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Wel, ffrindiau annwyl - sut hwyl? 

Gobeithiaf eich bod yn cymryd gofal yn ystod yr amser hynod anodd `rydym yn byw ynddo.  Er yn gyfnod heb ei 

debyg, mae’n amlwg fod llawer o dda yn deillio o’r argyfwng a chlywn am, a chydnabyddwn weithredoedd canmo-

ladwy.  Drwy'r cyfrwng hwn carwn ddiolch i’r holl wirfoddolwyr lleol sy’n cynorthwyo gyda chyflawni anghenion 

yn ein hardal, llawer o’r gwirfoddolwyr hyn yn gysylltiedig â Salem a chapeli eraill y dref yn ogystal â’r eglwysi.  

Yma yn Nhy’n y Coed rydym yn gorfod hunan-ynysu gan ein bod wedi cyrraedd oed yr addewid ond nid ydym yn 

segura, a gyda chymorth Dafydd sydd hefyd yn ynysu, rydym yn clirio ar ôl y difrod a wnaed gan stormydd Clara a 

Dennis yn gynharach yn y flwyddyn - serch hynny mae’n dda arnom. 

Cofiwn am yr unig a’r rhai heb gymorth teulu ac eraill sy’n dibynnu yn ddyddiol ar fanciau bwyd a thebyg i’w 

cynnal.  Eraill, yn ddigyflog ac mewn angen mawr am gymorth. 

                                     Ymhob rhyw gyfyngderau blin 
                   Caf laeth a gwin gan Iesu 
                   Mae’n ennill serch fy enaid gwan 
          O bob rhyw fan i’w garu. 

Mae llawer ohonom wedi manteisio ar y tywydd braf ond bellach mae’r garddwyr a’r ffermwyr (a’r hydro) yn galw 

am law (sydd wedi cyrraedd wrth i’r daflen gael ei chyhoeddi).  Serch hyn, mae tymor yr wyna wedi bod yn ffeind a 

diolch amdano. 

I newid cywair, clywais yn ddiweddar fod ein ffrind a chyd aelod Sandra Elphick wedi cael profedigaeth o golli 

brawd, sef Michael Cook.  Estynwn ac anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at Sandra, llawer ohonom yn adnabod 

Michael a’i gymeriad llawen. 

Wel, os pen-blwydd, pen-blwydd go iawn amdani.  Llongyfarchiadau twymgalon a di fesur i John, Steffan a Ffion 

Parry, ie y ‘Trilliaid’ (gweler dde), sydd newydd ddathlu eu pen-blwydd yn 21oed.  Plant Ysgol Sul Salem wedi dod i 

oed ac yn dal yn barod i gynorthwyo a chymryd rhan fel bo’r galw.  Dymunwn ddyfodol 

disglair i chi pa bynnag yrfa yr ydych am ei ddilyn. 

Llongyfarchiadau hefyd i Sioned (Lewis gynt) a’i gŵr Richard William ar enedigaeth 

mab bach, sef Elis Rhys, heb anghofio am nain a taid Bryn Rhedyn, Llanelltyd. Braf yw 

cael newyddion da yng nghanol yr holl dristwch. 

Mae’n rhyw deimlad od o wag ein bod yn methu cyfarch ein gilydd ac yn enwedig felly 

yn ystod gwasanaethau y Sul ond diolch am S4C a’r oedfa foreol am 11.00 o’r gloch, a 

hefyd rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol.  Mae rhyw ffordd o ddod dros bopeth 

ond mewn dulliau gwahanol. Gyda llaw, er gwybodaeth i chi, mae Cymanfa 2020 wedi ei gohirio am y tro. 

Anfonwn ein cofion at bawb ac yn enwedig ein ffrindiau sy’n cwyno neu mewn cartrefi gofal. `Rydych yn ein med-

dyliau yn fynych. 

Yn ôl Capten Tom Moore fe ddaw haul ar fryn eto ac er y gofid presennol edrychwn ymlaen am amseroedd gwell. 

  Hwyl am y tro, 

    Gerallt 

Dyma nhw yn Ebrill 2016 

MAM ....... BE GA’I WNEUD? 

Mae pum wythnos wedi mynd heibio ers i’r cyfyngiadau gael eu cyflwyno mewn ymdrech i leihau ymlediad yr 

haint COVID-19. Wrth i Bethan a minnau fynd am ein dro dyddiol, byddwn yn dod ar draws cyfeillion neu 

gydnabod ac yn cael sgwrs gyda nhw o hirbell. Brawddeg sydd i'w chlywed yn bur aml yw “Tydan ni’n lwcus yn 

byw mewn lleoliad mor hyfryd ac yn gallu mynd am dro.” Mae hynny’n wir yn achos llawer ohonom - a bu’r 

tywydd braf yn fonws yn hynny o beth. Wedi dweud hynny, i’r rhai ohonoch sydd yn gaeth i’ch cartref am ba 

bynnag reswm, mae’r cyfnod wedi ymddangos yn hirfaith a diflas, mae’n siŵr. Mae’r drefn a sefydlwyd yn y cylch 

yma i gynorthwyo pobl sydd angen cymorth wedi gweithio’n dda. Diolch i’r holl wirfoddolwyr am eu DROSODD 



 
gwaith diflino. Cofiwch, os ydych angen cymorth gallaf drefnu hynny i chi – rhowch alwad i mi 01341 423 494 

neu 07707806695.  

Soniais yn gynharach am fynd am dro. Tybed glywsoch chi’r gog eleni? Fe’i chlywais 

hi gyntaf pan oeddwn yng nghyffiniau Bryn Mawr ar y llethrau i’r de o Ddolgellau 

bore dydd Iau, Ebrill 16eg. Ar ben fy hun roeddwn i bryd hynny ac oedd, roedd gen-

nyf geiniog yn fy mhoced. Roedd Bethan a minnau yn agos i’r un man y diwrnod 

canlynol ac fe chlywson ni hi eto. Rydym wedi ei chlywed o’r ardd ym Mhencefn 

hefyd ond o’r un cyfeiriad y deuai’r ddeunôd pêr. 

Mae’n siŵr eich bod wedi gwylio mwy ar y teledu a gwrando mwy ar y radio nag  arfer, yng nghyfnod y 

“gwarchae”. Rhaid canmol ymdrechion y cyfryngau hynny i ddarparu gwasanaeth ar ein cyfer. Mae llawer o’r 

cyflwynwyr yn gweithio o’u cartrefi dan amodau sydd ddim yn ddelfrydol o bell ffordd ac mae rhaglenni megis 

“Heno”,”Ffermio” a “Countryfile” yn gorfod meddwl am bob math o ddulliau dychmygus o gyflwyno eitemau, 

heb dorri’r rheoliadau parthed teithio, cadw pellter ayyb. Diddorol oedd gweld Matt Baker ar “Countryfile” yn 

ddiweddar yn cyflwyno eitem ar wneud pwll bywyd gwyllt yn ei ardd, ymysg pethau eraill - nid yn unig yn 

gorfod cyflwyno, yn ei ddull siriol arferol, ond yn gorfod gofalu am y camera a’r sain, gan holi cymydog gyda’r 

ddau ohonynt yn eistedd ar doeau eu Land Rovers â gwrych rhyngddynt! 

Fel yr â’r wythnosau heibio bydd llawer o raglenni drama e.e. Pobol y Cwm, Casualty ayyb yn raddol ddirwyn 

i ben oherwydd does 'na ddim ffilmio wedi digwydd ers dros fis. Beth ddigwyddith wedyn, tybed? Wel, mae’n 

siŵr y bydd mwy a mwy o hen gyfresi yn cael eu hail-ddangos a byddwn yn 

chwerthin eto ar gampau Wali a’i ffrindiau ym Mryncoch a Basil a Sybil yn 

Fawlty Towers. Mae Bethan  a minnau eisoes yn chwilio trwy’r iPlayer yn 

nosweithiol am raglenni i’w gwylio. Rhaid cyfaddef ein bod wedi gwylio am-

bell ffilm hyd yn oed - rhywbeth go anarferol, yn enwedig yn achos Bethan. 

Rydym yn ffodus fod gennym fynediad at sianel Netflix, hynny trwy garedi-

grwydd ein hannwyl fab a’i danysgrifiad. Un ffilm a fwynhawyd gan y ddau 

ohonom yn ddiweddar oedd “The Two Popes”, gyda dau Gymro yn actio’r ddau 

brif gymeriad, Syr Anthony Hopkins, yn wreiddiol o Bort Talbot a Jonathan 

Pryce, yn wreiddiol o Dreffynnon. Yr hyn a geir yn y ffilm yw portread o’r ber-

thynas rhwng y Pab ceidwadol sef Bened XVI a’i olynydd Pab Ffransis, sef y 

Pab presennol, sydd yn fwy rhyddfrydol ei ddiwinyddiaeth. Dim ond y ddau 

ŵr dan sylw fyddai’n gwybod pa mor gywir yw’r portread ond mae’n ffilm 

hynod effeithiol, hynny yn bennaf oherwydd y sgript ardderchog, y golygfeydd 

godidog o Rufain a’r actio rhagorol. Mae’n werth gweld y ddau feistr yn arddan-

gos eu crefft.  Os cewch gyfle i’w gwylio rywdro byddwn yn eich hannog i 

wneud hynny. 

Ffilm arall y bu’r ddau ohonom yn gwylio a’i mwynhau yn hwyr un noson, ar 

sianel BBC y tro yma, oedd “The Elephant Man”. Dyma ffilm sydd yn ddeugain 

oed eleni ac a enillodd lawer o wobrau a chanmoliaeth pan y’i rhyddhawyd yn 

1980. Unwaith eto, Syr Anthony Hopkins oedd yn chwarae rhan un o’r prif 

gymeriadau. Yr hyn a geir yn y  ffilm yw hanes gŵr o’r enw Joseff Merrick 1862

-1890. Roedd Joseff Merrick yn dioddef o gyflwr meddygol enbyd (syndrom 

Proteus, o bosib`) ac yn ystod ei ieuenctid, wedi cyfnod yn y wyrcws, cafodd ei 

arddangos mewn ffeiriau ledled y wlad ac ar y cyfandir fel rhan o “freak show”, 

dan y teitl “The Elephant Man”. Yn ystod y cyfnod hwnnw cafodd ei gam-drin 

yn greulon ac roedd pobl yn cymryd ei  fod yn ynfytyn. Yna, daeth tro ar ei fyd 

yn 1886 pan ddaeth i sylw Syr Frederick Treves (Anthony Hopkins yn y ffilm), 

un o lawfeddygon amlycaf yr oes. Cafodd gartref cysurus a gofal yn y London Hospital ble y bu fyw hyd ei far-

wolaeth yn 1890. Wrth iddo ddod allan o’i gragen sylweddolwyd ei fod yn ŵr sensitif a deallus. Daeth yn 

ffefryn gyda rhai o fyddigion yr oes, gan gynnwys y Dywysoges Alexandra, tywysoges Cymru. Mae’r ffilm yn 

un afaelgar ac emosiynol - un o’r llinellau sydd yn aros yn y cof yw un a yngenir gan Merrick, er gwaethaf y 

creulondeb a’r camdriniaeth a ddioddefodd yn ei ieuenctid, “My life is full because I know I am loved.” Siwr 

fod hynny’n rhywbeth i ni gofio, hyd yn oed yn y cyfnod tywyll hwn.                                    


