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Annwyl gyfeillion, 

Cyfarchion o’r Gorllewin pell – Arthog!  Wel, sut hwyl sydd arnoch ar ôl cyfnod Gwyliau’r Haf, y tywydd 

braidd yn gymysglyd ond diolch ein bod mewn sefyllfa i fwynhau bywyd sy’n fwy na all llawer o’n brodyr a 

chwiorydd mewn rhannau eraill o’r byd ei ddisgwyl.  Mae rhai yng nghanol yr holl gyffro dieflig yma ac acw ac 

mae’n anodd iawn arnynt.  Dowch i ni feddwl amdanynt a gweddïo trostynt. 

Pan dderbyniwch y daflen hon mi fyddwn ar drothwy mis Medi – ie, y nawfed mis yn y flwyddyn yn ôl y Ca-

lendr cyfredol a hynny ar ôl ymyrraeth Iwl Cesar ac Awgwstws Cesar yn ychwanegu dau fis.  Medi yw y 

trydydd mis o’r flwyddyn sydd â thri deg diwrnod iddo.  Hefyd mae ganddo'r enw hiraf o unrhyw fis yn y 

Saesneg gan fod yn cynnwys naw llythyren.  I rhai ohonoch sydd yn dathlu pen-blwydd ym mis Medi fe wyd-

doch mai eich carreg geni yw y saffir - lwcus ynte?  Rydych yn werthfawr iawn pob un ohonoch mewn sawl 

ffordd!!! 

 Er ei bod yn gyfnod gwyliau mae gwaith y Cyfundeb yn parhau a llawer o wybodaeth yn cael ei rannu bron 

bob dydd ar y we.  Un mater o ddiddordeb i bawb ohonoch rwy’n siŵr yw dyfodol neu barhad Addysg Gre-

fyddol yn ein hysgolion.  Mae llawer ohonom wedi ein cythruddo dros y flwyddyn ddiwethaf gan nad oedd y 

sefyllfa yn glir.  Ond, o’r diwedd mae Llywodraeth Cymru wedi adrodd y bydd Addysg Grefyddol yn rhan o 

Faes Dysgu a Phrofiad Dyniaethau ac yn parhau’n ofyniad statudol o’r dosbarth derbyn ymlaen.  Bydd Addysg 

Grefyddol, yn ôl y Llywodraeth, i’w weld yn glir yn y Dyniaethau - fe ddylai hyn fod yn newyddion da ond 

cadwch olwg ar y sefyllfa fel y mae’n datblygu, bawb ohonoch. Rydym, rai ohonom, wedi trafod y pwnc yng 

nghyfarfodydd Pwyllgor Eglwys a Chymdeithas a da yw deall fod datblygiadau mwy calonogol yn ddiweddar. 

Gan fy mod yn trafod addysg rwy’n sicr ein bod i gyd yn uno i longyfarch ein pobl ifanc sydd wedi bod yn 

ymdrechgar ac yn llwyddiannus yn eu harholiadau yn ddiweddar.  Rydym fel Eglwys a ffrindiau yn falch iawn 

ohonoch ac yn cydnabod y gwaith enfawr o adolygu sy’n cael ei wneud gennych --- ac ar ôl hyn daw'r 

llwyddiannau.  Rwy’n cofio pan yn y brifysgol i un athro, cyn bob cyfres o arholiadau, ddymuno’n dda i ni.  

Ond fe ddilynai hyn trwy ddweud mai trwy waith caled y deuai’r llwyddiant.  Rhai ohonom hwyrach wedi 

gwrando ac eraill ddim - pwy a ŵyr. 

Mae’r cyfnod yma wedi rhoi cyfle i mi i siarad ag amryw o aelodau Salem.  Rhai ohonoch dan anhwylderau ac 

yn methu mynychu'r Oedfaon ond pob un ohonoch yn falch o’ch cysylltiadau â Salem a ninnau i gyd yn 

gwerthfawrogi eich meddylgarwch a’ch consyrn am ddyfodol achos Iesu Grist yn Nolgellau ac yn wir yn y byd 

mawr. 

Carwn hefyd longyfarch Mrs Mair Jones, Lodge Pencoed ar ddathlu 60 mlynedd o fod yn aelod o Orsedd y 

Beirdd Ynys Prydain – edrychwn ymlaen at y parti ond ar hyn o bryd mae Mair yn methu dod o hyd i leoliad 

sydd yn ddigon mawr i’n cynnwys i gyd.  Da iawn Mair. Dymuniadau gorau hefyd i Mr Gareth Roberts, 

Gwelafon, a oedd yn dathlu penblwydd arbennig ar y 29ain o’r mis hwn. 

Fe ddaw tymor yr Hydref a’i heriau gwahanol i ni, y dydd yn byrhau a’r hin yn oeri ond yr un pryd cawn glosio 

at ein gilydd trwy gyfrwng ein gwasanaethau a’r gymdeithas.  Rwy’n edrych ymlaen yn arw. 

      Hwyl am y tro,  

                      Gerallt  (ar ran y Swyddogion,) 

OEDFAON  MEDI 2017 

Dydd Sul, Medi 3ydd - Bore yn unig  -  Y Parch R.O. Jones, Gaerwen – Oedfa Gymun 

Dydd Sul, Medi 10fed -  Bore yn unig  - Y Parch Edwin Hughes, Llanbrynmair 

Dydd Sul -  Medi 17eg  - Bore yn unig  - Y Bnr. Eurwyn Pierce Jones, Abermiwl 

Dydd Sul,  Medi 24ain - Bore  yn unig  - Y Parch Gerallt Ll .Evans,   Llangristiolus, Ynys Môn 



 

 
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YNYS MÔN 

Wel, dyna Eisteddfod arall wedi mynd heibio - tybed faint ohonoch fen-

trodd draw i Fodedern ym mhellafion Ynys Môn am ddiwrnod neu ddau, 

neu am yr wythnos gyfan hyd yn oed? Bu Bethan a minnau yno am wyth 

noson, gan gynnwys y nos Wener cyn yr Eisteddfod - hynny er mwyn fy 

ngalluogi i gael golwg ar y Babell Lên ar ei newydd wedd ac i fynychu’r cyn-

gerdd ardderchog “ A Oes Heddwch?” yn y Pafiliwn. Bu fy nghyfaill, Ifan 

Alun Puw, Llanuwchllyn, a minnau yng ngofal y Babell Lên ers pum 

mlynedd ond hon oedd yr un olaf - er mor ddiddorol yw llawer o’r 

gweithgareddau yn y Babell mae’n swydd sydd yn caethiwo rhywun - bob 

diwrnod o ddeg y bore tan hanner awr wedi chwech yr hwyr, i raddau 

helaeth. Roedd camu i mewn i’r Babell am y tro cyntaf eleni yn agoriad lly-

gad go iawn. Roeddwn yn ymwybodol fod nifer y seddau wedi ei dorri o 550 

i 350, gyda’r holl seddau oedd ar yr oleddf yn y cefn wedi diflannu.  Roedd 

yr hen seddau plastig mewn rhesi hefyd wedi diflannu a chadeiriau pren 

gyda chefnau syth a chlustogau coch yn eu lle. Y peth cyntaf a ddaeth i’n 

meddyliau oedd sut siâp fyddai ar y rhesi erbyn diwedd bob dydd? Er mawr 

syndod i ni, ni ddatblygodd honno i fod yn broblem fawr. Roedd y llwyfan 

yn hollol wahanol hefyd, yn gymharol isel - yn îs na’r  hyn roedd y 

trefnyddion yn ei ddisgwyl, yn ôl y sôn. Er mwyn gwneud yn iawn am 

hynny, gosodwyd tri llwyfan symudol ar ben y llwyfan. Ar ben y llwy-

fannau symudol hyn roedd dwy gadair freichiau ac un soffa lledr brown. 

Roedd cefn ac ochrau’r llwyfan wedi eu gorchuddio â llathenni di-ri o felfed 

lliw marŵn. Buan iawn y cafwyd enw ar y Babell, sef “Boudoir” Alwyn Humphreys! Roedd goleuadau di-ri yn 

hongian i lawr dros y llwyfan - yn wir, gosododd Tudur Dylan bôs i’r gynulleidfa sef dyfalu faint o fylbiau oedd yn 

goleuo’r llwyfan, gan gynnwys y goleuadau LED sylweddol a niferus. Bu Alun a minnau a Gethin ac Aled, sef y 

dynion sain, wrthi yn ddyfal yn ystod un egwyl yn eu cyfri a chyrraedd cyfanswm o 868. Pan ofynnodd Tudur Dyl-

an i’r gynulleidfa yn ystod rownd derfynol yr Ymryson am eu hatebion cafwyd cynnig o 810 - cynnig gwerth 

chweil o ystyried fod rhai o’r bylbiau allan o olwg y gynulleidfa! 

Mae `na sawl hen ddywediad Cymraeg yn cyfeirio at y glaw e.e. “bwrw fel o grwc”, “bwrw hen wragedd a ffyn”. 

Byddai’r dywediadau hynny yn addas iawn ar gyfer y glaw a syrthiodd ar brynhawn a nos Sul yr Eisteddfod. Sôn am 

law! Roeddwn wedi rhyw feddwl mynychu’r Gymanfa y noson honno ond doeddwn i ddim yn ffansio chwilota am 

y car yn y maes parcio a hithau’n dywyll a hynod wlyb ac felly roeddem yn falch o fynd adre i’n llety clyd ym  Mae 

Trearddur ar ddiwedd y prynhawn hwnnw. Fe achosodd y glaw i’r trefnyddion newid y trefniadau ar gyfer y parcio, 

gyda’r rhan fwyaf o’r Eisteddfodwyr yn gorfod parcio ym Mona a theithio i’r Eisteddfod mewn bysus wennol. Mae’n 

ymddangos nad oedd y trefniadau hynny yn gweithio’n esmwyth iawn am rai dyddiau gan achosi ciwiau hir a diflas. 

Serch hynny, credaf mai’r farn gyffredinol oedd iddi fod yn Eisteddfod gofiadwy a llwyddiannus. 

BYW YN HEN! 

Bu Henry a minnau wrthi yn ystod y dyddiau diwethaf yn torri 
coed ifanc a thocio mieri ayyb yng nghyffiniau’r fynwent tu cefn i’r 
capel. Tra yno sylwais ar garreg fedd a oedd wedi syrthio neu ei 
gosod ar ei chefn rhyw dro yn y gorffennol pell. Mae `na lawer o 
sôn am sut y mae poblogaeth ein gwlad yn heneiddio - y mae dis-
gwyl i fachgen a aned y dyddiau hyn fyw (ar gyfartaledd) i fod yn 
79.1 ac mae disgwyl i ferch fyw i fod yn 82.8 ond roedd byw i fod 
yn hanner cant yn ystod oes Fictoria yn dipyn o gamp i werinwr 
cyffredin. Meddyliwch felly am y rhai a gladdwyd yn y bedd dan 
sylw - bu farw Richard Jones yn 1838 yn 90 oed ac yna yn 1850 bu 
fawr ei wraig Elizabeth yn 91 oed.  Fe gawson nhw eu dogn o lwc o ran iechyd, fe dybiwn. Roedd Richard 
Jones yn denant ym Mur-y-neuadd - ble roedd Mur-y-neuadd tybed? Rwyf wedi canfod Mur Neuadd ger Ysgol 
Friog ond `run hyd yma yn Nolgellau. Tybed all un ohonoch fy ngoleuo ynglŷn â lleoliad Mur-y-neuadd? 


