paratoi ar gyfer y dydd ym mis Medi 2017 pan 

fydd Ysgol Bro Idris yn  agor ei drysau.`Rwyf yn adnabod Jano ers blynyddoedd 

lawer ac rwy’n ffyddiog y bydd yn rhoi arweiniad cadarn i’r sefydliad newydd. Bydd 

yr ysgol newydd yn un aml-safle. Ysgol y Gader, fel y gelwir hi ar hyn o bryd, fydd 

yr uned fwyaf, gydag uned arall ar safle’r ysgol gynradd bresennol â lloerennau yn 

Llanelltyd, y Friog, Rhydymain a Dinas Mawddwy. Roedd y dathliadau yn Ysgol 

Ieuan Gwynedd yn rhoi cyfle gwych i rieni, disgyblion a chyn-ddisgyblion, neiniau a 

theidiau ayyb i archwilio’r addasiadau a’r ychwanegiadau a wnaed i’r ysgol wreiddi-

ol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn fy nyddiau i neuadd fechan, dau ddosbarth 

eithaf cyfyng ac un estyniad bach ar gyfer disgyblion gydag anghenion ychwanegol dwys oedd yno. Bellach, y mae’r 

dau ddosbarth wedi mynd yn dri, gydag ystafell fawr braf ac ardal chwarae allanol dan do ar gyfer y plant meithrin a 

derbyn. Mae’r coridor o un pen i’r ysgol i’r llall bellach yn llydan a braf ac mae ystafell newydd at ddefnydd y staff. 

Hefyd, ceir paneli solar ar do’r adeilad ac maent wedi creu safleoedd parcio newydd gyferbyn â’r ysgol, ar safle’r hen 

flwch ffôn! Mae hyd yn oed y toiledau newydd yn lliwgar a deniadol. Gobeithio y bydd rhieni a darpar rieni ardaloedd 

Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain yn gallu rhoi'r frwydr chwerw a fu ynglŷn â dyfodol eu hysgolion pentref o’r 

neilltu ac y byddant yn manteisio ar yr adnoddau  newydd gwych sydd ar gael yn Rhydymain y dyddiau hyn. Un peth 

sydd yn fy nhristau ynglŷn â’r sefyllfa yw y bydd enw un o fawrion ein bro, sef Ieuan Gwynedd, yn diflannu o eirfa ac 

ymwybyddiaeth trigolion ein bro. Mwy am ei hanes ef mewn rhifyn arall hwyrach. 

Rhan o’r adeilad newydd yn  

Ysgol Ieuan Gwynedd 


