
Daeth yn amser i Gymdeithasfa’r
Gogledd ymweld â Henaduriaeth
Trefaldwyn unwaith eto. Pleser o’r mwyaf
yw i ni gael eich gwahodd i ymuno efo
ni yng Nghanolfan y Gymuned Carno,
Ddydd Mawrth a Dydd Mercher, Mai 2il
a’r 3ydd 2017.

Mae Carno yn lle sydd wedi ei anfarwoli
drwy’r byd am o leiaf dri rheswm. Yn
gyntaf mae enw diddorol i dafarn y
pentref, sef ‘Aleppo Merchant’. 

Yn ail, roedd teulu ‘Murray the Hump’ yn
hanu o Garno. Ymfudodd ei rieni i
Chicago yn America ar ddiwedd y
Bedwaredd Ganrif ar
Bymtheg a ganwyd eu mab,
Llewelyn Morris
Humphreys, yn North
Street, Chicago 1899.
Daeth yn enwog fel un o
‘gangsters’ America, yn
gweithio gyda Al Capone!

Yn drydydd, aeth cynnyrch
Cwmni Laura Ashley i
bedwar ban y byd. Yn drist
iawn, yn dilyn ei
marwolaeth annhymig,

caewyd y ffatri yng Ngharno a bu’r lle yn
edrych yn dlawd am flynyddoedd. Erbyn
hyn daeth bywyd newydd i’r lle gan i
gwmnïau eraill ddechrau defnyddio’r
safle – cwmni lorïau cario coed, a
chwmni trin crwyn anifeiliaid.

Mae cymuned brysur yn trefnu
gweithgareddau amrywiol yn y dreflan,
ac y mae’r Ganolfan yn ganolog i fywyd
y pentref. Ar yr un safle â’r Ganolfan y
mae Ysgol Gynradd Carno, y Clwb
Bowls a’r cae peldroed, Tîm, gyda llaw,
y bu y diweddar Barchedig Harri Owain
Jones yn gysylltiedig ag ef tra bu’n
Weinidog yn yr ardal ym mhum degau a
chwe degau y ganrif ddiwethaf.

Bydd y trefniadau lleol wedi eu gwneud
gan aelodau Peniel ac aelodau
Creigfryn, Capel yr Annibynwyr. Mae’r
ddwy gynulleidfa yn addoli gyda’i gilydd
bob Sul, yn y Ganolfan a Chreigfryn bob
yn ail. Mae’r cydweithio hwn yn bwysig
i’r ddwy gynulleidfa, ac i Ofalaeth Bro
Hafren. Cynhelir y Gwasanaeth
Cyhoeddus Nos Fawrth yng Nghapel
Creigfryn am 7.00 o’r gloch.

Un o Weinidogion enwocaf Carno oedd
Y Parchedig Joseph Thomas (1814-89).
Ganwyd ef yn Llangynog, Sir
Drefaldwyn, yn fab i Edward Thomas
oedd yn chwarelwr o Ddyffryn Nantlle,
a’i wraig Mary. Wedi priodi Margaret
Owen o Garno yn Chwefror 1848, a
chael ei ordeinio yn yr un flwyddyn, aeth
Joseph Thomas i fyw i Garno, ac yno y
bu weddill ei oes. Roedd yn boblogaidd
iawn fel pregethwr. Mae sylw difyr iawn
yn Y Bywgraffiadur Cymreig am ei
bregethu. Ar y dechrau, ‘traddodai ei
bregethau heb fawr ysgafnder ond
ymddengys i ddiwygiad 1859 ei arwain i
newid ei ddull; dewisodd bellach
bregethu’n ‘ymddiddanol’, a thaflodd yr
awenau ar war y ffraethineb a’r
gwreiddioldeb a’i gwir nodweddai. Yn
wir, yr arabedd hwn, llawn o synnwyr
cyffredin cryf, a ddeil i gadw ei enw’n
fyw yng nghof gwlad – diamau hefyd i’w
‘dafod dew’ helpu i hoelio’i ddywediadau
ar gof ei wrandawyr.’

Gweddïwn y bydd modd i ninnau
greu awyrgylch ysgafn cyffelyb, a

chynnal gweithgareddau’r
Gymdeithasfa yn ail
ddull Joseph Thomas o
bregethu!

Estynnwn wahoddiad
twymgalon i’r holl
gynrychiolwyr i’r
Gymdeithasfa, ac i’r
cyhoedd i gyfarfod Nos
Fawrth. Edrychwn ymlaen
at gael eich cwmni.

Edwin Hughes (Parch),
Llanbrynmair
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Dweud Ta-Ta wrth yr hen bunt a chefnogi Corwynt Cariad
Ydych chi wedi gweld un o’r darnau arian newydd, y bunt
aml-ochrog? Dydyn nhw ddim wedi cyrraedd Pontyberem eto, ond
cyn hir dyma fydd yn ein pyrsiau. 

A dyma air o rybudd – ni fydd yr hen bunt yn gyfreithlon wedi
dechrau Hydref 2017. FELLY, beth am gynnal cyfarfod Ffarwelio â’r

hen bunt er budd Apêl Corwynt Cariad rywbryd cyn hynny, a gwahodd pobl i gyfrannu
unrhyw bunnoedd crwn sydd ganddynt yn weddill. Gellid gwneud hyn wrth osod Blwch
y Bunt yng nghyntedd eich capel, neu wrth gynnal Paned am Bunt ar ôl yr oedfa.

Dim ond syniad!

Catrin Roberts (Parch), Pontyberem 

Croeso i Sasiwn y Gwanwyn 2017

Canolfan y Gymuned, Carno


