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Annwyl gyfeillion, 

“Gorfoleddwn! Clod i Dduw! Haleliwia”. 
Dyna eiriau un o’r caneuon a ganwyd gan Gôr Bro Meirion yn y gystadleuaeth Cyflwyno Rhaglen o Adloniant  yn 

yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni eleni. Fel y gwelwch chi, doedd `na fawr o waith dysgu ar y geiriau ac wedi 

clywed canlyniad y gystadleuaeth roedd yna orfoleddu go iawn ymysg aelodau’r Côr. Gresyn na fyddai rheswm i 

orfoleddu mewn gwledydd megis Syria, Twrci a Libya ble mae’r sefyllfa yn gwaethygu o ddydd i ddydd. Mae’n siŵr 

fod yna destun trafod ar gyfer y Seiat yn y ffaith fod gennym ni gymaint i ddiolch amdano a llawer o drigolion y 

byd yn byw mewn sefyllfaoedd mor enbydus a thruenus. 

Beth bynnag am hynny, gadewch i mi ddychwelyd at yr Eisteddfod. Bu Bethan, Mari Fflur a minnau yn aros mewn 

bwthyn ger pentref Clydach, tua phedair milltir o’r Fenni, ar ffordd fawr Blaen y Cymoedd, sef yr A465. Un peth a 

oedd yn ein taro bob dydd wrth inni deithio i faes parcio’r Eisteddfod oedd graddfa anferthol y gwaith sydd yn dig-

wydd i wella’r ffordd, gwaith a fydd yn cael ei gwblhau yn 2020 ar gost o £805 miliwn. Y mae talp o gost y cynllun 

hwn, cynllun a fydd o fudd economaidd mawr i ardal Blaen y Cymoedd,  yn dod o Ewrop,  ac eto fe bleidleisiodd 

mwyafrif o drigolion yr ardal yn erbyn aros yn y Gymuned Ewropeaidd - rhyfedd o fyd. Un peth sydd yn galonogol 

iawn yn ardal yr Eisteddfod a’r cymoedd gerllaw yw twf addysg cyfrwng Cymraeg. Tua deng mlynedd yn ôl roedd 

oddeutu dau ddwsin o blant yn mynychu Ysgol Gymraeg y Fenni - bellach mae’r nifer yn nes i ddau gant pedwar 

deg. Dim ond tri y cant o ddisgyblion yr ysgol sydd yn dod o gartrefi ble y mae’r Gymraeg yn iaith gyntaf ond erbyn 

i’r plant adael yr ysgol yn un ar ddeg oed maent yn hollol rugl eu Cymraeg. Dyma i chi ardal ble y collwyd yr iaith i 

raddau helaeth, ond bellach y mae llawer o rieni’r ardal yn sylweddoli maint eu colled ac maent am unioni’r sefyll-

fa. O Ysgol Gymraeg y Fenni y mae’r disgyblion yn symud i Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhontypŵl, ysgol sydd â 

mil o ddisgyblion ar y llyfrau.  Roedd wyresau perchennog  ein bwthyn yn mynychu Ysgol Gymraeg y Fenni ac yn 

cymryd rhan mewn sawl defod bwysig ar lwyfan yr Eisteddfod. Doedd rhieni’r plant ddim yn siarad Cymraeg ac 

felly, er mwyn gallu deall sgwrs y plant, roedd eu nain wedi mynd ati i fynychu dosbarthiadau Cymraeg a thra 

roeddem yn aros yno cafodd wybod ei bod wedi llwyddo i gyrraedd y safon ddisgwyliedig yn rhan gyntaf y cwrs. 

Braf oedd ei chlywed yn dweud  mai Cymraeg oedd iaith chwarae’r plant â’u ffrindiau pan ddeuent i aros hefo nain 

a taid - gresyn na fydda’i sefyllfa mor obeithiol yn Nolgellau. Eithriad prin yw clywed plant yr ardal hon yn siarad 

Cymraeg ar y stryd. Y mae ysgolion Cymraeg y de yn llwyddo yn well nag ysgolion y gogledd oherwydd mai’r 

Gymraeg yw cyfrwng yr addysg ynddynt - yma yn y gogledd rydym yn ponsio hefo dwyieithrwydd, gan gynnig y 

Saesneg fel cyfrwng addysgu rhy rhwydd o lawer i’n disgyblion uwchradd. Os bydd achubiaeth i’r iaith credaf mai o 

gyfeiriad y de y daw’r achubiaeth hynny ac nid o’r gogledd. Yn ne Cymru mae’r Gymraeg yn ffasiynol ac yn cŵl 

ond nid dyna’r sefyllfa yn y gogledd yn anffodus. 

Rhaid canmol ymdrechion y criw bach o bobl ardal y Fenni am lwyddo, gyda chymorth y swyddogion, i drefnu Ei-

steddfod mor hwylus a hwyliog. Roedd y maes yn rhyfeddol o gyfleus, cwta dau gan llath o ganol y dref, ac roedd y 

sustem bysiau wennol yn gweithio’n ardderchog. Braf oedd clywed cymaint o Saesneg yn cael ei siarad ar y maes - 

pobl leol di-Gymraeg yn ymweld â’r Eisteddfod, llawer ohonynt yn gwneud hynny am y tro cyntaf ac wrth eu 

boddau. Y mae’r  gweithgareddau a’r adnoddau sydd ar gael i ddiddanu’r ifanc a’r hen (a’r canol oed!) 

ar faes yr Eisteddfod y dyddiau hyn yn amrywiol a chanmoladwy. Gobeithio y cafodd y rhai ohonoch 

a fuodd yn gwylio’r Eisteddfod ar y teledu gystal blas ar y gweithgareddau.                  

Y mae’r haf yn raddol ddirwyn i ben. Ni fu’r tymor yn un arbennig o ffafriol i amaethwyr, garddwyr 

nac ymwelwyr; bu’n eithaf cyfnewidiol ar y cyfan ond cafwyd ambell gyfnod o dywydd mwy sefydlog 

a rhaid diolch amdanynt. Un arwydd o ddyfodiad yr hydref yw ymddygiad y gwenoliaid. Roeddwn i 

allan yn yr ardd un prynhawn yng nghanol mis Awst ac roedd yn beryg bywyd yno oherwydd roedd dwsinau 

ohonynt yn hedfan yn isel o amgylch y tŷ …. a fy nghlustiau! Yn yr ardd gefn y mae polyn sydd yn cynnal nifer o 

wifrau trydan a theleffon - rhydd hynny le ardderchog iddynt glwydo yn achlysurol a difyr oedd clywed y cyffro yn 

eu trydar. Tra’n sôn am gyffro - y mae datblygiadau cyffrous ar droed mewn perthynas â  Chymdeithas  ...Drosodd 



 

 

OEDFAON MIS MEDI 2016 

Dydd Sul, Medi 4ydd - Bore yn unig  - Ymuno â’r gynulleidfa yn y Tabernacl - oedfa gymun dan ofal y Bnr. Euron 

Hughes, Dolgellau 

Dydd Sul, Medi 11eg - Bore  a hwyr - Y Parchedig  R.O.Jones, Y Gaerwen, Ynys Môn  

Dydd Sul, Medi 18fed - Bore a hwyr - Y  Bonwr Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl 

Dydd Sul,  Medi 25ain  - Bore a hwyr - Y Parch Brian Wright, Cyffordd Llandudno 

ARGLWYDDES LLANOFER  

Y mae fy nghyfaill, Mr Ifan Alun Puw, cyn bennaeth Ysgol O.M Edwards  a minnau wedi bod yn gofalu am y 

gweithgareddau dydd i ddydd yn y Babell Lên yn yr Eisteddfod Genedlaethol ers pedair blynedd bellach. Golyga 

hynny ein bod yn eithaf caeth i’r Babell ac yn cael dogn go lew o lenyddiaeth! Un wraig a gafodd sylw haeddian-

nol eleni oedd Arglwyddes Llanofer. Ganwyd Augusta Waddington yn Tŷ 

Uchaf, Llanofer ar Fawrth 21ain, 1802. Hi oedd yr ieuengaf  o dair merch 

Benjamin a Georgina Waddington, Saeson a symudodd i Lanofer o swydd 

Nottingham ym 1792. Fis Rhagfyr 1823, fe briododd Augusta â Benjamin 

Hall (1802-1867), o stad gyfagos Abercarn. Bu Benjamin Hall yn aelod 

seneddol am 22 mlynedd tan 1859, pan ddyrchafwyd ef i Dŷ’r Arglwyddi, 

a’i alw’n Baron Llanover. Fe ddaeth yn Gomisiynwr Gwaith fis Gorffennaf 

1855 (ef, yn wir, oedd y “Ben” yn “Big Ben”), ond nid anghofiodd ei 

deyrngarwch tuag at Gymru, a brwydrodd yn ddygn er hyrwyddo’i lles 

diwylliannol. Amddiffynnodd hawl pobl Cymru i gael gwasanaethau cre-

fyddol yn eu hiaith eu hunain, gan fynnu na phenodid unrhyw esgob 

newydd di-Gymraeg, a sicrhau hefyd, fod yr esgob hwnnw’n byw yng 

Nghymru (gwers yn y fan hyn i Neil Hamilton UKIP, methinks!) Ym 1828, 

derbyniodd Thomas Hopper (1776-1856) wahoddiad Sir Benjamin a’r Ar-

glwyddes Hall i gynllunio tŷ ar eu cyfer, a gorffennwyd ei adeiladu ym 

1837. Eu bwriad oedd troi’u cartref newydd yn ganolfan i’w holl weithgareddau diwylliannol, gan roi’r pwyslais ar 

ddiogelu’r iaith Gymraeg, a hyrwyddo diwylliant Cymru. Bu farw Arglwydd Llanofer ym 1867, ond bu ei wraig 

fyw am tua deg mlynedd ar hugain ar ei ôl. Gydol ei hoes, rhoddodd nawdd a chefnogaeth amhrisiadwy i 

ddiwylliant Cymreig, a gwelir ôl ei dylanwad mewn llawer maes, megis cerddoriaeth, y traddodiad eisteddfodol, y 

wisg Gymreig, yr iaith Gymraeg a thraddodiadau Cymreig. Bu’n ddygn yn sicrhau enwau Cymreig i bob adeilad ar 

y stâd, a mynnai bod ei thenantiaid a’i holl weithwyr yn siarad Cymraeg bob amser. Yn wyneb y ffaith fod sicrhau 

tenantiaid lleol Cymraeg eu hiaith yn mynd yn fwy-fwy anodd, anogodd Gymry â’r Gymraeg yn famiaith iddynt, i 

symud o orllewin Cymru i fyw yn Llanofer. Ei henw barddol oedd Gwenynen Gwent, ac wrth yr enw hwnnw y’i 

hadnabyddid weddill ei hoes. O ganlyniad i’r ffaith fod cysylltiad y delyn a dawns yn annerbyniol yng ngolwg 

anghydffurfwyr Cymru yn yr oes honno ac yn atgas ganddynt, aethai’r delyn deires draddodiadol yn offeryn prin. 

Gwenynen Gwent, yn anad neb arall, a’i hachubodd rhag y difodiant llwyr a ddaeth i’w rhan ym mhob gwlad  

Ewropeaidd arall, ac iddi hi mae’r clod a’r diolch am gadwraeth y delyn deires a’i thraddodiadau Cymreig. Hi 

hefyd oedd yn gyfrifol am ddyfeisio’r ‘wisg Gymreig’ fel yr ydym yn ei hadnabod, ac fe ddisgwylid i weithwyr y 

stâd, tenantiaid a gwesteion fel ei gilydd, ei gwisgo ar bob achlysur. Y mae’r Arglwyddes Llanofer yn wraig sydd 

yn llwyr haeddu ei lle mewn gwerslyfrau hanes Cymru. 

Ddiwylliannol y capel y dyddiau hyn. Y gaeaf hwn bydd Cymdeithas Salem a Chymdeithas y Tabernacl yn cynnal 

cyfarfodydd ar y cyd a braf fydd cael cyfle i gydweithio a chyd-gyfarfod â’n ffrindiau o’r eglwys  honno. 

Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Richard Williams, Fferm Caerynwch, ar ddod yn nain a thaid am y tro cyntaf.  Ganwyd 

mab i  Ann, eu merch, a’i gŵr Mr Wyn Jones, Aberhosan. Llongyfarchiadau hefyd i bobl ifanc yr eglwys sydd wedi 

cael llwyddiant mewn amrywiol arholiadau yr haf yma – da iawn chi a phob dymuniad da i’r dyfodol. 

Rywf wedi cael cyfle i ymweld â nifer ohonoch yn eich cartrefi yn ystod yr haf – diolch i chi am y croeso a gobeithio 

eich bod chi a’n holl aelodau yn wir, mewn iechyd a hwyliau da. Braf fydd eich gweld ym mis Medi pan fyddwn yn 

dychwelyd i’r drefn arferol o ran gwasanaethau. 

  Yn gywir ar ran y Swyddogion, 

    Dwyryd Williams 


