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Cennad Cen: Gweinidog newydd
yn annerch darllenwyr Yr Ymofynnydd
30 mlynedd wedi iddo hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth mae’r Parchedig Cen 

Llwyd wedi ei benodi i ofalaeth lawn amser. Yma mae’n rhannu ei weledigaeth 
a’i obeithion ar gyfer dyfodol y mudiad Undodaidd yn y Smotyn Du a thu hwnt.

Mae gan Undodiaeth hanes cyfoethog o sefyll yn 
gadarn dros hawliau, urddas a gwerthoedd pobl ac 
rwyf yn edrych ymlaen yn frwdfrydig i fod yn 
weinidog llawn amser 
gyda’r enwad. Cefais 
fy ngeni i deulu o 
Undodiaid ac rwyf yn 
U n d o d w r  o  
a r g y h o e d d i a d .  
Gadewais y coleg 30 
mlynedd yn ôl ac er 
nad wyf wedi bod yn 
weinidog llawn amser, 
eto i gyd rwyf wedi bod 
a r  y m y l o n  y  
weinidogaeth. Drwy’r 
amser  rwy f  wed i  
manteisio ar gyfleoedd 
i  h y r w y d d o  
e g w y d d o r i o n  
Undodiaeth a chrefydd 
rydd mewn meysydd o 
fewn yr enwad yn ogystal â thu allan i’r ffiniau 
crefyddol. Mewn oes lle mae agweddau 
ffwndamentalaidd yn amlygu eu hunain hyd yn oed 
o fewn y gymuned Gristnogol mae dal angen arddel 
y syniadau crefyddol o ryddid, goddefgarwch a 
thegwch er mwyn creu dealltwriaeth a datblygu 
perthynas rhwng pobol wahanol.

Mewn byd sydd yn newid o hyd mae Undodiaeth yn 
gwneud llawer o synnwyr gan roi’r cyfle i fod yn 
hyblyg a’r parodrwydd i fedru addasu. Wrth beidio â 
bod yn gaeth i ddogmâu a fformiwlâu crefyddol sy’n 
gosod cyfyngiadau a rhwystrau rhag symud ymlaen 
mae hyblygrwydd Undodiaeth yn medru creu 
pontydd dealltwriaeth yn ogystal â hyrwyddo 
cyfleoedd i gydweithio. 

Yn hynny o beth mae angen i’r enwad i fod yn barod 
i newid ac i addasu ei hunan. Un o fy ngobeithion yw 
bydd capeli yn ogystal â bod yn llefydd penodol i 

gynnal gwasanaethau ar y Sul yn datblygu hefyd i 
fod yn fwy o ganolfannau cymunedol. Gellir 
cychwyn hynny drwy gael un Ysgol Sul 

pentrefol/gymunedol a 
all wedyn arwain at 
b o b  m a t h  o  
bosibiliadau a fydd 
hwyrach yn tynnu 
gwaed  newydd  i  
mewn, a hyd yn oed 
cydweithio mwy clos 
r h w n g  g w a h a n o l  
enwadau .  Os  na  
lwyddir i wneud hynny 
yn weddol fuan yna yn 
anffodus ni fydd llawer 
o ddyfodol i rai o’n 
capeli bychan ni. Y 
freuddwyd fawr yw 
gweld ein capeli yn 
c h w a r a e  r h a n  
flaenllaw fel adnodd 

cymunedol a fydd yn rhan bwysig o wead 
cymdeithas.

Mae’r weinidogaeth yn gyfle i ddatblygu ymchwil 
ysbrydol pob unigolyn a thrwy weithredu’r 
egwyddorion crefyddol a chymryd rhan mewn 
gweithgarwch cymdeithasol, diwylliannol  a 
gwleidyddol, bydd hynny, gobeithio, yn newid a 
chreu gwell amodau byw i bobl. Mae llawer mwy i 
weinidogaethu na chynnal gwasanaethau 
crefyddol mewn capeli ar y Sul. Er mor braf fyddai 
gweld ein capeli yn llawn unwaith eto mewn 
gwasanaethau, rhaid cydnabod hwyrach na 
ddigwydd hynny bellach. Nid yw hi’n nod gennyf i 
lenwi capeli gyda phobol ond i geisio llenwi pobol 
gyda phwrpas a thrwy hynny, rhoi ystyr i’w 
bywydau.

Mwy ar dudalen 3

Y Parch Cen Llwyd



DYFODOL YR YMOFYNNYDD
Diolch yn fawr i sawl un a gysylltodd yn ddiweddar i ddweud eu bod nhw’n cael blas ar ddarllen Yr 
Ymofynnydd. Er mor braf yw clywed hynny, y gwir amdani yw bod angen mwy o gymorth i’w gynnal i’r 
dyfodol.

Yn y rhifyn diwethaf fe apeliwyd am ragor o gyfraniadau ysgrifenedig a syniadau am erthyglau. Er fod 
un neu ddau wedi cysylltu yn cynnig ambell syniad - a diolch i’r rheiny - siomedig fu’r ymateb ar y 
cyfan. Felly, dyma gymryd y cyfle eto i’ch atgoffa am bwysigrywdd cyfrannu at Yr Ymofynnydd. Dyna’r 
unig ffordd o wneud yn siwr y bydd y cylchgrawn yn parhau fel cyhoeddiad byw a phwysig i Undodiaid 
yn y Smotyn Du a thu hwnt.

DIOLCH AM WASANAETH
Un sydd wedi gweithio yn ddi-flino gyda’r Ymofynnydd dros nifer o flynyddoedd yw Mrs Sallie Jones, 
Hathren, Heol y Bont, Llanbed. Bellach mae wedi penderfynu rhoi’r gorau i’w dyletswyddau fel 
trysorydd y cylchgrawn. Diolch o galon iddi am ei holl waith caled.

Yn draddodiadol un o rinweddau mawr yr Undodiaid ac Undodiaeth yw goddefgarwch. Ond mae’n siwr 
bod y digwyddiadau a’r golygfeydd torcalonnus yng Nghapel Gellionnen yn ddiweddar yn ddigon i brofi 
amynedd hyd yn oed yr Undodwr mwya’ goddefgar yn ein plith. Dyma oedd gweithred o fandaliaeth bur 
– heb unrhyw reswm nac esboniad. 

Ond, mae un peth yn sicr – fydd aelodau Gellionnen ddim yn gadael i’r fandaliaid i’w trechu. Ac er bod 
ffydd a chred yn bwysicach nag unrhyw adeilad, mae’n ddyletswydd arnom ni fel cynulleidfa 
Undodaidd ehangach i gefnogi aelodau Gellionnen (yn ariannol neu’n ymarferol) yn eu hymdrech i 
sicrhau bod y capel bach hynafol uwchben Pontardawe yn cael ei adnewyddu’n llwyr.

Am wybodaeth bellach ynglŷn ag anfon cyfraniadau ariannol at gronfa’r capel, dylid cysylltu â Lewis 
Rees; Pibydd y Coed; 14, Tyn y Cae; Alltwen; Pontardawe; SA8 3DL. Ffôn: 01792 830413.  

TRISTWCH GELLIONNEN
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Cennad Cen (parhad o dudalen 1)

Perthynas â’r G.A. - y mudiad 
Undodaidd yn ehangach

Wrth geisio trwy’r weinidogaeth i wireddu’r 
weledigaeth i wasanaethu pobl a theuluoedd mewn 
cymunedau lleol rhaid cadw yn fyw hefyd y syniad ein 
bod yn perthyn i rywbeth ehangach a hynny drwy 
beirianwaith yr enwad canolog sef y G.A.  Erbyn hyn 
mae’r modd mae’r enwad y cael ei reoli drwy’r 
Pwyllgor Gwaith wedi newid cryn dipyn a rhaid i ni yng 
Ngheredigion gymryd rhan yn y gwaith hynny neu mae 
yna berygl y byddwn yn cael ein cadw ar ymylon 
pethau. Dyw bod ar yr ymylon ddim yn beth dymunol, 
oherwydd os am fod yn effeithiol yna gwell yw bod yn 
y canol yn gweithio ac yn dylanwadu. Rwy’n falch o’r 
cyswllt sydd gyda fi drwy fod yn aelod o o‘r Comisiwn 
sy’n Darparu Cefnogaeth i Gynulleidfaoedd - un o’r 
comisiynau gwahanol sy’n rhan o’r Pwyllgor Gwaith. Y 
duedd yn llawer rhy aml yw gofyn beth allwn ni gael 
allan o’r G.A., ond gwell gofyn pa gyfraniad sydd gyda 
ni i’w gynnig, a thrwy hynny fe gawn ni rywbeth yn ôl.

Mae hyn yr un mor wir am y modd  ry'n ni yn gweld ein 
perthynas ni ’r capel ry’n ni’n aelod ynddo, ein 
perthynas ni ’n henwad, yn ogystal â’n perthynas ni 
a’n cymuned a pherthynas ein cymuned a’n byd. Drwy 
newid agwedd a gofyn beth allwn ni wneud a pha 
gyfraniad allwn ni ei roi yna hwyrach daw hynny ag 
ansawdd gwell i’n bywyd. 

Mae llawer o fanteision o berthyn i fudiad eang. Mae’n 
rhoi cyfleoedd i rwydweithio a chydweithio, mae modd 
derbyn yn ogystal â chyfrannu llawer. Yn wir, mae 
gyda ni yn y Smotyn Du lawer o bethau gwerthchweil 
i’w gyfrannu i’r mudiad yn ganolog a rhaid manteisio ar 
y cyfleoedd gwahanol i wneud hynny. 

Mae Swyddog Ieuenctid yr enwad, John Harley, yn 
ysu i dderbyn gwahoddiad i ymweld ag ardaloedd 
gwahanol, gan gynnwys Y Smotyn Du, i gydweithio a 
llunio rhaglen gweithgarwch i bobl ifanc. Enghraifft 
arall o rywbeth y gallwn ni ei dderbyn yn ôl yw’r llawlyfr 
gwerthfawr, Help is at Hand, a ddarparwyd ar gyfer 
swyddogion ac ymddiriedolwyr yn y capeli. Mae’r 
llawlyfr yn llawn o awgrymiadau allweddol a 
gwerthfawr a chanllawiau ar gyfer cyflawni eu 
gorchwylion. Mae hefyd yn cynnwys cyfeiriadau 
defnyddiol ar gyfer cael gwybodaeth a chymorth 
ymarferol. Fel y gwŷr pob swyddog capel yn dda iawn, 
erbyn hyn mae deddfwriaethau a gofynion pendant 
megis iechyd a diogelwch ac amddiffyn data yn golygu 
bod rhaid wrth reoliadau tynn. Rhaid felly troedio yn 
hynod o ofalus wrth gyflogi, defnyddio llafur 
gwirfoddolwyr a rheoli arian a gwybodaeth a llawer o 
bethau eraill yr ydym wedi ei gymryd yn ganiataol. 
Dyw’r “hen ffordd o wneud pethau” bellach ddim yn 
ddigon da - yn wir gall arwain at drafferthion mawr.

Mae gyda ni fel enwad hanes yr ydym yn eithriadol 
falch ohono. Un o’r gobeithion yw y byddwn yn medru 
cyd-dynnu er mwyn symud ymlaen a datblygu 
rhywfaint ar ein gorffennol godidog, a hwyrach, wrth 
wneud hynny, greu hanes y bydd ein hetifeddion yr un 
mor falch honno.

â
â

Boed i eiriau fod yn drysor
testun diolch yw ein c n

i groesawu Bugail newydd
mewn i fangre sanctaidd lan.
Dyro fendith a thangnefedd

wrth i’m gerdded law yn llaw
a thrwy ddyfal waith yr undod

dyddiau hyfryd welir draw.

Dyro i ni wir gymdeithas
sydd yn fwy na phethau’r byd
a thrwy hynny fywyd hapus
ar rinweddau aelwyd glyd.

Dyro fendith ar ein cyd-ddyn
a dynoliaeth o bob lliw.

Dyro weddi dros gyfiawnder
er mwyn cadw’r fflam yn fyw.

Diolch i ti Fugail annwyl
am weithredoedd mawr a bach,
dros ein hiaith a gwlad y Delyn
drwy dy gred a meddwl iach.

Gwyn dy fyd ym mro Sant Silin
lle bu Seintiau yn eu dydd

yn pregethu yr efengyl
dros wirionedd fythol ffydd.

Aeron Davies, Plasnewydd, Felinfach

â

Cerdd i groesawu
y Parch Cen Llwyd

i Gapel Cribyn
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Cysylltiad ‘Tad Economeg’ ac organ Llwyn
Y Parch Alun Wyn Dafis yn adrodd hanes hynod organ bibau

Capel Llwynrhydowen a’r ymdrech i’w hadfer

Un o uchafbwyntiau Gwyl y Nadolig i mi yw cael mynychu’r 
gwasanaeth Carolau ar Noswyl y Nadolig yng Nghapel 
Llwynrhydowen. Mae’r gwasanaeth wedi ei gynnal ers 
blynyddoedd bellach, a gellir honni ei fod yn tarddu’n 
wreiddiol o’r traddodiad o ‘gonserti’ a arferid eu cynnal yn 
Hen Gapel Llwyn drwy gydol y ganrif ddiwethaf.  Yn 
anffodus, ychydig flynyddoedd  yn ôl, gorfodwyd i ni symud 
o’r Hen Gapel i’r Capel Newydd, oherwydd cyflwr yr 
adeilad. Ond, chwarae teg, mae’r gwasanaeth wedi cadw 
ei naws hyfryd - carolau, canhwyllau, mins peis a sheri - 
beth allai fod yn well? Dim ond un peth sydd wedi fy 
mhoeni yn flynyddol, sef, ein bod yn gorfod carto gwahanol 
synthesizers ac amplifiers i’r capel, tra fod organ bibau 
hardd yn cysgu’n dawel yn y gornel.  Nadolig 2006 oedd hi 
pan ddechreuodd Peter Jenkins, Cei Newydd, a minnau 
drafod y posibiliadau o gael yr organ i weithio eto, ac o 
fewn diwrnodau daeth sawl un arall at ei gilydd i ymuno â’r 
pwyllgor bach. Wedi cyfarfod brys, rhoddwyd jobyn i bawb, 
ac aeth pawb at ei dasg.

    Mae Peter yn beiriannydd wrth ei alwedigaeth, ac felly 
aeth yntau lawr un prynhawn i wneud asesiad cyntaf o 
gyflwr yr organ, a minnau yn mynd yn gwmni i ddal y 
fflachlamp a chario’r bocs twls.  Wedi tynnu nifer o’r 
panelau pren i ffwrdd a chael gweld mewn i grombil a 
pherfedd yr offeryn, fu Peter ddim yn hir cyn darganfod y 
broblem gyntaf - tri neu bedwar twll yn y fegin fawr sy’n 
cynhyrchu’r gwasgedd aer i chwythu’r pibau. Digwyddais 
innau symud y fflachlamp i gyfeiriad y llawr o dan y fegin, a 
chafwyd yr esboniad. Gweddillion hen lygoden fach druan, 

a ddaeth i fewn i gysgodi, ac wedi methu cael unrhyw beth 
arall i fwyta yng Nghapel Llwyn, wedi gwneud gwledd o’r 
lledr meddal sy’n dal y fegin at ei gilydd. O fewn hanner 
awr,  roedd y llygoden wedi cael angladd parchus y tu allan 
i’r capel, gyda Peter (diolch i flynyddoedd cyfoethog yn 
Ysgol Sul Capel y Bryn) yn adrodd ar gof y ganfed salm!  O 
fewn tair wythnos arall, roedd Peter wedi trwsio’r fegin gyda 
glud a lledr newydd, a dechreuad da wedi ei wneud.

    Y jobyn a gefais innau oedd gwneud ychydig o ymchwil i 
hanes yr organ, a’r mwyaf yr oeddwn yn darganfod, y 
mwyaf diddorol oedd y prosiect i’w weld. Pa le gwell i 
ddechrau chwilio na llyfr y Parch Aubrey Martin - Hanes 
Llwynrhydowen. Roedd Mr Martin yn hanesydd craff a 
gredai yn angerddol ym mhwysigrwydd y manylion lleiaf. 
Tua diwedd y llyfr mae’n dweud fod yr organ wedi cael ei 
chomisiynu gan yr Athro William Stanley Jevons, ac ar ei 
farwolaeth rhoddwyd hi i Gapel Undodaidd ger Hampstead. 
Wedi clywed am y cysylltiad Undodaidd, roedd yn rhaid 
cael gwybod mwy!  Diolch am gyfrifiadur a’r Wê. O fewn 
hanner awr o chwilio ar Google roeddwn wedi dysgu fod 
William Stanley Jevons, perchennog cyntaf yr organ, yn 
Undodwr, yn fathemategydd byd-enwog ac yn cael ei 
ddisgrifio fel y “Father of Modern Economics”. Dysgais 
hefyd ei fod wedi prynu’r organ yn 1871, sy’n ei gwneud 
hi’n 137 oed o leiaf, a’i fod wedi ei phrynu - yn ei eiriau ei 
hun - “from the best organ builder in Manchester.”

    Wel erbyn hyn rown i’n ysu am gael gwybod mwy a’r 
cam nesaf oedd y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. 
Dyna le hynod o ddiddorol, yn llawn o bobl ddeallus, 
gwybodus, trefnus, difrifol, pwysig, doeth, gwerinol, crancs, 
weirdos, nytars, myfyrwyr a phobl od (fel fi).   Haleliwia - o 
fewn hanner awr roedd gen i gopi yn fy llaw o The letters 
and journal of William Stanley Jevons, published 1886.

    Ganwyd Stanley Jevons, y nawfed o unarddeg o blant, 
ym 1835 yn Lerpwl, ei fam a’i dad o deuluoedd Undodaidd, 
ac yn weddol gyfforddus gyda’r tad wedi gwneud ei arian yn 
rhedeg busnes prynu a gwerthu mwyn haearn.  Roedd 
Jevons yn fachgen galluog iawn, ac yn 16 oed derbyniwyd 
ef i Brifysgol Llundain i astudio Cemeg a Gwyddoniaeth. 
Diddorol nodi ei fod yn ddigon galluog i fod wedi cael ei 
dderbyn i Rydychen neu Gaergrawnt, onibai fod y 
prifysgolion hynny ar yr adeg honno yn gwrthod derbyn 
Undodiaid. Dyma un o’r rhesymau y sefydlodd Dafydd Dafis 
ei academi enwog yng Nghastell Hywel.

Geraint Blayney wrth ei waith
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    Fodd bynnag, daeth anlwc yn ifanc i Jevons. Aeth 
busnes ei dad i’r wal a chollodd y teulu arian mawr, gan 
orfodi Jevons i adael y Brifysgol a chwilio am waith. Gyda’i 
allu anarferol, llwyddodd y bachgen ifanc i sicrhau swydd 
yn talu’n dda mewn ‘Mint’ yn cynhyrchu arian. Dim ond un 
snag - roedd y Mint yn Sydney, Awstralia! Treuliodd bum 
mlynedd yn gweithio yn Awstralia, gan ddanfon y rhan 
helaeth o’i gyflog yn ôl at ei deulu. Fel ei rieni, roedd 
diddordeb mawr ganddo mewn cerddoriaeth, ac yn ei 
ddyddiadur tra’n Awstralia ysgrifennodd - “May 25th, 1855: 
Possibly I may be able to save some money in order to buy 
a small harmonium as I wish very much to have a little 
music in my life”.

    Yn Awstralia hefyd y tyfodd ei ddiddordeb mewn 
economeg ac yn 1859 penderfynodd ddychwelyd i Loegr a 
gorffen ei gwrs coleg. Erbyn 1863 roedd wedi ennill dwy 
radd Prifysgol. Dros y ddeng mlynedd nesaf bu’n cyhoeddi 
erthyglau, papurau a llyfrau di-ri ar economeg, a daeth yn 
ddarlithydd amlwg ac arweinydd yn y maes. Adeiladodd 
declyn a alwai yn Logic Piano; peiriant mecanyddol a allai 
gyfri a thrin ffigurau llawer yn gyflymach na pherson. Ystyrir 
y peiriant yma erbyn heddiw fel un o’r camau cyntaf tuag at 
adeiladu’r cyfrifiadur modern.

    Roedd Stanley Jevons yn weithiwr di-flino ac wedi 
dechrau llosgi’r gannwyll ar bob pen. Roedd ei holl waith 
academaidd, yn ei eiriau ei hun, wedi troi’n dipyn o 
obsesiwn. Er mwyn tynnu ei feddwl oddi ar ei waith ac 
ymlacio, penderfynodd Jevons brynu organ bibau newydd 
sbon, ac adeiladwyd hi yn ei gartref. Mewn llythyr at ei 
chwaer ar Chwefror 14eg, 1871 nododd - “I am much 
occupied by my new organ, which is a charming instrument. 
It is to cost 133 pounds which is not much for so complete a 
little organ. I hope I may keep it the rest of my life, as I need 
something to distract my mind from logic.”

    Mae’n rhaid fod Jevons yn gwneud yn dda o ystyried ei 
fod yn gallu sbario 133 punt yn 1871 ar offeryn cerddorol, 
heb son am y ffaith fod ganddo dy oedd yn ddigon mawr i 

gadw organ bibau ynddo!

    Ond druan ag e’. O fewn tair blynedd roedd y gwaith 
wedi mynd yn drech na’i iechyd, ac yn y pen draw, 
penderfynodd droi ei gefn ar academia. Ceisiodd fynd ar 
sawl taith i wledydd twym mewn ymdrech i adfer ei iechyd, 
ond, yn Awst 1882, tra ar wyliau gyda’i deulu, cafwyd ef 
wedi boddi ar y traeth yn Hastings. Credir ei fod wedi cael 
trawiad ar y galon tra’n y dwr, ac yntau ond yn 46 oed. 
Dywedodd yr economegydd mawr, Keynes, amdano - “I am 
convinced that he was one of the greatest minds of the 
century.”

    Ar farwolaeth Stanley Jevons, cyflwynodd ei weddw yr 
organ i’r Unitarian Mission yn Bell Street, Edgware Road lle 
defnyddiwyd hi yn y gwasanaethau hyd 1963 pan 
ddymchwelwyd y capel. Ond cyn i hynny ddigwydd, 
cynigiwyd yr organ am ddim at wasanaeth capel 
Undodaidd arall, ac o dan arweiniad y Parch Aubrey Martin, 
bu Capel Llwynrhydowen yn ffodus i’w chael. Agorwyd hi’n 
swyddogol ar y 10fed o Ionawr, 1965, gyda Mrs Nansi 
Martin yn arwain y canu, a’r enwog Ted Morgan wrth yr 
organ. 

    I ddod nôl at y presennol, sylweddolodd Peter Jenkins a 
minnau, er ein bod wedi llwyddo i drwsio’r fegin, y byddai’n 
rhaid cael gwasanaeth proffesiynol adeiladydd organau er 
mwyn gwireddu’r freuddwyd o gael hen organ yr Athro 
Jevons yn ôl i’w gogoniant.  Chwarae teg, aeth Peter ati i 
chwilio a daeth i gysylltiad â Michael Davies, perchennog y 
Menai Organ Company. Cytunodd yntau i’n helpu, ac wedi 
cael caniatad y gweinidog a’r gynulleidfa yn Llwyn, 
aethpwyd ati dros yr haf llynedd i dynnu’r organ yn ddarnau 
- trwsio, adnewyddu, tiwnio, ac yna roi’r cyfan yn ôl at ei 
gilydd yn gelfydd. Mae Michael Davies yn berffeithydd, a 
byddai ei waith wedi bod yn llawer mwy anodd, rwy’n siwr, 
onibai iddo gael cymorth ac amser Geraint Blayney, disgybl 
yn Ysgol Dyffryn Teifi sy’n byw gerllaw Capel y Llwyn. Faint 
o fechgyn ifanc eraill fyddai’n fodlon aberthu rhan helaeth 
o’u gwyliau haf i ymgymryd â phrosiect mewn capel tybed? 
Diolch iddo.

    Diolch hefyd i bobl y Llwyn am eu hamynedd yn cynnal 
eu gwasanaethau ynghanol y cannoedd o bibau oedd yn 
gorwedd ar y corau o amgylch y capel, ac am yr holl waith 
glanhau ar ddiwedd y cyfnod.

    Roedd gwasanaeth carolau Llwyn y Nadolig diwethaf yn 
arbennig iawn. A dyna fraint oedd hi i minnau gael eistedd 
wrth yr organ a gwasgu’r nodau i gyfeilio i’r carolau, a 
meddwl am fysedd yr Undodwr, cerddor ac economegydd 
mawr hwnnw a fu’n gwasgu’r un nodau flynyddoedd 
ynghynt.

William Stanley Jevons
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1.Ble gawsoch chi’ch geni a’ch magu?
Ces i ‘ngeni yn Ysbyty Bronglais Aberystwyth yn 
Rhagfyr 1964, yn ail blentyn i Ieuan a Myfanwy 
Jones, Blaenwaun-ganol, Llanwnnen.  Ym 
Mlaenwaun ces i fy magu ac rwy’n falch iawn o fod 
yn rhan o linach Undodaidd sy’n mynd yn ôl i’r 
dechreuad yng Nghapel-y-Groes yn 1802.  Mae fy 
nyled yn fawr i’m rhieni am y fagwraeth a gefais, heb 
sôn am osod gwreiddiau dwfn.  Hyd yn oed nawr, os 
fydda i’n mynd ‘gartre’, mynd i Flaenwaun fydda i (er 
mod i wedi ymgartrefu yn Llanpumsaint ers nifer o 
flynyddoedd bellach!).

2. Soniwch rywfaint am eich gyrfa a’ch gwaith?
Wedi gadael yr ysgol es i ddim yn bell iawn (fe wnes 
i sôn am y gwreiddiau dwfn!).  Ces radd mewn 
addysg ddwyieithog yng Ngholeg y Drindod, 
Caerfyrddin cyn dechrau ar yrfa yn y byd addysg yn 
Ysgol Gynradd Peniel, lle treuliais ddeng mlynedd 
hapus iawn.  Mae ugain mlynedd ers i mi adael y 

Drindod bellach, a bûm yn Athrawes Ymgynghorol Mathemateg am dair ohonynt, yn gweithio yng 
Ngheredigion a Gogledd Penfro o 1990 I 1991 ac yna yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin o 1997 i 1999.  
Yn 1999, es yn Bennaeth ar Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, lle bum yn ddisgybl fy hun. Mae dau uchafbwynt 
yn aros yn y cof o’m amser yng Nghwrtnewydd sef ennill gwobrau cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr 
Urdd yn 2000 (cân actol) a 2007 (parti unsain).  Ers blwyddyn bellach, rwy’n Bennaeth ar Ysgol Gynradd 
Nantygroes, Milo, ger Llandybie, ardal sy’n cynnig her newydd a gwahanol.

3. Pryd ddechreuodd y cysylltiad gyda'r capel a'r mudiad Undodaidd?
Fel nifer fawr o ddarllenwyr Yr Ymofynnydd, yr Ysgol Sul oedd y cysylltiad cyntaf a hynny pan o’n i’n ifanc 
iawn – paratoi at yr arholiad, perfformiadau yn y capel ac yng Ngŵyl yr Ysgolion Sul; cymryd rhan yn 
Eisteddfod y Pedwar Capel, y Gymanfa Bwnc a’r Gymanfa Ganu, heb anghofio’r trip blynyddol, wrth gwrs!  
Roedd cerddoriaeth yn chwarae rhan bwysig yn fy mywyd yn y capel hefyd: dechreuais chwarae’r organ 
pan oeddwn yn 12 oed, fel y gwnaeth fy hen famgu, Mary Grace Jenkins, Blaenwaun.  Erbyn hyn, rwy’n 
gwerthfawrogi’r gwersi Tonic Sol-ffa a gefais pan yn blentyn ifanc iawn, y cyfle i gyfeilio yn rihyrsals y plant 
ar gyfer y Gymanfa Ganu a chael perfformio a theithio fel aelod o Gôr y Fflam.  Ces gyfle fel nifer i fod yn 
athrawes yn yr Ysgol Sul a sdim iws anghofio’r gwyliau blynyddol yn Llanmadog chwaith – dyddiau da! 

4. Pa mor bwysig yw'r capel wedi bod yn eich bywyd chi? 
Rwy’n credu mod i wedi hanner ateb y cwestiwn yn rhif 3!  Mae’r capel wedi chwarae rhan flaenllaw yn ‘y 
mywyd i dros nifer helaeth o flynyddoedd ac wedi rhoi cyfleoedd i fi gymryd rhan yn gyhoeddus, rhywbeth 
nad yw nifer fawr o blant heddiw’n cael y cyfle i wneud y tu allan i’r ysgol.  Mae’r traddodiad teuluol o fod yn 
perthyn i rai oedd yng Nghapel-y-Groes ar y dechrau’n deg yn bwysig iawn i fi ac fe gafodd y tri ohonom 
(Gethin, Gareth a minnau) ein trwytho i werthfawrogi pwysigrwydd cyfraniadau’n cyndeidiau i hanes 
Undodiaeth yng Nghapel-y-Groes.  Dwi ddim gyda’r mwyaf selog o bell ffordd yn y gwasanaethau yng 
Nghapel-y-Groes erbyn hyn ond gyda chynulleidfa Caerfyrddin fydda i gan amlaf, mewn man lle dwi’n 
mwynhau bod  - yn cyfeilio!

5. Oes rhaid i rywun fynd i'r capel i gael ei gyfri'n Gristion? 
Dwi ddim yn credu mai yn y capel yn unig mae lle i ddangos gwerth y Cristion ac rwy’n gobeithio mod i’n 
esiampl o hyn!  Er ei bod hi’n bwysig cadw’r capeli ar agor, mae cymaint y gall Cristion ei wneud a’i ddweud 
mewn bywyd bob dydd.  Dyma lle mae gwerthoedd yn bwysig – bod yn onest a gofalgar, dangos 
caredigrwydd a bod yn oddefgar at ein gilydd: mae parchu’n gilydd mor bwysig yn y gymdeithas sydd ohoni 
heddiw.  Mae gwasanaethau’r Undodiaid yn rhoi cyfle naturiol i gynnwys y gwerthoedd hyn.

Cwestiwn ac Ateb - Gwyneth Jones, Llanpumsaint



6. Fel rhywun sy'n gweithio ym myd addysg, 
ydych chi’n meddwl bod plant yn dysgu 
digon am grefydd a goddefgarwch?
Mae ‘na waith pendant sy’n cael ei gyflwyno 
drwy’r ysgol ym maes addysg grefyddol ond 
mae’n mynd yn anos cael y plant nad sy’n dod o 
deuluoedd sy’n mynychu capel neu eglwys i 
gymryd at agweddau o’r gwaith.  Wedi dweud 
hynny, diddorol yw gweld y plant yn cwestiynu’r 
hyn sy’n cael ei gyflwyno ac wrth i’r plant fynd yn 
hŷn, mae’n bwysig eu bod yn cael y cyfle i wneud 
eu penderfyniadau eu hunain.  Mae’n rhaid 
dweud fod dysgu am grefyddau eraill bob amser 
yn haws os allwn ni roi profiad uniongyrchol i’r 
plant a’r profiad gorau yn fy marn i yw treulio 
amser yng nghwmni rhywun sy’n dilyn crefydd 
gwahanol.  Rwy’n teimlo’i bod yn bwysig 
cyflwyno storïau’r Beibl i’r plant ac mae rhoi stori 
Feiblaidd sy’n gweddu i thema wythnosol ein 
gwasanaethau ysgol yn rhywbeth dwi’n ei wneud 
ers blynyddoedd bellach.  Rwy’n teimlo weithiau 
fod gormod o bwyslais ar grefyddau eraill ar 
draul deall Cristnogaeth.  Dadl arall yw honna…..

7. Oes angen newid fformat ein 
gwasanaethau a chreu rhyw fath o batrwm lle 
mae'r gynulleidfa yn cymryd mwy o ran?
Yn bersonol, rwy’n hoffi strwythur a threfn 
bendant y gwasanaeth traddodiadol – effaith 
cenedlaethau o Undodiaid yn y teulu eto (neu fy 
oedran i!!).  Wedi dweud hynny, rwy’n mwynhau 
gwasanaethau mwy hyblyg hefyd ac mae’n braf 
gweld yr ieuenctid yn cymryd rhan ac yn dehongli 
crefydd mewn ffyrdd sy’n gweddu i’r ganrif 
newydd: wedi’r cwbwl, trosglwyddo’r neges sy’n 
bwysig.  Mae gwasanaethau lle bo’r aelodau’n 
cymryd rhan yn gallu creu awyrgylch gynnes 
iawn, yn enwedig adeg y Nadolig ac rwy’n teimlo 
fod pobl yn fwy parod i gymryd rhan mewn 
gwasanaethau adeg yr Ŵyl.  Erbyn hyn, mae 
nifer o emynau modern wedi dod yn rhan 
rheolaidd o’n gwasanaethau ni ac fe fyddwn i’n 
annog y cynulleidfaoedd i barhau i fod yn 
greadigol ac i arbrofi!

8. Pa mor bryderus ydych chi am ddyfodol 
Undodiaeth yn y Smotyn Du?
Rwy’n credu’n bendant fod dyfodol sicr i 
Undodiaeth yn y Smotyn Du.  Er gwaethaf y ffaith 
mai nifer fechan o Undodiaid, o gymharu ag 
enwadau eraill, oedd o gwmpas yn y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg, fe gafodd y gynulleidfa 
Undodaidd ddylanwad sylweddol ar ein 
cymunedau.  Mae ‘na unigolion amlwg sy’n 
gweithio’n ddyfal ar ran ein capeli, ond rhaid 
cofio hefyd am y rhai sy’n barod i gydweithio 
‘cefn llwyfan’, fel petai.  Cyd-dynnu sy’n bwysig a 
hynny er mwyn diogelu’r ysbryd unigryw sydd o 
fewn y Smotyn Du i’r dyfodol.

Cwestiwn ac Ateb - parhad COLOFN
DYLAN

IORWERTH
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Rowan, Shambo a ni...

Mae yna rai’n credu y byddai’r Archesgob o Gymro, Rowan 
Williams, yn cael llai o drafferth petai’n Sais. 
Efallai y byddai’n help iddo pe bai’n penderfynu shafio hefyd. 
Yn llygaid y papurau asgell dde, mae’n edrych yn llawer rhy 
debyg i un o’r ‘mad mullahs’ ac yn hawdd i wneud hwyl am ei 
ben,
Y trydydd peth, wrth gwrs, fyddai siarad ychydig yn fwy plaen. 
Hyd yn oed a derbyn ei fod yn siarad am bethau cymhleth iawn 
a bod rhaid iddo ddewis ei eiriau yn ofalus, does dim rhaid iddo 
ddewis geiriau mor fawr ac mor niwlog.
Rhwng popeth, felly, doedd gan yr offeiriad o Abertawe ddim 
gobaith pan ddechreuodd siarad am gyfraith y Moslemiaid. Yn 
enwedig gan fod ei elynion y tu mewn i’w eglwys ei hun yn 
barod i ymosod. 
Mi aeth rhai ati’n fwriadol i gam-ddehongli beth yr oedd yr 
Archesgob wedi ei ddweud er mwyn gwneud drwg iddo. Y 
broblem i’r gweddill ohonon ni oedd fod pawb bron wedi eu 
dallu gan y gair ‘Moslemiaid’.
Y cwestiwn yr oedd pawb yn ei ofyn oedd: a ddylai Moslemiaid 
gael hawl arbennig o dan y gyfraith i ufuddhau i’w cydwybod? 
Ond y cwestiwn arall ydi: a ddylai unrhyw grefydd, gan 
gynnwys Cristnogaeth, gael hawliau o’r fath?
Os meddyliwch chi am y peth, mae yna sawl esiampl o hawliau 
felly, yn arbennig yn achos yr Eglwys a’r Eglwys Babyddol.
Mae pob cwmni a busnes yn gorfod cadw at reolau cyflogi sy’n 
rhoi cyfle teg i fenywod  ond dyw’r Eglwys ddim. Mae hi’n cael 
rhwystro menywod rhag cynnig am rai swyddi.
Mae pawb arall ohonon ni’n gorfod cadw at gyfreithiau am 
degwch i bobol hoyw. Ond, unwaith eto, mae gan yr Eglwys yr 
hawl i’w rhwystro nhw rhag cael swyddi.
Ym mhob swydd arferol, mae’n rhaid cael cytundeb gwaith 
rhwng y cyflogwr a’r gweithiwr, yn dangos be ydi hawliau’r 
ddwy ochr a hyd a lled y gwaith. Ar hyn o bryd, o dan y gyfraith, 
does dim rhaid i’r Eglwys  na’r capeli  wneud hynny.
Mae gan yr Eglwys a’r Eglwys Babyddol hefyd eu hysgolion eu 
hunain, sy’n cael bihafio ychydig yn wahanol i ysgolion eraill, er 
enghraifft wrth ddewis disgyblion. A hynny oherwydd crefydd.
Ym mhob un o’r achosion hyn, mae hawl yr eglwysi i weithredu 
mewn un ffordd yn golygu llai o hawliau i rywun arall  llai o 
hawliau i ferched, llai o hawliau i bobol hoyw a gweithwyr 
cyflog, a llai o ddewis i rieni.
Roedden ni yn yr ardaloedd yma eisoes yn gyfarwydd â 
chwestiynau o’r fath. Wedi’r cyfan, dyna’n union oedd y tu cefn 
i achos Shambo, y bustach. Roedd un sect grefyddol eisiau 
osgoi rheolau difa anifeiliaid, oherwydd eu crefydd.
Bryd hynny, fe benderfynodd Llywodraeth y Cynulliad  a’r 
rhan fwya o bobol leol  mai rheolau TB oedd bwysica’ ac fe 
gafodd Shambo fynd i ebargofiant, yn union fel bustych pawb 
arall. 
Slawer dydd, wrth gwrs, roedd pethau’n llawer symlach. 
Roedd y rhan fwya’ o bobol yn honni eu bod nhw’n Gristnogion 
ac ychydig iawn o grefyddau eraill oedd yng ngwledydd 
Prydain.
Erbyn hyn, mae yna tua chymaint o Foslemiaid selog a sydd o 
Gristnogion  pam ddylai un garfan gael hawliau i ddilyn ei 
chydwybod a’r garfan arall ddim yn cael hynny? Dyna un o’r 
cwestiynau yr oedd Rowan Williams yn eu codi.
I Undodiaid, dw i’n cymryd fod yr atebion yn gymharol hawdd. 
Gan mai rheswm yw sail ein crefydd, does dim problem  yr un 
hawliau dan y gyfraith i bawb. Rhydd i bawb ddefnyddio’u 
cydwybod yn eu bywydau personol ond nid os oes effaith ar 
hawliau pobol eraill.
Ac mae angen cael gwared ar sawl nonsens arall  gan 
gynnwys y ffaith fod Eglwys Lloegr a’r Wladwriaeth yn un. Mae 
hynny’n golygu fod gan esgobion Lloegr seddi yn Nhŷ’r 
Arglwyddi i ddylanwadu ar ddeddfau sy’n effeithio ar bawb.
Anghofiwch gyfraith y Moslemiaid, mae yna bethau eraill i’w 
sortio hefyd.



Ychydig wythnosau ’nôl, fe wnaeth dau o aelodau 
Capel Brondeifi, Gareth a Tanya Morgans, a’u plant, 
Megan a Guto, ymweld â Lesotho yn Affrica. Er fod 
Gareth wedi bod yno o’r blaen, dyma’r ymweliad 
cyntaf i weddill y teulu. I’r plant yn enwedig, roedd y 
profiad yn un hynod ddiddorol, ac ar adegau yn 
anodd hefyd. Yma mae Gareth, yn cyflwyno cofnod 
arbennig Megan a Guto o daith a phrofiadau fydd yn 
aros gyda nhw am byth.  

Dim moethusrwydd na McDonalds:
Teulu Undodaidd yn profi realiti 
bywyd caled ar gyfandir Affrica

Ers 2003 mae gan Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig bartneriaeth agos ag Ysgol Sant James, ym 
Mokhotlong, Lesotho. Ffurfiwyd y bartneriaeth drwy gefnogaeth yr elusen Dolen Cymru Lesotho a sefydlwyd yn 
1985 i hyrwyddo cyd-weithio rhwng Cymru a Lesotho. 

Mae pwyslais cynyddol mewn addysg heddiw i ddatblygu dealltwriaeth o ddinasyddiaeth byd-eang a 
chynaladwyedd a dyna un o’r rhesymau y gwnaeth yr ysgol lunio partneriaeth ag ysgol mewn gwlad sy’n 
datblygu. Trwy nawdd y Cyngor Prydeinig bydd athrawon yn ymweld â’i gilydd yn flynyddol, bydd y disgyblion 
yn cyfnewid llythyron a bydd gwahanol ddosbarthiadau yn gweithio ar brosiectau ar y cyd.

Ym mis Chwefror daeth cyfle unwaith yn rhagor i finnau ac un o athrawon eraill Nantgaredig i deithio i gyfandir 
yr Affrig. Pythefnos cyn y daith crybwyllwyd y posibilrwydd o deithio i Lesotho i Tanya, Guto a Megan. Doedd 
ddim troi yn ôl wedyn! Roedd y tri’n awyddus iawn i fynd i brofi’r wefr o deithio i Lesotho drostynt eu hunain gan 
droi’r ffotograffau a’r fideo a welwyd eisoes yn realiti. Er hynny, fe bwysleisiwyd nad gwyliau oedd y daith ond 
gwaith, a hynny’n waith caled! Byddai’n rhaid anghofio am drydan, y sythwr gwallt a’r PlayStation. Byddai’n 
rhaid anghofio am wres canolog, y teledu a McDonalds. Bwciwyd y tocynnau, cafwyd y chwistrelliadau 
perthnasol ac roedd y freuddwyd yn araf droi’n realiti.  A dyma i chi ddetholiad o ddyddiaduron Megan a Guto.

Dydd Iau, Chwefror 7fed, 2008
Cyrraedd maes awyr Johannesburg ar ôl 11 awr o daith yn yr awyren! Buon ni’n chwilio am y tacsi i fynd â ni i 
Maseru, prif ddinas Lesotho; gweld dyn du mewn crys coch Cymru a chwrdd â Thato am y tro cyntaf. Taith 
pump awr mewn bws mini wedyn cyn cyrraedd swyddfa Dolen Lesotho Cymru i gael ein croesawu gan Me 
(Mrs) Lineo Pachak, trefnydd y ddolen yn Lesotho. Aros mewn hostel sy’n cael ei rhedeg gan y Durham Link, 
elusen Brydeinig arall sy’n gweithio yn Lesotho, a chael noson dda o gwsg.

Dydd Gwener, Chwefror 8fed
Codi’n gynnar a chael cawod yng nghwmni'r pryfed a’r corynnod. Ar ôl brecwast, dechrau ar ein taith hir i’r 
mynyddoedd. Y tywydd yn boeth iawn hyd yn oed yn y bore. Me Lineo yn gweddïo am siwrne ddiogel a hwylus 
cyn i ni ddechrau. Fe deithion ni i fyny ac i fyny a Dad yn dweud o hyd ein bod ni bron yna, ond ymlaen â ni am 
oriau. Cyrraedd ardal Ysgol St James am bump o’r gloch a chwrdd â’r Prifathro. Y ffordd yn arw ac yn fwdlyd - 
yn llawer rhy anodd i’r bws. Cael lifft wedyn yng nghefn pick-up i’r lodge, ein cartref ni am yr wythnos. Gorfod 
rhannu ystafell heno gan fod y llety’n llawn. Dad a Guto yn cysgu ar y llawr. Mam a fi’n rhannu’r gwely - Mam 
yn cicio ac yn dwyn y sheets!

Dydd Sadwrn, Chwefror 9fed
Dihuno am chwech a chael Coco-Pops i frecwast. Cwrdd â’r Prifathro, Ntate (Mr) Gabriel Leotle am saith y bore a 
dringo i’r ffordd i ddisgwyl am dacsi. Aros am ryw hanner awr cyn cael tacsi i’r pentref. Dal bws wedyn i fynd am drip i 
weld un o olygfeydd mwyaf trawiadol yr ardal, sef y ‘Sani Pass’ - dyffryn yn cysylltu Lesotho â De Affrig. Y ffordd yn 
arw a fi a Mam yng nghefn y bws yn bownsio lan a lawr a bron â chyffwrdd â’r to! Aros i weld rhaeadr brydferth cyn 
bwrw ymlaen ar ein taith. Yna mŵg mawr yn dod o injan y bws a dyna ni ar stop! Fe geisiodd y gyrrwr ei drwsio ond 
nid oedd yn llawer o fecanic. Nid oedd signal ffôn felly dringodd rhai o’r athrawon i gopaon mynyddoedd cyfagos 
ond heb lwc. O’r diwedd daeth bws mini o’r cyfeiriad arall a chafodd y gyrrwr reid yn ôl i’r dref. Roedd yn rhaid aros 
ond roedd yn hwyl gyda’r athrawon yn canu ac yn dawnsio i’n diddanu. Dair awr yn ddiweddarach fe ddaeth y gyrrwr 
yn ôl gyda bws arall i’n cario ni. I ffwrdd â ni a chyrraedd Sani Pass a oedd erbyn hyn yn y niwl a'r glaw. Cael diod yn 
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Dydd Mercher, Chwefror 13eg
Cerdded i’r ysgol a’r tywydd yn braf iawn. Gwasanaeth ysgol gyfan y tu allan ar yr iard a’r plant yn canu’n wych ac 
yn martsio i’w dosbarthiadau. Mynd o amgylch y dosbarthiadau ac ymweld â Dosbarth 2 a chael profiad ofnadwy - 
yr athrawes yn gas ac yn defnyddio’r gansen i guro tri phlentyn a oedd yn methu gwneud eu gwaith. Roedd Mam a  
fi mor siomedig bu’n rhaid i ni adael y dosbarth. Mynd i Ysgol Uwchradd St James a chwrdd â Sister Anna, y 
Pennaeth. Tê mawr - sgons a choffi - a chwrdd â Keketso, y ferch dw i wedi bod yn ysgrifennu ati ers tro. Daeth 
ffrind Guto – David - hefyd. Mynd yn y prynhawn i ddysgu Blwyddyn 5 gyda Dad. Gwneud breichledau gyda baner 
Cymru a Lesotho. Helpu Mam gyda gweithgareddau parasiwt wedyn a’r plant yn mwynhau.

Galw ‘nôl yn nhŷ Matsotang a dysgu sut i goginio Papa. Cael anrhegion hyfryd – cafodd Dad a Guto grysau 
traddodiadol cŵl a Mam a finnau yn cael ffrogiau hyfryd. Magu’r babis a chwarae gyda’i chwaer fawr, Lucy. Dweud 
hwyl fawr a cherdded yn ôl i’r lodge i bacio.

Dydd Iau, Chwefror 14eg
Tom wedi gwneud brecwast i ni heddi. Gabriel yn cyrraedd gyda llwyth o blant i gario ein cesys a’n bagiau trwm ar 
eu pennau. Cerdded lawr y llwybr anoddaf. Tom yn dod gyda ni hyd at yr afon i ddweud hwyl fawr a galw yn nhŷ’r 
Motenalapis i ffarwelio gyda Lucy, Martha a Mair.  Aros am y tacsi a oedd yn teithio gyda’r athrawon arall o 
Malubelube. Cael tê a chacennau gyda’r staff a mwynhau eu canu hyfryd. Derbyn enwau Sesotho sydd erbyn hyn 
yn draddodiad i ymwelwyr o Gymru. Roedd gan Dad enw’n barod - Thabiso - sy’n golygu hapusrwydd. Cafodd 
Guto’r enw Thabang sef ‘bydd yn hapus’ a Mam yn MaThabang, ‘Mam hapusrwydd’. Fy enw Sesotho i yw Lerato, 
sef ‘cariad’.

Fe ddaeth y bws o’r diwedd a ffwrdd â ni ar ein siwrne chwe awr yn ôl i Maseru. Aros heno mewn gwesty moethus 
yn y brifddinas a chael swper braf o sglodion a chyw iâr. Dad a Mam yn mwynhau gwydraid o win! Gwely ond yn 
methu cysgu oherwydd y sŵn - wedi arfer â llonyddwch y mynyddoedd.

Dydd Gwener, Chwefror 15fed
Siopa yn y Ganolfan Grefftau - gwario cannoedd o maloti ond dim ond gwerth rhyw £20. Prynu blawd Papa er 
mwyn ei goginio adref a mynd am y tro olaf yn y bws mini i’r maes awyr lleol. Siwrne awr grynedig mewn awyren 
fach i faes awyr Johannesburg. Cyfle i Guto brynu crys rygbi De Affrig ac i fi i siopa dillad. Pryd blasus o fwyd cyn 
dechrau ar ein taith hir dros nos yn ôl i Heathrow.

Wel, dyna beth oedd profiad bythgofiadwy. Roedd yn gyfle i gwrdd wyneb yn wyneb â ffrindiau newydd a gwireddu 
breuddwyd. Fe ddywedodd rhywun yn Lesotho - ‘The world is like a book but some people get stuck on the first 
page’. Fe gefais i, Guto, Mam a Dad benodau o brofiadau a llond llyfrgell o atgofion yn nheyrnas y mynyddoedd 
yng nghanol pobl hapusaf y byd. Nawr rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu dau o Lesotho i aros gyda ni ym mis 
Ebrill - rwy’n siŵr y bydd Danke a Leonia wrth eu boddau yng Nghymru.

Khotso (Heddwch)

�Am fanylion pellach am brosiectau i hyrwyddo cydweithio rhwng Cymru a Lesotho ewch i
www.dolencymru.com

PUMP O FFEITHIAU AM LESOTHO

�Wedi ei lleoli yn rhanbarth de-ddwyreiniol de Affrica, ac wedi ei hamgylchynu ar bob ochr 
gan Weriniaeth De Affrica.

�Poblogaeth o 2.3 miliwn a 77% o’r rheini’n byw mewn ardaloedd gwledig.
 
�Un o wledydd tlotaf y Trydydd Byd ac ymysg y deg tlotaf yn Affrica.

�43% o oedolion yn ddiwaith a  52% o blant ddylai fod yn mynd i ysgol gynradd ddim yn 
gwneud hynny.

�Saesneg a Sesotho yw’r ieithoedd swyddogol.
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nhafarn uchaf yr Affrig cyn dechrau’n ffordd yn ôl. Y gwragedd yn gwneud 
synau rhyfedd wrth i ni gyrraedd adref - gwaedd draddodiadol Lesotho. 
Swper a gwely. Am ddiwrnod!

Dydd Sul, Chwefror 10fed
Cael lie-in tan hanner awr wedi chwech heddi. Lodge Molumong yn wag 
erbyn hyn - dim ond ni sydd yma a’r gofalwr, Tom, gŵr o Ganada. Mae’n 
ddigon cyfforddus - dim trydan ond mae dŵr poeth, cwcer nwy a thŷ bach 
gyda sy’n fflyshio. Y tywydd yn braf iawn wrth i ni gerdded lawr y mynydd i 
fynd i dy Me Matsotang Motenalapi, un o athrawon yr ysgol. Bu Me 
Motenalapi yn Nantgaredig rhyw ddwy flynedd yn ôl. Cael cwpaned o de a 
bisgedi cyn mynd i’r cwrdd yn Eglwys Gatholig St. James, drws nesaf i’r 
ysgol. Roedd pawb yn ein croesawu ac yn ein cyfarch ac roedd y 
gwasanaeth yn fywiog ac yn llawn o hwyl. Roedd cynulleidfa o ryw 400 ac 
roedd gwasanaeth arbennig i ddathlu dydd Sul y Lludw. Ni fydda i byth yn 
achwyn am hyd gwasanaeth ym Mrondeifi eto achos fe barodd y 
gwasanaeth hwn am dair awr a hanner! Roedd y canu yn anhygoel a’r cyfan 
yn ddigyfeiliant, dim ond i guriad drwm.

Yn ôl i gartref Matsotang wedyn i gael cinio a chwrdd â phawb. Gweld yr 
efeilliaid am y tro cyntaf. Dad gafodd y fraint o roi eu henwau Cristnogol 
iddynt pan oedd yn Lesotho y tro diwethaf - fe ddewisodd Martha a Mair. Aeth 
Dad a Guto i’r tŷ bach ond roedd Guto yn gwrthod defnyddio’r twll yn y 
ddaear. Rhaid dweud fod yr arogl yn ofnadwy gan fod y tywydd mor boeth.

Dechrau ar ein ffordd yn ôl i’r lodge a ffermwr lleol yn rhoi letis i ni - mae’r bobl 
yma’n garedig iawn. Guto yn cwrdd â’i ffrind David ar y ffordd - mae’r ddau 
wedi bod yn cyfnewid llythyron am amser. Yna dechreuodd fwrw glaw a 
thipyn o her oedd dringo’r mynydd mwdlyd. Cyrraedd yn ôl yn wlyb ac yn 
frwnt a mwyhau’r gawod boeth. Swper, ysgrifennu’r dyddiadur a chwarae 
gwyddbwyll yng ngolau’r gannwyll. Gwely cynnar er mwyn bod yn barod am 
ein bore cyntaf yn yr ysgol fory.

Dydd Llun, Chwefror 11eg
Codi, ymolchi, cael brecwast a Gabriel yn ein casglu am chwarter i saith. 
Cyrraedd yr ysgol ar ôl cerdded am ryw dri chwarter awr. Mae dros 300 o 
blant yma ac wyth o athrawon. Dim trydan na system wresogi ac mae’r 
toiledau (twll yn y ddaear) ar waelod y cae. Tasg gyntaf y plant yw glanhau, 
sgubo a pharatoi eu dosbarthiadau. Gwers Fathemateg yn gyntaf - adio a 
thynnu ffracsiynau a finnau a Guto yn cael llyfrau gwaith! Saesneg wedyn a 
ninnau’n gorfod ysgrifennu brawddegau gan ddefnyddio’r gair apologise.

Chwarae gyda’r plant wedyn cyn mynd i wers Wyddoniaeth. Mae’r 
dosbarthiadau’n fawr iawn - 91 ym Mlwyddyn Un a rhyw 50 ym Mlwyddyn Tri! 
Mae cinio yn cael ei baratoi mewn crochan mawr dros dân coed. Mae’r plant 
yn dod a phlât neu bowlen i’r ysgol ac yn cael Papa (cynnyrch allan o maize) 
a rhyw lysiau i ginio. Dim cyllyll na ffyrc felly rhai defnyddio’r bysedd i fwyta. 
Yn lwcus roedd yr athrawon wedi paratoi cinio i ni - reis, cyw iâr, sbigoglys a 
saws tomato a winwns. Rhagor o wersi cyn cael tacsi i fynd yn ôl i’r lodge.
 
Dydd Mawrth, Chwefror 12fed
Codi’n gynnar iawn heddi – hanner awr wedi pump! Dal tacsi i dy un o’r 
athrawon - Me Norah Mateyisi - a chael paned cyn mynd i weld Ysgol 
Mojakesane. Roedd hon yn ysgol dda iawn - gweld yr ardd, y moch a’r 
cywion. Y plant wrthi’n plannu border blodau yn cynnwys planhigion prin 
Lesotho - prosiect cadwraeth. Mam yn ddewr iawn yn defnyddio tŷ bach yr 
ysgol - ie'r twll drewllyd yn y llawr! Y plant yma’n hapus iawn ac yn gwneud 
sgrym o’n hamgylch ni. Roedd pawb am ddal ein dwylo a’n cyffwrdd. Aros 
awr a hanner wedyn am dacsi i dref Mokhotlong. Aethon i gael cinio, ond o 
weld y caffi penderfynom brynu bara a chreision yn yr archfarchnad. Aros 
awr a hanner arall am dacsi eto - y polisi fan hyn yw fod yn rhaid llenwi bws 
mini cyn iddo fedru gadael y dref am y wlad. O’r diwedd 15 ohonom ar y bws - 
pob un yn wahanol ond yn gwrtais ac yn hapus iawn.  Roedd babi heb bants 
am eistedd yn fy ngôl! Nôl i’r lodge i wneud swper a Guto yn cynnu’r 
canhwyllau a’r lampau olew yn ôl ei arfer.  Mwy ar dudalen 10

9



EGLWYSI UNDODAIDD MORGANNWG

YMWELIAD LLYWYDD Y G.A.: Daeth y Parch Celia 
Midgley o Fanceinion ar ymweliad â De Cymru ar 
Fawrth 15eg a chafwyd swper yn Highland Place, 
Aberdar, i’w chroesawu.  Llywyddwyd gan Lewis 
Rees, Gellionnen, a chafwyd anerchiad pwrpasol.
ABERDAR:  Mae Urdd y Benywod wedi cynyddu ei 
haelodaeth yn ddiweddar. Er mwyn dathlu 
canmlwyddiant y mudiad yn genedlaethol, 
cyhoeddwyd llyfr ar hanes yr Urdd yn Aberdar yn 
ystod yr 80 mlynedd mae wedi bod mewn bodolaeth. 
Gwerthir y llyfr am £2 a gellir ei gael oddi wrth Anne 
Jones, 14 Clifton St., Aberdar.  Mae’r gynulleidfa yn 
paratoi ar gyfer gosod gwres canolog newydd yn y 
capel ac yn y neuadd.  Mae’r gynulleidfa hefyd yn 
noddi ysgol yn Affrica ac wedi cyfrannu dros £2,000 
yn ystod y tair blynedd ddiwethaf tuag at y gwaith yn 
un o bentrefi pellennig yr Affrig.
CEFNCOED: Mae cynlluniau ar waith i adeiladu 
toiledau newydd a chegin newydd wrth y neuadd.  
Mae nifer o blant yn cyfarfod yma bob bore Sul o dan 
yr enw “Children Together” ac mae’n profi’n 
boblogaidd iawn.
CAERDYDD:  Mae’r gynulleidfa yn cyfarfod yn Nhy 
Cwrdd y Crynwyr yn Heol Siarl bob Sul ac fe geir 
Gwasanaeth Cymraeg ar yr ail Sul o bob mis am 3.15 
p.m. Fe fyddai’n dda cael gweld mwy o Gymry yn troi i 
mewn i  lenwi’r bylchau sydd wedi eu creu yn 
ddiweddar. Trefnir cwrs chwech wythnos ar 
Astudiaethau Crefydd yn fuan.
NOTAIS:  Mae’r gynulleidfa wedi gosod gwres 
canolog nwy yn y neuadd yn ddiweddar.
PENYBONT: Mae’r hen adeilad yng nghanol tref 
Penybont ar werth. Mae’n adeilad hanesyddol ac 
wedi ei restru gan Cadw ond mae’r gost o gadw’r 
adeilad yn ddiddos yn ormod erbyn hyn.
Y WIG:  Dyma adeilad lleiaf y Gymdeithas yn y De 
Ddwyrain ond maent yn fywiog iawn fel cynulleidfa. 
Yn ddiweddar, penodwyd Mansel Lalis yn Drysorydd. 
Mae wedi dysgu Cymraeg yn rhyfeddol a da yw gweld 
fod mwy o Gymry Cymraeg bellach yn gysylltiedig 
gyda’n capeli yn y De Ddwyrain. 
ROAD SHOW Y G.A.: Daeth cynrychiolwyr o’r 
Gymanfa Gyffredinol i Gaerfyrddin ar Chwefror yr 2il i 
roi gwybodaeth am strwythur newydd y G.A. ac i 
wrando ar awgrymiadau ar sut y gellir gwella’r 
cysylltiad rhwng yr eglwysi a’r enwad yn ganolog. 
Daeth dros 30 o bobl ynghyd a chafwyd trafodaeth 
fywiog a gwerthfawr. Yn sicr, roedd y cynrychiolwyr o’r 
farn fod gan Gymru lawer i’w ddysgu i weddill yr 
eglwysi a siarswyd ni i wneud yn siwr fod 
gweithgareddau Cymru yn cael eu cydnabod gan 
weddill yr enwad. Ein dyletswydd ni yw rhoi’r 
wybodaeth.
LLYFR HELP LLAW: Mae bron bob un o’n capeli 
wedi derbyn y llyfr newydd a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar i fod yn ganllaw i swyddogion eglwysi ac 
ymddiriedolwyr. Rhoir canllawiau hefyd ar iechyd a 
diogelwch yn ogystal a chyfarwyddiadau ar sut i 
fuddsoddi arian y capel a pha gyfrif banc y dylid ei 

ddefnyddio er mwyn cael gwell llog ar arian sydd 
mewn llaw. Mae’n ddyletswydd ar bob cynulleidfa i 
ddefnyddio’r cyfarwyddiadau sy’n bodloni rheolau’r 
Comisiwn Elusennau er mwyn gwneud y defnydd 
gorau o’r arian sydd mewn llaw. Cafwyd cyfarfodydd i 
gyflwyno’r llyfr yng Nghwmsychbant ac yn Notais. 
Dim ond pedair cynulleidfa allan o’r 21ain oedd heb 
fod yn bresennol. 

Gwellhad buan - Mae’n dda clywed fod Meinir 
Hunter, Eilir Jones, Marged Evans a Geraint Richards 
yn well ar ôl eu triniaeth yn yr ysbyty.
Urdd y Benywod - Cafwyd noson agored hwylus pan 
gynhaliwyd Seiat Holi yng nghwmni’r Parch Wyn 
Thomas, Parch Kevin Davies, Mrs Elaine Davies, Mrs 
Gwyneth Ayres a’r Cynghorydd Peter Davies.
Cydymdeimlo - Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 
gyda theuluoedd y diweddar Maggie Evans, 
Llandysul; y diweddar Nanna Williams, Min-y-Ffordd; 
y diweddar Dulais Davies, Llyn-y-Fran a’r diweddar 
Glasfryn Davies, Neuadd.
Penblwydd - Llongyfarchiadau i Mary James, 
Caerfyrddin a Dorian Evans, Cribor Fach ar gyrraedd 
penblwydd arbennig.
Llongyfarchiadau - Llongyfarchiadau i Gwenyth 
Richards ar basio arholiad piano yn ddiweddar ac ar 
fod yn aelod o barti a enillodd yn Eisteddfod Gylch yr 
Urdd yn Llandysul.
Coeden Nadolig - Roedd Parti’r Goeden Nadolig yng 
ngofal Hefina a Delyth - noson hwylus iawn gyda 
ymweliad Santa (Rhidian Thomas). Yna Sion a Siân 
yng ngofal y Parch Wyn Thomas. Y parau a gymerodd 
ran oedd Ieuan a Katie Thomas, Elwyn a Betty 
Thomas, Edwin a Gloria Thomas, Dannie a Delyth 
Evans a Wyn Thomas a Rowena Davies.
Cinio’r Cynhaeaf - Cynhaliwyd cinio cynhaeaf y 
chwe chapel ym mis Hydref a diolch i bawb a 
gyfrannodd ymhob ffordd.
Diolch - Diolch am y rhoddion ariannol canlynol - 
£1,000 er cof am y diweddar Lettie Thomas, £500 er 
cof am Hettie Williams a £500 er cof am Nanna 
Williams, Min-y-Ffordd.
Diolch i Ogwen George am ei rhoddion i’r festri, teulu 
Cwrt am y ganhwyllbren i’r capel a Huw a Vicky, 
Cwmdyllest am eu rhodd o blatiau  i’r festri.

Cwrdd Diolchgarwch - Cynhaliwyd Cwrdd 
Diolchgarwch Capel y Cwm ar nos Iau, Hydref 20fed, 
a hyfryd iawn oedd gweld y lle wedi ei haddurno gyda 
ffrwythau a llysiau a’r gynulleidfa yn niferus iawn. Y 
Parch Wyn Thomas oedd yn llywyddu a chroesawodd 
y Parch Eileen Davies o Lanllwni atom. Cafwyd 
anerchiad amserol yn llawn afiaeth ganddi ac fe 
fyddwn siwr o’i gweld nôl yn y Cwm yn fuan iawn. Yn 
gwasanaethu wrth yr organ roedd Mrs Bessie 
Williams, Clyncoch.

Pantydefaid

Capel y Cwm
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Aelod Newydd -  Mewn oedfa gymun yng Nghapel y 
Cwm yn ystod mis Hydref derbyniwyd Alan Rees o 
Gaerdydd a mab y diweddar Emrys a Sally Rees, 
Caerfyrddin, yn aelod gan y Parch Wyn Thomas.
Llwyddiant - Llongyfarchiadau i Rhys Evans, 
Penffordd ar ennill gradd MSc o Brifysgol 
Aberystwyth. Pob dymuniad da i’r dyfodol.
Dymunwn fel aelodau longyfarch y Parch Wyn 
Thomas ar ennill Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus 
Cymraeg C.Ff.I. Ceredigion fel Cadeirydd dan 26 
oed. Llongyfarchiadau yn ogystal i Einir Ryder, 
Tyngrug-ganol am fod yn rhan o d m buddugol Clwb 
Pontsian yng Nghystadleuaeth Siarad Cyhoeddus 
Cymraeg C.Ff.I. Ceredigion a gynhaliwyd yn Theatr 
Felinfach yn ddiweddar.
Taith - Llongyfarchiadau i Einir Ryder, Tyngrug-
ganol, a fu’n llwyddiannus yn ddiweddar mewn 
cyfweliad gyda C.Ff.I. Cymru i fynd am bythefnos ar 
daith i Ogledd Iwerddon.
Oedfa Nadolig - Cynhaliwyd oedfa arbennig iawn ar 
fore Nadolig yng nghwmni y gweinidog. Braf oedd 
gweld nifer o blant yno. Yn gwasanaethu wrth yr 
organ roedd Mrs Eleri Jenkins.
Gwellhad buan - Dymwnwn wellhad buan i Mrs 
Jean Evans, Llwyn-y-gôg, yn dilyn ei hanffawd 
diweddar, a hefyd i Mrs Mary Jenkins, Cathal, ar ôl 
iddi gael llawdriniaeth yn ystod mis Chwefror.
Priodas Arian - Llongyfarchiadau i Gareth a Nanna 
Ryder, Tyngrug-ganol, ar ddathlu eu Priodas Arian yn 
ystod mis Mawrth.
Genedigaeth - Llongyfarchiadau i Sirian ag Emyr 
Davies, Coedlannau Fach, ar enedigaeth Sara -
chwaer fach i Carwyn a hefyd i Sulwyn a Nicola, 
Sarnicol, ar enedigaeth Efa Grug. Dwy wyres fach 
newydd, felly, i Hefin a Mary Jenkins, Cathal. 

Gweinidog newydd - Braf yw cael cofnodi bod 
gennym weinidog newydd ers dechrau mis 
Chwefror, sef y Parchedig Cen Llwyd. Bydd aelodau 
y capel yn paratoi cwrdd croeso iddo yng Nghapel y 
Groes ar ddydd Sul, Ebrill 20fed am 3 o’r gloch. 
Croeso cynnes i bawb.
Cydymdeimlo - Cydymdeimlwn ag aelodau sydd 
wedi colli anwyliaid yn ddiweddar.  Bu farw Mrs 
Myfanwy Jones, mam Gethin, Gwyneth a Gareth, 
Blaenwaunganol, Blaencwrt a hefyd Mr George 
Potter, tad Brian, Rhoslwyn, Cwmsychbant. 
Claddwyd llwch Ann Stephens, o deulu Pantdderwen 
gynt, yn y fynwent yn ystod mis Chwefror. 
Ysgol Sul ac Urdd y Benywod - Mae’r Ysgol Sul ac 
Urdd y Benywod wedi bod yn cwrdd yn gyson yn 
ystod y misoedd diwethaf gan gynnal cyfarfodydd 
amrywiol a diddorol.

Gwasanaethau’r Teuluoedd
Mae’r arbrawf yma yn profi’n boblogaidd a 
chynulleidfa dda yn troi allan i gefnogi’r rhai sydd yn 

î

Capel y Groes

Brondeifi 

cymryd rhan. Yn ystod y cyfnod ers ymddangosodd 
Yr Ymofynnydd ddiwethaf mae teuluoedd Glanhelen 
a Ffosyffin; Gareth, Tanya a’r teulu a theuluoedd 
Gerlan a Haulfryn  wedi  trefnu  gwasanaethau. 
Amser oedd thema  teuluoedd Glanhelen a Ffosyffin 
a hanes prosiect gefeillio Ysgol Nantgaredig ac Ysgol 
St James yn Lesotho a’i ail-ymweliad a’r wlad oedd 
gan Gareth Morgans a’r teulu.  Trefnwyd fod casgliad 
y gwasanaeth o £65 yn cael ei drosglwyddo drwy law 
Gareth at waith Ysgol St James.  Rhannu oedd 
thema teuluoedd Gerlan a Haulfryn a braf gweld 
ystod eang oedran y rhai oedd yn cymryd rhan gyda 
phob teulu.
Roedd yr un peth yn wir am wasanaeth teulu’r Mans 
ddechrau mis Chwefror. Thema y gwasanaeth oedd 
Dyn a Dynoliaeth a chafwyd cyflwyniadau o 
brofiadau digon dirdynnol gan Ioan Wyn a Rhidian, 
a’r bechgyn bach wrth eu bodd yn cymryd rhan drwy 
ganu a Llywelyn yn chwarae’r trwmped.
Yn ogystal â theuluoedd cynhaliodd Urdd y Benywod 
wasanaeth gyda nifer o’r aelodau yn cymryd rhan ar y 
thema Edrych yn ôl ar hanes Undodiaeth a chrefydd 
a’r cyfnod o adeiladu ac ail-adeiladu capel Brondeifi.
Cyrddau Diolchgarwch - Eleni croesawyd y 
Parchedig Carys Ann o Glynarthen i’n hannerch ac 
yn ôl ei harfer cafwyd neges amserol, llawn afiaith 
ganddi.
Cinio’r Cynhaeaf - Arbrawf newydd oedd cael 
Cinio’r Cynhaeaf ar ôl gwasanaeth y bore, ar yr 21ain 
o Hydref. Cyfranwyd bwyd neu gyfraniadau ariannol 
at y fenter a daeth aelodau a chyfeillion ynghyd i 
fwynhau’r wledd a baratowyd ar ein cyfer gan Delyth 
Jones, Margaret Jones a Ceinwen Jenkins. Yn 
ogysgal â gwledd o fwyd cafwyd gwledd o adloniant 
drwy gyfrwng cerdd dant, alawon gwerin ac emynau 
gan Carys Griffiths a Cerian, sydd yn ddisgybl iddi.  
Rhannu Profiadau - Cafwyd gwasanaeth arbennig 
ar Sul, 11eg o Dachwedd yng nghwmni dwy aelod,  
Mrs Eirios Thomas a Mrs Gwenda Davies. Bu Eirios 
yn son am ei chysylltiad a’i phrofiadau gyda’r 
Ffermwyr Ifanc dros gyfnod o 30 mlynedd o weithio 
yn eu mysg, a Gwenda yn mynd â ni yn ôl i’r cyfnod 
pan nad oedd unrhyw foethusrwydd yn ein cartrefi 
gan ddyfynnu yn helaeth o lythyr gan forwyn Fferm 
Dolgoch a gafodd ei danfon o Lundain i wasanaethu 
yng nghefn gwlad Ceredigion ynghyd â hanesion 
diddorol arall.   
Cyflwyno Plant - Ar brynhawn Sul, 3ydd o Ragfyr, 
bedyddiwyd Erin Fflur, merch fach Heulyn a Nicky 
Roderick. Y Tad a’r Fam Fedydd oedd Hywel 
Roderick a Jackie Ritchley a chynorthwyodd y 
Parchedig Canon Wynzie Richards drwy gyflwyno 
darlleniad yn ystod y gwasanaeth. Daeth y dŵr a 
ddefnyddiwyd ar gyfer y bedydd yr holl ffordd o’r 
Iorddonen gan Ddadcu a Mamgu Erin, sef Arthur a 
Dilwen Roderick.
Yna ar y 29ain o Ragfyr bedyddiwyd Guto Emrys, 
mab bach Llŷr a Rhian Williams. Y Tad a’r Fam 
Fedydd oedd Hefin Jones ac Angharad Davies.
Llwyddiant - Llongyfarchiadau mawr i Heulyn 
Roderick ar ei lwyddiant yn cael ei benodi yn ddirprwy 
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brifathro Ysgol Gynradd Ffynnonbedr. Dechreuodd 
ar ei swydd ddechrau Medi a dymunir yn dda iddo.
Daeth llwyddiant aruthrol i nifer o aelodau yn Ffair 
Aeaf Llanelwedd - Teulu Coedmor Hall gyda’u 
buches; Eirwyn Richards, Cwmcelynen, ar 
gystadleuaeth magu oen; a Carwen Richards a Heini 
Thomas, Cwmann, yn ennill cystadleuaeth llunio 
poster i dynnu sylw at ‘Yfed a Gyrru’ a drefnwyd gan 
Heddlu Dyfed Powys.
Hefyd yn rhestr anrhydeddau’r flwyddyn newydd 
ymddangosodd enw Mr Picton Jones. Cafodd yr 
MBE  - yn bennaf am ei wasanaeth i’r sioe frenhinol 
am ei wasanaeth i’r adran ddofednod.
Llongyfarchiadau hefyd i Anwen James, Cwmann ar 
gael swydd gyda thim Addysg ar Lein BBC Cymru 
yng Nghaerdydd. 
Croesawu Gweinidogion
Braf oedd gweld y Parchedigion Wyn Thomas ac 
Alun Wyn Dafis yn dod i lenwi rhai Suliau gyda ni yn 
ystod y cyfnod diweddar.
Addurno’r Capel ac Ymweliad Sion Corn
Cafodd y capel ei addurno yn hardd iawn unwaith eto 
gan Maureen a Charles Evans ac ar ôl cyflwyniad o 
hanes Sant Niclas gan ddisgyblion yr Ysgol Sul 
cafwyd ymweliad gan Sion Corn eleni eto a daeth ac 
anrhegion i’r plant i gyd ac ambell oedolyn lwcus 
hefyd. Trefnwyd te blasus fel arfer gan Delyth Jones 
ac athrawon a rhieni’r plant.
Bore Nadolig - Yn ôl yr arfer ymunodd tyrfa dda yn 
oedfa bore‘r Nadolig ac ar ôl canu carolau ac 
anerchiad bwrpasol gan y gweinidog cafodd y plant 
gyfle i ddangos eu hoff anrhegion i bawb.
Casgliadau’r Gwasanaethau’r Nadolig
Penderfynwyd fod arian casgliadau’r Nadolig yn 
mynd at Apel y Groes Goch drwy law Mr Clive Evans, 
Brynmaen, Cwmann..

Rhoddion - Ewyllysiodd y diweddar Mrs Maggie 
Jones, Werna £300 i gapel Brondeifi a oedd mor 
annwyl iddi drwy gydol ei bywyd. Hefyd cyflwynodd 
Mr Dyson Jones, Aberaeron lun o  Brondeifi i’r capel 
er côf am ei ddiweddar briod, Rosemary. Roedd y 
llun wedi ei beintio gan aelod o’r teulu ac mae erbyn 
hyn wedi ei osod ar fur y capel ac yn destun 
edmygedd.

Cymdeithas y Capel - Ar Nos Fawrth Ynyd cafwyd 
noson arbennig o ddiddorol yng nghwmni’r Parch 
Goronwy Evans pan gyflwynodd ddarlith ar hanes 
Idwal Jones. Roedd ôl ymchwil mawr ar y ddarlith. 
Llywyddwyd y noson gan Eryl Jones ac yn dilyn 
cafwyd cyfle i gymdeithasu a mwynhau’r wledd o 
grempogau a chwpanaid o de a baratowyd gan Mrs 
Delyth Jones, Y Pantri. 
Organyddion - Yn ystod y tymor diwethaf cafwyd 
gwasanaeth nifer o wirfoddolwyr ar yr organ a’r piano 
a diolchodd y Parch Goronwy Evans i’r canlynol am 
eu cyfraniad gwerthfawr sef, Mrs Margaret Jones, 
Mrs Meinir Evans, Mrs Elinor Russell, Mrs Beti 
Evans, Mrs Megan Davies a Mrs Meinir Jones. 

Capel Y Fadfa

Genedigaeth - Llongyfarchiadau i Alwyn a Nia ar 
enedigaeth eu merch fach Mali Grug - wyres fach i 
Gerald a Kathleen, Nantygwyddau. 
Gwellhad buan - Fel aelodau yr ydym am ddanfon 
cyfarchion am wellhad llwyr a buan i bawb sydd â 
chysylltiad â’r capel sydd ddim wedi bod yn hwylus 
yn ystod y misoedd diwethaf.
Cydymdeimlo - Dymuna’r gweinidog ac aelodau 
Capel y Fadfa estyn eu cydymdeimlad dwysaf â 
phawb sydd â chyswllt a’r capel sydd wedi colli 
anwyliaid yn ystod y misoedd diwethaf. Yr ydym yn 
meddwl yn amdanoch oll yn eich colled a’ch galar.
Soar y Mynydd - Fe aeth llond bws o’r ardal ar daith i 
Soar y Mynydd, a drefnwyd gan Mrs Lisa Jones, 
Brynfa. Y pregethwyr gwadd oedd y Parch Aled 
Davies, Chwilog - ŵyr i Mrs M Davies, Bryngolau 
(gynt).  Wrth ddod yn ôl tuag adref, galwyd mewn yng 
Ngwesty Glanyrafon, lle roedd swper bendigedig 
wedi ei baratoi. Diolch i Lisa am drefnu’r taith 
arbennig.
Cwrdd y Gymdeithas - Cynhaliwyd Cwrdd y 
Gymdeithas Undodaidd yng Nghapel y Groes nôl ym 
mis Hydref gyda’r ein Parch Wyn Thomas yn 
gwasanaethu. Yn ystod y cwrdd trosglwyddwyd yr 
arian a godwyd ar y daith gerdded noddedig i 
gynrychiolydd o Ymchwil Cancr a hefyd i Gronfa’r 
Bobl Ifanc yr enwad. I ddilyn y cwrdd bu cyfarfod o 
Bwyllgor Gwaith y Gymdeithas.
Diolchgarwch - Cynhaliwyd oedfa ddiolchgarwch 
lwyddiannus iawn yng Nghapel Bwlch y Fadfa nol yn 
yr Hydref. Y gweinidog gwadd oedd y Parch Eric 
Roberts, Llandysul, a chafwyd gwasanaeth cofiadwy 
iawn.
Cynhaliwyd Cwrdd Diolchgarwch plant a phobl ifanc 
Capel Bwlchyfadfa y Sul canlynol. Y thema  oedd 
Ffordd o Fyw,  yn ymwneud â diolchgarwch. Hyfryd 
oedd gweld 13 o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan 
pob un yn gwneud eu gwaith gyda sglein. Cafwyd 
eitemau o gyd ganu ac adrodd, gweddïau a hefyd 
eitem newydd drwy gyfrwng canu “rap”. Cafwyd dwy 
unawd ar y piano ac un arall ar y fiolin. Yn ôl yr arfer fe 
oedd y plant wedi paratoi salad o ffrwythau ffres i’w 
rhannu. Diolchodd y gweinidog i bawb a oedd wedi 
cymryd rhan ac i’r athrawon am eu gwaith arbennig. 
Dywedodd y gweinidog hefyd mor falch oedd i weld 
Eluned Rees yn y cwrdd, wedi iddi gael llawdriniaeth 
yn ddiweddar. Swyddogaeth bwysig arall oedd gan y 
gweinidog cyn gorffen yr oedfa oedd cyflwyno 
tystysgrifau’r arholiad, a rhai wedi derbyn gwobrau 
hefyd am eu hymdrech rhagorol. Aeth y casgliad at y 
gwaith adeiladu sydd i ddigwydd yn y misoedd sydd i 
ddod.
Cadair - Llongyfarchiadau i’r Parch Cen Llwyd, Tŷ’r 
Ysgol, ar ennill ei ail gadair eisteddfodol yn 
ddiweddar yn Eisteddfod Pumsaint. 
Y Goeden Nadolig - Cynhaliwyd oedfa yn y capel ar 
y nos Sul cyn y Nadolig, gyda’r plant a phobl ifanc yr 
Ysgol Sul yn cymryd rhan. Hyfryd oedd gweld y plant 
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yn eu gwisgoedd lliwgar a phawb yn perfformio mor 
raenus. Cafwyd eitemau cerddorol ac adroddwyd 
darn o farddoniaeth gan y bobl ifanc. Yr organyddes 
oedd Enfys Llwyd. I ddilyn cafwyd Parti y Goeden 
Nadolig a daeth Siôn Corn ar ymweliad. Yr oedd y 
byrddau wedi eu llenwi gan ddanteithion o bob math. 
Cyn diwedd y noson yr oedd y ddau arwerthwr sef 
Gerald Evans a Cen Llwyd wedi cael siawns i 
ddangos eu doniau wrth iddynt werthu'r bwyd oedd 
yn sbâr a hefyd rhai eitemau eraill a oedd wedi eu 
rhoi ar gyfer codi arian tuag at goffrau’r Ysgol Sul. 
Gyrfa newydd - Dymunir yn dda i Cen ac Enfys  
sydd yn aelodau yn y capel  wrth i Cen ymgymryd â’i 
ddyletswyddau newydd fel gweinidog llawn amser 
gyda’r enwad.
Cyfarfod - Yn ddiweddar cynhaliwyd cyfarfod 
diddordol yn Festri Capel y Tabernacl yng 
Nghaerfyrddin. Cafwyd cyfle i gwrdd â rhai o brif 
swyddogion yr enwad sef Steve Dick, y Prif 
Weithredwr, a Dawn Buckle, aelod o’r pwyllgor 
gweithredu cenedlaethol. Cafodd pawb cyfle i 
gymdeithasu dros gwpaned  o de  a choffi adeg yr 
egwyl a gan fod aelodau o gapeli’r enwad yn Ne 
Cymru hefyd yn bresennol cafwyd amser i rannu 
syniadau hefyd.
Gwobr - Llongyfarchiadau i Arfon Griffiths, Gwel-y-
Cwm, ar dderbyn gwobr arbennig i gydnabod ei 
lwyddiant yn ystod blwyddyn academaidd 2006-
2007 gan Goleg Ceredigion mewn seremoni 
wobrwyo yn ddiweddar. Dymunwn bob llwyddiant 
iddo yn y dyfodol.
Eisteddfod - Unwaith eto eleni bydd Eisteddfod 
Gadeiriol Capel y Fadfa yn cael ei chynnal ar ddydd 
Sadwrn, 3ydd o Fai yn y Neuadd Goffa. Llywydd y 
dydd yw Wmffre Dafis, Gwardafolog, sydd erbyn hyn 
yn byw yn Henffordd. Rhoddir y gadair eleni a gwobr 
ariannol o £30 am ysgrifennu geiriau ar gyfer Carol y 
Nadolig gan Euros a Trudy Jones a'r teulu, 
Crugyreryr, ac fe gyflwynir Tlws Llenyddiaeth a rhodd 
o £20 i bobl ifanc dan 18 oed am gyflwyno dau ddarn 
wahanol gan deulu Tŷ’r Ysgol. Os am ragor o 
fanylion am y rhaglen cysylltwch gyda’r 
ysgrifennydd, Emyr Griffiths, ar 01545 590318 ar ôl 7 
o’r gloch yr hwyr.
Bardd ifanc - Llongyfarchiadau i Carwyn Griffiths, Y 
Glyn, a enillodd gadair yn Eisteddfod Dydd Gŵyl 
Ddewi yr Ysgol Gynradd yn ddiweddar. Derbyniodd 
Carwyn glod uchel iawn am ei waith. 

Golau’r Gannwyll
Yn ôl yr arfer, roedd naws hyfryd yng Ngwasanaeth 
Golau’r Gannwyll, ar ddydd Sul ola’r flwyddyn. 
Croesawyd pawb gan y Parch Cen Llwyd. 
Darllenodd Rhian Armstrong ddarn pwrpasol a 
swynwyd y gynulleidfa gan leisiau’r ddwy chwaer, 
Heledd a Gwenllian Llwyd, gyda Miss Eirian Jones 
yn cyfeilio iddynt. Yn yr un modd, cafodd y 
gynulleiudfa gyfle i brofi dawn Lowri Daniel a’i ffrind 

Caeronnen

Robyn gyda’u eitemau cerddorol nhw.  Cafwyd 
cyflwyniad graenus gan Sabrina Jenkins ar y piano, 
ac fe ddangosodd Parti’r Gannwyll eu doniau hefyd 
gydag eitemau tymhorol, a Carys Evans yn cyfeilio 
iddynt.
Bu Mrs Ceinwen Roach yn ychwanegu at y naws 
gyda’i gwasanaeth wrth yr organ.
Diolchwyd i bawb gan y Parch Cen Llwyd a chyn throi 
am adre, cafwyd fwyd a diod a baratowyd drwy 
haelioni teulu Nantgwyn. Diolch yn fawr i bob un a 
gefnogodd. 
Gweinidog - Ddydd Sul, Chwefror y 10fed, 
croesawodd Mair Green, y Parch Cen Llwyd yn 
weinidog llawn amser ar Gapel Caeronnen. 
Edrychwn ymlaen fel cynulleidfa at gydweithio 
gyda’r gweinidog mewn cyfnod newydd yn hanes y 
capel.
Cwrdd Croeso - Dydd Sul, 9fed o Fawrth, cafwyd 
gwasanaeth yn y prynhawn yng ngofal y Parch Cen 
Llwyd.  Diolchwn fel cynulleidfa i’r ffrindiau a ddaeth 
atom i’m cefnogi. 
Edrychwn ymlaen hefyd at groesawu y Parch Cen 
Llwyd i’n plith yn swyddogol mewn Cwrdd Croeso ar 
ddydd Sul y 11eg o Fai am 3 y.p. Estynnwn groeso 
cynnes i bawb sydd â chysylltiad a’r capel i ymuno â 
ni.
Croeso nôl - Croeso adref i Dai Green, Ty Capel, ar 
ôl ei ymweliad â Seland Newydd ddechrau’r 
flwyddyn. 
Llongyfarchiadau - Llongyfarchiadau i Sioned 
Green, a oedd yn rhan o berfformiad Hanner Awr 
Adloniant C.Ff.I Llanddewi Brefi a ddaeth yn ail yng 
nghystadleuaeth y sir yn ddiweddar .

Dathlu - Ymunodd Ilawer o ffrindiau’r achos ag 
aelodau’r chwe chapel sydd o dan ofal y Parch Wyn 
Thomas mewn gwasanaeth arbennig yng Nghapel y 
Bryn ar y 4ydd o Dachwedd i ddathlu penblwydd y 
capeI yn 125 oed. Arweiniwyd yr oedfa gan y 
gweinidog gyda chymorth y Parch Cen Llwyd. Bu 
chwech o’r merched ifanc yn olrhain hanes yr achos 
Undodaidd yng Nghwrtnewydd o’r dechrau cynnar. 
Cyfiwynwyd yr hanes hwn eisioes ganddynt mewn 
GwyI Ysgolion Sul ym 1975. Braf oedd eu croesawu 
nol. Traddodwyd pregeth amserol gan y gweinidog a 
mwynhawyd oedfa fendithiol gan bawb. 
I ddilyn, gwahoddwyd pawb i fwynhau paned o de yn 
yr Ysgol Gynradd. Yno torrwyd cacen y dathlu gan 
Miss. Hannah Jones, gynt o Cwmnant, aelod hynaf y 
capel. Cynorthwywyd hi gan John Jones, Cornicill, a 
chyflwynwyd blodau i’r ddau gan Naomi Fflur Long. 
Rhodd Mrs Eleri Davies, Nantclawdd, Cwmduad 
(Brynyreglwys gynt) a’r teulu oedd y gacen hardd. O 
waith dwy o’r merched, roedd wedi ei chynllunio ar 
ffurf Ilyfr agored. Hyfryd oedd cael cyfle i 
gymdeithasu o amgylch y byrddau wrth fwynhau’r 
wledd a baratowyd gan y gwragedd. Diolchwyd i 
bawb gan y gweinidog. 

Capel Y Bryn
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Cydymdeimlo - Ym Mis Hydref, yn 73 mlwydd oed, 
bu farw Victor Jenkins, Peronn, Llanybydder wedi 
salwch hir. Roedd yn frawd annwyl i Gaynor ac 
ewythr hoff i Nans, Jean a Nigel. Cyhoeddus fu’r 
angladd yng Nghapel y Bryn yng ngofal ei weinidog y 
Parch. Jill Tomos gyda chymorth y Parch Wyn 
Thomas. Yr organyddes oedd Carys Griffiths. 
Claddwyd y gweddillion ym meddrod y teulu yn y 
fynwent. 
Ychydig ddyddiau cyn y Nadolig bu farw Mrs Megan 
Simkin, Rosemead, Cwmgwili (gynt o Cofadail) yn 
90 oed. 
Roedd yn briod hoff i Stan a chyfnither Marian Smith, 
Caerfyrddin, a Vernon ac Eddie Griffiths. Cynhaliwyd 
gwasanaeth angladdol preifat yn Amlosgfa Llanelli ar 
ddechrau’r fiwyddyn ac yn ddiweddarach claddwyd 
ei llwch ym medd ei mam ym mynwent Capel y Bryn 
gan y gweinidog. Fel aelodau cydymdeimlwn yn 
ddwys â’r ddau deulu yn eu hiraeth. Dymunwn hefyd 
estyn ein cydymdeimlad dwysaf â phawb sydd wedi 
colli anwyliaid yn ystod y misoedd diwethaf. 

Cwrdd Diolchgarwch - Llywyddwyd gan ein 
gweinidog a’r pregethwr gwadd oedd Y Parch Alun 
Wyn Dafis a chafwyd ganddo bregeth amserol. Braf 
oedd cael ei groesawu nol. 

Moes a phryn  - Ar Nos Wener, y 5ed.o Hydref, 
2007, cynhaliwyd gweithgaredd blynyddol Urdd y 
Benywod, Capel y Bryn yn Neuadd Capel Seion. 
Llywyddwyd a chroesawyd pawb gan y gweinidog. 
Daeth tyrfa luosog a diolchwyd i bawb am eu 
cefnogaeth gan Mrs. Anne Evenden, llywydd yr 
Urdd. Gwnaed elw sylweddoi yn ôl yr arfer. 

Cyfarfod Blynvddol Urdd y Benywod Sir 
Ceredigion  - Croesawyd pawb yn gynnes iawn i 
Gapel y Bryn ar y l5fed o Dachwedd, 2007, i’r 
Cyfarfod Blynyddol gan Mrs Anne Evenden. 
Cymerwyd at y rhannau arweiniol gan wragedd y 
capel. Mrs Ann Thorne, Llanllwni oedd y wraig wadd 
a chafwyd ganddi anerchiad ddiddorol am ei 
magwraeth yng nghymoedd y de a’r cymeriadau a 
oedd wedi dylanwadu ar ei bywyd. Diolchwyd iddi 
gan Mrs Mary Williams, llywydd Urdd Benywod y Sir. 
Cyfiwynwyd y casgliad tuag at elusen yr Ambiwlans 
Awyr. I orffen noson hwylus mwynhawyd lluniaeth 
ysgafn cyn troi am adre. 

Gwellhad Buan - Bu Ilawer o’n haelodau a ffrindiau 
yn anhwyius gydol yr hydref a’r gaeaf. Dymunwn 
wellhad buan I bawb ohonynt. 

Dymuno’n dda  - Estynnwn ein cyfarchion a’n 
dymuniadau gorau i’r Parch Cen Liwyd, un o fechgyn 
Capel y Bryn, wrth iddo ddechrau ar gyfnod newydd 
yn ei hanes. Dymunwn yn dda hefyd i’w deulu ac i 
aelodau’r chwe chapel o dan ei ofalaeth. 

Diolch - Diolch i Mrs Rachel Davies, sydd wedi rhoi'r 
gorau i ohebu i'r Ymofynnydd o Gapel y Bryn ar l 
blynyddoedd o wasanaeth. Diolch o galon iddi am ei 
gwaith.

Marwolaeth  - Estynnwn ein cydymdeimlad â theulu 
Mrs Rachel Davies, Tanlan, a fu farw ar y 5ed o Fedi. 
Rydym yn meddwl amdanoch yn eich colled.
Gwellhad - Dymunwn wellhad buan i Ifan Jones, 
Emlyn House, sydd ar hyn o bryd  yng nghartref, 
Alltymynydd.Gobeithio y byddwch adre yng 
Nghribyn yn fuan.
Penblwydd - Llongyfarchiadau i Megan Evans (gynt 
o Llechwedderi Isaf) ar gyrraedd ei 80 oed yn 
ddiweddar.  
Pob lwc - Lwc dda i Rhian Armstrong o Aberystwyth 
sydd yn fyfyrwraig yng Ngholeg y Drindod, 
Caerfyrddin.
Ymddiheuro - Ymddiheurwn os oes newyddion neu 
ddigwyddiadau pwysig wedi eu gadael allan o’r rhifyn 
yma, gan nad oes gohebydd newydd wedi’i benodi ar 
ran Capel Cribyn eto. Diolch i Mrs Dilwen Jenkins am 
ei chyfraniadau dros y blynyddoedd diwethaf.

CWRDD CROESAWU Y PARCH CEN LLWYD

Daeth cynulleidfa luosog ynghyd i’r capel ar ddydd 
Sul 2 Mawrth ar gyfer oedfa arbennig iawn a oedd 
wedi ei threfnu i groesawu’r Parch Cen Llwyd yn 
weinidog llawn amser. Llywyddwyd gan Mattie 
Evans. Y cyfeilydd oedd Cynthia Griffiths. Cafwyd 
cyflwyniadau amrywiol ar y thema Dewi Sant a Sul y 
Mamau gan Rhian Davies, Delyth Evans, Hâf 
Meredith a Morwen Thomas. Darllenwyd cerddi 
gwahanol ar yr un thema  gan Cynthia Griffiths a Bet 
Jenkins. Adroddodd Rhian Armstrong ddarn o 
farddoniaeth oedd wedi ei gyfansoddi yn benodol i 
groesawu Cen Llwyd yn weinidog i’r capel. Cafwyd 
eitemau cerddorol gan Bethan Davies, Ianto Jones a 
Ronald Thomas a chyfeiliwyd iddynt gan Rhiannon 
Jones.
Rhoddwyd gair o groeso ar ran Capel Annibynnol 
Troedyrhiw a’r gymuned leol yng Nghribyn gan Euros 
Lewis a chafwyd cyfarchion tebyg gan Eirwyn Davies 
ar ran  Eglwys Sant Silin. Derbyniwyd ymddiheuriad 
gan y Parch Eric Jones a darllenwyd llythyr o’i eiddo 
yn dymuno’n dda i’r gynulleidfa a’r gweinidog yn y 
cyfnod newydd yn hanes y capel.
Diolchodd Mattie Evans i bawb a gyfrannodd i wneud 
y gwasanaeth yn un cofiadwy, a chafwyd lluniaeth 
arbennig wedi ei baratoi gan wragedd y capel.

ô
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DIOLCH I NODDWYR Y RHIFYN YMA

Capel y Graig

Gwasanaeth Nadolig
Yn ôl yr arfer cafwyd gwasanaeth Nadolig 
arbennig gan blant yr ysgol sul ar lafar a chân.  
Cymerwyd rhan gan  y canlynol – Cerian a 
Megan Colbourne, Gwenyth Richards, Keri Ann a 
Liam Worsdell, Ben a Sam Phillips, Guto Davies, 
William a Benjamin Morgan, Rhodri Morris a 
Rhydian Owens.  Gwnaeth pawb eu gwaith yn 
arbennig o dda a diolch i’r sawl a fu’n ei dysgu.  Ar 
ddiwedd y gwasanaeth, cafodd y plant i gyd 
anrhegion oddi wrth aelodau’r capel am eu 
parodrwydd bob amser i gymryd rhan yn ein 
gwasanaethau.  I ddiweddu, cawsom wledd o 
‘sosej a chips’ yn y festri a phawb yn mwynhau.  
Diolch i’r rhai a fu’n gweini’r bwyd ac yn ei baratoi.

Trip i’r Pantomeim
Ar y 12fed o Ionawr, cafodd plant yr Ysgol Sul 
gyfle i fynd i Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin i 
weld y pantomeim poblogaidd, Cinderella.  
Mwynhaodd pawb yn fawr iawn a diolch i Urdd y 
Benywod am dalu am y tocynnau.

Aelodau Newydd
Ar y 18fed o Ionawr, cafwyd gwasanaeth 
arbennig lle derbyniwyd pedwar aelod newydd i’r 
capel sef Robert, Teleri, Euros a Rhodri Morris, 
Graigwrtheyrn, Llanfihangel-ar-Arth. Croeso 
mawr iddynt.

Te Cymreig
Cynhaliwyd ein Te Cymreig blynyddol eleni ar 
Fawrth y 6ed. Cafwyd noson lwyddiannus iawn 
eleni eto.  Hoffwn ddiolch i pawb am ei 
cefnogaeth.
Hefyd hoffwn ddiolch i plant yr Ysgol Sul a’u 
ffrindiau am ddod yn ei gwisgoedd Cymreig.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i holl blant yr Ysgol Sul ar 
lwyddo yn yr arholiad.(Gweler llun uchod.)

Llongyfarchiadau i Eirwyn ac Ann Harries,  
Llysywawr, Llandysul am dderbyn Gwobr y 
Gymuned gan Gyngor Cymuned Llandysul am 
eu cyfraniad mawr i’r gymuned.  Hefyd i’r ddwy 
chwaer Anna Phillips, Craigfryn, Bronwydd sydd 
wedi llwyddo i fod yn Dechnegydd Cyfrifon 
(Accounts Technician) a Meinir Davies, Arwel, 
Llanllwni ar ei swydd newydd yn Llanbed fel 
asesydd nyrsio gyda’r Bwrdd Iechyd Leol.

Gwellhad buan
Gwellhad buan i aelodau a ffrindiau’r capel sydd 
wedi bod yn yr ysbyty neu yn anhwylus yn 
ddiweddar. 

Valley Services, Ffordd 
Pencader, Llandysul

01559 362288

Carafannau 3A, Pencader
sales@3acaravans.co.uk - 

01559 384232 

Lyn Rees, Peintiwr ac 
Addurnwr, Gwyddgrug, 

Pencader
01559 384538

Gwilym C. Price, Ei Fab A’i 
Ferched, Ty Dresden, Stryd y 

Coleg, Llanbed - 01570 
422673 / 423170 / 422228 

D. Llywelyn Lloyd, Meini Coffa, 
Aberaeron

01545 571613

Ty Thai, Ceinewydd, 
Ceredigion

01545 560400 www.ty-
thai.com

Siop y Smotyn Du, Stryd Fawr, 
Llanbed

01570 422587

Bara Gwalia, Llanybydder
01570 480465

Glyn Phillips, Saer Coed ac 
Asiedydd, Eirlyn, Cilcennin

01570 470176 / 07775 
694243

Y Pantri, Stryd Fawr, 
Llanbed

01570 422304

Teifi Forge Cyf, Cwmann
Peiriannwyr Amaethyddol

Weldio Symudol 
01570 422240

Ruth Thomas A’i Chwmni,
Cyfreithwyr

19, Stryd y Coleg, Llanbed
01570 423300

Dai Lewis, Arwerthwr
Llandysul a Chastell 

Newydd Emlyn
01559 363401 /
01239 710482


