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Tŷ’r Gwrhyd
Enw Canolfan Gymraeg newydd Cwm Tawe
Tŷ’r Gwrhyd yw enw y Ganolfan Gymraeg newydd sy’n cael
ei sefydlu yng Nghwm Tawe. Mae’r prosiect i sefydlu Canolfan
Gymraeg ym Mhontardawe yn bartneriaeth rhwng Academi
Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe a Chyngor Castellnedd Port Talbot. Mae’r cynllun wedi derbyn
grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru
er mwyn addasu adeilad yr Hwb yn
Stryd Holly, Pontardawe ac i brynu
adnoddau. Bydd Tŷ’r Gwrhyd yn
cynnal
gweithgareddau
cymdeithasol,
digwyddiadau
cymunedol
a
rhaglenni
addysgiadol cyfrwng Cymraeg ar
gyfer pob oed, yn ogystal â bod
yn gartref i siop lyfrau a
swyddfeydd. Bydd hefyd yn gartref
i Swyddfa Menter Iaith Castell-nedd
Port Talbot, gan gefnogi prosiectau’r
Fenter i hybu defnydd o’r Gymraeg yn
yr ardal.
Mae’r enw Tŷ’r Gwrhyd yn deillio o
Fynydd y Gwrhyd, un o fynyddoedd Cwm Tawe,
ond mae i’r gair ‘gwrhyd’ hefyd ystyron eraill sy’n cydfynd ag amcanion y fenter newydd. Meddai Dr Gwenno
Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi:
“Wrth ddewis enw ar gyfer y Ganolfan Gymraeg newydd,
roeddem yn awyddus i wreiddio’r ganolfan yn ddwfn yn y
gymuned y bydd yn ei gwasanaethu, a pha well enw nag enw

unigryw a chyfarwydd un o fynyddoedd yr ardal, er mwyn
adlewyrchu bod yr iaith yn gadarn yn y gymuned honno fel y
mae’r mynydd ei hun.
“Mae ‘gwrhyd’ hefyd yn golygu’r hyd rhwng breichiau
dyn pan font ar led a nod Tŷ’r Gwrhyd fydd
ymestyn breichiau o gwmpas y gymuned a’r
iaith, gan estyn croeso a chynhaliaeth. Yr
ystyr arall yw cadernid, dewrder a
gwroldeb. Ein gobaith wrth sefydlu Tŷ’r
Gwrhyd yw mynnu cadernid i’r Ganolfan
a’r iaith Gymraeg wrth geisio atal y
dirywiad ieithyddol yn ardal Cwm Tawe
a Chwm Nedd. Diolch i ddarllenwyr y
Llais a’r gymuned am eu cefnogaeth i’r
prosiect ac am yr awgrymiadau ar gyfer
enw.”
Yn ôl Cwmni Galactig, sydd wedi
dylunio logo Tŷ’r Gwrhyd, mae’r logo yn
cynnwys cyfuchliniau map sy’n seiliedig ar
nodweddion daearyddol go iawn y Gwrhyd.
Mae’r siapiau mynydd tryloyw cefndirol yn
cynrychioli treigl amser ac yn awgrymu fod
presenoldeb yr iaith Gymraeg mor gadarn â’r mynyddoedd.
Wrth ddatgan bod Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn falch
o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe i
ddatblygu’r ganolfan yng Nghwm Tawe, meddai Arweinydd y
Cyngor, y Cynghorydd Ali Thomas:
“Mae’r enw Tŷ’r Gwrhyd yn adlewyrchu’r ardal leol ac nid
oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yn cael ei defnyddio a’i
gwerthfawrogi’n fawr gan ein cymunedau.”
Mae dwy swyddfa ar gael yn y Ganolfan i’w rhentu gyda’i
gilydd neu ar wahân. Gwahoddir busnesau neu fudiadau i
anfon
mynegiadau
o
ddiddordeb
at
sioned.williams@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 606535 am
wybodaeth bellach. Gofynnir i ymgeiswyr am ofod i’w rentu
gyflwyno disgrifiad o natur eu gwaith a’u hymwneud gyda’r
Gymraeg erbyn y 15ed o Fai 2016. Gobeithir gallu dod i
drefniant ar gyfer gosod y swyddfeydd hyn i denantiaid erbyn
diwedd Mai.
Bydd cyfle i’r cyhoedd ddod i weld Tŷ’r Gwrhyd yn ystod
diwrnod agored ar Ddydd Gwener, 29ain o Ebrill a Dydd
Sadwrn 30ain o Ebrill a bydd yr agoriad swyddogol yn ystod
mis Mai.

Cartref newydd y ganolfan
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ETHOliAD, ETHOliAD, ETHOliAD
MAi 5ed. ETHOliAD CynulliAD CyMru A CHOMiSiynwyr yr HEDDluOEDD.
Mae lle i ofni y bydd y bleidlais eleni yn is nag arfer, hyd yn
oed. Fel erioed, mae’r rhan fwyaf o bobl Cymru yn derbyn eu
newyddion, a’r sylwadau arnyn nhw, o Loegr, a does dim
disgwyl i bapurau newydd a sianeli teledu Lloegr roi llawer o
sylw i faterion Cymru. Ar ben hynny eleni, mae’r refferendwm
ar Ewrop y mis wedyn yn hawlio’r sylw yn barod, a’r Cynulliad
yn y cysgodion.
Dyna fater arall i bryderu yn ei gylch. Bydd sylw mawr i
Ewrop. Caiff UKIP gyfle heb ei ail. Bydd llanw cryf o’u plaid.
Mae rhai sylwebyddion craff yn credu ei bod yn bosib i UKIP
fod yr ail blaid fwyaf yn y Cynulliad newydd. Mae hynny’n
frawychus.
Roedd llwyddiant ysgubol yr SNP yn hawlio seddau’r Alban
bron i gyd yn Llundain flwyddyn yn ôl yn syfrdanol. Un o’r
cyfrinachau yw bod yr SNP wedi llwyddo i ysgogi trafodaeth
frwd ar lawr gwlad, drwy’r cyfryngau cyfathrebu, ac mewn
sgyrsiau mewn tafarnau ac ati. Nid bod trwch yr etholwyr wedi
pleidleisio dros y blaid achos ei bod hi yn eu hannog i wneud,
ond oherwydd eu bod hwy eu hunain wedi holi’r cwestiynau
pwysig: Pa fath o gymdeithas ydyn ni am ei chreu yma? Ydyn
ni’n dymuno gweld y cyfoethog yn mynd yn gyfoethocach a’r
tlawd y dlotach? Ydyn ni am gynnal system Trident, gyda’i
pherygl a’i chost?
Sut mae deffro’r Cymry i beidio â dilyn yn slafaidd, a gofyn
y cwestiynau, a thrafod ymhlith ei gilydd o ddifri?
MEHEFin 23ain. rEFFErEnDwM EwrOP
YN ôl y sôn mae’r ddwy ochr yn agos iawn at ei gilydd. Falle
mai trwch blewyn fydd ynddi. Os bydd “aros I mewn” yn ennill,
falle mai’r Alban fydd yn troi’r fantol. Mae 129 o aelodau yn
senedd Caeredin, 59 yn Llundain a 6 yn Ewrop. O’r rheini i gyd
dim ond dau sydd o blaid gadael. Dyna eironig fyddai i’r Alban,
o bawb, gadw’r deyrnas i gyd yn yr Undeb Ewropeaidd.
Bydd llawer o bleidleiswyr yn ceisio pwyso a mesur y
dystiolaeth o’r ddau gyfeiriad, er mor anodd ydy cael gafael ar
farn wrthrychol. Bydd llawer yn ystyried y dadleuon
economaidd o’r naill ochr a’r llall. Ond gallwn fod yn siwr hefyd
bod llaweroedd wedi ffurfio barn mewn concrit mai gwell i ni
Brydeinwyr ydy cadw’r estron draw. Perswadiwyd cymaint o
bobl mai’r dieithriaid hyn sy’n gyfrifol am ein caledi.
Byddai dod o Ewrop yn ergyd economaidd galed i Gymru.
Yn sgil ein tlodi rydym yn derbyn cymaint. Yr un mor bwysig â
hynny, dylem ymfalchïo yn ein cwlwm â chenhedloedd eraill
Ewrop a sefyll yn falch yn eu plith.
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TACHwEDD 8fed: ArlywyDD yr unOl DAlEiTHiAu
Ceidwadol eithafol ydy Ted Cruz sy’n ymgyrchu i gael ei ddewis
yn ymgeisydd y Gweriniaethwyr. Mae’r llall, Donald Trump, sy’n
ôl pob golwg yn mynd i’w drechu, yn gwneud iddo ymddangos
fel hen foi iawn. Mae gan Trump ormodedd o arian ac o ragfarn
ac o gasineb, a gras a synnwyr fel pe baent yn absennol.
Rhaid, meddai, fynd i’r afael â’r bobl o’r tu fas, nhw, estroniaid,
dieithriaid, Moslemiaid, sy’n achosi pob problem. Dyma ddyn
sy’n mwynhau achosi poen i bobl.
Does dim llawer ers pan oedd pobl America, a’r byd, yn
llawenhau bod Arlywydd du wedi’i ethol am y tro cynta. Sut y
daeth hi i hyn?
Meddai Jim Wallis, Cristion blaenllaw yn America, dro’n ôl:
”Mae’r farn “jyst rho lonydd i mi, a phaid â gwario fy arian i” yn
lledu’n gyflym dros America”.
Byddai gweld dyn mor ddiegwyddor yn Arlywydd yr Unol
Daleithiau, yn eithriadol o frawychus.
Mae pleidleisio yn bwysig.
Dewi M. Hughes

cornel natur
dewi lewis

Ebrill
Mae mis Ebrill yn gymysg o ryfeddodau ym myd natur. Dyma’r
mis pan fo’r dyddiau yn ymestyn ‘fesul cam ceiliog’ a’r haul yn
cryfhau. Wedi dweud hynny, gall fod yn fis oer hefyd â’r gwynt
medru bod yn finiog yn enwedig ar y bryniau. Er y gaeaf mwyn
a gawsom, mae ’na siawns o hyd i gael rhew neu farrug yn
ystod y mis gan niweidio plahigion sydd yn blaguro i fywyd.
Dyma’r mis sydd yn llawn disgwyl ym myd yr adar. Y mis pan
fo’n hadar brodorol yn dechrau cymharu ac eraill eisoes wedi
nythu a dechrau magu cywion. Dyma’r mis pan fydd yr adar
mudol yn cyrraedd ein tir o wledydd tramor. Dyma’r mis pan
welwn fflach las y gwenoliaid cyntaf yn mynd heibio a’r adar
môr yn dychwelyd i glogwyni’r arfordir am dymor arall.
Rhyfeddol yw meddwl am y gwenoliaid hynny sydd yn
dychwelyd i’r union lecyn flwyddyn ar ôl blwyddyn i fagu
unwaith eto. Mae’n peri syndod a rhyfeddod ynof sut maent yn
gallu cofio’r ffordd dros filoedd o filltiroedd. Rhyfeddol yw
greddf natur.
Rhyfeddol hefyd yw meddwl am adar môr sydd yn hedfan
dros filoedd o filltiroedd er mwyn cyrraedd eu safleoedd nythu
ar arfordir Cymru. Wrth i mi baratoi’r darn hwn mae
adroddiadau am y pâl (puffin) wedi cyrraeddd Ynys Sgogwn
(Skokholm) ac aderyn drycin manaw (manx shearwater) wedi
cyrraedd Ynys Enlli (Bardsey).
Cennad y gwanwyn i mi yw
tinwen y garn (wheatear). Fe fydd
yr adar hyn yn cyrraedd Cymru yn
eu degau tua chanol mis Mawrth
ac i mewn i fis Ebrill. Is-rywogaeth
o’r adar sydd yn nythu yn yr Ynys
Las (Greenland) fydd yn cyrraeddd
gyntaf. Mae rhain yn adar o faint
mwy na’r cyffredin, dipyn fwy
lliwgar ac yn tueddu i sefyll yn
Tinwen y garn
uwch ar y ddaear na’r adar fydd yn
aros yma i fagu. Mae gweld tinwen
y garn yn arwydd sicr fod y gwanwyn yma. Mae’r ardaloedd o
gwmpas Felindre a Rhydyfro yn lleoedd gwych i weld yr aderyn
hwn. Mae’r enw Cymraeg arno yn ei siwtio i’r dim oherwydd yn
aml y flach o wyn ar y crwmp sydd yn dal eich sylw wrth iddo
hedfan o garreg i garreg.
I mi mae Ebrill yn fis y gwrando hefyd. Gwrando am gân y
teloriaid (warblers) yn y coedwigoedd: y siff-saff (chiffchaff), y
telor penddu (blackcap) a thelor yr helyg (willow warbler). Wrth
gwrs nid yw côr y wig (y ‘dawn chorus’) ar ei lawn dŵf eto - ni
fydd hwnnw ar ei orau tan fis Mai. Edrychaf ymlaen bob
blwyddyn tua diwedd mis Ebrill i gael clywed deunod y gog
(cuckoo). Rwyf wrth fy modd yn mynd i Garn Llechart ar
ddiwrnod braf ddiwedd mis Ebrill a chael gwrando ar sawl cog
yn seinio’r ddeunod yn ddi-baid. Dyma safle gwych hefyd i
wrando ar yr ehedydd (skylark) yn seinio’i nodau sydd yn
disgyn drosoch o’r uchelder. Ar ddiwrnod braf, heulog pan fo’r
wybren yn glir a’r awel yn ysgafn dyma le gwych hefyd i weld
y bwncath (buzzard) a’r barcud coch (red kite) yn cylchu yn yr
awyr wrth iddynt gyfathrebu gyda’u galwadau sy’n swnio’n
debyg iawn i gath yn mewian.
I mi mae Ebrill yn fis prydferth ac addfwyn gydag egin bywyd
i’w weld ymhobman. Mae’r egin newydd hwn yn fy atgoffa o
ddirgelion bywyd, sef bod byd natur yn ymateb i gryfder
cynyddol yr haul. Mis sydd, yn ôl Gwili, “yn galw cân yn ôl i
neuadd y goedwig ir”. Beth am fynd allan i gerdded eich milltir
sgwâr yn ystod mis Ebrill? Hwyl ar y gwylio a’r gwrando

Pobol y cwm
mary nichols

Yn dilyn mynd i’r ysgol yng Nglydach a Phontardawe ac
Ystalyfera, aeth Mary Moses (ei henw ar y pryd) i Brifysgol
Morgannwg ym Mhontypridd i ennill gradd mewn Cemeg.
Bu ym Mryste wedyn am flwyddyn yn derbyn hyfforddiant i fod
yn athrawes. Mwynhaodd y ddinas fawr ac roedd wrth ei bodd
pan gafodd waith yn Midsummer Norton yn y cyffiniau.
Dyna pryd hefyd y syrthiodd hi a Peter mewn cariad. Er bod y
ddau o Glydach doedden nhw ddim wedi cyfarfod cyn mis Awst
1986. Priododd y ddau ddwy flynedd yn ddiweddarach a dod
yma i fyw.
Athrawes gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Gŵyr yw Mary.
Gweithio i elusen Dr Barnardos mae Peter. Mae eu plant,
Phylip, Rhodri a Sali yn gerddorol iawn.
Bu Phylip a Rhodri yn aelodau o Gôr Ieuenctid Cymru a bu’r
ddau yn canu yn Neuadd Albert. Mae Phylip yn canu gyda nifer
o gorau, Côr Cenedlaethol y BBC yn bennaf. Myfyriwr yng
Ngholeg Celf y Brifysgol yng Nghaerdydd yw Rhodri, ac ar hyn
o bryd ar brofiad gwaith yn paratoi setiau i’r llwyfan yng
Nghanolfan y Mileniwm. Dilyn cwrs lefel A mewn ieithoedd mae
Sali, gan obeithio gweld tipyn ar y byd maes o law.
Bu Mary yn dod i Gapel y Nant (Carmel gynt) ers pan mae’n
cofio. Mae hi a Joan, ei mam a Phylip, Rhodri a Sali yn
mwynhau bywyd y capel ac yn barod iawn i gymryd rhan.
Mae’n mwynhau’r carafanio gyda’r teulu a ffrindiau yng
nghyffiniau Rhosili, a mynd i gerdded ar Benrhyn Gŵyr.
Mae’n darllen yn helaeth, pob math o lyfrau. Ond Agatha
Christie a mwrdwr sy’n cael blaenoriaeth!
Fyddwch chi ddim gyda hi yn hir heb sylweddoli taw ei dau
hoffter mawr yw’r teulu a’r gwaith. Byddai ei thad, Gwilym
Moses, oedd yn Gymro brwd, wrth ei fodd ei bod yn dysgu
mewn Ysgol Gymraeg. Bu’n bennaeth yr adran Gemeg ac
wedyn ers unarddeg mlynedd hi yw pennaeth y gyfadran
wyddoniaeth. Braint fawr meddai yw cael cyfle i ddylanwadu
ar bobl ifanc mewn cyfnod mor bwysig yn eu bywyd. Mae cael
perthynas braf â’r bobl ifanc yn werthfawr a’r ysbryd o dîm
ymhlith yr athrawon yn bwysig. Hoffa ddysgu yr holl ystod o
ddisgyblion, o ran oed ac o ran gallu.
Cafodd brofiad arbennig yn ddiweddar pan ddaeth cyfle i
dreulio wythnos yn CERN yng Ngenefa yn un o ddau ddwsin
o athrawon o Gymru. Cymro yw’r Cyfarwyddwr yno, Dr Lyn
Evans o Aberdâr.
Roedd cyfle yn
gyntaf i ddysgu am
y ffiseg sydd ar
waith
yno
a’r
dechnoleg. Wedyn
daeth y cyfle mawr i
weld
y
twnel
tanddaearol a’r offer
sy’n chwyrlio’r gronynnau drwyddo ar
Mary yn y twnel yn Cern
gyflymder goleuni.
Yma y gwnaed y darganfyddiad mawr am yr effaith Higgs
Boson yn ddiweddar. Roedd gweld gwaith y camera ddaliodd
y gronynnau yn chawlu yn wefr arbennig iawn.
Gwelodd blac digon syml ar y wal, gyda’r neges, “In this
room the internet was born”. Mae Cern yn dipyn o le!
Mae miloedd yn gweithio yno. Ac o’i phrofiad hi, neb yn
fawreddog a phawb yn ddiymhongar.
Un felly yw Mary ei hunan. “Fydda i byth yn ddiflas yn codi
yn y bore achos ‘mod i’n gorfod mynd i’r gwaith” meddai.
“Mae’r ysgol yn dda, y staff yn gyfeillgar, a’r brifathrawes yn
ardderchog. Rhwng bod hynny gen i, a’m ffrindiau a’m teulu
a’m hiechyd fyddwn i ddim yn dymuno newid dim byd mawr”.

Dwy swyddfa ar gael yng Nghanolfan
Gymraeg Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe i’w
rhentu gyda’i gilydd neu ar wahân.
Gwahoddir busnesau neu fudiadau i
anfon mynegiadau o ddiddordeb at
sioned.williams@abertawe.ac.uk
neu ffonio 01792 606535 am wybodaeth.
Gofynnir i ymgeiswyr am ofod i'w rentu gyflwyno disgrifiad
o natur eu gwaith a’u hymwneud gyda’r Gymraeg erbyn y
15ed o Fai 2016.
Gobeithir gallu dod i drefniant ar gyfer gosod y
swyddfeydd hyn i denantiaid erbyn diwedd Mai.

Golygydd mis Mai

John Evans
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
Gareth richards, Gwasg Morgannwg
ystad Ddiwydiannol Mynachlog nedd
Castell-nedd, SA10 7Dr
neu e-bost dewiannette@gmail.com
Erbyn Ebrill 20fed 2016 os gwelwch yn dda.

Ariennir Llais yn
rhannol gan
lywodraeth Cymru

Dewi M. Hughes
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1914, ond tyfodd pryderon yn ystod 1915 a chyd hyn tyfodd y
Gymdeithas.
Yn y lle cyntaf, roedd Cwm Tawe yn rhan o gangen
Abertawe o’r Gymdeithas Dim Gorfodaeth Milwrol, ac roedd
steven thompson
Tom Evans, Dolycoed, Ynysmeudwy, yn drefnydd arni. Roedd
ymdrechion Evans a’r Gymdeithas mor llwyddiannus yn y cwm
yn ystod misoedd cyntaf 1916 nes ffurfiwyd cangen Cwm
Tawe, ar wahân i’r gangen yn Abertawe. Leon Williams,
Ystradgynlais oedd y cadeirydd a Rhys Hughes, Ystalyfera,
oedd y trysorydd; parhaodd Tom Evans yn ei rôl fel
ysgrifennydd. Yn arwyddocaol, roedd y tri dyn yma yn
Ym mis Medi 1916, dedfrydwyd Nun Nicholas,
aelodau blaenllaw o’r Blaid Lafur Annibynnol yn y cwm
atalbwyswr (checkweighman) ac arweiniwr
ac yn dilyn polisi swyddogol y blaid i wrthwynebu’r
dosbarthiadau ar sosialaeth o Drebannws, i
rhyfel ar sail sosialaeth a brawdoliaeth y dosbarth
garchar ar ei ben ei hun yng ngharchar Caerdydd.
gweithiol.
Ond, yn annisgwyl o bosib, roedd Nicholas yn
Achoswyd rhwygau rhwng cymdogion,
ddigon hapus, mynnodd, gan iddo ganfod digon
cydweithwyr a theuluoedd yn y cwm gan y
o sgribaldau i’w darllen a’i gadw’n brysur ar
materion hyn, yn enwedig, o fewn y mudiad llafur.
waliau ei gell. Ymhlith yr holl bethau a
Tra bod y Blaid Annibynnol Lafur yn erbyn
ysgrifennwyd ar waliau’r gell, roedd rhai gan Tom
gorfodaeth filwrol, roedd y Blaid Lafur o’i blaid. Yn
Evans, glöwr o Ynysmeudwy, a garcharwyd yno
yr un ffordd, roedd canghennau Ffederasiwn Glowyr
yn gynharach yn y flwyddyn. Ymysg y llinellau yn
De Cymru wedi eu hollti ar y mater, yn debyg iawn i
ei law ef, roedd, ‘Daw dydd o brysur bwyso, ar
gyrff eraill y mudiad llafur. Yn ddiddorol, roedd Llais
grefydd cyn bo hir’ a ‘Gwell angau na chywilydd’.
Llafur, papur newydd sosialaidd y cwm a gyhoeddwyd
Tra bod y rhan fwyaf o ddynion Cwm Tawe wedi
Nun Nicholas
yn Ystalyfera, o blaid yr ymdrech rhyfel a gorfodaeth
cefnogi’r ymdrech rhyfel yn erbyn Yr Almaen yn ystod
filwrol ac yn hallt iawn ei feirniadaeth o wrthwynebwyr
y Rhyfel Byd Cyntaf, trwy ymuno â’r lluoedd arfog neu drwy
cydwybodol. Ar un adeg, roedd Llais Llafur yn gefnogwr brwd
weithio yn niwydiannau trymion y cwm, roedd rhai eraill, gan
o’r Blaid Lafur Annibynnol, ond daeth gagendor rhyngddynt yn
gynnwys Nun Nicholas a Tom Evans, yn aelodau o fudiadau
sgil gorfodaeth filwrol ac aeth y ddau sefydliad i ymosod ar ei
gwrth-filitariaeth a heddychiaeth a ddaeth i fod yn bresenoldeb
gilydd.
cryf yn y cwm. Y pwnc llosg o 1916 ymlaen oedd gorfodaeth
I Llais Llafur, roedd dynion dosbarth gweithiol yn colli eu
filwrol; mesur dadleuol a gyflwynwyd trwy ddeddf ac a basiwyd
bywydau dros achos iawnderau a rhyddid ac yn erbyn
ym mis Ionawr 1916. Dyma oedd achos carchariad Nicholas,
awtocratiaeth a barbariaeth Yr Almaen, felly roedd gorfodaeth
Evans ac eraill o’r cwm yn ystod blynyddoedd y rhyfel.
filwrol yn gyfiawn, honnai. Beirniadodd Llais Llafur aelodau’r
Cyflwynwyd gorfodaeth filwrol ym 1916 oherwydd y
Blaid Lafur Annibynnol fel sosialwyr ffug ac unigolwyr rhonc am
trafferthion a gafwyd wrth recriwtio digon o ddynion i’r lluoedd
beidio â chefnogi’r ymdrech rhyfel a oedd i fod i gadw holl bobl
arfog. Roedd y colledion ar faes y gad yn sylweddol yn ystod
y Deyrnas Unedig yn ddiogel ac i achub pobl ddosbarth
1915 a diflannodd y brwdfrydedd a fu’n amlwg yn ystod
gweithiol gwledydd eraill rhag gormes Prwsiaidd. O’r ochr arall,
misoedd cyntaf y rhyfel, yn rhannol oherwydd y colledion, wrth
cyhuddodd Tom Evans bapur Llais Llafur o Brwsiaeth, o fod yn
gwrs. Tyfodd y pwysau ar yr awdurdodau milwrol a’r
waeth na’r Almaenwyr, oherwydd ei gefnogaeth i orfodaeth.
llywodraeth a daeth mwy o arweinwyr milwrol a gwleidyddol i
Mynnodd nad oedd ef ei hun yn yn fradwr ond, yn hytrach,
gefnogi’r syniad o orfodaeth filwrol. Cynhaliwyd cyfrifiad ym
roedd ei wladgarwch yn glir yn ei amddiffyniad o hawl dynion i
mis Awst i ddarganfod faint o ddarpar filwyr oedd ar gael i’r
wneud eu penderfyniadau eu hunain.
wladwriaeth ac wedyn, ym mis Hydref, gofynnwyd i bob dyn
Yn ogystal â’r gwrthwynebiad o du aelodau’r Blaid Lafur
rhwng 19 a 41 blwydd oed i gofrestru a oeddent yn fodlon
Annibynnol yn y cwm, roedd rhai capeli yn ganolfannau
gwasanaethu pe bai angen. Daeth gorfodaeth filwrol i fod yna
gwrthwynebiad hefyd. Daeth Capel Beulah, Cwmtwrch yn un
ym mis Ionawr 1916.
o’r rheiny. Cynhaliwyd cyfarfod yno ym mis Mawrth 1916 a
Roedd cyflwyno gorfodaeth filwrol yn gam hynod o
anerchwyd gan driawd o ymgyrchwyr o Bontardawe – Nun
ddadleuol. Rhaid cofio i wleidyddiaeth a diwylliant y Deyrnas
Nicholas, J. L. Rees a Tom Jeremiah. Dyma oedd cyfarfod
Unedig yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg gael eu llywio
cyntaf Y Gymdeithas Dim Gorfodaeth Filwrol yn y capel ac fe
a’u lliwio gan fath o ryddfrydiaeth a roddai’r pwyslais ar ryddid
ddaeth yn ei sgil yn ganolfan ar gyfer y mudiad yn y cwm. Yn
ac annibyniaeth yr unigolyn. Yn wahanol i lawer o wledydd prif
dilyn y cyfarfod hefyd, ffurfiwyd cangen o’r Blaid Annibynnol
gyfandir Ewrop, nid oedd y wladwriaeth yn chwarae rôl bwysig
Lafur yn y pentref, sy’n dangos unwaith eto sut roedd
ym mywydau economaidd a chymdeithasol pobl y Deyrnas
aelodaeth y capeli a’r Blaid Lafur Annibynnol yn gor-gyffordd
Unedig ac roedd syniadau ynglŷn â llywodraeth laissez faire
ar adegau a sut roedd y mudiad gwrth-filitariaeth yn y cwm â’i
yn gryf iawn. Ond bellach, dan amodau erchyll y rhyfel, roedd
seiliau yn ddwfn mewn agweddau pwysig o ddiwylliant a
y llywodraeth yn gofyn i ddynion gyflawni’r aberth eithaf, sef i
gwleidyddiaeth Cwm Tawe.
ladd eraill neu i beryglu eu bywydau eu hunain. Roedd yn
Tyfodd y duedd wrth-filitariaeth a heddychlon wrth i’r rhyfel
bosibl i ddynion hawlio eithriad a pheidio â gwasanaethu yn y
rygnu yn ei flaen ac wrth i fwy a mwy o ddynion golli eu
lluoedd arfog, a sefydlwyd tribiwnlysoedd ledled y wlad i
bywydau ar faes y gad. Daeth mwy o weinidogion, sosialwyr a
ystyried eu hachosion. Bydd rhifyn nesaf y golofn yn ystyried
ffigurau cyhoeddus eraill i gefnogi’r achos heddychiaeth a
gwaith y tribiwnlysoedd hyn ac ymdrechion gwrthwynebwyr
daeth gwrthwynebwyr cydwybodol yn llai amhoblogaidd. Aeth
cydwybodol o’r cwm i osgoi gwasanaethu yn y lluoedd arfog.
Tom Evans, er enghraifft, ymlaen i fod yn gadeirydd Cyngor
Mewn ymateb i orfodaeth filwrol sefydlwyd mudiadau a
Masnach a Llafur Pontardawe; rôl bwysig a oedd yn ddibynnol
fynnai warchod hawl pob unigolyn i wrthod cael ei alw i
ar dderbyn peth cefnogaeth gyhoeddus. Ond, yn ystod anterth
wasanaethu yn y lluoedd arfog. Roedd y mudiadau yn seiliedig
y Rhyfel Byd Cyntaf, wynebodd Tom Evans a gwrthwynebwyr
ar amrywiaeth o werthoedd, gan gynnwys rhai crefyddol a rhai
cydwybodol eraill feirniadaeth ofnadwy, erlyniadau anghyfiawn
gwleidyddol, yn enwedig gwerthoedd sosialaidd, ac nid yw’n
a chyfnodau yn y carchar oherwydd eu daliadau. Ystyrir
syndod felly bod dynion o Gwm Tawe wedi gwrthsefyll yr
elfennau o hyn ymhellach fis nesaf.
ymdrechion i’w gorfodi i wasanaethu yn y lluoedd arfog. Un o’r
mudiadau hyn oedd Y Gymdeithas Dim Gorfodaeth Filwrol,
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk
corff a ymgyrchodd yn erbyn unrhyw orfodaeth, mor gynnar â

cof y cwm
Gorfodaeth Filwrol y
rhyfel byd Cyntaf
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aber-craf
yr EGlwyS
Y Parchedig Julie Wagstaff, curad o Waunarlwydd oedd y
wraig wadd yng Ngwasanaeth Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd
ar 4 Mawrth. Gwragedd Ciwba oedd wedi paratoi’r gwasanaeth
a’r thema oedd ‘Derbyniwch blant, derbyniwch fi’.
bEDyDD
Cafodd Nansi-Belle, plentyn Carly a Leon ei bedyddio ar fore
Sul. Lorri a Stephen Ace yw’r famgu a’r tadcu ar un ochr o’r
teulu ac Eirlys a Lyn Jones ar yr ochr arall.
y GrAwyS
Ar ddydd Mawrth yr wythfed o’r mis fe ymunodd nifer o
aelodau’r Eglwysi lleol yn Neuadd Eglwys San Cynog i
ddathlu’r Grawys. Fe fwynhawyd cinio blasus am £5 gyda’i
gilydd a’r elw yn mynd at Apêl yr Esgob.
yr ySbyTy
Mae Mrs Glenys Watkins, y Dyfnant adre ar ôl cyfnod yn
Ysbyty Treforys. Mae Dewi Phillips a Ken Cooke, Heol Tawe a
Mrs Ann Lewis, Pen-y-cae, yno hefyd yn derbyn triniaeth.
Dymunwn iechyd da i’r pedwar.
MArwOlAETH
Bu farw Glyndwr Jones o’r Mets, Caerbont. Cydymdeimlwn yn
ddwys â’i deulu.
Hefyd bu farw Vaughan Thomas, mab y diweddar Gwenno
a Jac, Bryn-glas ond yn byw nawr ym Mhontardawe.
Cydymdeimlwn â’i blant Mark, Alex a Janelle a’r wyrion i gyd.
Bu farw Eurig Morgan, gynt o’r Ynys, yn 91 oed. Roedd ‘Ike’
yn ŵr i Martha ac yn frawd i Jenkin ac yn un o ddeg o blant.
Roedd wedi chwarae rygbi yn ei ieuenctid i Ystradgynlais ac
wedi bod yn aelod o’r Côr Mawr am flynyddoedd.
Cydymdeimlwn â’r teulu i gyd.
Hefyd bu farw Manuel Macho, Heol Tawe yn 90 oed.
Chwaraewr rygbi penigamp, wedi chwarae i Abercrâf, Cymry
Llundain ac yn gapten ar dîm Coleg Sant Luke, Exeter.
Cydymdeimlwn â’i ferched Alison, Judith, Isabel a gyda’i fab
Gavin, ei wraig Debbie a’u meibion Anthony a Jonathan.
Cydymdeimlwn â Wendy Parradine a’i gŵr Tony, Heol Tawe,
ar golli ei chwaer yn ardal Hemel Hempstead.

ystradGynlais
y llyFr Gwyn HEDDwCH
Yn y Neuadd Les ar nos Fawrth, 8 Mawrth, cafwyd cyfle i
groesawu’r prifeirdd Mererid Hopwood (yn y llun isod) a Tudur
Dylan Jones. Bu Mererid Hopwood yn cyflwyno ‘Y Llyfr Gwyn
Heddwch’, un o brosiectau mwyaf anhygoel y Mudiad
Heddwch. Bu’n noson hynod ddiddorol. Ar ddiwedd y noson,
cafwyd cyfle i arwyddo’r Llyfr Heddwch. Diolch i Sefydliad Celf
Josef Herman am drefnu’r noson.

CyFArFOD GwEDDi byD-EAnG y CHwiOryDD
Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi Byd-eang y Chwiorydd yng
Nghapel Sardis ar nos Wener, 4 Mawrth. Cymerwyd rhan yn
yr oedfa gan gynrychiolwyr o’r gwahanol leoedd o addoliad.
Arweinydd y noson oedd Mrs Eugene Hopkin, a hi hefyd a
draddododd neges bwrpasol. Mrs Novella Lewis oedd y
cyfeilydd. Bu’n noson fendithiol.
GwTHiO’r FFiniAu
Yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth o 23 Ebrill tan 3
Medi cynhelir arddangosfa gyffrous o hanes ‘Girlguiding’
Cymru. Efallai y bydd o ddiddordeb i rai o’n darllenwyr – rhai a
fu’n aelodau o’r mudiad.
MArwOlAETHAu
Yn ysbyty Treforys ar 14 Chwefror bu farw Elma Powell, Heol
yr Orsaf, priod y diweddar Iorwerth, mam Gareth, Mair a Hywel,
mamgu Carys, Rhian, Siân a Lara.
Ar 19 Chwefror yn ysbyty’r gymuned bu farw Elizabeth
Alvene Morgan, Heol Aberhonddu, priod Alun, mam Ioan ac
Elen.
Yn ysbyty Treforys ar 19 Chwefror bu farw Arfon Hughes
(Tony), Tan yr Allt, Cwmgïedd, mab y diweddar John ac Ellen
(Nan), brawd John, Dennis a’r diweddar Miriam.
Ar 17 Chwefror bu farw Elizabeth (Betty) Davies, Dolfaen,
priod y diweddar John, mam Leighton, Kerry a Huw, mam-yngnghyfraith Liz a Rebecca, mamgu Elsbeth ac Olivia, chwaer
Edith a modryb annwyl.
Yn ei gartref ar Heol Ynyscedwyn ar 1 Mawrth bu farw
Glyndwr Jones (Glyn Metz), priod Ann, tad Diane a Michael,
tad-yng-nghyfraith Gerwyn a Llinos, tadcu Elliot, Lili a Spencer.
Yn ysbyty Treforys ar 28 Chwefror bu farw Mair Morgan,
Gurnosfa, priod y diweddar Tudor, mam Peter, Helen a Philip,
mam-yng-nghyfraith Jane, Chris a Fran, mamgu, hen-famgu a
chwaer annwyl.
Ar 1 Mawrth yn ysbyty Treforys, bu farw Arthur Carter,
Dolfaen, priod y diweddar Ruth, tad a thad-yng-nghyfraith
Cherryl a Peter.
Ar 25 Chwefror yn ysbyty Treforys, bu farw Rosie Jenkins,
Rhestr Fawr, priod y diweddar Vernon, mam Michaela a
Melanie, mam-yng-nghyfraith Carl a Dewi, mamgu Steffan,
Megan, Jacob ac Ioan.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn i gyd yn eu
hiraeth a’u galar.

ystalyfera
PAnT-TEG
Blin oedd gennym glywed am farwolaeth un o’n haelodau
hynaf sef Melba Roderick. Roedd Melba yn fodryb i Mary, Anne
a Julie a hefyd John. Roedd eu modryb yn fawr ei pharch
ganddynt a hwythau yn ofalus ohoni.
Cymeriad unigryw oedd Melba ac roedd bod yn ei chwmni
a gwrando ar ei sgwrs lawn dywediadau gwreiddiol yn ddifyr
iawn.
Fe dreuliodd ei blynyddoedd olaf yng nghartref nyrsio Y
Grove a bydd Mrs Mary Jones, ffrind agos iddi ac ymwelydd
ffyddlon, yn sicr hefyd o weld ei heisiau.
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant iawn fel aelodau Pantteg i’r teulu a’r holl gysylltiadau.
llywElyn yn DATHlu
Yn ôl yr arfer bellach mae Fiona yn paratoi tê ardderchog i’r
aelodau wedi’r oedfa i nodi penblwydd Llywelyn, ac nid oedd
Sul 20 Mawrth yn eithriad eleni eto. “Parti ymarfer ar gyfer y
parti go iawn gyda’i ffrindiau” yn ôl Llywelyn! Y Parchedig Jeff
Williams oedd yn digwydd gwasanaethu y Sul hwn a da oedd
cael ei gwmni yntau hefyd yn y ‘parti’ wedi’r oedfa. Mae’n diolch
yn fawr i Fiona a Bill am eu haelioni a’u caredigrwydd.
Ystalyfera
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CynGErDD CAnTOriOn COETy yn y wErn
Braint o’r mwyaf oedd i ni fel Capel gael côr o safon Cantorion
Coety gyda ni mewn cyngerdd yn y Wern ar nos Sadwrn,
Mawrth 12. Dyma’r tro cyntaf, ers blynyddoedd lawer, i ni fel
capel wahodd côr y tu allan i’r ardal i gynnal cyngerdd yn y
Wern. Ac yn eu cwmni, fe gafodd y dyrfa luosog oedd yn
bresennol ganu Cymreig ar ei orau, gyda rhywbeth at ddant
pawb oedd wedi ymuno yn y gyngerdd.
Er bod sawl côr ar gael yn ardal Penybont-ar-Ogwr, ffurfiwyd
Côr Cantorion Coety gyda’r bwriad o ganu caneuon Cymreig.
Heb amheuaeth roedd yn amlwg i’r gynulleidfa y noson honno
bod yr aelodau wrth eu bodd yn canu’r hen ffefrynnau
cyfarwydd a hynny i gymeradwyaeth brwd a gwresog y
cyfeillion oedd yn eistedd ac yn gwrando.
Mae Cantorion Coety yn ffodus iawn yn Eira Paskin,
arweinydd a Mr Gareth Waite cyfeilydd, dau gerddor medrus
iawn o’r radd flaenaf. Gydag Eira a Gareth wrth y llyw cafwyd
noson o ganu hyfryd fydd yn aros yn y cof am amser hir.
Yn cymryd rhan yn y gyngerdd oedd tri o bobl ifanc talentog
yr ardal, sef Sarah Dafydd, Sofia Ortega a Steffan Ortega.
Mae’r tri ohonynt a’u gwreiddiau wedi plannu yn ddwfn iawn
yn Ystalyfera ac yn sicr iawn roedd eu cyfraniadau meistrolgar
fel llefarydd ac offerynwyr wedi cyfoethogi’r gyngerdd yn
sylweddol iawn. Mawr oedd y ganmoliaeth i’r tri ohonynt am y
profiad hyfryd gafodd pawb oedd yn bresennol o gael eu
gwyleiddio wrth ymgolli a mwynhau doniau amlwg Sarah, Sofia
a Steffan.

Yn cyfeilio i Steffan oedd ei athrawes medrus ers rhai
blynyddoedd, sef Mrs Judith Daniel, Bryncoch. Mae Judith ei
hunan yn gerddor o fri ac wedi hybu nifer o gerddorion ifanc
yn yr ardal i berffeithio eu doniau cerddorol. Braf oedd cael
cwmni Judith gyda ni ar y noson ac am ei chyfraniad arbennig
i’r gyngerdd.
Yn gôr ac unawdwyr cafwyd noson lwyddiannus iawn a braf
iawn hefyd oedd y cymdeithasu o gwmpas y byrddau wedi’r
gyngerdd ddod i ben, oedd yn goron ardderchog ar y cyfan.
Diolch i bawb felly a gyfranodd at lwyddiant y noson mewn
unrhyw fodd. Braf oedd derbyn llythyr oddi wrth Gantorion
Coety a Mrs Judith Daniel yn cydnabod ein croeso iddynt ac
hefyd ein gwerthfawrogiad fel capel am eu parodrwydd i ddod
atom i gynnal cyngerdd i ddathlu gwyl ein nawdd sant Dewi.

COFiO’n DynEr AM MrS MAir MOrGAn
Gyda’r tristwch pennaf clywyd y newyddion trist fod Mair wedi
ffarwelio â ni, a hynny ar ôl cystudd hir a blin. Fe gofiwn am
Mair fel gwraig rinweddol i’w hanwylyd Tudor, fel mam gariadus
i Peter, Helen a Philip ac yn sicr iawn fe fydd gan yr holl
gysylltiadau atgofion melys a hyfryd am Mair fel mam yng
nghyfraith, mam-gu, hen fam-gu, chwaer a chwaer yng
nghyfraith, modryb annwyl iawn ac fel cyfeilles ddidwyll a
charedig i’w llu o ffrindiau.
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Ganwyd a magwyd Mair yng Nglanrhyd ac yma o fewn ei
mmilltir sgwâr bu Mair yn uchel ei pharch yng ngolwg pawb a
ddeuai i gysylltiad â hi.
Coffa da am Mair fel un a ymdrechodd ymdrech deg ar hyd
ei hoes i godi am magu ei theulu annwyl, wrth lafurio’n galed a
chymdeithasu â’i ffrindiau. Bendith y nef ar ei theulu hyfryd.
COFiO MAviS llEwElyn
Bu farw Mrs. Mavis Llewelyn yn 87 oed, Mavis oedd un o
drigolion hynaf Ystalyfera, a bu’n byw yn yr un tŷ yn Heol
Gough gydol ei hoes. Roedd hi a’i chwaer Mary yn ferched i’r
diweddar William George a Gwenllian Davies, a priododd â
Meurig a symudodd i’r pentref o’r Garnant.
Magwyd eu meibion Iolo ac Alun hefyd yn Heol Gough ac
roedd Mavis yn famgu hoffus i Guto, Emma, Iwan a Heledd.
Gwelodd llawer tro ar fyd yn Ystalyfera, a sawl gwaith fe’i
gwahoddwyd i siarad â phlant Ysgol y Wern am hanes lleol,
bywyd adeg y rhyfel, a’r pwysigrwydd o gynnal Cymreictod yr
ardal.
Yn wir, roedd Cymreictod a diwylliant Cwmtawe yn agos
iawn at ei chalon, a bu’n gefn i Ferched y Wawr, Capel
Jeriwsalem, nifer fawr o fudiadau lleol, Cymdeithas yr iaith a
Phlaid Cymru.
Bu Mavis a Meurig ymhlith y rhieni a frwydrodd i sefydlu
ysgol uwchradd Gymraeg yn y cwm, sef Ysgol Gyfun
Ystalyfera.
Rhannwyd sawl atgof hoffus o Mavis yn dilyn ei marwolaeth,
a gwerthfawrogodd ei theulu idddynt dderbyn cymaint o
negeseuon o gydymdeimlad.
JEFFrEy llEwElyn
Siom oedd clywed am farwolaeth Jeffrey Llewelyn, Heol
Darren, Ystalyfera, yn 59 oed.
Bu Jeff yn gweithio mewn pyllau glo lleol, tan iddo ymddeol
oherwydd ei iechyd.
Roedd yn gymwynasgar iawn i lawer o drigolion lleol ac fe’i
etholwyd am dymor fel Cynghorwr Plaid Cymru ar ran ei
bentref enedigol , ar hen Gyngor Bwrdeistref Dyffryn Lliw.
Fel Cynghorwr bu’n rhan o ddatblygu cynllun adfywio’r
pentref yn y 1990au, a bu’n ddiwyd iawn wrth ddatrys pryderon
unigolion a theuluoedd aethant ato am gymorth.
Brwydrodd Jeff yn erbyn salwch am rhai blynyddoedd. Mae’r
pentrefwyr yn cydymdeimlo’n fawr â’i fam Margaret a gweddill
y teulu.

yr alltwen
AnrHyDEDDAu
Llongyfarchiadau i Gwilym, mab Sian a Rhys Harris ac ŵyr i
Ella Harris a Zonia Bowen ar ennill y wobr am yr offerynwr
gorau yng Ngwobrau Cylchgrawn y Selar eleni. Hefyd mae
wedi’i ddyfarnu yn Brentis y Flwyddyn, Coleg Menai fel
gwneuthuriwr clocsiau. Mae’n aelod o’r grwp Bandana ac yn
canu gyda’i chwiorydd Marged ac Elan fel rhan o’r grwp Plu.

y CAPEl
Ar Ddydd Gŵyl Dewi aeth aelodau’r Chwaeroliaeth i fwynhau
te prynhawn yng nghaffi’r Gegin Fach, Ystalyfera - prynhawn
wrth ein bodd wrth fwynhau danteithion brethyn cartref.
Ar Sul Mawrth 6ed, cynhaliwyd Oedfa Undebol gydag
aelodau Soar Maes yr Haf yng Nghapel yr Alltwen i ddathlu Sul
y Fam a Gŵyl Ddewi. Cyflwynwyd yr emynau gan Mali Loader,
Soar Maesyrhaf a Rhian Atherton, Elin Lloyd, Sharon Rees a
Nia Griffiths, yr Alltwen. Darllenwyd Salm 100 gan Mari
Lanchbury, Yr Alltwen, Mathew 5 adnodau 3-12 gan Nia Johns,
Soar Maes yr Haf, a Salm o Fawl i’r Fam - W. Rhys Nicholas
gan Anne Richards. Cawsom eitem hyfryd gan blant Soar
Maesyrhaf yn eu gwisg draddodiadol Gymreig a diolch i Alun
Wyn Bevan a Janet Greig am eu hyfforddi. Cyfeiliodd
Rhiannon Hammond-Pugsley ar y piano i Nia Johns a Mari
Lanchbury yn canu “Ar Hyd y Nos”. Paratowyd power point
perthnasol iawn i’r ŵyl gan Derek Roberts, Soar Maesyrhaf a
diolch iddo am ei waith manwl.
Yng Nghwrdd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd ar Fawrth
4ydd yn Festri Soar bu Delma James, Rhydwen James a
Pamela Thomas yn cymeryd rhan i gynrychioli Capel yr
Alltwen.
CyDyMDEiMlAD
Yn 92 mlwydd oed bu farw Lena Allen, Ty’n y Cae. Yn wraig
serchus a chymdeithasol bu’n gweithio yng ngweithdai
Gilbertson’s a’r Metal Box ac yng nghegin yr Aladdin. Roedd
yn deyrngar iawn i’r Gateway Club ym Mhontardawe ac i
Gymdeithas yr Henoed yn yr Ysgol Fach. Er yn eglwyswraig
roedd yn hynod gefnogol i weithgareddau yn y Capel ac i
gronfa’r fynwent. Cydymdeimlwn gyda’i meibion Vernon a John
yn eu hiraeth.
Yn ddisymwyth iawn yn 78 oed bu farw Eddie Tucker, Stryd
Edward. Yn enedigol o Dagenham, symudodd y teulu i’r
Norfolk Broads pan oedd yn blentyn. Bu’n gweithio mewn ffatri
yn adeiladu cychod ond ar ôl i’r ffatri gau seiclodd bob cam i
Dde Cymru i fyw gyda’i chwaer. Mewn amser sefydlodd ei
gwmni Eddie Tucker Plant Hire. Roedd yn ffotograffydd medrus
iawn ac ymddangosodd hoff lun ei wraig Margaret o Ben y
Pyrod ar y daflen angladdol. Cydymdeimlwn gyda’i weddw
Margaret, ei ferch Suzanne a’i wyrion Josh ac Elisha yn eu
colled.
Un arall, er yn eglwyswraig, bu’n gefnogol iawn i’r Capel
oedd Marie Thomas, gynt o Heol Dyffryn a fu farw yn 99
mlwydd oed. Bu’n aelod gweithgar o sawl pwyllgor yn Eglwys
Sant Ioan, yr Alltwen. Cydymdeimlwn â’i theulu yn eu colled.

Bydd Taith Gerdded Mynydd Macmillan Cwm Tawe yn cael ei
chynnal ar Ddydd Sul Mai’r 1af er mwyn codi arian at Gymorth
Canser Macmillan. Mae dwy daith yn cael eu trefnu ag
arweinwyr profiadol yn eu harwain: Un ar gyfer cerddwyr
profiadol (hyd at 10 milltir) a’r llall ar gyfer cerddwyr llai
profiadol (tua 5/6 milltir.) Dyma gyfle ardderchog i gerdded
bryniau Cwm Tawe a mwynhau golygfeydd godidog Cwm
Tawe, Nedd a Bae Abertawe tra’n codi arian at achos da. Pris
y daith yw £5 y person. (Rhaid i gerddwyr fod dros 10 oed).
Ceir mwy o fanylion ar y dudalen Facebook
www.facebook.com/MacSwanseaValleyWalk1 neu drwy
ebostio
Mac-SwanseaValley-Walk@outlook.com.
Mae
gwybodaeth hefyd ar gael yng Nghanolfan Celfyddydau
Pontardawe, Canolfan Hamdden Pontardawe ac yn Fferyllfa
Well. Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly archebwch
eich lle yn gynnar!
EnwAu llEFyDD
A sylw yn cael ei rhoi i ddiogelu enwau llefydd yn ddiweddar,
tybed oes rhai ohonoch yn dal i ddefnyddio’r enwau hyn ar yr
Alltwen - Llygad-yr-haul, Bwlch y gwynt, y Grofften, y
Gweunydd, y Ffowntain, y Banwen, y Twmpath, y Pandy,
Mynydd y Rapi a Phont Jemima?

cwmllynfell
DATHlu Gŵyl DDEwi
Cafwyd prynhawn difyr iawn yn Neuadd y pentre gyda aelodau
cangen Cymry Bywiog yn mwynhau bowled o gawl a chacen
a phlant yr Ysgol Gynradd yn eu diddanu â chân a dawns.
Diolch am y cyswllt agos sydd rhwng yr ysgol a’r gymuned.

CyMOrTH CAnSEr MACMillAn
Cynhaliwyd noson Cawl a Chân arbennig o lwyddiannus yn
Eglwys Sant Ioan ar nos Iau Mawrth 3ydd er mwyn codi arian
ar gyfer Macmillan Cymru. Trefnwyd y noson gan Gymorth
Canser Macmillan (Grŵp Alltwen) dan arweiniad Betty Ann
Jones, Clos Llwynallt a bu nifer o ieuenctid Alltwen yn diddanu’r
gynulleidfa wrth ganu, adrodd a chanu offerynnau. Llwyddwyd
codi £615 at yr achos.
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Yna cawsom ein diddori gan bedwar gŵr a gwraig yn cystadlu
yng ngêm ‘Mr a Mrs’. Yn cystadlu oedd Mr Edward Williams a’i
wraig Gillian, y Parchedig Owen Pugh a’i wraig Christine, Mr
Gwyndaf Lewis a’i wraig Megan, a Mr Roy Davies a’i wraig
Margaret. Roedd yna lawer o sbri ac enillwyd y gystadleuaeth
gan Y Parchedig Owen Pugh a Christine.

DATHlu
Llongyfarchiadau i ddau bar o’r pentre sydd yn dathlu 60
mlynedd o fywyd priodasol.Mr a Mrs Keith Richards,
Ystradowen a Mr a Mrs Gerwyn Thomas, Ystradowen.
ClEiFiOn
Nôl adre ar ôl cyfnod hir yn yr ysbyty mae Mr Myrddin
Morgan,Ystradowen a da dweud fod Mrs Audrey Lewis
Cefnbrynbrain nol adre hefyd ar ôl derbyn triniaeth. Gwellhad
buan i’r ddau ohonynt.
MArwOlAETH
Yn Ysbyty’r Gymuned,Ystradgynlais bu farw Mr Eric
Llewelyn,Pen y Graig. Estynnir pob cydymdeimlad i’w ferch
Susan a’r teulu yn eu hiraeth a’u galar.
CrOESO
Wedi dychwelyd i’r pentre ar ôl blynyddoedd dros Glawdd Offa
mae Aled,mab y diweddar Mr Jack a Mrs. Amanda Thomas .
Mae wedi cychwyn ar ei swydd newydd fel athro yn
Aberhonddu. Pob dymuniad da iddo ef a Lucy yn eu cartref yn
Heol Harris.

Pontardawe
TAbErnACl
OEDFAOn MiS Ebrill
17
10.30
Y Chwaer Sylvia Hopkins (S)
24
10.30
Y Parchedig Byron Davies
OEDFAOn MiS MAi
1
10.30
Y Parchedig Owen Pugh Cymundeb
8
10.30
Y Parchedig Cynnwyl Williams (Soar)
15
10.30
Y Parchedig Owen Pugh
22
10.30
Y Chwaer Gaynor Francis (Saesneg)
29
10.30
Y Parchedig Owen Pugh
CiniO Gŵyl DEwi
Ar nos Lun 29 Chwefror dathlwyd gŵyl ein Nawddsant yn y
Tabernacl trwy gynnal cinio blasus a baratowyd gan gwmni
Bishops o Bontardawe.Dyma lun yn dangos rhai o’n
haelodau’n mwynhau.

CyMAnFA GAnu ynG nGHAPEl EliM
Ar ddydd Sul 20 Mawrth cynhaliwyd Cymanfa Ganu yng
nghapel Elim, Craig-cefn-parc. Roedd sawl aelod o gapel
Tabernacl yn bresennol ac aelodau o gapeli’r cylch hefyd. Y
llywydd oedd y Parchedig Clive Williams a’r organydd oedd Mr
Christopher Lewis. Roedd yn achlysur hwylus iawn a phawb
wedi mwynhau canu’r emynau. Edrychwn ymlaen eto i’r
gymanfa y flwyddyn nesaf.
SOAr
ySGOl Sul
Buom yn dathlu gŵyl ein nawddsant Dewi ar Ddydd Sul
Chwefror 29ain. Canodd y plant y caneuon arferol, daeth rai
o’r merched yn eu gwisg Gymreig a chlywsom nifer o’r
hanesion am Dewi eto gan ychwanegu hanesion am saint eraill
o Oes y Saint, dyfalu eu henwau wrth feddwl am enwau trefi a
phentrefi sy’n dechrau â ‘Llan’ a nodi pam mai Dewi yw ein
sant cenedlaethol yn hytrach nag un o’r seintiau eraill.
Da oedd clywed bod rhai o’n disgyblion yn aelodau o’r parti
cydadrodd fu’n fuddugol yn Eisteddfod Sir yr Urdd. Bydd Dewi,
Efa ac Anest yn teithio gyda’r parti i Sir y Fflint i gystadlu yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ym Mehefin. Llongyfarchion iddynt ac
i’w hathrawes Mrs Elin Wakeham, Ysgol Gymraeg
Pontardawe. Bu Dewi hefyd yn fuddugol yn y gystadleuaeth
adrodd unigol. Mae’n eitha’ daith o Gwm Tawe i Sir Fflint - da
iawn deall y bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn es atom
yn 2017 - sef ym Mhenybont ar Ogwr.
AGOr y llyFr
Daeth Mrs Sara Morris atom ar Fawrth 8fed i gyflwyno’r
rhaglen hon i ni - sef cais i ddod â hanesion y Beibl, am y tro
cyntaf yn aml, i sylw plant yn eu hysgolion cynradd. Gwneir
hyn mewn ffordd hynod o ofalus a di-duedd trwy fynegi’r storiau
yn syml fel y maent yn y Beibl. Aelodau’r egwysi lleol fel arfer
sy’n perfformio’r hyn y mae llefarydd yn ei ddarllen o lyfr am
storiau’r Beibl i blant. Mae wedi bod yn llwyddiannus iawn yn
Lloegr ers tro ac mae’n dod yn fwy poblogaidd yma yng
Nghymru. Rydym yn ffodus ym Mhontardawe bdo ein
hysgolion cynradd yn gofalu bod plant yn gyfarwydd â
chymaint o’r hanesion hyn.
DyDD GwEDDi byD EAnG y CHwiOryDD
Paratowyd y gwasanaeth eleni gan Chwiorydd Cristnogol
Ciwba. Y thema oedd ‘Derbyniwch blant, derbyniwch fi.’
Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth a drefnwyd gan Wendy
Williams gan chwiorydd o Gosen (Trebannws), Tabernacl,
Alltwen a Soar. Swm y casgliad oedd £37.
CyDyMDEiMlAD
Drwg iawn gennym glywed am farwolaeth sydyn ac annisgwyl
Dafydd Iwan White o’r Coedcae. Un o gyn-ddisgyblion ein
hysgol Sul oedd Dafydd. Cydymdeimlwn â’r teulu yn eu colled.
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MErCHED y wAwr
Daeth Bethan Richards, cyn-brifathrawes ysgol Gynradd
Trefansel ac ysgrifennydd y pulpud Eglwys Triniti Abertawe i’n
hannerch am ei thaith hynod o ddiddorol i’r India. Ganed

Bethan Richards a
Elizabeth Jones

Bethan yn yr India yn ferch i
genhadon. Yn 2011 cafodd hi a’r
Parchedig
Gwenda
Richards,
Llanuwchlyn wahoddiad i deithio i
Fryniau Khasia a Jaintia i Gwrdd
Chwiorydd y Synod Dwyreiniol, lle
ymgasglodd cannoedd o chwiorydd.
Hefyd ymwelsant ag Ysbyty Dr.
Norman Tunnel yn Jowai ac Ysbyty
Dr. H.Gordon Roberts yn Shillong
sydd yn ffocws apêl Eglwys
Bresbyteraidd Cymru i godi arian ar
gyfer adeiladau newydd, mewn pryd
i ddathlu canmlwyddiant sefydlu’r
ysbyty
yn
1922.
Fel
gwerthfawrogiad o waith Bethan
casglwyd £67.50 gan yr aelodau
tuag at apêl Ysbyty Shillong.

GwObrAu
Yn yr ‘All Wales Meat Awards’ a gynhaliwyd yng Nghonwy,
enillodd Clinton Roberts saith gwobr aur a saith gwobr arian.
Cafodd ei brentis Aled Williams wobr aur fel “Young Sausage
Maker.” Llongyfarchiadau gwresog iddynt.
yMDDEOliAD
Pob dymuniad da i Mair Lewis ar ei
hymddeoliad diweddar. Bu Mair yn
gweithio gyda Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Sir am dros 40 o flynyddoedd.
Bu’n gweithio’n bennaf yn Llyfrgelloedd Treforus a Phontardawe er iddi
ymweld â holl ganghennau’r ardal yn
achlysurol. Merch ei milltir sgwar yw
Mair ac mae ei hadnabyddiaeth o bobl
yr ardal a’i gwir ddiddordeb ynddynt
wedi sicrhau ei bod wedi dilyn gyrfa
sydd wedi ei siwtio i’r dim. Mae’r
anrhegion, y dymuniadau gorau a’r partion a
gafodd ar ei hymddeoliad yn dyst o hoffter cymaint ohoni a’u
parch tuag ati. Anodd dychmygu Llyfrgell Pontardawe heb
wyneb serchus a natur ddymunol Mair. Er hynny, mae ganddi
ddiddordebau eang a nifer o gynlluniau diddorol ar gyfer ei
hymddeoliad. Diolch, Mair am dy wasanaeth i’r Llyfrgell ac i
gymdeithas Cwmtawe a mwynha’r cyfnod cyffrous nesaf.

rhydyfro
SArOn
Ebrill
17
Y Parchedig Gareth Morgan Jones
24
MArwOlAETH
Ar 12 Mawrth claddwyd llwch Mrs Daphne Flynn o Lanymddyfri
ym mynwent Saron, saith mis wedi claddu ei gŵr Mr Ronald
Flynn. Un o dylwyth Edwards, Gelli-gron oedd Mrs Flynn.
CAPEl y bArAn
Cawsom oedfa fendithiol ar Sul y Fam o dan arweiniad y
Parchedig Owen Watcyn Pugh. Pregethodd ar ffydd mam
arbennig iawn, sef y wraig o Syroffenicia a ddaeth at Iesu ac
ymbil arno i iacháu ei merch. Torrodd hon bob protocol wrth
ddod at Iesu, nid oedd perthynas dda rhwng yr Iddewon a’r
Cananeaid. Ceryddodd y disgyblion hi a’i hanfon i ffwrdd, iddyn
nhw ‘outsider’ oedd hon ac roedd Iesu ei hunan braidd yn swrth
gyda hi gan gyfeirio ati fel un o’r cŵn. Roedd yr Iddewon yn
casáu cŵn ac yn eu cyfrif yn aflan. Ond syrthiodd hon wrth
draed yr Iesu - arwydd o ostyngeiddrwydd mawr, ac ni allwn

lai nag edmygu ei dyfalbarhad. Fe wyddai hon fod briwsion o
drugaredd Iesu yn fwy na digon i wella ei merch. “Dos adre”
meddai’r Iesu wrthi, “mawr yw dy ffydd” ac o’r munud hwnnw,
iachawyd ei merch. Beth yw’r wers i ni?, Mae’n dweud wrthym
ni fel dilynwyr Iesu y dylem fod yn barod i helpi’r rhai sydd tu
allan i’n cylch bach cyfyng ni. Mae’n dweud y dylai ein
trugaredd groesi ffiniau hil a dosbarth, camu allan o’n grŵp
bach ni i fyd amrywiol ei deyrnas Ef. Mor wir y canodd John
Oxenham yn ei emyn cyfarwydd.
“Nid oes yng Nghrist na dwyrain, de,
gorllewin, gogledd ’chwaith;
cymdeithas gref o gariad sydd
yn un drwy’r ddaear faith.
Pob lliw, pob llun, o down ynghyd,
un teulu ydym ni;
a wasanaetho Dduw ein Tad
mae’n frawd neu chwaer i mi.”
Cydymdeimlwn yn fawr â Tegwen a Rhian Snowdon, fferm
Penlannau, o golli Denzil Bevan - Den Penlannau i ni oedd yn
ei adnabod. Roedd yn frawd i’r ddiweddar Eurwen a Rowena.
Bu fyw ar hyd ei oes ar aelwyd gartrefol Penlannau tan y
blynyddoedd diweddar pan aeth i Gartre’r Cwm yn Rhyd-y-fro,
lle cafodd ofal arbennig. Bydd bwlch ar ôl colli’r cymeriad hoffus
hwn.
Bydd oedfa mis Mai o dan ofal y Parchedig Dewi Myrddin
Hughes. Mehefin y Prifardd Einir Jones, Gorffennaf Y
Parchedig Gerald Jones. Cynhelir pob oedfa ar Sul cyntaf y
mis am 2.30 p.m. Croeso cynnes iawn i bawb.

craiG cefn Parc
SiOE GErDD
Llongyfarchiadau i'r canlynol ar eu perfformiadau yn y sioe
gerdd Oliver yng Nghanolfan y Celfyddydau ym Mhontardawe
mis diwethaf - Ffion a Tirion Williams, Rhiannon a Catrin
James, Carys Morgan a Sara Rowlands. Roedd yn sioe
safonol iawn, ac roedd y gynulleidfa yn gwerthfawrogi'r holl
ymdrechion. Mae eu teuluoedd yn falch iawn ohonynt.
CyMAnFA GAnu
Cynhaliwyd yr uchod yn Elim ar Sul y Blodau o dan arweiniad
y Parchg Clive Williams L.R.A.M. Y cyfeilydd gwadd oedd Mr
Christopher Lewis, Tabernacl Pontardawe. Yn absenoldeb y
Parchg Owen Pugh oherwydd tostrwydd fe lywyddwyd gan Mr.
Alistair Davies, Elim. Fe ddarllenwyd ac offrymwyd gweddi gan
Mrs. Gaynor Poor, Elim. Fe gawsom Gymanfa hwylus a
bendithiol dros ben. Diolch i bawb am eu cefnogaeth. Y
flwyddyn nesaf fe gynhelir y Gymanfa gymunedol gydenwadol
hon yn Salem Rhydypandy.

wb.

felindre

nEbO
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â theulu Mrs Annie Rhelda Bell,
a hunodd yn yr Iesu yn sydyn ar Fawrth 4ydd. Roedd Annie yn
weddw i’r diweddar Alun. Gadewir mab Elfan a’i gymar Karen,
dwy wyres, Menna a Cathryn a’i phriod Neil, tair chwaer-yngnghyfraith, Eiluned, Menna a Phyllis a llu o berthnasau a
chyfeillion.
’Does ond amser byr ers i Annie ail gychwyn mynychu’r
gwasanaethau ar ôl cyfnod o salwch y llynedd. Roedd yr
eglwys yn agos at ei chalon ac roedd yn ffyddlon iawn fel
diacones ac ysgrifennyddes tan ei hymddeoliad ar ôl 23
mlynedd o wasanaeth trylwyr.
Cynhaliwyd y cynhebrwng yng Nghapel Nebo a
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gwasanaethwyd gan ei Gweinidog y Parchedig Owen W. Pugh
gyda’r Parchg Meirion Evans yn traddodi teyrnged didwyll i un
o’i gyfoedion. Cyfeiriodd hefyd at ystyr yr enw ‘Rhelda’ a oedd
yn cyfleu natur Annie i’r dim, gan gynnwys ei theyrngarwch i’r
gymuned, ei gwaith gwirfoddol yn Ysbyty Treforys ac yn
ddiweddar yn Ysgol Felindre, ei thrugaredd a hefyd ei
charedigrwydd at bawb mewn angen. Cymerwyd rhannau
hefyd gan y Parchedig John Walters a’r Parchedig John Talfryn
Jones, gyda Mrs Eiri Evans Jones yn cyfeilio.
Cydymdeimlwn hefyd gyda theulu Kathleen Harries, Glynnedd, gynt o Dyn-y-cwm, Felindre, a gweddw y diweddar
William John Harries. Cynhaliwyd yr angladd yn Amlosgfa
Margam. Boed ein gweddïau fod gyda’r ddau deulu yn eu galar
o golli anwyliaid.
CyMAnFA
Braint oedd cyd-foliannu Duw mewn cân yng Nghymanfa
unedig capeli Elim, Pant-y-crwys, Salem a Nebo yn Elim ar Sul
y Blodau, Mawrth 20fed.
Rhown ddiolch i drysorydd Elim, Mr Alistair Davies am
ymgymryd â gwaith y llywydd ar fyr rybudd oherwydd salwch
Y Parchedig Owen W. Pugh a hefyd i Arweinydd y Gymanfa,
Y Parchedig Clive Williams o Graig-cefn-parc a’n hysbrydolodd
ni y gynulleidfa i roi o’n gorau.
Diolch hefyd i Mr Christopher Lewis am gyfeilio a chyflwyno
eitem glodwiw ar yr organ.
Dechreuwyd yr oedfa gan Mrs Gaynor Poor o Gapel Elim
yn darllen o’r ysgrythur. Darllenwyd rhai o’r emynau gan blant
Ysgol Sul Nebo, Ysgol Felindre ag Ysgol Bryntawe, sef Fabian
Brocklesby, Madi a Millie Pugh, Anwen a Cellan David, Bethan
Davies a Gareth Stone. Rhaid diolch hefyd i Mr Siriol Evans
am ein harwain yn y rihyrsal y Sul cynt. Daeth y gwasaneth i
ben gan adael y gynulleidfa â naws hyfryd y canu a’r moliant.
GwEnEr y GrOGliTH
Cynhaliwyd gwasanaeth bendithiol ar Wener y Groglith o dan
arweiniad Parchedig Owen W. Pugh. Cafodd groeso
twymgalon yn ôl i’r capel yn dilyn ei salwch, gyda Chris ei
wraig.
Cyn gweini’r cymun yn yr oedfa ar y dydd cysegredig hwn,
talwyd teyrnged o werthfawrogiad i’r ddiacones Mrs Ann M.
Evans a fu’n gyfrifol am baratoi Bwrdd y Cymun, gydag urddas
am 7 mlynedd (heb anghofio cymorth ei phriod Bryan). Bydd y
ddiacones Mrs Yvonne Williams yn gyfrifol am y gorchwyl yn y
dyfodol.
Hyfryd oedd cael presenoldeb ei mab Mark a’i wraig Marina
yn y gwasanaeth, a Mark wedi gwella ar ôl triniaeth. Maent yn
byw yn Shawbury a heb fod nôl yn y pentre ers peth amser.
Cyn cyhoeddi’r fendith, diolchodd y Parchedig Owen W. Pugh
i’r organyddes Eiri, a dymunodd basg hapus i bawb.
Gwelir yn y llun Mrs Ann M. Evans yn derbyn rhodd a thusw
o flodau oddi wrth y Gweinidog ac aelodau’r capel.

Llwyngwenno am ei chyfraniad fel Ysgrifenyddes Pwyllgor
Neuadd Felindre am dros 25 mlynedd ac erbyn hyn ar fin
ymddeol o’r swydd, Brian Evans am ei waith am dros 30
mlynedd gydag Aelwyd yr Urdd (y bobl ifanc), Cynghorydd,
Ysgrifennydd Pwyllgor y Neuadd, Trysorydd y Dinasyddion
Hŷn a Swyddog Cymorth Cyntaf Clwb Cerdded Mawr, Dorian
Williams, Cynghorydd y Gymuned a Chadeirydd Pwyllgor y
Neuadd am dros 30 mlynedd ac yn gyfrifol am lawer o
welliannau yn y gymuned.
Llongyfarchiadau gwresog a diolch diffuant i’r tri.

EiSTEDDFOD
Llongyfarchiadau i Helen B. Williams, Fferm Cefn Myddfai, a’i
grŵp llefaru o Ysgol Lôn-las ar ei llwyddiant yn Eisteddfod Sir
yr Urdd a phob lwc iddynt yn Eisteddfod y Fflint. Helen yw
trysorydd cydwybodol Eisteddfod Gadeiriol Felindre a gynhelir
pob mis Hydref.
Llongyfarchiadau hefyd i Samantha a Richard Manley, y
Crown, ar enedigaeth eu merch fach sef Poppy Rose, a gaiff
ei bedyddio yn Nebo ar Fai’r 8fed. Dymunwn yn dda i’r teulu
bach.
OEDFAOn MiS Ebrill
10.30 y bOrE. ySGOl Sul 2.30 p.m.
17
24

Y Brawd D.C. Davies
Y Parchedig Owen W. Pugh

OEDFAOn MiS MAi
10.30 y bOrE. ySGOl Sul 2.30 y.p.
1
8
15
21
22
29

Y Brawd Eifion Davies
Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
Y Parchedig Tom Davies
Cyrddau Mawr & Parchedig Meirion Evans
Parchedig Owen W. Pugh
Sadwrn 6.30 Sul 10.30 & 2.30
Y Parchedig Carl Williams

trebannws

GwObrAu
uwCH SiryF GOrllEwin MOrGAnnwG
Ym Maglan ar Fawrth 5ed trefnwyd seremoni yr Uwch Siryf,
Mr Robert Redfern, Glyncasnod, Felindre, i gydnabod
gwirfoddolwyr yn ein cymunedau.
Derbyniodd tri o Felindre dystysgrif yr un, sef Eirlys Jones,
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‘Merched y Cappuccino’ yn paratoi bore coffi Dydd Gŵyl
Ddewi yn y Neuadd Gymuned. Diolch yn fawr i Lorraine am
wneud y pice-ar-y-mân hyfryd.

OEDFA DEwi SAnT
Ar fore Sul Chwefror 28ain cynhaliwyd oedfa yn Neuadd y
Gymuned i ddathlu Gwyl ein Nawdd Sant Dewi. Dyma rhai o'r
aelodau a gymerodd rhan. Roedd pawb wedi mwynhau bara
brith a phice ar y maen ar ol yr oedfa.

clydach
CyMOrTH CriSTnOGOl
Yn ystod y Grawys trefnodd Pwyllgor Cymorth Cristnogol
Clydach, o dan lywyddiaeth Dr Allan Cram, giniawau bob dydd
Gwener. Roedd yn gyfle i gymdeithasu ac hefyd i godi arian i
Gymorth Cristnogol. Cynhaliwyd yr olaf yng Nghalfaria ac yn y
llun gwelir aelodau o Galfaria fu’n gweini gyda Martin Gregson,
trysorydd y pwyllgor lleol. Yn ystod mis Ebrill ar ddydd Llun
Ebrill 25 am 3.30 bydd Cyfarwyddwr Cymorth Cristnogol Loretta Minghella yn dod i Gaerfyrddin. Croeso i ni fynd
i wrando arni. Bydd Wythnos Cymorth Cristnogol eleni yn
dechrau ar Fai 16 gydag oedfa yn y Santes Fair ar nos Lun
Mai 17 am 7.

y TEulu PiCkrEll
Cyn y Nadolig roedd ’na dipyn o gynnwrf yn y teulu Pickrell pan
anwyd tripledi i Owen a Catrin, mab a merch yng nghyfraith
Hywel a Barbara. Ddim yn fodlon ar ennill y goron driphlyg,
roedd rhaid mynd ymlaen i
gyflawni’r
gamp
lawn,
a
phythefnos yn ddiweddarach
ganwyd merch fach i Huw a Kelly
Pickrell, a chwaer fach newydd i
Aled.
Yn y lluniau gwelir Gwilym
Tegid, Cadog Aneurin ac Awen
Elenid yn mwynhau cwmni ei
gilydd, ac Aled Siôn yn gafael yn
ofalus yn ei chwaer fach Lowri
Gwen.

Mae’n bleser dweud fod y babanod i gyd yn dod ymlaen yn
arbennig o dda ac yn cadw mam-gu a thad-cu Pickrell ar
flaenau eu traed.
CyDyMDEiMlAD
Trist oedd clywed am farwolaeth Jeff Lloyd yn ystod Mis
Mawrth. Cafodd Jeff ei eni a’i fagu yn Nhrebannws,
acymunodd â’r Llynges Frenhinol yn syth o’r ysgol pan yn ei
arddegau . Ar ôl gyrfa hir a llwyddiannus ac ennill ei gomisiwn
gyda’r Llynges fe ymddeolodd yn ôl i’w filltir sgwâr. Er symud
gyda’r teulu i fyw yng Nghlydach un o fois Trebannws fu Jeff
erioed ac yn falch o’i wreiddiau Cymraeg yng Nghwm Tawe.
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’i wraig Christine, ei feibion
Nick ac Andrew, a’r merched yng nghyfraith Cath ag Angharad.
Roedd yn Dad-cu arbennig i Rhys, Ethan, Mabli ac Ifan, mab
yng nghyfraith annwyl i Mary, a ffrind arbennig i Hari y ci.
Roedd Amlosgfa Margam yn orlawn ar ddiwrnod ei angladd,
yn dyst o’i boblogrwydd a’i barch. Fe weli’r ei eisiau yn fawr
iawn gan y teulu a’i lu o’i ffrindiau.

CyTûn
Cynhaliwyd astudiaethau ar nosweithiau Mercher yn ystod y
Grawys. Mudo oedd y thema ac ystyriwyd hanesion Beiblaidd
a straeon cyfoes, lle mae pobl yn gorfod symud am wahanol
resymau Arweiniwyd y sesiynau gan Parchedigion Pam Cram,
Dewi Hughes, Robat Powell, ac Ann Gregson.

TAiTH wEDDi

Llynedd yr Amgylchfyd oedd thema’r Daith Weddi o amgylch y
pentref ond eleni canolbwyntiwyd ar y Gymuned
Yma gwelir criw ar eu taith. Dechreuwyd wrth y Ganolfan
Dreftadaeth gyda Robat Powell o Capel y Nant a Cadeirydd
Cytûn lleol yn gweddïo dros y Gymuned, yna aethpwyd ar hyd
y gamlas i’r Mond lle bu Jean Bowen o Pantycrwys yn
gweddïo, yna ymlaen i siop y Coop gyda Hywel Griffiths yn
gweddïo, yna i Galfaria lle roedd y Parchg Huw Francis yn
gweddïo dros yr eglwysi; yna Mary Watts o Eglwys St Bendict
yn gweddïo dros addysg yn y gymuned; wedyn i’r Ganolfan
Iechyd lle bu Martin Gregson yn gweddïo dros Iechyd. Aethom
yn ôl i Dŷ Croeso lle cawsom baned i’n cynhesu a gweddi gan
y Parchg Pam Cram ar ôl y daith oer. Roedd yn fuddiol iawn
cael ymuno gyda’n gilydd a chanolbwyntio ar ein cymuned,lle
a gymerwn yn ganiataol yn aml.
Oedfa Gwener y Groglith
Daeth eglwysi Cymraeg Clydach a’r cylch ynghyd i oedfa ar
fore Gwener y Groglith. Gwasanethwyd gan y Parchg Guto
Prys ap Gwynfor,un o gynweinidogion Hebron sy bellach yn
gofalu am chwech eglwys yn ardal Llandysul.
CAPEl y nAnT
Yn ystod mis Mawrth gwasanaethwyd yng Nghapel y Nant gan
y Parchedigion, Kenneth Lintern, Gareth Morgan Jones, y
Brawd Glynog Davies yn ogystal a’n harweinydd Robat Powell.
Cynhaliwyd cwrdd cyfoes o dan nawdd Robat gan drafod
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un o benodau o lyfr Y Parchedig Dr Vivian Jones, Symud
Ymlaen. Daeth criw niferus i’r oedfa honno am 9.30 a braf oedd
cael croesawu Luned a’i merch Efa oedd ar ymweliad o
Awstralia.
Trefnwyd noson hwylus iawn gan y Grŵp Eglwys a
Chymdeithas i ddathlu Gŵyl Ddewi. Buom yn canu alawon
Cymraeg, bwyta a chymdeithasu yn ogystal â’r cwis. Eleni Tŷ
Croeso a Peace Direct yw dwy elusen y Grŵp ac ar ddydd
Gwener Ebrill 15 rhwng 10.30 a 4.30 cynhelir arwerthiant dillad
bron yn newydd. Dewch â’ch dillad a dewch i gael bargen wrth
brynu a chefnogi elusennau.
MErCHED y wAwr
“Perl o’r ddeunawfed ganrif”- dyna sut y disgrifir Plas Llanelli,
yn Llanelli. Mae’r Plas dros drichant oed a gwaith adfer y Plas
oedd prosiect cyntaf Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadeth Sir
Gaerfyrddin. Mae’n dipyn o gamp i elusen fechan i gwblhau
prosiet o dros £7 miliwn. Plas Llanelli oedd cyrchfan rhai o
aelodau Clydach yn ystod mis Mawrth. Tywyswyd ni o amgylch
y Plas drwy sgwrs hyfryd, yn Gymraeg wrth gwrs, gan ein
tywysydd Sian Williams. Clywyd ganddi am hanes teulu
Stepney a sut y bu iddynt lunio’r dref a thirwedd ddiwydiannol
De Cymru a nifer o storiau rhyfedd iawn am foneddigion y
cyfnod-ambell stori eithaf amheus! Cawsom gip ar stafelloedd
o bensaerniaeth Sioraidd y Neuadd Fawr a stafell wely orau y
Fonesig Stepney. Roedd defnydd o adnoddau digidol yn dod
a’r lle yn fyw iawn. Ar ôl y daith roedd rhaid cael te prynhawn,
ac roedd yn flasus iawn.
Yn ystod y mis bu nifer o’r aelodau yn y Noson Chwaraeon
yng Nghlwb Golff Treforys. Cafwyd hwyl yng nghwmni
aelodau’r Rhanbarth. Hefyd buom yng nghwrs crefft y De yn
Nhyglyn ger Ciliau Aeron. Yno bu un o’n haelodau dawnus Mair
Williams yn arwain gweithdy crefft ac roedd y brotys a wnaed
o dan ei chyfarwyddyd yn werth eu gweld.Yn ystod mis Ebrill
edrychwn ymlaen at groesawu merch a anwyd yn Ynystawe
sef Beti Wyn, merch Mary a Walford i sgwrsio â ni am
‘Bererindota’.

Sul O FAwl
Ymunodd aelodau Calfaria,a Gosen Trebanos gyda aelodau
Capel y Nant ar fore Sul y Blodau yng Nghapel y Nant.
Llywyddwyd yr oedfa gan y Parchg Huw Francis Calfaria.
Ar ol ein croesawu, darllenwyd yr ysgrythur gan Bet Jones a
Menna Date ac offrymwyd gweddi gan Annette Hughes.
Cyflwynwyd yr emynau gan Elan a Cian Evans, Rhys Waghorn
a Robat Powell o Gapel y Nant, Meinir George o Galfaria ac
Edwina Ranft a Barbara Pickerel o Gosen. Yn ystod yr oedfa
cyflwynodd y llywydd siec o £300 i Barbara Pickerel un o
wirfoddolwyr lleol Ambiwlans Awyr Cymru.
Adroddodd Julie Morgan y gerdd Tecel o waith y bard lleol
Abiah Roderick a chafwyd datganiad o Pwy sy’n dod I Salem
dref gan Gôr Capel y Nant dan ofal Pamela Jennings.
Cyfeiliwyd gan Janice Walters.Roedd yn oedfa fendithiol a
chyfle i ganu mawl i Dduw ar Sul y Blodau.
ySGriFEnnyDD nEwyDD DrOS GyMru
Llongyfarchiadau i Alun Cairns mab Margaret a Huw Cairns o
Heol Pontardawe ar gael ei apwyntio yn Ysgrifennydd Gwladol
dros Gymru yn lle Stephen Crabb. Dymuniadau gorau iddo yn
ei swydd newydd.
Cafodd Clydach dipyn o gyhoeddusrwydd drwy yr
apwyntiad hwn.
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ySbyTy
Dim ond un wal sydd ar ol bellach ar ol dymchwel adeiladau
ysbyty Clydach. Tai Gwalia sydd yn datblygu’r safle ac fe
ddiogelir y Gofeb Goffa.
CwrDD GwEDDi GwrAGEDD y byD

Yma gwelir cynrychiolwyr o’r eglwysi fu’n cymryd rhan yng
ngwasanaeth Gweddi Gwragedd y Byd a gynhaliwyd eleni yng
Nghapel y Nant. Merched Pantycrwys oedd yn gyfrifol am
drefnu ac arweiniwyd yr oedfa gan Heulwen Morgan a Jean
Bowen. Roedd y gwasanaeth wedi ei baratoi gan bobl Ciwba
a’r thema oedd “Derbyniwch blant, derbyniwch fi”.Clywyd
cerddoriaeth Ciwba ac ar derfyn yr oedfa cafodd pawb ddarn
o deisen draddodiadol o’r wlad. Diolch i Mr John Davies am
gyfeilio fel arfer.
SiOPAu nEwyDD
Mae tipyn o newid wedi bod yn y siopau sydd ar Stryd Fawr
Clydach yn ddiweddar. Mae nifer ohonynt wedi cau ond diolch
hefyd bod rhai yn cael eu hadnewyddu ac yn darparu
gwasanaeth newydd i’r trigolion.
Siop ffrwythau a llysiau ffres yw’r Afal Hapus/The Happy
Apple. Nick Honeyman ac Owain Griffiths sydd yn gyfrifol am
y fenter a maent yn gwerthu cynnyrch lleol ac yn paratoi
blychau wythnosol ar gyfer y cyhoedd. Mae na groeso brwd i’r
prynwyr ac mae’r nwyddau yn ddeniadol a ffres iawn.
Gobeithiwn fydd pobl Clydach yn cefnogi’r siop.

Mewn stafelloedd tu cefn gwelir Amy
Kaye Osowicz yn gweithio. Mae gan
Amy radd mewn tecstiliau ac mae
ganddi weithdy yma ar gyfer gwneud
pob math o waith gwnïo yn ol yr
angen- os ydy gorchudd eich setî
wedi treulio wel dyma’r lle i ddod i
gael un newydd a’i ail wneud.Gellir
cysylltu â hi yn y gweithdy neu cewch
yr holl fanylion ar ei gwefan.
www.akoradesign.co.uk.

ysGolion

marmaled neu jam a mêl, bananas a siocled poeth neu de.
Hoffai’r ysgol ddiolch i Gapel Y Nant a ffrindiau agos yr
ysgol, Dewi ac Annette Hughes, am eu rhoddion o feiblau.
Hefyd, eu cyfraniad at Sioe Mari Jones a’i Beibl.

ysGol Gynradd GymraeG Gellionnen
COFiO OGwyn DAviES
Er mwyn cofio am Ogwyn Davies, yr arlunydd enwog o’r cwm
fe godwyd murlun yn ein rhodfa yma yng Ngellionnen.

ysGol Gynradd GymraeG felindre

llwyDDiAnnAu’r EiSTEDDFOD
Ar ddydd Sadwrn y 19eg o Fawrth fe gafodd yr ysgol lwyddiant
anhygoel yn yr Eisteddfod Sir ym Mhort Talbot. Dyma’r
canlyniadau:
1af – Cyflwyniad Dramatig;
1af – Côr Cerdd Dant;
1af – Parti Cerdd Dant Adran y
Faerdre;
1af – Parti Deulais;
2il – Parti Unsain;
2il – Y Gân Actol;
2il – Ymgom;
2il – Unawd Cerdd Dant;
3ydd – Deuawd Alis a Ffion Williams;
3ydd – Unawd Alaw Werin.
Llongyfarchiadau i’r enillwyr a Fflint ym mis Mai amdani! Diolch
i bawb a fuodd yn eu hyfforddi a’u cefnogi yn ystod y dydd.
DATHliADAu AC yMwEliADAu
Cynhaliwyd Diwrnod y Llyfr llwyddiannus gyda’r plant yn creu
hunluniau a chynnal siop gwerthu a phrynu llyfrau.

Hefyd, bu wythnos o ‘Wyddoniaeth
Gwyllt’ yn llawn bwrlwm a chyffro
wrth i’r plant arbrofi a chymysgu.
Buodd plant y Meithrin a’r Derbyn ar
ymweliadau addysgol arbennig i
Fferm Wiggleys.
Hefyd,
cafwyd
brecwast
Masnach Deg bendigedig o dost a

DATHlu Gŵyl DEwi
Cafwyd gwledd o adloniant ar Ddydd Gŵyl Dewi pan ddaeth
holl gymuned yr ysgol a’r pentrefwyr ynghyd i ddathlu diwrnod
ein nawddsant yn y Cawl a Chân yn Neuadd Felindre. Diolch
i’r bobl hynny sy’n llwyddo i drefnu achlysur cofiadwy ag iddo
naws arbennig i blant yr ysgol ac am lenwi eu boliau â’r cawl
blasus a’r pice bach heb eu hail!
EiSTEDDFOTA
Da iawn i bawb a gymerodd ran
yn yr Eisteddfod Gylch yn
ddiweddar. Braf yw gweld bod
cynifer ohonynt yn ddigon
hyderus i gamu ar lwyfan o flaen
llond neuadd o bobl i gystadlu
fel unawdwyr. Yn hynny o beth,
hyfryd yw gweld y cynnydd yn
hyder y plant wrth iddynt fagu mwy a mwy o brofiad o un
flwyddyn i’r llall, diolch i’w profiadau yn yr Eisteddfod.
CAnu COrAwl
Llongyfarchiadau mawr i blant côr yr ysgol am berfformio’n
wych yn y gystadleuaeth gorawl a drefnwyd gan Gôr Meibion
Clwb Rygbi Treforys ddechrau’r mis. Canodd y plant yn swynol
tu hwnt ac roeddynt yn edrych yn broffesiynol iawn yn eu
crysau gwynion a theis. Bydd nifer o aelodau’r côr yn mynd i
Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint ddiwedd Mai i gystadlu fel
parti. Pob lwc i bawb fydd yn gwneud y daith i’r gogleddddwyrain.

FFilMwyr y DyFODOl!
Mae disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6 wedi cael y fraint yn
ddiweddar o fod yn rhan o brosiect cynhyrchu ffilmiau dan
arweiniad cwmni Into Ffilm. Roedd yn gyfle amhrisiadwy i’r
plant gael bod yn greadigol a dysgu am bob agwedd o greu
ffilm. Da iawn blant! Rydych oll yn haeddu gwobr BAFTA!
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ysGol Gynradd GymraeG cwmllynfell
EiSTEDDFOD yr urDD
Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol am gystadlu yn
Eisteddfod yr Urdd eleni: Tirion Bevan, Megan Sims Davies,
Abigail Gordon, Llian Llewelyn, Kloe Jones, Betsan Evans,
Sophie Richmond, Taylor Caddell, Sioned Bevan, Erin Hopkins
ac Abigail Meredith. Llongyfarchiadau arbennig i Tirion Bevan
am ei llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir. Mae Tirion bellach ar ei
ffordd i’r Fflint ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis
Mai. Mae’r ysgol yn ymfalchio’n fawr iawn yn ei llwyddiant.
ryGbi Ar bArC yr ArFAu
Llongyfarchiadau enfawr
i’r disgyblion canlynol am
gael
eu
dewis
i
gynrychioli
ysgolion
Cymraeg
clwstwr
Ystalyfera: Leo Meyrick,
Cellan
Carter-Jones,
Morgan Morse, Kieran
Evans, Kaden Davies.
Buont yn chwarae yn
Stadiwm Parc yr Arfau,
Caerdydd yn erbyn tîm o
Gaerdydd.
GwErSi HAnES
Unwaith eto rydym wedi croesawu John Richards, hanesydd
lleol, i’r ysgol i wneud gwaith gyda’r disgyblion. Bu Blwyddyn 3
a 4 yn astudio’r Rhufeiniaid a Blwyddyn 5 a 6 yn astudio
William Shakespeare. Fe wnaethon nhw greu fersiwn arbennig
o Macbeth o dan arweiniad Mr Richards.

DyDD Gŵyl DEwi
Llongyfarchiadau i bob plentyn am gymryd rhan yn Eisteddfod
yr ysgol ar Ddydd Gŵyl Dewi. Rhoddwyd cyfle i bob plentyn
gymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau ac roedd pob
un ohonynt yn wych. Y llys buddugol eleni oedd Cantre’r
Gwaelod. Llongyfarchiadau iddyn nhw. Mae casgliad o luniau
i’w gweld ar ein cyfrif Twitter.
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DAnGOS y CErDyn COCH i HiliAETH
Ym mis Ionawr daeth cynrychiolydd o sefydliad “Dangos y
Cerdyn Coch i Hiliaeth” i mewn i’r ysgol i drafod hiliaeth ym
myd chwaraeon a thu hwnt. Buodd e’n gweithio gyda
disgyblion yr Adran Iau o Flwyddyn 3 i Flwyddyn 6 ac roedd yr
athrawon yn fodlon iawn gydag agwedd aeddfed y plant wrth
iddynt drafod y testun yma.
bOwliO
Yn ystod Tymor y Gwanwyn mae disgyblion Blwyddyn 5 a 6
wedi bod yn derbyn gwersi bowlio gan Martin Harris a rhai o’r
tîm bowlio yn Neuadd Cwmllynfell. Diolch yn fawr iawn i Martin
a’r tîm am roi hyfforddiant i’r plant a da iawn i’r disgyblion sydd
wedi ymuno â’r clwb bowlio.

OGOF y DDrAiG
Ym mis Ionawr aeth Tirion Bevan, Megan Sims-Davies, Cellan
Carter-Jones a Kaden Davies i Glwb Rygbi Castell Nedd i
gymryd rhan yng nghystadleuaeth “Ogof y Ddraig.”
Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw ar eu sgiliau marchnata
rhagorol wrth geisio perswadio’r Dreigiau i brynu eu nwyddau.

COFiO’r HOlOCAuST
Llongyfarchiadau mawr i Tirion
Bevan am gymryd rhan mewn
gwasanaeth arbennig i gofio’r
Holocaust yn Theatr y Dywysoges
Frenhinol ym Mhort Talbot.
Darllenodd Tirion yn wych o flaen
cynulleidfa o bobl bwysig iawn. Da
iawn Tirion.

PrOMS OFFErynnOl
Llongyfarchiadau mawr i Emily Mason, Tirion Bevan, Llian
Llewelyn, Sioned Bevan a Carys Howell am gymryd rhan yn y
Proms Cerddorol yn Ysgol Gyfun Ystalyfera ym mis Chwefror.
Bu’n noson i’w chofio, a diolch yn fawr iawn i Ysgol Gyfun
Ystalyfera am drefnu’r proms.

AMGuEDDFA llEnG ruFEiniG CyMru
Ym mis Ionawr aeth disgyblion Blwyddyn 3 a 4 i’r Amgueddfa
Rufeinig yng Nghaerleon fel rhan o’u hastudiaethau. Fe
wnaethon nhw ddysgu llawer iawn o ffeithiau diddorol am
fywyd bob dydd yng Nhymru yn ystod Oes y Rhufeiniaid.

PwyllGOr rHiEni AC ATHrAwOn
Diolch yn fawr iawn i rieni’r pwyllgor am gefnogi’r ysgol unwaith
eto wrth drefnu Ffair Pasg yn Neuadd Cwmllynfell. Bu’n noson
lwyddiannus ac rydym fel staff a disgyblion yn ddiolchgar iawn
i chi am eich gwaith caled.

ysGol Gynradd GymraeG Pontardawe
GwEiTHDy STOri llyFrGEllOEDD nEDD A PHOrT
TAlbOT
Ddydd Llun Mawrth 21 aeth criw o Flwyddyn 4 i Theatr y
Dywysoges Frenhinol ym Mhort Talbot i gymeryd rhan mewn
gweithdy dweud stori fel rhan o ymgyrch ‘Pob Pleyntyn yn
Aelod o’r Llyfrgell’ Cyngor Nedd a Phort Talbot. Daeth y storïwr
gwadd Michael Harvey i roi stori arbennig i ni am y Brenin a’i
dri mab, ac yna Mike Church yn rhoi adloniant i’r plant gyda
nifer o gemau doniol. Mae pob plentyn nawr yn aelodau o’r
llyfrgell ac wedi derbyn cerdyn aelodaeth. Rydym fel ysgol yn
annog eich plant i ddefnyddio eu llyfrgelloedd lleol i ysgogi arfer
dda o ddarllen.
yMDDEOliAD
Dymuniadau gorau i Mrs Rhiannon Rees ar ei hymddeoliad ar
ôl dros ugain mlynedd o wasanaeth i’r ysgol. Diolchwn iddi am
ei gwaith a’i gofal dros blant yr ysgol.

yr Arfau ac rydym yn ddiguro hyd yn hyn. Mae cit rygbi newydd
gan y tîm ac mae’r tîm yn awyddus i gael noddwr a fydd yn
fodlon arddangos ei logo / enw ar flaen y crysau. Os oes
gennych ddiddordeb mewn noddi a fyddech mor garedig â
chysylltu â Phennaeth Ysgol Y Wern, os gwelwch yn dda.

Pêl DrOED
Mae Blwyddyn 4 wedi cyflawni cyfres o wersi pythefnosol gyda
myfyrwyr Coleg Castell Nedd. Mae’r disgyblion wedi
mwynhau’r profiad o ddefnyddio cyfleusterau gwych Llandarcy
ac hefyd o fod yng nghwmni myfyrwyr egnïol a brwdfrydig y
coleg. Diolch yn fawr iawn am y cyfle ac yn enwedig i adran
chwaraeon CNPT am drefnu.
OGOF y DDrAiG
Aeth disgyblion yr ysgol i’r Gnoll, Castell Nedd er mwyn
cyflwyno eu syniad mentergarwch i wŷr busnes profiadol.
Roedd yn rhaid i’r plant gyflwyno’u syniad i’r Dreigiau er mwyn
ceisio ennill cefnogaeth gan un ohonynt. Trefnu cyfres o rasys
triathlon ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd, uwchradd ac un
ras uchelgeisiol ar gyfer oedolion adeg yr Haf yw’r syniad ac
mae’r disgyblion wedi rhannu’r syniad gyda myfyrwyr y
chweched dosbarth yn ysgol Gyfun Ystalyfera ers bod yn Ogof
y Ddraig ac mae’r fenter gyffrous ar fin dwyn ffrwyth.

HETiAu PASG
Dyma rai o blant cyfnod sylfaen yn gwisgo’u hetiau Pasg
lliwgar! Gwelwyd hetiau bob lliw a llun yn y parêd a phob
plentyn bach yn edrych yn bictiwr.

nOFiO yM MHOnTArDAwE
Mynychodd y Dosbarth Derbyn floc pythefnos o hyfforddiant
nofio ym mhwll Pontardawe. Dangosodd pob un o’r dosbarth
hoffter tuag at y dwr ac roeddynt yn awyddus i blymio, nofio a
chwarae gan ddatblygu hyder. Aeth y mwyaf dawnus i’r pwll
mawr er mwyn datblygu eu sgiliau arnofio a mireinio eu
techneg nofio.
PrOMS OFFErynnOl CynrADD
Ar ôl prynhawn o ymarfer detholiad o ganeuon, perfformiodd
disgyblion o flwyddyn 5 a 6 gerbron pwysigion Castell Nedd
Port Talbot yn neuadd chwaraeon Ysgol Gyfun Ystalyfera
gyda’u cyfoedion o weddill ysgolion y clwstwr. Roedd cerddorfa
o dros 100 o offerynwyr yn y neuadd. Bu’n ddiwrnod
bendigedig.

ysGol Gynradd GymraeG y wern
TîM ryGbi ClwSTwr SiArTEr iAiTH ySTAlyFErA
Mae Clwstwr Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi ffurfio tîm rygbi
siarter iaith. Mae cynrychiolaeth o bob ysgol gynradd sy’n
bwydo Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi’u cynnwys yn y garfan. Ers
y cychwyn mae gêm brawf, sesiwn ymarfer a dwy gêm
gystadleuol wedi cymryd lle, y gyntaf yn erbyn Clwstwr Dyffryn
Aman ar ail yn erbyn Clwb Rygbi Cymry Caerdydd.
Preswyliodd y garfan yng Nghaerdydd ar ôl chwarae ar Barc

GAlwAD i wyllT
Mae blwyddyn 6 wedi cydweithio â disgyblion Godre’r Graig
wrth gyflawni prosiect Dygnwch meddyliol Galwad i Wyllt.
Cafwyd cyfres o ddiwrnodau yn meithrin hyder a sgiliau
cydweithio mewn tîm yn y Neuadd Les, allan yn yr awyr agored
ym Mhorth Yr Ogof, ac yn ein hysgol. Daeth y prosiect i ben
gyda chyflwyniadau gan y plant am y profiadau a gawsant.
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TAiTH TîM ryGbi ClwSTwr
Cafwyd taith lwyddiannus dros ben i Gaerdydd gan dîm
Blwyddyn 6 ysgolion cynradd y clwstwr i chwarae gêm yn
erbyn Clwb Rygbi Iau Caerdydd. Cafwyd gêm ardderchog ar
Barc yr Arfau cyn aros yng Ngwersyll yr Urdd yn y Bae. Diolch
i Mr Kevin Davies a Mr Steffan Jones, Ysgol Y Wern, am
drefnu.

TAn y bwlCH
Bu disgyblion blwyddyn 6 ar gwrs preswyl yng nghanolfan Tan
y Bwlch ym mis Mawrth. Teithiodd yr ysgol gydag ysgol
Cwmnedd ac fe fwynhaodd pawb gwmni ei gilydd yn fawr.
Treuliodd Mr Steph Jones a Mrs S. Flowers yr wythnos gyfan
yn y Plas ac roedd yn wythnos odidog. Mae angen rhoi diolch
arbennig iddynt am eu hymroddiad ac am gynnig y cyfle i’r
disgyblion i fynd i ogledd Cymru.

CAP DAn-18 A CAP DAn-20
Llongyfarchiadau i Kieran
Williams, Blwyddyn 13 am
gynrychioli Cymru dan-20 a
dan-18 yn erbyn Ffrainc yn yr
un wythnos! Tipyn o gamp i’r
chwaraewr ifanc o Gwm Nedd.

COGurDD
Anwen a Lucy fydd yn cynrychioli’r ysgol yn ail rownd Cogurdd
Ysgol Bryntawe yn ystod Tymor Yr Haf. Fe wnaethant
berfformio’n wych yn y rownd gyntaf gan baratoi a gweini bwyd
blasus tu hwnt. Pob dymuniad da iddynt yn y rownd nesaf,
cofiwch ymarfer!!
AnEurin kArADOG
Bu cyn Fardd Plant Cymru, Mr Aneurin Karadog, yn ymweld â
disgyblion cyfnod allweddol 2 er mwyn datblygu medrau
ysgrifennu Cymraeg y disgyblion. Cynhaliodd sesiynau fesul
dosbarth drwy gydol y dydd er mwyn ysbrydoli ac ysgogi
creadigrwydd y plant.

Clwb iEuEnCTiD CASTEll-nEDD
Llongyfarchiadau i bobl ifanc Clwb Ieuenctid Cymraeg Castellnedd am ennill gwobrau ym maes Cymorth Cyntaf yn
ddiweddar. Derbyniodd pob un dystysgrif a chael cyfle i gwrdd
â Lee Trundle, cyn-chwaraeawr a Llysgennad Clwb Pêl Droed
Abertawe.

ysGol Gyfun ystalyfera
SiAlEnS MATHEMATEG PryDAin
Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol o flwyddyn 11 sydd
wedi llwyddo’n arbennig o dda yn yr UK Maths Challenge:
Gwobr AUR: Morgan Walker, Osian Morris, Stella Diskin, Ioan
Horrell
Gwobr ARIAN: Oliver Morris, Angharad Davies
Gyda Morgan Walker yn cael tystysgrif ychwanegol am y
canlyniadau gorau yn yr ysgol.
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GwObrAu O2
Llongyfarchiadau enfawr i aelodau Clwb Ieuenctid Cymraeg
Ystradgynlais ar ennill Gwobr Digidol O2 Prydain am App
Cymraeg ar gyfer pobl ifanc yn Ne Powys. Cafodd eu app ei
gymeradwyo yn y rowndiau rhanbarthol yn Birmingham cyn
cipio y brif wobr yn Llundain yn gynharach eleni. Cawsant eu
llongyfarch gan Lee Trundle mewn seremoni i ddathlu yn
Ystradgynlais. Llongyfarchiadau mawr i Megan, Catrin, Lowri,
Georgina a Nia o Flwyddyn 11 ac i Jasmine o Ysgol
Maesydderwen.

ySTAlyFErA v brEnTwOOD
Bu’n hyfryd croesawu disgyblion o Goleg Brentwood
Vancouver atom dros dridiau cyn y Pasg. Cawsom gyfle am
gêm fach o rygbi i ganfod cyfeillion newydd ac i ddathlu’n
cyfeillgarwch mewn noson draddodiadol Gymreig.

COrOn DriPHlyG i rEubEn
Llongyfarchiadau i dîm dan-20 Cymru ar ennill y Goron
Driphlyg mewn perfformiad ardderchog yn erbyn Lloegr yn
ddiweddar. Bu gweiddi, canu a chefnogaeth gan lond bws o
gefnogwyr Ystalyfera a Reuben oedd y gwahaniaeth!!

TîM ryGbi MErCHED DAn-15
Mae gan dîm rygbi merched dan-15 yr ysgol git chwarae
newydd sbon diolch i nawdd gan gwmni Hoptec. Mae’r
merched yn ymarfer yn gyson bob wythnos a gwahoddiad
agored i eraill i ymuno – beth amdani?

Fyddwch chi byth yn
brin o eiriau eto…!
Faint ohonon ni sy’n cael trafferth dod o hyd i’r union air iawn?
Wel, na phoener o hyn ymlaen, oherwydd y mae Geiriadur
Cymraeg Gomer gan y tad a’r mab, D. Geraint Lewis a Nudd
Lewis, yn dod i’n hachub ni!
Mae’r gyfrol yn cynnwys amrywiaeth o eiriau o rai newydd
sbon fel ‘hunlun’ (selfie), ‘blogiwr’ (blogger), ‘liposugnedd’
(liposuction) a ‘cwsmereiddio’ (customize) i hen eiriau fel
‘trontol’ (am ddolen cwpan) a ‘cunnog’ (hen air am fwced pren
i gario llaeth). Ein hoff air ni yma yn Gomer yw ‘teisen ffenestr’
am deisen Battenberg ac oeddech chi’n gwybod mai ‘siop
ymdopi’ yw DIY shop? Y geiriadur hwn yw’r union beth sydd ei
angen arnoch ar gyfer byw yng Nghymru’r 21ain ganrif.
Dyma’r gyfrol fwyaf erioed i Wasg Gomer ei gwneud yn ei
hanes hir (124 o flynyddoedd hyd yma), tipyn o gamp. Meddai
Jonathan Lewis, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasg Gomer:
“Rydym yn hynod falch o gyhoeddi’r geiriadur newydd cyfoes
hwn sydd dros 1,300 o dudalennau. Cyflawnodd Geraint
Lewis, a’i fab, Nudd, waith arwrol… Bydd hon yn gyfrol
werthfawr i bawb sy’n defnyddio neu’n dysgu’r Gymraeg am
flynyddoedd lawer ac yn garreg filltir anhepgor i’r iaith”.
Bu’r geiriadur arbennig hwn yn y broses o gael ei greu am
yn agos i 20 mlynedd pan y gofynnodd Mr John Lewis i Geraint
Lewis weithio ar greu geriadur Cymraeg newydd. Ers hynny,
mae’r broses o gasglu geiriau ynghyd wedi bod yn un hir a
hynod ddiddorol. Y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a CBAC
wedi helpu i ariannu’r cynllun ac wedi bod yn rhan o’r broses
gasglu a mireinio geiriau ac ystyron. Defnyddiwyd nifer helaeth
o arbenigwyr pwnc a thimau o ddarllenwyr allanol a
phrawfddarllewnyr i gael y geiriadur i fwcwl. A dyma ni! Y mae
Geiriadur Cymraeg Gomer yn cynnwys dros 43,000 o
ddiffiniadau a miloedd ar filoedd o eiriau. Fyddwch chi byth yn
brin o eiriau eto!

HAwl i HOli
Roedd yn hyfryd croesawu AS Castell-nedd, Christina Rees,
i’r ysgol ar gyfer sesiwn hawl i holi gyda disgyblion Cyngor yr
Ysgol. Daeth Ms Rees hefyd i weld y gwaith adeiladu sy’n
datblygu’n gyflym ar y safle.

Nudd a Geraint Lewis
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diGwyddiadur
cwm tawe
15 Ebrill: ArwErTHiAnT DillAD brOn yn nEwyDD
Cynhelir yr arwerthiant rhwng 10.30y.b. a 4.30y.h. yn Neuadd
y Nant, Clydach. Trefnir gan Grŵp Eglwys a Chymdeithas. Elw
at elusennau.
19 Ebrill: CyFArFOD O FErCHED y wAwr ClyDACH
Beti Wyn James yn sgwrsio am Pererindota am 7 o’r gloch yn
Neuadd y Nant, Clydach.
21 Ebrill: ‘MEnywOD yn y GwEiTHlE’ – DArliTH GAn
CATrin STEvEnS
Darlith gan yr hanesydd Catrin Stevens yn Festri’r Tabernacl,
Treforys am 7.y.h. wedi’i threfnu gan Gymdeithas Gymraeg
Treforys. Ceir mwy o wybodaeth gan y Cadeirydd, David Gwyn
John ar (01792) 773507.
21 Ebrill: DArGAnFOD iESu yn yr EFEnGylAu
Dosbarth o dan nawdd Cyfundeb Gorllewin Morgannwg yng
ngofal Parch Ddr Noel Davies yn Neuadd y Nant, Clydach
rhwng 2y.p. a 3.30y.p. Croeso i bawb.
21-22 Ebrill: CynHADlEDD i DDATHlu J. r. JOnES
Cyflwyniadau, Perfformiadau a Sesiynau Trafod amlddisgyblaethol i ddathlu a dehongli gwaith J. R. Jones yng
Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe. Digwyddiad am ddim
sydd dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ymhlith y
siaradwyr bydd Walford Gealy, yr Athro Daniel Williams, yr
Athro Tudur Hallam, Dr Simon Brooks, yr Athro Densil Morgan,
Dr Rhys Llwyd a Dr Robert Pope. Ceir perfformiadau hefyd
gan Burum, y Grwp Jazz-Gwerin, ac Eddie Ladd. Am fwy o
fanylion ewch i wefan y Coleg Cymraeg neu cysylltwch â Siôn
Jobbins, ar s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk neu 01970
622893.
22 Ebrill: SESiwn GOMEDi GyDA DAn THOMAS, DAn
MiTCHEll, PHil COOPEr A STEFFAn Alun
Tŷ Tawe, Abertawe, 8.y.h. Tocynnau yn £6. Am fwy o fanylion
ffoniwch 01792 460906.

9 MAi: CylCH CiniO CwMTAwE
Siaradwraig Y Parchg Beti-Wyn James
10 MAi: CynGErDD GyDA’r DElynOrES GwEnlliAn
llŷr
Am 7.30 yn Neuadd y Nant, Clydach.
16 MAi: GwASAnAETH CyMOrTH CriSTnOGOl ArDAl
ClyDACH
Cynhelir am 7 o’r gloch yn Eglwys y Santes Fair, Clydach.
19 MAi: nOSOn ynG nGHwMni’r PArCHG. CArl
williAMS
Darlith ysgafn ‘Pobol y Ffordd’ gan y Parchg. Carl Williams yn
son am y cymeriadau diddorol a ddaeth ar eu traws yn ystod
ei weinidogaeth. Digwyddiad a drefnwyd gan G ymdeithas
Gymraeg Treforys. Cynhelir yn Festri’r Tabernacl, Treforys am
7.y.h. Ceir mwy o wybodaeth gan y Cadeirydd, David Gwyn
John ar (01792) 773507.
27 MAi: TyrFE TAwE – TECwyn iFAn
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Nhŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.
24 MEHEFin: TyrFE TAwE – CATrin HErbErT
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Nhŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.
POb bOrE DyDD MAwrTH: GrŵP Ti A Fi
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 9 – 11y.b.
POb DyDD iAu: SiOP SiArAD i DDySGwyr
Yn y Mond, Clydach rhwng 10y.b. a 11.30yb. Am fwy o fanylion
ffoniwch Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot ar 01792
864949.
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.

25 Ebrill: MErCHED y wAwr POnTArDAwE – JyGiAu
lySTAr GyDA GlEnyS PrOTHErOE
Cyfarfod yn Festri Capel Soar, Pontardawe am 2y.p.

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

27 Ebrill: ASTuDiAETH FEiblAiDD DAn ArwEiniAD
Mr JOHn EvAnS
10.30y.b. yn Neuadd y Nant, Clydach.

PArTi PASG

27 Ebrill: TECwyn iFAn
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Tŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.
28 Ebrill: COFiO DAFyDD rOwlAnDS
Noson o gerddoriaeth a darlleniadau i goffau’r diweddar
Archdderwydd a Phrifardd Dafydd Rowlands yng Ngwesty
Manor Park Ynyspenllwch, Clydach. Y rhaglen yn cynnwys
cyfraniadau gan Gildas a disgyblion ysgolion Bryntawe, Gŵyr
ac Ystalyfera a chyflwynir Gwobr Goffa i enillydd cystadleuaeth
lenyddol. Drysau’n agor am 6.30y.h. gyda’r noson i ddechrau’n
brydlon am 7y.h. Tocynnau yn £5 i oedolion a £3 i blant ysgol
ac ar gael gan Gareth Richards ar 01792 815152 neu John
Evans, Clydach ar 01792 842853.
29 Ebrill: TyrFE TAwE – GwEnAn GibbArD
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Nhŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.
30 Ebrill: AGOr DrySAu Tŷ’r GwrHyD – CAnOlFAn
GyMrAEG CwM TAwE A nEDD
Cyfle i drigolion Cwm Tawe a Chwm Nedd i ymweld â’r
Ganolfan Gymraeg newydd a chlywed mwy am y
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gweithgareddau a’r gwasanaethau a gynigir ganddi. Ar agor
rhwng 10y.b. a 4y.p.

Ar Mawrth 22 cynhaliodd Menter
PartnerIaith Aman Tawe Barti Pasg
yn Neuadd Les Ystradgynlais. Daeth
32 o deuluoedd a chael prynhawn o
hwyl o sbri. Sarah Jambori
arweiniodd y parti, trwy ganu,
dawnsio, a chwarae gyda’r plant. Roedd llwyth o grefft Pasg i
gadw’r plant yn brysur a phawb wedi dwli wrth gael eu
hwynebau wedi peintio. Diolch i bawb.

Trysorau rygbi Cwmtwrch
a Phontardawe
Ganol Chwefror cynhaliwyd
arwerthiant o ddillad a
chofroddion eraill o fyd y
campau mewn arwerthiant
arbennig yng Nghaerdydd o
dan ofal y cwmni Rogers
and Jones.
Crys Bryn Lewis.
Gwerthwyd am £1200

Bryn Lewis yn ei grys
Caergrawnt

Roedd 55 eitem, a gynigwyd
gan unigolion a chlybiau rygbi, ar
werth ar 12 Chwefror. Yn eu plith
roedd trowsus rygbi Gareth
Edwards, sanau JPR a chrysau
Phil Bennett, y pêl-droediwr Pelé
a’r seiclwr Eddy Mercx.
Mewn ocsiwn tebyg y llynedd
gwerthwyd crys chwaraewr rygbi
o Seland Newydd, a gollodd yn y
gêm rygbi enwog yn erbyn
Cymru yn 1905, am record o bris:
£180,000.

O ganlyniad i’r prisiau uchel yma
mae clybiau ac unigolion wedi
bachu ar y cyfle i waredu eitemau
o’u harddangosfeydd. Mae nifer o’r
crysau a’r capiau yn fregus ac wedi
colli eu lliw, a gan fod marchnad a
chasglwyr yn barod i dalu prisiau
uchel mae clybiau rygbi, sy’n brin o
gyfalaf i ddatblygu eu cyfleusterau
chwarae, am eu gwerthu.
Dau o’r clybiau hyn yw
Pontardawe a Chwm-twrch. Mae Cap Gwilym Michael.
arddangosfa
arbennig,
yn
Gwerthwyd am £520
ymdebygu i amgueddfa, wedi bod
gan y ddau ers canrif: rhoddion gan gyn-chwaraewyr, aelodau,
noddwyr a chefnogwyr. Mae ôl y blynydde arnynt, yn fregus ac
wedi colli eu lliw gwreiddiol. Daeth yr amser a’r cyfle i’w
gwerthu a defnyddio’r arian i ail-fuddsoddi yn y cyfleusterau.
Gwerthwyd capiau a chrysau dau gyn-chwaraewr dros
Bontardawe, Abertawe a Chymru, Bryn Lewis a Gwilym
Michael. Enillodd Bryn Lewis o Bontardawe ddau gap cyn
ymrestru fel milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf a chael ei ladd ym
mrwydr Ypres yn 1917. Fe lwyddodd ei gefnder Gwilym
Michael i oroesi’r ryfel ac fe chwaraeodd yntau mewn gêm
arbennig rhwng tîm cyfun o Gymru a Lloegr a heriodd dîm
cyfun yr Alban ac Iwerddon i ddathlu can mlynedd ers i William
Webb Ellis sefydlu’r gêm.
Efallai na fydd cyfle i weld yr eitemau yma bellach yn ein
clybiau lleol ond mae’n dda meddwl eu bod mewn dwylo da ac
yn cael eu gwerthfawrogi a’u trysori gan unigolion.

Caeau Mynydd y Gwrhyd
Gwrhyd Uchaf
Waun Fawr• Waun y Caws • Y Graig • Cae Mawr
Cae Gwyn• Cae Odyn Galch Ucha
Cae Odyn Galch Isaf • Cae Cenol • Coedcae
Cae Bach • Cae Bach Dan Ty • Cae Dan y Ty
Cae Pant • Cae’r Graig• Cae Lloi • Cae Trichwarter
Tir Nant Hir • Waun Hir • Waun Genol • Cae Pwll
Cae Banc • Cae wrth ben y pwll • Waun Banc
Cae Newydd • Cae Ysgubor • Cae Cenol
Cae Nant Hir • Cae Mawr • Cae Bach •Waun Dan Ty

Llwyn Meudwy Uchaf
Cwarter Du • Coedcae gwyn • Waun Newydd
Waun Genol• Waun Fach • Crofften Dan Ty
Cartref • Tafarn • Eglwys a Buarth •Cae Lan
Cae Mawr Isaf • Cae Mawr Uchaf • Cae Ysgubor
Coedcae Bach• Cae Eglwys • Cae Newydd
Cae Mawr • Cae Ffynnon • Cae Wrth Ty •Cae Coed
Cae Trichornel • Cae Eglwys Bach • Cae Pen Darren
…dywed hen draddodiad mai oddi wrth ddigwyddiad fel y canlyn y tardd yr enw
GWRHYD. I fintau o filwyr Rhufeinig ddyfod heibio i wr yn cysgu yn ei hyd ar
ryw ysmotyn o’r ardal, ac iddynt fabwysiadu’r enw oddi wrth y digwyddiad, neu
ei gymhwyso yn enw i’r lle; ond traddodiad yw hynyna.
Traethawd: Hanes y Gwrhyd, Joshua lewis, 1896
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