~ Y Feidr ~
Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
Cyfrol vii, Rhifyn 31

Golygydd : Wynford Jones

Hydref 2013
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Calendr Oedfaon y Sul : Tachwedd 2013 – Ebrill 2014
10.00 o’r gloch

Tachwedd:
3—
10 (9.45)—Sul y Cadoediad: Mrs Rhiannon Lloyd
17—Y Gymdeithas Ddiwylliadol
24—Y Gweinidog
Rhagfyr:
1—
8—Y Gweinidog
15—

5.00 o’r gloch

Y Gweinidog (C)

Y Gweinidog (C)
Oedfa Cyngor Eglwysi Rhyddion
Y Gweinidog: Cwrdd Nadolig
Plant yr Ysgol Sul

22—Y Gweinidog
25 (9.30)—Oedfa Gymun ym Methania
29—Oedfa Undebol yng Nghapel Mair
Ionawr:
5—Y Gweinidog (C)
12—
Y Gweinidog
19—Y Gweinidog
26—
Y Gweinidog
Chwefror:
2—
Y Gweinidog (C)
9—Y Gweinidog
16—
Y Gweinidog
23—Y Gweinidog
Mawrth:
2—Y Gweinidog (C)                          
9—Cyrddau Pregethu: Y Parchg Peter Thomas, Aberystwyth
                                      Rihyrsal y Gymanfa Ganu i’r Oedolion am 2.00 o’r gloch yn Ffynnonbedr
16—
Y Gweinidog
23—Y Gweinidog
30—Oedfa tan ofal Cymdeithas y Chwiorydd
Ebrill:
6—
Y Gweinidog (C)
13—Gweinidog              Rihyrsal y Gymanfa Ganu i’r Plant am 10.00 o’r gloch yng Nghapel Mair
18 (Gwener y Groglith)—Oedfa Gymun Eglwysi Rhyddion yn y Tabernacl:                 
                                        Y Parchg Ddr Desmond Davies
20 (Sul Y Pasg) (7.00)—Oedfa Gymun Undebol yng Nghapel Mair
27—Cymanfa Ganu’r Bedyddwyr ym Methania.
                                   Rihyrsal y Gymanfa Ganu i’r Oedolion am 2.00 o’r gloch yng Nghapel Mair

Nodiadau Eglwysig
Priodas:
Elis Griffiths a Branwen Gwyn ar 20
Medi yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Noder
Cynhelir oedfaon hwyr y Sul am 5.00
o’r gloch hyd ddiwedd mis Ebrill.

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon

Marwolaeth:
Miss Sally Jenkins, Cartref Brondesbury
Mrs Mair Jones, Garreg-wen

Genedigaeth
Gwenllian Dafydd, merch Elin a Dafydd,
ac wyres Delwyn a Geinor Griffiths.
Imogen Linda, merch Lowri a James,
wyres Colin Phillips, a gor-wyres Valmai
Phillips.

Llongyfarchiadau
William Williams, Fferm y Gotrel, am
dderbyn medal 30 mlynedd o wasanaeth
i Wylwyr y Glannau.
Lyn Jones, Tygwyn, am dderbyn medal
20 mlynedd o wasanaeth i Wylwyr y
Glannau.
Y Parchg Gwynfi a Mrs Marian Jenkins,
wedi eu sefydlu yn Faer a Maeres Tref
Aberteifi.
Mrs Helen Emanuel ac Iwan Griffiths
am eu rhan yn llwyddiant Newyddion
BBC Cymru drwy gael eu henwebu yng
ngwobrwyon BAFTA Cymru eleni am
ddarllediad y Gemau Olympaidd 2012.
Gwelwyd cyfres o luniau’r digwyddiad
yn Y Feidr (Hydref 2012).
Steffan Phillips ar ei swydd newydd
fel Cynhyrchydd Cysylltiol Canolfan y
Mileniwm sydd gyda’i waith ar hyn o
bryd yn Brooklyn, U.D.A.

Sylwer
Os oes gennych newyddion teuluol neu
eglwysig a allai fod o ddiddordeb i’ch
cyd-aelodau, a fyddech mor garedig â
rhoi gwybodaeth yn ysgrifenedig i Mair
James neu Wynford Jones
MJ/ICR/WJ

Pe dymunech gael eich cludo i’r
oedfaon yng Nghapel Mair ar y Sul ac i’r
cyfarfodydd yn ystod yr wythnos, mae
croeso i chi gysylltu â’r gwirfoddolwyr a
enwir isod:
Myra Evans  . . . . . . . . .  810 133
Iris Phillips . . . . . . . . . .  613 934
Ann Vittle  . . . . . . . . . . . 613 064
Gareth Evans . . . . . . . . . 615 525
Delwyn Griffiths . . . . . .  612 946
Gareth Jerman . . . . . . . . 612 361

Oedfaon Gweddi Undebol
Hydref 9
Tachwedd 13
Rhagfyr 4
Chwefror 12
Mawrth 12
Ebrill 9

Bethania
Capel Mair
Tabernacl
Bethania
Capel Mair
Tabernacl

7.00yh
2.00yp
2.00yp
2.00yp
7.00yh
7.00yh

Pryd ar Glud
Mae’n anrhydedd i ni yma yng Nghapel
Mair gefnogi cynllun Pryd ar Glud am
bum wythnos y flwyddyn.
Mae gennym dîm parod iawn gyda’r
aelodau canlynol: Gareth a Meinir,
Gareth a Mer, Wynford a Hildreth,
Aneurin a Mair, Gwyn, Myra, Meifis,
Mrs Iris Phillips, Dyfed a Mrs Jean
Parry Williams.
Braf fyddai cael enwau ychwanegol
ar y rhestr. Os ydych yn barod i roi awr
i wasanaethu, a fyddech mor garedig â
chysylltu â Myra ar 810133.

--

“Dim ond yn Aberteifi
mae Sêr…”
Mae gan blant y ddawn i fynegi mewn
ychydig eiriau wirioneddau y cymerai
ddalennau i ni, oedolion, eu cyfleu.
Sylwais droeon ar hyn wrth wrando ar
eu hatebion mewn gwasanaethau plant
yn y capel. Gwnânt i mi wenu – gwnânt
i mi feddwl hefyd. Iolo, fy ŵyr bach
pum oed, barodd i mi feddwl y tro hwn,
oherwydd iddo ddweud wrth ei fam,
wrth fynd i’w wely un noson, “Dim ond
yn Aberteifi mae sêr.” Yr oedd newydd
fod yn syllu trwy ffenest yr ystafell
fyw yng Nghaerdydd ac wedi ei siomi
gan y ffaith nad oedd yr un seren wedi
ymddangos yn y nen. Amlwg iddo hefyd
sylwi fod yr awyr uwchben Aberteifi
adeg ei ymweliadau â Thaid a Nain yn
serennog iawn.
Rhaid oedd egluro’r dirgelwch
hwn iddo. Yn Aberteifi’n unig yr oedd
sêr yn ôl ei ddirnadaeth ef. Doedd
dim esboniad arall yn bosibl, a phan
oedwch i feddwl am eiliad, mae hynny’n
dybiaeth eithaf rhesymegol. Dim ond
wrth dyfu’n hŷn y daw i ddeall mai byw
mewn dinas sydd yn ei rwystro rhag
gweld y sêr uwch ei ben; fod yno ormod
o lampau’n goleuo’r awyr. Ond pa
ddisgwyl i un mor fach ddeall hynny?
Tybed a ydym yn gwerthfawrogi
digon ar y sêr yn Aberteifi? Nid y sêr
fry uwchben y cyfeiriaf atynt yn awr
ond y doniau disglair yn ein plith a’r
myrdd cymwynaswyr yn ein cymuned
sy’n cyflawni gweithredoedd prydferth
a charedig yn dawel a diwarafun,
heb chwennych unrhyw glod na
chydnabyddiaeth am eu gwasanaeth.
Pobl ydynt sy’n goleuo byd tywyll eu
cymdogion pan fo amgylchiadau’n
anodd ar brydiau – gwaeledd, llesgedd,
anabledd neu ofid teuluol, efallai.

Go brin y daw caredigrwydd
y cyfryw bobl i sylw’r rheiny tua
Chaerdydd a fydd yn dewis enwau’r
rhai i’w gosod ar restr anrhydeddau a
gaiff ei chyhoeddi ddydd Gŵyl Ddewi
y flwyddyn nesa. Y bwriad, yn ôl y sôn,
yw gwobrwyo “pobl gyffredin sydd yn
gwneud pethau anghyffredin”. Onid
yw cyflawni’r cyffredin a’i gyflawni’n
gyson a diwarafun yn fath o arwriaeth
ynddo’i hunan? Ac onid oes perygl i ni
greu dosbarth elitaidd yng Nghymru?
Bydded i ni holi o ddifri, a oes angen i
ni efelychu pob dim a wna’r Saeson?
Bûm o fewn y dim i dagu wrth fwyta
cinio blasus un noson pan gyhoeddodd
un o’r cwmni o gylch y bwrdd ei fod yn
edrych ymlaen at dderbyn yr MWE. Gan
feddwl iddo wneud camgymeriad a’i fod
o ddifri, roeddwn ar fin mynegi fy siom
ynddo pan eglurodd mai’r hyn a olygai
wrth MWE oedd, Member of the Welsh
Empire. Beth nesaf tybed? Cynulliad
rules the wave?
Sut mae cysoni’r awydd afiach hwn
o lafoerio canmoliaeth gyda’r anogaeth,
‘...paid â gadael i’th law chwith wybod
beth mae dy law dde yn ei wneud?’ Yn
ôl Carwyn Jones, sydd yn amlwg yn
frwd iawn o blaid y cynllun gwobrwyo,
“Bydd y gwobrau yn cael eu trefnu gan
lywodraeth ond heb eu dylanwadu
gan lywodraeth.” Chwedl Ifans y Tryc,
“Scarcely believe.”
Nid wyf am ymddangos yn
anniolchgar. Gwn cystal â neb y ddyled
sydd arnom i bobl gymwynasgar mewn
amserau tywyll. Yn wir, y tywyllwch yn
aml sydd yn datgelu’r cyfryw rai ac yn
dwyn eu daioni a’u natur gymwynasgar
a charedig i’r amlwg. Collais gyfrif ar y
nifer troeon y clywais rywrai’n dweud o
ganol eu trallod, “Wyddwn i ddim bod
gen i gynifer o gyfeillion,” neu “Wyddwn
i ddim bod pobl mor garedig i’w cael.”

--

Diau eu bod yno cyn i’r tywyllwch
ddisgyn ond taw’r tywyllwch a
amlygodd eu daioni. Wrth reswm, mae’r
cymwynaswyr hyn yn bodoli mewn
mannau heblaw Aberteifi, ond diolchaf i
Iolo ... o enau plant bychain ... am beri i
mi ystyried a diolch am y sêr sy’n goleuo
ein nosau ni.
Ni bu nos erioed cyn ddued /
Nad oedd sêr / Siriol Nêr / Yn y nef
i’w gweled. Bydded i ni ystyried ein
cyfrifoldeb fel dilynwyr Iesu i fod, ein
hunain, yn oleuadau.
Disgrifiad penigamp yw’r un a rydd
Paul o Gristnogion fel ‘plant y goleuni’.
Cofier hefyd ei anogaeth daer, “Byddwch
fyw fel plant y goleuni.” Meddai wrth
yr Effesiaid, ‘tywyllwch oeddech ond
yn awr goleuni ydych yn yr Arglwydd.’
Galwad yw hon am i ni ein hunain fod
yn sêr yn treiddio drwy’r tywyllwch
sydd o’n cwmpas.
Hyn fyddo’n gweddi felly, “Gwna fi’n
gyfoethog ym mhob dawn; / Gwna fi fel
halen peraidd iawn; / Gwna fi fel seren
olau wiw; / ’N disgleirio yn y byd rwy’n
byw.”
Boed i’n gweithredoedd da fod
cyn amled â’r sêr uwch tref Aberteifi a
bydded i ni oleuo’n gyson. Nid i oleuo’n
achlysurol y galwyd pobl Dduw, megis
lampau mewn ambell ddinas erbyn hyn,
ond i oleuo’n ddi-dor ac yn ddi-feth.
ICR

1863: Capel Mair
150 o flynyddoedd yn ôl
Gweinidog cyntaf Capel Mair oedd y
Parchg Daniel Davies a fu yn ei swydd
rhwng 1812 a 1864. Flwyddyn cyn
ei ymddeoliad yn 84 oed bu’n dyst i
newidiadau nid ansylweddol yn hanes
pryd a gwedd fewnol y capel. Dyma’r
hanes fel y’i cofnodwyd gan y Parchg
D. J. Roberts yn ei lyfr Capel Mair
Aberteifi (1955):
‘Cafodd [Daniel Davies] weld
rhai gwelliannau angenrheidiol yn yr
addoldy. Fel hyn y cawn y cofnod: “Yn
1863 tynnwyd yr hen bwlpud i lawr, a
gosodwyd esgynlawr hardd ac eang yn
ei le. Trefnwyd hefyd i oleuo’r capel â
nwy, a harddwyd y llwybrau a’r lloriau â
‘matting’ a charpedau gan y gwragedd.”
Yr oedd wedi byw yn ddigon hir i weld
cysuron y dyddiau diwethaf yn dod i
addurno’r cysegr. Eithr iddo ef, ei awr
fawr fu cael dringo i’r pwlpud newydd
a sefyll yn y fan gysegredig yr oedd pob
man arall yn ddarostyngedig i’w swydd
a’i neges.’
Ond yn 1868, cwta pum mlynedd ar
ôl cwblhau’r ‘gwelliannau angenrheidiol’
yn 1863, penderfynodd yr eglwys godi
capel helaethach a harddach! Ym mis
Mai 1869 y dechreuwyd dymchwel yr
hen gapel a godwyd yn 1831. Cwblhawyd
y gwaith o godi’r adeilad presennol
ddiwedd haf 1870 ac fe’i hagorwyd ym
mis Medi 1870.

Y Breuddwydiwr
Enjoies i’r cwrdd w’thnos d’wetha’
gyda Glen yno’n dyblu’r Hosanna !
Daeth y bregeth i ben
erbyn cwarter past ten.
Byddaf nôl yno eto Sul nesa’.
W.J.
--

Alun (1797–1840),
‘Offeiriad, Bardd, Llenor’
Ymhlith yr 873 o emynau Cymraeg a
gynhwyswyd yn Caneuon Ffydd ceir
un o waith Alun, sef ei fyfyrdod ar
arwyddocâd y Groes a’r hyn a olygai
‘angau Iesu cu’ iddo. Dyma’r cyntaf o
dri phennill emyn rhif 535:
’Does destun gwiw i’m cân
ond cariad f’Arglwydd glân
a’i farwol glwy’;
griddfannau Calfarî
ac angau Iesu cu
yw ’nghân a’m bywyd i:
Hosanna mwy!

John Blackwell (Alun)
Ger yr Wyddgrug y ganed John
Blackwell (Alun), gŵr a oedd ym marn
neb llai nag Owen M. Edwards ‘mor
anhunangar a hael ei ysbryd, mor ddifyr
ei gwmni [ac] mor bur ei fuchedd’. Er
na chafodd nemor ddim addysg ffurfiol
pan oedd yn blentyn, fe gâi’r bachgen
ifanc, a oedd yn aelod selog o’r Ysgol
Sul, ei gydnabod yn ddysgwr adnodau
ac adroddwr emynau penigamp. Yna,
yn 11 oed, fe’i prentisiwyd yn grydd gyda
gŵr a ymddiddorai mewn barddoniaeth,
ac wrth droed y Gamaliel hwnnw y

dechreuodd
farddoni.
Cwblhaodd
ei brentisiaeth yn y flwyddyn 1814
a chan ei fod ef bellach yn ŵr wrth
grefft, gallai fforddio prynu llyfrau a
chylchgronau, ac megis ei athro barddol
fe ddechreuodd ymddiddori mewn
llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg a
chystadlu mewn eisteddfodau.
Ymhen dim o dro daeth ei
gyfansoddiadau i sylw cynulleidfa
eang, ac yn enwedig yn 1823 yn
dilyn ei lwyddiant yn Eisteddfod yr
Wyddgrug am ei awdl ‘Maes Garmon’
ac Eisteddfod Rhuthun am ei awdl
‘Genedigaeth Iorwerth II’. Yn wir,
yn sgil ei lwyddiannau barddol aeth
boneddigion a chlerigwyr ei fro
enedigol ati i’w gynorthwyo drwy godi
arian i dalu am addysg iddo dan ofal y
Parchedig Thomas Richards, a drigai
ym mhentref bach Aberriw ar gyrion
Dyffryn Hafren, rhwng y Trallwng a’r
Drenewydd. Yn 1825, wedi blwyddyn
o ddysgu Lladin a Groeg yng nghwmni
Thomas Richards, aeth Alun yn ei flaen
i Goleg yr Iesu, Rhydychen, lle y bu’n
rhaid iddo, yn ôl ei eiriau ef ei hun,
‘gael fy holi ar gyhoedd o flaen yr holl
Brifysgol, am fy ngwybodaeth o’r Lladin
a’r Roeg, a Rhesymeg’.
Yn Rhydychen cafodd gyfle hefyd ‘i
wrando y darlithoedd a draddodir gan
ein prif ddysgedigion’, gan gynnwys ‘yr
enwog Ddoctor Buckland, areithydd
ar natur y ddaear, ei chreigydd a’i
meteloedd’. Nid yw’n syndod yn y byd
i Alun fanteisio ar y cyfle i fynychu
darlithiau William Buckland, un o
hoelion wyth y byd daearegol yn ystod
hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar
bymtheg, oherwydd mwynwr oedd ei
dad, a weithiai yn ôl pob tebyg yn un
o fwyngloddiau plwm niferus Mynydd
Helygain, i’r gogledd o’r Wyddgrug.

--

Yn wir, ysai’r myfyriwr brwd a
chydwybodol rannu’r wybodaeth am rai
o’r creigiau a’r mwynau metel y soniodd
Buckland amdanynt gyda’i dad a’i fam:
‘Pan ddeuaf adref’, meddai’n llawn
cyffro mewn llythyr a ysgrifennodd at ei
rieni ar yr 11eg o Chwefror 1826, ‘gallaf
roddi i chwi rai newyddion am weithiau
glo a phlwm’!
Graddiodd Alun yn 1828 ac yn yr
un flwyddyn fe wobrwywyd ei gerdd
fwyaf adnabyddus, ‘Marwnad yr
Esgob Herber’ yn Eisteddfod Dinbych.
Flwyddyn yn ddiweddarach cafodd y
gŵr gradd, a arferai dreulio ei ‘nosau
Sul [yn Rhydychen] yn darllen y
Beibl a gweddïo’ ei ordeinio yn gurad
Treffynnon, ac yno y bu yn fawr ei
barch fel gweinidog a llenor am gyfnod
o bedair blynedd.

Clynfyw, Colby Ffynone a Saunders
Davies Pentre – yn deall gair o Gymraeg
aeth ati i sefydlu dau wasanaeth bob Sul,
y naill yn Saesneg a’r llall yn Gymraeg.
Yn ystod ei amser ym Maenordeifi bu’n
olygydd Y Cylchgrawn, cyfnodolyn a
gyhoeddid dan nawdd y Gymdeithas er
Taenu Gwybodaeth Gristionogol. Fel
mae’n digwydd, byrhoedlog fu hanes y
cyhoeddiad hwnnw a byrhoedlog hefyd
fu rheithoriaeth Alun ym Maenordeifi
oherwydd oddeutu dwy flynedd yn unig
wedi iddo briodi Matilda Dear o Bistyll,
Dreffynnon, bu farw ar y 19eg o Fai,
1840 yn 42 oed.

Eglwys Maenordeifi: mae carreg fedd
John Blackwell ar bwys y ffenestr
agosaf at gyntedd yr eglwys.

Carreg fedd John Blackwell

Yn 1833, fodd bynnag, dyrchafwyd
Alun yn rheithor plwyf Maenordeifi.
Bryd hynny, dim ond un gwasanaeth
y Sul y cynhelid yn eglwys hynafol
Dewi Sant ar lan afon Teifi, a hwnnw’n
wasanaeth Cymraeg ei iaith. Ond wedi
iddo sylweddoli nad oedd aelodau pump
o ‘brif deuluoedd Sir Benfro’ a oedd
dan ei ofal – teuluoedd megis Lewis

Mae’r rhan fwyaf o’r hen gerrig
beddau
ym
mynwent
eglwys
Maenordeifi, adeilad a gaiff ei gynnal
a’i gadw bellach gan Gyfeillion Eglwysi
Digyfaill, yn slabiau o lechfaen llwydlas
gwael ei ansawdd a gynhyrchid yn
chwareli llechi Cilgerran. Ond croes
o farmor gwyn byd-enwog Carrara, y
garreg y lluniwyd ohoni holl gerfluniau

--

rhyfeddol Michelangelo, a ddewiswyd
i ddynodi gorweddfan Alun. Ac ar fur
mewnol yr eglwys, gerllaw’r allor, ceir
coflech arall o farmor Cararra ac arni
arysgrifen Ladin yn coffáu’r gŵr a
ystyrid yn ‘Offeiriad, Bardd, Llenor’ o
gryn fri.

Brr, brr
Roedd cennad ein Cwrdd Diolchgarwch
Am lawnder yr ydlan yn sôn,
Gan ddiolch am ffrwythau’r cynhaeaf –
Ac yna fe ganodd rhyw ffôn.
Ai gwerthwr ffenestri oedd yno,
Neu werthwr poteli o win ?
Ond rhywsut, mae’n well gen i gredu
Mai’r Bod Mawr oedd yno ei hun.
Ken y Graig

Cegin Gareth
Cawl Llysiau
Cofeb farmor John Blackwell ar y mur
gogleddol gerllaw’r allor, y tu mewn
i Eglwys Maenordeifi

Y tu mewn i Eglwys Maenordeifi

Cynhwysion:
olew olewydd i ffrio
1 clof garlleg
1 winwnsyn
1 pupur coch
1 moronen
1 courgette
1 taten
Torrwch y llysiau yn fras.
2 lwy fwrdd o flawd plaen
2 lwy fwrdd o biwrî tomato
2 beint o stoc llysiau
halen a phupur
Dull:

Ddeng mlynedd wedi ei farwolaeth
annhymig cyhoeddwyd Ceinion Alun
(1851), cyfrol o gerddi a olygwyd
gan Griffith Edwards, ac yn 1909
ymddangosodd Alun, un o’r ddwy gyfrol
ar bymtheg ar hugain yn ‘Cyfres y Fil’ a
gyhoeddwyd gan Owen M. Edwards.
					
Dyfed Elis-Gruffydd

1) Ffriwch y llysiau yn araf.
2) Ychwanegwch y blawd – cymysgwch
yn dda ac ychwanegwch y piwrî
tomato.
3) Ychwanegwch y stoc yn raddol.
4) Coginiwch yn araf am 20 munud.
5) Cymysgwch mewn prosesydd bwyd.

--

Cymdeithas
y Chwiorydd

Y Gymdeithas
Ddiwylliadol

TYMOR 2013-14
Llywydd Anrhydeddus: Mrs Mair Roberts
Cadeirydd: Mrs Lowri Lewis (612015)
Is-Gadeirydd: Mrs Iris Phillips
Ysgrifennydd: Mrs Mair James (613887)
Is-Ysgrifennydd: Mrs Mair Thomas
Trysorydd: Mrs Geinor Griffiths
(612946)
Is-Drysorydd: Mrs Ann Vittle (613064)

TYMOR 2013-14
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchg Irfon C. Roberts
Cadeirydd: Dr Dyfed Elis-Gruffydd
(682287)
Is-Gadeirydd: Mr Rhidian Evans
(612410)
Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans (615525)
Is-Ysgrifennydd: Mrs Geinor Griffiths
Trysorydd: Mr Gareth Jerman
(612361)
Pwyllgor: Mrs Meinir Jerman,
Mrs Lowri Lewis, Mr Delwyn
Griffiths, Mr Gareth Evans

Rhaglen
Hydref 24—Swper y Cynhaeaf.
Adloniant: Beti James a Shan Davies,
Login.
Tachwedd 28—Noson yng nghwmni
Mrs Rhiannon Lloyd, Llandudoch.
Rhagfyr 12—Dathlu’r Nadolig.
Adloniant: Parti ‘Munud Olaf’
dan arweiniad Mrs Catrin Thomas,
Hermon.
Ionawr 23—Gwaith Llaw:
Mrs Esta Davies a Mr Maldwyn
Owen, Penyparc.
Chwefror 20—Dathlu Gðyl Ddewi.
Ymuno â’r Gymdeithas
Ddiwylliadol.
Mawrth 27—Pryd o fwyd yng
Ngwesty’r Cliff, Gwbert.
Gðr Gwadd: Y Parchg Eirian Wyn
Lewis, Mynachlog-ddu.
Mawrth 30—Oedfa Foreol tan ofal y
Chwiorydd.
Gwraig wadd: Mrs Morfydd Jones,
Castellnewydd Emlyn.

Cyllell
Â’i llafn cyd-dorrwn yn llon – y deisen
    Er dwysed y llwon;
   Yna’n ddi-hid fe ddaw hon
   Eilwaith i dorri’r galon.
Ken y Graig

Y cyfarfodydd i ddechrau
am 7.30 o’r gloch
Tocyn Tymor : £5.00
Rhaglen
Hydref 17—Hedydd Hughes,
Abergwaun: ‘Tafodiaith Sir Benfro’
Tachwedd 21—Geraint Evans,
Tal-y-bont: ‘Mwrdwr a Mwy’
Rhagfyr 12—Dathlu’r Nadolig:
Ymuno â Chymdeithas y Chwiorydd.
Parti Mrs Catrin Thomas, Hermon,
‘Munud Olaf’, am 7.00 o’r gloch
Ionawr 16—Elinor Wyn Reynolds,
Caerfyrddin: ‘Barddoniaeth Ysgafn’
Chwefror 20—Noson Gawl i Ddathlu
Gðyl Ddewi dan ofal y Gymdeithas.
Gwesteion: Y Gwir Barchedig
Saunders a Mrs Cynthia Davies
Mawrth 20—Noson o Frethyn Cartref
Trefnir gwibdaith yn ystod mis
Mehefin/Gorffennaf

--

Hwyl a Dysg yr Egin Glas

Mae’r rhai ifanc wrthi’n peintio creaduriaid arch Noa

Mae Gruffudd, Tomos, Guto ac Alaw bellach ym mlwyddyn 3 ac wedi ymuno
gydag Efa, Iwan a Gad.
--

Dyma’r plant yn defnyddio’r ffeltiau i greu lluniau
ar gyfer gwneud stori ar Photostory 3 ar y gliniadur.

--

Pawb yn fodlon iawn ei fyd wedi mwynhau pryd o fwyd blasus
yn ‘Something’s Cooking’ yn Nhreletert ar y ffordd adref o’r wibdaith

2013–Y cloc newydd yn rhoddedig gan Mrs Nellie James, Brithdir, Maesglas,
er cof am ei ffrind annwyl, Mrs Annie Thomas, a roddodd flynyddoedd
o wasanaeth ffyddlon fel diacones ac athrawes yr Ysgol Sul.
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Y cwpwrdd ger drws y festri: Yn rhoddedig er cof am David Morris, Y.H.,
cyn-drysorydd ac ysgrifennydd yr Eglwys. Bu farw 19 Mawrth 1923.
Rhoddedig gan ei ðyr, D. M. Morris, ARICS, Llangoedmor, 19 Mawrth 1973.

Y cwpwrdd newydd, wedi ei grefftio gan Mr Huw Thomas, Llangoedmor.
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Tshaens
Yng ngwesty y Cliff cafwyd bancwet
Â’r dathlu yn llenwi y lle:
Cynghorwyr yn canmol ei gilydd
Am gau rhai toiledau’n y dre.
Roedd pobol â tshaens ar eu ’sgwyddau,
   Nid tshaens o’r toiledau, mae’n wir,
Ond rhaid i’r trethdalwyr i’w tynnu
Er mwyn fflyshio’r gwastraff o’r sir.
Cynghorwyr y dref, diolch iddynt,
Fydd berchen y loos yn y man,
Nid am fod ’na gyllid digonol
Ond am fod y bledren yn wan.
A bellach fe fydd clerc y cyngor
I’w weled gerllaw’r oriau mân
Yn cario ei fwced a’r plynjer
I gadw’r toiledau yn lân.
Ken y Graig

Owain
Bellach, aeth deunaw mis heibio ers diflaniad Owain ar 10 Mawrth 2012. Daliwn i
obeithio, daliwn i gefnogi, daliwn i gynorthwyo drwy weddi a’n myfyrdodau.
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Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi (01239 612251)

