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TAFOD Y TAB
Cylchgrawn Capel y Tabernacl, Efail Isaf

Oedfa Heddwch
Union ganrif i’r diwrnod ers cyhoeddi diwedd y
Rhyfel Byd Cyntaf ar 11 Tachwedd 1918,
rhoddwyd sylw teilwng yn ein hoedfa ar Sul y
Cofio i bump o fechgyn ifanc y Tabernacl a
gwympodd yn y brwydro ac a restrir ar y
cofebau yn y capel. Geraint Rees oedd
Llywydd y gwasanaeth, ac rydym yn ddyledus
iddo am gasglu a chyflwyno’r holl wybodaeth
am y bechgyn a’u teuluoedd, gan gydnabod
hefyd iddo elwa o ymchwil staff y Ganolfan
Gydol Oes, Garth Olwg. Ychwanegwyd at ein
profiad o erchyllterau a chreulondeb y rhyfel
gyda hanes dirdynnol am brofiadau Owain
John Penny, taid Emlyn Penny Jones, ar faes
y gad. Cyn galw am funud o dawelwch dwys i
gofio’r holl filiynau oedd wedi colli eu bywydau
yn y gyflafan, adroddodd Eirian Rees gerdd o’i
eiddo oedd yn crisialu teimladau pawb oedd
yn bresennol cyn symud ymlaen i gyd-ganu’r
emyn ‘Heddwch ar ddaear lawr’.
Hefyd yn y rhifyn hwn
Gwahoddiad i ymaelodi

Tud 2

Merched y Tab

Tud 3

Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid

Tud 4-6

Cyfiawnder Cymdeithasol

Tud 7

Y Bechgyn a Gollwyd

Tud 9

Portread

Tud 10-11

Trefn yr oedfaon

Tud 14

Neilltuwyd
gweddill y
gwasanaeth i
fyfyrdod grymus
gan y Prifardd
Aled Gwyn. Prif
fyrdwn ei neges
oedd gresynu nad
oedd yr
awdurdodau wedi
dysgu dim o ganlyniad i holl golledion dau ryfel
byd. Yn hytrach, mae ein harweinwyr yn San
Steffan yn parhau i gyfiawnhau gwerthu arfau i
wladwriaethau rhyfelgar i’w defnyddio’n
ddidrugaredd i ladd plant a phobl ddiniwed.
Seiliwyd ei fyfyrdodau ar rai o gerddi Waldo, a
gwerthfawrogwyd didwylledd ei sylwadau
amserol gan bawb. Yng ngeiriau Aled, “Er mor
ddyrys ac arswydus yw mater rhyfel, braint i
mi oedd cael ceisio dweud gair dros y llwybr
amgen. Fel dwedodd Waldo, ‘Gobaith fo’n
meistr, rhoed Amser i ni’n was’.” Yn addas
iawn, yr emyn a ganwyd cyn ei fyfyrdod oedd
‘Iôr, gwna ni’n offeryn dy hedd’, a daeth yr
oedfa i ben wrth i’r gynulleidfa ganu emyn
cyfarwydd Eifion Wyn ‘Efengyl Tangnefedd’.
Ceir rhagor o hanes y pum milwr ifanc y gwelir
eu henwau ar y ddwy gofeb ar fur blaen y capel
ar dudalen 9.

Dosbarth 1 a 2 yn cyflwyno stori’r geni yng ngwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul
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Mae’n bosib bod nifer ohonoch ymhlith ffyddloniaid y capel sydd heb
dderbyn gwahoddiad i fod yn aelod yn ein plith. Os ydych yn un o’r
rhain, fe hoffem eich gwahodd i ystyried dod yn aelod o’r capel.

Golyga hyn eich bod yn fwy nag ymwelydd gwerthfawr ac yn fwy na chwsmer da.
Yn y traddodiad Cymreig, mae dod yn aelod yn golygu eich bod yn rhan o’r teulu, ac yn
achos y Tabernacl byddech yn aelod o’r cwmni gyda llais ymhob peth sy’n digwydd.
Nid oes disgwyl i chi fod yn bresennol yn yr oedfaon 52 o Suliau’r flwyddyn, na gwisgo
het na siwt, na bod yn berffaith i fod yn aelod... does dim angen i chi gredu dwli chwaith.
Mae natur yr eglwys yn golygu ein bod yn gweld ein hunain fel criw sydd ar daith
gyda’n gilydd, heb honni ein bod “wedi cyrraedd”.

Byddai bod yn aelod yn ddatganiad eich bod yn awyddus i ddod ar y daith gyda ni, ac yn
barod i ymrwymo i ddatblygu cymuned a chyfraniad y Tabernacl. Yn ei hanfod credwn
yng ngwerthoedd Iesu Grist, a gwelwn yn ei neges ffordd i ni, a’n teuluoedd, i brofi
bywydau llesol a chreadigol.

Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni er mwyn ychwanegu at ein gallu i helpu’n gilydd, ac
i gyfrannu’n llesol i’r gymuned ehangach, yn lleol a thu hwnt.
Mae croeso i chi holi sut i ddod yn aelod o’r capel. Os nad ydych eto wedi dod i
adnabod pobl, holwch un o staff yr Ysgol Sul all eich pwyntio i’r cyfeiriad iawn. Fel arall,
ffoniwch Eirian Rees (01443 202873) neu’r Ysgrifennydd, Gwilym Huws (07710 237327)
neu e-bostiwch capelytabernacl@gmail.com neu danfonwch neges breifat trwy
Facebook Tabernacl Efail Isaf. Daw rhywun yn ôl atoch.
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Ar ôl seibiant dros yr haf, ymgasglodd nifer
dda o’r aelodau ym mis Medi i gael te pnawn
yn Neuadd Glanelai (Lanelay Hall), sef cynbencadlys y Gwasanaeth Tân a drowyd yn
westy moethus. Cafwyd gwledd arbennig, a
phawb wrth eu boddau’n bwyta a chael
clonc.
Ym mis Tachwedd, teithiodd nifer ohonom i
Lanbedr Pont Steffan i weld y campweithiau
yn yr Arddangosfa Gwiltiau dan ofal Jen
Jones, Americanes a dreuliodd flynyddoedd
lawer yn achub y Cwilt Cymreig. Soniodd fel
y daeth o hyd i amryw o’r cwiltiau mewn hen
siediau – rhai wedi eu taflu dros ben
tractorau, ac eraill ar gefn ambell geffyl neu
fuwch – a’r cyfan mewn cyflwr truenus.
Adferodd y cwiltiau hyn a’u harddangos i
greu gwledd anhygoel a lliwgar i’r llygad.
Roedd yr arddangosfa sampleri o ddiddordeb
personol i Loreen sydd, fel y gwyddom, wedi
creu sampleri, cardiau a phob math o
anrhegion hyfryd i deulu a ffrindiau i nodi
achlysuron arbennig ar hyd y blynyddoedd.
Ar ôl pryd o fwyd blasus yn ‘Yr Hedyn
Mwstard’, rhaid oedd cael cip sydyn mewn
ambell siop cyn teithio’n ôl i Efail Isaf!
Paratoi ar gyfer y Nadolig oedd thema
cyfarfod ola’r flwyddyn, gydag Eluned Davies
-Scott yn ein tywys ar draws y byd yn olrhain
hanes diddorol nifer o wahanol berlysiau.
Cawsom eu harogli a’u blasu, a mentro ateb
ambell gwestiwn yn y cwis! Yn ogystal â
blasu danteithion a chacen ddiddorol,
cawsom hefyd wydraid o ddiod twym
sbeislyd, a’r cyfan yn creu naws Nadoligaidd
hyfryd. Diolch yn fawr i Eluned am fynd i’r
fath drafferth ar ein cyfer.
Wrth fwynhau gweithgareddau amrywiol yng
nghwmni’n gilydd dros y deng mlynedd
diwethaf, rydym hefyd wedi casglu dros
£1,000 at wahanol elusennau gyda’r raffl.
Diolch yn fawr iawn i Loreen am drefnu bob
mis. Eleni, byddwn yn cefnogi Uned y Galon,
Ysbyty Llantrisant.
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Judith, fy
nghydweithreg hynaws dros y blynyddoedd,
ac i Gaynor am fod mor barod i wirfoddoli i
gydlynu gyda Judith. Diolch hefyd i’r llu o’n
ffyddloniaid sydd wedi helpu mewn amryw
ffyrdd ar hyd y blynyddoedd. Edrychwn
ymlaen at y degawd nesaf, gan estyn croeso
cynnes i aelodau newydd ymuno â ni. Mae
rhaglen ddiddorol ac amrywiol ar y gweill ar
gyfer 2019.

Merched y Tab wedi mwynhau’r holl ddanteithion yn Neuadd Glanelai.

Cynhaliwyd dau gyfarfod dan faner Cylch Cadwgan
yn y Ganolfan yn ystod tymor yr hydref y llynedd.
Y Tabernacl oedd yn gyfrifol am y cyfarfod a
gynhaliwyd ar nos Wener 5 Hydref. Ar gyfer ei sgwrs
dewisodd y siaradwr, Dr Emyr Davies (CBAC), sôn
am un o’i ddiddordebau sef trosi geiriau cerddoriaeth
gorawl – neu ‘Canadwyedd’ i ddefnyddio testun y
cyfarfod. Mae wedi trosi nifer sylweddol o ganeuon ar
gyfer corau, a bu’n trafod yr egwyddorion a
fabwysiadwyd ganddo ar gyfer y dasg gan gyflwyno
enghreifftiau o’i waith ef ac eraill yn ogystal â
chwarae pytiau o gerddoriaeth. Roedd ei sylwadau yn
agoriad llygad i’r gynulleidfa, yn arbennig i’r rhai sy’n
aelodau o gôr, ac mae’n siŵr y caiff tipyn mwy o sylw
ei roi ganddynt i’r grefft yn y dyfodol wrth wrando ar
neu ganu darnau wedi eu trosi.
Cynhaliwyd yr ail gyfarfod ar nos Wener
9 Tachwedd. Y trefnwyr y tro hwn oedd Cymdeithas
Gymraeg Llantrisant, a’r Athro Dylan Foster Evans
(Prifysgol Caerdydd) oedd y siaradwr gwadd. Ei
destun oedd ‘Hanes y Gymraeg ym mro Cylch
Cadwgan’. Cyflwynodd ddarlun o sefyllfa’r iaith yn
hen blwyf Llanilltud Faerdre ganrif a mwy yn ôl. Yna
tynnodd sylw at enwau ffermydd, cefndir yr enwau
hyn, a’r amrywiadau a geid yn y modd y caent eu
hynganu, a thrwy hynny daflu golau ar ddiwylliant a
ffordd o fyw y trigolion.
Dwy ddarlith hynod o ddiddorol, a’r gynulleidfa ar y
ddau achlysur wedi mwynhau’n fawr.
Rowland Wynne

Rosalind Evans
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Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid
Yr Ysgol Sul
Dyma ddetholiad byr o rai o
weithgareddau’r Ysgol Sul a’r Twmiaid ers
misoedd yr Haf.

Rhagor o luniau o’r
Gwasanaethau Nadolig

Clwb Hwyl
Ers sawl blwyddyn bellach mae nifer o
blant, rhieni a rhieni-cu wedi bod yn cwrdd
yn achlysurol dros wyliau’r haf i
gymdeithasu mewn amrywiol leoliadau. Eleni
fe aeth y criw i Ganolfan Garwnant yn y
Bannau, i draeth Ynys y Bari ym Mro
Morgannwg, ac i Mountain View Ranch yng
Nghaerffili . . . a chael
llawer o sbort!

Dosbarth 3 yr Ysgol Sul ym morio canu

Trip Yr Ysgol Sul
Eleni, fe fentron ni
dros bont Hafren i Sw
Bryste ar gyfer y trip
blynyddol. Er ei bod
hi’n bwrw hen wragedd
a ffyn am ran helaeth
Oes lle ar y bws tybed i’n hanifail
o’r dydd, cafwyd
anwes newydd?
diwrnod i’w gofio yng
nghwmni’r llewod, y morloi, y gorila a’r
hipopotamws.
Manteisiodd y rhieni ar
y cyfle i fochel rhag y
glaw yn y caffi – wedi
eu hysbrydoli ar ôl
gweld diogyn (sloth)
mae’n siŵr! Roedd y
plant wrth eu boddau’n
rhyfeddu at y
creaduriaid. Diolch i
Catrin am drefnu
ac i bawb ddaeth i’n
cefnogi.

Parti Canu’r Twmiaid yn ein swyno
yn eu gwasanaeth Nadolig

Parti Canu’r rhieni (ac ambell fam-gu!) yn cael gwrandawiad astud

gan blant a phobl ifanc yr Ysgol Sul a’r Twmiaid
Gresyn nad oedd
modd hurio
Arch Noa
ar gyfer y
trip i Sw Bryste!
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Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid
Cefnogi
Elusennau
Y tymor diwethaf, bu’r plant a’r bobl ifanc yn
gweithio’n ddiwyd i gefnogi nifer o elusennau.
Apêl Madagasgar
Fel rhan o apêl y Tabernacl ac Undeb yr
Annibynwyr i gefnogi ymgyrchoedd ym
Madagascar, trefnwyd Cinio Cynhaeaf yn neuadd
y pentref yn dilyn y gwasanaeth ym mis Hydref.
Roedd pobl yn hael iawn yn cyfrannu cawl,
rholiau, caws a phwdinau, a diolch yn fawr i bawb
am eu cefnogaeth. Roedd yn gyfle gwerthfawr
inni gymdeithasu gyda’n gilydd
tra’n codi £455 i’r elusen ar yr
un pryd.

Prysurdeb yn ystod Cinio’r Cynhaeaf llwyddiannus

Trefniadau’r Ysgol Sul
Bydd Dosbarth 1 a 2 yn
derbyn eu gwersi yn y
Ganolfan, a Dosbarth 3
yn mynd i Neuadd y
Pentref. Dosbarth 1 yw’r
babanod hyd at y
Dosbarth Derbyn;
Dosbarth 2 yw plant
Blwyddyn 1, 2 a 3, a
Dosbarth 3 yw Blwyddyn
4+. Bydd sesiwn ganu i
Ddosbarthiadau 1 a 2 ar y
dechrau cyn i bawb fynd
i’w gwersi.

Bu’r Ysgol Sul a’r Twmiaid yn
cefnogi dwy ymgyrch cyn y
Nadolig:
Cymorth i Ferched RhCT
Diolch i bawb wnaeth gyfrannu
nwyddau hylendid i ferched
sy’n ei chael yn anodd cael dau
ben llinyn ynghyd.

Casgliad i’r Banc Bwyd
adeg oedfa’r cynhaeaf

Ymgyrch
Sanau Nadolig

Y Twmiaid: Sesiwn hwyliog yw hon sy’n cael ei
chynnal bob yn ail nos Sul i bobl ifanc Blwyddyn
Pobl Ddigartref
6+. Catrin a Heulyn sydd yng ngofal y criw, sy’n
Yr her oedd llenwi pâr o sanau gyda chymaint o
cwrdd yn y ganolfan rhwng 5 a 6.30. Mae croeso
nwyddau defnyddiol â phosib, e.e. nwyddau
hylendid, losin neu siocled, crib, menig, wet wipes, cynnes i aelodau newydd. Cysylltwch â Heulyn a
dillad isaf ac ati. Fe drosglwyddon ni’r cyfan i ofal Catrin am ragor o wybodaeth.
Canolfan Huggard yng Nghaerdydd, yn y gobaith o
Dod yn aelod
wneud gwahaniaeth bychan i fywydau rhai o’r bobl
Os oes rhywrai o rieni’r Ysgol Sul yn dymuno dod
oedd yn ddigartref dros y Nadolig.
yn aelodau o’r capel, neu fedyddio eu plant, yna
cysylltwch â lowri@glancreigiau.plus.com. Gweler
Mae’r bobl ifanc yn parhau i gyfrannu’n gyson i’n
hefyd y gwahoddiad ar dudalen 2 y rhifyn hwn o
gwasanaethau, gyda gwasanaeth y cynhaeaf a’r
Tafod y Tab.
gwasanaethau Nadolig yn benodol yn aros yn y
Lowri Roberts a Catrin Rees
cof. Diolch i bawb fu’n eu hyfforddi, ac i’r rhieni

fu’n cynorthwyo gyda threfnu parti Nadolig yr
Ysgol Sul. Diolch hefyd i Siôn Corn am ymweld â
ni unwaith eto eleni!

Isod: Cyflwyniad Dosbarthiadau 1 a 2
i oedfa’r cynhaeaf
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Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid
Teithiau’r Twmiaid
Byddai ‘fitbits’ y Twmiaid yn awgrymu eu bod wedi
crwydro’n helaeth iawn y tymor diwethaf . . . gan
ddechrau gyda Helfa Drysor ym Mae Caerdydd.
Ar ôl cael eu rhannu’n dimau penodol, fe fuon
nhw’n dilyn cliwiau wnaeth eu tywys ar hyd
morglawdd y Bae i Benarth. Y criw cyntaf i
gwblhau’r dasg oedd Comiwnyddion Efail Isaf.
Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ac i Heulyn a
Catrin am drefnu.
Ym mis Hydref, ffarweliodd y criw â’u rhieni am
benwythnos cyfan wrth i Catrin a Heulyn eu
harwain i’r Bannau ac ardal Aberhonddu. Ymhlith
y gweithgareddau a gafwyd roedd cerdded i gopa
Pen y Fâl, cwrs antur rhaffau uchel, nofio, ac
ymweliad â Choleg Trefeca. Penwythnos i’w gofio,
yn wir, a phawb wedi llwyr ymlâdd – diolch i’r holl
Gair o gyngor,
awyr iach a brwdfrydedd heintus yr
fechgyn arweinyddion!
peidiwch
Roedd y daith a gafwyd ar noson wlyb, iasoer
edrych beth
sydd yn aros
ddechrau Rhagfyr dipyn agosach – sef yn
amdanoch y tu
Llantrisant! Cafodd y criw eu tywys o amgylch yr ôl i chi!
hen dref gan Dean Powell, sy’n hanesydd lleol ac
yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Llanhari. Taith
ysbryd oedd hon, gyda Dean yn cyfeirio at rai o
ddigwyddiadau a hanesion cynhyrfus a lliwgar y
dref ar hyd y canrifoedd. Ar ôl dechrau yn y
castell, fe fentrodd y criw i fynwent yr eglwys ac
o gwmpas strydoedd coblog yr hen dref tuag at y
cerflun o Dr William Price, gan orffen yn hen
neuadd y dref sy’n cael eu thrawsnewid yn
ganolfan dreftadaeth a chanolfan ymwelwyr.
Noson i’w chofio, a diolch i Dean am lunio taith
Gymraeg ar ein cyfer ni.
Rhai o gystadleuwyr

‘Ble mae’r
orsaf dân
agosaf?’

yr helfa drysor yn y Bae

Criw y Twmiaid a fentrodd i Fannau Brycheiniog yng nghanol storm waetha’r hydref.
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NANTGWYN
Does dim diwedd mewn golwg i anghenion yr
elusennau hyn, a’r bobl sydd ynghlwm â nhw yn
dragwyddol ddiolchgar i ni am ein cefnogaeth,
ac yn gwerthfawrogi pob dilledyn, yn ogystal â’r
offer a’r nwyddau, a’r trugareddau ar gyfer y
siop.

Unwaith eto, bu’n flwyddyn drom o fod ar
eich gofyn yn barhaus i’r Gweithgor
Cyfiawnder Cymdeithasol, ond bu’r ymateb
mor llawen a hael ag erioed. Gyda’n gilydd
gallwn ymdrechu i wneud byd caled a
chreulon ychydig yn haws ei ddioddef i bobl
sydd yng nghrafangau tlodi, salwch, rhyfel
ac anghyfiawnder, ar draws y byd, ac ar
garreg ein drws.

Cysylltwch â John Llewellyn Thomas neu
Carys Davies os am wybod sut i gyfrannu.

CASGLIAD
AMLENNI
BROWN
Mae Casgliad Amlenni Brown 2018 eisoes wedi
croesi £3,000, gyda Chymorth Rhodd, fydd yn
golygu y medrwn gyflwyno o leiaf £600 yr un i’r
elusennau a ddynodwyd. Byddwn yn casglu at yr
elusennau canlynol yn ystod 2019:

TALEBAU NADOLIG I BOBL IFANC
SY’N GADAEL GOFAL
Casglwyd £640 cyn y Nadolig, ac fe dalodd hyn
am y talebau a archebwyd, gyda £140 yn weddill
yng nghronfa’r Gweithgor at ddibenion eraill i
helpu pobl ifanc.

Adref

Ysgol Tŷ
Coch

BANC BWYD TAF ELÁI
Mae bwyd yn cael ei gasglu’n
rheolaidd yn y capel, a chriw ffyddlon
yn gwirfoddoli i helpu aelodau Bethel
Pontyclun am dridiau cyn y Nadolig yn y casgliad
yn Tesco Tonysguboriau. Mae’r galw am y Banc
Bwyd yn cynyddu drwy’r amser, a bellach mae’r
trefnwyr yn bwydo plant adeg gwyliau ysgol yn
ogystal. Maen nhw bob amser yn hynod
ddiolchgar i ni am fod mor barod i roi ysgwydd
dan y baich.

Gofalwyr Ifanc
Rhondda Cynon Taf
Cymorth i Ferched Cymru

CICRA

Os ydych yn awyddus i ychwanegu eich enw at y
rhestr, cysylltwch ag Ann Davies.

APÊL MADAGASCAR
Mae Apêl yr Annibynwyr Cymraeg, 2018-2019 yn anelu at
godi £200,000 i helpu elusennau ym Madagascar, un o
bedair gwlad dlotaf y byd.
Cafodd ein hymgyrch ni ddechrau
anrhydeddus, pan gododd Yr Ysgol Sul a’r
Twmiaid dros £500 yn eu Cinio Cynhaeaf.
Mae’r gronfa’n tyfu’n raddol wrth i’r amlenni
casglu ddosbarthwyd ym mis Medi ddod i mewn.
Ond mae dipyn o ffordd i fynd rhwng nawr a mis
Mehefin i gyrraedd ein nod ni o £5,000.

TE PNAWN SUL TABERNACL YR AIS
Mae’r rhestr gwirfoddolwyr yn tyfu’n gyson ar
gyfer ein cyfraniadau ni bedair gwaith y
flwyddyn, a rhestr mis Chwefror yn llawn yn
barod. Os ydych chi’n fodlon helpu yn ystod
gweddill 2019, cysylltwch â:
Gill Rees, Eleri Jones neu Sylvia Davies

Am ragor o wybodaeth, gwyliwch y daflen wythnosol
neu ymwelwch â’r wefan: www.tabernacl.org
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Gwasanaeth Merched y Wawr

LLOGI’R GANOLFAN

Cangen Tonysguboriau oedd yn gyfrifol am drefnu gwasanaeth
Nadolig blynyddol Rhanbarth y De-ddwyrain o Ferched y Wawr ar
ddiwedd 2018, a doedd dim amheuaeth mai Capel y Tabernacl
fyddai’r lleoliad perffaith ar gyfer yr achlysur hwn. Daeth tua 80 i’r
gwasanaeth, ac fe gawsom nifer fawr o sylwadau canmoliaethus am
holl naws y capel a’r ganolfan,
gyda’r addurniadau’r Nadolig – a
drefnwyd gan rai o’n haelodau –
yn ychwanegu at awyrgylch
arbennig y gwasanaeth.

I logi’r Ganolfan neu’r Capel
ar gyfer
unrhyw achlysur cysylltwch â:

‘Y Forwyn Fair’ a ddewiswyd fel
thema'r gwasanaeth, gydag
aelodau o ganghennau’r rhanbarth
yn cyfrannu trwy gyflwyno cerddi, darlleniadau, gweddïau a charolau
Plygain. Cafwyd detholiad o ganeuon Nadoligaidd ar y piano gan
Eleri Huws, a datganiad o ‘Carol y Seren’ a ‘Gloria in Excelsis’ gan
ferched Côr yr Einion. Cyflwynwyd rhoddion y casgliad i’r elusen
CWTCH. Ar ôl y gwasanaeth,
cafodd pawb gyfle i gymdeithasu
dros baned a lluniaeth ysgafn yn y
ganolfan. Hoffwn ddiolch ar ran y
gangen i Caroline Rees a’r
Cyfarwyddwyr am eu parodrwydd i
ni gael defnyddio’r capel a’r
ganolfan.
Eluned Davies-Scott
(Ysgrifennydd Cangen Tonysguboriau MYW)

Morfydd Llwyn Owen
1891—1918

Caroline Rees 07539 452130

carolinerees2@hotmail.com

GOFALWYR
ARDAL
Creigiau a
Groes-faen

Geraint Wyn Davies
Jen MacDonald

Nia Williams

Efail Isaf
Judith Thomas
Loreen Williams

Crown Hill, Gwaun
Meisgyn, Beddau
Ann Rees

Llantrisant
Rhiannon Price
Lowri Roberts

Pentre’r Eglwys

Ymhlith uchafbwyntiau’r hydref cawsom noson gofiadwy iawn yn y
Tabernacl nos Sul 9 Medi i ddathlu bywyd a cherddoriaeth un o
gyfansoddwyr mwyaf dawnus Cymru a fagwyd yn Nhrefforest. Fel yn
hanes llawer o’r bechgyn ifanc a laddwyd ar faes y gad, yn ail
ddegawd yr ugeinfed ganrif, bu farw Morfydd Llwyn Owen yn
drychinebus o ifanc ar 7 Medi 1918 yn 26 mlwydd oed.

Rhiannon Humphreys

Ymhlith y rhai a gyfrannodd at y noson roedd y Dr Rhian Davies,
Gregynog a gloriannodd gyfraniad aruthrol Morfydd i’n treftadaeth
gerddorol ac adrodd peth o hanes ei bywyd. Ymhlith yr artistiaid a
gyflwynodd ddeongliadau meistrolgar o’i gwaith roedd yr unawdwyr
Huw Blainey a Jessica Robinson a’r pianydd Conal Bembridge
Sayers. Gyda chymorth Côr yr Einion a Chôr Godre’r Garth cafodd y
gynulleidfa gyfle i ganu dwy o’i hemyn donau dan arweiniad Steffan
Huw Watkins. Y cyfeilyddion oedd Sian Elin Jones a Bethan Roberts
ac arweinydd y noson oedd Alun Thomas.

Jane Eryl Jones

Elfen bwysig arall o’r dathliadau i nodi’r canmlwyddiant yn lleol oedd
dadorchuddio plac glas ar fan geni Morfydd, sef 68, Park Street,
Trefforest gyda chefnogaeth Gwasanaeth Treftadaeth RhCT.

8

Eirian Rowlands
Carys Davies

Meisgyn
Ton-teg
Elaine James

Audrey Lewis

Pentyrch
Marian Wynne

Radur a
Gwaelod y Garth
Ros Evans

TAFOD Y TAB

Rhifyn 11, Ionawr 2019

Y BECHGYN A GOLLWYD
Nid oes gofod yma i gynnwys mwy na
chrynodeb byr o gyflwyniad Geraint yn yr oedfa
ar Sul y Cofio, ond os hoffech ddarllen rhagor
am y bechgyn a’u teuluoedd, yna ewch i wefan
yr eglwys (www.tabernacl.org) lle ceir
atgynhyrchiad llawn o’r hanes.

O sylwi’n fanwl ar y ddwy gofeb a godwyd i’r
pump, gwelir fod yr enwau wedi eu trefnu’n
gronolegol yn ôl y
dyddiad y cwympodd y
bechgyn ar faes y gad.
Yr enw cyntaf yw
Wilfred Brynmor
Williams a laddwyd ar
5 Gorffennaf 1916 ym
mrwydr y Somme a’i
gladdu ym mynwent
Dantzig Alley. Brynmor
oedd yr hynaf o’r
pump, ac yntau’n ddim
ond yn 30 mlwydd
oed. Magwyd Brynmor
yn Llanilltud Faerdref lle roedd y teulu’n aelodau
yng nghapel Bethesda (MC), ond ymddengys fod
Brynmor hefyd yn mynychu’r Tabernacl yng
nghwmni ei fam-gu a’i dad-cu, ac mae’n debyg
mai dyna pam mae ei enw ar y gofeb. Ar ôl iddo
ddisgleirio’n academaidd yr yr ysgol a’r brifysgol,
aeth ei yrfa fel athro ag ef i ddysgu Lladin a
Saesneg yn Singapore cyn iddo ddychwelyd
adref i ymuno â’r fyddin.
Yr ail o’r bechgyn i gwympo, ar 26 Awst 1917,
oedd Charles Rees ac yntau’n ddim ond 22
mlwydd oed. Roedd yn fab i löwr, Lewis Rees, a’i
wraig Mary Anne Lewis, Yr Hendre, Efail Isaf – tŷ
sy’n agos iawn
at y Tabernacl.
Yn 1901 roedd
ganddynt 6 o
blant, 3 merch
a 3 mab, a
Charles oedd
yr ieuengaf.
Roedd y plant
yn aelodau o
Ysgol Sul y
Tabernacl.
Cyn
gwirfoddoli ar
ddechrau’r rhyfel, bu’n glerc gwaith ym
Mhontypridd ac yna yng Nghaerdydd. Cafodd ei
gladdu ym mynwent Huts, Ypres, yng Ngwlad
Belg.

Yr enw cyntaf ar yr ail
gofeb yw un Thomas
William Lewis, mab
Roderick a Mary Ann
Lewis, Maesglas, Heol y
Ffynnon. Yn 1901 roedd
ganddo 4 chwaer ac 1
brawd, ac roedd y
teulu’n aelodau yn y
Tabernacl. Pan dorrodd
y rhyfel allan roedd yn
gadét yng Nghorfflu
Hyfforddi’r Swyddogion,
ac ymunodd â Bataliwn
Cyntaf y Ffiwsilwyr Cymreig ym Mawrth 1917.
Ymhen llai na naw mis bu farw o’i anafiadau, yn
29 mlwydd oed, ar 27 Hydref 1917 yn dilyn brwydr
Passchendaele, ac fe’i claddwyd ym mynwent
Hooge Crater ger Ypres.
Y pedwerydd o fechgyn yr eglwys i gael ei ladd oedd
Emrys Jones, a hynny ar 1 Rhagfyr 2017. Ganed
Emrys yn Ystradyfodwg, rhwng Gilfach Goch a
Phen-y-bont ar Ogwr, ac erbyn dechrau’r rhyfel
roedd yn byw yn Llanilltud
Faerdref ac yn mynychu’r
Tabernacl. Lladdwyd Emrys
mewn ymosodiad ar bentref
El Tire, a chan nad yw
lleoliad ei fedd yn hysbys
mae ei enw’n ymddangos ar
Gofeb Rhyfel Jerwsalem.
Yr olaf o blant yr eglwys i
gwympo, a hynny gwta fis
cyn diwedd y rhyfel, oedd
Nicholas Goodfellow ac
yntau’n 26 mlwydd oed. Fe’i
magwyd drws nesaf i’r Tŷ
Capel yn fab i John Goodfellow, saer maen o
Ddyfnaint, a’i wraig Annie. Roedd y teulu cyfan yn
mynychu’r Tabernacl, a phob un yn medru’r
Gymraeg a Saesneg. Er i Nicholas fod yng nghanol
brwydrau yn Nhwrci, yr Aifft a Phalesteina, collodd y
dydd wedi i’w fataliwn ddychwelyd i’r ffrynt
gorllewinol yn ardal Cambrai yng ngogledd Ffrainc
ac fe’i claddwyd ym mynwent Brydeinig Flesquieres.
Gall adrodd hanes pump o blant yr eglwys hon a
gollodd eu bywydau mewn rhyfel pryd cafodd dros
8.5 miliwn o filwyr eu lladd a mwy na 21 miliwn eu
clwyfo swnio’n bitw iawn. Ond wrth ddysgu am y
bechgyn hyn y byddwn yn pasio heibio’u cartrefi o
bryd i’w gilydd mae’n haws i ni ddirnad y boen a’r
hiraeth a ddioddefwyd gan eu teuluoedd a’r
gymdogaeth gyfan o dderbyn y newyddion am eu
marwolaeth. Drwy’r llyfrau hanes rydym bellach yn
gwybod nad oedd unrhyw gyfiawnhad dros
ddechrau rhyfel ac mai celwydd di-sail oedd yr
honiad y byddai’r rhyfel hwnnw’n diweddu pob
rhyfel.
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OLEW YN Y GWAED
Portread o Edwyn Evans
Ers mis Tachwedd 2017, mae Edwyn Evans, ynghyd â’i wraig, Gaynor, wedi bod yn aelod parchus
o’r gynulleidfa yma yn y Tabernacl, ond ei ddiléit mawr ar un adeg oedd sgrialu ar wib wyllt ar hyd
rhai o’r ffyrdd cefn drwy fforestydd canolbarth Cymru. Byddai’r cerrig mân yn tasgu i bob
cyfeiriad, y peiriant yn rhuo, a’r car yn llamu drwy’r awyr cyn llithro wysg ei ochr o’r naill gornel
gyfyng i’r llall.
Ond gwell prysuro i ychwanegu
nad oedd unrhyw elfen anghyfrifol
yn hynny, gan y byddai’r cyfan yn
digwydd dan amodau caeth iawn
o ran diogelwch. Cymryd rhan
mewn ralïau swyddogol y byddai
Edwyn, a chafodd lwyddiant
eithriadol yn y maes hwnnw dros
y blynyddoedd, gan fagu sgiliau i’r
safon uchaf. Am gyfnod, ef oedd
cyd-yrrwr ei gefnder, Gwyndaf
Evans, a’r ddau yn hanu o’r un
pentref, sef Dinas Mawddwy. Fel y
gwyddom, daeth Gwyndaf yn un o
enwau mawr y byd ralïo, gan
ennill Pencampwriaeth Prydain yn
1995 a sawl gornest ryngwladol ar
ôl hynny.

Gaynor ac Edwyn

Pan gafodd Edwyn ei gyfle cyntaf
i gystadlu ar y lefel uchaf, sef
Pencampwriaeth y Motoring News
yn 1984, treuliodd oriau lawer yn
ymgyfarwyddo â phob modfedd o
rai o ffyrdd gwledig Cymru,
Swydd Efrog, Ardal y Llynnoedd a
Gwlad yr Haf. Roedd yn
benderfynol o ddod i adnabod pob
gallt a chornel er mwyn cysoni’r
cyfan gyda’r hyn oedd yn
ymddangos ar y mapiau O.S.
O ganlyniad, erbyn diwrnod y
rali, medrai drosglwyddo
gwybodaeth fanwl i Gwyndaf
Evans am bopeth oedd o’u
blaenau er mwyn sicrhau eu
diogelwch ar bob achlysur, a
galluogi’r gyrrwr i wthio’r cerbyd

Edwyn a Gwyndaf yn cystadlu mewn Ford Escort yn 1983

yn ifanc iawn, wrth ei fodd yn
cael lifft gan hwn a’r llall i
weld y goreuon yn gwibio
drwy’r coed, eu goleuadau’n
fflachio i’r awyr ganol nos, a’r
peiriannau’n sgrechian i’r
eithaf. Ond buan y
sylweddolodd Edwyn bod y
Er nad yw Edwyn wedi cystadlu grefft o gyd-yrru yn llawer
ar y lefel hon ers amser bellach, rhatach na gorfod prynu a
chynnal car, ond yn cynnig yr
mae’n cydnabod bod yr ysfa
yno o hyd, yn enwedig pan fydd un mwynhad a’r un wefr.
wrthi’n stiwardio neu fel
swyddog diogelwch mewn
Heddiw, mae’n cystadlu
gwahanol ralïau.
mewn dull llawer mwy tawel a
digyffro mewn ambell i rali
Does ryfedd ei fod wedi gwirioni glasurol gyda’i MG Midget
cymaint ar geir a rasio. Mecanic sydd dros hanner cant oed,
wedi ei gofrestru gyntaf yn
oedd ei dad, ac felly cafodd ei
1967. Mae’n ei gynnal a’i
fagu mewn arogl olew a sŵn
peiriannau’n chwyrnu. “Roedd drwsio ei hun, a bu’n ffodus
i’r hen gerbyd gael ei adfer yn
y dylanwadau mecanyddol a
llwyr i’w gyflwr gwreiddiol
thrydanol yn gryf ar ochor fy
nhad,” meddai Edwyn. “Roedd ychydig cyn iddo ei brynu – ac
mae’n bendant iddo gael
dau o’i frodyr wedi sefydlu
bargen dda hefyd!
busnesau cynhyrchu trydan i
oleuo pentrefi Dinas a
Llwyngwril. Mae hanes am Yncl
DILYN Y PLANT
Roli wedi blino ar orfod troi y
fuddai orddi, ac felly wedi ei
Dilyn y plant i ardal Ton-teg a
chysylltu â thyrbin dŵr er
wnaeth Edwyn a Gaynor, fel
cynifer o gyplau sy’n ymddeol
mwyn hwyluso’r gwaith!”
y dyddiau hyn. Ym Mhenycae
yn Wrecsam yr oedd y cartref
ar y pryd, ac felly roedd yn
Byddai rali’r RAC yn dod yn
gam go fawr i’w gymryd.
flynyddol i Goed y Brenin a
fforestydd Dyfi, ac Edwyn, ers
i’r eithaf. Mae’n cydnabod ei
bod yn gallu bod yn gamp
beryglus, ond mae modd
lleihau pob risg drwy baratoi’n
drylwyr, ac mae cragen y car
ei hun yn gryfach na’r arfer.

Parhad ar y dudalen nesaf
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GWAED

ffwrdd. Roedd hynny’n brofiad
ysgytwol wrth iddo ddod ar
draws iaith newydd sbon, gwbl
ddieithr. Nid ar chwarae bach
y bu iddo ddod yn gwbl
hyddysg mewn Saesneg ar ôl
(Parhad)
symud i Ysgol Uwchradd y
Gader. Mae’n od i ni heddiw
MENTRO I DON-TEG
glywed Edwyn yn dweud mai
Saesneg oedd iaith y dosbarth,
Roedd Nia a Dylan – sy’n efeilliaid, ond Cymraeg yn bendant oedd
gyda llaw – eisoes wedi bwrw
iaith y maes chwarae.
gwreiddiau yng nghyffiniau’r
brifddinas, ac felly penderfynodd
y rhieni hefyd ymgartrefu yng
Y COLEG AR Y BRYN
nghylch Caerdydd. Roedd y
parthau hyn yn ddieithr iawn
Y cam nesaf oedd gradd mewn
iddyn nhw, ond penderfynwyd
Cemeg yng Ngholeg y Brifysgol,
gwneud ychydig o waith ymchwil Bangor, ac er iddo gymhwyso’i
ar y we, a dod ar draws y
hun i fod yn athro, ni
manylion am y Tabernacl, a
ddilynodd y trywydd hwnnw.
hwnnw’n denu oherwydd y
Yn hytrach, digwyddodd ar
gymdeithas glòs oedd mor amlwg. hap weld hysbyseb am swydd
Gweithiwr Cymdeithasol, a
mentrodd i’r maes hwnnw.
Teimlai’r ddau y gallai’r capel fod
yn allweddol i setlo mewn lle
dieithr, a chawson nhw mo’u
siomi. “Mae’r croeso rydym
wedi’i dderbyn yn gynnes a
didwyll, ac wedi bod yn gaffaeliad
mawr i ni ymgartrefu,” meddai
Edwyn.

Yno y ganwyd yr efeilliad, Nia
a Dylan, ond yn y man roedd
y dynfa i ardal Wrecsam yn
ormod.

Yr MG Midget efo Dylan wrth y llyw

Llwyddodd Edwyn i gael
amser i gadw cysylltiad gyda
Chlwb Moduro’r Bala, a bod
yn Gadeirydd Cymdeithas
Rhieni ac Athrawon Ysgol I.D.
Hooson y Rhos, ac wedyn
Ysgol Morgan Llwyd yn
Wrecsam. Yn y blynyddoedd
diwethaf cafodd ei ethol yn
Gadeirydd Bwrdd
Llywodraethwyr yr ysgol
honno.
PENNOD NEWYDD

Mae’n braf gweld eu bod ill
dau wedi ymdaflu i fywyd
cymdeithasol yr ardal hon
hefyd ers y symud, a
nosweithiau gartref wrth y
DINAS EI FEBYD
Dechrau magu profiad
tân yn mynd yn brinnach.
Bu ardal ei febyd yn Ninas
Côr yr Einion, Merched y Tab
Mawddwy yn ddylanwadol iawn
a Merched y Wawr sy’n mynd
yn ystod blynyddoedd ffurfiannol Ond roedd newid byd ar y
â bryd Gaynor, ac mae Edwyn
Edwyn. Fel cynifer o gymunedau gorwel. Yn 1989, penodwyd ef wrth ei fodd yn canu gyda
eraill yn ystod pumdegau’r ganrif yn Swyddog Prawf yn y Llys
Ynadon yn Nolgellau, oedd yn Pharti’r Efail. Cafodd ei
ddiwethaf, roedd llawer o fywyd
godi’n aelod o Fwrdd
golygu gweithio gyda
diwylliannol y pentref yn troi o
Cyfarwyddwyr y capel ddeufis
drwgweithredwyr ledled Sir
gwmpas y capel a’r neuadd.
Feirionnydd. Yn 1992 gwelodd yn ôl, ac mae’n edrych
ymlaen yn fawr at y sialens
Codwyd y neuadd gan bobl y
gyfle i ehangu gorwelion a
newydd.
pentref eu hunain, gan mai dyna symud i swyddfa llawer mwy
amod y waddol ariannol a adawyd prysur yn Wrecsam, ac yno y
Yn aml iawn, wrth lunio
i’r gymuned, ac felly mae Edwyn
bu tan ei ymddeoliad.
portread o rywun bydd yr
yn cofio treulio sawl bore Sadwrn
awdur yn gofyn yn slei bach:
yn cario brics i helpu i wireddu’r
“Dywedwch gyfrinach
freuddwyd, ac mae’n ymhyfrydu
SETLO YN Y BALA
wrthym.” A wyddoch chi beth
yn y ffaith ei bod yn enghraifft
yw cyfrinach Edwyn? Ers ei
Yn y Bala yr oedd cartref
wych o’r disgrifiad mai “Cydddyddiau yn gwneud gwaith
cyntaf Gaynor ac yntau, gan
ddyheu a’i cododd hi.”
cadwriaethol gwirfoddol mae
fod Gaynor yn nyrs yno ar y
ganddo gymhwyster i ddifa’r
pryd. Mae ganddyn nhw
planhigyn Llysiau’r Dial
reswm da dros gofio symud i
Roedd y gymdeithas yn ferw o
(Japanese Knotweed) sydd
mewn i’r tŷ, gan mai ar y bore
brysurdeb, a theulu Edwyn yn
wedi bod yn gymaint o bla ar
hwnnw y digwyddodd y
amlwg yn y bwrlwm hwnnw ar
diroedd y Tabernacl. Mae
ochr ei dad a’i fam. Ond fe gafwyd daeargryn mawr oddi ar
hynny’n rheswm ychwanegol
arfordir Penrhyn Llŷn yn 1984.
sioc i’r system. Ac yntau fis yn
dros groesawu’r gŵr diddorol
Ond er gwaetha’r dechreuad
brin o gyrraedd ei wyth oed,
hwn i’n plith. Croeso Edwyn
ysgytwol, fe arhoson nhw yn
symudodd y teulu i fyw i
a Gaynor!
Y Bala am un mlynedd ar ddeg.
Ddolgellau, tua deng milltir i
Emlyn Davies
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Ethol Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr Newydd
Cyn enwi’r rhai a enwebwyd, diolchodd y
Cadeirydd i Gwerfyl Morse, Rhiannon Humphreys
a Sian Elin Jones am eu cyfraniadau gwerthfawr i
drafodaethau’r Bwrdd yn ystod eu tymor. Yna
adroddwyd fod tri aelod wedi cytuno i gael eu
henwebu fel aelodau newydd, sef Edwyn Evans,
Dr Bethan Herbert a Michael West. Wedi i’r
cyfarfod gymeradwyo’r enwebiadau’n ffurfiol,
diolchodd y Cadeirydd iddynt am eu parodrwydd i
dderbyn y cyfrifoldeb a dymunodd yn dda iddynt.

Adroddiad y Cadeirydd
Wedi estyn croeso cynnes i’r rhai oedd wedi aros ar
ôl yr oedfa i fynychu’r cyfarfod, talodd Margaret
Pritchard Copley, Cadeirydd y Cyfarwyddwyr, air o
ddiolch i aelodau’r Bwrdd a phwyllgorau eraill am eu
cyfraniad parod i waith yr eglwys. Diolchodd hefyd
am yr anrhydedd o gael ei henwebu fel Cadeirydd,
ac am y gefnogaeth a dderbyniodd gan swyddogion
ac aelodau’r eglwys.

Elusennau
Derbyniwyd yn unfrydol argymhelliad y Gweithgor
Cyfiawnder Cymdeithasol i fabwysiadu’r elusennau
canlynol am y flwyddyn 2019, sef Adref; Ysgol Tŷ
Coch; Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf;
Cymorth i Ferched Cymru, a CICRA. Er bod
pedair o’r elusennau hyn eisoes wedi derbyn
cefnogaeth, roedd yr angen am gymorth yn parhau
yr un mor fawr ag erioed. Eglurwyd fod CICRA yn
elusen oedd yn hyrwyddo ymchwil i glefyd Crohn’s,
a’i bod yn berthnasol i un o deuluoedd yr eglwys.

Ymfalchïai yn y ffaith fod nifer y plant
a’r bobl ifanc sy’n mynychu’r Ysgol Sul a’r Twmiaid
yn parhau i fod yn un o gryfderau’r achos, ac er
mor bwysig yw eu cyfraniad i’n hoedfaon yn nhymor
y Nadolig, yr hyn a roddai’r boddhad mwyaf oedd eu
hawydd cyson i gynorthwyo’r difreintiedig.
Adroddodd fod y Bwrdd, yn ystod y flwyddyn, wedi
cwrdd yn rheolaidd i dderbyn adroddiadau neu i
gynnig cyngor i’r amrywiol bwyllgorau a
gweithgorau. Hefyd, trafodwyd amrywiaeth eang o
bynciau yn ymwneud â rheolaeth yr eglwys. Wrth
gloi, dymunodd Margaret yn dda i’r Bwrdd dros y
ddwy flynedd nesaf, gan nodi eu bod yn argoeli i
fod yn flynyddoedd prysur ond cyffrous wrth
baratoi at ddathliadau 150 mlwyddiant codi’r capel
a thrafod ffyrdd newydd o ddatblygu’r achos dros y
degawd nesaf.

Cynnig Masnach Deg
Derbyniwyd y cynnig isod a gyflwynwyd gan Fwrdd
y Cyfarwyddwyr yn annog yr eglwys i addo o’r
newydd i ddefnyddio nwyddau Masnach Deg ac i
ymgyrchu dros degwch masnachu ar draws y byd.

Cynnig Masnach Deg
Yr ydym fel Eglwys yn cytuno i
ymrwymo i’r canlynol:
1.
Defnyddio te a choffi Masnach Deg ar
gyfer pob cyfarfod y mae’r Eglwys yn gyfrifol
amdano pan ddarperir lluniaeth.

Adroddiad y Trysorydd
Wrth agor ei adroddiad, talodd y Trysorydd newydd,
Arwyn Jones, air o ddiolch personol i’w ragflaenydd,
Keith Rowlands, am ofalu am gyfrifon 2017 cyn
trosglwyddo’r awenau iddo ef. Ei fwriad oedd tynnu
sylw at ambell fater yn unig. Dangosai’r fantolen nad
oedd llawer o newid yng ngwerth yr Asedau
Sefydlog (h.y. adeiladau ac offer), tra bod
gostyngiad o tua £1k yn yr Asedau Cyfredol (Arian
yn y Banc). Nododd na ddylid anghofio bod angen
ad-dalu £9,000 dros y tair blynedd nesaf i Undeb yr
Annibynwyr (sef gweddill y benthyciad di-log tuag at
gostau atgyweirio’r capel). Ar ben hyn, mae costau
cynnal yr eglwys yn cynyddu o ryw 4% yn flynyddol,
ond nid oes twf cyfatebol yn yr incwm. Apeliodd y
Trysorydd, felly, ar i’r aelodau ystyried cynyddu eu
cyfraniadau tuag at gynnal gwaith yr eglwys.

2.
Symud at ddefnyddio cynnyrch Masnach
Deg arall (e.e. siwgr, bisgedi a ffrwythau).
3.
Annog mudiadau a chymdeithasau eraill
sy’n defnyddio ein hadeiladau i ddefnyddio
cynnyrch Masnach Deg ar bob achlysur.
4.
Hyrwyddo Masnach Deg yn ystod
Pythefnos Masnach Deg a gydol y flwyddyn
trwy ddigwyddiadau, addoliad a
gweithgareddau eraill pryd bynnag y daw cyfle.

Diolchiadau
Ar ddiwedd y cyfarfod, talodd Emlyn Davies ar ran
yr holl aelodau deyrnged i Margaret am fod yn
batrwm o gadeirydd – nid yn unig wrth lywio
cyfarfodydd y Bwrdd mor effeithiol, ond hefyd am
ei hurddas ar achlysuron eraill yn ystod ei thymor.

Cafodd cynnig bod y cyfarfod yn cadarnhau cyfrifon
2017 yn ffurfiol ei dderbyn yn unfrydol.
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Adroddiad Bwrdd y Cyfarwyddwyr
Medi - Rhagfyr 2018
Cynhaliwyd tri chyfarfod o’r
Bwrdd rhwng Medi a Rhagfyr
2018, pryd y derbyniwyd
adroddiadau a cheisiadau am
gyngor gan wahanol bwyllgorau
a gweithgorau’r eglwys. Gan fod
y rhifyn hwn yn cynnwys
adroddiadau ar weithgareddau
nifer o’r pwyllgorau hyn, dim ond
detholiad o’r prif faterion y bu’r
Bwrdd yn eu trafod a geir isod.
Rhaglen Dathliadau’r
150 Mlwyddiant
Wedi i’r Bwrdd gytuno ar raglen
dros flwyddyn gyfan i nodi
dathliadau 150 mlwyddiant
adeiladu’r capel presennol, a
rhannu’r cyfrifoldeb dros wahanol
weithgareddau’r flwyddyn, bydd y
gwaith o baratoi tuag at 2020 yn
dechrau ym mis Ionawr.
Peintio’r Ganolfan
Yn anffodus, ni lwyddwyd i
beintio’r Ganolfan yn ystod mis
Awst fel y bwriadwyd, gan fod y
cwmni oedd wedi dangos
diddordeb yn y gwaith wedi
tynnu’n ôl ar yr unfed awr ar
ddeg. Erbyn hynny roedd yn rhy
hwyr i wneud trefniadau eraill.
Bellach, mae Pwyllgor y
Meddiannau wedi ail-ddechrau’r
broses dendro unwaith yn rhagor
yn y gobaith y gellir denu cwmni i
gyflawni’r gwaith peintio yn ystod
mis Awst 2019, gan mai dyma’r
unig amser o’r flwyddyn pan na
chynhelir llawer o weithgareddau
yno.
Y Rhandiroedd a’r Fynwent
Yr eitem a dderbyniodd sylw ym
mhob un o gyfarfodydd y Bwrdd
yn ystod ail hanner y flwyddyn
oedd cyflwr y rhandiroedd a’r
galw am ymestyn y fynwent. Dan
arweiniad Emlyn P. Jones,
cafwyd adroddiad cynhwysfawr
o’r sefyllfa bresennol ynghyd ag
argymhellion ymarferol o’r camau
angenrheidiol y bydd angen i’r
Bwrdd eu mabwysiadu er mwyn
sicrhau bod y rhandiroedd yn
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cael eu rheoli’n briodol. Eglurai’r
adroddiad mai’r camau cychwynnol
fyddai tacluso’r ardal a glustnodwyd
at ddibenion y rhandiroedd, paratoi
rheoliadau clir, codi lefel y rhent
fesul llain a gwneud trefniadau i
gasglu’r rhent yn flynyddol, ynghyd
â llunio cytundeb ffurfiol gyda
phob tenant yn unigol. Cafodd yr
argymhellion eu derbyn yn unfrydol,
a bydd y gwaith tacluso yn
dechrau’n fuan yn y flwyddyn
newydd. Cytunodd tri o aelodau’r
Bwrdd, sef Emlyn P. Jones, Mike
West ac Edwyn Evans, i asesu pa
mor ymarferol fyddai ehangu’r
fynwent bresennol – mater a
drafodir yng nghyfarfod mis Ionawr
o’r Bwrdd.

13

Cyfarfod Blynyddol a’r
Adroddiad Blynyddol
Gan fod yr eglwys yn gwmni
elusennol cofrestredig, mae’n
ofynnol paratoi a chyflwyno
adroddiad a datganiad ariannol i
Dŷ’r Cwmnïau ac i’r Comisiwn
Elusennau yn flynyddol. Hefyd,
mae rheidrwydd i gynnal
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
er mwyn i’r aelodau gadarnhau
adroddiad y Trysorydd, enw’r
Cyfrifydd Allanol am y flwyddyn,
enwebiadau i’r Bwrdd a’r
elusennau sydd i dderbyn
cefnogaeth yr eglwys. Ceir
adroddiad o’r cyfarfod hwn ar
dudalen 10. Yn anffodus,
oherwydd newidiadau yn y
ddeddfwriaeth diogelu data
personol a ddaeth i rym ym mis
Mai 2018, nid oes hawl gennym
bellach i gynnwys enw a
chyfeiriad pob aelod yn yr
adroddiad blynyddol; serch
hynny, gyda chaniatâd yr
unigolyn, mae modd rhannu
manylion cyswllt i hyrwyddo
gwaith yr eglwys.
Cadeirydd Newydd
Yn y cyfarfod cyntaf yn dilyn y
Cyfarfod Blynyddol, enwebwyd
Eluned Davies-Scott i olynu
Margaret Pritchard Copley fel
Cadeirydd y Bwrdd. Wrth
dderbyn y swydd, talodd Eluned
deyrnged i Margaret am ei holl
waith a’i harweiniad doeth yn
ystod ei thymor wrth y llyw.

Diolchiadau
Diolch i’r canlynol am eu
cyfraniadau parod i’r rhifyn hwn
o’r Tafod:
Ceri Anwen; Ann ac Emlyn
Davies; Eluned Davies-Scott;
Edwyn Evans; Rosalind Evans;
Eirian Rees; Catrin a Heulyn
Rees; Geraint Rees; Lowri
Roberts a Rowland Wynne.
Eleri a Gwilym

TAFOD Y TAB

Rhifyn 11, Ionawr 2019

Suliau
IONAWR

Ionawr – Gorffennaf 2019
Defosiwn

6

Pentref Efail Isaf

13

Eirian Rees

20

Gwasanaeth Teuluol: Ceri Anwen

27

Keith Rowlands

Llywydd
Rhiannon Humphreys
Iwan Rowlands

CHWEFROR
3

Pentrefi Llantrisant, Llanharan a Meisgyn

10

Dyfrig Rees

17

Gwasanaeth Teuluol: Dafydd a Lowri

24

Gethin Rhys

Carwyn Lloyd Jones
Eluned Davies-Scott

MAWRTH
3

Pentrefi Ton-teg a Phentre’r Eglwys

10

Emlyn Davies

17

Gwasanaeth Teuluol: Wendy, Huw a Beth

24

Gethin Rhys

Wyn Jones

31

Allan James

Lyn West

7

Cynan Llwyd, Cymorth Cristnogol

Lowri Roberts

14

Aled Edwards

Nia Williams

21

Gwasanaeth Teuluol: Heulyn a Catrin

28

Geraint Rees

Carol Williams

EBRILL

Caroline Rees

MAI
5

Pentrefi Creigiau a’r Groes-faen

12

Gwasanaeth Cymorth Cristnogol

19

Gwasanaeth Teuluol: Lyn, Mike, Gwilym, Beti

26

Gethin Rhys

John Ll. Thomas
Keith Rowlands

MEHEFIN
2

Pentrefi Llantrisant, Llanharan a Meisgyn

9

Aled Edwards

16

Gwasanaeth Teuluol: Rhiannon a Gareth

23

Emlyn Davies

Ann Davies

30

Allan James

Ann Griffiths

Gwerfyl Morse

GORFFENNAF
7

Pentref Pentyrch

14

SUL Y CYFUNDEB yng Nghasnewydd

21

Gwasanaeth Teuluol

28

Gwaelod y Garth am 10.30

Cyhoeddwyd gan Gapel y Tabernacl Cyf., Efail Isaf ac argraffwyd gan Trustmark,Tonysguboriau.
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