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Annwyl Ffrindiau,  

Braint yw  cael eich cyfarch unwaith eto drwy gyfrwng y daflen fisol, wedi seibiant byr i’r Golygydd mis diwethaf.  

Wrth i mi ysgrifennu hwn, yn nyddiau olaf mis Awst, hawdd credu wrth edrych drwy’r ffenestr ar y glaw ein bod 

wedi ffarwelio â’r haf.  Gobeithio’n wir y bydd yr haul yn dychwelyd a chawn ha’ bach Mihangel.  Er – ni allwn 

gadw sŵn eleni na chawsom dywydd braf.  Mae’n wir dweud bod llawer ohonom wedi cwyno’i bod llawer rhy bo-

eth ambell i ddiwrnod yn ystod diwedd Mehefin a Gorffennaf, a Phorthmadog yn cael sylw ar y newyddion am fod 

y man gyda’r tymheredd uchaf ym Mhrydain ar sawl achlysur. 

Ond dyna natur ni feidrolion `de.  Cwyno ar ein byd yn aml, heb gofio’r holl fendithion sydd gennym.  Do, fe 

gafwyd sychder, ac mae’n bur debyg bydd y gaeaf nesaf yma yn anodd i’r amaethwyr gan na fu cyfle i gynaeafu sil-

wair na llawer o wair chwaith gan nad oedd y borfa’n tyfu heb wlybaniaeth.  Ond mewn gwirionedd mae’n dda 

iawn arnom yn y wlad yma - mewn rhai rhannau’r o’r byd mae’n sych ers blynyddoedd, a’r glaw disgwyliedig heb 

gyrraedd.  Yno mae newyn a diffyg dŵr i’w yfed yn broblem i’w oroesi yn ddyddiol.  Mae digon o fwyd a dŵr i’w 

cael ar yr hen ddaear yma ar gyfer pawb - petai dyn ond yn gallu cyd-weithio a’i rannu’n deg.   

Wrth gwrs, nid yw sefyllfa pawb yma yng Nghymru fach mor gysurus ac y gallai fod, ac o bryd i’w gilydd mae am-

bell i deulu yn gorfod gwneud defnydd o’r banc bwyd lleol.  Os, fel fi, rydych wedi bod yn gwylio’r newyddion, fe 

glywsoch fod rhai teuluoedd yn ei chael yn anodd iawn i ymdopi dros wyliau ysgol pan nad yw’r plant yn cael cinio 

ysgol.  Ac mae hyn yn digwydd yma yn ein hardal ni. 

Felly beth am fynd ati i gasglu ychydig nwyddau rhwng nawr â’r Diolchgarwch (Hydref 14eg yma yn Salem) a’u 

gadael gyda’r blaenoriaid, fydd wedyn yn trefnu mynd â nhw i’r banc bwyd yn Y Bermo.  Mae hyn yn arferiad gen-

nym ar Ddiolchgarwch yn Salem,  ers rhai blynyddoedd bellach ac mae’ch ymateb wedi bod yn wych yn y gorffen-

nol  - felly hyderaf medrwn ddibynnu ar eich haelioni unwaith eto.  Ni ellir derbyn bwydydd ffres, yn anffodus, 

ond derbynnir yn ddiolchgar nwyddau fel reis, pasta, jariau saws pasta, cig a physgod mewn tun, llysiau a ffrwythau 

tun, grawnfwyd, bisgedi, jam.  Ond yn ogystal â bwydydd mae angen cyflenwad o bast dannedd, papur tŷ bach, 

sebon, siampŵ ac yn y blaen.  Diolch i chi. 

Llongyfarchiadau calonnog i Darius, mab Wil a Sandra Elphick, ar ei briodas ar Awst 31ain.  Un o Seland Newydd 

yw Dan,  cymar Darius, a dymunwn bob hapusrwydd iddynt. 

Llongyfarchiadau hefyd i’r rhai sydd wedi derbyn canlyniadau gradd, lefel A/AS/TGAU a BTec dros yr haf.  Pob 

hwyl i chi wrth i chi gamu ymlaen yn hyderus i’r dyfodol. 

Yng nghanol mis Awst daeth y newyddion trist bod ein cyfaill Mr Peter Jones wedi colli ei fam.  Roedd Mrs Phyllis 

Jones wedi bod yn ymwelydd cyson â ni yma yn Salem, nes i afiechyd yn gynharach eleni beri iddi dreulio cyfnod-

au yn yr ysbyty.   Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf atat Pete, a hefyd at June a’r merched Nia, Megan a Cerys. 

Anfonwn ein cofion at bawb sy’n wael neu yn gaeth i’w cartrefi oherwydd llesgedd, i’n cyd-aelodau sydd mewn 

cartrefi preswyl ac i Mrs Enid Jones sydd yn parhau i fod yn yr ysbyty. 

                Yn gywir iawn,  

               John Cadwaladr [ar ran y Swyddogion] 



 

OEDFAON MIS MEDI 2018  

Dydd Sul, Medi 2il -10 o.g. y bore  -  Y Parch R.O.Jones, Gaerwen 

Dydd Sul, Medi 9fed  - 10 o.g. y bore  - Y Parch Edwin Hughes, Llanbrynmair - Oedfa Gymun 

Dydd Sul, Medi 16eg  - 10 o.g. y bore - Y Parch. Dafydd Andrew Jones, Caerdydd 

Dydd Sul,  Medi 23ain  -  10 o.g. y bore  - Uno yn y Tabernacl 

Dydd Sul, Medi 30ain - 10 o.g. y bore  - Y Parchedig Ddr Goronwy Prys Owen, Y Bala 

Plas Dinas Mawddwy - Ymweliad aelodau’r Gymdeithas 05/07/18 

Ar noson braf o Orffennaf, death criw o aelodau’r Gymdeithas ynghyd i ymweld â safle Plas Dinas Mawddwy.  Yn 

ystod tymor 2017/2018, cawsom sgwrs gan y cyfaill Alun Puw, Llanuwchllyn ar hanes y Plas felly braf oedd cael 

gweld y safle drosom ein hunain.  Daeth Alun atom unwaith eto i’n hebrwng o amgylch. Adeiladwyd Y Plas 

mawreddog gan Syr Edmund Buckley, ac fe’i cwbwlhawyd yn 1872.  Wedi ei farwolaeth yn 1883 chwalwyd yr 

ystâd ac erbyn 1907 gŵr o’r enw Dr. Walker oedd y perchennog. Cafwyd tân mawr yno yn 1917, ond nid oedd gan 

y perchennog ddigon o arian i adfer yr adeilad a gadawyd yr adfail i ddirywio nes ei chwalu yn llwyr yn 1960.  Yn y 

lluniau isod gwelir Y Plas yn ei holl ogoniant (chwith)  ac yna wedi’r difrod(dde). 

 

 

 

 

 

Roedd stablau a thai gwydr yn rhan o’r ystâd, ac aeth rhain hefyd yn adfeilion.  Yn y llun ar y dde gweler llun o Mr 

Henry Edwards wrth adfeilion y stablau.  

Mae’r llun uchod yn dangos cynllun gwreiddiol y tai gwydr, ac ar y dde olion y muriau concrid sy’n weddill 

heddiw.                                                                                                                                              Llinos  Cadwaladr 


