PaPur wythnosol yr annibynwyr Cymraeg

Y TYsT
Sefydlwyd 1867

Cyfrol 152

Rhif 14

Ebrill 4, 2019

50c.

ANSICRWYDD BREXIT: CREFYDDAU
CYMRU’N PARATOI YMATEB UNEDIG
Pryder am beth allai ddigwydd yn yr
hinsawdd ansicr bresennol a ysgogodd
Cytûn i sefydlu gweithgor bychan i
gryfhau cydweithredu rhwng cymunedau
ffydd â Llywodraeth Cymru. Gwahoddwyd
cyfathrebwyr proffesiynol yr enwadau
Cristnogol, ynghyd â chynrychiolwyr
Mwslemiaid ag Iddewig, i gwrdd â
swyddogion polisi Llywodraeth Cymru ym
Mharc Cathays. Roeddwn i yno yn
cynrychioli Undeb yr Annibynwyr fel ei
Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a’r
Wasg.

Fe wnaethom gwrdd ddwywaith ym mis
Mawrth. Rhwng y ddau gyfarfod fe
ddigwyddodd y lladdfa erchyll yn Seland
Newydd. Er nad oedd a wnelo â Brexit
wrth gwrs, bu’n fodd difrifol i’n hatgoffa
ni beth all ddigwydd mewn unrhyw wlad

lle mae mudiadau eithafol ac unigolion yn
ildio i gasineb. Bu’n rhaid i’r aelod
seneddol Anna Soubry aros i ffwrdd o’i
chartref oherwydd bygythiadau i’w lladd o
ganlyniad i’w safiad ar adael yr UE.
Awgrymwyd y dylai’r bobl sy’n dirmygu
aelodau seneddol yn eu sefyllfa anodd
gofio beth ddigwyddodd i Joe Cox AS, a
lofruddiwyd yng ngolau dydd wythnos cyn
y bleidlais yn 2016.
Angen lleddfu’r siom
Fe wnaeth y gweithgor gydnabod y bydd
miliynau o bobl yn cael eu brifo, beth
bynnag ddaw allan o’r drafodaeth am
Brexit. Mynegwyd yr angen i leddfu’r
siom sy’n siŵr o godi. Un elfen beryglus
ymhlith lleiafrif o’r rhai sy’n daer am adael
yr Undeb Ewropeaidd yw drwgdybiaeth o
grefyddau eraill a dicter tuag at
fewnfudwyr. Amlygwyd hyn gan y
cynnydd mewn troseddau casineb hiliol yn
syth ar ôl Refferendwm 2016 – yn bennaf
yn erbyn pobl groenddu, sy’n eironig gan
mai pobl wyn yw’r mwyafrif llethol o
fewnfudwyr o Ewrop.

CREU CORNEL BACH O
FADAGASCAR YN SW CAER
Mae byd natur Madagascar yn unigryw, a
nawr daeth cyfle gwych i chi brofi cynefin y
wlad a gweld rhai o’i chreaduriaid bach
rhyfedd yn neidio rhwng y coed – heb fynd
mwy nag ergyd carreg allan o Gymru. Ddydd
Sul diwethaf, fe wnaeth ‘Cynefin Madagascar’
agor yn Sw Caer.
Caiff ymwelwyr gerdded drwy goedwig sy’n gartref i
bedwar gwahanol fath o lemuriaid, gan gynnwys rhai sydd
bellach yn brin iawn ym Madagascar, a’r fossa – anifail
bach swil iawn sydd hefyd yn brin yn y gwyllt. Mae yno
tua ugain o greaduriaid i gyd. Cafodd dros 1,000 o lwyni,
50 o goed a 360 o wahanol fathau o borfa eu plannu i ailgreu cynefin sy’n unigryw ym Mhrydain ar gyfer y
creaduriaid ac i ddangos i ymwelwyr sut le yw
coedwigoedd Madagascar.
(Llun: Rhodri Darcy gyda lemuriaid cyfeillgar ym
Madagascar)
Ymgyrch i warchod
‘Ers blynyddoedd buom yn cydweithio â chymunedau lleol a mudiadau cadwriaethol ym
Madagascar i geisio gwarchod rhywogaethau o anifeiliaid sydd o dan fygythiad,’ meddai Dr
Mark Pilgrim, Prif Weithredwr Sw Caer. ‘Fel elusen addysgiadol rydym yn gobeithio

Gwarchod mosgiau
Mae 20 mosg yng Nghaerdydd, ac fe
glywodd y gweithgor bod Mwslemiaid yn
pryderu fwyfwy y gallent fod yn darged
gweladwy i eithafwyr. Mae Heddlu De
Cymru eisoes wedi dechrau gwarchod y
mosgiau yn ystod cyfnodau gweddïo’r
Mwslemiaid ar ddydd Gwener. Mae’r
sefyllfa yn loes calon i Fwslemiaid sy’n
falch o fod yn ddinasyddion Cymreig.
Ymateb gydag un llais
Cytunwyd i lunio datganiad ar fyrder i
ddatgan bod pobl o bob ffydd a chred yng
Nghymru yn sefyll dros heddwch a
goddefgarwch. Bydd hwn yn cael ei
gyhoeddi’n eang yn fuan.
Hefyd, fe drafodwyd geiriad ail
ddatganiad a fyddai’n dderbyniol i bob
enwad a chrefydd er mwyn ymateb gydag
un llais i unrhyw ymosodiad hiliol difrifol,
a hynny ar frys trwy’r Ganolfan
Cydgysylltu Argyfyngau, sy’n dod o dan
adain Llywodraeth Cymru. Yn y cyfamser
mae galw arnom ni i gyd i weddïo na fydd
angen gwneud y fath ddatganiad fyth, ac i
ledaenu cymod a goddefgarwch mewn
cyfnod o ansicrwydd mawr all barhau am
fisoedd os nad blynyddoedd.
Alun Lenny
ysbrydoli cenhedlaeth o gadwraethwyr ym
Mhrydain.’
Mae Madagascar wedi colli 90% o’i
fforestydd, sy’n golygu bod sawl
rhywogaeth wedi colli eu cynefin, ac
mewn perygl o ddiflannu’n gyfan gwbl.
Ysbrydoli cadwraethwyr
Mae’r sw yn arbenigo ar greu cynefinoedd
yn ofalus ar gyfer nifer o wahanol fathau o
anifeiliaid sydd mewn perygl o ddiflannu
yn y gwyllt oherwydd hela neu berygl i’w
cynefin naturiol. Mae hefyd yn gweithio ar
brosiectau mewn 30 o wledydd ar draws y
byd i warchod anifeiliaid prin yn eu
cynefin brodorol. ‘Fel elusen addysgiadol
rydym yn gobeithio ysbrydoli cenhedlaeth
o gadwraethwyr ym Mhrydain,’ meddai
Mark Pilgrim.
Mae gwarchod lemuriaid Madagascar
yn brif flaenoriaeth ar lefel fyd-eang, gyda
Sw Caer ar flaen y gad yn yr ymgyrch
honno. Diolch i ymdrechion glew Dr
Pilgrim a’i staff, ni fydd rhaid i chi fynd ar
bererindod o filoedd o filltiroedd i
Fadagascar – cewch fwynhau’r profiad o
weld y lemuriaid yn eu cynefin yn Sw
Caer.
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CANU’N IACH
Mae ymchwil diweddar yn dangos bod
perthyn i gôr yn medru bod yn help i
leihau’r teimlad o fod dan bwysau. Mewn
cynhadledd
ar iechyd
meddwl
ymysg
myfyrwyr
y llynedd,
dywedodd
yr Athro
Syr Simon
Wessely bod bywyd yn galed ar fyfyrwyr
ac nad oedd y gwasanaethau iechyd
meddwl oedd ar gael yn effeithiol ac yn
mynd i’r afael â’r galw mawr sydd
amdanyn nhw a diwallu’r galw hwnnw. Fe
welodd bod unigrwydd yn broblem fawr o
ran rhoi pobl o dan bwysau. Wrth gwrs,
mae bywyd yn galed i lawer ohonom, nid
dim ond i fyfyrwyr, ac mae unigedd yn
beth cyffredin yn ein cymdeithas.
Cymdeithasu mewn harmoni
Dywedodd yr Athro Wessely yr hoffai weld
cynnal treialon i weld beth fyddai effaith
cymryd rhan mewn gweithgareddau
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cymunedol e.e. chwaraeon, drama a
chorau, ar iechyd meddwl myfyrwyr.
Teimlai y gallai bod yn rhan o rwydwaith
cymdeithasol cryf, fel bod yn aelod o gôr,
fod yn well na chwilio am gymorth
proffesiynol, a bod llai o stigma i hynny.
O’r lleddf i’r llon
Felly mae bod yn aelod o gôr yn dda i chi,
gorff a meddwl. Yn wir, mae canu allan yn
uchel yn well nag yoga, neu workout yn y
gym o ran manteision iechyd medden nhw.
Mae canu’n dod â lles corfforol ac
emosiynol i rywun, gan gynnwys cynnydd
mewn ymarfer aerobig, gwell anadlu, gwell
osgo corff, gwell ffordd o feddwl, gwell
hyder a hunan-barch. Mae canu allan ar
eich pen eich hun yn beth da oherwydd
ry’ch chi’n defnyddio’ch corff i
gynhyrchu’r sŵn, ac mae hynny’n
rhyddhau endorffins, mae’n creu
llawenydd yn y corff ac yn yr ymennydd.
Mae canu yn cael effaith llesol ar sawl ran
o’r ymennydd. Ond mae canu gyda phobol
eraill hyd yn oed yn well, am eich bod
chi’n perthyn i rywbeth sydd yn fwy na chi
eich hun.
Cofio
Ry’m ni hefyd yn gwybod bod canu’n beth
da i bobol sydd â dementia am ei fod yn

APÊL MADAGASCAR: DISGYNYDD UN
O’R CENHADON CYNTAF AR DAITH
Mae Eifion Griffiths, un
o ddisgynyddion y
cenhadwr David
Griffiths o Wynfe, yn
gwneud taith noddedig
dros benwythnos y Pasg
o Jerwsalem, Gwynfe i
Neuadd-lwyd yng
Ngheredigion er mwyn
codi arian tuag at Apêl
Madagascar – taith o tua
40 milltir.
Aeth David Griffiths
allan i Fadagascar 200
mlynedd yn ôl.
Treuliodd beth amser yn Academi Neuaddlwyd yn hyfforddi cyn mynd i Fadagascar,
ble cafodd gryn ddylanwad ar y bobl, gan
ddysgu eu hiaith hwy a helpu i drosi’r
Beibl i’r Falagaseg – y tro cyntaf i’r
ysgrythur gael ei gyfieithu i un o ieithoedd
Affrica.
Dyn dewr
Pan aeth Y Tyst draw i’w weld cyn iddo
gychwyn ar ei daith, fe esboniodd Eifion
Griffiths – sy’n gyn-drysorydd yr Undeb –
fwy am ei fenter. ‘Roeddwn i’n
ymwybodol o’r cysylltiad teuluol gyda
David Griffiths. Fel mae’n digwydd, rwy’n
perthyn iddo ar ddwy ochr fy nheulu. Rwy
wedi darllen cryn dipyn am hanes David
Griffiths dros y blynyddoedd, roedd e’n

ddyn dewr ac argyhoeddedig.
Ces gyfle i ymweld â
Madagascar yn ddiweddar a
thra’r oeddwn i yno, fe welais
pa mor eithafol a
phellgyrhaeddol oedd y tlodi
roedd yn cyffwrdd â chymaint
o bobl. Penderfynais fy mod
am wneud rhywbeth i gefnogi’r
apêl.
Taith tridiau
‘Rydw i’n bwriadu gwneud y
daith dros gyfnod o dridiau.
Mae fy merch, Siwan, am
gerdded gyda fi a bydd Undeg, fy ngwraig,
yn ein cefnogi ni yn ein hymdrechion, rhag
ofn! Rydym ni’n anelu i gerdded oddeutu
13 milltir y dydd gan ddechrau ar ddydd
Gwener y Groglith a gorffen ar Sul y Pasg.
Mi fydd criw o gyfeillion yn dod i
Jerwsalem, Gwynfe, er mwyn ein hanfon
ni ar ein ffordd, yna ar ben arall y daith,
rydym ni’n gobeithio y bydd rhai yn dod i
gwrdd â ni yn y capel yn Neuadd-lwyd.’
Os hoffech noddi Eifion ar ei daith,
cysylltwch ag Undeb yr Annibynwyr
Cymraeg yn Nhŷ John Penri am fwy o
wybodaeth ynglŷn â sut i gyfrannu, naill ai
drwy godi’r ffôn: 01792 795888 neu dros
e-bost: undeb@annibynwyr.cymru Yn y
cyfamser, mae tîm Y Tyst yn dymuno
rhwydd hynt i Eifion ar ei daith.
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cael effaith bositif ar y corff ac er bod y
meddwl yn dadfeilio mae’r corff yn ‘cofio’
profiadau cadarnhaol – yn ogystal â hynny,
mae’r cof briw yn medru cofio’r caneuon a
ganwyd yn nyddiau mebyd pan oedd yr
ymennydd yn iach ac mae’r gwefru sy’n
digwydd yn yr ymennydd drylliedig wrth
gofio’r hen ganeuon yn ddim llai na
gwyrthiol ac yn sydyn mae pobl a gollodd
y gallu i siarad, yn medru cofio caneuon o
flynyddoedd yn ôl a chanu.
Canu clod
Ydy Cristnogion yn hapusach na phobl
eraill felly? Cofiwch y gair o anogaeth
lesol roddodd Paul yn ei lythyr at yr
Effesiaid: ‘Canwch salmau ac emynau a
chaneuon ysbrydol i’ch gilydd – canwch
fawl yn frwd i’r Arglwydd.’ Bob Sul, fe
ddown ynghyd i ganu, i foli, i glodfori
Duw. Fe gawn ein workout drwy ein canu
ni; hefyd, rydym ni’n teimlo’n bod ni’n
perthyn i’n heglwys ac i deulu Duw wrth
sefyll yn y gynulleidfa ac ar ben hynny,
rydym ni’n cael canu clodydd ein
Harglwydd – mae hynny’n fargen dybiwn
i, tri pheth am bris un.
Ac yng ngeiriau Ella Fitzgerald, ‘yr
unig beth sy’n well na chanu – yw mwy o
ganu fyth.’

COLEG YR
ANNIBYNWYR CYMRAEG
Cyfarfod Blynyddol y Tanysgrifwyr

Dydd Iau, 11 Ebrill, 2019
Noddfa, Bow St. am 1.30
Mae croeso cynnes i bawb ond dim
ond tanysgrifwyr sydd a’r hawl i
bledleisio
Trefor Jones-Morris
Ysgrifennydd yr Ymddiriedolwyr

Penderfyniadau
Cyfarfodydd Blynyddol 2019
Os oes cyfundebau, eglwysi neu
aelodau personol o’r Undeb sy’n
dymuno cyflwyno penderfyniad i
Gynhadledd y Cyfarfodydd
Blynyddol yn Rhyd-y-main ym mis
Mehefin, mae gofyn i gopi o’r
penderfyniad, wedi ei lofnodi gan y
cynigydd a’r eilydd, gyrraedd Tŷ
John Penri, 5 Axis Court, Parc
Busnes Glanyrafon, Bro Abertawe,
Abertawe SA7 0AJ, erbyn dydd
Gwener, 26 Ebrill 2019, os gwelwch
yn dda.
Dyfrig Rees
Ysgrifennydd Cyffredinol
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Barn Annibynnol
Y Grawys:
yr anialwch a’r cyfle
Rwy’n llunio’r ysgrif hon hanner ffordd
drwy dymor y Grawys, y cyfnod hwnnw
yn y flwyddyn Gristnogol pan mae
Cristnogion yn troi eu camau, eu golygon
a’u
calonnau
at
ddioddefaint,
croeshoeliad ac atgyfodiad Crist. Mewn
cyflwyniad i weddïau a myfyrdodau ar
gyfer y tymor hwn, mae cymuned Taizé
yn disgrifio’r Grawys fel hyn: ‘Mewn
cymundeb â Christ yn y diffeithwch,
gwahoddir yr Eglwys i ddeugain niwrnod
o buredigaeth, o gael ein dinoethi i’r
hanfodion, o ddisgyblaeth, myfyrdod a
gweddi o flaen Gŵyl y Pasg. Y mae’r
deugain niwrnod hyn yn ddathliad o’n
llawenydd ym maddeuant y Tad.’
Felly, i ni fel Cristnogion unigol, mae’r
Grawys yn her ac yn gyfle. Dyma her inni
‘holi ein hunain’ yng nghwmni’r Un sydd
‘wedi ein chwilio a’n hadnabod’ (Salm
139.1), cyfle inni fynd i gyfeiriad newydd
(dyma wir ystyr ‘edifarhau’) a chael ein
hadnewyddu a’n hadfer gan drugaredd a
maddeuant Duw yn Iesu. Pererindod
yw’r daith hon drwy’r anialwch gydag
Iesu.
Yn y Beibl, fodd bynnag, nid her i
unigolion yn unig sydd yma ond her i
genedl
hefyd.
Roedd
y
daith
drwy’r anialwch yn ffurfiannol i genedl
Israel. Dyma a drodd caethweision yn yr
Aifft yn bobl y Cyfamod yng Ngwlad yr
Addewid. Drosodd a thro yn y canrifoedd
wedi hynny pan oedd y genedl yn
troi cefn ar y Duw a’i lluniodd a’r
Cyfamod a’i daliodd, roedd proffwydi
Duw yn galw’r genedl yn ôl at ei choed,
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at y weledigaeth a’i ffurfiodd ac at y Duw
a’i galwodd.
Dyma pam yr adroddodd Iesu’r
ddameg am y ffigysbren (Luc 13.6–9).
Mae’r perchennog wedi cael digon o
ffigysbren nad oedd wedi dwyn ffrwyth
am dair blynedd. Lawr â hi! Cawn ein
hatgoffa o eiriau Ioan Fedyddiwr: ‘Mae’r
fwyell eisoes wrth fôn y goeden...!’ Ond
mae’r garddwr yn pledio am ras: ‘Gad
iddi am flwyddyn arall...’ Chawn ni ddim
gwybod beth ddigwyddodd ar ddiwedd y
flwyddyn arall hon ond o leiaf mae’r
goeden yn cael un cyfle arall. Mae neges
Iesu, fel neges y proffwydi, yn cynnig
newyddion da y cyfle arall – i unigolion, i
chi a fi, ond i genedl hefyd.
Fel cenedl a chenhedloedd, rydym yn
byw drwy gyfnod yr anialwch: cyfnod
sy’n fygythiad i fywyd, cymeriad a
hunaniaeth y cenhedloedd hyn; cyfnod
sy’n brawf ar ein blaenoriaethau
cenedlaethol; cyfnod sy’n ein herio i
gofleidio gweledigaeth newydd ac
ymaflyd mewn cyfle newydd i edifarhau,
mynd i gyfeiriad newydd a chael ein
hadnewyddu a’n hadfer fel cenedl a
chenhedloedd.
Ar y foment – fe fydd y sefyllfa’n dra
gwahanol, mae’n siŵr gen i erbyn ichi
ddarllen y geiriau hyn – ond ar y foment,
mae bron i chwe miliwn o bobl wedi
llofnodi deiseb yn gofyn i Lywodraeth y
DG i ddileu Erthygl 50, ac mae’r nifer yn
dal i gynyddu. Ar Fawrth 23 fe
orymdeithiodd oddeutu miliwn o bobl
(gan gynnwys rhai o ddarllenwyr Y Tyst!)
drwy Lundain yn gofyn am i bobl y
Deyrnas Gyfunol gael cyfle arall (dyma’r
term hwn eto!) i fynegi barn ar ein
dyfodol yn yr Undeb Ewropeaidd a gofyn
am Bleidlais y Bobl. Yn ôl Richard
Branson, sydd ddim bob amser yn
adlewyrchu barn darllenwyr Y Tyst,

tudalen 7
rydym ar ymyl ‘trychineb genedlaethol
gyflawn’.
Y
mae’n
ddiffeithwch
cenedlaethol arnom.
Yng nghanol diffeithwch, fodd
bynnag, mae Cristnogion yn gweld ail
gyfle Duw: cyfle i adfer bywyd cenedl ar
sail egwyddorion Teyrnas Dduw, cariad,
cyfiawnder, croeso, caredigrwydd,
cymod. Cyfle i edrych allan tuag at ein
cyd-Ewropeaid a gweld cyfeillion,
partneriaid, chwiorydd a brodyr inni dros
ffiniau cenhedloedd a chyfandiroedd,
fydd yn cyfoethogi’n dynoliaeth gyffredin,
yn ehangu’n gorwelion ac yn dyfnhau’n
hunaniaeth Gristnogol. Cyfle arall i roi’r
Deyrnas ddaeth yn Iesu ar waith ym
mywyd y genedl hon.
Mae’n debygol y bydd ein tynged
genedlaethol wedi ei phenderfynu erbyn
ichi ddarllen y geiriau hyn, ond peidiwch
â phryderu. Tu mewn i’r Undeb
Ewropeaidd neu’r tu allan iddo, bydd yr
her i Gristnogion yn aros yr un: i adfer
cenedl ar batrwm y Deyrnas. Yn y
diffeithwch hwn, felly, fel unigolion ac fel
cenedl, gwnawn ymrwymiad newydd i
ddyfodol Duw’r ail gyfle ar ein cyfer yn
Iesu.
Noel A. Davies
(Nid yw cynnwys y Barn Annibynnol o reidrwydd
yn adlewyrchu safbwynt Undeb yr Annibynwyr
na’r tîm golygyddol.)

Haelioni

CODI ARIAN AR YR ACHOS
Dyma’r rhai fu’n cymryd rhan mewn cyngerdd yng Nghapel Brynmoriah, Brynhoffnant,
Ceredigion i gasglu arian at yr Achos. Llawenydd o’r mwyaf yw cofnodi bod dros
£1,000 wedi cael ei godi. Yn y llun mae aelodau o Gôr Merched Bro Nest, yr unawdydd
Ceri Davies, Coedybryn a’r diddannydd Cennydd Jones. Llywydd Anrhydeddus y
Cyngerdd oedd Gerallt Davies, bellach o Aberystwyth, a llywyddwyd y noson gan y
gweinidog y Parchg Carys Ann.
Cyflwynodd Colin Smith rodd ariannol o
£1,000 ar ran eglwys y Tabernacl,
Pontyberem, i eglwys Caersalem
Pontyberem a hynny ar fore Sul 24
Chwefror 2019. Mae capel y Tabernacl
wedi cau ei ddrysau oherwydd y
gofynion cynnal a chadw trwm ar yr
adeilad ac y mae bellach wedi ei werthu.
Yn y llun gwelir Colin Smith yn
cyflwyno’r siec i’r Parchg Emlyn Dole,
gweinidog Caersalem, Pontyberem gan
ddiolch am haelioni’r aelodau gan eu
croesawu i’n plith ni fel eglwys.
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Erthyglau, llythyrau at y Prif Olygydd:
Y Parchg Ddr Alun Tudur
39 Dorchester Avenue, Pen-y-lan,
Caerdydd, CF23 9BS
Ffôn: 02920 490582
E-bost: aluntudur@btinternet.com

Golygydd

Golygyddion

Y Parchg Iwan Llewelyn Jones
Fronheulog, 12 Tan-y-Foel,
Borth-y-gest, Porthmadog, Gwynedd,
LL49 9UE
Ffôn: 01766 513138
E-bost: IwanLlew@aol.com

Golygydd

Alun Lenny
Porth Angel, 26 Teras Picton
Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 3BX
Ffôn: 01267 232577 /
0781 751 9039
E-bost: alunlenny@hotmail.co.uk

Ebrill 4, 2019

Archebion a thaliadau i’r Llyfrfa:
Tŷ John Penri, 5 Axis Court, Parc
Busnes Glanyrafon, Bro Abertawe
ABERTAWE SA7 0AJ
Ffôn: 01792 795888
E-bost: undeb@annibynwyr.cymru

Dalier Sylw!
Cyhoeddir y Pedair Tudalen
Gydenwadol gan Bwyllgor Llywio’r
Pedair Tudalen ac nid gan Undeb yr
Annibynwyr Cymraeg. Nid oes a
wnelo Golygyddion Y Tyst ddim â
chynnwys y Pedair Tudalen.

APÊL MADAGASCAR:
Y BRECWAST MAWR YN CODI £900
Yr achlysur diweddaraf a gynhaliwyd gan
aelodau capel Peniel, ger Caerfyrddin i
godi arian tuag at Apêl Madagascar oedd
Brecwast Mawr yng nglwb criced
Bronwydd ar fore Sadwrn 23 Mawrth.
Cafodd yr ystafell ei arlwyo ar gyfer 66 o
bobl, ond cafwyd mwy nag un eisteddiad a
gweinwyd brecwast i bron i 100 o bobl!
Roedd caredigion wedi noddi holl gostau’r
frecwast a llwyddwyd i godi dros £900 yn
ystod y bore tuag at yr apêl. Diolch i’r
criw bach gweithgar am y paratoi,
archebu’r bwyd, cael pob dim yn barod y noson cynt ac yna gweithio’n ddyfal ar y diwrnod i
arlwyo’r brecwast. Roeddem mewn dwylo diogel dan gyfarwyddyd Beryl Gibbon,
Rhydyrhaw. Bu’r fore llwyddiannus dros ben a braf oedd gweld pawb yn mwynhau ac yn
cymdeithasu’n hwyliog yn ystod y bore.

Na – nid Joseff a’i siaced fraith, ond y Parchg
Emyr Gwyn Evans yn arlwyo’r te!

Banana Sblit Enfawr Masnach Deg

Mae gwirfoddolwyr o eglwys Rhydaman a chapel Gellimanwydd yn
gweithio gyda’i gilydd bob blwyddyn mewn partneriaeth â Grŵp
Masnach Deg Rhydaman er mwyn hyrwyddo Masnach Deg a dathlu
statws Rhydaman fel Tref Masnach Deg.
I gloi Pythefnos Masnach Deg eleni cynhaliwyd y
digwyddiad Banana Sblit Enfawr blynyddol yn yr Arcêd
yn Rhydaman. Caiff y wledd anferth hon ei hadeiladu drwy osod
bananas Masnach Deg, a roddwyd gan y Co-op, a hufen iâ, a
roddwyd gan gwmni lleol Franks, mewn 40 metr o landeri a
fenthycwyd gan LBS a’u gorchuddio â ffoil. A dyna chi – Banana
Sblit Enfawr!
Yn ogystal â bwyta’r Banana Sblit Enfawr roedd y plant yn gallu
gwisgo i fyny mewn gwisgoedd banana a chreu eu Ffrindiau
Masnach Deg papur eu hunain mewn stondin grefft a gynhaliwyd
gan gyfeillion Oxfam.
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