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Calendr Oedfaon y Sul : Tachwedd 2018 – Ebrill 2019
   10.00 o’r gloch

5.00 o’r gloch

Tachwedd
4—
Y Gweinidog (C)
11 (9.45)—Y Gweinidog
18—
Y Gweinidog
25—Oedfa yng ngofal y Gymdeithas Ddiwylliadol
Rhagfyr
2—
Y Gweinidog (C)
9—Y Gweinidog
16—
Y Gweinidog
23—Y Gweinidog: Oedfa Undebol
25 (9.30)—Bethania: Oedfa Gymun Undebol
Ionawr
6—Y Gweinidog (C)
13—
Y Gweinidog
20—Y Gweinidog
27—
Y Gweinidog
Chwefror
3—
Y Gweinidog (C)
10—Y Gweinidog        
17—
Y Gweinidog
24—Y Gweinidog            
Mawrth
3—Y Gweinidog (C)         
Oedfa Gwyl Ddewi: Dr Hefin Jones, Caerdydd,
ym Methania am 6.00 o’r gloch
10—(Cyrddau Pregethu Capel Mair) Y Parchg Andrew Lenny, Aberystwyth (bore a hwyr)
17—Oedfa Dathlu 50 Mlynedd Cyngor Eglwysi Rhyddion Aberteifi a’r Cylch am 2.00yp
   yng Nghapel Mair dan ofal y Llywydd a’r Is-lywydd
24—Y Gweinidog
31—Oedfa Undebol yng Nghapel Mair
Ebrill
7— 	
Y Gweinidog (C)
14—Y Gweinidog
19—Bore Gwener y Groglith: Oedfa Gymun: Capel Mair am 10.00yb
   Y Parchedig Wyn Morris, Aberystwyth
21—Cymanfa Ganu Gyd-enwadol Cylch Aberteifi, Bethania am 10.30yb a 6.30yh
28—
Y Gweinidog

Nodiadau Eglwysig
Marwolaeth:
Mrs J. O. Roberts, Tregerddan,
Rhydypennau
Mr Gareth Jerman, Chestnuts

Oedfaon Gweddi Undebol
Hydref 9
Tachwedd 13
Rhagfyr 11
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

Priodas Arian:
Mr a Mrs Llifon Hughes, Gwelfor,
Rhoshill

Llongyfarchiadau:
Mrs Lynne Thomas, 25 Greenland
Meadows, yn dathlu ei phen-blwydd
yn 100 oed.
Mr a Mrs Delwyn Griffiths,
Llwyneithin, ar enedigaeth ŵyr, Aneirin
James, mab i Iwan a Hanna, a gor-ŵyr i
Mr Aerwyn Griffiths, Y Graig.
Mrs Bessie Williams, Westfield: ganed
dau gor-ŵyr yn Awstralia.
Elis a Branwen Griffiths, ill dau wedi eu
derbyn yn aelodau o’r Orsedd.
Efa Bowen sydd wedi ei phenodi’n brif
ferch Ysgol y Preseli.

Newyddion
Er i Mrs Millie Davies, Hafod-y-maes,
ymgartrefu erbyn hyn yn Llandudno,
mae’n parhau â’i haelodaeth yng
Nghapel Mair.
Mae Miss Beti Lloyd, Brynarfor, wedi
symud i Gartref Preswyl yn Henllan.
Dymunwn rwyddineb a dedwyddwch
i Mrs Davies ac i Miss Lloyd yn eu
cartrefi newydd.
Diolchwn i Mrs Meifis Griffiths am
gynorthwyo gyda’r Llestr Blodau
yn dilyn ymddeoliad Mrs Margaret
Edwards a fu’n gyfrifol am harddu’r
bwrdd am flynyddoedd lawer.

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
Mer, Wynford a Hildreth, Aneurin
a Mair, Gwyn, Mrs Myra Davies,
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.

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

Aur Gwyn
Megis ddoe roedd Mair a minnau
ar wyliau yn Awstria. Treuliasom
bedwar diwrnod yn Fienna a thri
diwrnod arall yn Salzburg. Er i ni
ddychwelyd adref dipyn yn dlotach yn
ariannol fe wnaethom elwa’n fawr o’n
hymweliad. Saif dinas Salzburg ar ddwy
lan afon a chysylltir hi’n bennaf ag un
o gyfansoddwyr mwyaf cynhyrchiol
a dylanwadol y cyfnod Clasurol:
Wolfgang Amadeus Mozart. Gwefr yn
wir oedd sefyll y tu allan i fan geni’r
cerddor dawnus a fu farw ym 1791 ac
yntau ond yn 35 oed. Er na feddai ar
gyfoeth ariannol ni ellir rhoi pris ar
werth ei waddol cerddorol: 68 symffoni,
27 concerto i’r piano, a choncerti i’r
clarinét, y corn Ffrengig, yr obo, y
fiola, y ffidil, y ffliwt a’r delyn. Anodd
credu iddo ddechrau canu’r piano a’r
feiolín yn dair oed, dechrau cyfansoddi
cerddoriaeth yn bump oed, a llwyddo
yn y diwedd i gynhyrchu oddeutu 600 o
gyfansoddiadau yn ystod ei fywyd byr.
Cyfanswm poblogaeth Salzburg ar
hyn o bryd yw tua chant a hanner o
filoedd – a phymtheng mil ohonynt
yn fyfyrwyr. Mae cyfoeth y ddinas i’w
briodoli’n bennaf i halen. Ystyr Salzburg
yw castell halen. Mae gweithfeydd halen
sy’n dyddio’n ôl ganrifoedd lawer ar
gyrion y ddinas. Darganfuwyd yr halen
gan y Celtiaid a gwnaeth y Rhufeiniaid
a’i dilynodd yn fawr o’r cyflenwad
sylweddol ohono oedd ar gael. Arwydd
o werth halen yw iddynt ei alw’n ‘aur
gwyn.’ Y mae’n ffaith hanesyddol i fwy
o ryfeloedd gael eu hymladd am halen
na hyd yn oed yr aur melyn a drysorwn
ni gymaint. Yr awdur Rhufeinig,
Pliny, a ddwedodd nad oes dim yn fwy
defnyddiol na haul a halen (sole el sal).
Oni ddwedwn heddiw bod gweithiwr
sydd yn tynnu ei bwysau ac yn deilwng
o’i gyflog yn werth ei halen? Mae’r

ymadrodd “Mae’n werth ei halen” yn
mynd â ni ’nôl i adeg pan mai’r hyn a
dderbyniai gweision a milwyr yn dâl am
eu gwasanaeth oedd halen. Y gair Lladin
am halen yw sal: sal yn rhan o’r gair
salary, yn golygu taliad. Pe bai amser
wedi caniatáu gallwn fod wedi ymweld
â chloddfa halen o’r enw Hallein. Mae’r
cysylltiad â’r Gymraeg yn amlwg ac yn
peri i rywun feddwl am ein hynafiaid,
y Celtiaid, a fu yno’n cloddio am yr aur
gwyn bum canrif cyn Crist.
Dri diwrnod ar ôl cyrraedd adref
o Awstria dyma ni’n mynd i Glyn
Nest ar gyfer y Dydd Agored. Beth
ddigwyddodd? Alwyn Humphreys gyda
chriw teledu rhaglen Prynhawn Da yn
cyrraedd i ffilmio cyflwyno plât Halen
y Ddaear i un o ddeiliaid y Cartref, Mr
Charlie Jones – gŵr hynaws, addfwyn
a charedig, a haeddai gael ei gydnabod
am
ei
gymwynasgarwch
parod.
Benthyciad yw’r ymadrodd Halen y
Ddaear, wrth gwrs, o un o ymadroddion
mwyaf cofiadwy Iesu: ‘Chwi yw halen
y ddaear.’ Ond beth yw nodweddion
amlycaf halen?
Y mae halen yn gadwolyn
(preservative). Mae’n cadw cynnyrch
rhag llygru. Wrth halltu cig, yr hyn a
wneir yw ei galedu. Sugna’r halen y dŵr
ohono. Mae’r caledwch yn ei gwneud
hi’n anos i facteria dreiddio drwy’r
croen a llygru’r cig. Cyflawna rhew yr
un gwaith: cadw’r drwg rhag treiddio,
llygru a difetha. Os oes rhaid atal y
drwg rhag treiddio, oni ddylid gwneud
yn siŵr fod daioni yn treiddio? Ystyriwn
am foment eiriau Sundhar Sing: ‘One
day I was sitting on the banks of a river.
I took from the water a round stone and
I broke it. Inside it was perfectly dry.
That stone had been lying in the water
for a long time but the water had not
penetrated it. Then I thought that the
same thing had happened to men and
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women in Europe. For centuries they
have been surrounded by Christianity,
but Christianity has not penetrated, and
does not live within them.’
Y mae rhai pethau sy’n rhaid eu hatal
rhag treiddio, ond mae pethau eraill y
mae angen caniatáu iddynt dreiddio.
Gall rhoi halen ar friw naill ai waethygu
neu wella. Clywais ffermwr yn dweud
ei bod yn arfer ganddo roi halen ar friw
anifail er mwyn ei wella.
Defnyddir halen weithiau fel
moddion. Y mae’n help at wella dolur
gwddw. Onid oes angen rhywbeth at
wella doluriau cymdeithas y dyddiau
hyn – cymdeithas sydd ar hyn o bryd yn
gweld bod yn rhaid gorfodi rhai i wisgo
ASBO? Talfyriad yw ASBO o ‘Anti
Social Behaviour Order’. Clywais ei
ddisgrifio gan rywun fel arwydd o ‘Anti
Scriptural Behaviour’. A pham lai? Onid
yw pob ymddygiad gwrthgymdeithasol
yn wrthysgrythurol? Clywais droeon
bob mathau o esgusodion dros beidio â
mynychu Capel.
Yn eu plith, “Fe gawsom ein gorfodi
gan ein rhieni i wisgo dillad dydd Sul”.
Pa un fyddai orau gennych? Gweld
eich plant yn gwisgo dillad dydd Sul fel
arwydd o barch i’r Goruchaf yntau’n
gwisgo ASBO sydd yn arwydd o ddiffyg
parch at Dduw a chyd-ddyn?
Gwelwn arwyddion dirywiad mewn
safonau moesol o’n cwmpas y dyddiau
hyn. Cyfrifoldeb Cristnogion yw diogelu
safonau moesol a chyfrannu at greu
cymdeithas iach a glân. Ar Sul cyntaf y
flwyddyn 1953, gofynnodd y pregethwr
Wesleaidd poblogaidd, W. E. Sangster,
y cwestiwn hwn mewn pregeth yn
y Central Hall Westminster: Beth,
dybiwch chi fyddai effaith adfywiad
crefyddol ar fywyd y genedl? Cynigiodd
naw ateb: byddai hen ddyledion yn cael
eu talu; anfoesoldeb rhywiol yn lleihau;
nifer ysgariadau’n gostwng; y theatr

yn lanach; troseddau ymysg pobl ifanc
yn lleihau; poblogaeth y carchardai’n
gostwng; y genedl yn ailddarganfod
nod aruchel; cymdeithas yn coleddu
gwerthoedd creadigol; pobl yn canfod
hapusrwydd a heddwch.
Y mae halen yn blasu. Mewn
teyrnged hyfryd i’w fam cyfeiriodd yr
esboniwr Beiblaidd Peter Williams
at ei hoffter o grefydd. “My mother,”
meddai, “had a taste for religion.” Am
fod mamau Cymru yn debyg iddi cafodd
cenedlaethau flas ar bethau’r cysegr.
Dyma adnod o Salm 34: “Profwch a
gwelwch mor dda yw yr Arglwydd.”
Cyflwynaf i’ch ystyriaeth yr aralleiriad
yma ohoni: “Blaswch, a gwelwch mor
felys yw’r Arglwydd.” Mewn emyn
dechrau blwyddyn erfynia Elfed fel hyn:
Rho fwy o gariad at dy waith,
Rho fwy o sêl bob cam o’r daith:
Ar bethau’r tŷ rho fwy o flas ...
Gwyn ein byd os medrwn ddweud:
Tydi a wnaeth y wyrth o Grist, Fab Duw
Tydi a roddaist i mi flas ar fyw ...
Y mae halen yn gwrteithio. Gwell o
lawer gen i’r gair gwrtaith, yn hytrach
na’r Saesneg manure. Ymddengys yn
lanach gair rywfodd.
Gair arall sy’n golygu’r un peth,
wrth gwrs, yw achles. Tail o bosib i’r
gogleddwyr, dom i’r deheuwyr. Pa enw
bynnag a ddewiswn arno, yr un yw ei
gymwynas, sef cyfoethogi’r ddaear ac o’i
chyfoethogi hybu a hyrwyddo tyfiant. Er
clywed cyfeirio yn aml at dyfiant, tyfiant
economaidd neu dyfiant cynnyrch, prin
iawn yw’r sôn am dyfiant ysbrydol neu
dyfiant cymeriad.
Dywed Luc i Iesu dyfu’n gryf. Os
oedd angen tyfu ar Iesu cymaint mwy
yw’r angen i ni dyfu – tyfu mewn
gwybodaeth a dirnadaeth o’r ffydd,
tyfu mewn gras a chariad, doethineb a
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daioni. Un o gyfrinachau tyfiant, wrth
gwrs, yw bwrw gwreiddiau yn ddwfn
i ddaear sydd wedi ei gwrteithio’n
dda. Daear Duw, daear crefydd iach.
Chwi yw halen y ddaear. Mae gofyn
i chi wrteithio’r ddaear – hyrwyddo
tyfiant cariad a chymod, heddwch a
chyfiawnder yn y byd. Mae gofyn i chi
gyfrannu tuag at dyfiant a chynnydd
daioni yn y byd.
Y mae halen yn rhwymo. Gweithreda
fel sment. “Bydd yn gyfamod halen am
byth.” Geiriau o’r Hen Destament. Yr
un o ran ystyr yw cyfamod a chytundeb.
Mae cyfamod halen yn golygu cytundeb
annatod, perthynas annatod rhwng Duw
a dynion neu rhwng dynion a’i gilydd.
Mewn
cyfamod
halen
mae’r
berthynas yn solat, yn gadarn, yn ddisyfl. Mynegi cadernid y berthynas
gyfamodol a wnaeth Edward Jones yn
un o’i emynau mwyaf: “Cyfamod cry’,
pwy ato ddyry ddim? / Nid byd na bedd
all dorri’i ryfedd rym; / diysgog yw hen
arfaeth Duw o hyd, / nid siglo mae fel
gweinion bethau’r byd.”
Chwi yw halen y ddaear. Eich tasg yw
gweithredu fel sment, creu perthynas
gadarn, ddiysgog rhyngoch a’ch gilydd.
Byw fel brodyr a chwiorydd. Closio at
eich gilydd, gweithio gyda’ch gilydd,
dangos consyrn am eich gilydd a
gwneud popeth i gynorthwyo’ch gilydd.
“Y mae halen rhyngom.” Dyna ddweud
hyfryd – ymadrodd Arabaidd, gyda llaw.
Halen rhyngom yn golygu perthynas,
cyfeillgarwch agos, agos.
Mae’n rhan o’n galwad fel
Cristnogion i dynnu pobl at ei gilydd
– eu haddysgu mai brodyr a chwiorydd
ydym – aelodau o’r un teulu – plant o’r
un tad.
Y mae halen yn codi syched. Yr
hyn ydy syched, wrth gwrs, yw awydd.
Po fwyaf y syched, cryfaf hefyd yr

ymdeimlad o angen. Ym 1965 fe
brynodd cwmni diodydd Pepsi Cola
gwmni creision. Pam? Am eu bod yn
gwybod bod creision a halen yn creu
syched. “Eich tasg fel fy nisgyblion”,
meddai Iesu, “yw creu syched, codi
awydd ar bobl.” Fe brofodd Iesu syched.
Fe gofiwch iddo ddweud, ac yntau’n
dioddef, “Y mae arnaf syched.” Credaf
iddo sychedu am dri pheth. Sychedodd
yn gyntaf am ddŵr, sydd yn profi
ei ddyndod; sychedodd, yn ail, am
ddynion:
Y gŵr wrth ffynnon Jacob,
eisteddodd gynt i lawr;
tramwyodd drwy Samaria,
tramwyed yma’n awr;
roedd syched arno yno
am gael eu hachub hwy,
mae syched arno eto
am achub llawer mwy.
Sychedodd hefyd am Dduw. “Fy
Nuw, fy Nuw, paham y’m gadewaist.”
Syched Iesu. Ond beth amdanom ni? A
oes arnom syched – syched anniwall?
A faint o syched sydd ar y byd? Pe bai
mwy ohono oni fyddai’n gwaith yn
llawer haws? Ac onid yw’n ddyletswydd
arnom greu syched ar bobl am gael
profi’r hyn sydd gennym?
Y mae halen yn wyrth. Cyfuniad o
sodiwm a chlorid yw’r halen sydd ar ein
byrddau. Ar wahân i’w gilydd maent
yn wenwyn pur. O ddod â nhw at ei
gilydd maent yn llesol. Ni yng Nghrist, a
Christ ynom ni. Dyna’r cyfuniad sydd ei
angen i’n cymhwyso at ein galwad i fod
yn halen y ddaear – yn aur gwyn yn y
gymdeithas rydym ynddi.
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Gwna fi fel halen drwy dy ras,
yn wyn a pheraidd iawn ei flas;
yn foddion yn dy law o hyd
i dynnu’r adflas oddi ar y byd.
Gwna fi’n gyfoethog ym mhob dawn;
gwna fi fel halen peraidd iawn.
ICR

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon

Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch
Nos Fawrth, Tachwedd 13 am

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 Davies  . . . . . . . . .  810 133
Iris Phillips . . . . . . . . . .  613 934
Ann Vittle  . . . . . . . . . . . 613 064
Gareth Evans . . . . . . . . . 615 525
Delwyn Griffiths . . . . . .  612 946
Anne Hughes  . . . . . . . .  614 787

7.00yh ym Methania: Anerchiad
gan Y Parchg Richard Davies,
Casnewydd Bach: “Dehongli’r
Rhyfel Byd Cyntaf trwy Lestri
Coffaol”. Casgliad tuag at waith
Cymdeithas y Beibl.
Prynhawn Sul, Rhagfyr 9
am 2.00yp ym Methania: Dathlu’r
Nadolig: Y Plygain yng nghwmni
Dr Rhiannon Ifans a’i Ffrindiau.
Casgliad tuag at “Gofal Canser
Aberteifi”.
Prynhawn Sul, Chwefror 10
am 2.00yp yn y Tabernacl:
Oedfa Gysegredig ar y cyd â
Chymorth Cristnogol. Casgliad
tuag at waith Cymorth Cristnogol.
Prynhawn Sul, Mawrth 17
am 2.00yp yng Nghapel Mair:
Dathlu’r 50 tan ofal y Llywydd a’r
Is-Lywydd.
Gwener y Groglith, Ebrill 19
am 10.ooyb yng Nghapel Mair.
Oedfa Gymun. Pregethir gan
y Parchg Wyn Morris, Aberystwyth.
Casgliad tuag at achos teilwng o
ddewis y Llywydd.

Ymarferion y Gymanfa Ganu

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

Ionawr 27—Oedolion am 6.00yh:
Tabernacl.
Chwefror 24—Oedolion am
6.00yh: Capel Mair.
Chwefror 24—Plant am 10.00yb:
Capel Mair.
Mawrth 17—Oedolion am 4.00yh:
Bethania.
Mawrth 24—Plant am 10.00yh:
Capel Mair.
Ebrill 14—Plant am 10.00yb;
Oedolion am 4.00yh: Bethania.
Ebrill 21–Y Gymanfa Ganu am
10.30yb a 6.30yh: Bethania.
Arweinydd:
Mr Trystan Lewis, Degannwy
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Cegin Gareth

Chwithdod mawr sydd wedi ein
hergydio gyda marwolaeth Gareth a
oedd mor barod dros y blynyddoedd
i ychwanegu at ryseitiau ei gegin
gan ein hannog i arbrofi ein doniau
coginiol. Gwirfoddolodd wedi i Miss
Beti Lloyd roi’r gorau i’r golofn ychydig
flynyddoedd yn ôl. Diolchwn i Meinir
am ei chaniatâd i gynnwys rysait olaf
Gareth yn y rhifyn hwn.
Diolch hefyd i gyn-olygydd Y Feidr am
yr englyn canlynol er cof am Gareth:

CYW IÂR
“CACCIATORE”

Digon i 4
Cynhwysion:
¾ brest cyw iâr
(heb groen) wedi ei dorri’n dalpau.
½ llwy fwrdd olew olewydd.
1 winwnsyn (wedi ei falu)
250g o fadarch (wedi eu sleisio)
2 dun tomatos (400g) wedi eu torri.
1 llwy de oregano sych
1 ddeilen ‘bay’
150ml stoc ffowlyn
Pupur a halen.

Dy ddawn oedd dawn daioni – dy anian
    yn dân o ddireidi;
   diddarfod yw ein tlodi
   heb drysor dy hiwmor di.
DWJ

Dull:
1. Ffriwch y cyw iâr mewn padell
ffrio am ryw 6 munud.
Rhowch ar un ochr.
2. Ychwanegwch ragor o olew, os
oes angen, a ffriwch y winwnsyn
a’r madarch dros dymheredd
cymedrol.
3. Ychwanegwch y tomatos,
oregano, y ddeilen ‘bay’ a’r stoc
4. Rhowch y cyw iâr yn ôl yn y
badell ffrio.
5. Wedi dod â’r cyfan i’r berw,
gostyngwch y tymheredd a
choginiwch am ryw 15 munud.
6. Tynnwch allan y ddeilen ‘bay’
ac ychwanegwch yr halen a’r
pupur i flasu.
Gweiniwch gyda thatws.

Cyfansoddwyd y cwpled canlynol
gan Ken Griffiths i’w gynnwys
ar daflen gwasanaeth angladdol
Gareth:

Yn yr heulwen, y mae rhywle,
Â’i stori yn llenwi’r lle.

(Mae’n dda wedi ei aildwymo ac mae’n
rhewi’n dda.)
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dwj

Crys a Chwys y Cwm
Petai peiriant golchi yn medru
adrodd hanes pob crys, cynfas
gwely a’r miloedd o sanau sydd
wedi chwyrlio’n ddi-ben-draw yng
nghrombil ei fecanwaith, tybed
sawl cyfrinach ddifyr fyddai’n cael
ei ddatgelu wrth i faw yr oesoedd
ddianc yn wyrthiol oddi wrth y
brethyn brwnt?
Yn ffodus nid oedd peiriannau
o’r fath yn bethau cyffredin yn
nechrau ugeiniau’r ganrif ddiwethaf,
yn arbennig yng nghanol tlodi
pentrefi glofaol De Cymru, ac felly
fe oroesodd un crys arbennig yn
dystiolaeth o dalent, dewrder ac
antur un gŵr arbennig o Gwm
Aman.
Mae’r stori’n dechrau gyda
hanes Evan Phillips, glöwr ifanc
wrth ei alwedigaeth; ond ar feysydd
gwyrdd Clwb Rygbi’r Aman,
daeth yn arwr lleol. Blynyddoedd
yn ddiweddarach, dyma oedd
meithrinfa Carwyn James, Shane
Williams a Nathan Brew.
Ar ôl treulio cyfnod yn y Llynges
yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf,
disgleiriodd Evan (neu Ianto i’w
gyfoedion) fel blaenwr ac asgellwr
athrylithgar cyn ymuno â Chlwb
Rygbi Llanelli, lle wynebodd dîm
diguro y Crysau Duon yn ystod
tymor 1923-24. Adwaenwyd tîm
Seland Newydd fel “The Invincibles”
oherwydd iddyn nhw ennill pob
un o’u 32 gêm gan gynnwys timau
rhyngwladol Iwerddon, Lloegr a

Chymru. Er i Lanelli hefyd golli ar 2
Ragfyr 1924 o flaen torf o ugain mil
o bobl, roedd y sgôr o 3-8 yn agos
iawn. Cyflwynwyd “Crys Du Porter”,
wedi ei enwi ar ôl capten Seland
Newydd, i Evan am ei gyfraniad
arbennig fel blaenwr.
Roedd diweithdra a thlodi yn
amlwg rhwng y ddau Ryfel Byd;
ac er i Evan gael ei ddewis fel
chwaraewr i gynrychioli Cymru, yn
ddadleuol derbyniodd wahoddiad
i fynd “lan i’r gogledd” i chwarae
rygbi’r gynghrair i dîm llewyrchus
Broughton Rangers. Ond roedd ei
wreiddiau a’i ddaliadau sosialaidd
yn bwysig iawn, ac fe dreuliodd
amser yn swyddog i Undeb y
Glowyr, yn gadeirydd Neuadd Lles
y Glowyr yng Nghwm Aman, ac fel
ei wraig, bu’r ddau yn gynghorwyr
lleol hefyd.
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Bron i ganrif yn ddiweddarach
mae’r crys yn parhau yn eiddo ei
deulu. Pan laddwyd Gerwyn ei unig
fab mewn awyren Mosquito yn
ystod yr Ail Ryfel Byd, cyflwynwyd y
crys i frawd Evan, sef Morgan, tad
y diweddar Barchg Arwyn Phillips,
cyn-weinidog Capel Mair. Cadwyd
y crys am flynyddoedd mewn drôr
yn Fron Olau, Rhosllannerchrugog
ac Aberteifi. Pan anwyd Ianto, ŵyr
i Arwyn ac Iris Phillips (ac a enwyd
trwy gyd-ddigwyddiad mwy na
chyswllt teuluol) trosglwyddwyd y
crys i’w ofal. Bellach mae’r crys wedi
ei fframio ac yn cael ei arddangos
mewn cartref yng Nghaerdydd fel
rhan o etifeddiaeth deuluol.
Gall atgofion teulu gael eu golchi
ymaith yn nhreigl blynyddoedd ein
meddyliau, a’u claddu’n ddwfn fel y
profiadau a wynebwyd yn y pyllau
glo amser maith yn ôl. Ond fel Ianto
a wynebodd galedi’r garreg ddu a
chwys y crysau duon, mae ambell
atgof werth ei thrysori a’i rhannu
gyda chenedlaethau’r dyfodol.

I Lynne Tudor Thomas
yn gant oed
ar 3ydd o Fai 2018
A’r nodyn yr un erioed, ’leni
   dewch, Lynne, yn ysgafndroed
i diwnio cyn daw henoed,
i ganu tonc yn gant oed !
CWJ

Mae’n ben-blwydd y penblwyddi,
          ac i Lynne
    gŵyl hynod i’w llonni;
dyma nawr dymunwn ni
yn rhodd – “y gorau iddi!”
DWJ

Aled Wyn Phillips
Dathlu’r pen-blwydd
yng Nghastell Aberteifi
GGGGGGGGG
Dymuna’r golygydd ddiolch i
Mrs Iris Phillips am drefnu i’w mab,
Aled, gyfrannu’r hanes diddorol yma
i’r “Feidr” –
copïwyd llun Evan Phillips o hen
gyhoeddiad o’r cyfnod.
-7-

Profiad bythgofiadwy
Anodd credu bod bron tri mis ers i
mi adael traethau hyfryd Melbourne.
Mae’n teimlo fel ddoe pan oeddwn yn
eistedd mewn labordy ym Mhrifysgol
Deakin yn Melbourne, Awstralia.

Ar hyn o bryd rwy’n fyfyrwraig ym
Mhrifysgol Southampton yn astudio
Gwyddorau Biofeddygol. Fel rhan o’r
ail flwyddyn, ceir cyfle i dreulio tymor
a hanner ym Mhrifysgol Deakin. Pan
glywais am hyn, neidiais ar y cyfle er
mwyn profi bywyd a diwylliant gwlad
arall.
Daeth mis Chwefror, yr adeg pan
oeddwn i hedfan i ben arall y byd.
Roeddwn yn teimlo’n gyffrous iawn ond
eto’n nerfus gan mai dim ond fi oedd yn
mynd o Southampton ac nid oeddwn
yn sicr beth fyddai’n fy wynebu y pen
draw. Un o’r heriau mwyaf a gefais oedd
sicrhau nad oedd fy magiau yn pwyso’n
drymach na 30kg – her go iawn i rywun
sy’n hoffi dillad! Ond un peth oedd yn
bwysig: fy mod wedi pacio baner Y
Ddraig Goch!
Cyrhaeddais Awstralia – a’r peth
cyntaf a’m tarodd oedd y gwres.
Roeddwn yn gwisgo haenau o ddillad
gan ei fod braidd yn oer pan gadewais
Caerdydd: crys-t a siorts oedd angen
fan hyn.
Roedd bws yn fy nisgwyl i fynd â
mi i’r campws ym Mhrifysgol Deakin;
dyma fy nghartref newydd am y pedwar
mis nesaf. Roedd naw person arall
yn rhannu’r fflat: wyth o Awstralia

ac un o Hong Kong. Roedd y fflat
yno dipyn yn wahanol i’r fflat oedd
gen i yn Southampton. Wedi arfer â
stafell fach, roedd yr ystafell yma yn
enfawr i gymharu, â digon o le i mi
hongian fy nillad a’r holl drugareddau
roeddwn wedi dod gyda fi. Roedd hyd
yn oed peiriant golchi’r un i ni, a lolfa i
gymdeithasu.
Un o’r pethau cyntaf a sylwais oedd
pa mor groesawgar oedd y bobl. Roedd
symud i ochr arall y byd yn dipyn o
sialens, ac roedd y cyfeillgarwch yn help
mawr wrth setlo i mewn.
Traddodiad bob tymor newydd yw
ein bod yn cael pythefnos o freshers.
Roedd hyn yn llawer o hwyl ac roedd
pwyslais mawr arno yn Awstralia.
Dysgais mai goon oedd y ddiod fawr
i’r ieuenctid, a bod gwisg ffansi yn beth
mawr yn y Brifysgol. Gwariais oriau
yn crwydro trwy op shops (siopau
elusennol) am ddillad ail-law byddai’n
mynd gyda’r gwahanol themâu, e.e.
80au, tight and bright, ayyb.
Cawsom lawer o nosweithiau pitsa a
hufen iâ, digwyddiadau sinema allanol
a colour runs trwy gydol y tymor, nid
yn unig yn ystod freshers. Un o’m
ffefrynnau oedd Food Truck Friday pan
oedd gwahanol dryciau bwyd yn dod i
ardal pentref y myfyrwyr ac roeddwn yn
cael bwyta am ddim! Roedd y bwyd yn
amrywio o fwyd Indiaidd, pysgod neu’r
hen ffefryn: byrgyrs. Roedd y rhain
llawer gwell na Vegimite ar dost.
Trefnwyd penwythnos i groesawu
myfyrwyr newydd ar y traeth – dyna
brofiad! Dyma’r tro cyntaf i mi erioed
syrffio, ac anodd credu fy mod yn
syrffio ar draethau euraidd Awstralia!
Nid oeddwn yn arbennig o dda, ond
bu’n brofiad bythgofiadwy ac mi wnes
i wir fwynhau. Yn ogystal, cefais gyfle i
wneud yoga ar y traeth, beicio mynydd
a llawer mwy.

-8-

Ond roedd gwaith i’w wneud.
Dechreuodd y tymor, a chefais fy nhaflu
i mewn i’r ochr ddofn. Er fy mod yn fy
ail flwyddyn yn Southampton, roedd
disgwyl i mi wneud gwaith y drydedd
flwyddyn yn y Brifysgol yma. Roeddwn
ychydig yn bryderus am hyn am fod y
darlithiau yn wahanol; serch hynny,
roedd pawb yn gefnogol pan oedd
angen cymorth arnaf. Tymor cyntaf
myfyrwyr Deakin oedd hi (er mai’r ail
oedd i mi) ac felly roedd popeth yr un
mor newydd iddyn nhw ag yr oedd i mi.
Yn aml iawn, ychydig o bobl oedd yn
mynychu’r darlithiau – yn enwedig y
ddarlith am 5:00-7:00yh ar nos Wener!
Roedd gwaith y labordy yn wahanol
iawn ac nid oedd yn cynnwys unrhyw
ddyraniadau – diolch byth; nid oeddwn
yn ffansio dyrannu cangarŵ!

Dros y tymor cefais lawer o brofiadau
bythgofiadwy. Gwylais a chymerais ran
mewn gêm AFL (Australian Football
League) – mae’r rheolau yn ddryswch
llwyr. Gwelais lawer o koalas a
changarŵs a hyd yn oed pengwins – nid
oeddwn yn disgwyl gweld y rhain yn
Awstralia.
Aethom i’r traeth nifer o weithiau
ac er taw wythnos yn unig o wyliau’r
Pasg y cawsom, fe lwyddais i deithio
ar hyd arfordir y Dwyrain, gan ymweld
â Sydney, Brisbane a’r Gold Coast a
oedd yn llawn cyffro ar gyfer Gemau’r
Gymanwlad. Roeddwn yn union fel pob
ymwelydd arall yn cymryd cannoedd
o luniau o’r Tŷ Opera yn Sydney, Pont
Harbwr a Thraeth Bondi. Diolch i Dad
am brynu cof ychwanegol ar fy ffôn er
mwyn tynnu’r holl luniau !

Yn ystod fy amser yn Awstralia gwnes
lawer o ffrindiau a chefais brofiadau
bythgofiadwy. Rwyf mor ffodus fy mod
wedi cael y cyfle i wneud hyn.
Hanna Davies,
wyres Meinir a Gareth Jerman
-9-

Y Graig

Y Gymdeithas Ddiwylliadol
TYMOR 2018-19
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Rhidian Evans (612410)
Is-gadeirydd:
Mrs Mair Thomas (810511)
Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans (615525)
Is-Ysgrifennydd:
Mrs Siân Elis Gruffydd (682287)
Pwyllgor: Mrs Rhiannon Lloyd,
Mrs Meinir Jerman, Mrs Lowri Lewis,
Mrs Ann Vittle, Delwyn Griffiths,
Gareth Evans,
Y cyfarfodydd i ddechrau
am 7.30 o’r gloch
Tocyn Tymor : £5.00
RHAGLEN Y TYMOR 2018
Tachwedd 15—
  Dafydd Tudur, Derwen Gam:
   “Gwireddu Breuddwydion”
Tachwedd 25—Oedfa’r Bore
   yng ngofal yr aelodau
Rhagfyr 13—Dathlu’r Nadolig.
   Adloniant: Parti Hoffgan,
  Brynhoffnant
2019
Ionawr 17—Teifi Davies, Sarnau:
   “Yr Oes Haearn”
Chwefror 21—Noson Gawl.
   Adloniant:
  Gwenllian Hunting-Morris
Mawrth 21—Islwyn a Gret Evans:
   Eu taith i Hong Kong a Vietnam
Trefnir Barbeciw neu Wibdaith
  yn ystod Mai / Mehefin

Craig o dan ein traed yn sylfaen,
Craig i’n codi uwch y don;
Craig yn dŵr, a chraig yn noddfa
Fu y deml sanctaidd hon.
Derbyn heddiw’n diolch, Arglwydd,
Am y graig a’n cynnal ni –
Craig ein ffydd yn annwyl Iesu,
Craig ein gobaith ynot ti.
O’r graig hon y tarddodd droeon
I’n hadfywio ar ein taith,
Ddŵr rhedegog, peraidd flasus,
A’n cynhaliodd yn ein gwaith.
Hollti’r graig a wnaeth dy weision
Wrth gyhoeddi yn ein clyw
Gysur addewidion Iesu,
A bwriadau mawr ein Duw.
Mewn anwadal fyd y trigwn,
Nid oes sicrwydd beth a ddaw,
Gall daw stormydd i’n cyfarfod
Nad oes fodd eu cadw draw.
Chwythed gwyntoedd i’n brawychu
Doed llifogydd ar eu hynt,
Gyda chraig yn sylfaen gadarn
Ni a safwn fel rhai gynt.
I.C.R.
(Cyfansoddwyd yr emyn uchod
gan y Gweinidog a’r dôn gan
Meirion Wynn Jones yn arbennig
i oedfa yng Nghapel y Graig,
Castellnewydd Emlyn i ddathlu
350 mlynedd yr achos Bedyddiedig
yn yr ardal,
29 Gorffennaf 2018.)
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Plant yr Egin Glas yn mwynhau gwledd yn dilyn eu hymdrechion.

Pwy sy’n adnabod y cymeriadau blin eu golwg yma?
Cast disglair “Robin Ddiog” ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf.
Roedd tipyn o helynt gyda phrifathrawes Ysgol Gynradd Aberteifi’r dyfodol yn
gorfod cusanu un o’r ragamwffins o flaen pawb! Wedi dadl hir, cytunwyd
i’r ddefod am fod y ddau yn perthyn. Pwy ydynt ? Atebion ar y dudalen gefn
- 12 -

Ymweliad aelodau Capel Saron, Llandybie â Chapel Mair, 10 Mehefin 2018.

Mair, y ddwy Ann(e), Mer a Jean yn cael hoe o’u dyletswyddau yn ystod
Dathliadau Glaniad Cenhadon Madagascar yn Neuadd-lwyd, Mehefin 2018
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Llythyr
Dymuna Gwenda a Hywel ddiolch i bobl dda Capel Mair, ac Aberteifi
hefyd, am eu caredigrwydd i’w mam ym mlynyddoedd olaf ei hoes faith
yn Y Marian ac wedi hynny yng Nghartref Tregerddan, Bow Street. Yr
oedd bob amser yn gwerthfawrogi pob ymweliad, pob neges a llythyr, pob
anrheg a cherdyn, ac fe gafodd lawer iawn ohonynt hyd y diwedd. Rydym
yn ddyledus iawn i bawb ohonoch. Mae bwlch ar ei hôl, ond fe erys llawer
iawn o atgofion melys hefyd, nifer fawr ohonynt yn cylchdroi o gwmpas
Capel Mair.

Mrs Roberts gyda’i gor-ŵyr, Alun, yn Ionawr 2017
Cymeriadau’r llun du a gwyn:
Yn sefyll: Bethan Jenkins (Y Co-op), Gloria Davies (y teilwr),
Ann Davies (Ynysmeudwy), Eira’r brifathrawes, Ithwen Jones (Maes-yr-haf).
Rhes ganol: y diweddar direidus Tudor, Gwenda’r Mans.
Rhes flaen: Golygydd “Y Feidr”, Hywel (mab iau’r Mans), Doug Tŷ Capel.
Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi (01239 612251)

