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Rhifyn 182 

Annwyl Ffrindiau, 

Ar ddiwedd y mis yma (mis Mawrth) byddaf wedi colli sefydliad sydd wedi 

chwarae rhan bwysig yn fy mywyd ers blynyddoedd.  Yn y sefydliad dan sylw 

roeddwn yn dod i adnabod pobol, cyfarfod pobol a gwneud ffrindiau.  Y 

sefydliad rwy’n cyfeirio ato yw Clwb Golff Dolgellau ac rwyf am roi ychydig o 

hanes cynnar y Clwb i chi.  Hwyrach bod rhai ohonoch yn meddwl beth sydd a 

wnelo hyn â chrefydd a Chapel Salem ond mae yn bwysig oherwydd, fel 

chwaraeon eraill, mae golff yn datblygu person yn gorfforol ac yn feddyliol a 

hefyd mae llawer o aelodau’r capel a chapeli eraill y dref wedi bod yn aelodau yno dros gyfnod helaeth o 

flynyddoedd. 

Meddyliwyd am y syniad o sefydlu clwb golff yn y dre yn 1909, gyda’r bwriad o ddenu pobol ddiarth yma, ac 

er bod golygfeydd rhagorol eisoes ar gael iddynt,  roedd rhai o drigolion y dref yn credu y byddai clwb golff 

yn dod yn un o brif atyniadau’r ardal.  Roedd clwb golff ym mhob tref bron ym Meirionnydd ond `run yn 

Nolgellau, prif dref y sir.   

Cynigwyd i gael clwb golff gan Bwyllgor Hysbysebu'r dref a phasiwyd y mater i Gyngor Dinesig Dolgellau i 

gael cefnogaeth i’r syniad.  Dan arweiniad Dr John Jones, gŵr nad oedd yn gyfarwydd iawn â golff  ond yn un 

a oedd yn gweld manteision y cynllun, cafwyd cefnogaeth gref i fynd ati o ddifri i gael clwb golff.  Roedd yn 

gyfle i’r dref symud ymlaen gyda’r oes.   

Yn y dyddiau cynnar roedd anhawster cael tir i leoli'r clwb golff.  Credid y byddai caeau'r Llwyn neu Blas-y-

Brithdir yn llefydd priodol ond er i’r Pwyllgor Hysbysebu wneud ymholiadau am y safleoedd hynny roedd y 

Pwyllgor yn ei chael hi’n anodd dod i delerau gyda’r tirfeddianwyr.  Er hynny, roedd gobaith cael cwrs ar dir 

ger yr Hen Efail oedd yn rhan o ystâd Hengwrt Isaf, ystâd a oedd yn gefnogol i gael cwrs ar y tir.  I symud y 

fenter yn ei blaen penododd y Cyngor swyddog o Glwb Golff Harlech i gael barn broffesiynol.  Roedd y 

swyddog yn gweld lleoliad y cwrs, yn un o’r mannau prydferthaf yn yr ardal, yn addas.  Fe wnaeth 

amcangyfrif o’r gost i sefydlu’r clwb a chynllunio nodweddion y cwrs - y lleiniau pytio, bynceri ac yn y blaen.  

Roedd yn amlwg bod angen swm sylweddol o arian i sefydlu’r cwrs a chafwyd y swm trwy benodi 

boneddigion i gasglu tanysgrifiadau yn y dref a’r ardal.   

Erbyn 1910 roedd y weledigaeth o gael cwrs golff yn Nolgellau bron â chael ei gwireddu.  Erbyn dechrau 1911 

cafwyd cytundeb â lês gan ystâd Hengwrt Isaf ac enw’r clwb golff oedd The Hengwrt Golf Club Dolgelley.  

Dewiswyd swyddogion a phwyllgor i weinyddu’r Clwb, a phenodwyd swyddog o Glwb Golff Harlech fel 

"Professional".  At gostau’r clwb, derbyniwyd rhodd o £97 17s 6d oddi wrth 122 o bobol yr ardal.  (Mae £97 

17s 6d gyfwerth â £10,668.38 heddiw).  Yn y flwyddyn gyntaf roedd 55 o wŷr a 39 o ferched yn aelodau.  

Dyma enwau rhai o swyddogion ac aelodau’r clwb - hwyrach bod ambell un yn canu cloch: Meistri Charles G. 

Beale, J. Jones Williams, J. Hayden Morris, Edward Griffith, C.E. Munro Edwards, T.H. Roberts, Dr R.J. 

Edwards.  Roedd yr aelodau yn gweld chwarae golff yn ffordd fanteisiol o gael awyr iach, gwynt y mȏr a’r 

mynydd, ac yn le da i glirio’r meddwl, a chael gwared o amrywiol anhwylderau.  Roedd y rhai hynny oedd heb 

brofiad o golff (rhaid cofio nad oedd teledu yn y dyddiau hynny) ond a oedd am fynd yno i weld y cwrs ac i 

fusnesa, yn gweld y lle yn beryglus, gyda pheli yn dod o bob cyfeiriad!  Un o’r bobol oedd yn cael ei gyflogi i 

weithio ar y cwrs oedd Mr Lewis James, gŵr a ddaeth ymhen ychydig flynyddoedd yn “Brofessional” y Clwb.  

Perchennog ystâd Hengwrt Isaf oedd Mrs J. Ll. Ffoulkes, gweddw yr Archddiacon Ffoulkes a chwaer-yng-

nghyfraith i Syr Robert Vaughan.  Gyda'i marwolaeth yn 1912 aeth ystâd Hengwrt yn ôl i deulu Nannau, i 

ddwylo Colonel John Vaughan, yr ail fab.  Dyna ychydig o hanes cynnar y Clwb Golff – trist iawn i mi yw 

gweld dyddiau’r Clwb yn dod i ben. 

Roedd yn drist iawn clywed am ymadawiad Mrs Menna Reed.  Roedd hi’n wraig a oedd wedi brwydro yn hir 

a dewr yn erbyn afiechyd creulon.  Cafwyd gwasanaeth angladdol yn Amlosgfa Aberystwyth ac wedyn 

gwasanaeth coffa yn y Capel, y ddau wasanaeth dan arweiniad Parchedig Megan Williams. Credaf fod pawb a 

oedd yn ei hadnabod yn edmygu a’i pharchu Menna Reed yn fawr iawn. Roedd hi’n ffyddlon iawn i Gapel 

Salem, nid yn unig yn bresennol yn rheolaidd mewn gwasanaethau ond hefyd yn cefnogi’r ......   DROSODD 



 

 
OEDFAON MIS EBRILL 2017 

Dydd Sul, Ebrill 2il - Bore yn unig  -  Y Parchedig Dewi Morris, Porthmadog - gweinyddir y Cymun Sanctaidd yn 

ystod yr oedfa.  

Dydd Sul, Ebrill 9ed - Bore  yn unig  - Y Parchedig John Owen, Rhuthun 

Dydd Sul, Ebrill 16eg -  Bore a phrynhawn - Y Parchedig Ddr Elfed ap Nefydd Roberts, Abergele 

Dydd Sul,  Ebrill   23ain -  Bore yn unig - Y Parchedig Brian Wright, Cyffordd Llandudno 

Dydd Sul,  Ebrill  30ain - Bore yn unig  - Y Parchedig Gwenda Richards, Caernarfon 

CYTUN DOLGELLAU 

Nos Iau, Ebrill 6ed - 7 o’r gloch yr hwyr - Canolfan Deulu Dolgellau (yr hen Drill Hall)  - Cyfarfod agored i drafod 

sut y gall Eglwysi/Capeli Dolgellau a’r Cylch gydweithio’n agosach. Croeso cynnes i bawb, dewch yn llu. 

Gymdeithas a’r Seiat. Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn ȃ Mr John Reed a’r teulu  yn eu profedigaeth. 

Rydym yn cydymdeimlo hefyd â Mr A. Gomer Roberts sydd wedi colli brawd, Mr Gareth Roberts, yn 

ddisymwth.   Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â Mr Roberts a’r teulu  yn eu profedigaeth. 

Deallaf fod Bromley ac Eirian Davenport wedi cael llawdriniaeth yn ddiweddar, yn ystod y dyddiau diwethaf 

yn achos Eirian. Gobeithio eu bod yn gwella’n dda ac y bydd  y plant yn tendio arnynt yn ofalus!! 

Anfonwn ein cofion at yr aelodau hynny sydd mewn cartrefi henoed ac i’r aelodau hynny sydd yn gaeth i’w 

cartrefi ac yn gweld colli dod i’r Capel.   

Wedi ysgrifennu'r daflen hon, mae’r geiriau yma yn dod i’m cof ‘Nid oes bellach fwy i’w ddweud ond mae 

llawer i’w wneud.  Felly, yn enw Iesu Grist ein Harglwydd, awn allan i weithio’.  

  Yn gywir, ar ran y Swyddogion,  

      Henry Edwards 

APÊL EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU 2017 

Hwyrach y cofiwch fod Eglwys Bresbyteraidd yn trefnu apêl arbennig bob pum mlynedd, hynny 

mewn cydweithrediad â Chymorth Cristnogol,. Yn 2012, Guatemala oedd ffocws yr apêl - yn wir, bu 

Mari Fflur yno gydag Anna Jane o Gymorth Cristnogol yn gweld y gwaith a wnaed gan bartneriaid Cymorth 

Cristnogol yn y wlad honno. Y tro yma, Ynysoedd y Philipinas yw targed yr apêl  - APÊL CORWYNT CARIAD 

- ac unwaith eto y mae Anna Jane wedi teithio i ochr draw’r byd i weld y sefyllfa ac i gyd-lynu’r apêl gyda phart-

neriaid Cymorth Cristnogol yno. Y mae Ynysoedd y Philipinas ymysg gwledydd tlodaf y byd. Clywais Anna Jane 

yn sôn am ei hymweliad yng nghyfarfod diwethaf yr Henaduriaeth ac mae wedi ysgrifennu am yr apêl yn rhifyn 

Mawrth 17eg o’r Goleuad hefyd. Y mae trigolion yr ynysoedd yn wynebu pob math o beryglon o wythnos i wyth-

nos - corwyntoedd, daeargrynfeydd, tsunami, tanau, cyffuriau a thrais. Y mae cyfran helaeth o drigolion yr yny-

soedd yn byw mewn shantîs truenus a phan ddaw corwynt neu dân heibio maent yn cael eu chwalu neu’u dinistrio. 

Serch hynny, fel y dywed Anna Jane, yn y Goleuad “Pobl ydynt yn byw gyda’r ffaith anochel fod daeargryn neu 

ryw drychineb arall yn sicr o ddigwydd – ond yn parhau i weithio a chwerthin a mwynhau bywyd er gwaetha’r 

ofn.” 

Yn 2012 fe gododd aelodau Salem tua £1,825 tuag at y cyfanswm o £250,000 a godwyd gan Eglwys Bresbyteraidd 

Cymru. Y tro yma credaf y byddai £1,500 yn darged anrhydeddus gan fod ein hae-

lodaeth wedi gostwng yn sylweddol ers 2012. Gyda chwarter y flwyddyn eisoes 

wedi mynd heibio credaf y dylem gychwyn ar y gwaith o godi arian. I’r perwyl 

hynny rwy’n bwriadu mynd ar daith feicio noddedig, gan ddechrau yn Nolgellau, 

seiclo i’r Bala, ymlaen heibio Llyn Celyn i Drawsfynydd ac yna nôl i Ddolgellau - 

cyfanswm o 50 milltir. Rwy’n gobeithio cyflawni’r daith un dydd Sadwrn ym mis 

Ebrill ond fedra’i ddim ddweud pryd yn union gan y byddai’n rhaid i’r tywydd fod 

yn addas – dim gwynt na glaw! Byddaf yn dod â ffurflen casglu noddwyr hefo 

fi i’r capel ar y Sul gan obeithio y byddwch yn fodlon fy nghefnogi. Trwy roi 

eich enw, cyfeiriad ayyb ar y ffurflen bydd y Llywodraeth yn Llundain yn 

ychwanegu 25% i’ch swm ac yn hwyluso ein hapêl. Diolch yn fawr. 


