Y LLINYN ARIAN
Cylchgrawn Capel Salem,Caernarfon .Pasg 2016

Gair gan y Gweinidog
Mae'n anodd credu, ond mae tri mis wedi mynd heibio
ers i mi gychwyn cyd-weinidogaethu yn eich plith yn
Salem. Fy ngorchwyl gyntaf wrth gael ysgrifennu 'Gair
gan y Gweinidog' am y tro cyntaf ydy diolch yn fawr
am yr holl eiriau caredig o gefnogaeth a chyfarchion a
dderbyniais gennych.
Cyfeiriais yn ystod y gwasanaeth ordeinio at
bwysigrwydd arweiniad ac annogaeth yr eglwys yma yn
Salem a dyma gyfle eto i bwysleisio pwysigrwydd hyn ac i ddiolch am flynyddoedd o
anogaeth: "Mae'r eglwys, hon ers ein croesawu fel teulu tri deg pump mlynnedd yn
ôl, wedi bod yn hanfodol yn fy arwain ar hyd llwybr teyrnas Iesu Grist - diolch i chi
gyd am bob gweddi a gair o anogaeth ac arweiniad ar y daith."
Rwyf wedi mwynhau fy nhri mis cyntaf yn cymryd at wahanol agweddau o'r gwaith gan gymryd arweiniad a chyfarwyddyd gan y 'prif weinidog' wrth gwrs! Rwyf wedi
cael mwynhad mawr o ddechrau dod i'ch adnabod yn well fel aelodau; diolch i bawb
sydd wedi rhoi croeso i mi yn ystod yr wythnosau diwethaf - gobeithiaf allu galw
heibio mwy o aelwydydd yn ystod y misoedd nesaf.

Mae ar ein traed-ni laid Caersalem
O’r Pasg y flwyddyn Tri-deg-tri …
O! yr oeddym ninnau yno,
Ond ’rydym rywsut wedi hen anghofio.
Gwilym R. Jones, y croeshoeliad
"Clyw gyfaill, os yw Caiaffas a'i griw yn y bedd,

A Jiwdas a Pheilat yn fud,
Tra bydd dynion yn whare eu trics, bydd Mab Duw
Yn mynd i Galfaria o hyd"
allan o gerdd TECEL gan Abiah Roderick

“Pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy’n fyw?
Nid yw ef yma; y mae wedi ei gyfodi. Cofiwch fel y llefarodd
wrthych tra oedd eto yng Nghalilea….. Luc 44.
Crist a gyfododd ! Efe a gyfododd yn wir!

Teimlaf yn gyffrous hefyd am gael bod yn rhan o weithgaredd newydd yn yr eglwys
megis y Clwb Ieuenctid Bl 6,7 a 8 sy'n cyfarfod bob Nos Wener 6:30-7:30 a Sbri Bach
Salem i blant 0-5 sy'n cyfarfod ar ail Sadwrn y mis rhwng 10 a 11:30. Bydd Sbri Mawr
Salem i blant bl 2-5 yn cychwyn ar Nos Wener 5:30-6:30 ar ôl y Pasg. Cofiwch rannu'r neges am y gweithgareddau gydag unrhyw un y credwch y byddai ganddyn nhw
ddiddordeb. Mae'n wych gweld gweithgareddau'n cael eu cynnal yn enw Eglwys
Iesu Grist - achubwn ar unrhyw gyfle i ymestyn allan fel eglwys ac agor ein drysau.
Bydd rhai yn mynegi mai niferoedd bach sy'n ymateb i weithgareddau. Realiti ein
cyfnod yw nad ydym yn trefnu ar gyfer y tyrfaoedd - ond mae pob unigolyn y down i
gysylltiad â hwy yn bwysig a daliwn ar bob cyfle i fod yn Eglwys a chynulleidfa
groesawgar.
Braint i mi hefyd ar Sul cyntaf Mis Mawrth fu cael derbyn pedwar o ddiaconiaid
newydd yr Eglwys. Llawenhawn fod unigolion yn parhau i ymateb i gymryd cyfrifoldeb o fewn Eglwys Iesu Grist. Diolch i chi Llinos, Mair, John ag Emyr am fod yn
barod i wasanaethu.
A gaf i ar ran fy nghyd-weinidog a minnau ddymuno Pasg Hapus iawn i chi. Boed i
obaith a gorfoledd Gŵyl y Pasg fod yn destun llawenydd i ni gyd wrth i ni lynnu at yr
addewid o fywyd newydd yng Nghrist.
Gwawriodd Bore newydd, bore'r trydydd dydd,
dydd i ninnau ddathlu Crist o'i fedd yn rhydd,
treiglo wnaeth y meini, gwag yw'r bedd yn awr;
Iesu a gyfododd, caned nef a llawr.
Enid Jones
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HUNODD

Ordeinio a Sefydlu Mererid Mair.

Ar 20ed o Rhagfyr bu farw Mrs Iris Jones, Arfryn, 41 Llys Gwyn ( Cartref Plas Garnedd,
Llanberis ) Cydymdeimlwn a’i merch Eurgain a’i theulu sy’n byw yn Sheffield .

COLLI ANNWYLIAID
Mr Evan a Mrs Nan Hughes, Bryn Ifan, Rhosbodrual – ym marwolaeth chwaer i Evan.
Mr Emyr a Mrs Alison Humphreys,Efail Rhos,Llanfaglan – ym marwolaeth mam Alison .
Mr Gwyn Hopcyn a Mrs Vivien Williams. Y Gilfach, Cae Gwyn ym marwolaeth mam Vivien.
Mr Stephen a Mrs Ammanda Farrer – Rhiw Bangor, ym marwolaeth mam Stephen .
Miss Enid Lewis Jones ,Celyn, Yr Hwyfa ym marwolaeth ei nyth Orianna fu’n aelod yn Salem

“Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd; yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangefedd i fy hun. Nid fel
y mae’r byd yn rhoi yr wyf fi’n rhoi i chwi. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu’ch calon, a
pheidiwch ag ofni” Ioan 14.

CYFNOD YN YR YSBYTY.
Mrs Edwina Parry, Tŷ Capel, Salem ,
Mr Alun Jones, Gwyddfan, Llys Meirion .
Mrs Margaret Jones, 2 Cae Berllan
Mrs Jane Prytherch, Prysgol, Sgwar Uxbridge .
Mrs Beryl Jones, Y Grugfan, Groselon.
Mrs Carol Davies, Afallon, Stryd y Faenol ac un o blant y capel Gruffydd Rhys Jones.
Hoffem hefyd ddymuno’n dda i Miss Nerys Jackson sydd ddim wewdi bod yn hwylus yn
ddiweddar. Gobeithio y bydd hi nol yn ein plith yn fuan.

Meddyliwn am ein haelodau sydd MEWN CARTREFI PRESWYL
Bryn Seiont Newydd : Mrs Elsie Bennett. a Mrs Ela Owen.
Gwynfa, Caernarfon: Mrs Gwyneth Roberts.
Plas Garnedd, Llanfairpwll: Mr T. Elwyn Griffiths, 15 Erw Wen, Caeathro.
Plas Pengwaith, Llanberis :Mrs Margaret Jones, 2 Cae Berllan.
BEDYDDIADAU
Bore Sul 20 Rhagfyr bedyddiwyd Ioan Rhys, mab Elen Medi a Ioan Morgan ; brawd i Dylan
Rhys a Sian Elin, Bryn Eirian, Ffordd Segontiwm.

LLONGYFARCHIADAU I
Mr William a Mrs Euronwy Williams, Brig yr Allt ar ddod yn Daid a Nain am y tro cyntaf i
a Arwel a Efa plant John Llewelyn a Kate
Mr T Elwyn Griffiths, Plas Garnedd , Llanfairpwll ar ei benblwydd yn 98 oed.
Mrs Edith Powell, Craig Ola’, Stryd y Faenol, ar ei pheblwydd yn 96 oed.
Ifor ap Glyn—bardd Cenedlaethol newydd Cymru.
Miss Eleri Hopcyn Williams , Y Gilfach, Cae Gwynn a Mr Adam Marchant ar eu priodas yn
Eglwys Santes Fair, Caernarfon dydd Sadwrn, 12 Mawrth.

Dydd Sadwrn, Ionawr 23ain 2016: diwrnod pwysig, diwrnod arbennig, diwrnod hapus,
diwrnod arwyddocaol. Rhai o'r toreth ansoddeiriau y gellid eu defnyddio i ddisgrifio'r
diwrnod unigryw hwn pan ordeinwyd Mererid Mair Williams a'i sefydlu i gydweinidogaethu yn Nghapel Salem, Caernarfon gyda'i thad y Parch Ron Williams. Gellid defnyddio'r gair cartrefol hefyd, gyda’r capel yn gyffyrddus lawn yn dŷst i achlysur
cyhoeddus ond eto oedd yn hynod bersonol a theuluol yr un pryd.
Llywyddwyd yn ddeheuig iawn gan Ffion Johnstone, un o blant Salem fel y disgrifiodd
ei hun, ac un a dderbyniwyd ar y cyd â Mererid yn ddiacon yn yr eglwys dair mlynedd
yn ôl. Cyd-weithwraig arall iddi roddodd yr alwad i addoli i'r gynulleidfa, sef Llinos
Mai Morris o eglwys Noddfa Caernarfon, gyda'r Parch Dylan Rhys Parry o Ofalaeth
Bro Creuddyn, un arall o 'blant Salem ' yn ei dilyn gyda darlleniad o'r Ysgrythur.
Gyda Mererid wedi gweithio mor ddygn gyda'r plant ar hyd y blynyddoedd, anghenrheidiol ac addas oedd cael cyfraniad gan y rhai ifanc. Ac felly i'n harwain mewn moliant a gweddi ymunodd carfan dda o blant a ieuenctid Noddfa yn y set fawr gyda phlant
Salem, heb anghofio cynrychiolaeth o Berea Newydd, Bangor sef nai a nith Mererid.
Roedd Heddwen ei chwaer, wedi bod yn ddiwyd yn hyfforddi'r plant yn gampus gyda
chymorth Elen Medi. Yna fe'n tywyswyd ymhellach mewn gweddi gan y Parch. Dewi
Myrddin Hughes, Clydach, ei hewythr.
Roedd yr ordeinio a'r sefydlu o dan ofal y Parch Euros Wyn Jones, ei chyn diwtor yng
Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg, cyfeiriodd yntau at ddisgleirdeb Mererid fel myfywraig ddawnus, gan gyfeirio'n arbennig at safon uchel iawn ei thraethawd
hir â ysgrifennodd am ei gwaith fel Gweithwraig Gymunedol Gristnogol yn
Noddfa. Wrth roddi tystiolaeth dros Salem amlinellodd Miss Nerys Jackson, diacon ac
ysgrifennydd yr eglwys, hanes a chyfraniad clodwiw Mererid i'r achos gan gyfeirio at
ei gwaith gwych gyda'r ifanc. Ac yn ei thro, soniodd Mererid am ei bywyd ers yn
blentyn gartref, yn y capel a'r gymdeithas ehangach a'r profiadau ysbrydol
Cristnogol âymsugnodd i'w hymwybod fel glaw mân gydol ei hoes, ac â arweiniodd,
maes o law at y diwrnod hwn. Diolchodd yn ddiffuant i'w theulu am eu cariad a'u
cefnogaeth lwyr bob amser
Fe'i croesawyd i'r weinidogaeth ar ran Cyngor Eglwysi Tref Caernarfon gan Anna Jane
Evans, ar ran cyfundeb Gogledd Arfon gan y Parch. Gareth Edwards, Cyffordd Llandudno ac a'r ran Henaduriaeth Arfon gan Dr. Gwyn Lewis Caernarfon, y tri ohonynt yn
gryno ac i'r pwynt yn ei chroesawu ac yn dymuno'n dda iddi.
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Maen bur debyg i'r Parch Ron Williams bendronni am amser beth fyddai testun ei
bregeth ar ddiwrnod pwysig ac emosiynol iddo fel gweinidog a had. Ei ddewis oedd adnod o
efengyl Luc sef geiriau'r Iesu wrth Seimon y Pharisead “A weli di'r wraig hon ?”
Cymhwysodd y neges yn amserol iawn i'r achlysur, gan nodi'r gwasanaeth y dewisodd
Mererid roi wrth ei hordeinio i ehangu efengyl Iesu Grist.Diweddwyd y cyfarfod trwy ganu'r
emyn “Dyma gariad fel y moroedd”
Ond nid dyna ddiwedd y dathlu. Oherwydd wedi cyd adrodd y fendith, roedd gwahoddiad i
bawb ymuno yn y festri i gymdeithasu a chael paned. Diolch yn fawr i Nest Pritchard am drefnu bod digonnedd o wahanol gacennau hynod flasus ar gael i blesio pawb ac i'r merched oll
am helpu. Yn arbennig, gwerthfawrogwyd dwy gacen fawr bwrpasol i ddathlu'r achlysur,
rhoddwyd un gan Ieuan a Rhiain Jones a gwnaed y llall gan Llinos Mai Morri, Eglwys
Noddfa. Roedd y ddwy gacen wedi eu hardduno'n addas iawn, gyda mawr ddiolch
amdanynt. Llongyfarchiadau i Mererid a dymuniadau gorau iddi hi a’i gwr Richard a’r
hogie Gwydion a Llywelyn , yn bendant bydd yr Eglwys yn gyfoethocach o dderbyn ei
chyfraniad.
Mair Price.

*************************
DIACONIAD NEWYDD
Yng ngwasanaeth y Cymun bore Sul 6 Fawrth derbyniwyd Mrs Mair Price, Mrs Llionos William, Mr Emyr Vaughan Evans a Mr John Grisdale yn ddiaconiaid newydd yn yr eglwys.
Gogyfer â’r LL A gofynnwyd iddynt ymateb i bedwar cwestiwn :1) Eich gwreiddiau. 2) Eich cof
cyntaf o gapel/eglwys. 3) Eich hoff emyn/gân 4) Eich hoff adnod neu hoff ddarn o’r
ysgrythur.
Ymateb Mair oedd :
1)Cefais fy magu ar fferm fynydd yn Ninas Mawddwy , deg milltir i'r de o Ddolgellau, lle
roeddwn yn aelod yng nghapel yr Annibynwyr.
2)Er mai Ebeneser oedd enw'r fam eglwys yn y pentref , i gapel bychan iawn, Hermon
roeddwn yn arfer mynd i'r ysgol Sul ar foreau Sul, a bod hwnnw'n le cartefol iawn.
3)Anodd ydi dewis hoff emyn, er y dylwn mae'n siwr ddweud O Tyn y Gorchudd yn
y mynydd hwn, oherwydd i Hugh Jones yr awdur gael ei eni ar dir y fferm. Rydw i'n hoff iawn
o emyn Lewis Valentine - Dros Gymru'n gwlad.
4) Mae’r ‘Gwynfydau’ yn un o'r rhannau gorau gen i o'r Beibl gyda swyn arbennig i'r geiriau
a'r ystyr yn greiddiol i neges y Testament Newydd.
Ymateb Llinos oedd:
1)Mae fy ngwreiddiau o ddwy ochr y teulu yn ddwfn ym mhentref Rhydymain, ger Dolgellau. Magwyd fy nhad a mam ar ffermydd naill ochr i'r cwm, a magwyd finna, yn ail o
bedwar o blant ar fferm fynydd Caecoch wrth droed yr Aran. Fy mrawd sydd bellach yn
ffermio yno ac yn dilyn ôl traed fy nhad a'm taid. Abershosan, ger Machynlleth ac thref
Dolgellau ei hun yw cartref fy nwy chwaer.
2)Er mai aelodau o gapel yr Annibynnwyr yn Rhydymain oedd y teulu, roedd capel bach
Soar yn agos iawn at fy nghalon.
.>>>>>>>>>>>>>>>>
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DEWIS DIACONIAID :(parhad)
Yma yng 'nghwm uchaf' y cynhelid gwasanaeth bob pnawn Sul, a'r gynulleidfa yn
deuluoedd o 3 fferm gyfagos ac o dai gweithwyr yr 'Hufenfa Meirion' gyfagos. Yma
byddai fy mam yn chwarae'r organ, a nhad yn codi canu (neu gysgu ar ambell bnawn
poeth yn yr haf!). Yma hefyd y byddem yn mynychu'r ysgol Sul am rai blynyddoedd.
Gallwn heddiw greu cynllun manwl o'r seddau a phwy yn union eisteddai ymhle!
3) Salm 23 - yr hen fersiwn, draddodiadol. Mae'n debyg ei fod yn fferfryn oherwydd i mi fel plentyn ei dysgu ar y cof ar gyfer rhyw achlysur, ac mae wedi aros gyda
mi ers hynny. 4)Fedrai wir ddim dewis un!. Mae amryw o emynau rydw i'n
gysylltu a gwahanol adegau, gwahanol bobl ac achlysuron. Yn wir, gall emnau ennyn ymateb emosiynol iawn oherwydd eu cysylltiadau. Dwi yn hoff iawn o'r emyn
'Tydi sydd deilwng oll o'm can' ar y don Godre'r Coed, ac o'r geiriau 'Arglwydd Iesu
dysg im gerdded' ar y don Rhondda, ymysg llawer o rai eraill!
Ymateb Emyr : 1 :Mae fy ngwreiddiau yn ardal Llawrybetws/Glanrafon rhwng Corwen a'r Bala. 2 Roeddem yn mynychu'r Capel o'r dechrau cyntaf un gan fod ein
rhieni yn gapelwyr selog. 3 Fy hoff emyn yw "Rho im yr hedd "
4 Fy hoff neges o'r Beibl yw "Trwy ei gweithredoedd yr adnabyddwch hwynt "
Ymateb John : 1.Gwreiddiau - Bro’r chwareli- dyffryn Seiont o fewn golwg i’r
Wyddfa! 2. Adrodd adnod bore Sul yn Salem dros chwe deg mlynedd yn ôl bellach!
3 Tydi a roddais… 4 Corinthiaid 1:13

CYFEIRIAD SAFWE CAPEL SALEM : www.capelsalemcaernarfon.com
Os dymunwch dderbyn y Ll. Arian ar Safwe capel Salem yn lle yn ei ffurf
brintiedig rhowch wybod i Rhian:rhianllety@yahoo.co.uk

CYFEIRIAD EBYST Parhawn i gasglu cyfeiriadau e-byst aelodau Salem, Bydd
derbyn y cyfeiriadau yn gymwynas fawr er mwyn cysylltu â’r aelodau. Cysylltwch â
Haf Jones: haf2@btopenworld.com gyda’r wybodaeth, os gwelwch yn dda,
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Y GYMDEITHAS.

Dathlu Gŵyl Ddewi.

Eleni eto cawsom ddathliad Gŵyl Ddewi ardderchog yn y Gymdeithas gyda Haf
Jones yng ngofal cyffredinol y bwyd. Roedd wedi sicrhau bod dewis inni ar y
fwydlen sef ei lobsgows arbennig hi, a chawl cennin yr un mor arbennig gan Nan
Humphreys. I ddilyn roedd Haf wedi gwneud treiffl unigol i bawb tra roedd eraill o'r
merched wedi gwneud torthau o fara brith i'w cael gyda phaned. Mwynhawyd y
wledd gan bawb, gydag ambell un yn llwyddo i flasu'r lobsgows a'r cawl cennin !
Roedd gwledd o adloniant yn ein haros ar ôl y bwyd, pan gyflwynodd Llinos Williams
y côr mae'n aelod ohono, sef côr merched Cofnod. Tywysodd Eryl Thomas ni drwy
raglen o eitemau hynod safonol ac amrywiol dan arweiniad eu harweinydd meistrolgar Deilwen Hughes. Yn ogystal â chyfeilio i'r côr, bu Linda, y gyfeilyddes yn ddigon
caredig i ddod â'i merch gyda hi sef Elen Gwenllian a chawsom nifer o eitemau
gwych ar gân ac ar lafar ganddi hithau. Dathliad teilwng i Ŵyl Ddewi, ac ar ddiwedd
y noson aeth pawb allan i'r oerni wedi eu cynhesu .
Mair Price

CYFARFODYDD Y PASG
SUL Y BLODAU - Oedfaon y dydd:
Bore am 10 :Oedfa’r teulu yng nghofal y Gweinidog ( MM)

Prynhawn am 4: Gweinidog(JR)

NOS IAU CABLYD : Oedfa Gymun yn Llanbeblig am 7 o’r gloch.
GWENER GROGLITH.
Bore am 10 : Oedfa Gymun yn Ebeneser am 10 o’r gloch.
Am 11: Gorymdaith o amgylch y dref gan orffen yn Eglwys Santes Fair am 12 o’r gloch. Am 7 o’r gloch
yn Salem : Cyfarfod ar y thema : ’ GEIRIAU IESU ODDI AR Y GROES’’
SUL Y PASG :
Bore am 10 : Oedfa Gymun . Yn dilyn yr oedfa bydd paned yn y festri. Cyfle i gymdeithasu.P’nawn am
5 yn Ebeneser. Oedfa Undebol dan nawdd y Cyngor Eglwysi.
++++++++++++

DYDDIADAU I’W COFIO.

CYFARFOD NESAF Y GYMDEITHAS 13 Ebrill ( Nos Fercher )

Noson Cwis . Cwisfeistr : Mererid Mair ’ ‘Timau wedi eu pennu ymlaen llaw’
CYD DRYSORYDD A CHYD YSGRIFENNYDD .
Gwyddoch fod Mr Emyr Vaughan Evans yn gweithredu fel cyd drysorydd a John
Grisdale yn cynorthywo fel cyd ysgrifennydd . Pwysleisia John mae dros dro yr
oedd nes byddai’r eglwys yn dod o hyd i enw arall. Erbyn hyn medrwn ryddhau John
gan ddiolch iddo am ei barodrwydd i helpu a diolch i Esyllt Penri Bebb am ei
pharodrwydd i wneud y gwaith. Gofynnwyd i Esyllt y pedwar cwestiwn ofynnwyd
i’r diaconiaid newydd . Ei hymateb oedd : 1.Gwereiddiau -Llanbedrog, er i mi fyw ym
mhentref Ton Teg ger Pontypridd hyd nes oeddwn yn 7 oed. Tabernacl, Efail Isaf a
Seion, Llanbedrog yw fy mam eglwysi.2)Ei chof cyntaf o
gapel/eglwys :Trio cuddio fy mrawd bach, Iolo, sydd dair
blynedd yn iau na mi, yng nghefn y car er mwyn iddo yntau
gael dod i’r Ysgol Sul hefyd. 3 ) Hoff emyn :Tydi, a roddais liw
i’r wawr a hud i’r machlud mwyn. 4 ) Hoff adnod/darn o’r
Beibl :Adnodau agoriadol Efengyl Ioan - efallai am eu bod
wedi aros yn y cof ers dyddiau ysgol.
********
Mae rhai ohonoch eisioes wedi cael cyfle i glywed
recordiad o’r Oedfa Ordeinio/Sefydlu Mererid. Os oes eraill yn
dymuno gwrando rhowch wybod i un o’r Gweinidogion.
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13 EBRILL: Cymdeithas Salem am 7 o’r gloch.
17 EBRILL : Grwp Astudiaeth/Myfyrdod : ‘Gofala Di’, Llyfr Bugeilio
Cristnogol : Dewi Myrddin Hughes
27 EBRILL Cyfarfod CHWARTER CYFUNDEB GOGLEDD ARFON ym
Methlehem, Talybont.am 7 o’r gloch. Siaradwr gwadd : Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg—Dr R Alun Evans.

Cyfarfod nesaf
9Ebrill

8 MAI PENBLWYDD ACHOS SALEM
Cynhaliwn ein Gŵyl Bregethu, Gwasanaethir yn y bore am 10 a’r prynhawn am 4 gan y Parch
John Owain ab Ifor Jones, Ynys Bute. Trefnir i fynd allan am ginio’r Sul . Cewch fwy o fanylion
eto.
Mai 15– 22: Wythnos CYMORTH CRISTNOGOL
Diolchwn ymlaen llaw i’r rhai fydd yn casglu o ddrws i ddrws.
Diolch i Elen Medi am gymryd y cyfrifoldeb o drefnu yn
Salem .
18 Mai Nos Fercher : Cyngerdd Cymorth Cristnogol yn Theatr Seilo
22 Mai : Oedfa Cymorth Cristnogol yn Llanbeblig am 6 o’r
gloch .

************
CLWB DARLLEN
Cynhelir y cyfarfod nesaf yn Llety’r Bugail , nos Lun 11
Ebrill am 7.30 y.h . Y llyfr a ddarllenir yn ystod y mis yw ‘
Y BWTHYN ‘ gan Caryl Lewis . Croeso i aelodau newydd .
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