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Rhifyn 205 

Annwyl gyfeillion, 

Fy mraint i yw cael eich cyfarch trwy gyfrwng cylchlythyr mis Mai. Rydw i’n hoff iawn o fis Mai oherwydd hwn 

yw'r mis pan mae ein gardd ni, ac yn enwedig yr asaleas a’r  blodau Alpaidd yn y roceri, ar eu gorau. Dyma ddywed 

W. Leslie Richards yn ei gerdd “Mai”, 

Tybed gawsoch chi ddifrod yn sgil storm Hannah? Bu John a Llinos Cadwaladr a Bethan a minnau yn Iwerddon 

rhwng Ebrill 25ain a’r 28ain gan fod Côr y Brythoniaid yn cystadlu yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Letterkenny. Wedi 

dychwelyd o’r Ynys Werdd y mae sawl un wedi gofyn i mi os oedd y tywydd yn wael tra roeddem yno, oherwydd 

roedd y storm wedi ei chanoli dros Iwerddon. Fy ateb oedd nag oedd. Roeddem yn ffodus iawn ein bod yng nghor-

nel ogledd-orllewinol Iwerddon ac o ganlyniad ni chyrhaeddodd Hannah ni – fe welwch ar y map isod mor bell 

oedden ni i’r gogledd – taith pedair awr yn y bws o Ddulyn. Cartref y Brythoniaid dros gyfnod yr Ŵyl oedd gwesty 

yn Nonegal, tua tri deg milltir i’r de o Letterkenny. Wedi taith hir ond digyffro draw i Ddonegal ar y dydd Iau 

cafodd y Côr gyfle i ymlacio ac ymgyfarwyddo â’r dref. Dydd Gwener teithiwyd i Let-

terkenny er mwyn cymryd rhan mewn cyngerdd yn Theatr An Grianan y noson honno 

(gweler y llun isaf). Ymysg y chwe chôr a oedd yn cymryd rhan `roedd Côr Hŷn Glanae-

thwy a Cantilena, côr ardderchog o bobl ifanc o Ddyffryn Conwy. Wedi perfformio yn y 

cyngerdd rhaid oedd symud ar fyrder ychydig bellter i lawr y ffordd i westy enfawr Mount 

Errigal ar gyfer noson y Cymry, ble roedd yr artistiaid o Gymru i gyd yn cael cyfle i berffor-

mio. Profiad braf i’r Brythoniaid oedd cael uno â chôr Meibion Marchan o Ddyffryn Clwyd i 

gydganu'r emyn dôn Gwahoddiad. 

Dydd Sadwrn oedd diwrnod y cystadlu a hynny yng Ngholeg Colaiste Ailaigh. Cystadleu-

aeth gyntaf y Brythoniaid oedd cystadleuaeth y corau meibion. Yna, yn hwyrach yn y pryn-

hawn, cynhaliwyd y gystadleuaeth agored, gyda chwe chôr yn cymryd rhan, pedwar o 

Gymru, un o Lundain ac un o’r Iwerddon. Roedd yn  rhaid i 

bawb ymgynnull yng ngwesty Mount Errigal am wyth o’r 

gloch y noson honno i dderbyn y canlyniadau. Mawr oedd y 

dathlu pan gyhoeddwyd mai’r Brythoniaid oedd yn fud-

dugol yng nghystadleuaeth y corau meibion a thestun bal-

chder hefyd oedd dod yn ail i Cantilena, enillwyr haeddian-

nol iawn, yn y gystadleuaeth agored. Dyma’r tro cyntaf ers 

sefydlu’r côr yn 1964 i’r Brythoniaid gystadlu yn yr Ŵyl 

Ban Geltaidd ond yn dilyn y llwyddiant a gafwyd eleni y mae’r aelodau eisoes yn sôn am ddychwelyd yn fuan. 

Tristwch oedd clywed, tra roeddem yn Iwerddon, am brofedigaeth lem a ddaeth i ran Mrs Ann Lloyd Roberts a’r 

teulu. Bu farw Rhian, chwaer hynaf Ann, Haf a Robert John, yn ddisymwth, wedi gwaeledd byr.  Rydym yn 

meddwl amdanoch yn eich colled, Ann ac Emrys, ac yn cydymdeimlo â chi yn ddiffuant iawn. Anfonwn ein cofion 

hefyd at Mr Gwynfor Jones sydd wedi bod yn yr ysbyty yn Wrecsam ar sawl achlysur yn ddiweddar gan nad yw 

wedi bod yn dda. Deallaf ei fod yn well erbyn hyn ac yn disgwyl cael dychwelyd i’w gartref yn y dyfodol agos.  

Hoffwn longyfarch John a Llinos Cadwaladr ar ddod yn nain a thaid eto. Ar y 24ain o Ebrill ganed merch fach, 

Begw Hefin, i Ffion ac Alun Cadwaladr, chwaer fach i Eila. Dymunwn bob bendith i’r teulu bach.  

                         Yn gywir, 

                Dwyryd (ar ran y Swyddogion) 

Letterkenny       Donegal 

Mae cyffro diwrthdro’r bywyd newydd 

   Yn gyrru’r egin drwy groen y tir, 

Fel blaenau picellau gwyrddlas fyddin 

   Yn codi wedi cysgadrwydd hir. 

Rhyfedd, mor rhyfedd o wanwyn i wanwyn, 

  Yw grym yr egni sy’n deffro’r byd, 

Popeth mor hen â henoed y ddaear, 

A phopeth yr un mor newydd o hyd. 



 NEWYDDION CARTREF CEFN RODYN 

Dydd Llun, 9fed o Ebrill, bu tîm yn cynrychioli’r 

Cartref yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth BOC-

CIA yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn, 

Porthmadog. Rhag ofn nad ydych yn gyfarwydd â 

Boccia, mae’n gêm a chwaraeir â pheli, heb fod yn 

annhebyg i fowls neu petanque, ond mae’r 

chwaraewyr yn bowlio ar eu heistedd, naill ai am 

fod ganddynt anabledd neu eu bod yn llai ystwyth 

nag y buont. 

Roedd pedwar deg tîm yn cymryd rhan ac yn cynrychioli Cefn Rodyn Rovers roedd David Evans, Mair C. Jones, 

Rhoda Davies a David Owen. Wedi sawl rownd o gystadlu brwd daeth tîm Cathod Cricieth a Chefn Rodyn Rovers i’r 

rownd derfynol. Cefn Rodyn Rovers a orfu yn y rownd honno a chafwyd tarian a medalau aur i’r tîm i gofio’r achlys-

ur. Llongyfarchiadau Cefn Rodyn a daliwch ati. MCJ     A llongyfarchiadau Mair, oddi wrth bawb yn Salem!                                                   

MARATHON LLUNDAIN 

Llongyfarchiadau i Darius Elphick a lwyddodd i 
gwblhau Marathon Llundain mewn 4 awr 45 
munud a 43 eiliad. Fe gofiwch imi sôn yng 
nghylchlythyr mis Ebrill fod Darius yn rhedeg er 
budd yr elusen Sefydliad Iechyd Meddwl a phan 
edrychais ddiwethaf roedd wedi llwyddo i godi 
swm anrhydeddus iawn, sef  £2261.11. Da iawn ti, 
Darius.  

YMARFERION AR GYFER Y GYMANFA 

7 o’r gloch yr hwyr yn Ebenser ar y dyddiadau canlynol  

Nos Fawrth, Mai 14eg 

Nos Fawrth, Mai 21ain 

Nos Fawrth, Mehefin 4ydd 

Nos Sul, Mehefin 9fed, Y Gymanfa, Capel Ebeneser,  

6 o’r gloch yr hwyr 

Arweinydd gwadd: Mrs Nia Morgan, Y Bala 

Detholiadau - Hen Nodiant neu Sol-ffa ar gael 

OEDFAON MIS MAI  2019  

Dydd Sul, Mai 5ed - 5.30 yr hwyr - Uno yn y Tabernacl - Gwasanaeth Cymorth Cristnogol - Y Parchedig Ann Jane 

Evans, Bangor 

Dydd Sul,  Mai 12fed - 10.00 y bore  - Y Parchedig John Owen, Rhuthun  

Dydd  Sul,  Mai 19eg - 10.00 y bore  - Y Parchedig  Edwin Hughes, Llanbrynmair  

Dydd Sul, Mai 26ain  - 10.00 y bore - Y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Caerdydd 

WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL 2019  

Cofiwch am wythnos Cymorth Cristnogol Mai 12fed – 18fed. Bydd y casglwyr yn dosbarthu ac 

yna’n casglu’r amlenni cyfarwydd yn ystod y cyfnod hwn. Sefydlwyd Cymorth Cristnogol gan 

eglwysi gwledydd Prydain yn 1945. 70 mlynedd yn ddiweddarach mae’n parhau i weithio gydag 

eglwysi lleol er mwyn “cefnogi pobl sy’n byw mewn tlodi i adeiladu bywydau diogel.” Bydd y 

Parchedig Anna Jane Evans, cydlynydd rhanbarthol gogledd Cymru yn cymryd rhan yn yr oedfa flynyddol yn y 

Tabernacl nos Sul, Mai 5ed. Mae’n siwr y bydd yn ein hatgoffa am y tlodi mawr sy’n parahau i fodoli yn ein byd. 


