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Adeilad Newydd Ysgol Gyfun Ystalyfera

Chwilio am enw
....cysylltu'r Ysgol â'r Gymuned
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera yn wynebu cyfnod cyffrous iawn
gyda buddsoddiad anferth mewn adeilad newydd gwerth £12
miliwn ar safle’r ysgol. Ymhen y flwyddyn, ar ddechrau 2017,
bydd y staff a’r disgyblion wedi symud i mewn i floc newydd ar
y safle. Bydd y bloc yn cynnwys labordai, ystafelloedd Dylunio
a Thechnoleg a Thechnoleg Gwybodaeth ynghyd ag unarddeg
o ystafelloedd dysgu ar gyfer yr adrannau Cymraeg a
Saesneg. Bydd Caffi ac ardal ymlacio i’r Chweched Dosbarth
hefyd yn yr adeilad ac Adran Gynnal Dysgu dros ddau lawr
fydd yn cynnwys ardaloedd dysgu anffurfiol. Bydd y cyfan wedi
eu lleoli ar ddwy gyntedd fawr agored, a fydd wedi’u goleuo o’r
nenfwd a gyda waliau gwydr. Bydd paneli solar/golau ar y to
yn sicrhau fod y bloc cyfan yn cynhyrchu tipyn o egni ar ei gyfer
ei hun.
Mae’r ysgol yn awyddus iawn i gynnwys y disgyblion yn y
gwaith o gynllunio’r adeilad newydd. Eisoes mae nifer o blant
ar gyrsiau Adeiladu a Pheirianneg a Ffiseg wedi ymweld ac
mae’r plant nawr yn helpu penderfynu ar ddodrefn, lliwiau ac
edrychiad mewnol yr adeilad.
Lansiwyd cystadleuaeth er mwyn chwilio am enw i’r bloc
newydd, i’r Caffi ac i’r Adran Gynnal ac mae’r ysgol yn gofyn i
ddisgyblion a’r gymuned ehangach i gyfrannu eu syniadau.
Dywedodd Mr Matthew Evans, Prifathro Ysgol Gyfun
Ystalyfera:

“Rwy’n gobeithio y daw cynigion gwirioneddol wych gan
bobl o bob oed ar draws ein cymunedau. Roedd adeiladau’r
ysgol wedi eu henwi ar ol afonydd, sef Tawe/Nedd a Llwchwr
(a bellach Afan a Dulais) ond mae cyfle nawr i newid y drefn
ac i fod yn greadigol a dewis enw fydd yn golygu rhywbeth ac
a fydd yn gyswllt rhwng yr ysgol â’i chymuned ac yn
adlewyrchiad o ddymuniad y disgyblion eu hunain. Mae croeso
i bawb, gan gynnwys darllenwyr y Llais, i gyfrannu at y
gystadleuaeth. Felly anfonwch eich cais atom i’r ysgol!”
Mae manylion pellach a ffurflen ar wefan yr ysgol.
Mwy o hanes yr Ysgol - tudalen 14.
Caeau Ystalyfera - tudalen 18

Rhai o ddisgyblion Blwyddyn 11 Ysgol Gyfun Ystalyfera yn ymweliad â Prifysgol Caergrawnt - mwy ar dudalen 15
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Mae S4C yn dathlu’r Cymoedd ar hyn o bryd gan ddarlledu
nifer o raglenni arbennig sy’n arddangos diwylliant a hanes y
cymunedau arbennig hyn. Un o’r pynciau a oedd yn codi dro
ar ôl tro oedd sefyllfa’r Gymraeg - a’r honiad bod addysg
Gymraeg, er yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau bod miloedd o
drigolion y Cymoedd yn medru’r iaith, wedi methu â sicrhau
bod y Gymraeg yn cael ei siarad ar y strydoedd.
Mae nifer o gynlluniau ar droed i geisio sicrhau bod mwy o
Gymraeg yn cael ei chlywed y tu fas ir ystafell ddosbarth wrth
gwrs. Mae’r papur hwn yn derbyn arian gan Lywodraeth Cymru
er mwyn rhoi cyfle i bobl Cwm Tawe gyfrannu a darllen
newyddion am eu bro yn y Gymraeg. Mae swyddogion Menter
Iaith Castell-nedd Port Talbot yn cynnal llu o ddigwyddiadau ar
gyfer pob oedran i hybu’r Gymraeg yn y gymuned. O fewn
ychydig fisoedd bydd drysau Canolfan Gymraeg newydd ym
Mhontardawe yn agor, gan gynnig ffenest siop i’r Gymraeg
wrth galon Cwm Tawe, ac ennyn balchder newydd yn yr iaith
ac agor llygaid i fanteision dwyieithrwydd. Ond dyw hyn ddim
yn ddigon.
Rwy’n gyn-ddisgybl ysgol gyfun Gymraeg yn y Cymoedd ac
rwy’ wedi sylwi dros y blynyddoedd mai’r cyn-ddisgyblion sydd
yn defnyddio’r iaith wrth eu gwaith yw’r rhai sydd yn dal i siarad
Cymraeg ar ôl gadael yr ysgol ar y cyfan. Yn ogystal â’r holl
gynlluniau i gefnogi’r Gymraeg felly, rhaid sicrhau bod mwy o
swyddi yn gofyn am y Gymraeg fel sgil hanfodol. Byddai
hynny’n sicrhau bod disgyblion sy’n derbyn addysg Gymraeg
yn gweld gwerth mewn ymarfer eu Cymraeg ac yn sicrhau
hefyd bod modd i ni gyd siarad mwy o Gymraeg - yn ein gwaith
bod dydd, yn ein siopau, yn ein hysbytai, neu wrth ddelio gyda’r
Cyngor. Mae’n braf gweld y Cymoedd yn cael eu dathlu, ond
ni allwn droi lygad ddall at y problemau economaidd a
diwylliannol sy’n eu hwynebu. Gallai’r Gymraeg gynnig ateb os
y clymir adferiad y Cymoedd gydag adferiad yr Iaith.
sioned williams

Golygydd mis Mawrth

ysgol Gyfun ystalyfera
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
Gareth richards, Gwasg Morgannwg
ystad ddiwydiannol Mynachlog nedd
Castell-nedd, sA10 7dr
neu e-bost dewiannette@gmail.com
erbyn Chwefror 20fed 2016 os gwelwch yn dda.

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru
2

Weithiau mae cwestiwn syml yn gallu agor cyfrolau. Ddechrau’r
flwyddyn, soniodd cyfaill wrthyf bod haid
o Adar y To (House Sparrows) wedi
bod yn ymweld â’i ardd ers sawl
blwyddyn. Roedd yn tybio mai yr
un adar oeddent yn dychwelyd
ddiwrnod ar ôl diwrnod ers
blynyddoedd.
Oedais
cyn
ymateb. Doeddwn i ddim eisiau ei
siomi oherwydd roedd yn teimlo bod
perthynas agos rhyngddo â’i gyfeillion pluog.
Mentrais ddweud wrtho ei bod yn anhebygol mai yr un adar
ydynt sydd wedi bod yn dod yn ôl a blaen ers blynyddoedd.
Felly holodd ymhellach “Beth yw hyd oes aderyn to ’te?”.
Unwaith eto oedais ond mentrais roi ateb iddo. Rhwng tair a
phump ar y mwyaf oedd yr ateb a roddais. Wedi terfynu ein
sgwrs dechreuais feddwl tybed yn wir beth yw oes aderyn?
Dyma droi at rai o’r safleoedd ar y we i gael ateb i’r cwestiwn
syml.
Y gwir amdani yw ei bod yn gallu bod yn anodd iawn rhoi
oedran pendant i bob aderyn ac mae hefyd yn anodd
gwahaniaethu rhwng adar o’r un rhywogaeth os nad oes rhyw
nodwedd amlwg iddynt. Trwy fodrwyo adar tra eu bod yn
gywion gellir gyda rhywfaint o sicrwydd roi oedran i adar unigol.
Mae’r fodrwy wrth gwrs yn gofnod unigryw i’r aderyn hwnnw
ac os digwydd iddo gael ei ddal neu ei ddarganfod yn farw yn
nes ymlaen yna gellir sylwi ar y manylion ar y fodrwy a nodi ei
oedran.
Beth felly am hyd oes aderyn y to? Wel, ’doeddwn i ddim yn
bell o’r marc. Ar gyfartaledd hyd oes aderyn y to yw tair
blynedd. Wrth gwrs ceir enghreifftiau o ambell unigolyn yn byw
am gyfnod llawer hirach na’r cyfartaledd. Os mai tair blynedd
ar gyfartaledd yw hyd oes aderyn y to, beth am rai o’r
rhywogaethau eraill sydd yn ymweld â’n gerddi ?
Dyma rai enghreifftiau i chi:
Mwyalchen (Blackbird): ar gyfartaledd dwy flynedd a thri mis.
Yr unigolyn hynaf - 20 mlynedd.
Titw Tomos Las (Blue Tit); ar gyfartaledd blwyddyn a hanner.
Yr unigolyn hynaf - 21 mlynedd.
Robin Goch (Robin): ar gyfartaledd blwyddyn a mis. Yr
unigolyn hynaf - 12 mlynedd.
Drudwy (Starling): dwy flynedd a phum mis. Yr unigolyn hynaf
- 22 mlynedd.
Mae’n syndod weithiau sut mae un cwestiwn syml yn eich
harwain at gyfoeth o wybodaeth ac ystadegau sydd yn agor cil
y drws i fywyd beunyddiol ein cyfeillion pluog.

Y Llais yn Trydar ac ar y We
Dilynwch y Llais ar Twitter a’r We
Chwiliwch am @PapurBroLlais ac fe gewch y newyddion diweddaraf
o Gwm Tawe, hanes digwyddiadau yn yr ardal a gwybodaeth am y
papur bro ei hun. Croeso i chi hefyd rannu eich newyddion gyda'r
Llais fel y gallwn ei drydar i Gymru a’r byd!
Mae gan y Llais wefan lle dangosir hen rifynnau. Teipiwch Llais
Cwmtawe yn y peiriant chwilio.

Pobol y cwm
dr steven thomPson

Mae gwreiddiau colofnydd hanes lleol y Llais, Cof y Cwm, yn
ddwfn yng Nghwm Tawe. Cafodd Steven Thompson ei eni yng
Nglanaman a’i fagu yn Rhyd-y-fro. Daw ei fam, Janice, o West
Crossways, Pontardawe ac roedd ei thad hithau’n gweithio yn y
Mond yng Nghlydach. Nid yw tad Steven yn dod o’r cwm fodd
bynnag. Un o Northumberland yw David Thompson, a ddaeth
lawr i dde Cymru yn y 1960au i weithio yng nglofa’r Onllwyn.
Ond mae e wedi hen ymgartrefu yn y cwm – yn ôl Steven, “Mae
lot o bobl yn ei adnabod fel ‘Dai’ erbyn hyn!”
Cafodd Steven ei addysgu yn Ysgol Rhyd-y-fro ac Ysgol
Gyfun Cwmtawe. Yr hyn sy’n anodd i gredu, o ddarllen colofnau
swmpus a difyr Cof y Cwm, yw nad oedd yn medru siarad
Cymraeg nes ar ôl iddo fynd i Brifysgol Aberystwyth i astudio
Hanes. Doedd ei deulu ddim yn siarad Cymraeg, ond fe aeth
Steven ati i ddysgu’r iaith yn ystod ei gyfnod yn y coleg, ac mae
bellach yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg wrth ei waith bob
dydd fel uwch-ddarlithydd Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth.
Yn Aberystwyth, cyfarfu â’i wraig, Gwenno Ffrancon, oedd yn
dod o’r ardal ac hefyd yn gydfyfyrwraig i Steven yno, ac ar ôl
byw yng Nghaernarfon am
gyfnod, daeth y pâr yn ôl i Gwm
Tawe yn 2005 gan ymgartrefu yng
Nghlydach. Mae Gwenno yn
Gyfarwyddwr Academi Hywel Teifi
ym Mhrifysgol Abertawe ac mae
ganddynt bellach ddau o blant,
Dafydd sy’n bump, ac yn ddisgybl
yn Ysgol Gymraeg Gellionnen, a
Huana sy’n ddwy.
Cred Steven i’w ddiddordeb
Dafydd, Huana a Steve
mewn hanes ddatblygu yn yr ysgol.
“Ro’n i’n lwcus i gael athro arbennig o dda – Dylan Rees, o
Landybïe – a wnaeth hanes mor ddiddorol i ni,” meddai. Ac
mae’n credu bod gan hanes rôl ganolog yn ein bywydau ni gyd.
Dywed ei fod yn teimlo’n gryf bod ymwybyddiaeth hanesyddol
yn bwysig: “Mae’n ein helpu ni i ddeall ein sefyllfa presennol yn
well ac yn ein helpu ni wneud penderfyniadau pwysig sy’n
effeithio ar ein bywydau heddiw.”
Mae’r pynciau sy’n cael sylw ganddo yn amlwg yn deillio o’i
ddiddordeb angerddol mewn hanes Cymru, yn enwedig hanes
cymoedd de Cymru. Mae Steven wedi cyhoeddi llyfr ar hanes
de Cymru rhwng y rhyfeloedd, ac mae wrthi’n ysgrifennu ar
bynciau amrywiol gan gynnwys anabledd a’r diwydiant glo a
hanes iechyd yn ne Cymru. Mae’n fwriad ganddo hefyd i
ymchwilio i hanes carnifalau yng Nghymru ac ysgrifennu hanes
un gyfrol y diwydiant glo yn ne Cymru. Yn ogystal â’i waith
academaidd, mae’n dweud ei fod yn cael mwynhad wrth siarad
mewn cyfarfodydd neu ddigwyddiadau cymdeithasau lleol,
cyhoeddi erthyglau mewn papurau newydd a chyhoeddi colofn
Cof y Cwm yn y Llais, wrth gwrs!
Wrth drafod Cwm Tawe, meddai: “Mae’r cwm yn bwysig i fi.
Nid yw’n ryw fath o gasgliad o gymunedau dienw ond yn lefydd
sy’n llawn ystyr a chysylltiadau. Rwyf’ wedi olrhain rhywfaint o
hanes fy nheulu ac maen nhw wedi bod yn y cwm hwn ers y
1880au – teulu Mathias o sir Benfro, teulu Beddoe o sir
Amwythig, teulu Oakwell o ddociau Sheerness, yng Nghaint.
Mae hanes fy nheulu i’n adlewyrchu hanes de Cymru’n
gyffredinol. Felly dwi wastad yn meddwl am y ffrindiau a’r
aelodau o’r teulu sy’n gysylltiedig â phob cymuned pan dwi’n
meddwl am Rhyd-y-fro, Pontardawe, Clydach, Ynysmeudwy,
Rhos, ac yn y blaen.”
Mae teimladau Steven Thompson at fro ei febyd, a’i
ddiddordeb mewn hanes pobl gyffredin de Cymru, wedi arwain
at greu hanesydd sy’n bwrw golwg newydd ar ein bywydau ni
gyd wrth archwilio yr hyn sydd wedi creu ein cymunedau. Rydym
yn ffodus iawn fel darllenwyr y Llais i gael hanesydd sydd mor
wybodus ac sy’n teimlo mor angerddol dros hanes y fro hon fel
sioned williams
un o’n colofnwyr.

y Llais ar radio Cymru

Bu aelodau o bwyllgor a gohebwyr y Llais ar Radio Cymru
yn ddiweddar yn cyflwyno ‘Fy Rhaglen i’. Bob nos am
wythnos, ychydig ar ôl chwech o’r gloch fe gyflwynodd
Sioned Williams (Cadeirydd) John Evans (aelod o’r tîm
golygyddol ac un o’r sefydlwyr) Dewi Myrddin Hughes
(aelod o’r tîm golygyddol) Nest Davies (gohebydd Alltwen a
Phontardawe) a Catrin Heledd (aelod newydd o’r tîm
golygyddol) ddewis o eitemau a chaneuon ar ôl gwrando ar
raglenni’r dydd ar Radio Cymru. Buont hefyd yn cyflwyno eu
hunain, gan sôn am eu rôl gyda’r Llais a’u cysylltiad gyda
Chwm Tawe. Derbyniwyd rhodd o £100 i goffrau’r Llais am
eu cyfraniad ac fe fu’n brofiad diddorol a gwerthfawr a
ddysgodd ychydig am y fro i wrandawyr radio Cymru
gobeithio!

Cyngerdd Gŵyl dewi
Capel y Wern Ystalyfera
Nos Sadwrn, 12 Mawrth, 2016 am 7 o’r gloch
gyda
Cantorion Coety • Sosian • Côr Celli
Sara Dafydd
Mynediad £6. Croeso cynnes i bawb
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safon eu hail iaith yn unig. Nid yw’r rhagfarn a’r anwybodaeth
diweddar a ddangoswyd yn y Western Mail tuag at addysg
cyfrwng Cymraeg yn rhywbeth newydd, felly.
Nid lle ar gyfer addysg yn unig oedd yr ysgol i rai plant, ond
steven thompson
gweithle hefyd. Cafwyd cynllun ‘disgybl-athro’ yn yr oes
Fictorianaidd lle roedd plant a oedd o leiaf 13 blwydd oed yn
derbyn
prentisiaeth o bum mlynedd i weithio fel athro
Addysg a Phrofiadau Plant y Cwm
cynorthwyol yn y dydd a chael addysg gan y prif athro cyn ac
ar ôl oriau’r ysgol. Ym mis Tachwedd 1880, felly, penodwyd
Fel y gallwch ddisgwyl, mae haneswyr yn treulio eu hamser yn
Abel Auckland, bachgen 12 blwydd oed o Bontardawe, fel
astudio bywyd a gwaith pobl o’r gorffennol – brenhinoedd a
‘disgybl-athro’. Un flwyddyn, derbyniodd Abel rybudd am ddod
breninesau, boneddigion a thlodion, dynion a menywod, ac
i’r ysgol am y trydydd tro heb iddo ddysgu ei wersi’n iawn, ond
aelodau o bob cymuned genedlaethol, crefyddol, ethnig a
fe weithiodd yn fwy cydwybodol yn y blynyddoedd canlynol ac
rhywiol yn y byd. Ond, er syndod efallai, nid yw haneswyr wedi
fe
dderbyniodd ei dystysgrif athro ym mis Mehefin 1880. Ond,
talu llawer o sylw i un grŵp arbennig o bobl o’r gorffennol, a
yn
y pen draw, nid yn y byd addysgiadol yr oedd gyrfa Abel i
hynny er gwaethaf eu hamlygrwydd o fewn cymdeithas. Prin,
fod, yn hytrach aeth ymlaen i fod yn glerc gyda chwmni
felly, yw’r sylw manwl a roddwyd i fywydau a phrofiadau plant.
rheilffordd ym Mhontardawe.
Mae’r haneswyr sydd wedi bwrw ati i roi sylw i blant wedi
Roedd disgyblaeth yn yr ysgol yn weddol llym, fel y gellid
canolbwyntio ar dair agwedd o’u bywydau – gwaith, chwarae
disgwyl
o’r cyfnod, ond yr hyn sydd yn ddiddorol am y cosbi a
ac addysg – a bwriad y golofn y mis hwn yw bwrw golwg dros
nodwyd yn y dyddlyfr yw’r ffaith mai am ymddygiad sy’n weddol
yr un olaf yng nghyd-destun Cwm Tawe trwy ganolbwyntio ar
gyfarwydd i rieni ac athrawon heddiw y cosbwyd y plant.
un ysgol fel achos enghreifftiol, sef Ysgol Bwrdd Rhyd-y-fro.
Roedd nifer o blant yn cael eu cosbi yn weddol aml am fod yn
Mae addysg ffurfiol, ar un wedd, yn ddatblygiad gweddol
hwyr
yn cyrraedd yr ysgol yn y bore, er enghraifft, tra bod eraill,
ddiweddar yn hanes y byd gorllewinol ac, yn y Deyrnas
yn enwedig y bechgyn, yn cael eu disgyblu am fethu gwneud
Unedig, a dim ond ers 1870 y mae addysg ffurfiol, dan reolaeth
eu gwaith cartref. Cafodd grŵp o fechgyn eu cosbi ym mis
y wladwriaeth, wedi bodoli.
Tachwedd
1877
am
Oherwydd deddf
ddringo
wal
a
mynd
i
a basiwyd yn y
mewn i iard y merched,
flwyddyn
honno,
sy’n awgrymu nad oedd
sefydlwyd byrddau
bechgyn
yr Oes Fictorianysgolion i ddarparu a
aidd
yn
wahanol iawn i
rheoli
ysgolion
fechgyn heddiw efallai. Er
mewn
ardaloedd
gwaethaf y disgyblu llym,
penodol. Yn achos
roedd un adolygiad ym
un rhan o Gwm
1879
wedi
argymell
Tawe,
sefydlwyd
safonau llymach eto
Bwrdd Ysgol Llanoherwydd tuedd y plant i
giwg i reoli ysgolion
siarad
gormod yn ystod y
y plwyf ac adeiladgwersi;
roedd yr arolygwr
wyd ysgol newydd
Addysg yn y cwm ganrif yn ôl
yn gallu adrodd ar
yn Rhyd-y-fro ym
safonau disgyblaeth gwell y flwyddyn ganlynol, yn anffodus i’r
1877 gyda lle i 150 o blant. Ffurfiwyd y byrddau trwy etholiadau
plant.
lleol ac, oherwydd y gred bod addysg plant yn sffêr addas i
Mater arall a oedd yn holl-bwysig i’r athrawon, y Bwrdd
fenywod ymwneud ag ef, roedd menywod yn gymwys i sefyll
Ysgol a’r awdurdodau addysgiadol oedd presenoldeb. Roedd
fel ymgeiswyr yn yr etholiadau a chael eu hethol i’r bwrdd.
disgwyliad ar Alfred Williams Owen i basio enwau plant nad
Dyma sefyllfa wahanol iawn i’r hyn a gafwyd gyda mathau eraill
oedd
yn bresennol i’r swyddog presenoldeb, ac mae’n
o etholiadau a chyrff cyhoeddus yn y cyfnod. Etholwyd nifer o
ymddangos
iddo orfod pasio llawer o enwau ymlaen dros y
fenywod i Fwrdd Ysgol Llangiwg, gan gynnwys Miss Jones,
blynyddoedd. Roedd llawer o blant yn absennol o’r ysgol pan
Garth, Mrs Thomas, Gelligron, a Miss Lewis, Alltacham; pob
roedd ffair yn yr ardal, er enghraifft, tra bod nifer o’r plant wedi
un yn aelodau o fonedd yr ardal.
cymryd
pythefnos o wyliau ychwanegol ar ôl Nadolig 1877.
Penodwyd Alfred Williams Owen, athro trwyddedig, fel y ‘prif
Ond
roedd
rhesymau mwy dilys am absenoldebau hefyd. Pob
athro’ a Gwenllian Philpott fel athro cynorthwyol, yn ogystal â
blwyddyn byddai llawer o’r plant yn aros adref i helpu gyda’r
menywod eraill yn y blynyddoedd dilynol fel meistresi a
gwaith torri gwair ar y fferm, er enghraifft, ac roedd codi tatws
meistresi cynorthwyol. Yn ddiddorol iawn, penodwyd Eleanor
yn
rheswm i rai aros o’r ysgol yn flynyddol ym mis Hydref. Yn
Owen fel ‘meistres gwnïo’ ym 1881, sy’n awgrymu beth oedd
fwy
aml, tywydd garw oedd y rheswm dros lefelau presenoldeb
natur rhan o’r cwricwlwm i ferched yn yr ysgol. Roedd addysg
gwael ac mae hynny’n awgrymu hefyd pa mor wael oedd dillad
yn un o’r ardaloedd lle roedd cyflogaeth ar gael i fenywod yn
ac esgidiau plant yr ardal.
weddol gynnar mewn cymhariaeth â rhannau eraill o’r
Wrth ymdrechu i ddeall profiadau plant yn y gorffennol, felly,
economi, felly.
mae’n
bosibl astudio’r ysgolion lle treuliodd y plant gymaint o’u
Ond, beth oedd profiad y plant o’r addysg a ddarparwyd yn
hamser. Mae’r ysgolion a’r awdurdodau addysgiadol wedi
yr ysgol? Heblaw am wersi gwnïo i ferched, roedd y plant yn
gadael ffynonellau gwreiddiol niferus i ni gael syniad o natur
astudio darllen, sillafu, ysgrifennu, mathemateg, daearyddaddysg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a rhywfaint am
iaeth, canu ac ymarfer corff. Roedd yr addysg i gyd, er
fywydau
plant y cyfnod. Ond, ar yr un pryd, mae’r ffynonellau
gwaethaf y ffaith fod y Gymraeg yn iaith gyntaf i fwyafrif y plant,
hyn i gyd yn dod o bersbectif oedolion ac nid yw mor hawdd
yn cael ei chynnig trwy’r Saesneg. Mewn gwirionedd, gwelwyd
deall teimladau, emosiynau a phrofiadau plant Cwm Tawe eu
yr iaith Gymraeg fel rhwystr i addysg y plant: sawl gwaith yn yr
hunain.
Mae’r un problemau yn effeithio ar ymdrechion
arolygon blynyddol gwnaethpwyd sylwadau nad oedd yn bosibl
haneswyr
i ddysgu rhywbeth am brofiadau plant mewn gwaith
disgwyl canlyniadau gwell o gofio mai ardal wledig oedd hon
a chwarae, ond bydd y golofn hon yn dychwelyd at y materion
a’r ffaith fod y plant i gyd yn siarad Cymraeg. Tra roedd y
hyn rhywbryd yn y dyfodol er mwyn creu darlun llawnach o
Gymraeg yn iaith y cartref a’r gymuned yn y cwm yn ystod
hanes
a phrofiadau plant y cwm.
diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, Saesneg oedd yr iaith
a ddefnyddiwyd o fewn muriau’r ysgol a barnwyd y plant ar
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk

cof y cwm
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aber-craf

ystradGynlais

Bedydd
Cafodd Sonnie Jac Morgan, mab Emma Jones a Christopher
Morgan ei fedyddio yn Eglwys Abercraf. Yn ogystal
bedyddiwyd Oliver Thomas Morgan, mab Kimberley Morgan a
Hywel Wyn Thomas. Y Parchedig Dewi Roberts fu’n
gwasanaethu yn y ddwy oedfa.

GenedIGAeth
Ddydd Nadolig ganwyd James John, mab bach Lynsay a
Daniel Jenkins, Sgiwen ac wyr bach i Ann a James Jenkins,
Maesycwm.

sefydLIAd y MerChed
Delyth Birnie oedd y wraig wadd mis Rhagfyr. Bu’n chwarae’r
gitar ac yn cyfeilio caneuon a charolau y Nadolig. Ar ôl hynny
cawsant de a danteithion a baratowyd gan yr aelodau.
Ar ddechrau mis Ionawr bu’r aelodau yn dathlu’r Nadolig a’r
Flwyddyn Newydd yn nhafarn y Tredegar Newydd, Cwmtwrch.
MerChed y CrIBArth
Unwaith eto, Delyth Birnie oedd y wraig wadd ac fe ailadroddodd ei pherfformiad ar y gitar. Yn ogystal cynhaliwyd
cwis am y Nadolig. Y tro yma cafwyd mins peis gyda dishgled
o de.
Mis Ionawr daeth John Williams o’r Palleg i ddangos lluniau
ar sgrîn o eglwysi a chestyll Cymru. Roedd lluniau eraill
ganddo o adeiladau diddorol megis mynachlogydd Tintern a
Chastell-nedd, cofgolofn Llywelyn ein llyw olaf yng Nghilmeri
a llyn Safaddan yn Llangors.
MArwoLAeth
Cydymdeimlwn gyda nifer o deuluoedd yr ardal wedi iddynt
golli eu hanwyliaid adeg y Nadolig:
• Graham Thomas, mab Edie a gŵr Sheila,
• Christine Diamond, mam Leila a Lewis
• Gwilym Griffiths, brawd Ann Breeze
• Marian Williams, mam Ann, Margaret, Llewela a David
• Gwladys Jenkins, mam Sandra ac Adrian
• Nyrs Eirwen Harvey, Ynyswen.
Cofiwn am yr holl wyrion yn ogystal.
y CLeIfIon
Dymunwn yn dda i Margaret a Jeff Harris, Danyfron sy’n gwella
ar ol anap yn y car a’r llall ar ôl triniaeth lawfeddygol.
yMChwIL CAnCr
Pob nos Lun am 7.30 yn Neuadd Abercraf cynhelir Gyrfa
Chwist gyda’r elw tuag at Ymchwil Cancr. Mor belled eleni
mae’r criw bach o dan arweiniad Ann Watkins, Nantgwared
wedi casglu £1,700. Ym mis Ebrill cyflwynwyd tystysgrif iddynt
i gydnabod eu bod wedi codi £30,000 dros y blynyddoedd.
Tipyn o gam yn wir.
Mae angen mwy i ymuno ac mae croeso cynnes i bawb. Os
nad ydych yn gallu chwarae, peidiwch a phoeni, fe dysgwch!
yr ysGoL
Cyn y Nadolig cynhaliwyd Ffair Grefftau yn Ysgol y Cribarth
dan nawdd Cymdeithas Rieni ac Athrawon yr ysgol.
Ar Sadwrn 19 Rhagfyr cynhaliwyd ffair y tu allan i’r Swyddfa
Bost. Roedd llawer o bethau i’w prynu yno yn enwedig ceirw
pren a’u cyrn canghennog. Fe werthwyd dros 80 ohonynt.
Owen Thomas a Ben o Caehopcyn a nifer eraill o’r tadau fu’n
gweithio’n galed i’w creu. Rhwng y ddwy ffair fel gyflwynodd y
pwyllgor siec gwerth £950 i’r ysgol.

oedfAon y nAdoLIG
Ar noswyl Nadolig cynhaliwyd Oedfa Gymun yng nghapel
Ainon o dan ofal y Parchg John Talfryn Jones, Rhydaman.
Yna, ar fore’r Nadolig yng nghapel Sardis cynhaliwyd oedfa.
Cafwyd anerchiad pwrpasol gan Geraint Jenkins.
Diolch i bawb a ddaeth i fod yn rhan o’r oedfaon arbennig
yma.
GŵyL Goed nAdoIG
Yn Eglwys Sant Cynog yn ystod wythnos gyntaf Rhagfyr
addiurnwyd yr Eglwys gan amrywiaeth o goed Nadolig.
Gwahoddwyd wahanol sefydliadau crefyddol, cymdeithasau,
busnesau, ysgolion ac unrhyw un oedd â diddordeb i fod yn
rhan o’r fenter. Bu’r ymateb yn wych a’r cyfan yn creu
awyrgylch arbennig.
Bu nifer dda yn ymweld â’r Eglwys yn ystod yr wythnos i
fwynhau bod mewn awyrgylch dawel ac i fyfyrio. Diolch i bawb
a gefnogodd y fenter. Bu’n llwyddiant mawr.
MArwoLAethAu
Ar 29 Tachwedd yn Ysbyty’r Gymuned, Ystradgynlais bu farw
Betty Evans, Heol Giedd, priod y diweddar Charles a Len,
mam Edward, Robert a Karen, mam yng nghyfraith Carole,
Hefina ac Alan, llys fam, mamgu a hen-famgu annwyl.
Yn Ysbyty’r Gymuned ar 30 Tachwedd bu farw David James
Lewis, Heol Aberhonddu, priod y ddiweddar Mary, tad Michael,
Janine, Sandra a Teresa, tadcu, hen-dadcu, brawd ac ewythr
annwyl.
Yn ei gartref ar Heol Aberhonddu ddydd Nadolig bu farw
Raymond Howell Jones (Ray) gynt o’r Alltwen, partner Kitty,
tad Jeanette, Wendy, Linda a Debra a thadcu annwyl.
Yn Ysbyty’r Gymuned ar 3 Rhagfyr bu farw Ieuan Jones,
Dolfaen, Penrhos, priod Gwenda, tad Stephen a Susan, tadcu
hen dadcu a thad yng nghyfraith annwyl.
Yn Ysbyty’r Gymuned ar 30 Rhagfyr bu farw Gareth James,
21 Maescynog, priod Denise, tad Michael a Patrick, tadcu Greg
ac Edward, hed dadcu Amber, Denise, brawd Teifryn,
Raymond, Barbara, Heather, Elaine a Heulwen.
Yng nghartref Ty Mawr, Abercraf ar 2 Ionawr bu farw Myra
Davies, gynt o Heol Gorof, priod y diweddar Trevor a modryb
annwyl. Cofiwn amdani’n gyfeilyddes fedrus.
Ar 4 Ionawr yng nghartref Cwrt Enfys, bu farw Gwilym
Griffiths, gynt o Lluest, priod y ddiweddar Carol, brawd a brawd
yng nghyfraith Margaret, Ann a’r diweddar John, llys-dad, tadcu
a hen dadcu annwyl.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd yn eu hiraeth a’u
galar.
ChwAeroLIAeth AInon
Bu aelodau’r Chwaeroliaeth yn mwynhau Cinio Nadolig yn
nhafarn y Butchers, yr Alltwen. Diolch i Heather am drefnu’r
cyfan. Bydd y Chwaeroliaeth yn ail-ddechrau ar Nos Fercher,
3 Chwefror ac yn cyfarfod am 7 o’r gloch bob yn ail nos
Fercher.
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ystalyfera
GwAsAnAeth CAroLAu CyMunedoL y wern
I dywys ein meddyliau i gyfeiriad Bethlehem cynhaliwyd
Gwasanaeth Carolau ar gyfer cymuned Ystalyfera yng
Nghapel y Wern ar nos Iau, 10 Rhagfyr.
Braf oedd gweld cynulliad teilwng wedi dod ynghyd i ymuno
yn y gwasanaeth o naw llith a charol. Er bod y darlleniadau a’r
carolau yn gyfarwydd iawn roedd popeth ynglyn â’r
gwasanaeth mor newydd ac adfywiol ag erioed.
Yn cymryd rhan yng Nghapel y Wern roedd disbyblion Ysgol
Gymraeg y Wern ac yn sicr iawn roedd eu cyfraniad
gwerthfawr i’r gwasanaeth wedi creu argraff ddofn ar bawb
oedd yn bresennol. Felly mae’n diolch yn fawr i Lucy Willis a
Maddy Taylor yr offerynwyr, Jessica Davies-Tyson yr
unawdydd, Erin Brittain-Jones, Carwyn Jones, Casey Colwell,
Lia Thomas, Mia Muchitelli, Eloise Huykman, Lucy Smith, Ellie
Smith, Aimee Evans, Taegan Griffiths-Brown, Bethan Trueman,
Anwen Duke, Isla Williams, Bronwen Donovan, Maddy Davies,
Sadie Brophy, Erin Williams, Nia Jones, Elicia Durber-Price a
Maisie Stoneman: aelodau’r Côr. Gweddus yw cydnabod
cefnogaeth brwd y Pennaeth, Mr Kevin Davies ac aelodau’r
staff oedd yn bresennol, Mr Steff Jones a Mrs Lesley Spurway.
Yn cymryd at y darlleniadau oedd y brodyr Howard Roberts,
Ogwyn Phillips, Canon Timothy Hewitt, Kevin Davies, Mathew
Evans, y Cynghorydd Alun Llewelyn a’r chwiorydd Rona
Stroud, Joyce Mansel a Gwenda Thomas, AC.
Yn ôl y disgwyl, ein horganydd yn y gwasanaeth oedd Mr
Doug Roberts ac roedd ei gyfraniad fel arfer yn sylweddol iawn.
Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran ac am gefnogaeth
llu o ffrindiau oedd wedi troi i mewn, er mwyn ymuno mewn
gwasanaeth mor hyfryd. Heb amheuaeth roedd pawb wedi
ymadael â Chapel y Wern y noson honno gyda bendith dawel
y Nadolig yn ddiogel yn eu calon.

ddau dat-cu Geoff a Roger ynghyd a Mrs Menna Davies, hen
fam-gu Dyfan ac Elenna Mai.
Llongyfarchiadau mawr i’r teulu bach. Cawsant yr anrheg
gorau posib y Nadolig hwn. Pob bendith a phob dymuniad da
iddynt fel teulu dedwydd ar gyfer y dyfodol.
LLonGyfArChIAdAu MAwr I hAnnAh
Does dim byd yn rhoi mwy o bleser a boddhad i ni na’n bod yn
clywed am lwyddiant ein pobl ifanc. Mae Hannah sy’n ferch i
Julie a Kevin Barron, Heol y Stryd Fawr yn Ystalyfera yn
ddisgybl blwyddyn 10 yn Ysgol Gyfun Maesydderwen ac
ymhlith pethau eraill mae’n rhagori
mewn chwaraeon, yn enwedig yn
y gamp o chwarae pel-rwyd.
Hannah yw capten tîm pel-rwyd
ei blwyddyn yn yr ysgol. Yn
ychwanegol at hynny mae’n
gapten ar dîm Ystradgynlais o dan
15 ac yn aelod o garfan Powys o
dan 16. Ei safle yw ymosodwr ac
mae’n amlwg ei bod yn aelod
blaenllaw iawn o’r tîmau mae’n
cynrychioli.
Dalier ati i fwynhau’r gêm a
dymunwn yn dda i Hannah ar gyfer
y dyfodol.
GwAsAnAeth nAdoLIG y wern
Yn ol ein harfer cynhaliwyd dau Wasanaeth Nadoligaidd eu
naws yn ystod mis Rhagfyr yn y Wern. Gwasanaeth o naw llith
a charol oedd y cyntaf wedi ei drefnu gan Mr Doug Roberts, er
mawr llawenydd a bendith i bawb oedd yn bresenol. Cymerwyd
at y darlleniadau a chyhoeddi'r emynau gan yr aelodau a diolch
i bawb am gyfrannu mor fendigedig at y gwasanaeth.
I ychwanegu at y naws Nadoligaidd cafwyd tair eitem
rhagorol gan Stefan Ortega Davies ar y cello, ei chwaer Sofia
ar y delyn ac eitem gan Driawd y Wern, sef Rona, Colin a
Doug. Yn sicr iawn roedd datganiadau y cyfeillion annwyl yma
wedi cyfoethogi'r gwasanaeth yn sylweddol iawn.
Diolch felly i bawb a gymerodd ran ac yn arbennig i Doug
am drefnu a chydlynu'r cyfan.
Y gobaith mawr hefyd yw bod y gwasanaeth ar brynhawn
Sul cyn y Nadolig wedi bod yn fodd i ni weld y seren oedd yn
teithio tua Fethlehem ac i ni glywed can yr angylion oedd yn
cadw cwmni a'r bugeiliaid ar y llethrau.
Mae rhin arbennig iawn yn perthyn i Oedfa Gymun ac yn
arbennig felly adeg y Nadolig ac wedi canu carol neu ddwy a
phlygu pen a derbyn y bara a'r gwin cawsom gyfle pellach i
seiadu a chyfeillachu o gwmpas y byrddau yn y festri. Mawr
yw'r diolch i'r cyfeillesau caredig oedd wedi darparu ar gyfer y
pererinion.
Erbyn hyn mae'r Nadolig wedi dod a mynd ond erys ei
fendith i oleuo ein traed wrth i ni dramwyo llwybrau blwyddyn
newydd yn ein hanes. Boed i'r flwyddyn newydd hon fod yn un
da i bawb ohonom.

Cyngerdd Gŵyl dewi
Capel y Wern Ystalyfera
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Croeso MAwr I eLennA MAI
Mae Carwyn ac Adele a Dyfan wedi eu bendithio’n helaeth
iawn gyda dyfodiad Elenna Mai i’w haelwyd glyd a chynnes yn
New Road, Ystradowen.
Yn naturiol mae Carwyn ac Adele uwchben eu digon wrth
weld Elenna Mai mor ddiddig yn eu canol ac mae Dyfan mor
hapus wrth feddwl fod ganddo chwaer fach newydd i ofalu
amdani.
Os oedd llawenydd ar aelwyd Carwyn ac Adele gyda
dyfodiad Elenna Mai nid oedd gronyn llai o hapusrwydd yng
nghalonnau y ddwy fam-gu, sef Margaret Jean a Jackie, y

Nos Sadwrn, 12 Mawrth, 2016 am 7 o’r gloch
gyda
Cantorion Coety • Sosian • Côr Celli
Sara Dafydd
Mynediad £6
Croeso cynnes i bawb

cwmllynfell

yr alltwen

neuAdd sAMueL
Ar ddydd Mercher,Rhagfyr 2, daeth criw o blant yr Ysgol
Gynradd i ddiddanu. Cafwyd awr hyfryd yn eu cwmni a diolchir
yn fawr i’ r disgyblion a’r athrawon. Roedd yn brynhawn
stormus a bach iawn o aelodau a fentrodd allan ond rhaid
dweud fe gollon nhw wledd.

y CAPeL
Cynhaliwyd Bore Coffi Nadolig llwyddiannus iawn eleni eto.
Llwyddwyd i godi £890 a diolch i bawb am eu cefnogaeth.
Ar fore Sul Rhagfyr 20fed cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig.
Cafwyd darlleniadau o “Cadwn Ŵyl” T.Elfyn Jones gan Delma
James, “Y Sêr Ddewiniaid” Alice Evans gan Rhiannon
Hammond, “Seren y Nefoedd” Alice Evans gan Anne Davies,
a “Gwaith y Nadolig” Mererid Hopwood gan Siân Hart.
Darllenodd Rachel Davies Luc 2, adnodau 1-7 - Genedigaeth
Iesu, ac Elin Lloyd Luc 2, adnodau 8-13 - Y Bugeiliaid.
Offrymwyd gweddiau gan Anne Richards a Helen Lloyd.
Cafwyd deuawd ar y piano o “Come all ye swinging faithful”
gan Heather Williams a Rhiannon Hammond-Pugsey a
chwaraeodd Rhiannon “Gŵyl y Baban” Robat Arwyn ar y ffliwt.
Cyflwynwyd y carolau gan Susan Flook-Lewis, Wendy Davies,
Pamela Thomas, Ann Williams ac Elizabeth Davies, a chafwyd
anerchiad gan ein gweinidog y Parchedig Gareth Morgan
Jones. Diolch yn fawr i Delma James am baratoi yr oedfa
raenus a bendithiol iawn.
Hyfryd oedd croesawu rhai o’n haelodau sydd yn byw oddi
cartref ar fore Dydd Nadolig mewn oedfa gymun. Darllenwyd
rhannau o’r ysgrythur gan Rachel Davies, Mari a William
Lanchbury a Rhiannon Hammond-Pugsey. Offrymwyd y
gweddiau gan Catrin Richards a Ffion Lanchbury a
chyflwynwyd emynau gan Elin Davies a Siân Sutton. Dyna
fendithiol oedd cael anerchiad gan ein gweinidog y Parchedig
Gareth Morgan Jones am wir ystyr y Nadolig. Darllenodd Jane
Altham-Watkins “Ymson Joseff” gan Gwynn ap Gwilym.

y CAPeLI
Eleni eto dathlwyd y Nadolig yng Nghapel Cwmllynfell gyda’r
aelodau a’ r plant yn cymryd at y rhannau arweiniol. Cafwyd
yn ogystal gyfraniadau cerddorol amrywiol gan y plant - canu,
unawdau ar y ffidil, y corn ffrengig a’r cornet. Pleser oedd
gwrando arnynt.

Croeso
Croeso i Edie a Chloe, efeilliaid Siân ac Andy a gor-wyresau
Jean Rees a’r diweddar Tom Rees, Penygraig.
GweLLhAd BuAn
Dymunwn adferiad buan i Elfryn Bowen, Stryd Edward sydd
wedi bod yn Ysbyty Treforys am gyfnod maith.

Ar brynhawn Sul Rhagfyr 13, cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig
Capel Brynllynfell. Crewyd naws hyfryd yno dan arweiniad Mrs.
Nia Jones gyda chyfraniadau pwrpasol gan yr aelodau.
dAthLu
Llongyfarchiadau i Mr Wil Fyfield, Y Felin ar ddathlu ei
benblwydd yn 90 oed.
CLeIfIon
Dymunwn wellhad buan i Mrs. Joan Rosser, Pen y Bryn, sydd
wedi derbyn triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty Treforys. Mae Mrs
Bessie Morris, Pant y Brwyn yn gwella hefyd ond yn dal yn
Ysbyty’r Gymuned.
MArwoLAeth
Yn ystod mis Rhagfyr bu farw pedwar o drigolion y pentre - Mr.
Ceri Jones, Cefn Bryn Brain, Mrs Julie Newell, Ochr y Waun,
Mrs. Brenda Williams, Heol Gwilym a Mrs Olwen Williams,
Railway Terrace. Estynnwn bob cydymdeimlad i’w teuluoedd
oll yn eu hiraeth a’u galar.
Cofiwn am a chydymdeimlwn yn ddwys â Mr. a Mrs Ogwyn
Williams, Heol Harris ar golli eu merch a Mr. a Mrs. Haydn
Griffiths ar golli eu mab.
ysGoL CwMLLynfeLL
Cafwyd gwledd yn y Neuadd cyn y Nadolig gyda phlant yr
ysgol yn perfformio “Peter Pan”. Rhaid canmol pawb am eu
gwaith clodwiw.

Anrhydedd
Llongyfarchiadau i’r actores Siân Phillips sydd wedi derbyn yr
anrhydedd Fonesig yn rhestr anrhydeddau’r Frenhines. Bu
Siân yn byw yn rhif 13 Bryn Llywelyn am ran helaeth o’i
phlentyndod, ac roedd yn aelod o’r Ysgol Sul lle bu’n actio yn
y ddrama ‘Goleuni’r Byd.’ Cafodd Siân ei haddysg yn Ysgol
Gynradd Rhos ac Ysgol Ramadeg Pontardawe.
Môr o oLeuAdAu
Unwaith eto eleni
bu Keith a Beti Ann
Jones, Clos Llwynallt yn codi arian
tuag achosion da
drwy newid eu
cartref yn fôr o
liwiau Nadoligaidd.
Gwedd-newidiwyd
eu
hystafelloedd
gyda 12,000 o
oleuadau
bach
llachar, mynydd o eira ffug a 5,000 o drugareddau a
chymeriadau Nadoligaidd, y rhan fwyaf ohonynt o wahanol
farchnadoedd yr Almaen. Mae golygfa o’r preseb, a grewyd
gan Keith ei gŵr, yn boblogaidd iawn ynghyd â’r eirth gwyn. Yn
ychwanegol, am y tro cyntaf, bu ceirw ffug yn pori ar y lawnt o
flaen ty. Bu’n codi £5 y pen ar ymwelwyr a llynedd cododd
£12,000. Mae’n benderfynol o barhau, a hynny ar ol colli ei
mab, Michael y llynedd.
Da iawn Beti a Keith a diolch am ei gwaith da dros y
blynyddoedd.
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Pontardawe
tABernACL: oedfAon MIs Chwefror
7
10.30
Y Parchg Owen Pugh (Cymundeb)
14
5.30
Y Parchg Clive Williams (S)
21
10.30
Y Parchg Owen Pugh
28
10.30
Y Brawd Rhydian Griffiths
oedfAon MIs MAwrth
6
10.30
Y Parchg Owen Pugh (Cymundeb)
13
10.30
Y Brawd Geraint Lloyd
20
10.30
Y Parchg Owen Pugh - Sul y Blodau
25
10.30
Y Parchg Owen Pugh – Y Groglith
27
10.30
Y Chwaer Marie Thomas (S) – Sul y Pasg

gôrau ysgylion gynradd Cwmtawe yn cael ei gynnal yn y
Tabernacl. Llynedd roedd y capel yn orlawn i glywed naw côr
yn cystadlu gydag Ysgol Sant Joseph, Clydach, yn fuddugol.
Edrychwn ymlaen yn awyddus i weld y cystadleuaeth eto eleni.
GwoBrAu
Bu cystadlu yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd yn lwyddiant mawr
i Clinton Roberts, y cigydd. Dyfarnwyd ef yn gigydd porc gorau
Cymru a hefyd enillodd chwe gwobr aur am ei gig moch cartref,
cig moch brith, selsig porc tew, byrgers eidion, sleisiau gamwn,
a selsig porc a phupur du. Llongyfarchiadau i Clinton sydd yn
un o gyfeillion y Llais.

GwAsAnAeth dAnyBryn
Ar 13 Rhagfyr cawsom pleser mawr iawn i wahodd trigolion a
staff Cartref Preswyl Danybryn i ymuno â ni yn ein gwasanaeth
carolau blynyddol. Roedd cynulleidfa barchus yn bresennol ac
yn eu plith roedd Maer Nedd Port Talbot, y Cynghorwr Arthur
Davies a Maer Tref Pontardawe, y Cynghorwr D. B. Thomas.
Yn ein diddanu roedd Band Arian Gwauncaegurwen.
Clywsom sawl carol adnabyddus gan y band. ‘Roedd y sain yn
arbennig o dda a’i derbyniwyd yn gynnes iawn gan bawb.
Darllenwyd darnau addas o’r ysgrythyr gan y ddau Faer,
Eric Francis o’r Tabernacl a Rhian Harris o Danybryn.
Diolchodd y Parchedig Owen Pugh i bawb am eu cyfraniadau
ac yn enwedig i staff Danybryn am eu gwaith a’u gofal tyner.
MArwoLAeth
Blin iawn yw cyhoeddu marwolaeth un o’n haelodau, sef John
Edwards, Heol Aberhonddu ar 14 Rhagfyr yn 78 mlwydd oed.
Cydymdeimlwn gyda’i wraig Jillian a’u plant Andrew, Stuart ac
Alison. Roedd John hefyd yn dad yng nghyfraith hoffus i
Beverley ac Anne ac yn dadcu tyner i Nathan, Carwyn, Isabel,
Iwan a Rhys. Cydymdeimlwn hefyd gyda’i frawd Cyril, ei
chwaer yng ngyfraith Shirley a’r diweddar Tommy.
Gwasanaethwyd yr angladd yn Amlosgfa Treforus gan y
Parchgedigion Gareth Morgan Jones ac Owen Watcyn Pugh.
CInIo nAdoLIG
Cynhaliodd Cymdeithas Ruth a Naomi ei chinio blynyddol yng
ngwesty New Lodge, yr Alltwen ar brynhawn Mawrth 15
Rhagfyr. Roedd yn brynhawn hwylus iawn a phawb wedi
mwynhau’r bwyd blasus. Dyma lun rhai o’r chwiorydd yn barod
i dderbyn y wledd.

Dyma raglen y gymdeithas am y mis nesaf: 19 Chwefror: Te
Crempog. Croeso cynnes i bawb. 29 Chwefror: Cinio Gwyl
Dewi
CLwB rotArI CwMtAwe
Mae’r Clwb Rotari yn dal i fod yn brysur yn trefnu cystadlaethau
a chyngherddau gwych yn ein ardal yn dilyn cyngerdd
llwyddiannus iawn yn y Tabernacl ym mis Rhagfyr. Ar y 9fed
Chwefror yn Ysgol Maesydderwen bydd cystadleuaeth’ Chef
Ifanc y Flwyddyn’ lle bydd bobl ifanc o ysgolion dros De Cymru
yn cystadlu. Yn gynnar ym mis Ebrill bydd cystadleuaeth i
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MerChed y wAwr
Fel arfer ym mis Tachwedd ymunodd yr aelodau ag aelodau
Cangen Lôn-Las. Cawsom noson ddifyr ac addysgiadol gan
Wendy Ellis, sydd yn dipyn o gogydd, wrth iddi rannu
awgrymiadau ar gyfer coginio danteithion Nadolig. Hefyd
cawsom dipyn o hanes y bwydydd hyn. Diolch i aelodau LônLas am eu croeso twymgalon, a mwynhawyd y wledd a
baratowyd ar ein cyfer.
soAr
BeIBLAu newydd
Cyflwynwyd copi o’r Beibl newydd lliw i’r plant i bob un o blant
yr Ysgol Sul ac aelodau’r Clwb Plant. Y gobaith yw cyflwyno
copi hefyd i lyfrgell Ysgol Gymraeg Pontardawe. Rydym hefyd
wedi derbyn copïau o’r Beibl.net newydd. Braidd yn fân mae’r
print i’r rhai hynaf yn ein plith, ond y farn gyffredinol yw bod
ambell i bennod yn dipyn haws i’w deall, er bod y rhannau sydd
ar ein cof wrth gwrs, o’r hen gyfieithiad, yn well gennym. Nid
pawb wrth gwrs o’r to iau sydd wedi dysgu cymaint ar eu cof!
nAdoLIG
Ar fore Sul Rhagfyr 20fed cawsom yn ein gwasanaeth Nadolig
eitem newydd eleni. O’r blaen bu ambell un yn rhoi unawd ar
offeryn i ni, ond y tro hwn cawsom grŵp o offerynwyr sef
Andras, Heledd,
Daniel, Lowri a
Dewi yn chwarae
amryw drefniant
o garolau. Bu Efa
ac
Alaw
yn
cyfrannu ar y
piano a’r plant i
gyd yn darllen
rhannau o stori’r
Nadolig cyntaf
mewn gwisgoedd
addas, dan ofal
Sioned. Andras
oedd
yn
cyflwyno’r neges. Casglwyd £100 ar gyfer Tŷ Hafan. Roedd
dau deulu o Siapan yn y gynulleidfa, sy’n treulio blwyddyn ym

Mhrifysgol Abertawe. Croesawyd nhw i’r gwasanaeth ac
ymunodd y ddau deulu gyda ni wedi’r oedfa i brofi ymweliad
Siôn Corn ac i sgwrsio uwchben coffi a mins peis. Diolch i
Hywel Wyn a Beryl am eu gwaith. Cafodd pob aelod becyn o
‘fudge’ gan Heledd ac Andras, a wnaed gan Heledd ei hun.
Derbyniwyd yn ddiolchgar iawn.

Mathew mae’r Iesu yn ein hatgoffa o’n blaenoriaethau. “Y
flaenoriaeth i chi ydy gadael i Dduw deyrnasu yn eich bywydau
a gwneud beth sy’n iawn yn ei olwg; wedyn byddwch yn cael
y pethau eraill yma i gyd. Felly peidiwch poeni am yfory, cewch
groesi’r bont honno pan ddaw. Maen well wynebu problemau
un dydd ar y tro”. (Cyfieithiad Beibl.net)
Fe fydd oedfa Mis Mawrth o dan ofal y Parchg Owen Pugh,
Mis Ebrill y Parchg Clive Williams, Mis Mai y Parchg Dewi
Myrddin Hughes. Bydd pob oedfa ar y Sul cyntaf o’r Mis am
2.30 y/p, croeso cynnes iawn i bawb.
sAron
Chwefror
7
Parchg Carl Williams
14
Parchg Gareth M Jones
21
Parchg Illtyd Prothero
28
Brawd Eric Francies

Ar fore Nadolig, yn ôl ein harfer, cafwyd gwasanaeth
Plygain. Gyda Tudur yn arwain, cymerwyd rhan gan John
(Lewis), Wendy, Siân Thomas, Gareth Bale a Miriam (merch
Linda Wyn) Beryl fu’n trefnu. Mae’r aduniad yma ar fore
Nadolig, yn flynyddol, fel arfer yn hyfryd.
Ar fore Sul 27ain, roedd Tom wedi trefnu addoliad anffurfiol
- pawb yn cyd-ddarllen yr emynau, eu canu ar eu heistedd, a
chafwyd hanesion am y Blygain draddodiadol gan Tom.
Cymerodd Wendy, Beryl a Cynthia ran ac wedi’r oedfa cawsom
sgwrs a ‘disghled’ gyda’n gilydd.
Ar Ionawr 1af yn ein cwrdd gweddi, bu Daniel, Sioned,
Hywel Wyn, Lowri, Susan, Wendy, Beryl, a Cynthia yn arwain
ein haddoliad.
Cafwyd £121 yn y bocs ‘cardiau Nadolig’ i’w yrru i’r
Ambiwlans Awyr.
CoLLed
Bu farw Mrs Nona Ebenezer wedi cystudd hir a ddioddefodd
heb un gŵyn er ei bod yn ddall ac yn methu gadael ei gwely
ers sawl blwyddyn. Bu’n aelod ffyddlon iawn yn Soar, yn
athrawes Ysgol Sul ac yn gwasanaethu’r achos gyda’i gŵr ar
hyd y blynyddoedd. Gedy wyres, Eve, a gor-wyrion.
Cydymdeimlwn â hwy yn eu colled.
GenI
“Newyddion braf a ddaeth” cyn Nadolig, sef geni Macsen, mab
Rebeca ac Aled a gor-ŵyr i Margaret a John Pritchard. Croeso
mawr iddo.
CLeIfIon
Mae Iris, chwaer Wendy, erbyn hyn yng nghartref nyrsio y Glais
wedi cyfnod eithaf cythryblus, ac yn dechrau ymgartrefu yno
yng nghwmni ei chwiorydd sy’n ymweld yn ddyddiol.

Ar y Sul cyn y Nadolig cynhaliwyd yr oedfa gan y chwiorydd o
dan arweiniad Hazel Bevan. Cymerwyd y rhannau arweiniol
gan Pamela Jones, Marietta Davies, Janet Jacobs ac Elizabeth
Jones ac offrymwyd y weddi gan Mary Jenkins. Cawsom dê a
mince pies fel yr arfer ar ol y gwasanaeth.
GweLLhAd BuAn
Yn ystod Rhagfyr bu Arthur Bryn Jones yn yr ysbyty a hefyd
eto yn Ionawr. Hefyd blin oedd clywed bod Joan Jones, Waun
Sterw a hefyd Gwen Jones, Waun Penlan wedi bod yn yr
ysbyty. Gobeithio daw y flwyddyn newydd â gwell iechyd i’r tri
ohonynt
MArwoLAethAu
Trist cofnodi marwolaeth Mrs Irene Matterson, Gellideg a hefyd
Mrs Hetty Morgan gynt o Alltywerin. Cydymdeimlwn yn ddwys
â’r teuluoedd hyn yn eu hiraeth a galar.

craiG cefn Parc
PAntyCrwys
Ar fore Sul cyn y Nadolig cynhaliwyd gwsanaeth Nadoligaidd
gydag eitemau pwrpasol gan blant a phobl ifanc Pantycrwys.
Diolch i Ffion Jones, Tirion a Emyr (Williams), Rhiannon,
Angharad a Catrin James am ein diddanu gyda chan ac ar
lafar. Diolch i Carys Morgan am ei heitem gerddorol ar y corn
ffrengig. Hefyd yno i gefnogi roedd Dafydd a Rhys ynghyd â’u
teuluoedd. Cafwyd oedfa fendithiol iawn a phawb yn eu
siwmperi Nadolig.

rhydyfro
CAPeL y BArAn
Ar yr ail Sul o’r Adfent cawsom oedfa fendithiol yn ddathlu’r
Nadolig. Roedd yr oedfa o dan ofal yr aelodau a chyfeillion yr
eglwys. Braf iawn oedd croesawu nifer o ffrindiau a ymunodd
gyda ni. Hyfryd oedd y cymdeithasu dros baned a mins peis
ar y diwedd. Diolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y
gwasanaeth. Hefyd mae ‘na ddyletswydd arnom i ddiolch i
bawb a’n cefnogodd yn ystod y flwyddyn: yn weinidogion a
lleygwyr a chyfeillion am eu cefnogaeth ar hyd y flwyddyn.
Dyledwyr ydym yn wir i gymaint o bobl.
Roedd oedfa gyntaf y flwyddyn o dan ofal y Brawd Eifion
Walters. Mae dechrau blwyddyn yn gyfle i ni fel unigolion ac
eglwysi i drefnu ein blaenoriaethau. A beth tybed yw’r rheini?,
Mahatma Gandhi ddywedodd fod ein gweithredodd yn dangos
ein blaenoriaethau. Yn y chweched bennod o’r Efengyl yn ôl
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felindre
neBo
Braint oedd bod yng ngwasanaeth cymun fore Sul, Rhagfyr
20fed a oedd yng ngofal y Parchedig Owen Watcyn Pugh.
Derbyniodd bum aelod newydd i Eglwys Nebo a gweinyddu’r
cymun cyntaf iddynt, sef o’r chwith Barry a Linda Plummer,
Gwenyth Davies, Maria Bell ac Anneka Bell.

fam a mam yng nghyfraith yn ddiweddar, sef Mrs Jean
Heatherington yn Newcastle.
Boed i’n gweddïau fod yn gysur i’r teuluoedd i gyd yn eu
galar o golli anwyliaid.
LLonGyfArChIAdAu
Llongyfarchiadau gwresog i’r Parchedig Owen Watcyn Pugh
ar ei Ordeinio a’i Sefydlu yn weinidog rhan amser i’r Arglwydd
Iesu mewn gwasanaeth hyfryd yn y Tabernacl, Pontardawe ar
Dachwedd 14eg 2015.
Pleser o’r mwyaf gan Eglwys Nebo yw cyhoeddi fod y
Parchedig Owen Watcyn Pugh wedi derbyn ein galwad iddo
wasanaethu’n rhan amser yn Nebo. Bydd y cyfarfod Sefydlu
ar ddydd Sadwrn, Ebrill 9fed 2016 am 2.00 o’r gloch y
prynhawn. Estynnir croeso cynnes i bawb i ymuno â ni yn y
gwasanaeth arbennig hwn.
oedfAon MIs Chwefror. 10.30 AM; ysGoL suL 2.30 PM
7 Y Parchedig Derwyn Morris Jones
14 Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
21 Y Parchedig Carl Williams
28 Y Parchedig Owen W. Pugh

Gorchwyl pleserus arall a gyflawnodd y Parchedig Owen W.
Pugh ar ran yr eglwys oedd estyn diolch diffuant ac anrhegu
Mrs Annie Bell, sydd wedi ymddeol o’i swydd fel ysgrifenyddes
amryddawn yr eglwys wedi mwy na 16 mlynedd. Braf yw ei
gweld yn ôl yn y sedd fawr yn dilyn cyfnod o salwch. Gwelir yn
y llun y Parchedig Owen W. Pugh yn anrhegu Mrs Annie Bell,
gyda’r diaconiaid o’r chwith Mrs Yvonne Williams, Mr Aneurin
Mainwaring, Mrs Helen Jones, Mrs Mair Jones, Mrs Ann Evans
a Mrs Phyllis Bell.

oedfAon MIs MAwrth. 10.30 AM; ysGoL suL 2.30 PM
6 Y Parchedig Ieuan Davies
13 Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
20 Cymanfa unedig (yng Nghapel Elim, Craig-cefn-parc)
25 Gwener y Groglith (2.30 p.m.) Y Parchedig Owen W. Pugh
27 Y Parchedig Ifan J. George

trebannws

Dymuna’r eglwys bob bendith i’r aelodau newydd a Mrs Annie
Bell i’r dyfodol.

CAPeL Gosen treBAnos
Cynhaliwyd gwasanaeth i ddathlu’r Nadolig ar fore Sul, Rhagfyr
20fed. Cafwyd darlleniad gan Luke ac adroddiadau gan
Hannah a Livia. Byddai’r ddwy hen famgu (Lena a Nansi) wedi
bod yn falch iawn. Ar ol y gwasanaeth roedd pawb wedi
mwynhau paned o goffi a mins peis. Casglwyd arian tuag at
Cymdeithas Alzheimer’s (elusen y maer eleni).

GwAsAnAeth CAroLAu
Trefnwyd gwasanaeth carolau dwyieithog nos Sul, Rhagfyr
20fed gan Lindsey Jones gyda Eiri Evans Jones yn cyfeilio.
Llywyddwyd gan Lindsey a chymerwyd rhan gan y Parchedig
Owen W. Pugh, Elinor Jones a’r Cynghorydd Glyn Morgan.
Cafwyd darlleniadau a chân gan y plant, sef Fabien ag Ellis
Brocklesby, Hannah Jones, Morganne Pascoe a Caitlin
Morgan. Roedd yna naws hyfryd yn y gwasanaeth i’n tywys at
y Nadolig. Casglwyd dros ganpunt i Elusen Jac Bach, elusen
sy’n helpu teuluoedd trwy godi arian ar gyfer plant sydd angen
triniaethau a all newid eu bywydau. Diolchodd Lindsey i’r
gynulleidfa luosog am ei chefnogaeth a dymunwyd Nadolig
Llawen i bawb.
ysByty
Mae Gwen Clement yn dal i fod yn Ysbyty Treforys ers cyn y
Nadolig. Gartre bellach y mae Glan a Rowena Miles ar ôl
triniaeth yn Ysbyty Singleton. Gartre hefyd y mae Marc Evans
wedi triniaeth yn Ysbyty Gobowen, Croesoswallt. Dymunwn
wellhad buan i’r cyfryw rai yn yr ysbytai a’r cleifion yn eu
cartrefi.
CydyMdeIMLo
Cydymdeimlwn â theuluoedd y diweddar Idris Jones (Twyn
Bach gynt) a gollodd ei frwydr ar ôl salwch gweddol hir. Roedd
Idris yn dad i Linda Williams a Wendy Jacob Craig-cefn-parc
ac yn frawd i Sal Feakes a Rowena Miles, a brawd yng
nghyfraith i Glan. Hefyd, collodd Steve a Sue Heatherington
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CAMLAs ABertAwe
Dyma wirfoddolwyr Cymdeithas Camlas Abertawe yn gweithio
ar y gamlas yn Nhrebannws cyn y Nadolig.

clydach

sioe. Yn y llun gwelir Aldwyth Williams a Brenda Evans
llywyddion Treforys a Chlydach gyda Hywel Gwynfryn.

CytÛn: eGLwysI ynGhyd, CLydACh.
Cyn y Nadolig bu rhai yn canu carolau o flaen siop y Co-op.
Codwyd £60 tuag at Shelter Cymru.

Ar ddechrau mis Ionawr cynhaliwyd cyfarfodydd mewn
gwahanol eglwysi i ddynodi Wythnos Weddi dros Undeb
Cristnogol. “Halen y Ddaear” oedd y thema a chafwyd
cyfarfodydd buddiol ddydd Llun yng Nghapel y Nant gyda’r
Wesle yn gyfrifol, dydd Mawrth yng Nghalfaria, dydd Mercher
yn Eglwys y Santes Fair, dydd Gwener yn Nhrebannws a dydd
Sadwrn yng Nghapel y Nant.
MerChed y wAwr
Ym mis Rhagfyr cynhaliodd Merched y Wawr Clydach fore coffi
gyda phlant Gellionnen yn rhoi’r adloniant. Mae bob amser yn
werth gwrando ar y plant. Diolch i bawb a gefnogodd ac yn y
llun gwelir Annette Hughes, yr ysgrifennydd, yn cyflwyno siec
gwerth £300 ar ran y gangen i Llinos Williams, arweinydd Cylch
Meithrin Gellionnen - swm a godwyd yn ystod y bore coffi a
gweithgareddau eraill yn ystod y flwyddyn. Cynhelir Cylch
Meithrin Cymraeg yn Ysgol Gymraeg Gellionnen bob dydd o’r
wythnos.

CyLCh tI A fI
Mae Cylch Ti a Fi yn cwrdd yn Neuadd y Nant o dan ofal
Leanne Walker ac yn gyfle i blant ddysgu a chwarae drwy
gyfrwng y Gymraeg. Dysgwyr yw’r rhan fwyaf o’r plant ond
mae’n gyfle da i gyflwyno’r iaith drwy chwarae a chân. Fel
pawb arall cawsom barti gyda Sion Corn.

Hyfryd oedd gweld un o’r tadau, Steven Lewis ar raglen
‘Saved’ ar ITV yn ddiweddar ac mae rhai o’r papurau wedi rhoi
tipyn o gyhoeddusrwydd i’w ymdrech arbennig i achub bywyd
rhyw ddwy flynedd yn ôl ym Mhenrhyn Gŵyr. Roedd y rhaglen
yn ddirdynnol iawn ac yn tanlinellu pa mor beryglus yw’r
moroedd mawr.
noson I GofIo MAry LIntern

Mae cynllun Awduron ar daith yr Academi yn helpu ariannu
ymweliadau gan awduron cyfoes ag ysgolion, llyfrgelloedd,
tafarndai, clybiau, cymdeithasau, canolfannau cymunedol,
gwyliau celfyddydol a lleoliadau eraill ledled Cymru. Dyma
gynllun ariannu hynaf a symlaf Prydain ar gyfer digwyddiadau
llenyddiaeth. Cafodd ei sefydlu’n gyntaf gan Gyngor
Celfyddydau Cymru tua 30 mlynedd yn ôl ac mae Awduron ar
Daith yn ariannu bob blwyddyn dros 900 o ddarlleniadau a
gweithdai ledled Cymru ac mae tua 55,000 o bobl yn eu
mynychu. Bydd dros 200 o wahanol awduron yn cymryd rhan
yn y digwyddiadau.
Trefnwyd noson dan y Cynllun gan Gangen Treforys o
Ferched y Wawr gan groesawu canghennau eraill a’r cyhoedd
i ymuno â nhw ar ddechrau mis Ionawr. Hywel Gwynfryn oedd
y gwestai ac roedd Neuadd y Nant yn llawn .Cafwyd noson
ddifyr iawn ,yn gwrando ar hanesion o fywyd diddorol Hywel
Gwynfryn.Mae’n ddarlledwr penigamp ac wedi dathlu hanner
canrif fel cyflwynwr. Mae’n sgriptiwr ac yn awdur sawl cân a

Wrth i’r Nadolig nesáu, fwy neu lai flwyddyn union wedi i ni golli
Mam (Mary Lintern), penderfynodd Olwen, Bill a minnau,
(Fiona), y byddai’n syniad da cynnal cyngerdd bach er cof
amdani, a thalu teyrnged iddi trwy berfformio rhai o’i hoff
ddarnau.
Trwy garedigrwydd aelodau Capel y Nant cawsom leoliad ar
gyfer y cyngerdd (roedd yr eitemau oedd gennym ni mewn
golwg yn golygu bod angen piano ac organ), a hyfrydwch o’r
mwyaf oedd gweld cynulleidfa deilwng iawn yn gwenu arnom
o seddau’r capel ar y noson.
11

Tri darn o blith ffefrynnau Mam yr oedd rhaid i ni eu cynnwys
oedd ‘Gabriel’s Oboe’, y thema enwog o’r ffilm ‘The Mission’,
gan Ennio Morricone, ‘Ave Maria’ hudolus Caccini, a’r ‘Adagio’
trawiadol i’r organ gan Albinoni. Cafwyd cyfle hefyd i ganu carol
blygain, ‘Y Seren Fry’ a gyfansoddwyd gan Olwen, er cof am
Mam, yn ogystal â charolau plygain eraill ac ambell ddarn
Nadoligaidd ei naws.
Pleser oedd cael perfformio mewn awyrgylch mor gynnes a
chroesawgar, a braf hefyd oedd cael cymdeithasu dros baned
yn y neuadd ar ôl y cyngerdd. Diolch i bawb am eu cefnogaeth,
ac am bob cyfraniad at y cyfanswm teilwng iawn, £600, a
godwyd tuag at Tŷ Olwen.
Llongyfarchiadau i Fiona a Bill ar ddathlu penblwydd eu
priodas yn ddeg oed.
CyMorth CrIstnoGoL
Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau gyda Byddin yr
Iachawdwriaeth yn Eglwys y Santes Fair ym mis Rhagfyr, ac
ar ddechrau mis Chwefror cynhelir y cwis blynyddol yn Neuadd
y Moose. Tocynnau yn £5 gan gynnwys Ffowlyn a Sglods.
Cynhelir ciniawau Grawys, Chwefror 12 yn Nhrebannws; 19
gyda’r Wesle, 26 yn St Benedict, Mawrth 11 yng Nghapel y
Nant ac yng Nghalfaria ar 18 o Fawrth
CAPeL y nAnt
Daw’r Nadolig a’i brysurdeb arferol i fywyd pawb. Mae dathlu
geni Crist yn achlysur mawr ac ym mis Rhagfyr gwnaed hynny
gyda ffresni newydd .
Yr un hen stori, ond roedd cyflwyniad yr ieuenctid o ddrama
‘Y Bet’, y mwyaf diweddar o fersiynau anarferol o ddrama’r geni
gan Robat Powell ein harweinydd yn dod â’r neges yn gyfoes
iawn. Cafwyd gwasanaethau bendithiol iawn dros yr ŵyl, y
brecwast Nadolig, y cwis a’r noson mins peis a’r canu carolau.
Cafwyd bendith mewn llith a charol a chyfraniad hyfryd y côr o
dan ofal Pam Jennings yn ychwanegiad i’r addoli. Daeth tyrfa
dda i’r gwasanaeth Plygain am saith fore Nadolig a’r profiad o
ddod allan i oleuni’r bore o dywyllwch yn un arbennig iawn.

CydyMdeIMLAd
Trist iawn yw cofnodi marwolaeth Gwynneth Harris, priod y
diweddar Jac a mam dyner Dyfrig, Dewi a Sali Wyn. Ganwyd
yng Nghlydach yn ferch i Evan Harry, prifathro Ysgol Ynystawe
a Sarah Ann, yn Chestnut Villa ar Heol Hebron. Mae llun o’i
thadcu ar wal y Millers hyd heddiw ac roedd ei mam yn
delegraffydd yn Swyddfa Bost Abertawe ac yn gweithio’n
achlysurol yn siop y teulu Cloth Hall yng Nghlydach. Cafodd hi
a’i chwaer Wendy fagwraeth glos a diwylliedig. Bu’n y coleg yn
Aberystwyth a phriododd Jac yn 1951. Roedd e’n dod o deulu
Jac yr Oel, gyda’i geffyl a’i gart. Roedd yn bartneriaeth glos
iawn. Bu’n athrawes yn yr Ysgol Ramadeg ym Mhontardawe
ac Ysgol Gyfun Cwmtawe a phan ymddeolodd roedd yn
bennaeth ieithoedd modern. Roedd ganddi dri ar ddeg o wyrion
a phedair gorwyres ac roedd wrth ei bodd yn eu cwmni. Roedd
yn aelod ffyddlon yn Hebron ac yng Nghapel y Nant, a braf
oedd dathlu ei phenblwydd yn 90 ym mis Mehefin yn y Neuadd.
Bu’n frwd dros achos Plaid Cymru ac yn deyrngar i Ferched y
Wawr ac i bopeth Cymraeg. Bydd bwlch mawr ar ei hôl ar yr
aelwyd a chydydeimlwn gyda’r teulu yn eu hiraeth.
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tŷ Croeso
Ddiwedd Ionawr eleni ychwanegwyd at wasanaethau lleol Tŷ
Croeso, Clydach pan agorwyd cangen o Undeb Credyd
Castell-nedd Port Talbot. Bydd yr Undeb Credyd ar agor yn
Nhŷ Croeso bob prynhawn Gwener rhwng 2.00 - 4.00 p.m.
Mae Undeb Credyd yn debyg i fanc, ond gan taw’r aelodau eu
hunain sy’n ei berchen. Mae modd cynilo a benthyg ar delerau
rhesymol iawn. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i gynnal y
gwasanaeth a gwobrwyo’r aelodau – nid i dalu cyfranddalwyr
o’r tu allan na rheolwyr uwch. Os gwyddoch am rywun hoffai
fanteisio ar wasanaeth fel hwn, dylent alw yn Tŷ Croeso
unrhyw brynhawn Gwener.
Cofiwch hefyd am y Siop Siarad yn Nhŷ Croeso pob bore
Iau pan fydd cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg. Ydych chi’n
’nabod dysgwr neu ddysgwraig hoffai ymarfer gyda ni mewn
awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar? Mae croeso i ddechreuwyr
a dysgwyr ar bob lefel.
Mae Tŷ Croeso hefyd yn cynnal y Banc Bwyd ar foreau
Mawrth, y grŵp profedigaeth ar brynhawniau Mercher, cylch
gweddi’r ‘Goleudy’, grŵp trafod llyfrau a llawer mwy!
Diolch i bawb sy’n cyfrannu ac yn gwirfoddoli.
CyfundeB GorLLewIn MorGAnnwG
Cynhelir Cwrdd Chwarter y Cyfundeb yn y Capel Newydd
Cwmllynfell ar Chwefror 10fed am 7 o’r gloch.Yn ystod y
cyfarfod ceir cyflwyniad gan y Parchg Robin Samuel, swyddog
Cynnal ac Adnoddau Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.
rhAGLen hyfforddI 2016
“Defnyddio’r Beibl heddiw” yw testun cwrs a drefnir gan y
Cyfundeb.
Sesiwn 2: Y Salmau mewn addoliad.
Cynhelir y cwrs yn Neuadd y Nant rhwng 2 - 3.30 dan ofal y
Parchg Ddr Noel Davies.

rhos
GwenLLIAn dAvIes
Mae person hynaf Cymru a’r seithfed hynaf yn y DU wedi marw
yn 110 oed.
Bu farw Gwenllian Davies ddydd Sul, Ionawr 17 yng
nghartref gofal Awel Tywi, Llandeilo.
Ganwyd hi ar Fferm Llety Philip, ger Rhos, Pontardawe, yr
union ddiwrnod yr hedfanodd yr awyren gyntaf i’r awyr, sef 4
Hydref, 1905. Y diwrnod hwnnw, esgynnodd awyren y brodyr
Wright i’r awyr a dyna’r flwyddyn cyhoeddodd Albert Einstein
ei bapurau am theori perthynoledd. Ar ddiwrnod ei phenblwydd
yn 110 y llynedd casglodd ei theulu bethau cofiadwy o’r
flwyddyn honno, er mwyn creu arddangosfa.
Bu’n byw yn Hendrecaradog a Chwmnantllwyd, ger
Pontardawe, am ychydig pan yn blentyn. Roedd yn un o ddeg
o blant. Bu Gwenllian hefyd a’i diweddar ŵr, Arthur Davies a fu
farw yn 1970 yn byw ar fferm Bryncaws, Cilffriw a chofiodd, yn
glir, weld Abertawe’n llosgi adeg y blitz yn 1941.
Mae Gareth Jones, Hendrelas a Rayanna Bowen, Ffarm y
Plas yn nai a nith iddi. Ei brawd ifancaf oedd y diweddar Will
Hendrelas.

ysGolion
ysGol Gynradd GymraeG y wern
GyMnAsteG
Mae disgyblion y Cyfnod Sylfaen wedi derbyn hyfforddiant
gymnasteg gan glwb Afan Nedd ac rydym yn ddiolchgar iawn
i’r hyfforddwyr am eu gwaith da. Mae pob un o’r disgyblion wedi
mwynhau’r sesiynau o dan arweiniad Adam, Jess ac Emma ac
mae’r ysgol yn hynod falch o’u sgiliau yn gweithio gyda’r plant
ac hefyd am eu proffesiynoldeb.

trIP sIoPA I GAerfAddon
Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi’r trip siopa i
Gaerfaddon. Roedd y bws yn llawn ysbryd y Nadolig a phawb
yn hapus. Trefnwyd y wibdaith gan Gymdeithas y Rhieni ac
Athrawon ac rydym yn ddiolchgar iawn am eu hymdrechion.
sIoe nAdoLIG
Sêr oedd ar y llwyfan unwaith eto eleni yn ein sioe Nadolig
‘Peter Pan’. Roedd y ddau berfformiad yn wych a phleser oedd
gweld bob plentyn yn cymryd rhan ac yn gwneud eu gorau
glas. Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled i sicrhau bod
yn sioe yn lwyddiant. Llongyfarchiadau i’r disgyblion am action,
canu a dawnsio mor broffesiynol.

y fArI Lwyd
Daeth y Fari Lwyd i’r ysgol am y drydedd flwyddyn yn olynol er
mwyn rhannu diwylliant a thraddodiadau Cymreig. Roedd sawl
disgybl yn medru galw i gof yr ymweliad diwethaf ond bu rhaid
atgyfnerthu arwyddocad Y Fari Lwyd adeg y flwyddyn newydd
gyda’r gobaith y bydd y disgyblion yn rhannu’r neges a chadw’r
traddodiad gwerinol yn fyw.
dyCnwCh MeddyLIoL
Yn ystod y trydydd ymweliad Call of the Wild roedd yn braf cael
croesawu disgyblion Godre’r Graig i’n plith unwaith eto er
mwyn rhannu profiadau a dysgu ochr yn ochr. Mae’r disgyblion
yn mwynhau bod yng nghwmni ei gilydd ac yn elwa wrth
gyflawni tasgau heriol gyda’i gilydd a bod yn gefn i’w gilydd
wrth gydweithio gyda phobl anghyfarwydd. Mae datblygu
dygnwch meddyliol yn sgil bywyd go iawn fydd mor bwysig i’r
plant wrth symud ymlaen i’r ysgol uwchradd.
ProMs LLeIsIoL CynrAdd
Ers rhai blynyddoedd bellach mae ysgolion cynradd Clwstwr
Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi ymgynnull yn Stadiwm y Liberty
er mwyn perfformio cyfres o ganeuon hwyliog tra’n gwylio a
chefnogi tîm y Gweilch. Cawsom gyfle unwaith eto eleni i
berfformio yn ystod y gêm Ewropeaidd yn erbyn Clermont
gyda’n cyfeillion o glwstwr Ysgol Bryntawe. Roedd yn brofiad
gwych ac yn noson arbennig â chanlyniad perffaith i
ddiweddu’r achlysur.

CwMLLynfeLL Ar y teLedu
Yn ystod Tymor yr Haf diwethaf roedd S4C yn ffilmio disgyblion
Blwyddyn 6 Ysgol Cwmllynfell ar gyfer cyfres deledu o’r enw
“Ffrindiau Am Byth.” Mae’r gyfres hon yn cychwyn ar S4C
Ionawr 6ed am 5.25 y h. Cofiwch ei gwylio!
LLwyddIAnnAu ryGBI
Llongyfarchiadau i Kaden Davies, Cellan Carter Jones, Kieran
Evans, Leo Meyrick a Morgan Morse am gael eu dewis i
gynrychioli carfan rygbi ysgolion Cwmtawe eleni.

ysGol Gynradd GymraeG cwmllynfell
CInIo nAdoLIG yn yr ysGoL
Rhaid diolch i’n cogyddes Debbie Robinson am baratoi cinio
Nadolig i’w gofio unwaith eto eleni. Rydym yn ddiolchgar iawn
am waith caled a’r bwyd blasus.

CAnu I’r henoed
Ym mis Rhagfyr gwahoddwyd nifer o blant yr ysgol i ganu o
flaen Cymdeithas yr Henoed, Cwmllynfell. Fe wnaethon nhw
ganu amrywiaeth o ganeuon o’r sioe Nadolig. Buom yn bles
iawn gyda’r disgyblion am eu hymddygiad fel cynrychiolwyr yr
ysgol yn y gymuned ac yn diolch i Gymdeithas yr Henoed am
y gwahoddiad.

ffAIr nAdoLIG
Diolch yn fawr iawn o galon i bawb am gefnogi ein Ffair Nadolig
eleni. Roedd hi’n noson arbennig o dda ac rydym yn ddiolchgar
iawn i rieni a ffrindiau’r ysgol am eu cefnogaeth a gwaith caled.
Codwyd dros £900 ar y noson.
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noson
GydA Peter
KArrIe
yn
neuAdd
CwMLLynfeLL
Llongyfarchiadau enfawr i ddisgyblion Blwyddyn 6, Emily
Mason a Tirion Bevan am berfformio o flaen cynulleidfa ar
noson gyda Peter Karrie yn neuadd Cwmllynfell ym mis
Tachwedd. Buodd y ddwy ferch yn chwarae’r trwmped fel
cerddorwyr proffesiynol o ddifri ac roedd hi’n brofiad
bythgofiadwy iddynt – Llongyfarchiadau merched!

ysGol cwm tawe
ysGoL CwMtAwe
Fis Rhagfyr diwethaf mwynheuodd criw o dros hanner cant o
ddisgyblion o flynyddoedd saith ac wyth benwythnos yng
Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. Bu’n gyfle iddynt fwynhau’r
amrywiaeth eang o weithgareddau, gan hefyd ddal ar y cyfle i
wella eu sgiliau iaith yn awyrgylch gynhenid Gymreig y
gwersyll.

nofIo yr urdd
Roedd llwyddiant hefyd ar ddydd Sadwrn, 23 o Ionawr gyda
thim nofio merched blynyddoedd 5 a 6. Bu’r merched yn rhan
o gala nofio’r Urdd yng Nghaerdydd yn cystadlu yn y ras
cyfnewid rhydd. Llwyddodd y merched i nofio 7 eiliad yn
gyflymach na’r rownd gyntaf. Arbennig o dda ferched!
ProMs LLeIsIoL
Ar nos wener
15fed o Ionawr
cafodd disgyblion
o flwyddyn 5 a 6
Ysgol Gymraeg
Pontardawe gyfle
i fynd i ganu o
flaen tyrfa fawr y
Gweilch
yn
Stadiwm Liberty.
Roedd ymarfer
yn gyntaf yn Ysgol Gyfun Ystalyfera gyda channoedd o blant
o bob cwr o’r sir, swper cloi, cyn teithio ar fws i’r stadiwm
enfawr. Yno cafwyd gwledd o rygbi gyda’r Gweilch yn herio
Clermont Auverne. Canodd yn plant yn llawn angerdd yr hen
ffefrynnau megis Calon Lân, I Bob Un Sy’n Ffyddlon ac roedd
nifer o’r farn fod y canu wedi creu awyrgylch hyfryd yn y
stadiwm (Wele’r Trydar isod). Diolch i ysgol Ystalyfera am roi
cyfle mor arbennig i’r plant a diolch i blant yr ysgol hefyd am
roi sioe mor arbennig a chofiadwy i’r dorf.

ysGol Gyfun ystalyfera
GweInIdoG AddysG yn ystALyferA
Hyfryd oedd croesawu Gweinidog Addysg Cymru, Huw Lewis
AC, i ymweld â’r ysgol er mwyn gweld y buddsoddiad
ardderchog sy’n digwydd yma dros y blynyddoedd nesaf.
Cafodd groeso gan aelodau Cyngor Ysgol y Wern ac
Ystalyfera, a chafodd gwmni Mrs Gwenda Thomas AC ac
Arweinydd a Dirprwy Arweinydd CNPT, Cyng. Alun Thomas a’r
Cyng. Peter Rees.

ysGol Gynradd GymraeG Pontardawe
LLwyddIAnnAu yMArfer Corff
GyMnAsteG yr urdd
Ar ddydd Iau, 21
Ionawr, roedd Ruby
May Allen ac Ella Mai
Davies wedi mynychu
cystadleuaeth
Gymnasteg yr Urdd yn
Ysgol Gellionnen. Fe
wnaeth y merched yn
arbennig o dda gyda
Ruby May yn dod yn
gyntaf yn y gystadleuaeth unigol a’r ddwy yn
dod yn gyntaf yn y
gystadleuaeth parau.
Llongyfarchiadau mawr
a phob lwc iddynt yn y
rownd nesaf.
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CArys I BAtAGonIA
Llongyfarchiadau enfawr i Carys Jones,
blwyddyn 12, ar gael ei dewis i deithio
gyda’r Urdd i Batagonia yn mis Hydref
2016. Bydd Carys yn ymweld â
chymunedau Cymraeg y Wladfa gan
gynnwys Ysgol Gymraeg yr Andes.
tîM dIsGLAIr ‘GLow’
Daeth Mrs Marie Jenkins (Swyddog Datblygu Menter Nedd a
Phort Talbot) i’r ysgol i gyflwyno gwobr a thystysgrifau i
ddisgyblion
Busnes
blwyddyn 10 am ennill y
categori
‘Cyfweliad
gorau wrth eich stondin”
yn
Ffair
Masnach
Aberafan yn ddiweddar.
Aelodau’r tîm, fel y gwelir
yn y llun, oedd Naomi
Benns, Callum Davies,
Zach
Davies,
Ioan
Francis-Jones, Ffion Johnson, Emily Kerswell, Megan Owens
a Sian Rattenbury.

yMweLIAd CynGor ffoAdurIAId CyMru
Hyfryd croesawu Althea a Naser o Gyngor Ffoaduriaid Cymru.
Daethant i dderbyn siec am waith y Cyngor ac i sôn am
brofiadau Naser fel ffoadur o Syria i Gymru. Ymweliad hynod
iawn a hoffem ddiolch iddynt am eu hamser.
CIt newydd BLwyddyn 9
Diolch yn fawr i Peter
Tiffin o West Wales
Raiders am noddi tîm
Rygbi Blwyddyn 9.
Cafodd y tîm fuddugoliaeth ddiweddar yn
rownd rhagbrofol Cwpan
Cymru
trwy
guro
Plasmawr 48-5. Y gem
nesaf, yn rownd y 32 olaf, fydd yn erbyn Penweddig.

Côr yn ysBrydoLI’r GweILCh
Roedd yn wych gweld Côr Clwstwr Ystalyfera yn perfformio yn
Stadiwm y Liberty cyn ac yn ystod gêm y Gweilch yn erbyn
Clermont. Roedd lleisiau dros 500 o blant yn sicr wedi
ysbrydoli’r tîm a bywiogi’r Stadiwm. Roedd yn hyfryd hefyd cael
croesawu ysgolion Cymraeg Abertawe i ymuno â ni. Gwych yn
wir.

ystALyferA Ar yMweLIAd I GAerGrAwnt
Aeth disgyblion blwyddyn 11 ar ymweliad â dau o golegau
Prifysgol Caergrawnt, Coleg Churchill a Choleg Trinity Hall.
Cawsant gipolwg gwych ar fywyd prifysgol ardderchog iawn.
(Llun ar y clawr)
PenCAMPwyr CyMru!
Llongyfarchiadau i dîm Rygbi XIII blwyddyn 7 yr ysgol ar ennill
tlws pencampwyr Cymru mewn gêm yn erbyn Ysgol Gyfun
Gymraeg Glantaf. Arbennig!

sioned yn cael blas ar Bavaria
Diwedd Hydref, bu
enillydd Ysgoloriaeth
Geraint George 2015,
Sioned James o
Graig Cefn Parc,
Clydach, ar daith
fythgofiadwy i dalaith
hynafol Bavaria yn yr
Almaen.
Roedd y
daith pedwar diwrnod,
oedd yn cynnwys
deuddydd
yng
nghynhadledd
Parciau Cenedlaethol
Ewrop, yn rhan o’i
gwobr am ennill yr
ysgoloriaeth.
Mae
Sioned
newydd raddio fel
bargyfreithwraig, ond
mae wastad wedi bod â diddordeb mawr yn yr amgylchedd.
Enillodd yr ysgoloriaeth am ysgrifennu traethawd oedd yn
edrych ar bwysigrwydd y polisïau amgylcheddol sydd wedi eu
cyflwyno yng Nghymru ers datganoli.
Treuliodd Sioned ddeuddydd yn crwydro dinas brydferth
Regensburg, a deuddydd yng nghynhadledd Europarc.
Dywedodd, “Mi oedd yn hynod ddiddorol cael clywed am waith
amryw o Barciau Cenedlaethol ar draws Ewrop – roedd un
astudiaeth achos gafodd ei gwobrwyo am brosiect ym
Mhortiwgal. Roedd coedwig yno wedi ei difrodi yn dilyn storm
fawr a rhoddwyd cyfle i bobl brynu coed mewn cefnogaeth, gan
fonitro sut oedd y coed yn tyfu ar y we. Cawsom sesiwn ddifyr
hefyd am ‘re-wilding’, sef ceisio gadael ardaloedd i dyfu’n wyllt
heb amharaeth dynol.”
“Roedd Regensburg yn ddinas hollol anhygoel a dwi erioed
wedi gweld unrhyw beth tebyg o’r blaen – roedd yn dref
ganoloesol oedd heb ei difrodi gan dân na rhyfel. Mae bellach
gyda statws ‘Safle Treftadaeth y Byd’, roedd wir yn hyfryd
iawn.”

Fel rhan o’r wobr yn ogystal, bydd cyfle i Sioned gael ei
mentora gan staff y Parc ac er mai cefndir cyfreithiol sydd
ganddi, mae hi’n gobeithio manteisio ar y cyfle hwn hefyd. “Yn
ddelfrydol, hoffwn swydd gyfreithiol yn y maes amgylcheddol
a phe byddai swydd addas yn dod lan gyda Pharc Eryri, mi
fyddwn yn mynd amdani. Rwyf yn sicr am fanteisio ar y
gwahoddiad i gael profiad gwaith a chyfnod mentora gydag
aelod o’r Parc.”
Mae’r Urdd nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaeth
Geraint George 2016, gyda’r dyddiad cau 1af o Fawrth 2016.
Yn ôl Sioned, “Mi fyddwn i yn cynghori unrhyw un sydd â
gwaith sydd yn ffitio’r briff i fynd amdani – ac mae’r briff yn
eang. Mae’r wobr werth ei chael ac mae wedi agor un drws ar
ôl y llall i mi a’r cyfleoedd dal i ddod – does gennych chi ddim
i’w golli!”
Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei chynnig gan Urdd Gobaith
Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri a Chyfoeth Naturiol Cymru er
cof am Geraint George, a oedd yn amgylcheddwr, addysgwr a
chyfathrebwr brwd. Mae ffurflenni cais a mwy o fanylion ar
gael o wefan yr urdd – urdd.cymru/eisteddfod.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gydag Angharad Prys ar
01248 672 107 / 07976 330361 / angharadprys@urdd.org.
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Cofio
Cyfnod y Rhyfel Byd
Cyntaf 1914-18
Un o fechgyn yr Alltwen a laddwyd yn y Rhyfel Byd
Cyntaf oedd Sydney Williams. Cofnodir ei hanes yn llyfr
W. H. Hyett a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae carreg
fedd ym mynwent yr Alltwen yn cofnodi’n drist enwau
aelodau’r teulu.
Yn ol yr hanes gof oedd Watkin Williams a thrigai ef a’i
wraig, Ann yn nhafarn y Colliers, yr Alltwen. Ganwyd
iddynt ddeg o blant ond bu farw pedwar yn blant ifanc
iawn. Roedd clefyd y ‘diclein’ (TB) yn lladd cannoedd yn y
cyfnod yma. Yn 18 mlwydd oed roedd Sydney yn gweithio
yn Henffordd (Hereford) fel prentis dilledydd (draper).
Ymunodd a’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a bu’n
ymladd ym mrwydrau erchyll y Somme. Ar Fehefin 16,
1916 yn 24 mlwydd oed bu’n rhan o’r ymosodiad ar
Goedwig Mametz. Fel sy’n hysbys roedd yr Almaenwyr o
dan gysgod y tyfiant a buont yn saethu eu gynnau at y
milwyr, cannoedd ohonynt yn Gymry. Nid oes bedd i
Sydney am na ddaethpwyd o hyd i’w gorff.
Cyfansoddodd D. L. Lewis, Rhos Cilybebyll gerdd
“Blodyn Calon” er cof amdano. Mae darn o’r gerdd wedi
ei gofnodi ar garreg bedd y teulu, ond dyma hi’n gyflawn.

Blodyn Calon
Hawddach wylo'n wir na chanu
Hiraeth-gân i glyw y byd,
Yn ein calon gwyna Sydney
Heibio nos a bedd o hyd.
Gydag awel y boreuddydd
Hiraeth ar ei grwydr ddaw
Fel pererin llesg y ddrycin
A mynn wlitho'r beddrod draw.
O ystafell i ystafell
Cerdda'n araf a di-hedd
Ochneidio - chwerw wylo
Galw Sydney 'nol o'r bedd.
Pêr fo'th hun y mab caredig
Draw yn Ffrainc tu hwnt i'r mor
Saif dy goffa'n fendigedig
Ar Alltwen dan heulwen Iôr.
Est i'r nef o swn y rhyfel
O dan law y gelyn erch
Er dy fynd i fyd yr angel
Ni'th ollynga byth ein serch.
Mynn ein cariad gerfio'th enw
Yn hen fynwent yr Alltwen
Gwlithwn flodau'r fan a'n dagrau
I goffau dy oes ddi-len.
Sydney annwyl, hoffem ganu
Am dy aberth, salm o hedd
Anodd hynny tra'n cawodu
Y bydd nos ystorm dy fedd.
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Hoffem ganu a thelynu
Wynfa'th oes yn ber ein cainc
Ond llif hiraeth sy'n atal hynny
Ddaw drwy' nos o'r bedd o Ffrainc.

Perl y teulu oeddet Sidney
Gobaith tlws dy fam a'th dad
Drylliwyd hwnnw'r bore chwerw
Cefais fedd estronol wlad.

Rhoist dy wlith ar flodau'r ddaear
Rhoist dy hun ar allor gwlad
Ceidw'th fri yn wyn a hawddgar
Rhwng cymylau ein tristhad.

Sydney'n farw ydwyt yno'n
Gorffwys o dan ddieithr nen
Sydney'n fyw mewn serch di-ildio
Wyt ar lechwedd yr Alltwen.

Daw angylion per atgofion
Nol yn dirion dros y don
Fyth i wynnu aberth Sydney
Er yn friw i'n dynner fron.

Bachgen glannau'r dyfroedd tawel
Glan ei foes ac hardd ei fri
Hoffem ddod ar gefn yr awel
I eneinio'th feddrod di.

Wedi rhoi dy orau prydferth
Hedaist i dangnefedd Iôr
Salma'r nef dy hunan-aberth
Uwch dy fedd tu hwnt i'r mor.

Wylwn nawr ein ffarwel calon
Rhwng mynyddau Cymru lân
Nes cawn gwrdd tu hwnt i'r afon.
Ym mheroriaeth bythol gân.

Huna'n dawel ni ddaw gelyn
I'r fro wen i'th flino mwy
Cwsg ymlaen annwylaf blentyn
Wedi croesi'n iach o'th glwy.

D. L. Lewis
Rhos, Pontardawe

diGwyddiadur
cwm tawe
8 Chwefror: CyLCh CInIo CwMtAwe – GrIff
wILLIAMs, PontArdduLAIs
Cynhelir y noson yn Ngwesty Dillwyn Arms, Pontardawe.
Cysyllter â Ioan P. Lewis 01269 822397 i ymaelodi ac am fwy
o fanylion.
10 Chwefror: Cwrdd ChwArter CyfundeB
GorLLewIn MorGAnnwG yr AnnIBynwyr
Cynhelir am 7y.h. yng Nghapel Newydd Cwmllynfell
12 Chwefror:
Noson yng nghwmni Dafydd Wigley yng Nghlwb Rygbi
Trebannws.
Chwefror/MAwrth: CInIAwAu GrAwys eglwysi
Clydach ar gyfer Cymorth Cristnogol 12-1y.p. yn y
lleoliadau canlynol ar y dyddiadau a nodir:
Chwefror 12: St Michael Trebannws, Chwefror 19: Wesle yn
Capel y Nant, Chwefror 26: St Benedict, Mawrth 11: Capel y
Nant, Mawrth 18: Calfaria.
16 Chwefror: “hetIAu” GydA AnGeLA sKyrMe –
MerChed y wAwr CLydACh
Cynhelir am 7y.h. yn Neuadd y Nant, Clydach.

18 MAwrth: CwIs CyMru
Tŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy o fanylion ffoniwch 01792
460906.
25 MAwrth: noeL JAMes
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Tŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.
22 eBrILL: sesIwn GoMedI
Tŷ Tawe, Abertawe, 8.y.h. Am fwy o fanylion ffoniwch 01792
460906.
PoB nos fAwrth: twrw tAwe
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30y.h. a 20.00y.h. tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 20.00y.h. a 22.00y.h. yn Festri Tabernacl,
Treforys. Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion.
Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er
mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cydddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062
neu gwenno_ffrancon@hotmail.com

taith hen Geir i Mametz, ffrainc
Gorffennaf 5ed-8fed

18 Chwefror: noson ynG nGhwMnI huw
treGeLLes – CyMdeIthAs GyMrAeG treforys
Mae’r cerddor yn dod yn ôl atom i sôn am y cymeriadau o’r byd
cerddorol a ddaeth ef ar eu traws yn ei waith fel cynhyrchydd
gyda’r BBC a rheolwr y Gerddorfa. Festri’r Tabernacl, Treforys,
7y.h. Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y Cadeirydd,
David Gwyn John, (01792) 773507.
18 Chwefror: Cwrs hyfforddI 2016, defnyddIo’r
BeIBL heddIw – y sALMAu
Cynhelir dan nawdd y Cyfundeb yn Neuadd y Nant rhwng 2 a
3.30y.p. Dan ofal y Parchg Ddr Noel Davies.
26 Chwefror: BrIGyn
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Tŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.
4 MAwrth: GrAv (GydA GAreth BALe)
Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe. 01792 863722
5 MAwrth: PArêd GŵyL ABerdewI
Bandiau, artistiaid, corau lleol, ysgolion lleol, twmpath, bar a
stondinau di-ri ynghanol dinas Abertawe. Am fwy o fanylion
cysylltwch â eleri@menterabertawe.org neu ffoniwch 01792
460906.
7 MAwrth: CyLCh CInIo CwMtAwe – BrAnwen
CennArd, treorCI
Cynhelir y noson yn Ngwesty Dillwyn Arms, Pontardawe.
Cysyllter a Ioan P. Lewis 01269 822397 i ymaelodi ac am fwy
o fanylion.
12 MAwrth:
Cyngerdd Gwyl Dewi yng Nghapel y Wern Ystalyfera.
17 MAwrth: Cwrs hyfforddI 2016, defnyddIo’r
BeIBL heddIw – ProffwydI
Cynhelir dan nawdd y Cyfundeb yn Neuadd y Nant rhwng 2 a
3.30y.p. Dan ofal y Parchg Ddr Noel Davies.
18 MAwrth: noson y dAthLu ynG nGhwMnI huw
edwArds – CyMdeIthAs GyMrAeG treforys
Mae’n bleser ac anrhydedd cael cwmni Huw Edwards ar y
noson arbennig hon. Cynhelir y noson yn Festri’r Tabernacl,
Treforys am 7y.h. Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y
Cadeirydd, David Gwyn John ar (01792) 773507.

Dim ond 8 lle sydd ar ôl ar daith unigryw Hen Geir i Mametz,
Ffrainc, ac mae croeso i ddarllenwyr y Llais ymuno ar y daith.
Trefnir y daith gan Huw Landeg Morris o Sgeti, Abertawe i
goffáu canmlwyddiant Brwydr Coedwig Mametz. Mae’r frwydr
yn un unigryw gan taw milwyr o Gymru oedd yn gyfrifol am y
fuddugoliaeth. Lladdwyd ac anafwyd miloedd o filwyr ifanc o
Gymru yn y frwydr, y rhan fwyaf ohonynt yn aelodau o Fataliwn
y Rhondda a Bataliwn Abertawe. Mae Huw hefyd wedi trefnu’r
daith er cof am ei ffrind , a ysgrifennodd lyfr am hanes y frwydr,
sef Robert Phillips. Bu Robert a Huw yn cyd-weithio yn y
Brifysgol yn Abertawe ac roeddent hefyd yn gyd-ddisgyblion
yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Aberdâr.
Bydd y daith yn gadael Abertawe o dafarn y George yn y
Mwmbwls ar Orffennaf 5ed.
Amcangyfrifir y bydd tua 25 car yn cymryd rhan. I sicrhau
eich lle ar y daith, cysyllter â’r trefnydd, Huw Landeg Morris
drwy ddanfon e-bost yn datgan eich diddordeb at
info@mametzrun.co.uk neu landeg@ntlworld.com.
Mae ffurflen gofrestu a rhagor o fanylion ar y wefan:
www.mametzrun.co.uk.
y dAIth
Dyma fanylion y daith
5ed Gorffennaf 2016 - Gadael Abertawe o’r George, y
Mwmbwls a chyrraedd Portsmouth i ddal croesiad canol nos
6fed Gorffennaf 2016 - Teithio o Caen i’r gwesty yn Amiens
7fed Gorffennaf 2016 - Mynychu digwyddiadau ar faes y gad
ac arddangos y ceir yn Amiens (i’w gadarnhau)
8fed Gorffennaf - Dychwelyd i Gymru – croesiad canol
prynhawn
Bydd y gost, o tua £450 am ddau berson yn cynnwys:
Y fordaith o Portsmouth i Caen ac o Caen i Portsmouth
Dwy noson, gwely a brecwast, mewn gwesty 3* yn agos at
Mametz. Trafnidiaeth o’r gwesty i faes y gâd. Tâl gweinyddol.
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Gwyl aberdewi 2016:
cymrwch ran!

Amgueddfa’r glannau lle cyrraedd Amgueddfa’r glannau lle
fydd adloniant i bawb yn y teulu gan gynnwys twmpath, sesiwn
gomedi, gig a bar!
Bydd yr ŵyl yn lliwgar ac yn llawn cyffro, hwyl a sbri - a bydd
cyfleoedd i bawb gymryd rhan.

Cynhaliwyd Gŵyl
AberDewi am y
tro cyntaf yn 2015
lle gwelwyd bron i
1500 o bobl yn
gorymdeithio
drwy strydoedd
Abertawe
yn
canu
ac
ymfalchïo yn y
Gymraeg.
Mae AberDewi
nôl unwaith eto
am
flwyddyn
arall, ond eleni
bydd mwy o
fwrlwm, mwy o
ddreigiau, mwy o
fandiau, mwy o
gôrau, a pharêd
enfawr! Artistiaid
yn
cynnwys
Kookamunga,
Kizzy Crawford,
Yr Angen, Gildas, Noel James, Côr y Gweilch, Deiniol Wyn
Rees, Lowri Evans, Emily Gilroy, Ric-a-do, Raffdam, Up the
Creek, Elvis Cymraeg, Samba Tawe, band prês Pontarddulais
a llawer mwy!
Bydd torfeydd o bobl yn gorymdeithio ar hyd strydoedd
Abertawe gan ddechrau ar sgwâr y castell ac yn cyrraedd

sut GALLwCh ChI GyMryd rhAn?
Os ydych chi’n ysgol, yn glwb ieuenctid neu adran, beth am
gymryd rhan yn ein cystadleuaeth i greu Draig. Mae mis gyda
chi tan y 5ed o Fawrth, felly gallwch greu draig yn y dosbarth
a’i wisgo ar yr orymdaith - gweler poster Draig I’n Dinas am
fwy o fanylion.
GwIrfoddoLwyr
Rydym yn ysu am wirfoddolwyr i helpu yn ystod y diwrnod ei
hun, os oes diddordeb gyda chi i wirfoddoli a helpu ar y
diwrnod, ac hoffech chi weld yr Ŵyl yn llwyddo unwaith eto
eleni, e-bostiwch eleri@menterabertawe.cymru cyn yr 8fed o
Chwefror.
Ein nôd yw hyrwyddo Cymru gyfoes ar ŵyl ein Nawddsant
ni. Mae’n hen bryd i ni ddathlu’r gymdeithas unigryw yr ydym
yn byw ynddi ac yn rhan ohoni. Dyma’ch cyfle i drochi’ch plant
yn niwylliant a thraddodiadau cyfoethog Cymru gyfoes wrth
iddynt rannu yn hwyl y gweithgareddau.
• 10.30am: Llwyfan y Sgwâr (Sgwâr y castell) a llwyfan y stryd
(ar waelod Oxford St). Cerdd a chân, dawnsio a
chystadlaethau ynghyd â stondinau amrywiol yn cynnwys
bwyd. Edrychwch mas am y flachdorf.
• 3.30pm: Parêd yn dechrau ar sgwâr y castell ac yn gorffen
lawr yn amgueddfa’r glannau. Bydd awyrgylch carnifal
cyffrous a fydd wrth fodd y plant.
• 4.15pm: Twmpath i bawb yn amgueddfa’r glannau, gig,
sesiwn gomedi a chyfle i fwynhau peint bach yn y bar.
• 8.00pm: Gorffen gyda’r anthem!

1582 - Ynys Tal y Veran
1604 - Tir Ynystalverran
1797 - Stalyfera Issa, Ycha, Genol
1831 - Stallyfera, Issaf, Ucha

Caeau Ystalyfera
Isaf ac Uchaf 1831
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Cae Sgubor Uchaf
Cae Tafol Uchaf
Cae Tafol Isaf
Cae Llwyn
Cae Gwyn
Cae Ysgubor
Cae Dan Ty
Cae Crwn
Cae Mawr
Cae Bach
Cae Draw
Cae Dan Ty Isaf
Tir y Merched

Tudalen i’r PlanT
Storïau a chwedlau
Fel ni heddiw mae pobl ymhob oes wedi hoffi adrodd a gwrando ar storïau. Mae gan bob gwlad ei storïau a’i chwedlau
ei hun. Beth sy’n ddiddorol yw bod y chwedlau o wahanol wledydd yn aml yn debyg iawn i’w gilydd.
A’r un themau sydd ynddyn nhw - y tylwyth teg, môr forynion, cewri, bwystfilod, dewiniaid a gwrachod a llefydd sydd ar
goll o dan y dŵr.
Nawr mae tywydd braf y gwanwyn wedi dod, mae gwynt a glaw y gaeaf yn edrych yn bell yn ôl. Doedden ni ddim yn
hapus yn gorfod mynd i’r ysgol a chael ein gwlychu’n wlyb domen a’n chwythu i bob cyfeiriad, nag oedden ni? Yn ystod
un storm frawychus cafodd miloedd o dunelli o dywod eu chwipio i fyny a’u chwythu i ffwrdd o’r traeth ym Mae
Ceredigion. Beth daeth i’r golwg oedd boncyffion coed o fforest oedd yno dros 4,500 o flynyddoedd yn ôl. Ers talwm
roedd y fforest ymestyn am ffilltiroedd ond cafodd ei chuddio pan gododd lefel y môr.
Mae’n nhw’n dweud mae’r fforest yna o dan y môr sydd wedi creu chwedl Cantre’r Gwaelod. Roedd pobl yn gwybod
bod rhywbeth o dan y dŵr (y fforest). Felly dyma nhw’n creu stori am deyrnas a gafodd ei boddi pan anghofiodd
Seithennyn, y Ceidwad, gau’r drysau un noson wrth i’r llanw ddod i mewn. Ydych chi’n gwybod y stori? Ydych, mae’n
siŵr. Mae’r bardd J. J. Williams wedi cyfansoddi cerdd am Cantre’r Gwaelod. Dyma hi:
O dan y môr a’i donnau
Mae llawer dinas dlos
Fu’n gwrando ar y clychau
Yn canu gyda’r nos;
Trwy ofer esgeulustod
Y gwyliwr ar y tŵr
Aeth clychau Cantre’r Gwaelod
O’r golwg dan y dŵr.

Ond pan fo’r môr heb awel,
A’r don heb ewyn gwyn,
A’r dydd yn marw’n dawel
Ar ysgwydd bell y bryn,
Mac nodau pêr yn dyfod,
A gwn yn eitha’ siŵr
Fod clychau Cantre’r Gwaelod
I’w clywed dan y dŵr.

Pan fyddo’r môr yn berwi,
A’r corwynt ar y don,
A’r wylan wen yn methu
Cael disgyn ar ei bron;
Pan dyr y don ar dywod
A tharan yn ei stŵr,
Mae clychau Cantre’r Gwaelod
Yn ddistaw dan y dŵr.

O cenwch, glych fy mebyd,
Ar waelod llaith y lli;
Daw oriau bore bywyd
Yn sŵn y gân i mi.
Hyd fedd mi gofia’r tywod
Ar lawer nos ddi-stŵr,
A chlychau Cantre’r Gwaelod
Yn canu dan y dŵr.

Y chwedlau enwocaf yn yr iaith Gymraeg yw Pedair Cainc y Mabinogi. Cawson nhw eu
hysgrifennu saith can mlynedd yn ôl ond roedd pobl wedi bod yn eu hadrodd ers
canrifoedd cyn hynny. Un o’r storïau mwyaf poblogaidd y Mabinogi yw’r un am Branwen
a’i brawd y cawr, Bendigeidfran. Roedd Branwen wedi priodi brenin Iwerddon,
Matholwch, ac wedi mynd yno i fyw. Ond trôdd pobl Iwerddon yn ei herbyn hi. Fel cosb
cafodd ei hanfon i weithio yn y gegin lle roedd yn cogydd yn gas iawn tuag ati. Wrth iddi
hi weithio yno byddai drudwy yn dod at y ffenest bob dydd.
Daeth Branwen a’r drudwy yn ffrindiau ac yn y diwedd hedfanodd ef dros y môr gyda
llythyr at Bendigeidfran yn dweud bod Branwen yn anhapus ac mewn perygl. Cerddodd
y cawr trwy’r môr gyda’i filwyr yn eu cychod wrth ei ochr i achub Branwen.
Mae cerdd gan Dafydd Rowlands am y drudwy arbenning yma:
Pan ddelo’r gaeaf yn ei dro
a’i wyngalch braf i liwio’r fro,
bydd gennyf innau friwsion glân
yn wleddoedd bras i’r adar mân.

Arlwyaf yn y tywydd cas
frecwast i’r titw tomos las;
daw coch y berllan ambell waith
i rannu pryd ’da’r asgell fraith.

Rwy’n caru sŵn y ffrindiau plu,
y dryw bach ciwt, a’r deryn du,
y fronfraith bert, y robin goch,
a’u lleisiau’n gryg gan fegain croch.

Ond mae na un trachwantus iawn
sydd yno’r bore a’r prynhawn;
hen dderyn haerllug, cras ei gri,
sy’n llarpio bara dau neu dri.

Ac eto nid wyf innau’n ddig
wrth weld y crystyn yn ei big;
rwy’n cofio iddo gael y fraint
o gludo llythyr i Gaer Saint*.

*Caer Saint = Caernarfon
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