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DIM DATHLU YN YSTRADOWEN

PAPUR
BRO
CWMTAWE

Tua chanrif union yn ôl agorwyd Ysgol Gynradd

Ystradowen yn swyddogol ac yn ffurfiol ar Ebrill 12,

1915 a hynny gan Mr W. J. Edwards un o henaduriaid

Cyngor Sir Gaerfyrddin.I’r rhai na sydd yn gyfarwydd

â daearyddiaeth pen gorllewinol Cwmtawe, ystyrir

Ystradowen a Chefnbrynbrain ynghlwm â

Chwmllynfell. Oherwydd cymhlethdod ffiniau’r ardal

gweinyddwyd pentref Cwmllynfell gan yr hen sir

Forgannwg tra bod cymunedau Ystradowen a

Chefnbrynbrain o dan awdurdod Sir Gaerfyrddin.

(Mae yna faes ymchwil diddorol, dyrys yma sut y

crewyd y ffiniau rhyfedd yma yn y lle cyntaf).

Beth bynnag ni agorwyd yr ysgol i’r plant y diwrnod

canlynol oherwydd na lwyddodd y gofalwr i ail-osod

yr ysgol mewn pryd wedi’r te mawreddog a drefnwyd

yno y diwrnod hwnnw gan y pentrefwyr. Felly

agorwyd yr ysgol i’r plant cyntaf- 98 ohonynt - ddydd

Mercher, Ebrill 14, 1915. Bu llawer disgybl amlwg yn

mynychu’r ysgol hon, ac yn falch o’u cysylltiad â hi.

Ond gyda’r blynyddoedd crebachodd oherwydd

lleihad yn niferoedd y disgyblion, ac yn dilyn

penderfyniad Cyngor Sir Gaerfyrddin ychydig

flynyddoedd yn ôl i gau ysgolion a niferoedd isel,

syrthiodd y fwyell ar Ysgol Ystradowen er mawr siom

i’r gymuned leol.

Yn y cyfamser, gwerthwyd y safle i unigolyn gan

Gyngor Sir Gaerfyrddin, ond yr hyn sy’n chwith gan

bentrefwyr lleol yw’r enw newydd sydd ar y safle, sef

LAVENDER HOUSE. Er apelio i’r Comisiynydd Iaith,

Senedd Cymru a’r Cyngor Sir i newid yr enw, mae’r

cyfan yn ymddangos wedi bod yn ofer. Sefyllfa drist

iawn - fydd dim dathlu i gofio’r dyddiad arbennig

hwnnw nôl yn 1915.

H.G.E 

Cofio
Dafydd
Rowlands

Noson o gerddoriaeth a
darlleniadau i goffáu’r diweddar

Archdderwydd a Phrifardd
DAFYDD ROWLANDS

Cyflwynir Gwobr Goffa i
enillydd cystadleuaeth

lenyddiaeth er cof amdano

Gwesty Manor Park
Ynyspenllwch

Clydach

Nos Iau
30 Ebrill, 2015

Drysau’n agored am 6.30
i gychwyn yn brydlon am 7 yr hwyr.

Oedolion: £5 • Ieuenctid oed ysgol: £3

Bydd bar ar agor

Rhaglen yn cynnwys cyfraniadau gan

RHIAN MORGAN, TWRW TAWE

a HUW CHISWELL

Cysyllter â John Evans 

01792 842853

llais@tiscali.co.uk 
am fwy o fanylion.

“dangosaf iti’r byd

sy’n erwau drud rhwng dy draed”

“...dangosaf iti’r glendid

sydd yn llygaid glas dy fam”

“...dan garthen lwyd y niwloedd mud a’r glaw

mae cwm fy meithrin”

“...y llannau llwm a’r bryniau

fu’n gwarchod plwy fy mebyd”

“A Duw a ddywedodd ar yr wythfed dydd,
BYDDED BARDDONI”
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Golygydd mis Mai

John Evans
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:

Anita Humphreys
Castell Newydd, Heol Aman, 

brynaman, rhydaman, SA18 1SN
neu e-bost     dewiannette@gmail.com

Erbyn Ebrill 20fed 2015 os gwelwch yn dda.

NiD Ar FArA YN UNiG A GOlEUO’r
NEN TYbED AM bA HYD?

Yn ystod yr wythnos daeth dwy stori i sylw. Dwy stori a ddaeth
â gwen i’r wyneb ond dwy stori mewn gwirionedd gyda neges
bwysig y tu ôl i’r penawdau.

Roedd y stori gyntaf yn ymwneud â bwydo adar - rhywbeth
sydd wedi mynd a’m mryd ers blynyddoedd lawer.

Fe amcangyfrifir ein bod yn bwydo hyd at chwe miliwn torth
o fara i hwyiaid (ducks), gwyddau (geese) ac elyrch (swans)
yng Nghymru a Lloegr pob blwyddyn. O ganlyniad daeth y
rhybudd yr wythnos yma fod bara yn gallu bod yn niweidiol i
iechyd yr adar a’i fod hefyd yn llygru dyfroedd llynnoedd a
chamlesi. Yn hytrach na bara cynghorir y cyhoedd i fwydo ŷd,
grawn neu bŷs i’r adar. Tybed a fydd hyn yn arwyddo diwedd
i’r arfer o gyrchu cenedlaethau o blant i fwydo adar ar lan afon,
camlas neu lyn? Mewn gwirionedd mae bwydo bara i
hwyiaid,gwyddau ac elyrch yn rhan annatod o blentyndod.

Yn ôl arolwg gan Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd mae
bara nad yw’n cael ei fwyta gan hwyiaid, gwyddau ac elyrch ar
y pryd yn gallu achosi gor-dyfiant alga, annog bacteria i
lewyrchu a denu fermin megis Llygod Ffrengig (Rats).Yn
ogystal â’r potential o effeithio ar ansawdd y dŵr tybir bod
iechyd yr hwyiaid yn cael ei effeithio hefyd. Ystyrir bara gwyn
fel rhyw fath o “junk food” nad yw er lles iechyd y creaduriaid
pluog.

Yn ôl llefarydd gall gormod o fwydydd megis bara neu fwyd
a fwriedir ar gyfer dyn fod yn niweidiol i’r adar. Hefyd gall bwyd
sydd yn sefyll mewn dŵr gynnyddu’r perygl o afiechydon
ymysg y boblogaeth lleol o adar. Perygl arall a nodir yw fod
adar gwyllt yn gallu dod yn or-ddibynol ar fwyd artiffisial gan
achosi iddynt golli’r reddf o chwilio am fwydydd naturiol.

Mewn gwirionedd ychydig iawn o faeth sydd mewn bara
gwyn; efallai fod bara gwyn yn llenwi stumog yr adar ond nid
yw hynny yn golygu eu bod yn cael y cydbwysedd iawn o’r
elfennau i’w cadw yn iach.

Nid yw’r Ymddiriedolaeth yn gofyn i ni beidio â bwydo’r adar
yn gyfangwbl ond i ymarfer pwyll. Hynny yw, cynnig bwydydd
mwy cytbwys i’r adar megis ŷd a phŷs. Tybed yn wir a welwn y
genhedlaeth nesaf o fwydwyr adar yn cludo pecyn o bŷs Bird’s
Eye at lan ein dyfroedd? Yn ogystal â’r rhybudd am y bwyd fe’n
rhybuddir o beryglon y baw a adewir gan yr adar yn enwedig
pan ei fod yn budro llwybrau cerdded gan greu wyneb llithrig. 

Mewn stori arall cafwyd y newyddion bod y Gymdeithas er
Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA) yn croesawu
penderfyniad Cyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr i atal
rhyddhau llusern awyr (sky lanterns) a balŵns dathlu o dir sydd
yn eiddo i’r Cyngor. Rhaid i mi gyfaddef yma nad wyf erioed
wedi tanio llusern awyr ond rwy’n gyfarwydd iawn â’u gweld yn
y nen uwchben Clydach. Ers sawl blwyddyn mae’r Gymdeithas
wedi bod yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o beryglon
lanterni awyr gan alw ar Lywodraeth Cymru i’w hatal yn
gyfangwbl. Enw arall ar lanterni awyr yw Llusern Tseina
(Chinese Lantern) ac maent yn olygfa gyffredin yn enwedig ar
nosweithiau braf yn yr haf pan welir nifer
ohonynt yn cael eu rhyddhau er mwyn
dathlu rhyw achlysur arbennig. Ers sawl
blwyddyn cafwyd rhybuddion eu bod yn
niwediol i greaduriaid. Cafwyd
adroddiadau bod creaduriad wedi cael eu
dal yng ngweddillion y lanteri gan arwain
at farwolaeth. Hefyd cafwyd adroddiadau
fod rhai creaduriaid wedi eu gwenwyno
wrth iddynt fwyta gweddillion y llusern.
Honnir nad anifeiliad gwyllt yn unig sydd dan fygythiad a
chafwyd adroddiadau eu bod wedi peri ofn i greaduriaid fferm
megis gwartheg a defaid.

Tybed am ba hyd felly y gwelwn blant a phobl yn bwydo adar
wrth lan ein dyfroedd ac y bydd y nen yn cael ei oleuo gan
lusern awyr?

corneL natur
dewi Lewis

LLais
ETHOliAD 2015

Yn yr Alban mae’r allwedd. Mae’r sylwedyddion yn barnu bod
canlyniadau’r etholiad yno yn mynd i fod yn dyngedfennol.
Mae’n bosib, medden nhw, y gall yr SNP gipio degau o seddau
oddi ar y Blaid Lafur. Os felly, bydd yn anodd iawn iawn i Lafur
ennill mwyafrif clir.

Mae aelodau newydd yn carlamu i mewn i’r SNP wrth y
miloedd. Pam hynny? Beth sy’n gyfrifol bod yr Albanwyr yn
cefnu ar y blaid y buon nhw’n ei chefnogi mor bybyr ers
cenedlaethau?

Bu trafodaeth dda ar lawr gwlad cyn y refferendwm ar
annibyniaeth. Penderfynodd lliaws ei bod yn iawn iddyn nhw
sefyll ar eu traed eu hunain a chreu cymdeithas decach.
Gwelsant Lafur yn ffyrnig yn erbyn, ac yn cerdded law yn llaw
dan yr un ymbarel â’r Toriaid.

Ychwanegwch at hynny ansawdd arweinwyr yr SNP. Mae
Alex Salmond yn wleidydd medrus iawn, ac felly hefyd Nicola
Sturgeon. Barnodd llawer mai hi oedd seren ddisgleiria
trafodaeth y saith arweinydd ar y teledu ar Ebrill 2ail.

TOriADAU PEllACH?
Hysbysodd y Canghellor, George Osborne, mai ei fwriad yw
gwneud toriadau pellach o £12 biliwn os caiff y Ceidwadwyr eu
hailethol. Torri ar wario cyhoeddus fyddwn ninnau hefyd,
meddai Llafur - ond ddim mor ffyrnig.

Os bydd torri pellach, un peth sy’n sicr, y lleia abl i ddal y
pwysau gaiff eu cosbi - llai o gynhaliaeth i’r anabl, yr hen, y
diwaith a’r rheini ar gyflogau isel. Bydd mwy o deuluoedd eto
fyth yn dibynnu ar fanciau bwyd i gynnal eu plant.

Pa synnwyr sydd yn hynny? Ydy hi yn iawn fod pobl yn cael
eu gorfodi i droi at fanciau bwyd mewn cymdeithas lle mae’r
cyfoethog yn mynd yn gyfoethocach?

Dim synnwyr o gwbl meddai arweinwyr tair plaid lai yn y
ddadl deledu. Diddorol sylwai taw merched yw’r tair! Nid torri’r
gwasanaethau ydy’r ateb meddai Natalie Bennet, Nicola
Sturgeon a Leanne Wood. Buddsoddi a rhoi cyfle i bobl
adeiladu’r economi sydd angen, medden nhw.

GWAriO OFEr
Un ffordd i arbed symiau anferthol o arian yw cael gwared â
Thrident. Bwriedir gwario £100 biliwn dros y blynyddoedd nesaf
ar ddiweddaru’r sustem.(Ydy, mae un biliwn yn fil o filiynnau!)

Cwestiwn da i’w ofyn ydy pa bleidiau sy’n mynd i arwain i
ddiogelu’r ddaear rhag cael ei gwenwyno. Mae’r gynhadledd
fawr ym Mharis ddiwedd y flwyddyn yn dyngedfennol i ni a’n
plant.

Cwestiwn arall i’w ofyn wrth fynd i bleidleisio fis nesa: Ydyn
ni Gymry yn dymuno gweld cymdeithas sy’n gwasgu’r tlotaf,
sy’n fwy creulon ac yn llai caredig?

Prin y bydd un blaid â mwyafrif clir i fedru rheoli heb help.Sut
glymblaid hoffech chi?

• Un sy’n tynnu i’r dde: Ceidwdwyr ac UKIP
• Un sy’n tynnu i’r chwith: Llafur, SNP, Plaid Cymru, Gwyrddion.

Bydd yn etholiad diddorol a hynod bwysig.
Dewi M. Hughes



Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf wedi
dechrau ac Ewrop mewn argyfwng,
ond ar fferm Gwrach-y-Llwynau,
Trebannws roedd bywyd yn mynd yn
ei flaen, oherwydd ar Fawrth y 1af
1915 ganwyd Lewis David Lewis, mab
hynaf Esiah a Rachel Anne Lewis, a’r
hynaf o chwech o blant. Roedd y fferm
lle mae Heol-y-Llwynau heddiw.

Aeth i Ysgol Gynradd Trebannws.
Mae e’n cofio ceffyl siglo yno a pholyn
Mai, a cholli dosbarth i fynd i
ddosbarth yn uwch na’r un lle roedd e

i fod yn ôl
o e d r a n .
Mae stori amdano pan oedd yn
saith mlwydd oed. Cafodd clefyd y
dwymyn goch (scarlet fever) ac
roedd yn rhaid mynd i’r ysbyty yn
Gellinudd, a chyrhaeddodd yno
mewn ambiwlans wedi ei dynnu
gan geffyl! Lwcus doedd dim hast!
Ar ben hyn, daliodd un o’i
chwiorydd yr un clefyd, ac er mawr
siom iddo, bu’n rhaid iddo aros yn
yr ysbyty yn hirach na’r disgwyl er
mwyn cadw cwmni i’w chwaer.
Roedd eu mam yn ymweld â nhw
trwy edrych trwy ffenest y ward. Yn
fachgen roedd e’n gweithio pwmp

yr organ yn y Wesle, sef Capel y Wesleyaid Cymraeg ym
Mhontardawe, a hefyd yn canu yn y côr yn Eglwys San
Mihangel a’r Holl Saint, Trebannws.

Pasiodd y “scholarship” a mynd i Ysgol Ystalyfera, a oedd
yn “Intermediate School” ar y pryd. Erbyn hyn mae tair
cenhedlaeth wedi mynychu’r ysgol honno, yn ysgol ramadeg
ac ysgol gyfun, ac yn y dyfodol gallai fod pedwaredd. I
gyrraedd yr ysgol roedd yn rhaid iddo gerdded o Drebannws i
stesion Pontardawe a dal y trên oddi yno i Ystalyfera. Yn
ddiweddarach bu bws yn cludo’r disgyblion. Hoffai
wyddoniaeth, mathemateg, chwaraeon a gwaith coed. 

Wedi gadael ysgol aeth nôl i weithio ar fferm Gwrach-y-
Llwynau yn godro ymysg gweithgareddau eraill, a dechrau
dysgu i fod yn blastrwr. Chwaraeodd fel
blaenasgellwr i dîm rygbi Trebannws ac
i’r tîm tenis a oedd yn bodoli ar y pryd.

Priododd â Winnie Powell o’r Glais
ym 1940. Mae e’n cofio’r blitz yn
Abertawe a’r ‘flares’ yn goleuo’r ardal
gyfan. Ffeindiodd e un ‘flare’ ar fynydd
Gellionen ond bu rhaid ei rhoi i’r
awdurdodau. 

Tua 1941 daeth yr amser i’r teulu
groesi’r afon i fferm tipyn yn fwy yn
Ynys-y-Mond, a dyna lle bu’n ffermio yn
cynhyrchu llaeth, cywain gwair, aredig,
a holl weithgareddau arferol ffermio gan
weithio gyda cheffylau. Yna prynodd y
tractor cyntaf, y ‘Fergie’ llwyd, ond
parhaodd ei hoffter o geffylau a daeth ceffylau trotian yn
ddiddordeb pwysig iddo yn ddiweddarach. Mae’n cofio ceffylau
yn rasio ar gae’r Mond, a rhai ceffylau yn cyrraedd stesion y
Glais ar y trên i gystadlu yn y rasus.

Roedd yn wir yn ddyn ei filltir sgwâr. Roedd yn hoff iawn o
fynd i’r ‘Rock’ ar yr Alltwen - y clwb rygbi heddiw. Ac yno yng

PoboL y cwm
Lewis david Lewis
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nghlwb rygbi’r Alltwen ar Fawrth y cyntaf, Dydd Gwyl Ddewi
2015, cafwyd parti mawr i ddathlu achlysur arbennig iawn, sef
penblwydd Lewis David Lewis yn gant oed – achlysur hapus
iawn. 

Y Capel Wesle

Lewis gyda’i deulu - y cyfan yn ferched!

Lewis yn ddyn ifanc

16 Ebrill: ONlY MEN AlOUD
Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe, 7.30y.h. Cyngerdd

arbennig.

30 Ebrill: COFiO DAFYDD rOWlANDS
Noson o gerddoriaeth atgofion a darlleniadau i goffau’r diweddar

Archdderwydd a Phrifardd yn Manor Park, Ynyspenllwch, Clydach.

Cyflwynir Gwobr Goffa i enillydd cystadleuaeth er cof amdano.

Rhaglen yn cynnwys cyfraniadau gan Huw Chiswell, Rhian

Morgan, Meirion Evans a Twrw Tawe. Noson i ddechrau am

7.00y.h. a drysau’n agor am 6.30y.h. Pris mynediad i oedolion yn

£5 a ieuenctid yn £3. Am fwy o fanylion ffoniwch John Evans ar

01792 842853.

2 MAi: 'DEWCH i GANU' 
Sesiynau canu ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr,

11y.b., Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Ymunwch gyda'r

cerddor Delyth Jenkins a datblygwch eich Cymraeg drwy gyfrwng

canu a chymdeithasu anffurfiol.  Yn rhad ac am ddim.  Galwch

draw.

14-16 MAi: PAN OEDD Y bYD YN FACH
Neuadd Gwyn, Castell Nedd am 7.30y.h. Tocynnau: £10, £8

Consesiwn, £5 Myfyrwyr.

Drama newydd Theatr Genedlaethol Cymru gan Sian Summers

am frad, brawdgarwch a thyfu'n ddyn. Gaeaf 1984, ac mae Streic

y Glowyr yn ei hanterth. Mae’r esgid yn gwasgu a thensiynau’n

uchel wrth i rai ddychwelyd i’r pwll. Mewn llecyn tawel ymhell o

gythrwfl y llinell biced, daw criw o fechgyn ynghyd yn gynnar un

bore i ddangos eu cefnogaeth. Ond nid pawb sy'n cael croeso yno

y bore hwn, ac mae un weithred dreisgar, ysgytwol yn newid eu

bywydau am byth.

6 MEHEFiN: 'DEWCH i GANU' 
Sesiynau canu ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr,

11y.b., Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Ymunwch gyda'r

cerddor Delyth Jenkins a datblygwch eich Cymraeg drwy gyfrwng

canu a chymdeithasu anffurfiol.  Yn rhad ac am ddim.  Galwch

draw.

Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er mwyn

iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cyd-ddarllenwyr.

Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062 neu

gwenno_ffrancon@hotmail.com 

digwyddiadur 

cwm tawe



YMWEliAD â TESCO 
Aeth disgyblion Blwyddyn 2 ar ymweliad â Tesco Ystradgynlais
ar ddydd Mercher 25 Chwefror. Yn ystod yr ymweliad cafodd y
plant daith o amgylch yr archfarchnad a chymryd rhan mewn
gweithgareddau yn ymwneud â ffrwythau a llysiau. Bu’r plant
yn ffodus iawn i gael ymweld ag oergell a rhewgell enfawr yr
archfarchnad. Uchafbwynt yr ymweliad oedd creu Pitsa, blasu
caws, ffrwythau ffres a melysion o’r popty. Roedd y plant wedi
mwynhau yn fawr ac fe hoffai’r plant ddiolch yn fawr iawn i
Tesco am y croeso.

COGUrDD brYN TAWE
Ar ol ennill rownd gyntaf CogUrdd yr ysgol aeth Chloe P ac
Anwen D i ysgol Bryn Tawe i gystadlu yn erbyn enillwyr
ysgolion eraill hen sir Gorllewin Morgannwg am y fraint o
gystadlu yn erbyn enillwyr de Cymru. Perfformiodd y ddwy yn
wych ond ni chafwyd yr un llwyddiant eleni ag yn y gorffennol.
Llongyfarchiadau i’r ddwy am gynrychioli’r ysgol ac am fynd
mor bell.

DATHlU DYDD GWYl DEWi 
Bu blwyddyn 2 yn ffodus i gael gwahoddiad i gartref henoed Y
Gelli ar ddydd Gwener, 27 Chwefror. Bwriad yr ymweliad oedd
i helpu’r henoed i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Diddanodd y
disgyblion drigolion Y Gelli trwy ddawnsio gwerin a chanu’r
emyn poblogaidd Calon Lan. Cafodd y disgyblion a’r henoed
amser bendigedig. Braf oedd dathlu dydd Gwyl Dewi gyda
phawb yn Y Gelli. Diolch yn fawr am y gwahoddiad ac
edrychwn ymlaen at ein hymweliad nesaf.

TrAWSGWlAD
Yn anffodus oherwydd y tywydd anffafriol gohiriwyd y ras
gyntaf yn y gyfres ac felly rhaid oedd perfformio yn yr ail ras er
mwyn cyrraedd y ras derfynol ar gaeau chwarae’r Prifysgol
Abertawe. Aeth Kian o flwyddyn 6 fel mellten ar ddechrau’r ras.
Agorodd cymaint o fwlch wrth ffrwydro o’r linell gychwyn nes
fod y ras filltir hon ar ben o fewn y 200 metr cyntaf! Parhaodd
Kian i redeg ond ni lwyddodd yr un bachgen i gau’r bwlch y
llwyddodd ef i’w agor o fewn yr eiliadau cyntaf. Buddugoliaeth
gampus iddo! Perfformiodd y disgyblion eraill yn dda yn y rasys
i fechgyn a merched gan orffen mewn safleoedd digon
parchus. Ardderchog bob un am gynrychioli’r ysgol cystal.

TrAWSGWlAD Sir
Cynrychiolodd Kian A o flwyddyn 6
clwstwr ac Ardal Coed Gwilym yn
ras derfynol y Sir. Roedd yn nerfus
tu hwnt cyn dechrau’r ras ond fe
befformiodd yn union yr un modd
ag a wnaeth yn y ras gylch.
Ymosododd or cychwyn gan
arwain yr holl faes ar dipyn o
gyflymder. Llwyddodd dau fachgen i aros o fewn cyrraedd iddo

ac o dipyn i beth gyda’u profiad fe
ddalion nhw Kian. Y cyntaf yn
ymestyn ei gam heibio iddo gyda
tua 350m yn weddill a ras wib hyd
at y linell derfyn gyda’r llall. Cael a
chael oedd hi ond fe enillodd Kian
y trydydd safle ac o fewn trwch
blewyn i fod yn ail. Anhygoel!
Roedd yn berfformiad dewr a

phenderfynol. Llongyfarchiadau mawr, mae’r CV o gyflawniad
yn ehangu. Dal ati a phob lwc wrth gynrychioli Gorllewin
Morgannwg yn erbyn Dyfed.

ysgoLion

ysgoL gynradd gymraeg y wern

CANU ClWSTWr
Bu plant yr uwch adran Iau yn rhan o gôr clwstwr Ysgol
Ystalyfera yn stadiwm y Liberty pan chwaraeodd y Gweilch yn
erbyn Leinster fis diwethaf. Roedd y canu o’r safon uchaf ond
trueni nad oedd y gêm hanner cystal. Bu’n brofiad gwych i’r
holl ddisgyblion ac edrychwn ymlaen at gael dod unwaith eto
y flwyddyn nesaf.

SUSTrANS biG PEDAl
Roedd y tair wythnos o feicio yn
anhygoel eleni am nifer o resymau.
Yn ystod yr wythnos gyntaf fe
seiclodd y disgyblion o Ystalyfera i
Bontardawe ac yn ôl yng nghwmni
PC Bowen ac roedd yn bleser
cyflwyno arian noddedig iddo ar
gyfer elusen ‘Leukaemia &
Lymphoma Research’ y mae ef yn
ei gefnogi wrth gymryd rhan yn
Velothon Cymru. Roedd yn wych o beth hefyd gweld fod 26
allan o 28 o blant blwyddyn 2 wedi tynnu’r cymorth cydbwyso
o’u beiciau ac wedi seiclo’n rhydd o amgylch y buarth erbyn
diwedd y dair wythnos. Tipyn o gamp! Llongyfarchiadau i bawb,
a gwych gweld fod eich sgiliau trafod beic wedi gwella.

SGiliAU SYrCAS
Braf oedd croesawu cwmni syrcas Organised Kaos i’r ysgol
am y tro cyntaf er mwyn gwobrwyo’r disgyblion sydd wedi ennill
bathodyn siaradwyr Cymraeg yr wythnos o dan ein siarter iaith.
Cafodd pob un a fu’n rhan amser godidog ac roeddynt wrth eu
bodd yn reidio meicro feic, cerdded ar hyd gwifren uchel, jyglo,
a chydbwyso ar belen enfawr gan enwi ond rhai o’r
gweithgareddau. Rhaid diolch iddynt hefyd am ddarparu’r cyfle
i’r disgyblion edrych drwy sbectol Eclipse arbennig a gweld y
ffenomenen naturiol anhygoel honno. Bore o weithgareddau
gwirioneddol wych. 

AMGUEDDFA WEriN
Aeth yr ysgol gyfan ar ymweliad ag Amgueddfa Werin Cymru
yn ddiweddar. Uchafbwynt y diwrnod i nifer o’r plant oedd cael
y cyfle i dreulio amser yn yr ysgol sydd yno a dysgu am
brofiadau plant ysgol yn Oes Fictoria gan mai dyma oedd
thema astudio disgyblion yr Adran Iau y tymor hwn.

EiSTEDDFOD Yr UrDD
Mae Côr yr Ysgol wedi bod yn brysur iawn yn ymarfer ar gyfer
gwahanol gystadlaethau. Buont yn cystadlu yn yr Eisteddfod
Sir yn Mhort Talbot yn ddiweddar a barnwyd eu bod yn deilwng
o gynrychioli’r rhanbarth yn Eisteddfod Yr Urdd, Caerffili, eleni.
Byddant, yn y man, yn cystadlu mewn cystadleuaeth arall i
gorau ysgol yng Nghapel y Tabernacl, Treforys. Hyfryd o beth
yw gweld y trawstoriad oedran sydd yn y côr gyda phlant o
Flwyddyn 2 i Flwyddyn 6 yn cyd-dynnu fel tîm. Dymuniadau
gorau i chi blantos!

ysgoL gynradd gymraeg FeLindre
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STADiWM Y libErTY
Mae Stadiwm y Liberty yn dod yn fwyfwy cyfarwydd i blant yr
ysgol gan y bu rhai ohonynt yn canu o seddi’r stadiwm fel rhan
o Gôr Ysgolion Cymraeg y Sir yn ystod gêm y Gweilch yn
erbyn Leinster yn ddiweddar. Mwynheuodd y plant yr achlysur
yn fawr, ac i rai dyna oedd eu profiad cyntaf o wylio gêm rygbi’n
fyw. Rai wythnosau ar ôl hynny cafodd plant yr Adran Iau eu
tywys o gwmpas y stadiwm a chawsant gyfle i ddysgu am yr
hyn sy’n digwydd yn yr ystafelloedd newid ar ddiwrnod gêm.
Cafodd Plant Blwyddyn 1 a 2 gyfle i hogi eu sgiliau pêl nhw
mewn sesiwn rygbi llawn hwyl a gynhaliwyd yn yr ysgol dan
arweiniad Owain o’r Urdd.

NOSON CAWl A CHâN
Daeth aelodau o’r gymuned ynghyd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi
mewn noson o Gawl a Chân yn Neuadd y Pentref fis diwethaf.
Ar ôl perfformio nifer o eitemau gorymdeithiodd y plant o
gwmpas cae’r pentref yn eu gwisgoedd Cymreig a bwyta’r cawl
blasus a baratowyd ar eu cyfer gan drigolion Felindre.

TrWYN AM AriAN
Llwyddwyd i godi cyfanswm o £207 ar Ddiwrnod y Trwynau
Coch. Bu plant yr Iau wrthi’n ddyfal yn cynllunio ac yn
marchnata stondinau a mentrau codi arian. Unwaith eto,
cafwyd diwrnod i’w gofio.

COGUrDD
Llongyfarchiadau i Anwen Morgan ac Ellis Fish ar eu
hymdrechion clodwiw yng nghystadleuaeth CogUrdd. Yn
wahanol i Ellis, llwyddodd Anwen i gwblhau dwy rownd heb
dorri ei bys na llosgi ei llaw! 

Bu'n fis prysur arall a llu o weithgareddau i'r plant.
Gorymdeithiodd plant y Meithrin o gwmpas yr ysgol er mwyn

arddangos eu hetiau Pasg. Roeddent yn ddeniadol, yn lliwgar
ac yn bluog. Pob un yn bictiwr.

Aeth Bl 1 a 2 ar ymweliad a'r Archfarchnad Tesco lleol gan
brofi bywyd ar lawr y siop enfawr, y stordy, y becws, blasu caws
a pharatoi pitsas.

ysgoL gynradd gymraeg Pontardawe
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Y plant yn paratoi pitsas

Croesawyd PC Bowen i'r ysgol i siarad a'r plant am 'bobol sy'n
ein helpu' a chawsant gyfle i wisgo dillad heddwas.

Yr EiSTEDDFOD
Bu'r disgyblion yn cystadlu yn Eisteddfodau Cylch a Sir yr
Urdd. Pob lwc i'r gerddorfa yng Nghaerffili ddiwedd Mai.

rADiO PONTArDAWE
Sefydlwyd gorsaf radio yn yr ysgol gan Mr Gethin Horan a
disgyblion Bl 6. Ceir newyddion yr ysgol, calendr
digwyddiadau, chwaraeon yr ysgol, cwis, jocs a chaneuon
cyfoes amrywiol. Mae'n gyfle gwych i holl blant yr ysgol
fwynhau a dangos eu doniau darlledu.

PENCAMPWr DAN DO PrYDAiN
Llongyfarchiadau fil i Ben Griffin, blwyddyn 9,
ar ennill ras 300m Pencampwriaeth Prydain
dan do yn Sheffield. Rhedodd Ben ei amser
personol cyflymaf gan dorri record Cymru ac
ennill y ras. Gwych iawn Ben!

CAP DAN 18 KiErAN
Roedd yn braf gweld Kieran
Williams yn ennill ei ail gap gyda thîm rygbi
dan 18 Cymru yn ddiweddar. Chwaraeodd
Kieran yn y tîm buddugoliaethus yn erbyn
Lloegr ar faes Sain Helen ac ennill ei ail gap
ar ôl chwarae yn erbyn Ffrainc y dydd Sadwrn
blaenorol. Dyma lwyddiant ardderchog i’r
bachgen o flwyddyn 12 ar ôl dechrau’r tymor
gyda rhes o anafiadau – llongyfarchiadau
mawr!

YMWElWYr O GANADA

Diolch i’r holl ddisgyblion a’u teuluoedd a groesawodd ysgol St
George o Ganada i’r ysgol yn ddiweddar. Cafwyd gwasanaeth
hyfryd yn eu cwmni yn ogystal â noson o gawl ar ddiwedd y
gemau rygbi. Gwobrwywyd capteiniaid a chwaraewr y gêm ar
ddiwedd y gemau yn erbyn Ysgol St George. Yn y llun isod
mae Josh Morgan, Hans Senger, Michael Terry, Cellan
Michael, Jac Scher a Ben Griffin.

ysgoL gyFun ystaLyFera



SErEMONi WObrWYO’r MENTOriAiD CYMAr 2015

Bu ein Mentoriaid Cymar o flwyddyn 10 mewn seremoni
wobrwyo yn Theatr y Dywysoges Frenhinol ym Mhort Talbot yr
wythnos hon er mwyn dathlu eu cyfraniad nhw i’r cynllun
mentora cymar ar draws ysgolion CNPT. Yn ystod y seremoni
cawsant gyfle i glywed cyflwyniadau gan athrawon ac
arbenigwyr ar faterion sy’n gallu effeithio ar bobl ifanc heddiw

a derbyniodd pob mentor dystysgrif i ddiolch iddynt am eu
gwaith caled yn cefnogi disgyblion iau Ysgol Gyfun Ystalyfera
eleni.

SiAlENS MATHEMATEG PrYDAiN
Llongyfarchiadau i ddisgyblion blynyddoedd 10 ac 11 ar ennill
tystysgrifau mewn Cystadleuaeth Mathemateg a gynhaliwyd
ar draws Prydain. Derbyniodd y canlynol:
AUR: Osian Morris.
ARIAN: Dione Thomas, Nia Smith, Sean Morris, Morgan
Gardener, Ioan Horrell, Jack Pike.
EFYDD: Sydney South, Trystan Hughes, Angharad Morgan. 
Llongyfarchiadau iddynt bob un. 
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GrŴP ADFEr
Fe gynhaliwyd cystadleuaeth ‘Coginio teisennod’ yn y Neuadd
Les ddydd Sadwrn 14. Oedran pedwar i saith, yr enillydd oedd
Erin Wynne Davies, merch Gareth a Cathryn, Heol Tawe,
gyda’i chacen wedi’i haddurno fel gardd flodau. Yr enillydd
rhwng saith ac un ar ddeg gyda’i theisen Chai Latte oedd
Carys Shaw, merch Carl a Cathryn hefyd o Heol Tawe.

SEFYDliAD Y MErCHED
Mr Alan Thomas, y Creunant, athro wedi ymddeol oedd y gŵr
gwadd ar ddechrau’r mis. Roedd wedi dysgu yn Ffrainc ar un
adeg ac yn ymweld â’r wlad yn aml o hyd. Y testun oedd
‘cyfenwau’ Cymraeg, Saesneg ac enwau Celtaidd, gydag
ambell lysenw hefyd. Roedd y sgwrs yn ddiddorol iawn gyda’r
aelodau yn cyfrannu eu syniadau.

DYDD GŴYl DDEWi
Bu plant yr ysgol feithrin a dosbarth y babanod yn Ysgol y
Cribarth yn ymuno i ganu ac i ddathlu dydd ein nawdd Sant yn
eu gwisgoedd cenedlaethol.

Fe ddathlodd grŵp gwragedd yr Eglwys gyda’i gilydd yn yr
‘Hub’ i fwynhau Cawl Cennin a phice ar y maen.

CHWiOrYDD Y bYD
Ar nos Wener Mawrth 6, daeth aelodau capeli’r ardal a’r tair
eglwys at ei gilydd i ddathlu Gwasanaeth Gweddi Chwiorydd y
Byd yng nghapel Bethlehem. Gwragedd y Bahamas oedd wedi
paratoi’r hanes yn rhoi darlun o’r wlad. Fe fuodd y gweddiau
a’r emynau yn addas i’w bywydau a’u problemau. Elaine Parry
Hilton oedd wrth yr organ a’r Parch Alun Brookfield oedd ar y
gitar. Ann Watcyns, Nantgwared, a Margaret Bush oedd yn
llywydd yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mawr oedd y pleser o gael
te a theisennod cyn ymadael, wedi’u paratoi gan John Coomb,
un o’r diaconiaid.

MArWOlAETH
Bu farw Tracy Robbins, gwraig ifanc o’r Gurnos a Gaynor
Thompson, Ystalyfera, merch Joyce Hughes, Penycae.
Cydymdeimlwn â’r ddau deulu.
Hefyd bu farw Russell Williams gynt o Llundain Fach, Caerlan
ond wedi bod yn cadw Tafarn y Farchnad yn Aberhonddu am
flynyddoedd cyn ymddeol. Cydymdeimlwn â’i blant a’r teulu i
gyd.

Blin oedd clywed fod Glyn Sutton, Gellinudd wedi marw ar
ôl tostrwydd hir, Roedd Glyn yn briod â Jane Powell gynt o
Heol Tawe. Cydymdeimlwn â hi, y merched a’r wyrion.

YSbYTY
Dymunwn adferiad buan i Sarah, merch Diane ac Edwyn
Gwilym, gynt o Heol Tawe, mae’n cael profion yn Ysbyty
Singleton.

GENEDiGAETH
Llongyfarchiadau i Karen a Michael Hopton ar enedigaeth
merch fach, Cadi Grace, chwaer fach i Dione a Mali, wyres i
Hubert a Catherine Miles, Heol y Gorof ac i Michael a Julie
Hopton, Bryn Road.

Ar ddydd Sadwrn, Mawrth 14, ganwyd Joshua mab bach i
Lindsey a John Wilcox, Gurnosfa, ŵyr bach i Stephanie a
David Williams, Becon Road, a gor-ŵyr i Marian Williams,
Brecon Road.

DYDD GWEDDi bYD EANG Y CHWiOrYDD
Daeth nifer o Chwiorydd ynghyd yn yr eglwys Babyddol ar nos
Wener, Mawrth 6, i’r oedfa arbennig hon. Bu Chwiorydd o’r
gwahanol eglwysi yn cymryd ran. Bu’n oedfa fendithiol.

aber-craF

ystradgynLais

CYNGErDD
Cynhelir cyngerdd yn Festri Sardis am 7 yr hwyr ar nos
Fercher, Ebrill 29. Ceir cyfle i fwynhau Côr Lleisiau’r Cwm a
Ffrindiau. Pris mynediad yw £3 a bydd yr elw yn mynd at drin
Sglerosis Ymledol a Diabetes.

MArWOlAETH
Ar Chwefror 27, bu farw Margaret (Peggy) Jones, Brecon
Road, priod y diweddar Bryn, chwaer Thelma, cyfnither
Gwyneth a Pamela, modryb Stewart.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teulu hwn yn eu hiraeth a’u galar.

Y NEUADD lES
Ar nos Iau, Ebrill 16, am 7 yr hwyr bydd darllediad y Theatr
Genedlaethol o’r ddrama “The Hard Problem”. Tocynnau £11,
consesiynnau £9.

AiNON
Aeth y Chwaeroliaeth i’r Pen y Cae Inn i ddathlu Dydd Gŵyl
Ddewi. Cawsom gawl cennin blasus iawn, pice ar y maen a
bara brith. Roedd pawb wedi mwynhau wrth gymdeithasu wrth
y byrddau. Diolch i Heather Morgan am drefnu’r holl beth.

Mae dwy chwaer yn dathlu penblwydd arbennig ym mis
Ebrill sef Mrs Audrey Jones a Mrs Margaret Williams.
Dymunwn longyfarch y ddwy ar gyrraedd carreg filltir yn 90
oed, a gobeithio cânt iechyd i weld a mwynhau llawer i
flwyddyn arall . Bendith arnoch.

FFErM brYN Y GrOES
Mae traddodiad unigryw i deulu fferm Bryn y Groes. Mae’r teulu
yn hawlio eu bod yn ddisgynyddion Leyshon Thomas, Abad
olaf Mynachlog Nedd, ac mae’r enw Leyshon wedi ei

drosglwyddo lawr drwy’r
cenedlaeth-au. Yn wir,
enw perchennog olaf
Bryn y Groes oedd
Leyshon Griffiths.
Dywedir bod y teulu yn
byw yno ers 1607, ac
roedd trawst yn yr hen
dŷ a’r llythrennau IHS
1607 JL wedi eu naddu
arno. Mae’r teulu yn
enwog am eu

disgynyddion galluog a medrus, ac fe wnaeth hanesydd lleol,
David Richards, restr faith unwaith o ddisgynyddion amlwg y
teulu. Faint o wir, tybed, sydd i’r traddodiad hwn?

Nid Bryn y Groes oedd yr enw gwreiddiol ar y fferm, felly
mae’n rhaid darganfod beth oedd yr enw cyntaf arni. Mae Bryn
y Groes wedi ei lleoli rhwng ffermydd Pen y Gorof, Penparc a
Gwern Yorath, y cyfan yn eiddo i Stad Ynysgedwyn. Ym
Mhapurau Ynysgedwyn, (dogfen 100), ceir rhestr o ffermydd
Morgan Awbrey yn 1614, ac yn eu plith “Gwerne Jeuan ap
Owen, Tyddyn Pen y Parke, Tyr Pen y Bont, Tyr y Gyrnos”. Yn
1581 (dogfen 58), sonir am Waen Yorath “lying in length from
land of Jevan ap Egan to land of Jevan ap John David Goch,
and in breadth from torrent ydigiedd to y Groesse Lwyd”.
Rhesymol felly yw awgrymu mai yr un fferm yw Gwerne Jevan
ap Owen a “land of Jevan ap Egan” ac mai dyma enw
gwreiddiol fferm Bryn y Groes. Yn 1606, prynodd Morgan
Awbrey o Ynysgedwyn fferm Gweyn Jevan Griffith ap Owen
“from the tree called Derwen Pen y Sarn to the cross called
Mayn y Grouse”. Dyma Bryn y Groes eto, er bod y sillafu yn
ddyrys. Mae’n bosibl y byddai tenantiaid newydd wedi dod i’r
fferm ar ôl i Morgan Awbrey ei phrynu, ac efallai mai’r tenant
newydd dorrodd y llythrennau ar y trawst yn yr hen dŷ. Nid yw
Papurau Ynysgedwyn yn rhoi enwau eu tenantiaid, felly nid
oes modd gwybod pwy oeddynt. Diddorol nodi hefyd bod croes
ar y ffin rhywle rhwng Bryn y Groes a Yorath. Ai sôn am
groesffordd sydd yma, gyda charreg yn ei marcio, neu a oedd
carreg ar ffurf croes yma? Pwy a wyr? Ond mae’n sicr mai’r
groes neu groesffordd a roddodd yr enw newydd i Fryn y
Groes.



Beth am y cysylltiad â Leyshon Thomas? Rwyf wedi clywed
awgrym fod Bryn y Groes unwaith yn eiddo i Fynachlog Nedd,
rhyw fath o “Grange”. Mae hyn yn hollol anghywir – nid oedd
gan Fynachlog Nedd unrhyw dir yn Sir Frycheiniog. Roedd
Leyshon Thomas yn ddyn uchel ei barch, gydag ambell un yn
ei ddisgrifio fel y dyn mwyaf duwiol yng Nghymru. Pan gauwyd
Mynachlog Nedd yn 1539, ysgrifenodd John Price at Thomas
Cromwell yn disgrifio Leyshon Thomas ”He hath ever hitherto
lived worshipfully and well”. Cafodd Leyshon bensiwn enfawr
pan gauwyd yr Abaty, £4 i’r mynachod eraill a £40 i Leyshon.
Symudodd i’r Rheithordy (Rectory) gerllaw yn Cadoxton ar ôl
gadael y Mynachlog. Rhyfedd bod cynifer o bobl yn hawlio bod
mynach nodedig o dduwiol yn batriarch iddynt. Ond mae
pethau rhyfedd yn digwydd weithiau. Ni fu Leyshon Thomas
yn agos i fferm Bryn y Groes, ond ni ellir ateb a oedd tenantiaid
newydd y fferm yn 1607 yn ddisgynyddion iddo.

Mae’r llythrennau IHS ar y trawst yn arwyddocaol. Mae’r
llythrennau wedi eu cerfio yn gelfydd iawn yn y pren. Mae ystyr
grefyddol i’r llythrennau. Y gair Groeg am Iesu yw IESOUS,
ond ysgrifennir E yn yr iaith Roeg fel H. Felly llythrennau cyntaf
y gair Iesu mewn Groeg ffyddai IHS. Gall IHS hefyd olygu tri
gair Lladin, Iesus Hominum Salvator, Iesu Gwaredwr Dynion.
Roedd y llythennau IHS am Iesu yn boblogaidd gyda’r
Catholigion yn y Canol Oesoedd. Mae’r arwydd od uwchben
yr H yn hen ffordd o ddynodi talfyriad (abbreviation) o enw
sanctaidd mewn llawysgrifau. Nid yw hyn yn PROFI dim, ond
mae’n tueddu cadarnhau’r traddoiad o gefndir mynachlogaidd
i deulu Bryn y Groes. Araf iawn y bu’r Cymry dderbyn
Protestaniaeth newydd y Tuduriaid.

Ni wyddom enwau tenantiaid Bryn y Groes. Efallai bod y JL
ar drawst yr hen dŷ yn cyfeirio at J… Leyshon. Yn 1765
codwyd Treth Ffenestri (Window tax) ar drigolion Ystradgynlais,
a chofnodir bod Lewis Richard yn byw ym Mryn y Groes ar y
pryd. Wyddom ddim rhagor hyd y 19ed ganrif, pan oedd teulu’r
Griffithsiaid yn byw yno. Ganwyd tair chwaer ym Mryn y Groes,
a phriodasant dri gŵr o Ystradgynlais. Rhyngddynt, fe gawsant
46 o blant! Mae bron pawb yn Ystradgynais heddiw sydd â
gwreiddiau yn mynd nôl sawl cenhedlaeth yn perthyn i’w
gilydd. Rwyf innau yn tarddu o Fryn y Groes – cafodd fy hen
dadcu ei eni yno. Dyma pam y rhoddwyd yr enw “Y Wythien
Fawr” i deulu Bryn y Groes, gan fod gwaed y teulu yn llifo yng
ngwythiennau pawb yn yr ardal.

Yr enwocaf o ddisgynyddion Bryn y Groes yw’r Cyn
Archesgob Rowan Williams. Yr enwocaf o’r rhai a arhosodd yn
yr ardal yw Gwilym ap Leyshon, 1863-1925, Yn ogystal â
ffermio Bryn y Groes, ef oedd bugail capel Yorath hyd ei
farwolaeth. Roedd hefyd yn fardd hynod fedrus. Am
flynyddoedd lawer bu’n cynnal ysgol i feirdd mewn sied tu cefn
i Ysgol Cynlais. Byddai ei ddisgyblion yn eistedd arholiadau‘r
Orsedd, a rhwng 1920 a 1925 pasiodd mwy o ddisgyblion
Gwilym ap Leyshon yr arholiad na gweddill Cymru yn
gyfangwbl. Cyhoeddodd lyfr o farddoniaeth gan amryw o feirdd
y cylch yn y gyfrol “Cerddi’r Mynydd Du”. Dyn digon swil oedd,
heb unrhyw ymffrost na balchder. Cofir amdano weithiai yn
brysio o’r fferm i gwrdd gweddi yn yr wythnos a’i esgidiau yn
llawn tail. Mae cofeb iddo ar wal y cyntedd yng ngapel Yorath.
Dau ddiwrnod cyn marw, cyfansoddodd ei englyn olaf:

Mae ofnau’n dal fy nghalon – i’m henaid
Mae hanes pryderon
Ofni ‘rwyf fin yr afon,
Ofni Duw yn fwy na’i don.

Mae fferm Bryn y Groes wedi darfod nawr. Dymchwelwyd y tŷ,
a rhannwyd y tir rhwng dwy fferm gyfagos. Mae’r teulu yn dal i
fyw yn y pentref, ac mae mwyafrif y pentref yn perthyn i’r teulu
rhywffordd. Diweddglo trist a siomedig i fferm oedd unwaith yn
ddisglair iawn yn yr ardal.

John Williams

PriODAS
Ar Fawrth 7 yng Nghapel Cwmllynfell, priodwyd Catrin merch
Jennifer ac wyres Mr a Mrs Morlais Lewis, Cefn Bryn Brain â
Penri, mab y Parchedig Paul a Mrs Delyth Mainwaring,
Blaenau. Bu’r wledd briodasol yng Nghastell Carreg Cennen
a bydd y pâr ifanc yn dathlu’u mis mel yn Siapan ym mis Awst.
Byddant yn ymgartrefu yng Ngefn Bryn Brain a dymunwn yn
dda iddynt.

Delyth a Penri

ClEiFiON
Cofiwn am a dymunwn y dda i Mrs Val Rees, Cefn Bryn Brain,
sydd wedi dychwelyd o’r ysbyty ac i Mrs Mavis Davies,
Gwernant sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd.

MArWOlAETH
Ar ôl dioddef am hir amser bu farw tri o drigolion y pentre – Mrs
Bet Evans, Heol Gwilym, Mrs Gwennie Morgan, Heol Gwilym
a Mrs Hettie Evans, Coedcae. Estynnwn bob cydymdeimlad
i’w teuluoedd yn eu tristwch a’u colled.

GWASANAETHAU Ebrill CAPEl CWMllYNFEll
5 Mr Walford Morris – Oedfa Gymun

12 Mr Mel Morgans
19 Mr Gareth Hopkin
26 Mr Eifion Walters

PANT-TEG

COlli AElOD ArbENNiG iAWN
Gyda thristwch mawr clywsom y newyddion am farwolaeth Mrs
Kate Rogers a hynny ond rhyw ddau fis cyn dathlu ei
phenblwydd yn 97 oedd. Ers y Nadolig roedd wedi bod yn yr
ysbyty ac yna yng nghartref nyrsio Cwrt Enfys. Roedd bywyd
Kate erioed wedi troi o amgylch ei chapel. Bu neb ffyddlonach
i’r oedfaon ac i bob Cymdeithas a gweithgaredd na hi ac yn y
blynyddoedd diwethaf roedd hi yn un o’r diaconiaid. Hi hefyd
fu’n gofalu am y Gobeithlu am flynyddoedd ers yn wraig ieuanc
ac o’r herwydd yn “Anti-Kate” i lu o blant. Er iddi fethu dod i’r
oedfaon ers rhyw dair mlynedd bellach, pan yn ymweld â hi yn

ystaLyFera

cwmLLynFeLL
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ei chartref byddai’r sgwrs bob amser yn sicr o droi at faterion
y capel. Ffrind da, caredig a hael a chroeso cynnes bob amser
i bawb ar ei haelwyd. Bydd coffa da gan lawer o Kate Rogers,
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn a’i merch Margaret, ei mab
Doran a’u teuluoedd a’r cysylltiadau i gyd.

DiOlCH
Ar nodyn hapusach rhaid diolch i Fiona a Bill am y lluniaeth
blasus oedd wedi ei baratoi ar ein cyfer eleni eto. Braf oedd
cael cymdeithasu wedi’r oedfa fore Sul. Rydym yn
gwerthfawrogi’n fawr bob cyfraniad a gwasanaeth gan y teulu
hwn i ni ym Mhant-teg.

Y WErN

DATHlU GŴYl DDEWi YN Y WErN
Yn ôl ein harfer roedd Sul cyntaf mis Mawrth yn fodd i ni fel
aelodau’r Wern i gyfranogi o’r elfennau, sef y bara a’r gwin
mewn oedfa Gymun. Mae hynny bob amser yn fendith ac yn
fraint ond gymaint yn fwy oedd y profiad yn ein hanes fel
cynulleidfa y bore hwnnw, wrth ystyried bod dydd ein nawdd
sant yn syrthio ar Sul cyntaf y mis eleni. Ar adegau arbennig
o’r flwyddyn, mae ambell Sul nodedig yn ei gwneud yn haws i
un feddwl am destun a phregeth. Felly roedd yr oedfa honno
yn gyfle i ni ganmol a chlodfori Iesu a Dewi. Yn wir pa ffordd
oedd yn well i ddathlu Gŵyl Ddewi na’n bod ni’n dod at ein
gilydd o gwmpas bwrdd y Cymun i gofio, i gysegru ac i geisio.
Cafwyd cyfle pellach i fwynhau cymdeithas â’n gilydd yn y festri
yn dilyn yr oedfa lle roedd y gwragedd wedi darparu’n hyfryd
iawn luniaeth traddodiadol ar ein cyfer. Rhown ddiolch am
oedfa a bore bendithiol iawn.

GAir O GYDYMDEiMlAD
Gyda thristwch mawr y clywyd bod Mr Brian Castle wedi
ffarwelio â ni yn ddiweddar. Brodor o Drebannws oedd Brian
ond magwyd ym Mhant-teg. 

Pan yn bymtheg oed ymadawodd â’r ardal er mwy gwneud
ei brentisiaeth fel fitter a turner yn Lloegr, lle bu wedyn am
weddill ei oes, heblaw am y cyfnod bu yn Aden, tra’n
gwasanaethu yn y Llu Awyr adeg yr Ail Ryfel Byd.

Fe fyddwn yn cofio am Brian fel tad tyner i Robert a Nick,
fel tadcu balch i Ceri Ann a Liam, fel hen dadcu cariadus i
Oscar ac fel brawd annwyl i Dennis a Roger.

Roedd Brian wedi byw bywyd llawn iawn ond ar ôl cystudd
byr daeth ei awr i ffarwelio’n dawel â ni. Cynhaliwyd yr angladd
yn Amlosgfa Coventry ym mhresenoldeb llawer o’i ffrindiau,
oedd yn tystio’n hyfryd iawn i’w boblogrwydd ac i’r parch
eithriadol oedd gan bawb tuag at Brian a gafodd y fraint o’i
nabod.

Hedd i’w lwch a bendith y nef ar ei deulu annwyl yn eu siom
a’u gofid ar ôl un annwyl yn eu golwg.

CYDYMDEiMlO â THEUlU Mr DAViD PHibiNS
Nid oedd Mr David Phibins wedi mwynhau’r iechyd gorau ers
peth amser ac er iddo ymdrechu’n ddewr ac yn ddilol yn erbyn
afiechyd dros gyfnod maith, fe ddaeth yr amser iddo yntau
hefyd i ymadael â ni gan adael ei deulu annwyl i hiraethu ar ei
ôl ond i ymhyfrydu yn ei berson. Mawr yw ein cydymdeimlad â
Sylvia a’r cysylltiadau oll yn eu colled a’u hiraeth ar ôl un oedd
wedi mynd yn ddwfn iawn i serchiadau pawb a gafodd y fraint
o nabod David. 

Y CAPEl
Ar Ddydd Gŵyl Ddewi, cynhaliwyd oedfa gymun undebol yn
Soar Maes yr Haf, Castell-nedd.

Swynwyd pawb wrth glywed llond sêt fawr o blant bach
Castell-nedd o dan arweiniad Alun Wyn Bevan a Janet Greig
yn adrodd a chanu am Dewi Sant, i gyd wedi gwisgo yn y wisg
Gymreig.

yr aLLtwen

Cawsom ddarlleniadau gan Elin Davies ac Elin Lloyd, yr
Alltwen a Nia Johns, Castell Nedd gyda Catrin Richards, yr
Alltwen yn gweddio.

Bu cyfraniad y triawd, Rhiannon Hammond a Mari
Lanchbury, yr Alltwen, Nia Johns, Castell Nedd yn canu yr
emyn Negroaidd Siyahamba a’r geiriau ‘R’yn ni’n cerdded yng
ngoleuni Duw’ yn ysbrydoledig.

Cawsom anerchiad gan Carol Harries, Abertawe. Wrth
edrych ar y we sylwodd bod eisiau dillad cynnes ar gyfer pobol
Irac, ac wrth glywed am hyn aeth aelodau Soar Maes yr Haf
ati i gasglu dillad ac yn wir cyn pen dim roeddent wedi casglu
deunaw o fagiau.

Bu neges y gweinidog y Parchg Gareth Morgan Jones yn
addas iawn, seiliedig ar yr adnod “Gwyn ei byd y genedl y
mae’r Arglwydd yn Dduw iddi”.

Diolch am y croeso a’r lluniaeth arferol.
Dathlwyd dydd ein nawddsant yn y Chwaeroliaeth ar ddydd

Mawrth, Mawrth 3. Gan fwynhau bara brith, pice ar y mân a
ffroes. Darllenwyd barddoniaeth addas i’r diwrnod gan rai o’r
aelodau a’r gweinidog.

Roedd oedfa Dydd Gweddi Byd Eang y Chwiorydd ar Ddydd
Gwener, Mawrth 6 yn Soar, Pontardawe. Seiliwyd y neges
eleni ar y Bahamas lle mae dros 700 o ynysoedd. Bu Beti
Williams, Pamela Thomas, Delma James, Rhydwen James,
Ella Harris a Nest Davies yn cymryd rhan. Diolch i Wendy
Williams unwaith eto am wneud y trefniadau.

FFriNDiAU MACMillAN Yr AllTWEN
Cynhaliwyd noson o gawl a chân gan y grŵp hwn yn Neuadd
y Gwyn, a llwyddon i godi £500 ar gyfer yr elusen cancr.

PENblWYDD ArbENNiG
Ar Ddydd Gŵyl Ddewi dathlodd Lewis Lewis, Ffarm
Ynysymond ei benblwydd yn gant oed.

Mae ganddo ddwy ferch, Janet a Susan, pedair wyres,
Lowri, Nerys, Catrin a Nia a dwy or-wyres Cari ac Ela.
Llongyfarchiadau gwresog iddo.

Ar Mawrth 15, dathlodd Betty Richards, Tyle’r Alltwen ei
phenblwydd yn 80 . Bu’n dathlu gyda pherthnasau a ffrindiau
yng nghwesty Glyn Clydach, Bryncoch.
Dymuna Betty ddiolch i bawb am yr anrhegion a chardiau a
dderbyniodd.

MErCHED Y WAWr
Daeth Joanna Porter, Castell-nedd i’n diddanu ar y pwnc
clustogwaith (upholstery). Mae wedi bod yn mynychu
dosbarthiadau ym Mhort Talbot a Thŷ Bryn, Abertawe a thrwy
luniau gwelsom ffrwyth llafur ei gwaith cain o adnewyddu celfi.
Hefyd dangosodd inni y gwahanol ddarnau o offer a
ddefnyddiwyd ganddi.
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SOAr

MAWrTH 1AF
Buom yn dathlu Gŵyl ein Nawddsant Dewi. Bu’r plant a’r
oedolion wrthi yn cyhoeddi emynau, a darllen testunau
perthnasol ar y thema “Pwysigrwydd y ‘pethe bychain’ yn
enwedig ein iaith. Gwnaeth rhai o’r plant faneri Dewi Sant ac
eraill Gennin Pedr, a’u harddangos yn y gwasanaeth (Mae
testun llefaru Blwyddyn 3 a 4 yn yr Urdd eleni yn addas dros
ben wrth bwysleisio pwysigrwydd siarad ein hiaith). Unwaith
eto cawsom hanes Dewi Sant a’i gyfoedion yn Oes y Seintiau.
Diolch i’r plant, Hywel Wyn, Tudur, Sioned, Daniel, Beryl a
Wendy am eu cyfraniad ac i Tom, ein horganydd.

CWrDD GWEDDi bYD EANG Y CHWiOrYDD
Pnawn Gwener Mawrth 6, cynhaliwyd y gwasanaeth blynyddol
(Rhyngenwadol) yn Soar. Thema’r gwasanaeth eleni, a
baratowyd gan Chwiorydd Cristnogol y Bahamas oedd
geiriau’r Iesu wedi iddo olchi traed y disgyblion “A ydych yn
deall beth yr wyf wedi ei wneud i chwi?”. Cymerwyd rhan gan
gynrychiolwyr o’r Alltwen, Gosen, Soar a’r Tabernacl. Diolch i
Wendy am drefnu a diolch i Chwiorydd y Bahamas am
bwysleisio’r neges am “gariad radical” yr Iesu ac am ein
dyletswydd ni i ymarfer y cariad hwnnw yn ein plith.

ANDrAS iAGO
Andras Iago sydd wedi’i ddewis i ddilyn Hefin Jones – er nad
yw ei swydd yn cyfateb yn gwmws i swydd Hefin. Gweinidog
dan hyfforddiant ydyw. Ei fentor yw Dr Elwyn Richards.
Gobeithir y bydd yn dechrau yn swyddogol ar ei waith ym
Mrynllynfell, Tabernacl Ystradgynlais a Soar yn ystod mis Ebrill.
Mae’n fab i Dr Watcyn James, golygydd y ‘Goleuad’. Er nad
yw wedi dechrau’n swyddogol ar ei dymor gyda’r tair eglwys
bu’n garedig iawn yn ei gwasanaethu mewn oedfa ar fore Sul.
Cafodd ef, a’i wraig Heledd, groeso cynnes iawn gennym.
Dymunwn yn dda iddo.

EiSTEDDFOD Yr UrDD
Llongyfarchiadau i Lowri a Dewi ar lwyddo yn yr Eisteddfod
Gylch yng Ngwaun Cae Gurwen. Da iawn hefyd oedd eu gweld
yn cystadlu gydag Efa ac Anest yng nghystadleuthau’r Sir ym
Mryn Tawe a Phort Talbot. 

TAbErNACl

OEDFAON MiS Ebrill
12 5.30 Y Brawd Gareth Hopkin
19 10.30 Y Brawd Owen Pugh
26 10.30 Dr Phillip Davies Oedfa Saesneg 

OEDFAON MiS MAi
3 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb

10 10.30 Y Parch Clive Williams 
Cymorth Cristnogol Saesneg

17 10.30 Y Parch Derwyn Morris Jones
24 10.30 Y Brawd Owen Pugh
31 10.30 Y Parch Byron Davies

CiNiO GWYl DEWi

Pontardawe

Ar nos Fawrth 3edd Mawrth dathlodd rai o aelodau’r capel ein
nawddsant drwy gynnal cinio arbennig yn y festri. Roedd yn
noswaith lwyddiannus iawn ac ar ol cinio blasus fe gawsom
gwis oedd wedi ei baratoi gan Mair Lewis. Roedd y cwis yn
ddoniol iawn ac roedd pawb wedi ei fwynhau yn fawr iawn.
Dyma lun o rai o’r aelodau wrthi’n brysur yn blasu’r bwyd.

Hefyd dyma lun dwy o wyresau ein harweinydd Owen Pugh,
sef Millie a Madi yn dathu Dydd Gwyl Dewi yn ein gwasanaeth
ar 1af Mawrth. 

CYNGErDD bAND Y WAUN
Ar nos Sadwrn 7fed Mawrth cynhaliwyd cyngerdd Band Pres
Gwaun Cae Gurwen yn y Tabernacl dan arweiniad Jeffrey
Hutcherson. ‘Roedd safon y chwarae yn arbennig ac roedd
llais soprano hyfryd gan yr unawdydd Anwen Pike. Dyma lun
o’r band yn chwarae. 

CYSTADlEUAETH CÔrAU YSGOliON llEOl
Ar nos Iau 30ain Ebrill cynhelir am y tro cyntaf gystadleuaeth
côrau naw o ysgolion cynradd lleol yn y Tabernacl.am 6.30. Yr
ysgolion ‘rydym yn erfyn, ar hyn o bryd, i gymryd rhan yn y
gystadleuaeth yw  YG Craigfelen, YGC St Joseph, YG Golwg
y Cwm. YGD Trebannws, YG Bro Tawe, YG Rhydyfro, YG
Godrergraig, YG Dyffryn y Glowyr ac YGG Pontardawe. Mae’r
gystadleuaeth wedi ei threfnu gan Glwb Rotari Cwmtawe a
bydd holl elw’r noswaith yn mynd i achosion da yn ein hardal.
Bydd yna dri o feirniaid adnabyddus a phrofiadol  yn dewis y
côr buddugol.
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PANTYCrWYS
Fel cymuned cydymdeimlwn gyda theulu y diweddar Olive
James, bu farw ar ddydd Sul Chwefror 15 yn 97 mlwydd oed.
Hithau mae’n debyg oedd y person hynaf ar y Graig. Yn
enedigol o’r Glais roedd wedi byw ar y Graig ers priodi. Yn
wraig i’r diweddar Thomas Vaughan, roedd yn fam i Glenda,
Adrian, Colin a’r diweddar Alan, yn famgu, hen famgu ac yn
hen hen famgu. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn Elim o
dan arweiniad Mr Gareth Hopkin. Coffa da amdani.

Hefyd cofiwn am Olive Williams, Parc Gwernfadog, priod
annwyl Morlais, mam Bethan a Rhodri a mam yng nghyfraith
Darren (mab Audrey a Vince James), a fu farw ar Chwefror 15
yn 80 mlwydd oed. Roedd yn famgu i Rhiannon, Angharad a
Catrin (James) a Kyle ac Owen (Williams). Cynhaliwyd
gwasanaeth angladdol yng Nghapel Bethel Llangyfelach ac
yna yn Amlosgfa Abertawe o dan ofal y Parch John Walters.
Roedd y ddau fan yn orlawn i dalu’r deyrnged olaf i berson
oedd wedi rhoi gymaint i’w chymuned a thu hwnt ym myd
addysg, a’r pethe Cymreig. Bendith Duw ar y teulu yn eu colled
a’r hiraeth.

TâN TrYDANOl
Ar fore Sul Mawrth 8 ar ddechrau y gwasanaeth syfrdanwyd y
gynulleidfa pan welwyd mwg yn codi trwy lawr y capel
uwchben y selar, lle mae’r bwyler a’r offer trydanol. Ar frys aeth
pawb allan a ffoniwyd am y gwasanaeth tân. Yn y cyfamser
llwyddodd Mr Jeffrey Morgan i droi’r pwer bant i stopio’r tân i
ledu. Yn ffodus nid oes unrhyw ddifrod i’r capel ei hun heblaw
effaith y mwg, ond fe fydd rhai wythnosau cyn y gallwn
wresogi’r adeilad unwaith eto. Diolch i Dduw ein bod ni yno ar
y pryd i ddelio gyda’r argyfwng.

MArWOlAETH
Ar ôl salwch hir a ddioddefodd yn ddewr iawn, bu farw Glyn
Sutton, Lôn Catwg yn 85 mlwydd oed.

Yn enedigol o’r Alltwen bu’n weithgar gyda’r Gymdeithas
Ddiwylliadol ac yn aelod ffyddlon o Gapel yr Alltwen.

Yn berson serchus a chyfeillgar roedd yn athro wrth ei
alwedigaeth. Ar ôl astudio yng Ngholeg Hyfforddi Dudley,
dechreuodd ei yrfa yn Dudley, ac ar ôl dysgu yn Ysgol Gynradd
Hen Gwrt, Llansawel, lle roedd canmoliaeth fawr i’w ddull o
ddysgu Gymraeg fel ail iaith, penodwyd yn Bennaeth ar Ysgol
Gynradd, Gwaun Cae Gurwen.

Gyda Leonard Evans bu ynghlwm ag ysgrifennu llyfrau i
ddysgwyr “Ewch Ati”, ”Stori a Llun”, ac i’r gyfres Crwydro
Broydd Cymru ysgrifennodd am Meirion a Bro Morgannwg.
Cydymdeimlwn â Jane, ei weddw, ei ferched Sian ac Anne a’r
wyrion, Aled, Sioned, Rhys, Catrin, Steffan ac Ifan yn eu
hiraeth. 

CAPEl Y bArAN
Ar y Sul cyntaf o Fawrth pleser oedd cael ein harwain gan y
Brawd Owen Pugh. Pregethodd gydag arddeliad ar y testun
“Bara’r bywyd”. Mor gyfarwydd i ni yw’r geiriau,”dyro i ni heddiw
ein bara beunyddiol”. Oes ‘na awgrym fanna fod bara yn
rhywbeth ryn ni angen bob dydd? I’r Iddewon fel llawer cenedl
arall mae rhoi bara i rywun yn arwydd o groeso a pharch mawr.

craig ceFn Parc

geLLinudd

rhydyFro

Ryn ni yn clywed digon o newyddion brawychus o Rwsia
heddiw ond mae’r bobol gyffredin yn gynnes a chroesawgar.

Mae eu croeso hefyd fel yr Iddew yn cael ei fynegi drwy
gyflwyno torth o fara a halen. Trueni na fyddai llawer gwlad yn
dilyn esiampl y werin gyffredin. Mae cyflwyno bara yn symbol
o gariad at gyd - ddyn, mae’r ddefod syml yma yn arwydd o
ymddiriedaeth rhwng pobol a’i gilydd a’r addewid na fydd un
yn niweidio’r llall. Cofiwn wrth gymryd bara wrth fwrdd y teulu
neu wrth fwrdd yr Arglwydd ei fod, nid yn fwyd corfforol yn unig,
mae e hefyd yn ymborth i’r Enaid.

“Dyma’r bara a ddisgynnodd o’r nef. Nid yw hwn fel y bara
a fwytaodd yr hynafiaid; buont hwy farw. 

Caiff y sawl sy’n bwyta’r bara hwn fyw am byth.”
Bydd oedfa Mis Mai o dan ofal y Parchg Clive Williams,

Mehefin y Parchg Alan John, Gorffennaf y brawd John Harry.
Bydd pob oedfa am 2.30 y/p ar y Sul cyntaf o’r Mis. Bydd ein
darlith flynyddol eleni ar Fehefin16fed a’r darlithydd gwadd
bydd y Prifardd Tudur Dylan Jones. Croeso cynnes iawn i bob
cyfarfod.

SArON
12 Ebrill Y Parchg Ieuan Davies
19 Ebrill D. C. Davies, Glais
26 Ebrill Y Parchg Gareth Morgan Jones

DYMUNiADAU GOrAU
Dymunwn wellhad buan i Joan Lloyd, Ann Jones ac Anthony
Davies, Waun Penlan sydd wedi bod mewn ysbytai. Hefyd mae
Pastor Ron Williams wedi bod yn anhwylus yr wythnosau
diwethaf.

Bu Mrs Doris Joseph, gwidw y diweddar Georgie Joseph,
yn byw yn Rhydyfro am flynyddoedd cyn symud i’r Alltwen, ac
mae yn awr yn mynd i fyw i Abertawe. Gobeithio y caiff fywyd
hapus yn ei chartref newydd.

Llongyfarchiadau i Bill McCullum sydd wedi dathlu ei ben
blwydd yn 80 oed.

Pantycrwys.

YSGOl GYNrADD TrEbANNWS
Fe gafodd John Michael Davies, Myfanwy Richards ac Edwina
Ranft, cyn ddisgyblion yn Ysgol Gynradd Trebannws
wahoddiad nôl i’r ysgol ar Ddiwrnod y Llyfr i ddarllen storïau i’r
plant. Chwarae teg i Myfanwy fe aeth hi’r ail filltir a gwisgo o’i
choryn i’w sawdl mewn pinc er mwyn portreadu un o
gymeriadau’r stori oedd hi wedi dewis. Roedd gwisgoedd John
ac Edwina tipyn mwy selog. Yn y llun gweler Edwina, gyda help
Sindarela yn darllen stori i’r plant iau

trebannws
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NEbO 
Cafwyd dathliadau yn ystod mis Mawrth pan gynhaliwyd
Rihyrsal ar gyfer y Gymanfa o dan arweiniad Mr. Siriol Evans
un o ddiaconiaid ffyddlon Salem Llangyfelach. Disgwylir Mr.
Robert Nicholls Caerdydd, un o blant Penclawdd, i arwain y
Gymanfa pan fydd aelodau Elim a Phantycrwys, Salem a Nebo
yn uno yn y mawl ar Sul y Blodau. 

Ar y 3ydd o Fawrth cafwyd Cawl Blynyddol i ddathlu Gŵyl
Ddewi a phlant yr ysgol yn rhoi o’u doniau i ddifyrru y
gynulleidfa. Diolch i’r gwragedd yn ôl eu harfer am baratoi y
cawl, a hefyd am y gwobrau raffl, a phob cymorth a gafwyd i
wneud y noson yn llwyddiannus. Diolch i’r staff a’r plant am eu
cyfraniad hwythau i’r gyngerdd. 

CYDYMDEiMlO 
Mae Nebo yn parhau i golli aelodau bob mis ar hyn o bryd felly
cydymdeimlwn gyda Sian ac Andrew Harrison o Rhiwbina
Caerdydd ar golli mab annwyl, 2 flwydd oed, sef Jac a oedd
yn efaill i Wil bach. Mae’r golled a’r hiraeth yn fawr hefyd i hen
dadcu, Gwilym Williams, Bwlch-y-gwin, a thadcu a mamgu, sef
Gwyndaf ac Ann Gimblett, Dol-y-fallen Felindre, a thadcu a
mamgu o Leicester. Ein dymuniad fel aelodau a phentrefwyr
yw fod iddo fod yn hapus yng nghwmni ei hen famgu a’r Iesu
hyd nes i chwi eto gwrdd. 

Daeth marwolaeth Elizabeth Mary Thomas, gynt o
Gellifeddan ynghynt na’r disgwyl pan fu farw yn dawel ym
Mhenybont. Roedd ei phriod Dewi, Aeron, a Edith Rita y plant
wedi ei blaenu gan adael, Myra, Ellis, Ann, Rhian a Lynne
plant, Aneurin, Sharon, Gerald, Mike, Jen a’r diweddar Dennis
plant-yng-ngyfraith, Dafydd, Hywel, Aled, Rhidian, Nia, Sian,
Andrew, Emma, Rhys, Thomas, Anthony, Ffion, Ela a’r
diweddar Gareth, wyrion, ac roedd yn hen famgu i ugain o
blant. Mae hefyd yn gadael chwaer annwyl, sef Edna Jones
gynt o Gorsod, Pontlliw. Roedd ei chariad a’i gofal yn fawr gan
y teulu cyfan. Bu’r gwasanaeth yng ngofal y Parchg Meirion
Evans a Mr. Owen Watcyn Pugh; cymerwyd rhan hefyd gan y
Parch. Vincent Watkins ac ymddiheuriad oddi wrth y Parchg
Islwyn Davies; yr organydd oedd Mr. Ian Lewis, Pontarddulais. 

Ffarweliwyd â chwaer annwyl arall sef Iris Myfanwy Hart,
Bwlch-y-gwin priod hoff y diweddar Will, mam gariadus Bryan,
mam-yng-nghyfraith Susan, mamgu dyner Claire a’i gŵr Miall
a’r diweddar Laura, hen famgu annwyl Zak. Roedd yn chwaer
ffyddlon a chariadus i Sal, Rowenna, Idris, a’r diweddar Teg a
David. Daeth teulu Teg i’r cynhebrwng o Durham. Mae’r golled
a’r hiraeth i weld hefyd gan y ffrindiau a’r pentrefwyr. Bu’r
gwasanaeth yng ngofal Mr. Owen Watcyn Pugh a’r organydd
oedd Mr. Ian Lewis Pontarddulais. Rydym wedi bod yn ffodus
iawn o wasanaeth y Parchg Meirion Evans yn y gorffennol, ond
cafodd seibiant y tro yma oherwydd fod Iris yn fodryb iddo ef a
Dr. Glynwen Evans. 

Da oedd gweld merch Rachel May, sef Vera mewn
gwasanaeth yn Nebo yn ddiweddar. Roedd Rachel May yr olaf
o bump o blant y diweddar Isaac Evans Min-yr-allt ac fe fyddai
yn gant oed yn mis Mehefin. Claddwyd ei lludw gyda’i mam a’i
thad ym mynwent Nebo. Mae ein cydymdeimlad gyda’i phlant
Lynn a’i wraig Elvira o Cilã a Vera a’i phriod Keith o
Ystradowen, Cwmllynfell. Roedd y gwasanaeth angladdol yng
ngofal ei nai, sef y Parchg Meirion Evans. 

Bu Mr. Owen W. Pugh mewn dwy angladd yn ystod y mis
diwethaf a oedd â chysylltiad ag aelodau Nebo pan gafodd
cyfnither i Sal, Iris a Rowena ei galw adref. Bu’r gwasanaeth
yn Bethel Llangyfelach ac wedyn yn amlosgfa Treforys. 

Cafodd cyfnither i Gwenno, Danny, ac Olwen hefyd ei galw
adref yn ystod y mis a’r gwasanaeth yn Bethel Llansamlet ac
yn dilyn yn amlosgfa Treforys.

FeLindre

DiNASYDDiON HŷN 
Yng nghyfarfod cyntaf y flwyddyn cawsom hanes Mrs. Betty
Phillips a’i phrofiadau, rhai blynyddoedd yn ôl ar y rhaglen “Y
Weakest Link”, o dan ofal Anne Robinson. Gyda chymorth ei
merch, a phedwar o’n haelodau cynhaliwyd ffug raglen o’r
“Weakest Link” ein hunain. 

Roedd yn brynhawn hwylus iawn. 
Ar 24/02/15, Liz Parry, Photojournalist, oedd yn ein diddori,

gyda hanes taith trwy Burma. 
Dilynwyd gyda darluniau o agweddau bywyd mewn

gwahanol ardaloedd. Roedd yn cynnwys Pobol,
Amaethyddiaeth, Marchnata, a Phensaeriaeth y wlad. 

Unwaith eto, prynhawn hwylus ac addysgiadol. 

AWr WEDDi 
Cynhaliwyd dydd gweddi byd-eang y chwiorydd eleni yng
Nghalfaria Clydach. Thema y gwasanaeth a baratowyd gan
chwiorydd Cristnogol y Bahamas lle maent yn sôn am
ynysoedd y Bahamas. Llywyddwyd y gwasanaeth gan
Meirwen Hyatt a chymerwyd rhan i gynrychioli Nebo gan
Christine Pugh a Phyllis Bell. Mae y gynulleidfa yn mynd yn llai
ac yn llai. Pam? 
Diolch ein bod wedi clywed fod Diane Jeffreys yn gwella ar hyn
o bryd, bydded i’n gweddïau gael eu hateb ac y bydd yn
cryfhau o ddydd i ddydd. 
Diolch i’r canlynol am baratoi adroddiad Nebo: Aneurin
Mainwaring, Nia John, Annie Bell, Helen Jones, Phyllis Bell,
ac i’r archwilwyr Brian Evans a Phil Owen. 

PrEGETHWYr - 10.30 y.b. Ysgol Sul 2.30 y.p. 

Ebrill 
12 Mr. Owen Pugh 
19 Parchg Carl Williams 
26 Mr. Owen Pugh 

MAi
3 Parchg Meirion Evans (Cymun) 

10 Mr. Owen Pugh 
17 Mr. D.C. Davies 
23 a 24 Cyrddau Mawr, Parchg Desmond Davies 

Llywydd Mr. Owen Pugh 
Sadwrn 6.30. Sul 10.30 a 2.30 

31 Parchg Ifan Rhisiart Roberts (Cymun)
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NEUADD lÊS FEliNDrE 
CYNGErDD 

gan 

GÔr AMAbilE 
ac e raill 

Nos Fawrth, Mai 19, 2015 

am 7.00 p.m. 

Tocyn £4 

Elw i Gronfa’r Neuadd 

Ariennir Llais yn rhannol gan
lywodraeth Cymru

Y Llais yn Trydar ac a’r 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.



MErCHED Y WAWr
Bu nifer o’r aelodau yn Noson Chwaraeon y Rhanbarth a
chafwyd hwyl yn chwarae chwist, dartiau, dominos a sgrabl.
Cafodd rhai o’r aelodau lwyddiant hefyd - daeth Iris a Mair yn
ail a thrydydd yn y gêm chwist, Mair Evans a Margaret Cairns
yn y dominos ac Annette yn ail yn y sgrabl.

Roedd aelodau’r gangen wedi edrych ymlaen at groesawu
Hannah Roberts i sgwrsio am Fotymau ym mis Mawrth ond
och a gwae dim llais gan yr actores/athrawes. Hunllef i athro a
hunllef i ysgrifennydd hefyd oedd wedi trefnu ers llynedd.
Roeddem bawb wedi ein siomi ond fe gawsom noson odidog
yng nghwmni Dewi Lewis. Adnabyddwn ef fel awdur colofn
natur fisol ein papur bro ac mae ei wybodaeth am adar yn eang
iawn. Gwyddom am ei hoffter i fynd neu efallai ffoi i Ynys Enlli
yn rheolaidd. Yn ystod ei sgwrs bu’n cyfannu geiriau R. S.
Thomas y bardd gydag Enlli. Trwy sgwrs ddifyr, wahanol
cawsom gip ardderchog ar Enlli eto yn ogystal â dwyster y
farddoniaeth. Roedd pawb yn ddiolchgar iddo, nid yn unig am
ddod ar fyr rybudd ond hefyd am noson ddifyr a meddylgar.

CAPEl Y NANT

AGOr Y NEUADD

Yn y llun hwn gwelir David Waghorn, y Parchg Ddr Geraint
Tudur, Ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr a’r Parchg Howard
Long, Goruchwyliwr y Gylchdaith Fethodistaidd, gyda Sally
Bonnell o WREN, a’n harweinydd Robat Powell, a’r Parchg
Pam Cram gyda’r Adeiladwyr o Gwmni Daniel Wright &
Phillips.

Diwrnod i ddathlu yn wir oedd dydd Iau Mawrth 5 pan
agorwyd Neuadd y Nant ar ôl y gwelliannau mawr. Gwnaed
hynny gan y Parchg Ddr Geraint Tudur, Ysgrifennydd
Cyffredinol yr Annibynwyr. Mewn cyfnod o drai da gweld
eglwysi yn bwrw ati i roi trefn ar bethau ar gyfer y dyfodol. Bydd
y neuadd yn adnodd, nid yn unig i eglwys Capel y Nant, yn
cynnwys Salem Faerdre a’r Eglwys Fethodistaidd Saesneg
ond hefyd yn adnodd ar gyfer y Gymuned. 

CYDYMDEiMlAD
Cydymdeimlwn â theulu’r ddiweddar Freda Rees a fu farw yn
ddiweddar yn 92 oed. Roedd yn aelod ffyddlon iawn yn Hebron
ac yng Nghapel y Nant. Rydyn wedi gweld ei heisiau yn ystod
y blynyddoedd diwethaf. Bu’n dderbynydd yn Ysbyty Treforys,
ac roedd yn wraig i’r diweddar Ifor ac yn fam i Peter a Pamela.

cLydach
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Hefyd bu farw’n haelod hynaf yn ystod y mis, sef Gwyneth
Evans yn 103 oed. Bu’n byw yn Stryd Waverley nes iddi symud
i fyw at ei merch Joanne a’i gŵr Islwyn yn Ynystawe bum
mlynedd yn ôl. Roedd yn wraig dawel ac yn serchus iawn bob
amser.Yn briod i’r diweddar William ac yn fam i Joanne a
Tudor. Yn ystod y blynyddoedd olaf bu’r gofal yn fawr iawn
amdani. Cydymdeimlwn â’r teulu oll yn eu hiraeth, 

CHWAErOliAETH

Yn y llun gwelir Brenda Evans yn cyflwyno siec o £500 i elusen
Ambiwlans Awyr Cymru. Catrin Hall, un o’n haelodau sydd yn
gweithio’n wirfoddol i Ambiwlans Awyr Cymru dderbyniodd y
siec yn llawen iawn. Clywsom hanes a gwelsom luniau yn
dangos gwaith aruthrol yr elusen hon. Arian a gasglwyd gan y
Chwaeroliaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oedd hwn.

GrŴP EGlWYS A CHYMDEiTHAS
Bu rhai yn gwerthu yn y Ffair Grefftau yn Neuadd y Gymuned
a gwneud elw ar gyfer elusennau a gefnogir gan yr eglwys .
Maggie’s yw un o’r elusennau ac yn ystod y mis cafwyd
gwasanaeth y bore dan ofal y grŵp yn son am waith yr elusen
hon gyda phobl sy’n dioddef o gancr.

PriODAS AUr

Llongyfarchiadau i Bryan a Carol Longden ar ddathlu eu
Priodas Aur ar ddechrau mis Ebrill. Mae’r ddau wedi bod yn
weithgar iawn yn y gymuned ac mae cannoedd o blant a phobl
ifainc wedi derbyn hyfforddiant o dan law Carol. Nid yw Carol
wedi bod yn iach yn ddiweddar, dymunwn y gorau i’r ddau
ohonynt.
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Llongyfarchiadau hefyd i Catherine a Kerri Evans, Heol
Pontardawe ar ddathlu eu Priodas Aur ddechrau Ebrill.

Tŷ CrOESO
Cymdeithas o wirfoddolwyr yw Tŷ Croeso, sy’n darparu
adnoddau gwerthfawr er mwyn cyfoethogi iechyd corfforol,
meddyliol ac ysbrydol unigolion bregus yn ein cymuned.

Mae Tŷ Croeso’n cynnal ystod o wasanaethau er mwyn
cynorthwyo pobl lleol gan gynnwys cefnogaeth mewn galar a
changen o Fanc Bwyd Abertawe. Cynhelir Cyfarfod Agored Tŷ
Croeso yn Neuadd y Nant, Heol y Nant, nos Lun Ebrill 13 am
7 o’r gloch. 

Bydd cyfle yn y cyfarfod i glywed am waith Tŷ Croeso ac i
drafod syniadau a ffyrdd ymlaen i’r dyfodol.

YMWEliAD O’r CYNUlliAD
Fel Papur Bro rydyn ni’n falch o’r gefnogaeth a gawn oddi wrth
Lywodraeth Cynulliad Cymru. Felly roedd yn dda i weld wrth
siopa un bore Sadwrn stondin mewn siop leol o eiddo’r
Cynulliad 

Yno roedd criw o ferched hawddgar a chroesawgar wrth y
stondin. Rydyn yn gyfarwydd â’r hysbyseb sydd ar y teledu yn
annog rhieni a gwarchodwyr i helpu plant yn y cartref. ‘Mae
Addysg yn dechrau yn y cartref’.... a diolch am ‘ wneud i fi ...”
Yn y llun gwelir Cerys Wood ar ei ffordd adref o’r Steddfod Sir
yn derbyn deunydd oddi wrth Ann a Sara Manchip, Cynulliad
Cymru.

CYTÛN ClYDACH
Cynhaliwyd Astudiaethau Beiblaidd yn ystod y Grawys a
chafwyd bendith wrth gerdded a gweddio gyda Christnogion y
Dwyrain Canol. Yn ystod mis Ebrill cynhelir cyfarfod Cytûn yng
Nghapel y Nant pan gawn glywed stori’r Parchg Pam a’r Dr
Alam Cram am eu taith i Ciwba, a hanes Traidcraft Exchange

CWrDD GWEDDi GWrAGEDD Y bYD
Cynhaliwyd gwasanaeth dwyieithog Cwrdd Gweddi Gwragedd
y Byd ardal Clydach yng Nghalfaria eleni, dan ofal Salem
Llangyfelach. Llywyddwyd y cyfarfod gan Meirwen Hyett a
chymerwyd rhan gan chwiorydd o wahanol eglwysi’r ardal.

CYMOrTH CriSTNOGOl
Cynhaliwyd ciniawau’r Grawys eleni mewn gwahanol eglwysi
ar foreau Gwener gyda’r holl gyfraniadau o £500 yn mynd tuag
at waith Cymorth Cristnogol. Cynhelir bore coffi fore Iau Ebrill
30ain yn Neuadd y Nant a chyfle i brynu’r amser unwaith eto.

PWYllGOr ClYDACH YMCHWil CANCr

Sarah Hughes gydag aelodau Pwyllgor Clydach.

Croesawyd Sarah Hughes, Pennaeth Canolfan Maggie’s
Singleton i siarad am y Ganolfan ym mis Mawrth. Croesawyd
hi gan y Dr Lindsay Morgan a diolchwyd iddi gan Gadeirydd y
Grŵp, Mr Roger Smith. Gweledigaeth un wraig – Maggie
Keswick Jencks a fu farw yn 1995 a’i gŵr yw dechreuad y
Canolfannau hyn a rydyn yn ffodus iawn taw yr un yn Abertawe
yw’r gyntaf yng Nghymru.

CCaaeeaauu 

CCwwmmttaawwee

PPaannttyymmoorrggrruugg aa CCwwmmmmaaeennllllwwyydd

Erw galed • Cae isha • Waun isha • Waun ucha • Cae ucha• Coed cae

Pant y coed cae • Craig fach hir isha • Cae bach • Cae maen isha • Cae maen ucha

Cae maen • Cae glade • Cae guen • Crofft pwll glo • Gwaunton • Cae tu hwnt i’r ty

Waun newydd • Gwaelod tu hwnt y ty •Cae cwm nant llwyd • Erw fach • Penardd y cwm

Coed cae bach • Cae bryn y morgrug • Crofften y parc • Parc
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Croeso i dudalen y Fenter iaith.  Dyma flas ar
ddigwyddiadau’r Fenter iaith yn ystod y misoedd diwethaf,
yn ogystal â beth sydd i ddod.

SWYDDFA NEWYDD i FENTEr iAiTH CASTEll-NEDD
POrT TAlbOT
Ar ôl treulio 12 mlynedd yng Nghanolfan y Groes Pontardawe,
mae’r Fenter Iaith wedi symud i swyddfa newydd, dydd Llun,
16 Mawrth ’15 i adeilad “Prosiect Ponty”, tu ôl i faes parcio
Tafarn y Dillwyn, sgwâr Pontardawe.

Mae hyn yn ddatblygiad pwysig i’r Fenter Iaith ac yn gyfle
gwych i gynnig mwy o wasanaethau Cymraeg i drigolion yr
ardal a’r sir.

Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i Ymddiriedolwyr Prosiect Ponty
yn ogystal â Chyngor Tref Pontardawe am eu cefnogaeth.

Mae yna groeso cynnes i chi alw mewn am baned a sgwrs
unrhyw bryd.

CYSTADlEUAETH FFENEST SiOP – DYDD GŴYl DEWi
Trefnodd Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot mewn
partneriaeth â Chyngor Tref Pontardawe â’r Siambr Fasnach
cystadleuaeth ffenest siop i gyd-fynd gyda Gŵyl Ddewi. Braf
nodi bod nifer o’r siopau wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth
cafodd ei feirniadu gan Faer Pontardawe, Peter Davies. 

Yn dilyn tipyn o bendroni, penderfynwyd rhannu’r wobr
gyntaf rhwng “Blissful Bake a Nifty & Co., ac fe gyflwynwyd
siec o £100 i staff y ddwy siop gan y Maer. 

Hoffai’r Fenter Iaith ddiolch i’r Maer a Chyngor Tref
Pontardawe, Siambr Fasnach Pontardawe ac yn enwedig y
busnesau dyma’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth.   Edrychwn
ymlaen yn eiddgar at gystadleuaeth 2016!

GiGS Y GWACH – CHWEFrOr
Trefnwyd i Al Lewis a’r Band chwarae ar Nos
Wener, 13eg o Chwefror yn Gigs y Gwach.
Cafwyd gig anhygoel yn y Gwachel unwaith
eto.  Roedd y Gwachel yn lawn dop gyda
phobl  wedi dod o bell i glywed un o fandiau
gorau Cymru yn berfformio yn y Gwachel.
Perfformiwyd nifer o ganeuon hen a
gyfarwydd, ond hefyd cawsom glywed am y
tro cyntaf nifer fawr o ganeuon sydd ar yr
albwm newydd. Hoffai'r Fenter Iaith ddiolch
i drigolion yr ardal ac i staff y Gwachel am
eu cefnogaeth gyson, yn ogystal â Tom ar y
system sain.

GiGS Y GWACH i DDOD:-
15 Mai – Cowbois Rhos Botwnnog
9-11 Gorffennaf – Gŵyl y Gwach

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â:-
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot,

Canolfan y Groes, 1 Stryd Fawr, Pontardawe.
Abertawe SA8 4HU
 01792 864949

menter@micnpt.org       www.micnpt.org

Croeso i dudalen ParneriAiTH
Aman Tawe.  Dyma flas ar
ddigwyddiadau’r bartneriAiTH
yn ystod y misoedd diwethaf. 

NOSON GYMrAEG FFOrWM
TrEFTADAETH A iAiTH 

ArDAl YSTrADGYNlAiS
Cynhaliwyd ar nos Iau 26ain o

Chwefror yn Neuadd Les Ystradgynlais Noson Gymraeg ar y
cyd gyda Chymdeithas Treftadaeth a Iaith Ardal Ystradgynlais.
Roedd e’n bleser mawr i gael Rhian Rees i siarad â ni am stori
Daniel James: y dyn ag ysgrifennodd Calon Lan. Roedd y
pwnc yn ddiddorol iawn. Hoffwn ddiolch i Rhian Rees, a staff
ac aelodau Neuadd Les Ystradgynlais a Chymdeithas
Treftadaeth a Iaith Ardal Ystradgynlais. Edrychwn ymlaen at y
digwyddiad nesaf

CYSTADlEUAETH FFENEST SiOP YSTrADGYNlAiS
Trefnodd PartnerIaith Aman Tawe gystadleuaeth ffenest siop i
gyd-fynd gyda Gŵyl Ddewi. Braf nodi bod nifer o’r siopau wedi
cymryd rhan yn y gystadleuaeth, cafodd ei feirniadu gan Sarah
Gwilym a Catrin Richards (Swyddogion PartnerIaith Aman
Tawe). 

Yn dilyn tipyn o bendroni, penderfynwyd y busnes oedd yn
haeddiannol o’r wobr gyntaf oedd Siop Elusennol The British
Red Cross, ac fe gyflwynwyd siec o £50 i staff y siop elusen
gan Sarah Gwilym (Swyddog Datblygu PartnerIaith Aman
Tawe). 

Hoffai’r PartnerIaith Aman Tawe ddiolch i’r busnesau a
gymerodd rhan yn y gystadleuaeth sef Cofion Cynnes, Jenkins
a’r British Red Cross. 

FFAir GŴYl DDEWi
Ar ddydd Gwener 27ain o
Chwefror cynhaliwyd Ffair Gŵyl
Ddewi yng Nghanolfan y Mynydd
Du, Brynaman. Roedd y
digwyddiad yn llwyddiannus iawn
gyda stondinau gan Siop Cyfoes,
Siop Gwdi Hw, Caws Sir Gâr a
llawer mwy. Roedd gan
PartnerIaith Aman Tawe stondin
yn y digwyddiad lle’r oedd y plant
wedi gwneud crefftau. Cawsom
lot o hwyl yn y ffair gydag
ymweliad arbennig gan Sam Tân.
Roedd y plant i gyd wedi cwrdd â
Sam Tân. Trefnwyd y ffair gan
BartnerIaith Aman Tawe ar y cyd
gyda Chanolfan y Mynydd Du.
Hoffwn ddiolch i’r Ganolfan am ei
help a’i chefnogaeth. Diolch i
bawb am eu cefnogaeth ac
edrychwn ymlaen at
ddigwyddiadau’r dyfodol.
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Clwb Rhedeg Pontardawe
Yn sicr, mae yna sawl syniad da
yn dechrau wrth i grŵp o ffrindiau
dod at eu gilydd i sgwrsio am
ddiddordebau cyffredin. Dyma yn
union a ddigwyddodd un noson
dywyll ym mis Chwefror 2014,
pan fu 6 ffrind gwrdd am noson
gymdeithasol. Roedd y ffrindiau
yma i gyd yn hoff o redeg a
phenderfynon nhw i drefnu cwrdd yn gyson a gwahodd eraill i
ymuno â nhw i redeg. 

Dyna dechreuad ar Glwb Rhedeg Pontardawe.
Ers i’r clwb ymgynull am y tro gwelwyd dilyniant o

ddigwyddiadau pwysig sydd wedi cyfrannu at ddatblygaid y
clwb. Fe wnaeth Mel Burns o Celtic Leisure gyflwyno Anne
Lewis i mi a gyda chymorth y Ganolfan Hamdden wnaeth y
ddwy ohonom cael cyfle i fynychu cwrs Athletau Cymru er
mwyn ein hyfforddi i arwain grŵp rhedeg. Roedd yna llawer o
waith drefnu o ran credu logo i’r clwb, penderfynu ar
amseroedd, creu rhaglen hyfforddi i ddechreuwyr a denu
rhedwyr profiadol i’r clwb.

Trefnwyd 5 sesiwn trwy gydol yr wythnos. Roedd y
sesiynnau yn amrywio. Rhai i dechreuwyr, rhai i redwyr
profiadol, rhai cymysg ac un sesiwn (fy ffefryn) yn canolbwyntio
ar ymarfer ar gryfder a chyflymder.

Erbyn heddiw rydym wedi hyfforddi sawl unigolyn i gyrraedd
eu targedau unigol. Rhai fynycha i allu gwblhau ras 5k. Mae’n
rhoi hwb mawr i bawb i weld ein cyfeillion yn cyrraedd eu
uchelgeision.

Ym mis Rhagfyr cynhaliwyd ein ras cyntaf fel clwb. Gyda 3
dewis o bellter sef 3k, 5k neu 10k roedd yna rhywbeth ar gael
i bawb. Cawsom tua 40 o gystadleuwyr yn cymryd rhan.
Uchafbwynt y ras oedd y mins peis a ddarparwyd gan y
Gwachel ar ddiwedd y ras!

Erbyn heddiw mae’r clwb wedi ehangu ac addasu i ofynion
y grŵp. Rydym yn dal i gwrdd yn gyson trwy’r wythnos. Ein
amseroedd rhedeg yw 9:00 bore Sul i ddechreuwyr a 9:30 i
redwyr bach fwy profiadol sy’n medru ymdopi â 5k. Nos Fawrth
am 18:30 er mwyn rhedeg 3-4 milltir a Nos Iau i grŵp cymysg
o ddechreuwyr a rhedwyr mwy profiadol am 18:30. Edrychwn
ymlaen at ailgydio yn y sesiynau SAS ar Nos Wener ar ôl y
Pasg wrth iddi oleuo. Rydym yn cyfarfod yng Nghanolfan
Chwaraeon Celtic Leisure ar ddechrau pob sesiwn. Rydym
hefyd yn cefnogi busnesau lleol megis Regalia.

Yn ychwanegol i’r sesiynau yma mae llawer o bobl yn
hysbysebu diddordeb unigol ar Facebook ac yn trefnu cwrdd i
redeg tu allan i sesiynau’r clwb.

Erbyn hyn rydym wedi ymuno â Athletau Cymru. Mae
genym bwyllgor o wirfoddolwyr frwdfrydig. Mae bron 40 o
aelodau genym yn barod ac rydym yn edrych ymlaen i
ehangu’n fwy. Rydym yn barod wedi penderfynu cynnal ras
Nadolig eleni eto.
Y cwestiwn pwysig yw beth mae’r clwb ei hun yn olygu i ni fel
aelodau? Wel, mae’n ffordd o gadw’n heini, ffordd o gyfarfod â
phobl diddorol ac y mae’n ffordd o derbyn a chynnig
cefnogaeth i bawb. Rydym fel un teulu mawn o redwyr. Mae
yna groeso cynnes i bawb i ymuno â’r clwb.

Am fwy o wybodaeth cystylltwch â Miranda Williams:
07971 609018

Ebrill yn yr Ardd
Cymdogion da

Mae rhai planhigion yn hapus yn byw yn agos at ei gilydd

ac yn gallu tynnu allan maeth, peillio a rhwystro pryfed

niweidiol.

Oherwydd bod gwreiddiau dant y llew yn mynd yn

ddwfn iawn mae nhw’n torri lan y pridd o dan yr wyneb a

dod â maeth i fyny, sy’n help i blanhigion sydd â gwreiddiau

gwan arwynebol.

Mae pryfed yn dod o hyd i fwyd drwy arogl, yn fwy na’r

lliw gwyrdd.

Plannwch garlleg gwyllt (craf y meysydd), wermwod

lwyd neu oregano gwyllt i’w rhwystro, hefyd mae’n gas gan

bryfed arogl Melyn Mair (marigold) er ei bod nhw’n denu

pryfed hofran (hoverflies) sy’n bwydo ar bryfed gwyrdd a

du.

Mae danadl poethion yn gallu cynyddu olew naws mewn

llysiau cyfagos.

Bydd Capanau cornicyll (nasturtiums) yn denu lindys i

ddodwy wyau ar eu dail, yn hytrach na’r letys neu’r cabaets

sydd gerllaw.

Plannwch safri haf yn agos i ffa, hefyd garlleg wrth ochr

rhosynnau er mwyn cadw draw pryfed du a gwyrdd.

Mae mintys ffres ar silff ffenestr y gegin yn help i gadw

clêr i ffwrdd.

Garlleg gwyllt Y wermod lwyd Oregano gwyllt

RYSAIT
TEiSEN DOFFi

CYNHWYSiON
400g/pwys Rice Krispies

200g/8 owns menyn

200g/8 owns toffi

200g/8 owns marshmallows

DUll
• Toddi’r menyn, toffi a’r marshmallows mewn

bowlen ar ben sosban o ddŵr berwedig. 

• Diffodd y gwres.

• Ychwanegu’r rice krispies a’u cymysgu’n dda.

• Rhoi’r gymysgedd mewn tun mawr a’i wasgu lawr

yn dda.

• Torri’n sgwariau.
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Tudalen i’r PlanT

ADEILADAU ENWOG
Gallwch chi enwi’r adeiladau yma a dweud ymha wlad mae pob un?

ADEilADAU ENWOG
ATEbiON

1) Pont yr Afon Forth (Yr Alban); 2) Eglwys Sant Basil (Rwsia); 3) Cerflun Rhyddid (Unol Daleithiau America);
4) Eglwys Gadeiriol Tyddewi (Cymru); 5) Taj Mahal (India); 6) Pont y Twr (Lloegr); 7) Y Wal Fawr (Tjeina);

8) Y Pyramid a’r Sffincs (Yr Aifft); 9) Twr Pisa (Yr Eidal); 10) Twr Eiffl (Ffrainc); 11) Y Stiwt (Cymru).

1

2

3

4
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