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https://www.carmants.org.uk
@carm_ant
https://www.facebook.com/The-Carmarthenshire-Antiquarian-Society-114354163677632
Os gwyddoch am rywrai a hoffai ymuno â’r Gymdeithas, neu sydd eisoes yn aelod ond nad yw’n
derbyn y newyddlen hon, gofynnwch iddynt gysylltu â’n Hysgrifennydd Aelodaeth Mary Thorley drwy:

Carmantiquarians@gmail.com
RHAGLEN:
13 Tachwedd am 2.00 p.m.: Bu rhaid gohirio Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas ym Mhrifysgol y Drindod
Dewi Sant ond cawn gyfle i dreulio prynhawn ym Mharc yr Esgob, Abergwili, yng nghwmni Louise Austin,
rheolwr cynllun adfer Porth Tywi, a fydd yn ein tywys o amgylch y datblygiadau yno.
11 Rhagfyr 12.30 erbyn 1 p.m. Cynhelir cinio Nadolig blynyddol y Gymdeithas yng ngwesty’r Plough Rhosmaen, Llandeilo, 11 Rhagfyr 2021 am 12.30. Yn unol â’n harfer, bydd Llywydd y Gymdeithas, Mr Tom Lloyd yn
rhoi sgwrs yn dilyn y ginio. Gellir cael cip ar y fwydlen ar wefan y Gymdeithas a’r gost fydd £21 am bryd dau
gwrs neu £26 am bryd tri chwrs. Hoffem ichi gwblhau’r ffurflen ar y wefan a’i dychwelyd i’r cyfeiriad a nodir,
ynghyd â thaliad, erbyn 6 Tachwedd gan fod y gwesty am gadarnhau rhifau a dewisiadau bedair wythnos, o
leiaf, cyn cynnal y wledd. Hyderwn yn fawr y gallwch ymuno â ni ar yr achlysur hapus hwn. Yn ddifuant,

Eurig Davies (Cadeirydd)
NEWYDDION:
Capel Pentywyn: Mae’r bwrdd dehongli yng ngofal y cynllunydd ac yn cynnwys QR HistoryPoints.
Bydd modd ei gysylltu â safleoedd eraill ar lwybr Goleuni Sir Gâr, os bydd ein cais yn llwyddiannus.
Placiau Glas Lacharn: Mae’r rhain yn eu lle o’r diwedd ac wedi’u dadorchuddio gan y Porthfaer. Yn y
man bydd bwrdd dehongli yn cael ei godi er mwyn adrodd rhagor o’r hanes a’r gobaith yw y bydd
modd eu cysylltu â safleoedd eraill ar lwybr Goleuni Sir Gâr trwy blaciau QR.
Amgueddfa Llanymdyfri: Agorodd yr Amgueddfa yn arbennig ar gyfer ein cyfarfod ar 16 Hydref. Mae’n
amgueddfa fechan ddeniadol sy’n adrodd hanes Llanymddyfri, gan gynnwys y Ficer Prichard a
Williams Pantycelyn, Banc yr Eidion Du a’r Porthmyn ynghyd ag hanesion eraill. Ac at hyn mae adran
ar gyfer Cymdeithas Hanes Teuluol Dyfed a chasgliad da o gyhoeddiadau. Lle gwerth ymweld ag ef;
mynediad yn rhad; bydd yn ailagor yn y gwanwyn.
ADRODDIADAU:
Abaty Hendy-gwyn, 24/25 Medi: Roedd
stondin gan y Gymdeithas yn yr ŵyl
ddeuddydd. Denwyd tri aelod newydd
i’n rhengoedd yn ogystal â gwerthu rhai
o’n cyhoeddiadau. Os bydd
gweithgareddau tebyg, eraill yn
ailgychwyn pan ddaw’r pandemig i ben,
gellid ystyried rhoi deunyddiau
pwrpasol at ei gilydd a mynychu’r rhain,
gan gynnwys rhagor o wybodaeth am y
Gymdeithas.

16 Hydref yng Nghapel Coffa William Williams, Llanymddyfri: ‘The Nine Mile Circuit: C18 hymn writers of
the Llandovery area’, oedd pwnc
yr Athro Emeritws Wyn James.
Er i ganu emynau ddod yn
boblogaidd yn ystod ail hanner y
bedwaredd ganrif ar bymtheg,
pwysid yn drwm ar ryw 3,000 o
emynau a gyfansoddwyd yn y
ddeunawfed ganrif ac amryw o’r
rheini yn eu tro yn ddyledus i
waith y Ficer Prichard a rannwyd
gan Stephen Hughes mor
gynnar â’r ail ganrif ar bymtheg.
William Williams, Pantycelyn
oedd y pennaf o’r emynwyr, ond
cyhoeddwyd dros 200 o emynau
gan Morgan Rhys, eto o ardal
Llanymddyfri; cyfansoddodd
Dafydd Jones, y porthmon o Gaeo, ryw 800 o emynau. Rhaid crybwyll Thomas Lewis a David Charles yn
ogystal. Yn sgil cynnyrch y rhain, daeth Sir Gaerfyrddin yn fan cychwyn mudiadau crefyddol a dreiddiodd yn y
pen draw drwy Gymru gyfan. Mae llawer o’r emynau, serch hynny, yn cael eu canu gan Gristnogion ledled y
Byd – traean poblogaeth y Byd. Bydd cyfle i wrando ar y sgwrs ar wefan y Gymdeithas.

