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Hwb ‘ysgubol’ i addysg Gymraeg
Mae adeilad newydd Ysgol Gyfun
Ystalyfera bellach ar agor i
ddisgyblion. Bloc Eirion yw’r enw ar yr
adeilad newydd sydd werth £12
miliwn. Fe’i henwyd ar ôl y diweddar
Gynghorydd Eirion Richards o
Gwmllynfell a fu’n gadeirydd ar
Lywodraethwyr yr ysgol. Roedd Eirion
yn gyn-ddisgybl, yn gyn-gapten y tîm
rygbi cyntaf ac yn gyn brif fachgen (llun
ar y dde). Bu farw ddwy flynedd yn ôl i
fis Chwefror eleni ond roedd ei
gyfraniad a’i gefnogaeth i’r adeilad
newydd yn sylweddol.

Felly Machynlleth, er enghraifft, yw enw’r Senedd/Stafell Staff;
Pen-clawdd yw’r ystafell goginio; Tre-gwynt yw’r ystafell
decstilau a Talacharn yw enw’r ystafell Saesneg.
DifroD
Yn anffodus bu damwain yn yr adeilad dros wyliau’r Nadolig.
Daeth piben yn rhydd a bu llifogydd mawr y tu fewn gyda rhyw
ddwy fodfedd o ddŵr ar hyd y llawr gwaelod ac oherwydd
anweddu a’r system gwresogi, cododd y dŵr bob llawr. Yn
ffodus, aeth y gofalydd i’r ysgol ar hap ar 27 Rhagfyr a
parhad ar dudalen 2

BloC eirion
Mae Bloc Eirion yn cynnwys dau gyntedd mawr llydan gyda
chadeiriau esmwyth a byrddau, 15 o ystafelloedd dysgu, 7
labordy, 4 ystafell TGCh ac ystafelloedd D&T gan gynnwys
ystafell tecstilau ffasiwn, gweithdai graffeg a gwaith pren a dwy
ystafell goginio - un ar gyfer myfyrwyr y Chweched ar wedd
cegin broffesiynol. Hefyd ar flaen yr adeilad mae derbynfa,
swyddfeydd gweinyddol a Chaffi’r Graig sydd wedi ei enwi ar
ôl cân ‘Y Cwm’ gan un o gyn-ddisgyblion enwog yr ysgol, Huw
Chiswell. Mae lolfa i’r Chweched hefyd yn rhan o Gaffi’r
Graig sef Lolfa Dafydd a Gwenallt, ar ôl dau o feirdd Cwm
Tawe. Mae dwy ystafell fawr olau i gartrefu’r Adran Gynnal
Dysgu sef Y Gilfach - sydd wed ei henwi ar ôl yr ysgol gyntaf
yn Ystalyfera, Gilfach-yr-haidd. Un nodwedd o’r adeilad yw fod
pob ystafell wedi ei henwi ar ôl tref, pentref neu ardal yng
Nghymru sy’n gysylltiedig â’r pwnc sy’n cael ei ddysgu ynddi:
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LLais

Mae’n wych gweld bod Ysgol Gyfun Ystalyfera o’r diwedd
wedi cael adnoddau newydd, teilwng i gefnogi’r addysg
cyfrwng Cymraeg sy’n cael ei chynnig yno. Mae’n hen bryd
wrth gwrs, gyda cenedlaethau o ddisgyblion wedi cael eu
trin yn eilradd yn eu gwlad yn eu hunain dros y blynyddoedd
yn sgil cyflwr yr adeiladau. Efallai dyma un o’r prif resymau
pam fod cymaint o blant wedi dewis peidio â pharhau â’u
haddysg Gymraeg yn y Cwm dros y blynyddoedd, wrth weld
y diffyg cyfleusterau modern, deniadol?
Ond ‘dyw hynny’n ddim esgus bellach. Ces i fy synnu a’m
siomi felly wrth glywed bod nifer sylweddol o blant, a fydd
yn gadael ysgolion Cymraeg cynradd Cwm Tawe yr haf
yma, wedi dewis mynychu ysgol gyfun cyfrwng Saesneg ym
mis Medi. Wrth atal y plant hyn sydd yn rhugl yn y Gymraeg
rhag parhau â’u haddysg cyfrwng Cymraeg, mae rhieni
hefyd yn bygwth cyfle’r plant hyn i gadw eu gafael ar yr iaith
wrth iddynt dyfu’n oedolion, yn eu hatal rhag ennill
cymwysterau a fydd yn rhoi mantais glir iddynt wrth geisio
am waith, ac yn eu hatal rhag elwa o’r cyfleoedd
diwylliannol unigryw a fydd dod i’w rhan mewn ysgol gyfun
Gymraeg. Mae cymaint o gyfleon a chefnogaeth bellach ar
gael i deuluoedd sy’n dewis addysg Gymraeg i’w plant gyda chanolfan Gymraeg Tŷ’r Gwrhyd a’n Menter Iaith
weithgar yn cynnig pob math o weithgareddau, adnoddau
a chyrsiau i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg.
Ac heb gefnogaeth addysg gyflawn Gymraeg yn ystod

Hwb ‘ysgubol’ i
Addysg Gymraeg
- parhad o’r dudalen flaen
darganfod y broblem, neu fe fyddai wedi bod llawer yn waeth.
Mae’r difrod yn dal yn sylweddol, a bydd angen ailosod y lloriau
a’r pren yn helaeth drwy’r adeilad, ond llwyddwyd agor Bloc
Eirion yn brydlon ar ddechrau’r tymor newydd.
CamPwS y De
Mae adeilad campws newydd yr ysgol yn ne’r sir yn
cael ei godi ar safle Ysgol Uwchradd Sandfields sydd
yn cael ei dymchwel ar hyn o bryd. Bydd adeilad
newydd sbon gwerth £17 miliwn yn cael ei adeiladu
yno, gan gynnwys neuadd chwaraeon, theatr amlbwrpas a chae chwarae bob tywydd (3G). Bydd yn
agor ym Medi 2018 i tua 200 o blant (Bl 7 ac 8) ac yn
tyfu i oddeutu 650 o ddisgyblion erbyn Medi
2021. Cafwyd cystadleuaeth ar gyfer enwi campws y
de ymysg y disgyblion yr ysgolion fydd yn bwydo’r
campws ac mae bellach rhestr fer o dri enw sef Afan
Nedd, Bro Dur a Tir Llywelyn. Mae ystyr y ddau enw
cyntaf yn amlwg, ond mae Tir Llywelyn yn cyfeirio at
gyfraniad Llewellyn Heycock, (y Barwn Heycock o
Dai-bach), gwleidydd blaenllaw a aned ym Margam
ac a wnaeth gyfraniad pwysig i addysg Gymraeg yn
yr ardal. Aeth ei blant i ysgolion Cymraeg a bydd ei
orwyres yn un o’r plant cyntaf i fynychu’r campws
newydd. Bydd y corff llywodraethu a chabinet Cyngor
Castell-nedd Port Talbot nawr yn penderfynu ar enw
erbyn dechrau Mawrth.
2

blynyddoedd allweddol eu bywydau ifanc, y gwir plaen yw
na fydd digon o siaradwyr Cymraeg rhugl yn cael eu creu i
sicrhau parhad yr iaith yn y Cwm hwn. Mae Cwm Tawe yn
enwedig wedi gweld dirywiad mawr yn y nifer o siaradwyr
Cymraeg o fewn cenhedlaeth. Rwy’n erfyn ar unrhyw
ddarllenwyr sy’n adnabod teuluoedd sy’n bwriadu dod ag
addysg Gymraeg eu plant i ben i’w hannog i feddwl eto.
Mae dyfodol yr iaith Gymraeg yn ein Cwm ac yng Nghymru
gyfan yn y fantol.
Sioned williams
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erbyn Chwefror 20fed 2017 os gwelwch yn dda.

Meddai Matthew Evans, Prifathro Ysgol Gyfun Ystalyfera:
“Mae agor Bloc Eiron yn newyddion aruthrol i bawb yng
Nghwm Tawe, gan gynnig adeilad cyfoes, golau, ymarferol
gydag adnoddau addysgu arloesol ar gyfer disgyblion a staff
Ysgol Gyfun Ystalyfera.
“Mae’r ysgol yn llawenhau yn y buddsoddiad gwych yma.
Ynghyd â datblygu adeilad cynradd ar y safle a champws
newydd yn y de, mae’n newyddion ysgubol ar gyfer addysg
Gymraeg yn y sir.”
Sioned williams

Y Prif-athro a
Swyddogion
yr Ysgol

PoboL y cwm
rowLand Lanchbury

Yn un o blant y pumdegau, cafodd Rowland Lanchbury ei fagu
yn y Nhreforys ar aelwyd Gymraeg, ei fam o
Dreforys a’i dad o Fon-y-maen. Aeth i Ysgol
Lôn-las, a oedd wedi ei lleoli ar y pryd yn
Frederick Place, Llansamlet, ond gan nad oedd
ysgol gyfun Gymraeg ar gael ar y pryd yn
Abertawe, cafodd ei addysg uwchradd yn
Ysgol Gyfun yr Esgob Gore yn Sgeti.
Fel llawer o Gymry Cymraeg (a di-Gymraeg)
yr ardal ar y pryd, bu Rowland yn un o selogion
Aelwyd yr Urdd yn y Tabernacl, Treforys, ac
roedd hefyd ganddo gysylltiadau teuluol â’r
Tabernacl. Yno y cyfarfu â’i wraig Babs. Meddai
: “Dyna lle, yn ein harddegau, gawsom ni
brofiadau gwych a chwrdd â ffrindiau oes wrth
i ni gymdeithasu a mwynhau pob math o
weithgareddau. Dyna lle ddechreuon ni ganu a
dawnsio gwerin, a gweithgareddau eraill y
buom yn mwynhau am weddill ein bywydau, ac
yn dal i fwynhau i raddau hyd heddiw.”
Ar ôl treulio tair blynedd yn y coleg yn
Llundain, daeth Rowland nôl i’r ardal i weithio
fel cynllunydd trefol i Gyngor Bwrdeistref Dyffryn Lliw, ac ar ôl
priodi ym 1976, symudodd Babs ac yntau fel “dynion dwad” i
fyw yn yr Allt-wen. Buont yn byw yn Nhŷ-yn-y-cae am rai
blynyddoedd cyn symud i Heol y Parc ym 1985, a dyna lle
maent wedi bod yn byw yn hapus iawn hyd heddiw. Daeth tri o
blant iddynt - Ffion, Mari a Wiliam. “Mae’r plant wedi cael eu
magu fel trigolion “pur” o Gwm Tawe,” meddai Rowland, “gan
fynychu Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe ac Ysgol Gyfun
Ystalyfera. Mae bod yn rhan o gymuned yr Allt-wen wedi bod
yn bwysig i ni gyd, gan gynnwys Capel yr Allt-wen a’r Cylch
Meithrin gwreiddiol yn y Ganolfan Gymuned. Mae’r trigolion
yma wedi rhoi cymaint o groeso i ni.”
Aeth Rowland i weithio fel cynllunydd i Gyngor Dinas a Sir
Abertawe o 1996 ymlaen, gan barhau i weithio ar

corneL natur
dewi Lewis

Barf yr hen Ŵr
Tybed sawl un ohonoch sydd yn sylwi ar
wrychoedd wrth i chi deithio i fyny ac i lawr y
Cwm? Sawl un ohonoch sydd wedi sylwi ar farf yr
hen ŵr (old man’s beard) sydd yn britho’r
gwrychoedd yma ac acw? Mae’r planhigyn wedi
bod yn ei ogoniant yn ystod misoedd Rhagfyr ac
Ionawr. Efallai bod rhai ohonoch yn fwy cyfarwydd
â’r enw ‘llawenydd y teithiwr’ (traveller’s joy) ar y
planhigyn. Dyma’r enw a roddwyd arno gan y
botanegydd John Gerard yn yr ail ganrif ar
bymtheg. Ganed Gerard ym 1545 ac ef oedd
awdur cyfrol swmpus 1,484 o dudalenau ar
blanhigion a pherlysiau yn dwyn y teitl Herball or
General Historie of Plantes a gyhoeddwyd ym
1597.
Disgrifiodd Gerard farf yr hen ŵr fel hyn ‘… it
maketh in winter a goodly shew, covering the hedges white all
over with his feather-like tops’.
Daw’r planhigyn ag atgofion bachgendod yn ôl i mi bob tro
y bydda’ i’n ei weld. Fel plentyn y chwedegau prin iawn oedd
goleuadau ar y strydoedd a mynych bu’n rhaid cerdded adref

strategaethau adfywio pentrefi ac ardaloedd y cwm, a hefyd ar
waith a oedd yn hynod foddhaol meddai, o waredu’r cwm o
lygredd diwydiant trwm a chreu datbygiadau newydd ar ran
cymunedau’r cwm.
Ym 1987, dechreuodd weithio’n rhan amser fel clerc Cyngor
Cymuned Cilybebyll. “Daeth hwn â sialens newydd i mi,”
meddai, “er nad oedd yn gwbl wahanol i’r hyn roeddwn yn
gwneud fel cynllunydd. Mae gweithio gyda
chymunedau gwahanol yn rhan bwysig o’r gwaith,
a derbyniais y swydd gyda hyn mewn golwg er
mwyn gwasanaethu yr Allt-wen, Gelli-nudd, Rhos a
Chilybebyll. Erbyn hyn, rwy’ bron wedi cyflawni deng
mlynedd ar hugain yn y rôl, rhywbeth nad oeddwn
wedi bwriadu, ond yn amlwg rwyf wedi cael pleser
mawr yn y gwaith dros y blynyddoedd.”
Yn ei rôl fel Clerc y Cyngor, mae’n sicrhau bod y
corff yn cael ei redeg yn ffurfiol drwy drefnu
cyfarfodydd misol a chymryd a chyhoeddi
cofnodion, ac ymgymryd â’r gwaith sy’n dilyn drwy
weithredu’r penderfyniadau. Mae’r Clerc hefyd yn
gorfod gwneud tipyn o waith cyfathrebu gydag
unigolion, awdurdodau a chymdeithasau tu fewn a
thu hwnt i’r ardal. Dywed Rowland bod ei gefndir fel
un sydd wedi gweithio gydag awdurdodau lleol o
gymorth mawr felly, er nad yn angenrheidiol.
Dros y blynyddoedd, diolch i waith trylwyr a diflino
Rowland ac ymroddiad yr amrywiol gynghorwyr,
mae Cyngor Cymuned Cilybebyll wedi llwyddo i gynnal,
adnewyddu ac ategu at y gwasanaethau y mae’n gyfrifol
amdanynt, sef dwy ganolfan gymuned, tri man chwarae plant,
dau barc ac un maes chwaraeon er y bu’n “eitha her i ddod o
hyd i’r cyllid i gyflawni hyn” yn ôl Rowland. “Ond, ynghyd â’r
holl gynghorwyr dros y blynyddoedd, rwy’n eitha’ balch o’r hyn
a gyflawnwyd” meddai, “a’r ffaith ein bod yn dal i weithio yn yr
un modd dros y gymuned gyfan.”
“Fel aelod o’r gymuned honno, mae rhoi rhywbeth nôl drwy
sawl modd - trwy’r Cyngor, trwy’r Capel, trwy’r ysgolion a thrwy
gymdeithasu - wedi bod yn bwysig i mi yn bersonol ac i ni fel
teulu. Cawsom ein denu gan gyfleusterau, amgylchfyd a
Chymreictod Cwm Tawe, ac mae hyn, ynghyd â charedigrwydd
ein cymdogion a’n ffrindiau, yn rhywbeth yr ydym yn dal i fod
yn ddiolchgar amdano.”
Sioned williams
wedi iddi nosi o dŷ taid a nain. Ar nosweithiau rhewllyd ym
mherfeddion mis Rhagfyr roedd barf yr hen ŵr yn gydymaith
cyfeillgar ar y daith tuag adref. Bob tro y deuai car neu fws
heibio byddent yn goleuo barf yr hen ŵr ar y gwrychoedd gan
wneud iddo ymdebygu i gymylau o fŵg. Roedd y gwyn llachar
yn rhoi cysur nad oedd ’na fwgan yn cuddio yn nhywyllwch y
gwrychoedd. Wrth nesàu at adref roedd ’na deimlad braf o
edrych dros fy ysgwydd a syllu ar farf yr hen ŵr yn y
sicrwydd fy mod wedi cael cyrraedd adref yn ddiogel.
Llawenydd y teithiwr yn wir! Rhyfedd sut mae atgofion
bachgendod yn atseinio yn y cof bron hanner canrif yn
ddiweddarach wrth i mi weld y planhigyn. Enw arall a
ddefnyddiem ar y planhigyn oedd locsyn taid - ac mi
roedd yr enw hwnnw yn gweddu i’r dim yn y profiad o
gerdded adref o dŷ taid a nain yn y tywyllwch. Enwau
llafar gwlad eraill arno yw barf y gŵr hen, coluddion y
diawl, cudd y coed, dringiedydd, a barfhir.
Fel y mae’r enwau yn ei awgrymu, planhigyn sydd
yn lledu ydyw ac un sydd yn tueddu i orchuddio
planhigion eraill. Yn ystod yr hydref a’r gaeaf daw’r
planhigyn yn llawer mwy amlwg wrth i flodau lliw hufen
Gorffennaf ac Awst droi’n beli fflwfflyd gwyn. Yr adeg
yma o’r flwyddyn mae’r blodau marw yn llawn hadau
ac yn gyflenwad bwyd cyfoethog i adar megis y nico (goldfinch)
a’r llinos werdd (greenfinch)
Y tro nesaf y byddwch yn teithio yn y Cwm gobeithio y
byddwch yn sylwi ar farf yr hen ŵr, yn enwedig yn ystod
wythnosau llwm y gaeaf.
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cof y cwm
steven thompson

Cyfrifiad Crefyddol 1851 yng nghwm Tawe
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Un o’r syniadau mwyaf trawiadol a dylanwadol ar natur Cymru
yn yr oes Fictorianaidd yw’r un o wlad sobr, barchus ac, yn fwy
na dim, crefyddol. Nid oes amheuaeth bod crefydd, a chrefydd
Anghydffurfiol yn bennaf, yn bresenoldeb a dylanwad pwysig
iawn yng nghymdeithas, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru ar
y pryd. Roedd ffydd grefyddol yn rhan annatod o fywyd
beunyddiol Cymry ac roedd arweinwyr crefyddol yn arweinwyr
cymunedol a gwleidyddol ein cymunedau. Yn ôl y sôn,
agorwyd capel newydd yng Nghymru pob wyth diwrnod yn
ystod y cyfnod ac o ganlyniad i’r adeiladau hyn mae’n dal yn
bosibl gweld arlliwiau o bwysigrwydd crefydd ym mhob pentref
a thref ledled y wlad heddiw.
Mewn ymdrech i gofnodi arferion crefyddol trigolion y
Deyrnas Unedig, ac un a yrrwyd gan fiwrocratiaeth yn hytrach
na gwleidyddiaeth, cynhaliwyd ‘Cyfrifiad Crefyddol’ ym 1851.
Ar ddydd Sul, 30 Mawrth 1851, ddiwrnod cyn y Cyfrifiad
cyffredinol, cynhaliwyd cyfrif o’r bobl a fynychodd gapeli ac
eglwysi ar draws Lloegr a Chymru. Llenwyd y ffurflenni gan yr
offeiriad a’r gweinidogion a oedd yn gysylltiedig â phob eglwys
a chapel a chafodd unrhyw fylchau eu llenwi ac unrhyw
gamgymeriadau eu cywiro gan gofrestrwyr lleol ac wedyn gan
swyddogion yn Llundain. Felly, mae haneswyr wedi dod i’r
casgliad bod y wybodaeth a geir yn y cyfrifiad hwn o safon
uchel ac yn weddol ddibynadwy.
Darganfuwyd bod hanner pobl Cymru wedi mynychu man
addoli ar y dydd Sul hwnnw a bod 80% o’r rheiny wedi addoli
mewn capel Anghydffurfiol. Roedd arweinwyr Anghydffurfiol
wrth eu boddau gyda’r canfyddiad hwn ac aethaent ymlaen i
ddefnyddio’r wybodaeth yn eu brwydrau gwleidyddol yn erbyn
‘yr hen fradwres’, sef yr Eglwys Anglicanaidd. Mynnodd Henry
Richard, gweinidog gyda’r Annibynwyr ac Aelod Seneddol
Merthyr rhwng 1868 a 1888, mai Anghydffurfwyr Cymru oedd
pobl Cymru ar y pryd a, thrwy’r datganiad hwnnw, cyfunodd
hunaniaeth grefyddol, radicaliaeth wleidyddol a Chymreictod
yn y frwydr yn erbyn yr Eglwys.
Y tu hwnt i nodi pwysigrwydd y Cyfrifiad Crefyddol yn y
brwydrau gwleidyddol hyn, a’i ddefnyddioldeb i haneswyr
crefydd yn yr oes Fictorianaidd, mae hefyd yn cynnig portread
o gyflwr a natur crefydd yng Nghwm Tawe i ni. Yn y lle cyntaf,
mae’n bosib gweld pa mor niferus oedd mannau addoli yn y
cwm. Cafwyd manylion plwyfi Ystradgynlais, Llangiwg a
Chilybebyll, a ‘phentrefi bychain’ (sef ‘hamlets’)
Rhyndwyclydach ac Ynis-y-mond yn y cyfrifiad; ardaloedd a
oedd, rhyngddynt, yn gartref i 10,891 o bobl. O Glydach a Glais
hyd at Ystradgynlais, gan gynnwys Rhyd-y-fro a
Gwauncaegurwen, a Chwmtwrch a Chwmllynfell, roedd 28
man addoli yn y cwm yn ôl y cyfrifiad. O’r rhain, roedd chwech
yn gysylltiedig â’r Eglwys Anglicanaidd a’r gweddill yn
cynrychioli gwahanol enwadau Anghydffurfiol, sef deg capel yr
Annibynwyr, saith capel y Bedyddwyr, pedwar capel y
Methodistiaid, ac un capel yr Undodiaid. O fewn y llefydd addoli
hyn, roedd digon o le i ddal 9,006 o bobl ac, ar ddiwrnod y
cyfrifiad, mynychodd 12,527 o bobl yr addoldai hyn.
Mae’n bosibl gweld, felly, bod bron digon o le yn y mannau
addoli hyn ar gyfer poblogaeth gyfan y cwm. Yn ei astudiaeth
o ardal ‘Undeb Abertawe’ (hynny yw, ardal undeb Deddf y
Tlodion Abertawe), darganfyddodd Yr Athro Ieuan Gwynedd
Jones, prif awdurdod ar y cyfrifiad, bod digon o seddau ar gyfer
73% o’r boblogaeth; mewn cymhariaeth, roedd digon o seddau
ar gyfer 83% o boblogaeth Cwm Tawe erbyn 1851. Yn ogystal,
mae’n ymddangos i fwy o bobl fynychu man addoli yn y cwm
nag oedd yn byw yma. Digwyddodd hyn oherwydd y ffordd y
cofnodwyd y niferoedd a fynychodd ar y diwrnod. Gofynnwyd
i’r unigolion a lenwodd y ffurflenni i nodi faint o bobl a ddaethai
i’r man addoli yn y bore, yn y prynhawn ac yn y noswaith, ac,

felly, mae’n hollol bosib y cyfrifwyd rhai pobl fwy nag unwaith
yn ystod y dydd. Dangosodd Ieuan Gwynedd Jones gyfraddau
mynychu mewn ardaloedd ar draws de Cymru: Undeb Castell
Nedd (76.4%), Undeb Caerdydd (70.3%), Undeb Merthyr Tydfil
(80%), ac Undeb Llanelli (94%). Mewn cymhariaeth, roedd y
gyfradd yng Nghwm Tawe – ardal, dylid cofio er hyn, oedd yn
llai ei maint, yn 115%.
Heblaw am gofnodi niferoedd moel, mae’r Cyfrifiad
Crefyddol yn cynnig portread o natur datblygiad diwydiannol a
chymdeithasol y cwm hefyd. Mae Ieuan Gwynedd Jones, yn
ei astudiaeth o Abertawe, yn nodi’r gwahaniaeth rhwng, ar yr
un llaw, amrywiaeth enwadol mewn llefydd mwy diwydiannol
a threfol, fel y dre ei hun a’r pentrefi diwydiannol i’r gogledd
(hynny yw, Treforys a Chlydach fel rhan o blwyf Llangyfelach),
a diffyg amrywiaeth yn y llefydd mwy gwledig, yn enwedig
Gŵyr, ar y llaw arall, ble roedd un, neu efallai ddau, enwad yn
cael ei gynrychioli. Mae Ieuan Gwynedd Jones wedi esbonio
sut roedd y cymunedau diwydiannol yn datblygu’n gyflym yn
ystod hanner cyntaf y ganrif ac yn tyfu’n gyflym wrth i bobl lifo
iddynt o lefydd eraill. Yn sgil yr amodau hyn, llwyddodd yr
enwadau Anghydffurfiol i ymateb i’r sefyllfa newydd mewn
modd llawer gwell na’r Eglwys Anglicanaidd gan sefydlu capeli
niferus yn y cymunedau newydd.
Mae hyn yn nodwedd glir o gymunedau Cwm Tawe hefyd,
a gwelwyd sawl enwad Anghydffurfiol yn sefydlu capeli yn y
cwm yn y degawdau cyn 1851. Ym mhlwyf Ystradgynlais, er
enghraifft, cafwyd dau fan addoli Methodistiaid Calfinaidd, dau
gapel yr Annibynwyr, dau i Fedyddwyr, a dau Eglwysig, tra
gwelwyd dau fan addoli Eglwysig, un Methodistiaid
Wesleyaidd, dau Fedyddwyr Calfinaidd, dau Annibynwyr, ac
un ‘Independent Dissenters’ ym mhlwyf Llangiwg. Efallai mai’r
lle mwyaf amrywiol yn y cwm oedd Rhyndwyclydach (yn
cynnwys Clydach a Phontardawe) lle ceid addoldai St John’s
(Eglwys), Hebron (Annibynwyr), Quar (Bedyddwyr), Gellionnen
(Undodiaid), Adulam (Bedyddwyr), Tabernacle (Methodistiaid
Calfinaidd), Horeb (Methodistiaid Wesleyaidd), a Baran
(Annibynwyr).
Mae’r amrywiaeth enwadol hwn yn arwydd clir o gyflymder
datblygiad y cymunedau diwydiannol hyn yn ystod y degawdau
cyn 1851 a llwyddiant yr Anghydffurfwyr wrth ymateb i’r
datblygiadau. Oherwydd twf yn y diwydiannau haearn a thun
yn ystod ail chwarter y ganrif, yn enwedig yn Ystalyfera,
Ynyscedwyn a Phontardawe, tyfodd poblogaeth y cwm yn
gyflym yn y degawdau cyn y cyfrifiad. Dyblodd poblogaeth
plwyf Llangiwg rhwng 1831 a 1851, er enghraifft, ac fe
ddyblodd eto yn y degawd dilynol. Nid oedd yr Eglwys yn
ymateb mor gyflym oherwydd nid oedd y strwythur plwyfol yn
ei gwneud hi’n hawdd sefydlu eglwysi newydd, tra roedd
cynulleidfaoedd Anghydffurfiol yn rhydd i sefydlu eu capeli eu
hunain ym mha bynnag fan y dymunent. At hynny, nid oedd yr
eglwysi yn cynnig cymaint o ddarpariaeth yn y Gymraeg, elfen
oedd yn hollbwysig mewn ardal mor gadarn ei Chymraeg â
Chwm Tawe.
Mae’n bosibl hefyd gweld effaith y twf mewn poblogaeth yn
y patrwm cronolegol o sefydlu mannau addoli yn y cwm.
Heblaw am St. John’s Clydach, sefydlwyd yr eglwysi yn y cwm
cyn 1800. Sefydlwyd pum capel yn y cwm cyn 1800 hefyd, gan
gynnwys yr un hynaf, Capel Gellionnen, a sefydlwyd ym 1692.
Ond, wedyn, cafodd tri chapel eu sefydlu yn y blynyddoedd
1800 i 1809, dau rhwng 1810 a 1819, un rhwng 1820 a 1829,
pedwar rhwng 1830 a 1839 ac wyth rhwng 1840 a 1850. Mae’r
cynnydd erbyn diwedd y cyfnod hwn yn amlwg ac yn
adlewyrchu twf yn y boblogaeth, wrth gwrs.
Felly, roedd y Cyfrifiad Crefyddol yn foment bwysig yn hanes
crefydd Cymru ac yn rhan o’r wleidyddiaeth ffyrnig a oedd yn
gysylltiedig ag ymdrechion Anghydffurfiaeth i ennill lle yn erbyn
hen rym ac awdurdod y grefydd wladol. Ar yr un pryd, mae’n
gofnod sy’n cynnig persbectif ar natur ein cymunedau yn y
gorffennol a’r cysylltiadau rhwng newid economaidd a
chymdeithasol, ar yr un llaw, a ffydd, diwylliant a
gwleidyddiaeth ar y llaw arall.
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk

llwyDDianT arBenniG
Dr hUw JoneS
(GynT o Gwmllynfell)
Ganwyd Dr Huw Jones ar y Gwernant, Cwmllynfell yn fab i
Mrs Doreen Jones (gynt Price) a’r diweddar Eddie Jones.
Addysgwyd Huw yn Ysgol Gynradd y Bryn, Cwmllynfell ac
yna yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, lle roedd yn ddirprwy brif
fachgen. Yna parhaodd â’i astudiaethau yng Ngholeg
Prifysgol Caerdydd lle graddiodd â BSc mewn
Pharmacoleg. Oddi yno aeth ymlaen i Brifysgol Birmingham
lle dyfarnwyd gradd Ph.D iddo am ei waith Pharmacoleg.
Hyd yn hyn mae wedi treulio ei holl yrfa y tu hwnt i Glawdd
Offa gan ennill anrhydeddau niferus yn ei faes arbenigol.
Mae wedi ymgartrefu mewn pentref tu allan i Gaer-grawnt
(Cambridge). Mae’n briod â Julie, ac mae ganddynt ddau o
blant, sef Catrin, sy’n astudio am ei Doethuriaeth, ac Emyr,
sy’n dod i ddiwedd cwrs hyfforddiant yn beilot i gwmni
awyrennau byd-eang.
Ar hyn o bryd mae Huw yn Brif Weithredwr Cwmni Chronos
a dyfarnwyd mai ef yw’r Prif Weithredwr gorau yn Ewrop yn
y maes darganfod cyffuriau allan o chwech o ymgeiswyr.
Yn ôl Huw: ‘Canlyniad cydweithio campus rhwng rheolwyr
a staff labordy a sicrhaodd y wobr. Gyda’n gilydd rydym yn
datblygu cyffur i geisio atal effeithiau haint ofnadwy ALS, ac
yn ymchwilio am gyffuriau eraill i lesteirio dirywiad
niwrolegol, a’r nod yw lleihau dioddefaint yn sylweddol.’
Erbyn hyn mae ganddo 25 mynedd o brofiad ym
meysydd Pharmacoleg a Biotechnoleg. O ran gweinyddu,
mae wedi creu a datblygu nifer o gwmnïau ac arolygu dros

15 o gynyrchiadau yn Ewrop gan ddatblygu a chwyddo
asedau’r cwmni. Sefydlodd gwmni Ymgynghorol Daffodil
gan gynghori llawer cwmni biotechnegol yn America ac
Ewrop. Ymhlith ei orchwylion bu’n Gyfarwyddwr Ardana plc;
bu’n Llywydd Ewrop i CV Therapeutics ac yn Is-Lywydd Hŷn
Gogledd Ewrop i gwmni Elan Pharmaceutical, gan adeiladu
cwmnïau yn Ewrop sy’n cyflogi dros 600 o bobl, heblaw bod
yn Gyfarwyddwr Marchnata i gwmni SmithKlineBeecham
Pharmaceutical, sy’n rhan nawr o GlaxoSmithKline plc.
Dyna beth yw CV ynte?!
Ardderchog yn wir, ac mae ei fam Doreen Jones, sydd
nawr yn byw yn Heol Daniel, Cwmllynfell, a’i deulu,
pentrefwyr Cwmllynfell, a’i hen ysgol Ystalyfera yn falch
iawn ohono. Da iawn Huw, a llongyfarchiadau calonnog i ti
ar dy lwyddiant. (Diolch i ohebydd y Llais yng Nghwmllynfell,
Carole Jones am ddod o hyd i’r hanes ysbrydoledig hwn.)

D. a W. THOMAS

Good quality cars in stock

Garej Capel Road, Clydach, Abertawe

from £1,500 - £15,000.

Busnes teuluol ers 1968

Ceir O SafOn

All serviced with MOT.
Mostly local cars.


Ffôn: 01792 842529

Gwasanaeth ac MOT ar bob un

MOT
£39.50

Ceir lleol yw’r mwyafrif

with this voucher

Pam prynu car newydd os oes rhai 3
mis oed ar gael am bris rhesymol?

Gostyngiad arbennig i
ddarllenwyr y Llais

Prisau rhwng £1,500 - £15,000
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aber-craf
naDoliG
Ar 27 Tachwedd, cynnwyd ein goleuadau Nadolig gan Julian
Hopkins, pennaeth gweithredol Ysgol y Cribarth. Roedd yn
achlysur llwyddiannus dros ben a chafodd pawb amser
anhygoel. Crewyd naws arbennig y Nadolig drwy’r gymuned
gyfan.

Cadwch lygad am weithgareddau eraill a fydd yn cael eu
cynnal yn y Neuadd.
yr hwB
Cofiwch bod eich Swyddfa Bost ar agor ac yn brysur! Ceir
bwyd yno, sgwrs a disglaid o de neu goffi!
CaehoPCyn
Am y tro cyntaf, cynhaliwyd Noson Canu Carolau a goleuo
coeden y pentref, er cof am y cymydog hoffus, Nigel Davies.
Trwy fwynhau gwin twym a mins peis, codwyd £250 i’r elusen
‘Maggies’ – Ysbyty Singleton.

coeLbren

Mewn gweithdai yn Ysgol y Cribarth ynghynt yn y mis, creodd
plant Aber-craf a’r cylch luserni lliwgar ar gyfer y parêd; profiad
hyfryd a lliwgar a ddaeth â’r gymuned at ei gilydd, hyd yn oed
y bobl y tu fewn i’w tai, wrth weld y goleuadau a’r lluserni lliwgar
yn goleuo’r strydoedd.
Ar ôl cynnau goleuadau’r goeden, canwyd carolau i
gyfeiliant Band Pres Ystradgynlais.
Cafodd Kirsty Williams AC groeso mawr wrth iddi ymuno â’r
wledd.
Daeth Siôn Corn, y dyn ei hun, i’r wledd hefyd, a chafodd y
plant anrhegion oddi wrtho.
Trefnwyd yr achlysur gan Grŵp Adfywio Aber-craf, ac mae’r
gymuned yn edrych ymlaen at y nesaf! Diolch i Rebecca
Davies am y lluniau.
ClwB ryGBi aBer-Craf
Ar ddydd Sul 11 Ionawr,
cynhaliwyd antur anhygoel gan
Glwb Rygbi Aber-craf i 100 o
blant.
Lluniwyd
crefftau
Nadoligaidd ac wedyn cawson
nhw daith hudol i Narnia ac i
Ogof Siôn Corn. Dyma luniau o’r
digwyddiad. Diolch i Katie
Wilkinson am y lluniau.
Gyda’r nos trefnwyd adloniant
ac aeth elw’r diwrnod i’r adran
ieuenctid.

X58 BeTh yw’r DyfoDol?
Ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yn Neuadd Les y Glowyr,
cynhaliwyd cyfarfod am bwnc llosg y bws X58. Beth fydd yn
digwydd i bentref Coelbren a’i drigolion heb gludiant ‘nôl a
‘mlaen? Mae angen cefnogaeth arnom o bobman! Ar hyn o
bryd, does dim gwasanaeth bws yma!
Bydd gwasanaeth bws newydd yn dechrau ym mis Medi,
ond tan hynny mae yna gwestiynau am sut yn y byd gall pobl
Coelbren symud o gwympas y cwm. Mae yna bosibilrwydd y
bydd DANSA yn cael ei ddefnyddio dros dro, ond mae’r
cyfathrebu yn parhau.
Beth sy’n peri gofid yw’r cludiant sylfaenol ‘nôl ac ymlaen i
Goelbren sef y teithiau angenrheidiol, gan fod dim bws
cysylltiol rhwng Banwen a Choelbren. Beth am gludiant i’r
Feddygfa ym Mlaendulais, i’r coleg, i Gastell-nedd, i Abertawe?
Mae angen cefnogaeth arnom.
Bydd yna gyfarfod arall o fewn dau fis, cadwch eich llygaid
a’ch clustiau ar agor am fwy o fanylion!
GweiThGareDDaU CySon yn neUaDD leS y Glowyr CoelBren
• Bob dydd Llun am 6.15 p.m.: Grŵp Theatr Coelbren, i blant
• Ail ddydd Mawrth pob mis am 1.30 p.m.: Cangen Pensiynwyr
Coelbren yn cwrdd
• Bob dydd Mercher am 10.15 a.m.: bydd bore coffi
• Bob nos Fercher am 7 p.m.: gwersi bolddawnsio.
• Bob dydd Iau am 12.30 p.m.: Clwb Crefft.
• Bob nos Wener, bydd y bar ar agor o 7 p.m.
Dyma rifaU ffôn CynGhorwyr CynGor Tawe UChaf:
Cyngorydd Sir: David Thomas – 01639 730 033
Clerc y Cyngor: Elwyn Gwilym – 01639 843003
Ebost: taweuchaf@yahoo.co.uk
Steve Davies (cadeirydd): 01639 701508
Carol Williams: 01639 730250
Arlene Jones: 01639 730160
Auriol Graham: 01639 700586
Gareth Hayton: 01639 730627

ystradGynLais
CylCh CanU ySGol y CriBarTh
Bob bore Mercher o 9 tan 10.15, yn ystod tymor yr ysgol,
cynhelir grŵp rhiant a phlentyn bach. Mae croeso mawr i bawb
ymuno yn yr hwyl, gyda chanu, gweithgareddau gwahanol,
crefftau, neu ddisglaid a sgwrs!
GweiThGareDDaU CySon yn neUaDD leS y Glowyr
• Bob nos Fawrth, Nos Iau a Nos Sadwrn o 8.30 p.m. hyd
10.15 p.m., bydd bingo yn cael ei gynnal.
• Bob nos Lun bydd Whist yn cael ei chwarae.
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GwellhaD BUan
Dymunwn wellhad buan i Mrs Mary H. Thomas, Heol
Aberhonddu ac i Mrs Marilyn Ingham, Heol Bryn. Mae’r ddwy
yn yr ysbyty ac wedi derbyn triniaeth lawfeddygol. Ein
dymuniadau gorau iddynt.
GeneDiGaeTh
Ddydd Llun, 28 Tachwedd ganwyd Andreas Blenyeth, mab
bach i Bethan a Rhodri Phillips, Maes-y-gorof, brawd bach i
Mared ac ŵyr i Mary a Keith Phillips.
marwolaeThaU
Yn Nhŷ Olwen, wedi tostrwydd byr, ar 22 Tachwedd bu farw
Gloria Rowlands, Heol Aberhonddu, priod y diweddar Gethin,

mam Debra, chwaer y diweddar Ken James.
Ar 1 Rhagfyr bu farw Sandra Tossell, Heol Glantawe, priod
Robert, mam James a Kate, mamgu Josh, Abbie, Elin Haf,
Iestyn, Teifi a Mostyn.
Yn ei gartref ar 9 Rhagfyr, bu farw Phil Turner, Heol Gïedd,
priod y ddiweddar Ray, tad Delyth a Huw, tadcu William, Harri,
Seren, Lili a Mari, tad yng nghyfraith Mark ac Emily, a brawd
Cliff.
Yn ei gartref ar Heol Gorof ar 13 Rhagfyr bu farw Michael
Davidson, mab Merle a John, brawd Gary, Robert a’r
ddiweddar Tina, ewythr, brawd yng nghyfraith a nai annwyl.
Yn dawel yn Ysbyty Treforys ar 15 Rhagfyr, bu farw Sam
Aubrey, Heol Maes-y-dre yn 84 oed. Priod annwyl Megan, tad
cariadus Julian a Judith, tad-yng-nghyfraith hoffus Alun a
thadcu balch ac addfwyn Siôn ac Iestyn. Cynhaliwyd
gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Abertawe o dan ofal Mr.
Gareth Hopkin gyda’r Parchedig Beti-Wyn James yn cyfrannu
hefyd. Claddwyd ei weddillion yn Yorath, Cwmgïedd. Coffa da
amdano.
Ar 20 Rhagfyr yng nghartref Tŷ Mawr, bu farw Edgar Jones,
priod y ddiweddar Dora, tad Derrick a Joan, Alan ac Ann,
tadcu, hen-dadcu a hen-hen dadcu.
Yn Ysbyty Treforys ar 30 Rhagfyr bu farw John Powell, Parc
Tawe, priod Janet, tad Ann, tadcu Scott, hen-dadcu Ellis ac
Ayden, a brawd annwyl.
Ar 4 Ionawr, bu farw Margaret Fleming, Min-y-rhos, priod y
diweddar Bill, mam Christine, Peter a Kevin, mamgu, henfamgu a mam yng nghyfraith annwyl.
Ar 7 Ionawr yn Ysbyty Singleton, bu farw Myrddin Evans,
Llety’r Ddraenen, priod Menna, tad Julie a Rhodri, tad yng
nghyfraith Caroline, tadcu Lewis a Bethan, brawd Betty a’r
ddiweddar Miriam.
Yn ei gartref, Fferm Llwynbedw, Cwmgïedd ar 11 Ionawr, bu
farw Ronald (Ronnie) Jones, priod Rahel, tad Rhian a’r
diweddar Jeffrey. Wrth fynd i’r wasg clywyd am farwolaeth
Rahel ar ôl tostrwydd hir.
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’r teuluoedd yma yn eu
hiraeth a’u galar.

ystaLyfera
GwaSanaeTh DiweDD BlwyDDyn yn y wern
Gyda’r flwyddyn yn tynnu i’w therfyn, aethpwyd ati yn ôl ein
harfer i drefnu gwasanaethau arbennig. Ar ail Sul y mis roedd
yr oedfa yng ngofal Mr Doug Roberts, gyda’r aelodau yn ei
gynorthwyo ac yn cymryd rhan. Roedd y llithoedd a
ddarllenwyd a’r carolau a ganwyd yn fodd effeithiol iawn i’n
hatgoffa fod Gŵyl y Geni yn ymyl. Diolch i Doug am drefnu ac
i bawb am eu cyfraniad gwerthfawr i’r gwasanaeth. Ardderchog
yn wir.
Yn y gwasanaeth brynhawn Sul cyn y Nadolig, cynhaliwyd
ein hoedfa gymun arferol. Cyn dod at ein gilydd o gwmpas y
bwrdd, canwyd carolau a chafwyd darlleniad, gweddi a
myfyrdod priodol i’r adeg o’r flwyddyn. Roedd munudau tawel
gweddus y cymundeb yn gyfle hefyd i’r gweinidog ddiolch am
bob cydweithrediad hyfryd sydd yn nodweddu bywyd addolgar
y Wern. Diolchwyd am fendithio’r flwyddyn a
dymunwyd blwyddyn newydd dda i holl
aelodau teulu’r llawr.
Ond roedd un dirgelwch mawr ynglŷn â’r
gwasanaeth i’r gweinidog, os nad i neb arall.
Dyma fel oedd y bwrdd emynau yn edrych.
Yn glyfar iawn, dyma oedd ffordd yr
aelodau, yn ôl meddwl dyfeisgar Doug, i
atgoffa’r gweinidog ei fod wedi cyrraedd oed
yr addewid. Daeth hynny yn gwbl glir wrth i
ni fynd lawr i’r festri a bod yn rhan o barti
syrpreis i ddathlu’r achlysur.
Diolch i’r holl ffrindiau am wneud y

prynhawn Sul hwnnw, yn un llawen ac yn fythgofiadwy i’r
gweinidog heb anghofio am yr anrheg pen-blwydd hael a
charedig – y gorau erioed, a gyflwynwyd iddo gan barchus
Ysgrifennydd y Wern, Mr Rhys Williams. Yn sicr iawn, pan fydd
Gareth Hopkin ac Eugena yn ymlacio yn y Manor, Crughywel,
fe fyddant yn cofio am y prynhawn Sul arbennig hwnnw a’u
ffrindiau yn y Wern.

DymUno’n DDa i Jean
Yn dilyn anhap yn ei chartref ychydig yn ôl, cymerwyd Mrs
Jean Jeffreys i Ysbyty Ystradgynlais lle mae wedi bod ers rhai
wythnosau ac yn derbyn y gofal gorau posib gan staff yr ysbyty.
Erbyn hyn mae Jean yn lled gyfforddus ei byd ac yn teimlo
dipyn yn well. Pob dymuniad da i Jean, gan obeithio y caiff
adferiad llwyr a buan.
llonGyfarChiaDaU mawr i marilyn
Mae dathlu pen-blwydd nodedig
bob amser yn achlysur llawen a
hyfryd. Felly oedd hi yn hanes Mrs
Marilyn Castle, Heol y Farteg yn
ddiweddar wrth i’w theulu annwyl
a’i ffrindiau ei llongyfarch yn wresog
iawn ar gyrraedd carreg filltir
arbennig.
Dathlwyd yr achlysur yn y
Rheolau Arms yng nghwmni ei
theulu annwyl a chafwyd amser
hyfryd gan bawb oedd yno.
Llongyfarchiadau cynhesaf i
Marilyn gan ddymuno iechyd a
nerth iddi i’r dyfodol a phob bendith
yn ogystal.
llonGyfarChiaDaU GwreSoCaf i Gloria
Gyda threiglad y blynyddoedd mae rhai pobl yn mynd yn hen
tra bod eraill yn mynd yn henach. I’r dosbarth olaf hwn y
perthyn Mrs Gloria
Williams, gan ei bod mor
sionc heddiw ag erioed,
a hynny er iddi ddathlu
pen-blwydd arbennig
iawn
ar
droad
y
flwyddyn.
I nodi’r achlysur fe
dderbyniodd Gloria nifer
o gardiau oddi wrth ei
ffrindiau a gofiodd am y
dydd mawr yn ei hanes
a’n braint fel cyfeillach
Gloria gyda’i wyres Abi Lee Jones
yn y Wern yw i ninnau
ychwanegu ein dymuniadau gorau at yr holl gyfarchion caredig
sydd wedi dod i’w rhan yn ddiweddar. Dymuniad pawb ohonom
yw y caiff Gloria nerth ac iechyd i fwynhau bywyd am
flynyddoedd lawer.
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CyDnaBoD llwyDDianT hannah, emily, amy a minnie
Da yw cael clywed am lwyddiant ein pobl ifanc a’n braint yw
cael cydnabod newyddion felly a’i gofnodi.
Bydd o ddiddordeb i ni sy’n byw yn ardal y Llais wybod fod
Hannah Barron, Emily Evans, Amy Atkins a Minne Morgan yn
prysur wneud enw i’w hunain gan eu bod wedi eu dewis i
garfan tîm pêl-rwyd o dan 15 oed De Powys. Dewiswyd y
pedair ohonynt i gynrychioli’r Sir ar sail eu perfformiadau
rhagorol i dîmau pêl-rwyd Ystradgynlais. Mae Hannah yn
gapten y tîm o dan 17, gydag Emily yn is-gapten, tra bod Amy
a Minnie yn chwarae i’r tîm o dan 15. Pob dymuniad da i’r
pedair ohonynt i’r dyfodol. Fe fyddwn yn dilyn eu camau gyda’r
diddordeb pennaf.

CroeSo mawr i hefin
Er mawr lawenydd i Dewi a Lucy, Llangammarch Wells, Powys
fe ddaeth Hefin i’r byd ac i’w bywyd ar 23 Tachwedd, 2016.
Gyda baban bach newydd yn y teulu, yn naturiol mae Gethin
ac Anwen wrth eu bodd fod ganddynt frawd i ofalu amdano a’i
anwesu. Mae Caron yn hapus iawn ei bod wedi dod yn famgu unwaith eto, felly hefyd Gethin, Allt-y-grug, am iddo yntau
ddod yn hen-dadcu unwaith yn rhagor. Llongyfarchiadau
cynnes i’r teulu bach a phob dymuniad da iddynt I’r dyfodol.
lanSio llyfr Teulu’r Wern
Rydym wedi cael y fraint o fod yn
bresennol mewn nifer o gyfarfodydd
cofiadwy iawn yn y Wern ond gyda’r
mwyaf nodedig ohonynt oedd y
cyfarfod a drefnwyd i lansio’r gyfrol
sy’n cofnodi hanes un o gapeli
Ystalyfera.
Fe gymerodd hyn le mewn
gwasanaeth arbennig brynhawn Iau, 8
Rhagfyr yn y capel gyda llawer o
gyfeillon yn bresennol, a braf oedd
gweld llawr yr adeilad yn gyfforddus lawn.
Fel mae’r teitl Teulu’r Wern yn awgrymu, stori amdanom ni
fel teulu yw prif thema’r gyfrol, ac mae mewn dwy ran. Mae’r
rhan gyntaf yn mynd â ni nôl 150 o flynyddoedd at y
dechreuadau cynnar, gan geisio cydnabod a chanmol y tadau
gynt am eu gweledigaeth, eu hymdrechion ac yn fwy na dim
eu haberth, wrth iddynt droi breuddwyd yn realiti, a mynd ati I
sefydlu achos ac i godi capel hardd, sef Capel y Wern. Mae
honno yn ei hunan yn bennod sy’n werth ei chofnodi a’I
lledaenu.
Yn ail ran y llyfr, datblygir y thema mai teulu ydym yn y
Wern. Fel teulu rydym wedi cael llawer iawn o achlysuron i
ymlawenhau yn eu cylch ac yn y llyfr tynnir sylw at rhain, sef y
gwasanaethau a gynhelir, y cyngherddau a drefnir, y mudiadau
a gefnogir a’n hamrywiol ddathliadau a’n hymdrechion er
sicrhau bod yr adeilad mewn cyflwr da. Ond yn bennaf oll,
mae’r llyfr yn deyrnged i aelodau’r Wern: maent wedi cyflawni
cymaint gyda’i gilydd. Fel y mae nier ohonom wedi dweud
droeon, mae aelodau’r Wern yn hynod garedig, gweithgar a
chefnogol.
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Yma, ar yr aelwyd hon mae cynhesrwydd ac ysbryd cyddynnu a chyd-weld ar eu gorau. Droeon rydym wedi ymdeimlo
â bendith dawel, nefol fyd a chael y gwlith yn drwchus o dan
ein traed, wrth fwrw i mewn i’r tŷ a chael ein hunain ymhlith
cyfeillion ar yr aelwyd. Y Wern yw testun ein cân, a’r aelodau
– ffrindiau a chydweithwyr yn y Winllan - sydd wedi gwneud y
stori yn bosib. Mae’n rhy fawr o stori i’w gadael heb ei chofnodi.
Yn y gwasanaeth i
lansio’r llyfr diolchwyd i
bawb gyfrannodd at
lwyddiant y llyfr, sef
Gwasg
Morgannwg,
Cronfa Dreftadaeth y
Loteri, Gwasanaethau
Gwirfoddol Castell-nedd
Port Talbot (Carys Miles),
Mrs Shân Rees y
teipydd, y Parchedig Bernant Hughes, Mrs Eileen Evans, Dr
Mair Walker, Siân Thomas S4C a Robat Powell. Fel arwydd
o’n gwerthfawrogiad cyflwynwyd cyfrol i bob un o’r uchod.
Cafwyd gair pwrpasol gan Eileen a Siân, a Glyn ac Anwen ar
ran Ber Hughes. Braf croesawu cynrychiolydd o’r ddwy ysgol
leol, sef Mrs Spurway, y Wern a Mrs Ann Lewis, Ysgol Gyfun
Ystalyfera.
Cydnabyddwyd
hefyd
gefnogaeth
amhrisiadwy y brodyr Rhys Williams, Howard
Roberts a Dafydd Glyn Griffiths. Heb eu
hanogaeth hwy, ynghyd ag amynedd teulu
annwyl yr awdur, Gareth Hopkin, mae’n
amheus iawn a fyddai’r llyfr wedi gweld golau
dydd o gwbl.
Yn ystod y gwasanaeth canwyd dwy emyn,
sef ‘Arglwydd, melys ydyw cerdded i gyfeiriad Seion fryn’ ar y
dôn ‘Cwm Rhondda’ ac yn ail ‘Glân geriwbiaid a seraffiaid’ ar
y dôn ‘Sanctus’. Gyda Mr Doug Roberts yn ei le arferol wrth yr
organ roedd tipyn o fynd ar y canu. Yn ychwanegol cafwyd dau
ddatganiad hyfryd ganddo, sef ‘Gabriel’s Oboe’ a ‘Bring him
home’ a wnaeth argraff ddofn ar bawb oedd yn bresennol.
Hyfrydywch pur oedd cael gwrando ar Mr Howard Roberts yn
darllen, yn afaelgar a theimladwy, ddetholiad o’r llyfr. Mr Rhys
Williams, Ysgrifennydd y Wern estynnodd groeso i bawb i’r
festri ar gyfer ychydig o luniaeth a baratowyd gan y Rheolau
Arms ac a weiniwyd gan wragedd siriol a hawddgar y Wern.
Rhys hefyd ddiolchodd i’r gweinidog, Mr Gareth Hopkin am ei
gymwynas â’r Wern ac atgoffodd pawb o’r nodiadau ar glawr
y llyfr, sef ei fod yn frodor o Graig-cefn-parc a’i fod wedi treulio
ei fywyd ar ei hyd yn gweinidogaethu ac yn addysgu yng
Nghwm Tawe. Priod faes yr awdur yw diwinyddiaeth ac mae’n
meddu ar raddau ymchwil o Brifysgolion Cymru a Llundain. Yn
sicr mae’r llyfr yn adlewyrchu ei ysgolheictod a’i ddoniau
ymchwil. Mae’n briod ag Eugena ac mae ganddynt ddau o
feibion, Llŷr a Trystan.
Yn goron ar stori fawr ‘Teulu’r Wern’ mae englyn campus
Robat Powell. Mae’n dyled yn fawr iddo hefyd:
y wern
Uwch gwynt penwan y Bannau – yn y Wern
Emyn hwyr y Tadau;
Sul ar ôl Sul sy’n dwysáu
Anadl ein sagrafennau.

cwmLLynfeLL
DaThlU’r naDoliG
Fel arfer bu gwasanaethau i ddathlu’r Nadolig yn y pentre ac
eleni eto yng Nghapel Brynllynfell, gyda Mrs Nia Jones wrth y
llyw. Cafwyd gwasanaeth carolau lle crewyd naws arbennig
gyda darlleniadau o’r ysgrythur, cyfraniadau gan y plant ac
anerchiad gan Y Parchg Andras Iago. Daeth Siôn Corn ar
ymweliad a chafwyd te blasus i gloi prynhawn pleserus.
CanmoliaeTh
Llongyfarchiadau i Mr Martin Harris a gafodd y fraint o
gynrychioli Cymru eto ym Mhencampwriaeth Prydain Bowlio
Dan Do yn Bromsgrove.

yr aLL-twen
y CaPel
DaThlU’r naDoliG
Ar fore Sadwrn 3 Rhagfyr cynhaliwyd bore coffi gyda stondinau
amrywiol Nadoligaidd yn y festri. Llwyddwyd i godi £950 a
diolch i bawb am eu cefnogaeth.
Yn ystod y flwyddyn mae’r Chwiorydd wedi cyfrannu tuag at
yr elusennau canlynol: Cymorth Cristnogol, Ambiwlans Awyr
Cymru, Shelter, Macmillan, y Banc Bwyd a Llyfrau Llafar.
Mwynhaodd aelodau’r Chwaeroliaeth ddau ginio Nadolig
blasus iawn: un yng ngwesty Glynclydach a’r llall yn siop Tesco
drwy wahoddiad cwmni Tesco, Pontardawe fel rhan o’u cynllun
cymunedol.

Cinio Nadolig yng ngwesty Glyn Clydach
Rhaid hefyd longyfarch Kieran Evans ar ennill y
bencampwriaeth sirol dan 12 oed a bydd Llian Llywelyn a
Kieran yn cynrychioli Cymru o dan 21 oed yn Tamworth ym mis
Ebrill.
DaThlU
Pen-blwydd hapus i Mr Alun Samuel, Rhiw-fawr a ddathlodd
ei ben-blwydd yn 90 oed ar ddydd Gŵyl Sant Steffan ac i Mr
Phil Owen, Cefnbryn-brain yn 80 oed .
Croeso i’ r byd i Harriet Rose, merch fach i Richard a Bryony
King, Ystradowen, chwaer i Heather ac Ethan.
Cleifion
Dymunwn wellhad buan i Mrs Cathryn Harris, Is-y-bryniau a
Mrs Nellie John, Heol Newydd, y ddwy wedi dychwelyd adre
ar ôl cyfnod yn yr ysbyty, ac i Mrs Anwen Smally, Pant-y-brwyn,
Mr Brian Manning, Heol y Coedcae a Mrs Jean Rees, Heol
Gwilym sydd yn derbyn triniaeth mewn ysbyty ar hyn o bryd.
marwolaeTh
Disgynnodd gwmwl o dristwch dros y pentre yn yr wythnosau
diwethaf. Collwyd pum gwraig: Mrs Ruth Jones, Heol Gwilym,
Mrs Dilys Phillips, Heol Gwilym, Mrs Nancy Evans, Dolawel,
Mrs Ray Martin, Y Goedlan a Mrs Iris Pritchard, Heol y
Coedcae. Bydd y gymuned cymaint yn dlotach hebddynt ac fe
estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’w teuluoedd yn eu colled.
neUaDD y PenTre
Mae’n dda gweld fod y Neuadd yn cael ei defnyddio am
gymaint o weithgareddau amrywiol. Ar ddechrau Ionawr
cynhaliwyd Cystadleuaeth Sirol Bowlio Dan Do yno gyda thîm
Cwmllynfell yn cipio’r ail safle ac felly’n ennill lle yng
Nghystadleuaeth Sirol Cymru yn Llandrindod. Yn y Neuadd
hefyd cynhaliwyd cystadleuaeth dartiau ‘Super League’ yn
ystod y mis.
Er gwybodaeth, bydd y Feddygfa yn symud i’r
Neuadd. Bydd gwaith ad-drefnu yn cychwyn yn y Neuadd ar 1
Ebrill a gobeithir cwblhau’r gwaith erbyn 1 Gorffennaf.
Ar 4 Mawrth cynhelir cyngerdd i ddathlu Gŵyl Ddewi pan y’n
diddenir gan Gôr Meibion Dyffryn Aman a’r unawdydd
Angharad Morgan. Y pris mynediad fydd £5 a’r cyngerdd i
gychwyn am 7 o’r gloch.

Cinio Nadolig yn Tesco, Pontardawe
Trefnwyd gwasanaeth Nadolig ystyrlon a didwyll iawn gan
Delma James ar ddydd Sul, 18 Rhagfyr. Darllenodd Delma y
gerdd ‘Cadwn Ŵyl’ T. Elfyn Jones, a darllenodd Anne Davies
‘Emyn y Nadolig’ gan yr un awdur. Darllenodd Nia Griffiths ‘Y
Sêr Ddewiniaid’, a Marilyn Pugh “Seren y Nefoedd” o gyfrol
Wyth Oedfa gan Alice Evans, tra darllenodd Rachel Davies
‘Drama’r Nadolig’ gan Gwyn Thomas, ac Anne Richards
‘Gwaith y Nadolig’ gan Mererid Hopwood. Hefyd yn cymeryd
rhan roedd Elizabeth Davies, Ann Williams, Sharon Rees,
Pamela Thomas, Nest Davies, Jill James, Beti Williams, Helen
Lloyd a Siân Jones. Cawsom ddatganiad ar y piano wrth i
Rhiannon Hammond Pugsley chwarae fersiwn y cyfansoddwr
Eric Jones o Weddi’r Arglwydd. Hefyd clywsom Andrew Millard
a’i fam Kathryn ar y ffidlau a’i frawd Luke ar y cello yn chwarae
Concerto Nadolig gan Corelli. Cafwyd anerchiad pwrpasol fel
arfer gan ein gweinidog. Diolch i Iris Walker a Siân Hart am
addurno’r goeden Nadolig eleni eto a diolch enfawr i Delma
am baratoi gwasanaeth ardderchog.
Bu’r gwasanaeth cymun fore Nadolig yn gyfle i ni gofio a
meddwl am wir ystyr yr Ŵyl fel ein hatgoffwyd gan ein
gweinidog yn ei anerchiad. Darllenwyd gan Rachel Davies,
Sharon Rees a Catrin Richards, offrymwyd y weddi gan Ffion
Lanchbury a chyflwynwyd carol gan Wiliam a Mari Lanchbury.
Cafwyd deuawd ar y cellos gan Cadi a Rhian Hutchings o’r
garol ‘Suai’r Gwynt’.
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Pen-BlwyDD haPUS!
Dymuniadau da i Mattie Reece ar ddathlu ei phen-blwydd yn
93 ar 23 Rhagfyr a da yw deall ei bod yn gwella ar ôl cyfnod
yn yr ysbyty.
Llongyfarchiadau gwresog i berson serchus a chyfeillgar
bob amser ac aelod o un o hen deuluoedd yr Allt-wen sef
Morgan Evans, Pen-y-graig, sydd newydd ddathlu ei benblwydd yn 90 oed. Mae ganddo ef a’i wraig Val dri o blant,
Denise, Diane a Barry John, pump o wyrion, Matthew,
Angharad, Megan, Gemma a Jesse ac un gor-ŵyr, Alfie.
PenoDiaD
Llongyfarchiadau i Andrew Millard sy’n athro cerdd yn Ysgol
Gyfun Ystalyfera ar ei benodiad yn gôr-feistr Côr y Gyrlais,
Ystradgynlais.
BeTi a’i PhoBol
Diddorol oedd gwrando ar Huw Penallt Jones, sy’n enedigol
o’r Allt-wen, yn sgwrsio ar raglen radio Beti a’i Phobol . Mae e
wedi cael gyrfa hynod o ddiddorol, wedi gweithio ar dros 250
o ffilmiau, megis Interlude in Prague, Casino Royale, The Full
Monty, Infinity, pedair o ffilmiau Harry Potter, Children of Men
ac Edge of Love i enwi dim ond rhai, ac wedi gwerthu ei gwmni
i Warner Bros. Nawr mae’n gweithio fel ‘Completion Guarantor’
sy’n golygu ei fod yn datrys problemau cyllideb ac amserlen
ffilmiau. Tra’n aelod o Gapel y Tabernacl, Treforys daeth o dan
ddylanwad Emily a Dewi Eirug Davies a pharhaodd hyn tra’n
fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth lle cymerodd ran Iesu Grist
yn y ddrama Cwymp ac Adferiad Dyn. Ar hyn o bryd mae’n
dilyn cwrs pregethu yr Annibynwyr. Mae’n gobeithio bydd
Prifysgol Aberystwyth yn datblygu cwrs y mae e wedi ei baratoi
ar gyfer gradd mewn Cynhyrchu Ffilm Ymarferol. Mae Huw yn
fab i Margaret a Lyle Jones ac yn frawd i Ian Jones, Prif
Weithredwr S4C.

ochr draw Stryd Herbert ger siop ddillad Jayne. Cafodd y
ddyfais ei chludo i ffwrdd gan y swyddogion difa bomiau ac fe
gafodd yr ardal ei hailagor yn fuan wedi canol nos, gan
ganiatau i’r trigolion a symudwyd o dai gerllaw ddychwelyd i’w
cartrefi.
Cofio Carwyn
A hithau’n flwyddyn Taith y Llewod, daeth yr awdur a’r darlledwr
Alun Gibbard i Dŷ’r Gwrhyd ar nos Wener 13 Ionawr i sgwrsio
gyda’r arbenigwr rygbi Alun Wyn Bevan am ei gofiant newydd
i Carwyn James, Yn Erbyn y Gwynt. Soniwyd am fagwraeth
Carwyn yn Rhydlewis a Chefneithin, a dylanwad llenyddiaeth
Gymraeg arno, yn enwedig Gwenallt a T. H. Parry-Williams pan
oedd yn ddisgybl ysgol yng Nghwm Gwendraeth ac yn fyfyriwr
ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ogystal â’i ddawn a’i
hynodrwydd fel hyfforddwr rygbi, trafodwyd hefyd ei gyfraniad
a’i uchelgais i lwyddo mewn sawl maes, gan gynnwys darlledu
a gwleidyddiaeth. Roedd yn noson hynod o ddifyr o glywed am
ddoniau a’r dylanwadau ar ffigwr mor aml-weddog, sydd erbyn
hyn yn cael ei gyfrif fel athrylith ym myd rygbi.

BaBi newyDD
Croeso i Tomos Efan, mab i Kate a Marc, brawd i Ollie ac ŵyr
i Ruth a Dafydd Jones, Fron-deg a Linda a Stuart Logan,
Llansamlet.
merCheD y wawr
Yng nghyfarfod mis Tachwedd aeth yr aelodau i ymweld ag
aelodau Cangen Lôn-las. Yno cawsom sgwrs ddifyr iawn gan
Ann Rosser, sy’n arbenigwraig ar y delyn ac awdur y gyfrol
Telyn a Thelynor. Soniodd am y tri phrif fath o delyn a fu ymhlith
y Cymry rhwng 1700 a 1900 sef y delyn unrhes (ddi-bedal), y
delyn deires a’r delyn bedal. Cyfeiriodd at rai o’r telynorion
adnabyddus megis Edward Jones (Bardd y Brenin) 1752-1824,
telynor swyddogol i Dywysog Cymru; John Thomas (Pencerdd
Gwalia) 1826-1913; Nansi Richards (Telynores Maldwyn)
1888-1979 ac Ann Griffiths. Cynhaliaeth y telynorion oedd y
plasdai, cymdeithasau a thafarndai. Amgueddfa Werin Sain
Ffagan sydd â’r casgliad mwyaf o delynau yn y byd.
Mwynhawyd y lluniaeth hyfryd a baratowyd gan aelodau Lônlas ar ein cyfer.

Pontardawe
Bom ym mhonTarDawe
Cafodd canol tref Pontardawe ei chau am rai oriau ar nos
Fercher 11 Ionawr ar ôl i’r heddlu gael eu galw i dafarn y Pink
Geranium yn Stryd Herbert yn dilyn adroddiadau bod dyfais
ffrwydrol oedd yn dyddio o’r Rhyfel Byd Cyntaf gerllaw. Bu’n
rhaid galw swyddogion difa bomiau a chaewyd canol y dref er
diogelwch am ryw bedair awr. Mae’n debyg bod un o
gwsmeriaid y dafarn wedi prynu’r ddyfais mewn ffair er mwyn
ei defnyddio i ddal drws yn agored, ond ar ôl iddo ei gadael ar
ôl yn y dafarn, fe benderfynodd y perchennog, Siân Thomas,
alw’r heddlu rhag ofn bod y ddyfais yn dal i fod yn beryglus. Yn
y cyfamser fe aeth un arall o gwsmeriaid y dafarn â’r ddyfais i
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TaBernaCl
oeDfon miS Chwefror 2017
5 10.30: Y Parchg Owen Pugh (Cymundeb)
12 10.30: Y Chwaer Marie Thomas (Saesneg)
19 10.30: Y Parchg Owen Pugh
26 10.30: Y Brawd Rhydian Griffiths
oeDfaon miS mawrTh 2017
5 10.30: Y Parchg Owen Pugh (Cymundeb)
12 10.30: Y Brawd John Harry
19 10.30 Y Parchg Owen Pugh
26 10.30 Y Chwaer Sylvia Hoskins
marwolaeTh
Blin iawn yw cyhoeddi marwolaeth ein chwaer annwyl a
ffyddlon Beti Williams o Stryd Iago, Pontardawe. Bu Beti farw
yn gynnar ar fore dydd Mawrth, 10 Ionawr yn Ysbyty Treforys.
Roedd yn wraig i’n diweddar ddiacon Emlyn Wiliams a fu farw
ym mis Gorffennaf 2016. Cydymdeimlwn yn arw gyda’r holl
deulu.
GwellhaD BUan
Gwellhad buan i’n haelodau Ferial Roberts a Margaret Davies
sydd adref yn awr yn dilyn llawdriniaeth yn yr ysbyty yn ystod
mis Rhagfyr 2016.
Carol yr Ŵyl
Llongyfarchiadau enfawr i Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw
a fu’n fuddugol eleni yng nghystadleuaeth ’Carol Yr Ŵyl’ ar
raglen Prynhawn Da ar S4C. Cyfansoddwyd alaw’r garol ‘Ystyr
y Nadolig’ gan Mr.Christopher Lewis a’r geiriau gan Mrs.
Sammie Bond. Christopher yw prif organydd Capel y
Tabernacl, Pontardawe. Dyma’r trydydd tro i Ysgol Llwynderw
gystadlu. ’Roedd y plant wedi gweithio’n ddiwyd er mwyn

paratoi recordiad a pherfformiad anhygoel. Mae’r ysgol yn falch
iawn o’r canlyniadau ac yn edrych ymlaen i gystadlu eto eleni.
Gwych!

Ar fore Sul cynta’r flwyddyn daethom ynghyd i gynnal cwrdd
gweddi. Cymerwyd rhan gan Sioned, Daniel, Tom, Wendy a
Cynthia.
Anfonwyd £119 i’r Ambiwlans yr Awyr, sef cyfanswm
casgliad a wnaed yn lle anfon cardiau Nadolig i’n cyd-aelodau.
CyDymDeimlo
Cydymdeimlwn â theulu un o’n haelodau, sef Mrs Joyce Ginn
a fu farw ar 12 Ionawr wedi cystudd hir. Hefyd, â theulu’r
Parchedig F. M. Jones, Abertawe a fu’n ymwelydd cyson â
phulpud Soar yn y gorffennol.

GeLLinudd
DaU Ben-BlwyDD arBenniG
Ar 8 Ionawr dathlodd Olwen Davies ei phen-blwydd yn 102 oed
yng nghartref henoed Dan-y-bryn. Cynhaliwyd parti iddi gyda’r
teulu a Maer Pontardawe yn bresennol. Mae Olwen yn fam i
Ann Griffiths o Stryd Cae’r Gof, Pontardawe a John Davies o
Lôn Hir, Allt-wen. Mae Susan Davies, gwraig John, yn aelod
ac yn organydd yn y Tabernacl.
Hefyd yn 102 oed ar 17 Ionawr oedd Hetty Davies o Lys
Glanyrafon Pontardawe. Mae Hetty yn aelod ffyddlon yng
Nghapel Bethesda, Ynysmeudwy ac yn fam i’n haelod
Margaret Davies o Waunsterw, Rhyd-y-fro a’i chwaer Jean
Preece o Maes-lan, Rhos. Dyma lun y tair ohonynt ar y dydd.

Yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething AC yn dathlu agor
Canolfan Adferiad Gelli-nudd ar 26 Ionawr gyda Chadeirydd yr
elusen iechyd meddwl Hafal, Dr Elin Jones. Dyma'r Ganolfan
gyntaf o'i bath yn y Deyrnas Gyfunol, ac mae'n cynnig
gwasanaeth arloesol newydd i gleifion sydd ag afiechyd
meddwl.
newyDDion Soar
DaThlU’r naDoliG
Ar ddydd Sul, 18 Rhagfyr cafwyd gwasanaeth Nadolig yng
ngofal ein gweinidog Dr Andras Iago a phlant yr Ysgol Sul.
Creodd Daniel, Dewi, Andras a Lowri awyrgylch Nadoligaidd
hyfryd ar eu hofferynnau ar ddechrau’r gwasanaeth. Cymerodd
Lowri ac Anest y rhannau arweiniol ac wedyn ymuno â’r plant
iau i gyflwyno Baled y Pedwar Brenin gan Cynan a hefyd i ganu
Hwiangerdd Mair. Wedi’r gwasanaeth, tra bod y plant yn
derbyn eu hanrhegion a chael te parti, bu’r oedolion yn
cymdeithasu uwch cwpaned a mins peis. Diolch i Wendy ac
Avril am addurno ac i Hywel Wyn a Ryan am baratoi’r llwyfan.
Aeth y casgliad o £87 i Dŷ Hafan, yn ôl ein harfer.

Cigyddion

Ponty

Butchers

71 Herbert Street
Pontardawe
Telephone:

01792 863197
Llawer i’w gynnig gan eich
Cigydd Llwyddiannus
Gwir Flas

Cymru y

Yn y Plygain ar fore Nadolig cafwyd yr aduniad blynyddol
hyfryd o gyfeillion yr achos a chyn-ddisgyblion yr Ysgol Sul.
Cymerwyd rhan gan Tudur, Elin, Wendy, Gareth, Miriam a
Cynthia.

Pencampwr
Bacwn a Gamwn
wedi eu halltu gartre

Dewch i’n gweld
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rhydyfro
CaPel y Baran
Cawsom oedfa hynod fendithiol ar ail Sul yr Adfent. Diolch
arbennig i’r canlynol a gymerodd ran yn y gwasanaeth, sef
Eugena Hopkin, Dilys Walters, Elizabeth Jones (Saron, Rhydy-fro), Trystan Hopkin, Jeff Reed, Jean Jones, Bethan Roberts,
Marian a Tudor Thomas, Jeff a Heulwen Morgan, Susan
Davies, Glenys Protheroe, Joanne Slaymaker (Hermon,
Brynaman), Janet Jacob, Llŷr Hopkin ac Eifion Walters. Susan
Davies hefyd oedd yn cyfeilio. Cawsom gyfraniad a ddaeth â
gwên o foddhad i bawb gan Henry Porter, bachgen bach tua 7
mlwydd oed. Canodd garol gyda hwyl arbennig; mae
diniweidrwydd plentyn bob amser yn cyfoethogi oedfa. Diolch
o galon i bawb ddaeth atom i bregethu dros y deuddeng mis
diwethaf, ac am bob cefnogaeth gan gyfeillion ac aelodau ar
hyd y flwyddyn.
Hyfryd oedd cael cwmni nifer a ymunodd gyda ni ar Sul
cyntaf 2017; mawr yw’n gwerthfawrogiad o’u presenoldeb a’u
cefnogaeth.
‘Roedd yr oedfa o dan ofal y Brawd Eifion Walters. I’r rhai
ohonom sy’n cadw dyddiadur mae rhywbeth arbennig wrth i ni
ei agor ar y dudalen gyntaf sy’n wyn a glân. Diwrnod y llechen
lân, ac ym mis Ionawr yn anochel mae rhywun yn edrych yn ôl
ar y flwyddyn aeth heibio gyda’i thristwch a’i llawenydd. Ni
allwn ddileu un dot ohoni. “What’s done is done, and cannot
be undone”, chwedl Lady Macbeth gan Shakespeare. Ond
mae Duw yn ei ras yn Dduw’r lechen lân, “A’u pechodau a’u
hanwireddau ni chofiaf mwyach” (Heb. 10-17)
I Dduw y dechreuadau
rhown fawl am ddalen lân,
am hyder yn y galon
ac ar y wefus gân;
awn rhagom i’r anwybod
a’n pwys ar ddwyfol fraich;
rho nerth am flwyddyn arall
i bobun ddwyn ei faich
John Roderick Rees
Daeth cwmwl o dristwch drosom fel eglwys ychydig cyn y
Nadolig o golli un o’n haelodau ffyddlon, sef Joan Jones.
Dioddefodd gystudd hir a blin, ond fe gafodd ofal tyner iawn
hyd y diwedd ar yr aelwyd. Cydymdeimlwn gyda’i gŵr Cyril a’r
teulu cyfan yn eu galar a’u hiraeth.
Bydd oedfa mis Mawrth o dan ofal y Parchedig Owen
Watkin Pugh; mis Ebrill Dr Eurig Lloyd; mis Mai y Parchedig
Clive Williams. Bydd pob oedfa Sul cyntaf y mis am 2.30 p.m.,
ac mae croeso cynnes iawn i bawb.
Saron
Chwefror
5: Parchg Owen Pugh
12: Pastor Lyn Maddocks
19: Pastor John Morgan
26: Parchg Illtyd Protheroe
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marwolaeThaU
Collwyd nifer o ffrindiau i Ryd-y-fro yn ystod Rhagfyr a Ionawr.
Y gyntaf oedd Mrs Rita Llewelyn, gweddw y Parchedig Walford
Llewelyn, mam a mamgu dyner Nia a Steffan. Bu farw yng
ngofal Sŵn y Môr, Aberafan.Y nesaf i ni golli oedd John D
Moses o Ystradgynlais, gŵr cariadus Janet a thad annwyl
Derrick Wyn. Yn ystod ei amser yma yn Rhyd-y-fro bu John ac
Eirwyn Asaph â busnes paentwyr a liwiodd sawl ystafell yn y
pentre. Ar ôl y gwasanaeth yng nghapel Beulah, Cwm-twrch,
fe’i claddwyd ym mynwent Y Palleg.Yng Nghapel Saron ar 6
Ionawr 2017 bu gwasanaeth angladdol Mrs Margaret Davies,
Jenkins gynt, gweddw’r Parchedig William Davies, mam
Heddwyn a chwaer Mrs Eirlys Adrian. Ffrind arall i ni a gollwyd

oedd David Morgan, un o deulu’r Felin, gŵr i Sandra, tad
Stewart a Christopher a brawd i Mrs Nan Jones. Cynhaliwyd
yr angladd yn amlosgfa Llanelli a chladdwyd y llwch yng
ngardd goffa Capel Saron. Eto, blin oedd clywed am farwolaeth
Mrs Betty Williams, gweddw Emlyn Williams a mam addfwyn
Kenneth ac Eiry.
Tristwch o’r mwyaf yw cofnodi marwolaeth un arall o
aelodau Saron, sef Mrs Myra Rees, Phillips gynt, yng nghartre
Glan Garnant, gweddw Gwynfor a mam gariadus Lorraine. Ar
ôl gwasanaeth yn Saron, fe’i claddwyd ym mynwent y capel.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd yn eu hiraeth a’u galar.
GwellhaD BUan
Da cael Ferial Roberts yn ôl yn ei chartef wedi tipyn o amser
yn ysbyty Treforys. Hefyd bu Jeanette Jones Waun Pen-lan yn
yr un ysbyty ers cyn Nadolig ond da clywed ei bod hithau
bellach yn ôl yn ei chartef. Un arall o Waun Pen-lan fu ynghlwm
i’r gwely dros y Nadolig oedd Joan Lloyd, ond da gweld ei bod
yn gwella’n araf bach.
GeneDiGaeTh
Ar y 29 Tachwedd ganwyd merch fach, Ottilie Rose, i Andrew
a Mel Edwards yn Llundain, chwaer newydd i Joshua ac
Annabel ac wyres newydd i Peter a Delyth Edwards, Bracknell.
Mae Delyth yn mynychu’r oedfaon yn Saron pob tro mae yn
dod yn ôl i Gymru.
Pen-BlwyDD
Dymunwn ben-blwydd hapus i Miss Myra Richards a fu’n
dathlu ei phen-blwydd yn 94 oed yn Ionawr.
TaiTh GerDDeD eDwarD llwyD
Cyfarfu ugain aelod o’r Gymdeithas ar safle hen waith ‘steel’ a
‘thunplat’ Pontardawe ac yno y cawsant hanes Parsons, y gŵr
a sefydlodd y gwaith cyntaf ac a adeiladodd Eglwys San Pedr.
Yn ddiweddarach adeiladodd teulu’r Gilbertson weithfeydd
newydd. Ffaith ddiddorol arall yw bod tunplat wedi ei orchuddio
â phlwm o Bontardawe wedi ei anfon i orchuddio to newydd y
Tŷ Gwyn, yn Washington.

O’r Groes ym Mhontardawe cerddasom ar hyd afon Clydach
(uchaf) a gweld olion y chwareli lle torrwyd y cerrig a
ddefnyddiwyd i godi tai a gweithfeydd y pentref. Ymlaen i ystad
a gerddi Glan-rhyd lle yr arferai Arthur Gilbertson drigo.
Defnyddiwyd y plasdy adeg y Rhyfel Byd Cyntaf fel ysbyty i’r
milwyr clwyfedig. Trosglwyddwyd yr ystad a’r gerddi i Gyngor
Gwledig Pontardawe ond dymchwelwyd y tŷ yn y 1960au.
Mae’r gerddi a’r coed anferth yn werth eu gweld wedi i
wirfoddolwyr a’r Cyngor Sir glirio’r mieri a’r is-dyfiant. Mae
muriau’r gerddi yn sefyll, er yn beryglus, ac mae pwll nofio
cynnar iawn yno hefyd: un o’r rhai cyntaf erioed, mae’n debyg.
Cawsom sbel ger hen Felin Gelli-gron a sylwi ar lendid dŵr
yr afon. Rhai degawdau yn ȏl llifai mochyndra Aber-nant gyda’r
dŵr fel y cofiai un o’r cerddwyr:
Y llacs a’r llaid y glo mân du
Sy’n llenwi’r dŵr lawr yng Nghwm Du;
Dim brithyll, ’swennod na minos bach
I nofio yn y dwfwr iach;
Ond mâs o’r sŵp droillog du y diawl
Fel sarff lithrog hi a ddaw;
Allan o geg uffern yn ddibaid
Y gost am wres, talu raid.
MH

Wrth groesi’r afon o blwyf Llangyfelach i Lan-giwg codasom
ein golygon tua’r eglwys hynafol ar y graig lle mae ‘Cyfeillion
Llan-giwg’ yn gofalu am y fangre hynafol.

Trodd y tywydd yn anffafriol a rhaid oedd anelu nôl am y
gwaelodion trwy gaeau Cefn-llan a Chwrs Golff Pontardawe.
Roedd rhai o’r cerddwyr wedi teithio mor bell â Chasnewydd a
Chaerfyrddin i Gwm Tawe ac wedi rhyfeddu ar yr olygfa lawr y
cwm, mor bell â’r Mwmbwls. Ac er y llacs a’r glaw roedd yn
werth y drafferth pob munud.
elizabeth Jones

Gimblett oedd y cyntaf, ac yn llawer rhy ifanc i gael ei alw adref.
Yn briod annwyl i Anne, tad cariadus Siân a’i phriod Andy,
tadcu Wil a’r diweddar Jac bach, brawd hoffus Wynford, mab
yng nghyfraith annwyl i Gwilym Williams, Bwlch-y-gwin, a mab
i’r diweddar Gerwyn a Ceinrose Gimblett.
Roedd Gwyndaf yn gweithio i’r tîm gwerthu ceir ‘Honda’ ac
yn aelod ffyddlon o Gôr Meibion Pontarddulais am flynyddoedd
lawer. Bydd ei gydweithwyr yn Honda, a’i gyfeillion yn y côr yn
gweld ei eisiau.
Roedd y gwasanaeth yng ngofal ei weinidog y Parchedig
Owen W. Pugh. Diolch i’r Parchedig Meirion Evans am
gyflwyno’r deyrnged ac i’r Parchedig Eirian Wyn o Seion
Newydd am ei gymorth yn y gwasanaeth.
Cafwyd gwasanaeth angladdol i roi diolch am fywyd Beryl
Bell, Asgard, Felindre. Priod ffyddlon y diweddar Meirion a
mam gariadus a gofalus Carol a Helen, mam-yng-nghyfraith
Arwel, mamgu annwyl Daniel a Rhys, chwaer hoffus Les a
Ron, a’r diweddar Val. Mae’n golled fawr i’w theulu ac i’r
pentref. Roedd yn ddiacones yng nghapel Nebo, a hefyd yn
ffyddlon o Sul i Sul bron i’r diwedd, ar ôl iddi gael y wybodaeth
fod arni gancer ers deuddeg mlynedd.

Cymdeithas i naturiaethwyr yw Cymdeithas Edward Llwyd a
enwyd ar ôl ‘naturiaethwr gorau ei gyfnod yn Ewrop’ (ganed yn
1660). Mae’r gymdeithas yn cynnal teithiau cerdded diddorol
trwy Gymru gyfan ar foreau Sadwrn.

feLindre
neBo
oeDfaon 10.30 a.m. ySGol SUl 2.30 P.m.
miS Chwefror
5: Mr John Harry
12: Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
19: Y Parchedig Derwyn Morris Jones
26: Y Parchedig Owen W. Pugh
oeDfaon 10.30 a.m. ySGol SUl 2.30 P.m.
mawrTh
5: Rihyrsal y Gymanfa
12: Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
19: Y Parchedig Gareth M. Jones
26: Y Parchedig Owen W. Pugh
Dros adeg y Nadolig, cafwyd noson o dan ofal Lindsey Jones
o ganu carolau, darlleniadau a gweddïau i ddathlu’r Nadolig.
Cymerwyd rhan gan y Parchedig Owen W. Pugh, Lindsey
Jones, Siân Williams, Glyn Morgan, Phyllis Bell a Fabian.
Cafwyd eitemau gan blant yr ysgol, sef Bethan Morgan,
Caitlyn, Fabian ac Ellis. Roedd casgliad y noson yn mynd i
elusen ‘Jac Bach’. Diolch i Lindsey am ei drefnu, a hynny at
achos da lleol. Hefyd, diolch i Eiri Evans-Jones am ei gwaith
wrth yr organ.
GwaSanaeTh naDoliG
Unwaith eto eleni, cynhaliwyd gwasanaeth ar fore dydd
Nadolig yng nghapel Nebo i ddathlu genedigaeth y baban Iesu.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchedig Owen W. Pugh
a diolch yn fawr i’r aelodau a gefnogodd y gwasanaeth. Diolch
hefyd, i Eiri Evans-Jones am ei pharodrwydd i chwarae’r organ
yn ystod y flwyddyn.
CyDymDeimlo
Collwyd dau aelod o Nebo eto yn ystod y mis diwethaf; roedd
y capel o dan ei sang i dalu’r gymwynas olaf i’r ddau. Gwyndaf

Beryl a Meirion adeg graddio Carol
Roedd y gwasanaeth yng ngofal ei gweinidog, y Parchedig
Owen W. Pugh a chyflwynwyd y deyrnged gan y Parchedig
Meirion Evans. Cymerodd y Parchedig Clive Williams L.R.A.M.
ran yn y gwasanaeth, a diolch hefyd am bresenoldeb y
Parchedigion Derwyn Morris Jones, Eirian Wyn a John Talfryn
Jones, Mr. Haydn Davies a’r Parchedig Leighton Thomas,
Caersalem, Tre-boeth.
Mae teulu Mathias, Ffynnonlefrith, wedi bod mewn galar a
thostrwydd yn ddiweddar. Bu farw Margaret Jones (Mathias
gynt) a chydymdeimlwn gyda Clive ei phriod a’r plant Marc a
Wendy a hefyd yr wyrion.
Bu farw brawd-yng-nghyfraith i Margaret sef David Eaves,
a chydymdeimlwm gydag Ann ei briod a Rhian a Huw y plant.
Cydymdeimlwn hefyd gyda’r ddau frawd Arthur a Clifford,
ynghyd â Helen; mae priod Helen, sef Des Lloyd yn yr ysbyty
Nedd a Port Talbot. Dymuniadau gorau i’r teuluoedd hyn i gyd.
Rydym yn meddwl am un o blant y pentref flynyddoedd yn
ôl, sef Doreen Perkins, priod y diweddar Robert, mam gariadus
Sally a chwaer annwyl Eileen. Bu’n byw yn Nyfnaint (Devon) a
chyrhaeddodd 93 oed; cofiwn am y teulu sydd yn byw o
amgylch Felindre.
Bu Islwyn Hopkin yn pregethu yn Nebo lawer tro, yntau
hefyd wedi cyrraedd ei 90au ac wedi cael ei alw adref.
Cydymdeimlwn gyda chefnder Islwyn, sef Mansel Glasbrook
a’r teulu i gyd.
ySByTy
Parhau yn ysbyty Treforys y mae’r Parchedig Gareth Mathias,
ac yn gwella o ddydd i ddydd. Yn dilyn cyfnod yn yr un ysbyty,
mae Mrs Mair Jones o Lwyngwenno eisoes wedi dod adref.
Bydded iddynt gael gwellhad llwyr a buan.
llonGyfarChiaDaU
Llongyfarchwn Eleri Hiscott, merch Alcwyn ac Eleanor wrth iddi
lwyddo yn yr arholiadau i fod yn ‘Sister’ mewn ysbyty. Mae Eleri
wedi cael ei geni i fod yn nyrs.
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craiG cefn Parc
CyDymDeimlo
Fel eglwys cydymdeimlwn â chysylltiadau teuluol y diweddar
Neville Thomas, Vancouver, Canada a fu farw ar 4 Ionawr
2017. Mae’n meddyliau gyda Howell a Marian, Fferm Cwmcile,
Salem a’u teulu oll yn eu colled a’u hiraeth am frawd annwyl.
Yn gynddisgybl Ysgol Ramadeg Pontardawe a Choleg y
Brifysgol, Abertawe ymfudodd i Ganada a phriodi merch o’r
Swisdir. Roedd yn flaenllaw gyda mudiadau Cymraeg gorllewin
Canada megis Cymdeithas Dylan Thomas, Eisteddfodau a
Chymanfaoedd Canu. Coffa da amdano.
yn yr ySByTy
Dymunwn adferiad iechyd i Gwyn Williams, gŵr Maida, Tregŵyr, aelod a diacon, sydd yn Ysbyty Treforys ar hyn o bryd.
Gobeithiwn am wellhad buan.
llwyDDianT
Llongyfachiadau i Carys Morgan, Waunsterw, Rhyd-y-fro ar
lwyddo yn gerddorol ym mis Rhagfyr. Enillodd radd 2 gyda
theilyngdod ar y piano a’r corn Ffrengig. Mae Carys yn derbyn
gwersi piano gyda’r Parchedig Clive Williams, LRAM a gwersi
ar y corn drwy Ysgol Gynradd Rhyd-y-fro. Mae Carys yn ferch
i Catherine a Huw ac yn wyres i Judith a Vivian Thomas.

trebannws
CroeSo mawr i Bowann a Brielle
Bendithiwyd Betsan a Damian yn
helaeth iawn pan ddaeth Bowann
Cariad a Brielle Martha i’r byd ac i’w
bywyd ar 13 Rhagfyr, a hynny er
mawr lawenydd hefyd i’w teuluoedd
a’u ffrindiau ym mhob man.
Mae Mariel, mam-gu Trebannws
ac Ann, mam-gu Abertawe yn
naturiol iawn ar ben eu digon, gan
fod y ddwy fach wedi cyrraedd. Yn
sicr iawn byddai John ac Aled gyda’r
balchaf o bobl y byd, pe baen nhw’n dal gyda ni, ac yn rhannu
ein llawenydd a’n diolch.
Llongyfarchiadau mawr i Betsan a Damian, a phob
dymuniad da iddyn nhw fel teulu annwyl i’r dyfodol.

cLydach
merCheD y wawr

Yn ystod mis Rhagfyr ymunodd plant o Ysgol Gymraeg
Gellionnen â changen Clydach mewn bore coffi. Cafwyd
eitemau hyfryd yn eu cwmni. Gyda’r stondin fe godwyd £230
tuag at Apêl Llyfrau Llafar Cymru. Diolch i bawb am eu
cefnogaeth.
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Yn ystod mis Ionawr fe aeth rhai o’r aelodau i ddathlu’r Calan
ym mwyty Vesuvio yn Abertawe a chafwyd noson o hwyl a
chymdeithasu. Edrychwn ymlaen at gwmni Mr Rob Evans,
ffotograffydd o Abertawe yn ein cyfarfod mis Chwefror.
CaPel y nanT
CynGerDD Côr Tŷ Tawe
Trefnodd y Grŵp Eglwys a Chymdeithas gyngerdd gan Gôr Tŷ
Tawe o dan arweinyddiaeth Helen Gibbon a chafwyd noson
hyfryd mewn awyrgylch anffurfiol.Yn sgîl y cymdeithasu
codwyd swm da ar gyfer ein helusennau.
Edrychwn ymlaen at Gyngerdd Gŵyl Ddewi ar nos Iau, 2
Mawrth yng nghwmni y comedïwyr Noel James ac Aled
Richards a’r canwr Gildas (Arwel Owen).
DaThlU’r naDoliG
Mae’r Eglwys Wesle yn rhannu adeiladau gyda Chapel y Nant
a chafwyd gwasanaeth carolau dwyieithog dros yr ŵyl yn ôl ein
harfer.

Cafwyd gwasanaethau bywiog i ddathlu’r Nadolig. Bu
teuluoedd gwahanol yn cynneu cannwyll yr Adfent ar bob Sul.
Cyn y Nadolig cyflwynwyd drama’r Nadolig yng nghwmni plant,
ieuenctid a rhai oedolion y capel o dan gyfarwyddwyd ein
harweinydd Robat Powell. Yr oedolion fu wrthi yn canu carolau
a darllen hanesion y Nadolig a cherddi ac ambell stori yn
oedfa’r hwyr. Cyflwynwyd pedair carol gan y Côr o dan ofal
Pamela Jennings, ac eleni cawsom ddatganiad cerdd dant gan
Goronwy Williams o’r garol ‘Cofiwn am eni ein baban gwyn’ o
waith Gwyn Erfyl. Ffurfiwyd pumawd, hefyd gan Eleri, Ann,
Goronwy, Eurig ac Annette.
Fore Nadolig daeth cynulleidfa dda yn blygeiniol erbyn 7 o’r
gloch i wasanaeth plygain o dan ofal Robat. Cafwyd bendith
fawr.

Dyma dair cenhedlaeth: Sali, Joan a Mary - rhai o’r nifer a
fu’n cynnau cannwyll yr Adfent

ChwaeroliaeTh
Ar ddiwedd y flwyddyn cafwyd cyfle i gael cinio ac ar
ddechrau’r tymor cafwyd sgwrs gan Annette ar ‘Fi yw’r bara
sy’n rhoi bywyd’ - paratoad ar gyfer creu baner newydd.
Edrychwn ymlaen i gyflwyno £600, arian a gasglwyd gan y
Chwaeroliaeth yn ystod y flwyddyn tuag at yr elusen MIND.

CymorTh CriSTnoGol
Oherwydd bod Neuadd y Moose wedi cau, cynhelir y cwis
Cymorth Cristnogol eleni yn Neuadd Capel y Nant ar nos
Wener 24 Chwefror 7 p.m. Gweinir cawl a diod. Pris y tocynnau
yw £6.
Chwilio’r BeiBl Byw 2017
Cynhelir 5 sesiwn gan ddechrau ar 23 Chwefror rhwng 2.00 a
3.30 o’r gloch Cynhelir y dosbarthiadau o dan nawdd y Cwrdd
Chwarter gyda’r Parchg Ddr Noel Davies yn arwain. Croeso i
unrhyw un i Neuadd y Nant ar 23 Chwefror, 30 Mawrth, 27
Ebrill 27, 25 Mai a 22 Mehefin 22.
GeneDiGaeTh

Tair ffyddlon o’r Chwaeroliaeth - Brenda Evans, Annette
Hughes a Doreen Hopkins yn mwynhau dros ginio Nadolig.
iSlwyn hoPKin
Ers ymuno, mae Salem Faerdre, eglwys y
Presbyteriaid wedi bod yn rhan o’n
gweithgarwch. Ar 18 Rhagfyr bu farw Islwyn
Hopkin yn 93 oed. Gwaith dur Felindre oedd
prif weithle Islwyn. Bu’n adnabyddus fel
Cynghorydd Cymuned, aelod brwd o’r
Gymdeithas Operatig ac yn gyfrannwr at
ddiwylliant y fro. Bu’n bregethwr lleyg
poblogaidd. Collodd ei wraig Sylvia yn 1974 a nawr mae’n
gadael chwech o blant a 33 o wyrion a gorwyrion. Roedd yn
un o flaenoriaid Salem. Cydymdeimlwn â’i deulu yn eu colled.
CaDeiryDD newyDD
Ar ôl cyfnod fel Cadeirydd Swyddogion Capel y Nant ers ei
ffurfio yn 2008 daeth cyfnod Geraint Walters i ben. Diolchwn
yn fawr iddo am ei arweiniad dros y blynyddoedd. Eurig Davies
yw’r Cadeirydd newydd.
Calfaria
Ar ôl deg mlynedd fel Ysgrifennydd yr eglwys mae Meinir
George wedi gorffen ac wedi trosglwyddo’r gwaith i John
Michael Davies. Pob dymuniad da i’r ddau ohonyn nhw.
CyTûn
Yn ystod yr Wythnos Weddi am Undeb
Cristnogol ym mis Ionawr cynhaliwyd
cyrddau bob bore am 10.30 a.m. ar y
thema ‘Croesi Muriau’.Yn y llun gwelir
rhai o’r gynulleidfa oedd yn Eglwys Sant
Benedict ar fore Llun gyda’r Tad Henry.
Yn ystod y Grawys bydd Cytûn Clydach
yn trefnu astudiaethau Beiblaidd gan
ddechrau ar nos Fercher 8 Mawrth.
Ffocws y sesiwn gyntaf fydd ‘Taith i’r
Anialwch’ gan sylwi’n benodol ar Mathew
4:1-11.

Llongyfarchiadau i’r teulu ar enedigaeth Gwern Rhys, brawd
bach newydd i Steffan Dafydd, ail fab i Sara ac Iestyn
Hampson Jones o Gaerdydd, a’r trydydd ŵyr i Huw ac Anne
Bowen o Glydach.
o’r CynGor CymUneD
Codwyd baneri’r Ddraig Goch a Dewi Sant a’u gosod uwchben
siopau’r Stryd Fawr yn ddiweddar yn barod ar gyfer
Cystadleuaeth y Chwe Gwlad a Gŵyl Ddewi.
Mae parcio yn bwnc sy’n cael ei drafod yn aml yn ein
cyfarfodydd ond mae prinder tir addas yn golygu nad oes modd
gwella’r cyfleusterau. Mae’r siopau bach yn cwyno nad oes lle
i’w cwsmeriaid.
Dechreuwyd codi tai gyferbyn ag Ysgol Gynradd Gellionnen.
Os oedd prinder lle i barcio er mwyn cyrraedd yr ysgol yn y
gorffennol mi fydd ddengwaith anoddach o hyn ymlaen.
Disytyrwyd hyn gan y Cyngor Sir.
Difrodwyd seiliau’r hen reilffordd o’r Lôn i fyny Cwm Clydach
gan lifogydd ychydig cyn y Nadolig. Defnyddiwyd y ffordd i
gludo glo o waith Clydach Merthyr (Nixon) i Glydach ac yna
Abertawe a chaewyd y lein ym 1962. Gwarchodfa natur yw’r
ardal hon o dan reolaeth yr RSBP. Mae’n llecyn hyfryd i
gerdded ar hyd yr afon ond bydd angen gofal o hyn ymlaen.
Bydd etholiadau ym mis Mai i ddewis cynghorwyr. Os oes
diddordeb gennych helpu eich ardal i ddatblygu cysylltwch â
Chlerc y Cyngor (01792 845992) am fwy o wybodaeth.

DiGwyDDiaDUr CaPel y nanT, ClyDaCh
24 Chwefror: CwiS CymorTh CriSTnoGol
Yn Neuadd y Nant - Cawl a diod - tocynnau £6
2 mawrTh: CynGerDD GŴyl Dewi
Yn Neuadd y Nant gyda Noel James y digrifwr, Aled
Richards, enillydd cystadleuaeth stand-yp yr Eisteddfod
Genedlaethol a Gildas.
Astudiaethau Beiblaidd o dan Cyfundeb Annibynwyr
Gorllewin Morgannwg ar brynhawniau Iau rhwng 2.00 p.m.
a 3.30 p.m. yn Neuadd y Nant.

DyDD GweDDi ByD eanG y ChwioryDD
Cynhelir cyfarfod eglwysi Clydach ar brynhawn Gwener 3
Mawrth yng Nghapel y Nant

23 Chwefror: Pwy oedd Eseciel?
30 mawrth: Galwad Eseciel
27 ebrill: Eseciel y Gwyliedydd
25 mai: Y bugeiliaid a’r praidd
22 mehefin: Dyffryn yr esgyrn sychion
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ysGoLion
ysGoL Gynradd yr aLL-twen

bod yr iaith ac ysgolion Cymraeg yn bwysig yno. Ynghyd â
dysgu a chanu caneuon Sbaeneg buom yn coginio pice ar y
maen: teisennod bach sy’n boblogaidd hyd heddiw ac fe’u
gweinir yn nhai te y Wladfa. Mwynhaodd y plant ddysgu am y
berthynas a’r traddodiadau sy’n berthnasol i’r ddwy wlad
heddiw.

Llongyfarchiadau i Joshua Collier, cyn-ddisgybl Ysgol yr Alltwen, sydd nawr yn astudio Peirianneg Fecanyddol ym
Mhrifysgol Abertawe. Derbyniodd Joshua farc uchaf ei
flwyddyn ar gyfer 2015-16 ac fe’i gwobrwywyd â medal a
thystysgrif mewn seremoni yn ddiweddar ar Gampws y Bae y
Brifysgol. Josh yw’r drydedd genhedlaeth i astudio yn
Abertawe gan ddilyn ôl traed ei dad-cu, John Williams, a’i fam,
Susan Williams, ill dau wedi graddio o’r Brifysgol yn 1952 ac
yn 2007. Llongyfarchiadau Joshua!

ysGoL Gynradd GymraeG Pontardawe
Chwaraeon GCG
Fe aeth disgyblion Blwyddyn 5 a 6 i ymweld ag Ysgol
Gwauncaegurwen i fwynhau prynhawn o chwaraeon ddydd
Gwener yr 20fed o Ionawr. Diolch i Mr Griffiths a Mr Jones am
y gwaith trefnu.

ysGoL Gyfun ystaLyfera
CymrU Dan 15
Llongyfarchiadau enfawr i Joel Colwill ar gael
ei alw i sgwad pêl droed dan 15 Cymru ym
Mharc y Ddraig yn ddiweddar. Ardderchog Joel!
CaDair eiSTeDDfoD 2016-17
Llongyfarchiadau mawr i Nia Havard ar gipio’r Gadair yn yr
Eisteddfod eleni, a hynny mewn cystadleuaeth eithriadol o
safonol.

ymweliaD y fari lwyD
Braf iawn oedd cael croesawu,
trwy gymorth y Fenter Iaith, criw
hwyliog y Fari lwyd. Mewn
gwasnaeth arbennig ar 13 Ionawr
cafodd y plant gwrdd âr holl
gymeriadau a chlywed am hanes
a thraddodiad y Fari Lwyd.
BonGo Clive
Fel rhan o’u hastudiaeth o thema Lesotho, cafodd Adran 4,5 a
6 weithdy bongos arbennig iawn gan Clive. Roedd cyfle i bawb
gymeryd rhan a chael tro ar daro offerynnau taro o wledydd
amrywiol gan gynnwys Affrica, y Dwyrain Canol a De America.

aDran 3 a 4
Fel rhan o’n thema “Perthyn” gwahoddwyd Elvira Moseley i’r
ysgol i sôn am ei chyndeidiau Tomos a William Austin a
deithiodd ar y Mimosa o Lerpwl i Borth Madryn, Patagonia yn
1865 er mwyn cael bywyd gwell yn y Wladfa.
Dysgom am fywyd Elvira yn ferch ifanc ym Mhatagonia a
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TlwS SaeSneG 2016-17
Enillydd y Tlws Saesneg yn yr Eisteddfod eleni oedd Manon
Evans. Llongyfarchiadau iddi ar ddod i’r brig mewn
cystadleuaeth eithriadol dros ben!

rownD Derfynol PryDain
Llongyfarchiadau mawr i Asia Hoile sydd
wedi cael llwyddiant ysgubol wrth weld ei
gwaith academaidd yn cyrraedd rownd
derfynol Prydain yng Nghystadleuaeth y Glec
Fawr sy’n cael ei chynnal yn yr NEC yn
Birmingham.

CYLCH CINIO
CWMTAWE
Daeth 40fed blwyddyn Cylch Cinio Cwm Tawe i ben yn
hwylus yn y Cinio Dathlu a gynhaliwyd yn y New Inn, Craigcefn-parc ar 12 Rhagfyr o dan lywyddiaeth John H Evans,
unig aelod y cylch presennol a oedd yn aelod o’r cylch cyntaf
yn 1977 o dan lywyddiaeth y diweddar Brifardd a ChynArchdderwydd Cymru, Dafydd Rowlands. Croesawodd gynaelodau dros y 40 mlynedd yn ogystal â gweddwon
cyn-aelodau. Soniodd am wahanol leoliadau lle cynhaliwyd
y cyfarfodydd: Gwesty Glanafon yn Ynysmeudwy, Gwesty
Pen-yr-allt yn yr Allt-wen, Gwesty’r Royal Oak yn Rhyd-yfro ac yn ddiweddar y Dillwyn Arms, Pontardawe.
Hysbysodd yr aelodau mai cartref newydd y Cylch yn 2017
fydd tafarn yr Old Glais, y Glais, a’r tymor newydd yn
dechrau ar 9 Ionawr o dan arweiniad David Gwyn John. Yn
ei sylwadau soniodd am absenoldeb y Trysorydd, Ioan P.
Lewis, Brynaman Isaf gan iddo gael damwain ofnadwy tra
ar wyliau yn Nhalacharn, a threulio cyfnod sylweddol yn
Ysbyty Glangwili. Da yw dweud erbyn hyn ei fod yn graddol
wella ac yn hyderu y bydd gyda ni yng nghyfarfod mis
Chwefror. Dymunwn yn dda iddo am wellhad llwyr a buan.
Mae rhaglen amrywiol a diddorol wedi ei threfnu ar gyfer y
flwyddyn, a da oedd croesawu cyn-aelodau ac aelodau
newydd i’r Cylch, sy’n argoeli’n dda ar gyfer y flwyddyn hon
ac i’r dyfodol. Estynnir croeso cynnes i aelodau newydd
(cysyllter â John Evans 01792 842853)

LLythyr
“Hen dipiau glo yw’r Patches” yn ôl eitem yn y Llais, Rhagfyr
2016.
Nage, wir i chi. Hen dipiau gwaith agored mwyn haearn
yw’r Patches yn dyddio yn ôl i’r 19eg ganrif pan oedd
gweithfeydd haearn yn Ystalyfera ac Ynysgedwyn gyda’r
diwydiant yn defnyddio mwyn lleol o’r cystradau glo isaf.
Roedd y safle yn ystod y 1940au yn cynnwys dwsinau o
domennydd crwn wedi eu hamgylchynu gan gymoedd
dyfnion. Roedd awyrgylch unigryw yn perthyn i’r lle gyda’r
llwybr cerdded oedd yn mynd trwyddo yn cysylltu Rhiw-fawr
ag Allt-y-grug, Ystalyfera. Roeddwn newydd ei ddilyn a
chyrraedd cartref chwaer fy nhad ger Ysgol y Wern pan
ddaeth y newydd dros y radio bod yr Ail Ryfel Byd wedi dod
i ben.
hywel Gwyn
O.N. Mae yna dipiau mwyn haearn hefyd ar dir ffermdy Tŷ
Newydd, Cwmllynfell a thir Coed Ffaldau gerllaw.

Dyma raglen a siaradwyr gwadd y flwyddyn:
13 Chwefror: Clive Rowlands - eicon byd Rygbi Cymru
6 mawrth:

Delwyn Siôn - darlledwr, cynhyrchydd teledu,
canwr poblogaidd (croesewir aelodau,
gwragedd a ffrindiau)

10 ebrill:

Dr Brieg Powell, y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol - arbenigwr ar y Dwyrain Canol

8 mai:

Huw Penallt Jones - “Cymro yn Hollywood”

12 mehefin: Gwynant Hughes, Bryncoch
Gorffennaf/awst –toriad gwyliau’r aelodau
11 medi:

Heddyr Gregory,
Shelter Cymru

Swyddog

Cyfathrebu

16 hydref:

Alun Wyn Bevan yn holi Bleddyn Jones (gynt
o Frynaman) - darlledwr Rygbi yn Lloegr

13 Tachwedd: Dr Rosina Davies, Caerdydd.
11 rhagfyr: Cinio Nadolig (adloniant i’w drefnu)
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Taith Clwb Darllen
Cwm Tawe i Lundain
Wedi mwynhau darllen a thrafod Saith Cam Iolo gan Aled
Evans a’i glywed yn trafod ei nofel yn Nhŷ’r Gwrhyd,
penderfynodd aelodau’r Clwb Darllen fynd i Lundain ac ymweld
â rhai o’r llefydd pwysig yn hanes Iolo Morgannwg - pwysig am
eu bod wedi cael dylanwad ar hanes Cymru am mai Cymry
Llundain, yng nghyfnod Iolo, a fu’n ariannu cyhoeddi
geiriaduron, poblogeiddio’r Eisteddfod a’r traddodiad gwerin a
bathu termau. Clywsom fwy am hyn gan yr Athro Prys Morgan,
sef Llywydd presennol y Cymmrodorion, mewn sgwrs ddifyr
iawn cyn mynd.
Felly ar ddydd Gwener 20 Ionawr, aeth hanner dwsin
ohonom i Lundain. Aethom ar y nos Wener i’r Garrick Theatre
i weld cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Ystalyfera, Steffan Rhodri yn
y ddrama This House. Roedd y theatr yn orlawn a phawb wedi
mwynhau ac yn falch iawn o Steffan wrth gwrs. Cawsom gyfle
i gyfarfod ag ef wedyn i’w
longyfarch a chael sgwrs.
Trefnodd ein harweinydd, Ann
Rosser, i ni gyfarfod â’r Parchedig
Rob Nicholls, gweinidog capel
Castle Street ar fore Sadwrn i’n
tywys i Fryn y Briallu. Yno y
sefydlwyd Gorsedd Beirdd Ynys
Prydain ar ei ffurf bresennol gan
Iolo Morgannwg gyda nawdd y
Cymmrodorion. Mae cofeb yno
nawr, gyda llun Iolo, arwyddion
cyfrin yr Orsedd a hanes y sefydlu.
Rhian Medi fu’n gyfrifol am gael
caniatad i osod cofeb yno, mewn
man mor amlwg yn un o barciau
brenhinol y ddinas! Daeth hi atom i
egluro’r gwaith a wnaed i gael y
caniatad. Ar ddiwrnod braf, “yn

dathlu yn y Jiwbilî
Cafwyd noson arbennig dan ofal
Menter iaith Castell-nedd Port
Talbot yng nghlwb y Jiwbili,
Pontardawe ganol Ionawr pan
wahoddwyd Côr Twrw Tawe,
Sian Richards a Huw Chiswell i’n
diddanu. Roedd y neuadd yn
llawn a braf oedd hynny o
ystyried y gefnogaeth sydd i
nosweithiau tebyg yn y cylchoedd yma. Dechreuwyd y noson
gyda Chôr Twrw Tawe yn canu'r hen ffefrynnau a rhai caneuon
newydd. Roedd unigolion yn cael cyfle i serennu wrth ganu ar
ben eu hunain ac i gyfeiliant cello. Llwyddodd y cantorion ifanc,
o dan arweiniad Cath Price, Emyr ac Elfair
Jones i'n swyno.
Dyma'r tro cyntaf i Sian Richards,
cantores 21 oed o Abertawe, ganu yn un
o nosweithiau’r Fenter, a braf oedd cael y
cyfle i hyrwyddo talent un o gynddisgyblion Ysgol Tir-deunaw. Mae'n
cyfansoddi a chanu caneuon ei hunan.
Ond uchafbwynt y noson wrth gwrs oedd gwrando ar Huw
Chiswell yn canu'r clasuron ac roedd pawb wrth eu bodd yn
croesawu un o enwogion y Cwm nôl adre. Mae ganddo lais
arbennig, dawn gerddorol hynod ar y piano a stori dda tu ôl i
bob cân. Roedd hi’n noson i’w chofio.
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wyneb haul, llygad goleuni” yng nghwmni nifer o drigolion
Llundain, cawsom fwynhad o gofio ffyddlondeb cymaint o’n
cyd-Gymry - ddoe a heddiw.
Wrth droed Bryn y Briallu mae bwyty Odette’s. Trefnwyd
cinio yno i ni gan Ann a chawsom gwrdd â’r chef, Bryn
Williams. Mae Bryn yn cyflwyno cyfresi coginio ar S4C sy’n ein
hannog i ddefnyddio cynhwysion ffres o Gymru. Cawsom
groeso arbennig ac wrth gwrs, wledd!
Gyda’r nos wedi dychwelyd i’n gwesty, sylwyd bod aelodau
côr merched Canna o Gaerdydd yn aros yno, a’u bod yn
cymryd rhan yn y gwasanaeth yng nghapel Castle Street yr
oeddem ninnau wedi ein gwahodd iddo fore Sul. Cawsom
groeso a gwledd o ganu yn y gwasanaeth a’r actores Siw
Hughes oedd yn darllen y llith. Yn y capel hwn y bu Lloyd
George a’i deulu yn aelodau ac wedi’r oedfa cawsom gyfle i
gymdeithasu dros baned cyn mynd i Covent Garden i weld y
siopau a’r theatrau. Penwythnos i’w gofio!
Cynthia Dodd
Os hoffech chi ymuno â’r Clwb Darllen, rydym yn cwrdd
yn nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe bob yn ail ddydd Iau am
10.30 yb. Ffoniwch 01639 763818 am fanylion pellach.

Taith y Fari Lwyd i
ysgolion y cylch
Trefnodd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot a Phartneriaith
Aman Tawe i’r Fari Lwyd ymweld â phymtheg ysgol yr ardal.
Mae’r Fari Lwyd yn draddodiad Cymreig hynafol. Gorchuddir
penglog ceffyl gyda lliain gwyn a rhubanau lliwgar a byddai
grŵp o ddynion, fel arfer, yn cerdded a chanu penillion o dŷ i
dŷ a thafarndai gan ddiddanu. Byddent yn ymweld â thai a
thafarndai yn canu hen benillion.
Grŵp cymunedol o Ystradgynlais yw’r ‘MariYstrad’ , ac
maent yn ymweld ag ysgolion, cartrefi ac ysbytai. Yn ystod yr
wythnos arbennig yma buont yn ysgolion cynradd Godre’r
Graig, y Wern, Dyffryn y Glowyr, Gwauncaegurwen,
Brynaman, Cwmllynfell, Lôn-las, Tyle’r Ynn, Castell-nedd,
Pontardawe, Trebannws, yr Allt-wen, y Cribarth, Bro Tawe a
Golwg y Cwm.
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diGwyddiadur
cwm tawe

16 mawrTh: vaUGhan roDeriCK, Prif oheByDD
maTerion CymreiG y BBC
Darlith ar Gyfraniad William Edwards (1719-1789 ) at les ei
Gymdeithas. Golwg newydd ar waith “Edwards y Pontwr,”
cynllunydd Treforys. Cynhelir yn Festri’r Tabernacl, Treforys am
7.00y.h.

10 Chwefror: GiG DwyieiThoG yn la manCha,
CaSTell-neDD
Dewch i gefnogi’r grwp Atsain fydd yn chwarae yn La Mancha,
Castell-nedd. Gig dwyieithog fydd hwn ar Ddiwrnod Miwsig
Cymru er mwyn ceisio annog mwy o dafarnau a bwytai i
ddefnyddio’r Gymraeg. Noson yn dechrau am 7.30y.h. a bydd
croeso cynnes i bawb!

16 mawrTh: YFOrY
Ym myd gwleidyddiaeth gall argyfwng annisgwyl fod yn gyfle i
drio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau
arferol, ac yn dilyn lecsiwn 2016 mae’n greisis yn y Cynulliad.
Theatr Bara Caws yn cyflwyno Yfory gan Siôn Eirian dan
gyfarwyddyd Betsan Llwyd yng Nghanolfan Celfyddydau
Pontardawe i ddechrau am 7.30y.p.

11 Chwefror: SBri SaDwrn
Bore o hwyl i blant bach yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe rhwng
10-12y.p dan ofal Menter Iaith Port Talbot a Cymraeg i Blant.
Am fwy o fanylion ffoniwch 01639 763819.

23-26 mawrTh: leS MISérableS
Ysgol Theatr Class Act yn cyflwyno cynhyrchiad ysgolion lleol
o Les Misérables yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe.
Cyfarwyddwr y gwaith yw Jill Williams a’r cyfarwyddwr cerdd
yw Bethan Marks. Mae perfformiadau prynhawn a fin nos ac
mae tocynnau ar gael o’r Swyddfa Docynnau ac yn £12.50 i
oedolion a £10.50 consesiwn. Ffoniwch 01792 863722.

15 Chwefror: ProSieCT TrefTaDaeTh merCheD y
wawr / ClyBiaU Gwawr
Diwrnod Sganio ar gyfer y prosiect hwn i’w gynnal yn Nhŷ’r
Gwrhyd, Pontardawe rhwng 10y.b. a 4y.p. Am fwy o fanylion
ffoniwch 01639 763818.
16 Chwefror: UChafBwynTiaU TaiTh CymDeiThaS
GymraeG TreforyS i lyDaw
Robat Powell ac aelodau eraill fydd yn bwrw golwg dros
uchafbwyntiau’r daith i Lydaw yn ystod Haf 2016. Cynhelir yn
Festri’r Tabernacl, Treforys am 7.00y.h.
17 Chwefror: noSon CaBareT – GŴyl GymraeG
ySTraDGynlaiS
Cynhelir yn Neuadd Les, Ystradgynlais gyda Noson Cabaret
yng Nghwmi Y Tri Tenor Cymraeg, Bronwen Lewis, Gildas ac
eraill. Tocynnau yn £12 ond i fwrdd o 10 bydd gostyngiad i £10
y person. Noson i ddechrau am 7y.h.
18 Chwefror: ffair CynnyrCh – GŴyl GymraeG
ySTraDGynlaiS
Ffair yn Neuadd Les, Ystradgynlais rhwng 10y.b. a 4y.p.
Mynediad am ddim.
18 Chwefror: Gala SioeaU CerDD – GŴyl
GymraeG ySTraDGynlaiS
Gala gyda Peter Karrie, Lauren Mia Jones (Pontardawe), Sean
Lewis (Ystradgynlais) ac eraill yn Neuadd Les, Ystradgynlais.
Tocynnau yn £10 a’r noson yn dechrau am 7y.h.
24 Chwefror: hUw ChiSwell
Noson Tyrfe Tawe yn Nhŷ Tawe Abertawe. Mynediad am ddim
a’r noson yn dechrau am 8y.h. Croeso cynnes i bawb!
27 Chwefror: ySGrifen Gain GyDa GraCe BirT
Merched y Wawr Pontardawe yn Nhŷ’r Gwrhyd am 2y.p.
28 Chwefror: ClwB GwyDDoniaeTh GwyllT
Cyfarfod cyntaf Clwb Gwyddoniaeth Cymraeg i blant oedran
cynradd dan ofal Mad Science ac yn cael ei gynnal yn Nhŷ’r
Gwrhyd, Pontardawe rhwng 4 a 5y.p. Am fwy o fanylion ac i
gofrestru gyda’r clwb ffoniwch 01639 763818.
1 mawrTh: CanU a ChreffT
Sesiwn o ganu a chrefftau gan Fenter Iaith Port Talbot a
Cymraeg i Blant. Cynhelir yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe rhwng
1 a 2y.p. Am fwy o fanylion ffoniwch 01639 763819.
7 mawrTh: DanGoSiaD o Y llYFrGell
Dangosiad o ffilm Fflur Dafydd ac Euros Lyn yng Nghanolfan
Celfyddydau Pontardawe am 2y.p. a 7.30y.p.
10 mawrTh
Gildas a gwylio gêm Cymru v Iwerddon. Tŷ’r Gwrhyd am 6y.h.
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11 mawrTh: SaDwrn SiaraD i DDySGwyr
Cyfle i ddysgwyr ar bob lefel i gwrdd i ymarfer sgwrsio a
chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg yn Nhŷ’r Gwrhyd,
Pontardawe. Amseroedd i’w cadarnhau.

27 mawrTh: ‘ein hoff farDDoniaeTh neU GerDDoriaeTh’
Digwyddiad Merched y Wawr Pontardawe yn Nhŷ’r Gwrhyd am
2y.p.
31 mawrTh: Gwilym Bowen rhyS
Noson Tyrfe Tawe yn Nhŷ Tawe Abertawe. Mynediad am ddim
a’r noson yn dechrau am 8y.h. Croeso cynnes i bawb!
1 eBrill: SBri SaDwrn
Bore o hwyl i blant bach yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe rhwng
10-12y.p dan ofal Menter Iaith Port Talbot a Cymraeg i Blant.
Am fwy o fanylion ffoniwch 01639 763819.
PoB Bore DyDD mawrTh: CylCh Ti a fi y nanT
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 9 – 11y.b. Croeso i
bawb.
PoB Bore mawrTh: Caffi CymraeG yGG GwaUn Cae
GUrwen
Cyfle i ddefnyddio, ymarfer ac i wella eich Cymraeg. Croeso i
siaradwyr rhugl, dysgwyr a’r di-Gymraeg rhwng 9y.b. a
10.30y.b. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639 763819.
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 8 a 10 yr hwyr yn Festri Tabernacl, Treforys.
Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion.
PoB Bore merCher: CylCh CanU ySGol y CriBarTh
Grŵp i rieni a phlant bach yn Ysgol y Cribarth, Abercraf rhwng
8.50y.b. a 10.15y.b. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639
763819.
PoB DyDD merCher: ClwB ieUenCTiD CymraeG
CaSTell-neDD
Clwb ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7+ sy’n cyfarfod yn Neuadd
Gymunedol Castell-nedd rhwng 6.30y.h. a 8.00y.h. £1 y sesiwn.
Am fwy o fanylion cysylltwch â Nia Johns ar 07500 607408.
PoB noS ferCher: SGwrS DroS BeinT
Dewch i siarad Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol yn y bar
yng Nghanolfan y Celfyddydau rhwng 7-8yh. Cyfle i gwrdd â
ffrindiau hen a newydd. Croeso i Gymry Cymraeg a dysgwyr.
PoB DyDD iaU: SioP SiaraD i DDySGwyr
Siop Siarad y Dysgwyr yn Nhŷ Croeso, Clydach, pob bore Iau
rhwng 10.00 a 11.30y.b. £1 y sesiwn.

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

