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Cylchgrawn Eglwys Annibynnol Capel Mair, Aberteifi
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Calendr Oedfaon y Sul : Tachwedd 2016 – Ebrill 2017
   10.00 o’r gloch

Tachwedd
6—
13 (9.45)—Y Gweinidog
20—
27—Oedfa yng ngofal y Chwiorydd
Rhagfyr
4—
11—Y Gweinidog (Oedfa Nadolig y Plant)
18—
25 (9.30)—Bethania: Cymundeb
Ionawr
1—Y Gweinidog: Oedfa Undebol (C)
8—
15—Y Gweinidog
22—
29—Oedfa yng ngofal y Gymdeithas Ddiwylliadol.
Chwefror
5—
12—Y Gweinidog        
19—
26—Y Gweinidog            

5.00 o’r gloch

Y Gweinidog (C)
Y Gweinidog

Y Gweinidog (C)
Y Gweinidog

Y Gweinidog
Y Gweinidog

Y Gweinidog (C)
Y Gweinidog

Mawrth
5—Y Gweinidog (C)             

Oedfa Gwyl Ddewi: Dr Dafydd Tudur,
Y Dderwen Gam am 6.00 o’r gloch
12—(Cyrddau Pregethu Capel Mair) Y Parchg Ddr Geraint Tudur (bore a hwyr)
19—Ymarferion y Gymanfa Ganu
26—Y Gweinidog
Ebrill
2— 	
Y Gweinidog (C)
9—Y Gweinidog              
14—Bore Gwener y Groglith: Oedfa Gymun yn y Tabernacl am 10.00yb
   Y Parchedig Goronwy Evans, Llanbedr Pont Steffan (Cyngor Eglwysi Rhyddion
16—Cymanfa Ganu Gyd-enwadol Cylch Aberteifi, Capel Mair am 10.30 a 6.30
23—
Y Gweinidog
30—Mrs Gwendoline Evans, Caerwedros

Nodiadau Eglwysig

Oedfaon Gweddi Undebol

Marwolaethau
Mrs Mair Page, Glynderi
Miss Nell Morris, Cartref Yr Hafod
Priodas Aur:
Mr a Mrs Haydn Lewis, Mount Pleasant
Pen-blwydd:
Mrs Beti Emanuel, Erw Wen,
yn 80 oed.
Mrs Joyce Owen, Cartref Brondesbury,
yn 90 oed (mae cysylltiadau gwreiddiol
Joyce â Chapel Mair yn deillio o’i
thadcu a’i mamgu, Dan ac Elinor
Jones, Stryd y Castell, Aberteifi.)
Aelodau Newydd:
Gwern a Rhun Phillips, Trebared –
meibion Mr a Mrs David Phillips.
Llongyfarchiadau:
Miss Beti Lloyd, yn dathlu hanner can
mlynedd fel aelod a chyn-Lywydd
Soroptimiaid Rhyngwladol Aberteifi a’r
Cylch. Rhoddwyd gwasanaeth gydag
arddeliad gan Miss Lloyd i’r mudiad.

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon

Hydref 11
Tachwedd 8
Rhagfyr 6
Chwefror 14
Mawrth 14
Ebrill 11

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
chwe 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, Mrs Myra
Evans, Dyfed, Mrs Jean Parry Williams,
Mrs Anne Hughes, Mrs Ann Vittle, Mrs
Christine Parsons. Mae Mrs Iris Phillips
a Mrs Meifis Griffiths yn barod iawn i
yrru’n unig.
Gwerthfawrogir cymorth yr uchod
sydd yn cynorthwyo i sicrhau parhad y
gwasanaeth pwysig hwn i drigolion llai
ffodus yr ardal.
Os hoffech ragor o fanylion ynglŷn
â’r gwasanaeth, cysyllter â Myra ar
810133.

Noder

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
Anne Hughes  . . . . . . . .  614 787

Mewn cyfarfod o’r diaconiaid a
gynhaliwyd ar 16 Gorffennaf 2016,
cytunwyd bod holl oedfaon hwyr yr
eglwys yn cael eu cynnal am 5.00 o’r
gloch yn barhaol o Dachwedd 2016
ymlaen.

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
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Gwefan yr Eglwys
Diolch i Eurof Davies, mae gwefan yr
eglwys yn awr ar dân ac yn chwibio
drwy’r bydysawd.
Cliciwch ar yr isod i gael cipolwg
ar weithgareddau a hanesion
Capel Mair.

Capelmairaberteifi.org.uk

Ymarferion y Gymanfa Ganu
Ionawr 29—Oedolion am 5.00yh:
Bethania.
Chwefror 12—Plant am 10.00yb:
Capel Mair.
Chwefror 26—Oedolion am 6.15yh:
Tabernacl.
Mawrth 19—Plant am 10.00yb;
Oedolion am 5.00yh: Capel Mair.
Ebrill 9—Plant am 2.00yp;
Oedolion am 4.30yp: Capel Mair.
Ebrill 16–Y Gymanfa Ganu am
10.30yb a 6.30yh: Capel Mair.

Prynhawn Sul, Mawrth 19 am
2.00yp yn Ebeneser Dyfed: Y Cyfarfod
Blynyddol. Anerchiad y Llywydd, y
Cyng. John Davies. Neilltuo’r llywydd
newydd, y Cyng. John Adams-Lewis.
Casgliad tuag at waith Cyngor Eglwysi
Rhyddion.
Bore Gwener y Groglith, Ebrill
14 am 10.ooyb yn y Tabernacl. Oedfa
Gymun. Pregethir gan y Parchg D. J.
Goronwy Evans, Llanbedr Pont Steffan.
Casgliad tuag at achos teilwng o ddewis
y Llywydd.

Cegin Gareth
FFOWLYN
STICLYD
(Digon i 4)

Cynhwysion:
4 brest ffowlyn

1-2 clof garlleg
2 lwy fwrdd o fêl
rhisgl a sudd 2 lemwn
halen a phupur

Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch
Nos Fawrth, Tachwedd 1 am 7.00yh
yng Nghapel Mair: Anerchiad gan y
Ddr Mererid Hopwood, Caerfyrddin.
Casgliad tuag at Gronfa Achub y Plant.
Prynhawn Sul, Rhagfyr 11 am
2.00yp ym Methania: Dathlu’r
Nadolig yng nghwmni Côr Harmoni.
Casgliad tuag at “Ymddiriedolaeth
Cancr i Blant yn eu Harddegau”.
Prynhawn Sul, Chwefror 12
am 2.00yp yn y Tabernacl: Oedfa
Gysegredig – Côr Merched Bro
Nest. Casgliad tuag at waith Cymorth
Cristnogol.

Dull:

1. Rhowch y 4 brest ffowlyn
mewn dysgl.
2. Gwasgwch y garlleg ac ychwanegwch
y mêl, sudd a rhisgl y lemwn, halen a
phupur.
3. Arllwyswch y cyfan dros y cig a’i
adael am o leiaf dwy awr, a’i droi o
dro i dro.
4. Coginiwch yn y ffwrn 375°F, 		
(190°C) nwy 5 am 45 munud –1 awr.
5. Trowch y cig unwaith fel bod y ddwy
ochr yn frown.
6. Gweiniwch gyda thaten bob a llysiau.
Pryd rhwydd, cyflym a blasus
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Bedd a chofeb
y Pêr Ganiedydd
Yn 2017 dethlir trichanmlwyddiant
geni William Williams (1717–91),
yr emynydd, bardd a llenor a aned
yng Nghefn-coed, fferm ei dad ym
mhlwyf Llanfair-ar-y-bryn. Saif y
ffermdy ychydig dros dair milltir i’r
gogledd-ddwyrain o Lanymddyfri ond
ymadawodd y teulu â’r hen gartref honno
yn 1742 (dyna a ddywed Cydymaith i
Lenyddiaeth Cymru [1986] ond 1748 yn
ôl Gwyddoniadur Cymru [2008]), gan
ymgartrefu ym Mhantycelyn, ffermdy
tua milltir a hanner i’r de o Gefn-coed,
a gysylltwyd byth er hynny â’i enw:
Williams Pantycelyn neu Pantycelyn,
awdur 88 o’r emynau yn Caneuon Ffydd
(2001).

dalsyth, goch yn rhannu’r un safle â’i
feddfaen gwreiddiol, slabyn mawr,
hirsgwar o galchfaen a ddaethai, yn ôl
pob tebyg, o chwareli’r garreg galch
ar lechweddau’r Mynydd Du, rhwng
Llangadog a Rhydaman. Er caleted
yw’r calchfaen, mae’n gemegol wan,
gan fod dŵr glaw (asid carbonig) yn
meddu ar y gallu i hydoddi’r garreg a
difa unrhyw arysgrifen arni. A chyda
threiglad y blynyddoedd, graddol bylu
a wnâi’r geiriau ar wyneb carreg fedd y
Pêr Ganiedydd.

Beddfaen gwreiddiol Williams
Pantycelyn a’i wraig Mary
Bu farw Pantycelyn ar 11 Ionawr 1791
ac fe’i claddwyd ym mynwent Llanfairar-y-bryn, yr eglwys blwyf, a saif ger
yr A483(T), tua thri-chwarter milltir
i’r gogledd o gapel coffa’r emynydd
– Williams Pantycelyn Memorial
Chapel (1886–7) – yng nghanol tref
Llanymddyfri. Mae’n amhosibl methu
bedd yr emynydd, gan fod cofgolofn

Beddfaen a chofgolofn
y Pêr Ganiedydd
Diau mai aneglurdeb yr arysgrifen
ac anallu ymwelwyr â’r fynwent i’w
darllen a ddarbwyllodd y Parchedig
John Thomas Job (1867–1938), brodor
o gyffiniau Llandybïe a gweinidog
gyda’r Methodistiaid Calfinaidd, i lansio
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cronfa genedlaethol er mwyn casglu
arian tuag at godi cofgolofn a fyddai yn
deilwng o Williams Pantycelyn ac na
fyddai’n ysglyfaeth i’r elfennau. Codwyd
dros £3,000, swm a oedd, mae’n debyg,
yn ddigon i dalu am y piler trawiadol a
ddadorchuddiwyd ym mis Awst 1886
a hefyd y gwaith o godi’r Williams
Pantycelyn Memorial Chapel, a oedd,
bryd hynny, yn prysur ddod i ben.

ysbryd’, meddai mewn nodyn yn Cymru
yn 1919, ‘oedd darllen y geiriau. Os mai
Saesneg sydd ar y golofn, Cymraeg pur
yw iaith natur o’i chylch. Plant Cymru
yw’r mynyddoedd a’r dyffrynnoedd’!

Y cofnod o farwolaeth Pantycelyn
ar wyneb blaen y gofgolofn,

Williams Pantycelyn
Memorial Chapel, Llanymddyfri
Cymysg fu’r ymateb i’r gofeb
fawreddog ym mynwent Eglwys y Santes
Fair. Mewn nodyn a ymddangosodd yn
y cylchgrawn Cymru yn 1902 cyfeiriodd
gŵr o’r enw W. B. Davies at y ‘[g]arreg
granet [granite; gwenithfaen] bert i
ryfeddu’. Roedd y Parchedig J. Seymour
Rees (1887–1963), awdur a gweinidog
gyda’r Annibynwyr, hefyd o’r farn ei bod
hi’n ‘gofgolofn hardd’ ond ‘Treth ar fy

Pe gwyddai Rees nad un o ‘blant
Cymru’ yw’r gofgolofn, efallai na fyddai
wedi bod mor llym ei feirniadaeth.
Daw’r blociau o wenithfaen coch estron
y lluniwyd y gofeb ohonynt o chwareli
gwenithfaen Peterhead yn yr Alban,
meini igneaidd aruthrol galed a gafodd
eu trin a’u caboli yng ngweithdai
pencadlys
y
diwydiant
cloddio
gwenithfaen yn Aberdeen, ‘y ddinas
wenithfaen’. Mae’n ymddangos hefyd
na sylweddolai Rees fod y rhan fwyaf
o’r arysgrifen ar y piler yn ailadrodd,
gair am air, yr hyn a gofnodir ar y
garreg fedd wreiddiol, sef marwolaeth
Pantycelyn yn 1791 a’i wraig, Mary,
wyth mlynedd yn ddiweddarach. Diben
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pennaf yr arysgrifen oedd sicrhau bod
yr union eiriau Saesneg y gofynnwyd
i’r saer maen eu naddu ar wyneb y
slabyn o galchfaen ar gof a chadw.
Serch hynny, yn Saesneg hefyd, am ryw
reswm anesboniadwy, y coffeir meibion
hynaf ac ieuengaf Williams Pantycelyn,
sef y Parchedigion W. Williams (marw
1818) a John Williams (marw 1828), y
mae eu henwau yn ymddangos ar ochr
y gofgolofn.

Eglwys y Santes Fair,
Llanfair-ar-y-bryn
Heb os, dyledus yw’r genedl i’r
Parchedig J. T. Job am y gofeb sy’n
dynodi’r fan lle gorwedd llwch William
Williams o Bantycelyn, er ‘[N]a all neb’,
ym marn ddiflewyn-ar-dafod Aneirin
Talfan Davies, awdur Crwydro Sir Gâr
(1955), ‘ei dwyllo ei hun fod y golofn yn
un hardd’! P’un ai a sylweddolai Job
hynny neu beidio, dyledus ydoedd i’r
rheilffordd a agorwyd drwy ganolbarth
Cymru yn 1868, oherwydd dyna’r
cyfrwng a ddefnyddiwyd i gludo’r
blociau caboledig o wenithfaen coch
Peterhead yr holl ffordd o Aberdeen i
Lanymddyfri yn 1886.
Dyfed Elis-Gruffydd
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Hel Achau
Rwy’n siŵr fod llawer ohonom wedi
gwylio’r rhaglenni teledu Who do you
think you are a Coming Home ble
mae’r selebs yn chwilio am achau eu
teuluoedd. Mae chwilio hanes y teulu yn
boblogaidd a ffasiynol iawn y dyddiau
hyn, ac mae nifer o gyfleusterau ar sut
i fynd ati, e.e. ar y we, chwilio cofrestri
eglwysig neu gyfrifiadau ayyb.
Nid felly y dysgais i hanes fy nheulu
ond trwy lyfr nodiadau a ysgrifennodd
Mam rai blynyddoedd yn ôl, a hynny
o’i chof. Mae’r tudalennau yn gyfoeth
o drysorau nid yn unig am y teulu
ond hefyd hanes ei phlentyndod ym
Mhontrhydygroes a’r fagwraeth hapus a
gafodd ar yr aelwyd, yn yr ysgol, y capel
a’r gymdeithas y perthynai iddi.
Mae’n dechrau gyda hanes ochr
teulu ei mam o Gei Newydd, ac mae’r
hanes yn dechrau gyda fy hen, hen, hen,
hen dad-cu Jenkin Phillips a aned yn
1750. Priododd Jenkin Hesther Thomas
yn 1773 a ganed iddynt wyth o blant –
un o’r rhain oedd John (1780-1849) fy
hen, hen, hen dad-cu. Ychydig a wyddai
am hanes John a’i briod Margaret ond
iddynt gael dri o blant a bod ganddo
gysylltiad ag adeiladu’r pier yn Nghei
Newydd. Un o’u meibion oedd fy hen,
hen dad-cu James, ac o hyn ymlaen
mae Mam yn dechrau rhoi cig ar yr
esgyrn fel petai. Priododd James â Mary
a ganed iddynt 11 o blant. Roedd bron
pob teulu yn y Cei a chysylltiad â’r môr
mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. ‘Master
Mariner’ oedd James ac yn berchennog
ar sgwner Relative ond roedd hefyd yn
gyfrandalwr mewn 12 llong arall: rhai
ohonynt oedd y Margaret, Emma Alice,
Renown a’r Friendship. Mae eu hanes
a’u tynged wedi eu cofnodi yn llyfr Dr
Geraint Jenkins, Maritime Heritage.

Claddwyd James a Mary ym
mynwent eglwys Llanllwchaearn, Cei
Newydd – James yn 1880 a Mary yn
1877. Ar y garreg fedd mae enwau wyth
o’u plant: John yn flwydd, James a Mary
yn ddwy oed, boddwyd 5 mab iddynt
– John (24) yn Demerara, De Affrig;
James (20) ar ei ffordd i Awstralia;
Thomas (43) yn Britton Ferry; Jenkin
(34) a David (25) ar yr un fordaith i
Waterford, Iwerddon. Rai blynyddoedd
yn ôl aeth Gareth a fi i chwilio am y
garreg fedd a chawsom ein synnu pa
mor eglur oedd yr enwau i’w gweld gan
ystyried ei bod yno am yn agos i gant a
hanner o flynyddoedd.
Roedd gan James ddau fab a merch
arall. Bu Evan yn weinidog gyda’r
Bedyddwyr yn Brynhafod, Cwrtnewydd
a Gorsgoch, ac mae cofeb iddo ger y
fynedfa i’r capel. Morwr oedd yr ail fab,
Phillip. Hwyliodd ym mis Awst 1856
yn 20 oed i Newcastle, Awstralia, ar y
‘barque’ Eleanor Lancaster. Drylliwyd
y llong mewn storm ar yr oyster bar
y tu allan i’r porthladd a bu’r criw yn
glynu wrth y rhaffau am bedair awr
ar hugain cyn cael eu hachub. Cafodd
Phillip, druan, gymaint o ofn y noson
honno, a phenderfynodd na allai
wynebu hwylio yn ôl i Gymru. Felly,
arhosodd yn Awstralia a phriodi Ellen
Moroney ac agor siop gemwaith yn
Newcastle. Margaret (fy hen famgu)
oedd enw’r ferch ac fe briododd â James
Owen Davies. Ganed iddynt bedwar
mab a phum merch: un o’r rhain oedd
Annie, fy nain. Morwr oedd David (un
o’r meibion) a hwyliodd yntau hefyd
i Newcastle, Awstralia. Fe’i llosgwyd
mewn tân yng ngali’r llong yn yr union
fan lle bu llongddrylliad llong ei ewythr,
Phillip, a bu farw o’i anafiadau. Fe’i
claddwyd yn Newcastle ac mae cofeb
iddo ym mynwent Maenygroes yn ymyl
bedd ei dad a’i fam.
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John a Margaret Davies
(fy hen famgu a thadcu)
Rai blynyddoedd yn ôl roedd
cefnither Mam yn ymchwilo i’r hanes
yn y Llyfrgell Genedlaethol a darganfod
fod merch o Awstralia yn chwilio hanes
ei theulu o Gei ar ôl gweld bedd David,
nai ei hen thadcu, Phillip. Trefnwyd
aduniad teuluol yn 2004 pan ddaeth
Carmel a’i theulu draw o Awstralia, ac
yno hefyd fe wnes gyfarfod ag Eirwen,
gor-wyres Evan – tair dolen o’r gadwyn
wedi ei hailgysylltu ac mae’r cysylltiad
yn parhau.
Nid yw Mam yn mynd yn ôl yn
bell iawn yn hanes teulu ei thad.
Mae’n dechrau gyda fy hen dad-cu,
John Davies, Llanwenog – crydd o
ran galwedigaeth, a fy hen famgu
Mary Evans, Cwrt y Brodyr, Cribyn.
Priodwyd y ddau yng Nghapel y Groes
Llanwnnen. Undodwraig oedd Mary, a
John yn Annibynnwr. Ganed iddynt 4 o
feibion ac un ferch – David Joshua (fy
nhadcu neu Dada fel yr adwaenwyd),
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John a ymfudodd i’r Amerig, Evan,
Walter a Rachel Ann. Os nad yw Mam
yn mynd yn ôl yn bell yn hanes teulu
ei thad, mae’n rhestru’n fanwl iawn yr
holl gysylltiadau a pherthnasau i’w dadcu a’i mam-gu – pob ewythr, modryb,
cefnder a chyfnither – eu cefndir, eu
gwaith a’u plant ayyb.
Roedd gan fy nhadcu un cefnder yn
enedigol o ardal Castell Newydd Emlyn.
Wedi cyfnod fel athro yn Llundain
daeth J. T. Davies yn brif-ysgrifennydd
preifat i David Lloyd George gan rannu
swyddfa gyda meistres Lloyd George,
Frances Stephenson. Does gan Mam
ddim gwybodaeth ar sut y cafodd y
fath ddyrchafiad! Yn ôl y sôn, ei brif
swyddogaeth oedd trin materion
personol y prif weinidog, y wasg a
cheisio sicrhau atal unrhyw sgandal fel
y Cash for Honours. Yn ôl llyfr Richard
Lloyd George roedd yr Attorney General
,yr Arglwydd Curzon, yn genfigennus
o’r cyfeillgarwch rhwng J. T. a Lloyd
George, yn enwedig ar ôl i Lloyd George
gymeradwyo ei urddo yn farchog, a
dywedodd: ‘It was the most ridiculous
elevation of status since Caligula made
his horse a consul’. Roedd yn cyfrannu
i’w gapel yng Nghastell Newydd Emlyn,
ond rhaid oedd cael ei enw Syr J. T.
Davies, 10 Downing Street, yn gyntaf yn
rhestr yr adroddiad!
Cefnder arall iddo oedd y Parchedig
Josiah Towyn Jones, Cei Newydd.
Wedi treulio cyfnod fel gweinidog
yn Gellimanwydd, Dowlais, ac yng
Nghwmaman, daeth yn aelod seneddol
y blaid Ryddfrydol dros ddwyrain
Caerfyrddin ac yna dros Llanelli, a hefyd
yn ‘Liberal Whip’ yn y Tŷ Cyffredin.
Ychydig amser yn ôl bu’r Parchedig
Towyn Jones, Caerfyrddin, yn siarad
yn y Cymrodorion ac wrth sgwrsio ar

ddiwedd y cyfarfod darganfod ei fod
yn gwybod peth o hanes y teulu a bod
ganddo gysylltiad â’r Parchedig o Gei
Newydd. Beth amser ar ôl y sgwrs cefais
lythyr wrth gefnder Towyn, Dr Glyn
Jones o Glasgow, sydd wedi gwneud
tipyn o ymchwil i hanes ein teulu ac
yn mynd yn ôl i 1782 i Thomas Jones,
Rhiwson, Cwmcou, yr emynydd. Fe
wnaeth ddarganfod fod Selina, hen famgu iddo ef a Towyn, yn chwaer i Annie
fy hen, hen fam-gu. Tipyn rhagor o gig
ar yr esgyrn. Yn ôl ymchwil Glyn, mae’n
bosib fod y goeden deuluol yn mynd yn
ôl i Morgan ap Rhydderch, Alltgoch,
Llanwenog, a chysylltiad Thomas Jones,
Rhiwson, â beirdd Cwmdu, ond stori
arall yw honno!

Mary a John Davies
(fy hen famgu a thadcu)
Nid yn unig bod y llyfr nodiadau
yn gofnod teuluol, mae hefyd yn

hunangofiant ac yn frith o sylwadau
bywiog a difyr sy’n disgrifio ei
phlentyndod ym Mhontrhydygroes
ar ddechrau’r ugeinfed ganrif, a’r
fagwraeth hapus a gafodd ar yr aelwyd,
sôn am ddyddiau ysgol, y capel, y
cymeriadau a’r gymdeithas y perthynai
iddi. Roedd Mam yn un o bedwar o
blant, dwy chwaer yn hŷn a brawd yn
iau, a’i thad yn cadw siop a swyddfa
bost yn y pentref; er, yn ôl Mam, nid
oedd yn siopwr o argyhoeddiad, a
byddai’n dianc i bysgota ar bob cyfle.
Roedd yn cyflogi dau fachgen, merch
a hetwraig yn y siop yn ogystal â gwas
a morwyn. Roedd yn ardal brysur gan
fod y gweithfeydd mwyn yn eu hanterth
a llawer o fewnfudwyr yn gweithio
ynddynt, ac roedd digon o fynd a dod
yn y siop, y pentref ac yn enwedig
yn nhafarn y ‘Miner’s Arms’. Mae’n
disgrifio ei mam fel lady of leisure,
yn gogyddes dda iawn, yn bianydd
dalentog ac yn un oedd yn diddanu a
chael cwmni ar yr aelwyd. Roedd Mam
yn agos iawn at ei thad a’r ddau yn
treulio llawer o amser yng nghwmni ei
gilydd. Mae’n ardal â hanes cyfoethog
yn perthyn iddi. Dysgodd Mam lawer
o’r hanes hynny yn ei gwmni, fel hanes
y Rhufeiniaid yng ngweithfeydd mwyn
Cwmystwyth, hanes Thomas Johnes
a phlasty’r Hafod. Yno, mae’n debyg,
y cyfansoddodd Handel ‘Yr Halelwia
Corws’, Abaty Ystrad Fflur ac enwau’r
llefydd oedd yn gysylltiedig â’r Abaty
– fel Llety’r Asynnod lle’r oedd y
pererinion yn cael gorffwysfa ac yn
bwydo’r anifeiliaid ar eu ffordd i Ystrad
Fflur.
Mae ei hedmygedd yn amlwg
iawn yn ei disgrifiad ohono, yn ŵr
diwylliedig, yn ddyn cyhoeddus, yn
gymwynaswr, dramodydd, llenor, yn ŵr
o argyhoeddiad cadarn, yn anoddefgar
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o ragrith, yn fodern yn ei syniadau
a’i agwedd, yn llawn hiwmor ac yn
mwynhau cwmni da.
Roedd yn arloeswr ym myd y ddrama
a bu’n fuddugol yng nghystadleuaeth
y ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol
Castell Nedd yn 1918 am y ddrama
‘Maes y Meillion’ – y ddrama orau yn y
Gymraeg yn ymdrin â bywyd Cymru yn
yr ugeinfed ganrif. Cafodd wobr o £20 a
thystysgrif. Dyma ddywed y beirniad Mr
R. A. Griffiths: “Prif amcan y ddrama
oedd dinoethi culni, ffug a thwyll
mewn cylchoedd crefyddol ac enwadol.
Dangosir pob parch ar wir grefydd ond
ni arbedir rhagrith, hoced, hunanoldeb
a’r ysbryd cul anfaddeugar na all oddef
annibyniaeth barn.”
Mae gan Mam ddisgrifiad bywiog o’r
noson pan ddaeth cwmni drama Dan
Matthews, Pontarddulais, i berfformio’r
ddrama yn y capel, er roedd rhai o’r
‘saint’ yn anfodlon i weld drama yn cael
ei pherfformio yn y capel!
Yn ôl Mam, bu ei thad yn gysylltiedig
â sefydlu Plaid Cymru a bu’r aelwyd yn
ganolfan i gynnal cyfarfodydd ricriwtio
a chodi arian gyda phobl fel Moses
Griffiths, Myrddin Lloyd, Saunders
Lewis ac eraill. Mae gennyf gopi o’r
daflen a argraffwyd ar faes Eisteddfod
Caernarfon yn 1926 yn ‘Pob Cymro a
Chymraes yng Nghymru ac ar wasgar’.
Bu farw ei thad yn ddisymwyth yn
67 oed. Does gen i ddim cof amdano,
ond rwyf wedi dod i’w adnabod drwy
ddarllen atgofion Mam amdano.
Claddwyd ef a nain ym mynwent Cei
Newydd ac ar eu bedd mae cwpled o
waith y Prifardd Gwilym R. Tilsley, eu
gweinidog a’u ffrind agos:
‘Man ei rhoes mae anrhydedd:
Mae rhodd fawr ym mhridd y bedd.’

Ysgrifennodd bryddest goffa sy’n
deyrnged anrhydeddus iddo.
Cartref ysbrydol y teulu oedd y
Capel Wesleaidd neu’r Capel Wesle i
bobl leol. Roedd y capel yn ganolbwynt
i weithgaredd â diwylliant y teulu ac
roeddent yn flaenllaw ym mhob agwedd
o fywyd y capel. Mae sawl stori gan
Mam am rai o gymeriadau amheus y
pentref a hefyd am ambell ddafad ddu
sy’n perthyn i’r teulu – ond gwell cadw
rhain o dan glo yn y cwpwrdd!
Yr unig dro roedd Mam yn ysgrifennu
yn y Gymraeg oedd wrth ddisgrifio
ei hamser yn yr ysgol. Ystyriodd hi’n
fraint o dderbyn ei haddysg gynnar yn
Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth o dan
arweiniad ysbrydoledig Dafydd Rhys
Jones pan ddaeth yn brifathro. Uniaith
Saesneg oedd yr ysgol cyn hynny.
Brodor o Batagonia ydoedd, a’i deulu
â’i wreiddiau ym Mlaenannerch, ac fel
Jones Pat yr adwaenwyd ef. Ganed ef
ym Maes Comet, Cwmhyfryd, a daeth
i Gymru yn un ar bymtheg oed. Mae’n
sôn amdano fel gŵr oedd ymhell o
flaen ei amser, yn arloeswr ym myd
addysg ac yn un a ddylanwadodd yn
eang ar ardal gyfan. Dysgodd Mam
fwynhau a gwerthfawrogi barddoniaeth
a cherddoriaeth o dan ei law. Roedd
yn cyfoethogi ei wersi drwy wisgo ac
actio rhai o arwyr Shakespeare fel
Julius Caesar a Hamlet. Bu côr yr ysgol
yn dysgu gweithiau fel y Meseia a’r
Greadigaeth a chael y fraint o berfformio
yng Ngŵyl Gerdd Ceredigion o dan
arweiniad Syr Adrian Boult. Dysgodd
ddawnsio gwerin a cherdd dant i
gyfeiliant piccolo Jones Pat. Cawsant
wefr yn gwrando arno’n adrodd
hanesion am y paith yn yr Ariannin, yr
Andes a helyntion hela’r puma. Cafodd
brofiadau di-ri o dan ei arweiniad yn yr
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ysgol – fel mae’n dweud, fe fu’n brofiad
gwerthfawr ac amhrisiadwy.
Gan fod cymaint o hanes yn llyfr
bach Mam, amhosib oedd cynnwys
y cyfan ac mae wedi bod yn dasg
anodd ceisio dewis, dethol a’i grynhoi
mewn ychydig eiriau fel hyn. Rwyf
mor ddiolchgar fod Mam wedi cael y
weledigaeth flynyddoedd yn ôl i gadw
cofnod a’i ysgrifennu ar bapur. Mae’n
drysor i ni fel teulu ac yn gofnod
hanesyddol i’r genhedlaeth nesaf. Mae
ein gwreiddiau yn ein diffinio ac yn
ein cysylltu o’r gorffennol i’r presennol
ac i’r dyfodol. Rwy’n diolch amdano,
mae’n rhan o’n hetifeddiaeth – pwy
ydyw i ac o ble rwy’n dod.
Diolch, Mam.
Meinir Jerman

Gwaith Cynnal a Chadw
yr Adeiladau
Fel sylwer, yn ystod y misoedd
diwethaf mae’r contractwyr wedi bod
wrthi’n brysur yn cario allan gwaith
cynnal a chadw ar yr adeiladau.
Oherwydd cyflwr y to sydd dros y
toiledau yn y festri, cytunwyd bod rhaid
ei adnewyddu. Ar wahân i’r gwaith yma,
mae’r cyfan wedi ei orffen.
Gareth Evans

Y Gymdeithas Ddiwylliadol
TYMOR 2016-17
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Mrs Rhiannon Lloyd
(621229)
Is-gadeirydd: Dyfed Elis Gruffydd
(682287)
Ysgrifennydd: Mrs Geinor Griffiths
(612946)
Is-Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans
(615525)
Trysorydd: Gareth Jerman (612361)
Pwyllgor: Mrs Meinir Jerman,
Mrs Mair Thomas, Mrs Lowri Lewis,
Mrs Ann Vittle, Rhidian Evans,
Delwyn Griffiths, Gareth Evans
Y cyfarfodydd i ddechrau
am 7.30 o’r gloch
Tocyn Tymor : £5.00
RHAGLEN Y TYMOR 2016
Hydref 20—Swper y Cynhaeaf dan
ofal y chwiorydd. Adloniant gan Daniel
a Jack Ramsbottom
Tachwedd 17—Nigel Nicholas:
“Llwybr yr Arfordir”
Rhagfyr 15—Dathlu’r Nadolig.
Pennill a Charol gyda detholiadau
Nadoligaidd gan aelodau.
2017
Ionawr 19—Hedd Ladd-Lewis:
“O Arras i’r Lusitania”
Ionawr 29—Oedfa’r Bore
yng Nghapel Mair yng ngofal
y Gymdeithas Ddiwylliadol
Chwefror 23—Cawl ac Adloniant
Mawrth 16—Brian a Margaret Daniel:
Taith i Batagonia a De America.
Trefnir Barbiciw neu Wibdaith yn
ystod Mai / Mehefin
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Beti
Mae gwasanaeth hanner can
mlynedd unrhyw un i unrhyw sefydliad
yn dipyn o gamp. O fewn ein rhengoedd
yma yng Nghapel Mair, mae Mrs Beti
Emanuel yn syrthio yn gyfforddus i
mewn i gategori y rhai prin iawn hynny
sydd wedi gwasanaethu eu cymuned/
cymdeithas/clwb neu beth bynnag arall
dros oes, a hynny’n hollol wirfoddol heb
un geiniog goch o dâl.
Felly, testun diolch sydd gennym
yma yn yr eglwys hon bod Beti wedi
ymaelodi yn ein mysg ym 1965 am
fod Huw, ei diweddar phriod, wedi
ymuno â chwmni cyfreithwyr Morgan
& Richardson yn nhref Aberteifi. Fel y
gŵyr y mwyafrif o aelodau Capel Mair,
bu cyfraniad Huw i’r addoldy yma yn
anferthol gyda’i gefndir cyfreithiol yn
sicrhau bod olwynion cyfansoddiadol
yr eglwys yn troi’n esmwyth a chywir
bob amser. Pleser yw darllen cofnodion
yr eglwys yn ystod ei stiwardiaeth
gyda’r llawysgrifen cymen a ffraethineb
yr
iaith – mae ysgrifenyddion
modern eglwysi yn defnyddio doniau
amhersonol y cyfrifiadur i gyflawni’r
swydd, sef Cysill, Spellcheck a chymorth
thesawrws sydd yn ysgafnhau’r dasg!
Yn ogystal â gwasanaeth Beti ar yr
offeryn, bu’n athrawes yr ysgol Sul gyda
Lowri Bedwyr yn yr wythdegau cynnar
pan oedd golygydd presennol Y Feidr yn
arolygwr; cofia ef Beti yn paratoi’r plant
gyda’r un brwdfrydedd a ddangosai bob
amser ar y bysellfwrdd; byddai byth a
beunydd yn eu gwobrwyo gyda melysion
a chanmoliaeth ddiffuant. Cofia ef hi
hefyd yn un o drefnwyr cydnabyddedig
y Clwb Gateway yn canu’r piano oedd
yn syrthio ar led yng Nghanolfan Rhosy-dre gan ddifyrru’r ieuenctid anabl,
nid yn unig gyda’i doniau cerddorol,
ond hefyd gyda’i thynerwch gofalus a’i
himor iach.

Mae sefydliadau Cymraeg yr
ardal wedi manteisio o ddoniau
Beti gan iddi fod yn swyddog gyda’r
Cymrodorion, Merched y Wawr,
Cymdeithas Ddiwylliadol Capel Mair
a hefyd Cymdeithas y Chwiorydd.
Gwelir hi droeon yn llanw bwlch gyda’i
datganiadau impromptu i gadw’r
gerddoriaeth i atseinio mewn mannau
annisgwyl. Peidied anghofio chwaith
fod Beti wedi troedio’r cwrs golff yn
Gwbert ymhell cyn i’w mab, Richard,
gipio holl wobrau’r gamp yn gyson.
Ond, yn bennaf, canu’r offeryn yma
yng Nghapel Mair yw prif ddiddordeb
Beti. Mae clywed y datganiadau
gwirfoddol ar ddechrau’r oedfa dros
y degawdau wedi bod yn fwynhad,
boed rheini yn gerddoriaeth fodern
o sioeau cerdd adnabyddus neu’n
ddarnau a ysgrifennwyd yn arbennig
ar gyfer y moliant. Manteisiodd sawl
organydd ar ei brifiant o gyngor
doeth a phroffesiynol y feistres ar ei
bysellfwrdd.
Bu ei chyfraniad i Undeb Cymanfa
Ganu Capel Mair a’r Cylch yn
chwedlonol; sut medrir anghofio’r
cydweithrediad cynnes fu rhyngddi
ac Iris (Phillips-Davies) dros yr holl
flynyddoedd – derbyniodd y ddwy
ganmoliaeth dyrchafedig arweinyddion
uchel iawn eu parch ym myd y
gerddoriaeth.
Yn syml iawn, Beti, derbyniwch ein
gwerthfawrogiad mwyaf diffuant am
rannu gyda ni yng Nghapel Mair eich
holl ddoniau. Bu Ken Griffiths (Y Graig)
yn barod iawn i’ch cyfarch fel a ganlyn:
Mae’r nodau yn cael siarad
Ers hanner canrif mwy
Pan fyddo dwylo’r maestro
Yn dawnsio trostynt hwy.
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Edmygwn yr amrywiaeth
Sydd beunydd yn ei steil,
A’r gyngerdd cyn pob oedfa
Yn gyngerdd sy’n werth chweil.

Celfyddyd a Chrefft

Amrywiol liwiau’r gwisgoedd
Sy’n harddu Capel Mair,
Ac ar ben draw yr enfys,
Hi ydyw’r crochan aur.

Meifis Howell Griffiths a
Margaret Edwards
yn cipio’r gwobrau
yn Sioe Aberteifi 2016

Mae’r neges yn ei henw:
“Emanuel” yw hi,
A’i dawn drwy’r hanner canrif
Yn dweud – “Duw gyda ni”.

Trefnwyd parti pen-blwydd arbennig
i Beti’n ddiweddar gan ei phlant,
Helen, Robert a Richard. Bu’n gefnogol
dros ben i’r tri, ac yn famgu ofalus
ac addfwyn i’w hwyrion ac wyres, sef
Gruffydd a Caradog; Ioan a Steffan; a
Kelly a Jac. Teithiodd yn gyson ar hyd
y draffordd i gynorthwyo a gwarchod
a mwynhau digwyddiadau cyffrous y
teuluoedd yng Nghaerdydd.
Y Golygydd
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Stavkirke Heddal
Yr unig gyfrol Gymraeg am Norwy y
gwn i amdani yw O am aros yn Norwy
(1964), a ysgrifennwyd gan Alun R.
Edwards ac a gyhoeddwyd gan Wasg
Gomer dros hanner can mlynedd yn
ôl. Llyfrgellydd Ceredigion (1950–
74), ei sir enedigol, a Llyfrgellydd sir
Dyfed (1974–80) oedd yr awdur, gŵr a
‘gredai fod gan lyfrgelloedd cyhoeddus
Cymru gyfrifoldeb i hyrwyddo’r iaith
a’r diwylliant brodorol’, a hynny er
budd plant, pobl ifanc ac oedolion.
Roedd ei fryd wastad ar wasanaethu ei
gyd-Gymry ac ar achlysur ei ymweliad
â Norwy cyfaddefodd mai ‘Yn y bobl
y byddai fy mhrif ddiddordeb i’. Gan
hynny, nid oes ganddo ddim i’w ddweud
am nodweddion daearyddol pennaf y
wlad, sef ysblander ei mynyddoedd a
gogoniant ei ffiordau dihafal.

Ond mae’n syndod nad oes ganddo
rywbeth i’w ddweud am y stavkirker.
Wedi’r cwbl, mae’r eglwysi hynny, nad
oes eu tebyg mewn unrhyw wlad arall yn
y byd, yn cynrychioli cyfraniad pennaf
Norwy i bensaernïaeth Ewropeaidd.
Maent yn rhan o dreftadaeth gyfoethog
y wlad, y dreftadaeth ddiwylliadol
a chrefyddol a ddaeth yn un wrth
i draddodiadau a chredoau Oes
y Llychlynwyr ddod i gysylltiad â

Christnogaeth yr Oesoedd Canol. Ym
mlynyddoedd cynnar y ddeuddegfed
ganrif roedd oddeutu mil o stavkirker
yn Norwy, y mwyafrif ohonynt yn
ne’r wlad lle’r oedd y coedwigoedd –
ffynhonnell y pren a ddefnyddid i godi’r
eglwysi – ar eu mwyaf trwchus. Erbyn
heddiw, wyth stavkirke ar hugain yn
unig sydd ar ôl yn y wlad, a’r fwyaf o
ddigon ohonynt yw Stavkirke Heddal,
a adwaenir fel ‘y gadeirlan bren’. Fel
yn achos pob un o’r stavkirker, codwyd
pob colofn ac ystyllen er clod i Dduw, ‘y
Crist Gwyn’ a ddisodlodd Odin a Thor,
y duwiau Llychlynnaidd.
Mae peth ansicrwydd ynglŷn ag
union oed yr adeilad ond credir y
cafodd yr eglwys, yn ei ffurf bresennol,
ei chysegru i’r Forwyn Fair yn 1242.
Eto i gyd, ar sail dyddiadau radiocarbon, gwyddys fod rhai o’r pyst pren
yn dyddio o’r cyfnod OC 885–975, sy’n
tystio fod ailgylchu yn egwyddor a oedd
yn hen gyfarwydd i’r seiri a gododd
Stavkirke Heddal.

Mae’r elfen stav (postyn) yn y
gair stavkirke yn cyfeirio at y dull a
ddefnyddid i godi’r adeilad. Gosodid
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ystyllod – y naill wedi’i gysylltu â’r
llall – ar eu pennau oddi mewn i
ffrâm o byst pren colofnog a luniwyd
o foncyffion coed pin talsyth. Yn
Stavkirke Heddal mae’r pedwar prif
bostyn a saif ym mhedwar prif gornel yr
adeilad yn rhannu’r ystafell fewnol yn
gorff canolog a dwy ale, y naill ar ochr
ogleddol corff yr eglwys a’r llall ar yr
ochr ddeheuol. Oddi mewn i’r corff mae
deuddeg postyn yn cynnal to’r eglwys,
tra bod rhesi o byst eraill yn cynnal
muriau allanol a thoeon y ddwy ale, yr
allor ym mhen dwyreiniol yr adeilad a
hefyd y muriau allanol y naill ochr a’r
llall i’r brif fynedfa ym mhen gorllewinol
yr eglwys.

eglwys â pheintiadau ond, gwaetha’r
modd, gorchuddiwyd y rhan fwyaf
ohonynt â delweddau deiliog, baróc eu
natur, yn ystod y 1600au.

Afraid dweud fod pob un o
stavkirker Norwy yn cael eu gwarchod.
At hynny, yn 1992 dynodwyd yr ardal o
amgylch Stavkirke Heddal yn dirwedd
ddiwylliadol a warchodir tan Ddeddf
Treftadaeth Ddiwylliadol y wlad.
Digon o ryfeddod yw fframiau
cerfiedig y drysau, nifer ohonynt yn
cynnwys delweddau yn portreadu’r
frwydr oesol rhwng y da a’r drwg.
Cynrychioli’r da y mae’r croesau ar ben
tyrau pigfain yr eglwys a hefyd bennau’r
dreigiau Llychlynnaidd eu gwedd sy’n
cynnig brathu unrhyw ysbrydion drwg
a fentrai gyrchu teml y Crist Gwyn.
Yn ystod y drydedd ganrif ar ddeg,
addurnwyd rhai o furiau mewnol yr
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Dyfed Elis-Gruffydd

Yr Egin Glas

Cymerwyd mantais o’r tywydd
braf un dydd Sul gan fynd
â phlant yr Egin Glas ar daith
gerdded i Barc Natur
Cilgerran er mwyn
gwerthfawrogi ac ymhyfrydu
yn harddwch y byd o’u cwmpas.
Cafwyd amser wrth eu bodd.
Dilwynwyd y daith gan sesiwn
o ysgrifennu gweddïau
‘Diolch’ yr wythnos ganlynol
yn yr Ysgol Sul.

Ers dechrau mis Medi mae’r plant
wedi bod yn dysgu am Ddameg yr
Heuwr ac am y cynhaeaf a dysgu
caneuon yn ymwneud â chyfnod
y diolchgarwch.
- 16 -

Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi

