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LLYSGENNAD IFANC Y GYMDEITHAS
MERLOD A CHOBIAU CYMREIG
Llongyfarchiadau mawr iawn i Euros Llŷr Morgan, mab
Conway a Judith Morgan, ar gael ei urddo yn
Llysgennad Ifanc Cymdeithas y Merlod a Chobiau
Cymreig.
Urddwyd Euros yng Nghyfarfod Cyfffredinol
Blynyddol y Gymdeithas yn Swindon ar ddechrau mis
Ebrill.

Mae Euros yn ddisglair yn academaidd hefyd;
mae’n gyn-brif fachgen Ysgol Gyfun Ystalyfera ac fe’i
magwyd yn Ystradgynlais.
Mae bridfa gan y teulu yng Ngodre’r graig - Bridfa
Cwm Tawe - bridfa i fagu cobiau Cymreig a
ddechreuwyd gan dadcu Euros yn 1975.
Yn y llun gwelir Euros gyda Llywydd y Gymdeithas
ar gyfer y flwyddyn nesaf, Mr Ifor Lloyd (Bridfa
Derwen). Llongyfarchiadau eto, Euros.

Dros y flwyddyn nesaf bydd Euros, fel rhan o’i
ddyletswyddau, yn teithio o amgylch Prydain a thu
hwnt er mwyn ceisio ysbrydoli pobl ifanc i gymryd
diddordeb a bod yn weithredol wrth hyrwyddo y cobiau
a merlod. Mae’n siwr y daw hyn yn naturiol i Euros
oherwydd ei falchder a’i angerdd tuag at y bridiau
Cymreig.
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LLais
CYMrU YFOrY

Pa siap fydd ar ffiniau Prydain mewn pum mlynedd tybed?
Gyda’r dyfroedd gwleidyddol yn berwi, mae’n edrych yn debyg
fod newidiadau syfrdanol ar y gorwel, a sefyllfa nad oedd yn
ddim ond breuddwyd bell ychydig flynyddoedd yn ôl, fel pe’n
dod yn nes bob dydd.
DrAMA
Ar y trywydd hwnnw yr oedd cynhyrchiad ardderchog Cwmni
Bara Caws o ddrama Siôn Eirian ‘Yfory’, ym Mhontardawe fis
Mawrth. Daliwyd y gynulleidfa gan ddrama ‘heriol, wleidyddol,
gwbl gyfredol’ yng ngeiriau Betsan Llwyd, y cyfarwyddwr.
Mantais y ddrama lwyfan ‘Yfory’ yw bod modd ei diweddaru i’w
gwneud yn gwbl gyfoes, o’i gymharu â drama deledu fel ‘Byw
Celwydd’ sy’n gorfod cael ei chyhyrchu fisoedd ymlaen
llaw.Cwestiwn mawr ‘Yfory’ yw a ydy’r Senedd yng
Nghaerdydd yn mynd i aros yn ei hunfan? Ai bodloni ar geisio
gwella ambell beth bob yn dipyn a wneir, neu a oes rhywun yn
gallu cynnig dyfodol radical, gwahanol iawn? Gyda
gweledigaeth ffres gallem fod y genedl hyderus lle caiff y
gwerthoedd gorau, parch at bawb a thegwch i bawb, eu cynnal.
bYD NEwYDD
Mae datblygiadau beiddgar o’n cwmpas. Bydd byd ar ôl Brexit
yn wahanol iawn.Beth fydd yn digwydd yng Ngogledd
Iwerddon? Bydd y ffin rhwng y dalaith a Gweriniaeth Iwerddon
(a’r Undeb Ewropeaidd) yn dipyn o her.Beth fydd yn digwydd
i’r Alban? Barn gwybodusion craff yw bod refferendwm ar
annibyniaeth yn anochel. Mae penderfyniad yr Albanwyr i

CHwErtHiN NEU lEFAiN?
Mae pethau doniol iawn yn cael eu dweud. Dyna i chi Teresa
May yn dweud wrth Nicola Sturgeon ei bod yn bwysig i ni aros
gyda’n gilydd, a hynny tra’n paratoi at adael yr Undeb
Ewropeaidd. Wedyn dyna arweinydd y Ceidwadwyr yn Senedd
Caerdydd, Andrew R.T. Davies yn poeri’r gair ‘nationalists’ dros
ei wefusau, fel pe bai heb ddeall mai “nationalist” yw yntau,
ond bod ei deyrngarwch i genedl arall. A beth am
haerllugrwydd y Brexiters oedd yn chwifio baner “take back
control” yn rhybuddio’r Albanwyr i beidio â meiddio cymryd
gofal o’u bywyd eu hunain? Mor ddoniol, ac mor drist.
Dewi M. Hughes

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
papurbrollais@gmail.com
Erbyn Ebrill 20fed, 2017 os gwelwch yn dda.
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Good quality cars in stock

Garej Capel Road, Clydach, Abertawe

from £1,500 - £15,000.

Busnes teuluol ers 1968

Ceir O SafOn

All serviced with MOT.
Mostly local cars.


Ffôn: 01792 842529

Gwasanaeth ac MOT ar bob un

MOT
£39.50

Ceir lleol yw’r mwyafrif

with this voucher

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

Gostyngiad arbennig i
ddarllenwyr y Llais

Prisau rhwng £1,500 - £15,000
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ddymuno aros yn Ewrop yn rhoi nerth mawr i’r wlad.Efallai mai
dim ond England and Wales fydd ar ôl o’r hen D.U. Ydy
Cymru’n barod i lithro i’r tywyllwch am byth? Un elfen llednewydd yw dyfodiad UKIP. Caiff gefnogaeth cyn-Dorïaid, ond
hefyd llu o bobl yn yr ardaloedd difreintiedig. Ellir mo’i diffinio’n
blaid y dde na’r chwith. Yn ogystal â’r da eu byd, mae pobl sy’n
teimlo eu bod yn cael eu gadael ar ôl yn gefnogol i UKIP. Yn ei
hanfod plaid genedlaethol y Saeson ydyw.

coRNEL NatuR
DEwi LEwis

ArCHiPElAGO SANt KilDA
Yn ystod 2016, cafodd dwy stori am archipelago St Kilda le
amlwg yn y cyfryngau. Ymddangosodd yr ail stori yn ystod
wythnos olaf y flwyddyn, a chefndir y stori oedd daganfod
dogfennau a oedd
yn dyddio yn ôl
ddau gant a hanner
o
flynyddoedd.
Ymysg y dogfennau
cafwyd cyfrifiad o’r
ynys
ym
mis
Mehefin
1764.
Cofnododd
y
cyfrifiad fod 90 o
bobl yn byw ar y brif
ynys, Hirta. Ymysg y
naw deg roedd 38
gwryw a 52 o
fenywod yn aelodau o 19 o deuluoedd a naw unigolyn yn byw
ar eu pen eu hunain. Fel rhan o’r cyfrifiad nodwyd bod y
boblogaeth, fel rhan o’u deiet, yn bwyta ‘36 o wyau adar gwyllt
a 18 o adar gwyllt pob diwrnod’. O wneud y symiau, mae hyn
yn gyfanswm o 3,240 o wyau a 1,620 o adar pob blwyddyn.
Mae ffigurau o’r fath yn codi arswyd.
Rhaid cofio bod archipelago St Kilda yn ynysoedd
anghysbell ac mai prin iawn oedd unrhyw anifeiliaid eraill yno.
Digon anwadal hefyd oedd y pysgota gan fod y tywydd ar y
cyfan yn ei gwneud hi’n amhosibl mynd allan i bysgota yn
rheolaidd. Does ryfedd felly bod yr ynyswyr wedi elwa ar yr
adar oedd yn nythu ar yr ynys yn ystod y tymor magu. Er mwyn
sicrhau dogn o fwyd roedd yn rhaid sychu neu halltu’r adar a’u
cadw ar gyfer misoedd y gaeaf. Yn ychwanegol at fwyta’r adar
roedd yr ynyswyr hefyd yn defnyddio’r plu i wneud clustogau a
chwiltiau, a defnyddiwyd y brasder oedd ar gyrff yr adar er
mwyn gwneud canhwyllau ac olew.
Trowch y cloc ymlaen o Fehefin 1764 i Fehefin 2016 a
chawn yr ail stori am adar St Kilda. Yn ystod Mehefin 2016
cafwyd adroddiadau yn y wasg am gwymp sylweddol yn
niferoedd yr adar môr sydd yn nythu ar St Kilda. Mae niferoedd
y gwylogiaid (guillemot), aderyn drycin y graig (fulmar) a llurs
(razorbill) wedi gostwng rhwng 50 a 70% rhwng 1995 a 2015.
Yn ychwanegol at hyn mae niferoedd yr wylan goesddu
(kittiwake) wedi gostwng bron i 90%, a’r pryder yw y byddant
yn diflannu o’r ynys yn gyfangwbl. Mae’r ynysoedd yn safle
nythu pwysig i 17 o wahanol rywogaethau o adar gan eu
gwneud yn un o’r safleoedd nythu pwysicaf yng ngogledd
ddwyrain Môr yr Iwerydd. Yn ystod 2015 cofnodwyd 27,000 o
nythod aderyn drycin y graig o’i gymharu â 62,000 yn 1999 a
8,206 o nythod gwylog o’i gymharu â 17,438 yn 1999.
Nid oes sicrwydd beth yw achos y gostyngiad yn niferoedd
yr adar. Cred rhai mai diffyg bwyd yw un o’r prif resymau, yn
enwedig gostyngiad yn niferoedd y llymyrïaid (sandeels).
Cyfeiriodd eraill at newid yn yr hinsawdd, gor-bysgota, llygredd
plastig ac effaith y sgiwen fawr (great skua) yn rheibio’r adar
sy’n magu yno.
Yn ôl un naturiaethwr: ‘Mae’r adar yn rhan annatod o
dreftadaeth naturiol a diwylliannol yr ynys ac fe fyddai’n
drasiedi pe byddai’r adar yn diflannu yn gyfangwbl. Anodd iawn
fyddai dychmygu St Kilda heb adar; fe fyddai’n llawer tlotach
yno.
Does ond gobeithio y bydd diwedd ar y gostyngiad ac y
gwelwn niferoedd yr adar unwaith eto yn cynyddu hyd at yr hyn
oeddynt yn ystod 90au y ganrif ddiwethaf.

PoboL y cwm
DoREEN HoPKiNs

Mae traed Doreen yn gadarn ar y graig.
Yng Nghraig-cefn-parc y ganed hi, yn
ferch hynaf William ac Alice Evans. Roedd
honno’n aelwyd hapus iddi hi a’i brawd
Cynan a’i chwaer Norah.
Glowr oedd William ei thad, a’i
wreiddiau yn ddwfn ym mhridd y Graig. Yn
Abercynon, Cwm Cynon, y maged Alice ei
mam; symudodd ei theulu yno o Sir
Aberteifi.
Gofalai’r teulu am siop y pentre, yn gwerthu tipyn o bopeth
gan gynnwys papurau dyddiol. (Rywsut neu’i gilydd llwyddwyd
i gadw’r gyfrinach eu bod yn gwerthu papurau dydd Sul oddi
wrth Anti Winnie, Tregaron – trwy drugaredd).
Aeth Doreen o Ysgol Gynradd y Graig, i Ysgol Ramadeg
Ystalyfera, ac oddi yno i Goleg Hyfforddi y Barri. Yn
Hornchurch, Essex, y cafodd waith i ddechrau. Roedd ei ffrind
Gwen, o’r Betws, yn gydymaith iddi yno a mwynhaodd y ddwy
flynedd yn fawr.
Wedyn daeth cyfle i ddod yn nes adre pan gynigiwyd swydd
iddi yn Ysgol Gynradd y Maendy, ger y Bont-faen ym Mro
Morgannwg. Tra yno priododd â John, yntau o’r Graig, a buont
yn byw yng Nghastell-nedd am rai blynyddoedd. Ganwyd
iddynt ddwy ferch, Rhian a Nerys
Ymagrtrefodd y ddau yn barhaol yng Nghlydach wedyn,
John yn gweithio yn y Mond, a Doreen yn athrawes yn Ysgol
Gymraeg Pontardawe, lle bu am agos i ugain mlynedd. Gyda’r
dosbarth derbyn yr hoffai fod. Mae cenedlaethau o blant yr
ardal yn ddyledus iddi am roi cychwyn da iddynt.
Bu Doreen yn hoff iawn o gerdoriaeth ac yn aelod o Gôr
Trebanos gyda’i gŵr John, y baswr cadarn. Bu ei golli yn golled
fawr mewn sawl cylch ac roedd yn chwith iawn i’r teulu hebddo.
Pleser arall yw gwnïo - croesbwyth oedd ei hoffter penna’
am flynyddoedd. Wedi ymddeol yr aeth ati o ddifri, ac mae’n
un o aelodau gwreiddiol y dosbarth gwnïo S.O.S Clydach.
Creodd lawer o ddarnau hardd, ac er mawr syndod iddi cwiltio
erbyn hyn sydd yn rhoi mwyaf o bleser iddi. Cwiltio â llaw wrth
gwrs! Mae’n bleser gweld ei gwaith.
Ei diddordebau yw canu a gwnïo. Mae ei chrefydd yn fwy
na hynny iddi. Cafodd roi o’i gorau ym Mhant-y-crwys, Soar
Maes-yr-haf ac yn Hebron lle roedd John yn drysorydd. Bu’n
athrawes Ysgol Sul ffyddlon am flynyddoedd lawer.
Cyfoethogodd fywyd teulu Hebron ac mae’n parhau i wneud
hynny yng Nghapel y Nant drwy ei ffyddlondeb a’i chyfraniad
tawel gweithgar.
Crwydrodd gryn dipyn, ar y Cyfandir, yn America a
Chanada, ac efallai mai’r gwyliau mwyaf cofiadwy oedd
ymweld ag Oberamergau yn y chwedegau. Ond ‘does unman
yn debyg i gartef.’ Merch ei milltir sgwâr yw Doreen. Cwm Tawe
yw ei chynefin. ‘Mae’r Cwm yn gadarn dan fy nhraed’ yw ei
chân hithau.
Bu’n gofalu am Guto, Iwan, Siôn, Gwion, Tomos a Heledd
yr wyrion dros y blynyddoedd ac yng Nghwm Tawe mae’r
merched hefyd: Rhian ac Alun a’r teulu yn Ystalyfera, Nerys a
Dewi a’r teulu yn byw drws nesa’ iddi. Mae’n gwerthfawrogi eu
cael yn agos, â’r wyrion yn golygu cymaint iddi.
Gwanhau yn frawychus wnaeth y Gymraeg yn yr ardal dros
y blynyddoedd diwethaf. Mae llai o siarad ar yr iaith. Teneuodd
yr iaith hefyd wrth i’r eirfa fynd yn llai. Ond mae’r iaith yn
gyhyrog ac yn hardd ar wefus Doreen. Dyma i chi acen Cwm
Tawe ar ei gorau.
Mae hi’n gwpod shwt i wilia Cymrag, a chaletu’r cytseiniaid
wetyny, chi ’mbod. Nag ych chi’n gwpod beth yw ‘glowty?’ Wel,
’all Doreen ’weud wrthoch chi.
’Chewch chi neb mwy caredig a chymwynasgar na Doreen.
Mae’n ffrind arbennig, cadarn fel y graig.
Dewi M.Hughes.
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cof y cwm
steven thompson

Pobol y Dafarn yng Nghwm tawe
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Fe ges i’r fraint yn ddiweddar o fynychu gig Meic Stevens a
Heather Jones yn Y Gwachel ym Mhontardawe, a thra’n
mwynhau’r canu gwych, dechreuais feddwl am hanes y dafarn ac,
yn ogystal, lle a statws cyffredinol y dafarn yn hanes Cymru. Mae’r
rhan fwyaf o bobl sydd wedi astudio hanes Cymru yn ystod y
bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi clywed y syniad o gymdeithas
Cymru yn cael ei rhannu yn ôl ‘pobl y capel’ a ‘phobl y dafarn’. Yn
ôl y syniad hwn, roedd rhwyg yng nghymdeithas Cymru rhwng
pobl foesol, rinweddol, sobr a pharchus a fynychai’r capel bob
wythnos, ar yr un llaw, a’r rhai llai parchus, anfoesol hyd yn oed,
ar y llaw arall, a oedd yn hapusach yn treulio’u hamser yn meddwi
yn y tafarndai.
Fel y gwelir yn amlach na heb yn
achos nifer o ystrydebau, mae’r syniad
o raniad o’r fath yn y gorffennol yn
cuddio cymaint ag y mae’n ei amlygu
gan dueddu i esgeuluso cymhlethdod
ac amrywiaeth y gorffennol. Does dim
angen edrych yn bellach na’r Gwachel
ei hun, mewn gwirionedd, i weld pa
mor gymhleth oedd lle a statws y
dafarn yn y cyfnod a’i phwysigrwydd i’r
gymuned. Mae’n bosibl gweld mewn
adroddiadau papur newydd sut roedd
y dafarn yn chwarae sawl rôl yn y
gymuned
gan
weithredu
fel
canolbwynt ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ac yn cynnig
cipolwg difyr ar ddiwylliant y cwm.
Yn y lle cyntaf, roedd y ‘Pontardawe Inn’, fel y’i gelwid yn
rheolaidd yn y wasg, yn fan cyfarfod ar gyfer gwahanol gyrff a
chymdeithasau yn y gymuned. Cynhaliwyd yno gyfarfodydd undeb
yr alcanwyr y cwm yn ystod y 1880au, er enghraifft, a deuai
cynrychiolwyr o weithiau Ynysmeudwy, Glantawe, Pontardawe,
Ynyspenllwch, Glanyrafon a Chlydach yno i drafod materion y
diwydiant a gwneud eu penderfyniadau ar sut i ymateb. Ar ochr
arall y frwydr rhwng llafur a chyfalaf, cynhaliwyd yno ginio i
longyfarch F. W. Gilbertson ar gael ei ethol i’r cyngor sir ym 1907.
Yn fwy annisgwyl, efallai, cynhaliwyd cyfarfodydd Clwb Quoits
Tawe yno ym mlynyddoedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg a
dechrau’r ganrif wedyn, ac, yn aml iawn, byddai’r rhain yn cynnwys
adloniant telynor a llawer o ganu.
Heblaw am gyfarfodydd, roedd y dafarn yn ganolfan fusnes yn
ei ffordd hefyd. Trwy gydol y 1870au a’r 1880au, er enghraifft,
cynhaliwyd ocsiynau lle y gwerthwyd tir a thai. Gwerthwyd bragdy
Pontardawe mewn un ocsiwn ym 1880 a’r dafarn ei hun mewn
ocsiwn arall ym 1884, yn ogystal â’r stablau, tai allan, cae a gofaint
a oeddent oll yn fusnesau ar wahân eu hunain. Hefyd, erbyn
dechrau’r ugeinfed ganrif, cynhaliwyd mart wythnosol y tu ôl i’r
dafarn, ac ymddengys fod ffermwyr Pontardawe yn hapus iawn
gyda’r trefniant hwn a ddeuai â gwerthiannau llwyddiannus iddynt.
Felly, oherwydd diffyg lleoliadau addas eraill yn y cwm, daeth y
dafarn yn le pwysig ar gyfer nifer o fentrau busnes – roedd hyd yn
oed T. Price Davies, meddyg esgyrn o Dalgarth, yn ymgynghori â
chleifion yno bob dydd Mercher rhwng 3yp a 7yp yn y blynyddoedd
wedi’r Rhyfel Byd Cyntaf.
Heblaw am gyflawni rôl economaidd, roedd gan y Pontardawe
Inn rôl ddiwylliannol hefyd. Yn ei nofel hunangofiannol
anorffenedig, Ffwrneisiau, sonia Gwenallt am dafarn hynaf
Pontardawe, ‘Y Ceiliog Coch’, ac fe’i disgrifia fel ‘tafarn y beirdd
gwlad a’r telynorion yn y ddeunawfed ganrif a’r ganrif ddiwethaf’
ac un a leolwyd ‘yn ymyl y bont’. Tybed a oedd Gwenallt yn cyfeirio
at y Gwachel? Wel, mae’n bendant bod cysylltiadau clir rhwng
hanes llenyddol a cherddorol y cwm â’r dafarn. Roedd hyn yn
fwyaf amlwg yn ystod y 1860au a’r 1870au pan fu Elizabeth
Jenkins a’i brawd J. Jenkins (Yr Hen Domos), colofnydd yn Y
Gwladgarwr, yn rhedeg y dafarn.
Ym 1876-7, er enghraifft, cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd gan

y pwyllgor a sefydlwyd i godi arian ar gyfer Edward Young (Eos
Wyn), eisteddfodwr, llenor a cholofnydd a gaethiwyd i’r gwely
oherwydd pwl o’r frech wen yn y 1860au. Roedd y cyngerdd, a
gynhaliwyd yng Nghapel Soar ym 1877, yn cynnwys cerddorion
lleol gan gynnwys Asaph Glan Dyfi, Eos Dyfed, Asaph Godreu’r
Graig, Mr. LI. Williams, Alawydd Glan Tawe, Telorfab, Alaw
Meudwy, a glee-parties Clydach, y Wern, Pant-teg, Gurnos,
Alltwen, a’r Dyffryn. Hefyd ym 1876, cynhaliwyd cyfarfodydd yn y
dafarn er mwyn trefnu cyngerdd i godi arian ar ran John J. Davies
(Ieuan Ddu), bardd ac eisteddfodwr o’r Alltwen a oedd yn gadael
y cwm i fynd i fyw i America – ‘yr oedd y cynulliad yn lluosog o
feirdd a llenorion Alltwen a Phontardawe’, ysgrifennodd Thomas
Williams (Glan Llechau).
Yn llai parchus eto, efallai, oedd y digwyddiadau chwaraeon a
oedd yn cael eu cynnal yno. Cynhaliwyd gornestau paffio mewn
marquee y tu ôl i’r dafarn ym mis Awst 1914 ac un o ornestau’r
noson honno oedd Bob Logan o Glydach yn erbyn Bertie Jenkins,
Pontardawe yn mynd am bencampwriaeth pwysau trwm
(welterweight) Cwm Tawe. Yn y bowt nesaf, cafodd Jack
Mainwaring, Pontardawe ei wahardd am
bwnsh budr yn erbyn Dai Williams o
Godre’rgraig a bu raid ei ddal yn ôl gan ei
eilyddion ar ôl iddo geisio ymosod ar
Williams wedyn.
Gwelwyd agwedd amharchus y dafarn yn
fwyaf amlwg mewn digwyddiad arall oedd yn
gysylltiedig â chwaraeon, y tro hwn ym mis
Gorffennaf 1899. Roedd pentref Pontardawe
yn brysur ar ôl cyfres o rasys beicio lleol ac
arestiwyd pedwar dyn lleol, gweithwyr yn y
gweithfeydd dur yn Ystalyfera, am guro dau
ddyn arall a oedd yn weithwyr tun o
Bontardawe y tu allan i’r dafarn. Dechreuodd
y trafferth yn y dafarn pan gymerodd y
pedwar dyn o Ystalyfera yn erbyn Sais a oedd yn bresennol ac fe
alwodd un ohonynt ef yn ‘English b——-’. Aeth pethau o ddrwg i
waeth y tu allan, a chafodd un o’r dynion ei anafu’n ddifrifol wedi
i’r pedwar ei gicio’n giaidd. Roedd y dyn mewn cyflwr gwael am
ddyddiau, dan ofal y meddyg lleol, Dr Powell, ac fe gadwyd y
pedwar dyn o Ystalyfera yn y ddalfa cyn eu hachos yn llys
Pontardawe. Cafodd dau o’r dynion eu carcharu, un am chwe
wythnos a’r llall am 21 diwrnod, a chosbwyd un arall â dirwy o £1
a chostau. Ond, er gwaethaf difrifoldeb y digwyddiadau hyn, nid
oedd sefyllfaoedd fel hyn yn niferus nac yn gyffredin.
Yn olaf, daeth rôl newydd i’r Gwachel yn ystod y Rhyfel Byd
Cyntaf. Cynhaliwyd ciniawau a ‘chyngherddau ysmygu’ yno er
mwyn anfon milwyr i’r ffrynt gyda dymuniadau gorau’r gymuned.
Cynhaliwyd un ar gyfer Preifat Phil Wilcox ym mis Chwefror 1915,
er enghraifft, a chyflwynwyd pwrs o aur a sigaréts iddo gan ei gydweithwyr yng ngwaith Gilbertson. Unwaith eto, roedd rôl y dafarn
yn adlewyrchu diddordebau a bywydau’r landlordiaid – roedd
Daniel Phillips a’i wraig Mary Ann Phillips yn rhedeg y dafarn o’r
1890au ymlaen ac, yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd eu
meibion, George a Frank, yn ogystal ag aelodau eraill o’r teulu, yn
aelodau o’r lluoedd arfog. Roedd George wedi ymuno â’r Welsh
Horse ym mis Awst 1914, ar ôl gwasanaethu yn ystod Rhyfel De
Affrica ac fe dreuliodd bedair blynedd a hanner yn y lluoedd arfog,
a chyfnodau yn Gallipoli, Tripoli a Phalesteina.
Nid lle ar gyfer yfed cwrw yn unig oedd y Pontardawe Inn, felly,
ac mae’n bosib gweld hanes y cwm yn cael ei adlewyrchu yn
ystafelloedd y dafarn dros y blynyddoedd. Mae’n glir bod grwpiau
a chymdeithasau gwahanol o fewn y gymuned wedi gweld y
dafarn fel man cyfarfod neu fel canolfan gymunedol ddefnyddiol,
er gwaethaf cryfder y mudiad dirwest yn y cwm, ac nid oedd staen
pechod y ddiod felltith yn ddigon i gadw pobl i ffwrdd. Ar yr un pryd,
nid oedd y tafarndai’n hollol rydd o agweddau dadleuol ac nid
oeddent yn hollol barchus ychwaith. Roedd realiti y berthynas
rhwng ‘pobl y capel’ a ‘phobl y dafarn’ yn llawer mwy cymhleth nac
y mae’r syniad yn ei awgrymu. Wrth i ddegau o dafarndai gau yn
flynyddol yng Nghymru yn sgil newidiadau yn ein patrymau byw a
chymdeithasu, tybed a oes achubiaeth i rai ohonynt heddiw o
adolygu y math o weithgareddau a gaiff eu cynnal ynddynt a dysgu
ambell wers o’n hanes?
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk

abER-cRaf
llONGYFArCHiADAU
Llongyfarchiadau i Len a Joyce Davies Aber-craf ar eu penblwydd Priodas Ddiemwnt ar ddydd Iau 23 Mawrth. Priodon
nhw yn Eglwys Dewi Sant, Aber-craf ym 1957. Mae tri o blant,
chwe ŵyr a phedwar gor-ŵyr gyda nhw. Dathlodd y teulu gyda
phryd o fwyd yn y Pen-y-cae Inn ar y nos Iau a mwynheuon
nhw mas draw. Hoffai’r teulu ddiolch i bawb a ddymunodd benblwydd priodas hapus iddynt ar eu diwrnod arbennig.
CENNiN PEDr
Os ewch chi lan y cwm, heibio Aber-craf, gwelwch chi
ddigonedd o Gennin Pedr ar ochr yr heol. Efallai y cofiwch chi’r
erthygl a’r lluniau rai misoedd yn ôl am y diwrnod plannu
bylbiau Cennin Pedr gan Grŵp Adfywio Aber-craf.
Llongyfarchiadau i bawb oedd wedi cymryd rhan, mae’n wledd
i’r llygaid i weld melyn y Cennin Pedr wrth ochr yr heol! Da iawn
chi!
PEN-blwYDD HAPUS
Ar Ddydd Sadwrn 25 Mawrth, dathlodd Pat Francis, Caer-bont
ei phen-blwydd yn 89! Penblwydd hapus a llongyfarchiadau i
chi Pat!
CODi AriAN i ElUSEN Y britiSH HEArt FOUNDAtiON
Fel y cofiwch, soniwyd am Dr Nia Davies Jones yn rhedeg y
Marathon yn Llundain rai misoedd yn ôl. Nos Wener diwethaf,
cynhaliodd Nia noson gwis a rholiau cig eidion yn Nhafarn y
Rheolau, Aber-craf. Roedd hi’n noson lwyddiannus dros ben a
chodwyd dros £850 i’r elusen. Diolch i bawb a gefnogodd y
noson.
Cofiwch, os hoffech chi ginio dydd Sul y Pasg yn Nhafarn y
Rheolau, bydd rhaid llogi eich lle mor fuan â phosib!!
CrUFtS
Llongyfarchiadau i Klasana Daydreamer to Bilijees neu Buddy
– Ci Pomeranian Bill a Jean Stone, Caer-bont Aber-craf. Daeth
Buddy yn ail yng nghystadleuaeth y grŵp ‘yearling’, yn Crufts
yn yr NEC yn Birmingham. Enillodd Buddy lawer o
gystadlaethau cyn cael y cyfle i gystadlu yn Crufts. Mae Bill a
Jean wedi bod yn gweithio gyda chŵn ers yr wythdegau, pan
oeddent yn cynnal sesiynau hyfforddi cŵn.
CYDYMDEiMlAD
Cydymdeimlwn gyda Tony, Swyddfa’r Post, Aber-craf, ar
farwolaeth ei fam fis diwethaf. Diolch am holl waith caled Tony
a Cath yn adfywio gwasanaeth y Swyddfa Bost yn Aber-craf.
CYlCH CANU YSGOl Y CribArtH
Bob bore Mercher o 9 tan 10.15, yn ystod tymor yr ysgol,
cynhelir grŵp rhiant a phlentyn bach. Mae croeso mawr i bawb
ymuno yn yr hwyl, gyda chanu, gweithgareddau gwahanol,
crefftau, neu ymuno i gael disglaid a sgwrs!
GwEitHGArEDDAU CYSON YN NEUADD lES Y
GlOwYr, AbEr-CrAF
• Pob nos Fawrth, nos Iau a nos Sadwrn o 8.30 p.m. hyd
10.15 p.m. bydd Bingo yn cael ei gynnal.
• Pob nos Lun bydd Whist yn cael ei chwarae.
• Pob bore Iau – yn y Neuadd Lai (Lesser Hall) am 10.15 Gweddi foreol ac am 10.30 – Bore coffi
Cadwch eich llygaid ar agor am weithgareddau eraill a fydd yn
cael eu cynnal yn y Neuadd.
Yr Hwb
Cofiwch, mae eich Swyddfa Bost ar agor ac yn brysur! Ceir
bwyd yno, heblaw am sgwrs a disglaid o de neu goffi!
GwASANAEtHAU’r PASG
Ar ddydd Gwener y Groglith, cynhelri Gwasanaeth yng
Nghapel Ty’n-y-coed am 10.30 a.m. gyda Mr Gareth Hopkin
wrth y llyw.

Ar ddydd Sul y Pasg, bydd yna wasanaeth boreol am 10.30
a.m. ac wedyn am 6 p.m. Croeso i bawb ymuno â’r Gymanfa
Ganu. Os dewch chi yn y bore, efallai cewch chi syrpreis bach
i gofio a dathlu’r Atgyfodiad.
GwASANAEtHAU PASG EGlwYS CAllwEN A CHAPEl
COElbrEN
Dydd Sul y blodau:
Capel Coelbren – 9.00 a.m. Callwen – 3.00 p.m.
Dydd Gwener y Groglith: Callwen – 2.00 p.m.
Dydd Sadwrn y Pasg, 15 Ebrill am wylnos Pasg:
Callwen- 7.00 p.m.
Dydd Sul y Pasg:
Capel Coelbren – 9.00 a.m. Callwen – 3.00 p.m.
PEN-Y-CAE
Ar 16 ac 17 Ebrill, cynhelir gwledd o gerddoriaeth a thalentau
cerddorol i ddathlu’r Pasg ym Mharc Gwledig Craig-y-nos.
Cewch wrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth o operâu, gwerin,
i gerddoriaeth bop. Cynhelir y datganiadau ddwywaith ar ddydd
Sul y Pasg a dwywaith ar ddydd Llun y Pasg am 12.30 a 3 o’r
gloch. Bydd y cyngerdd yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd
o gwmpas! Bydd unrhyw roddion yn mynd tuag at Ambiwlans
Awyr Cymru.
Ar ôl cael blas ar y gerddoriaeth ym Mharc Craig-y-nos,
efallai hoffech chi fynychu noson gerddorol arall, gan y grŵp
‘Well Seasoned’ yng Nghlwb Pen-rhos ar 29 Ebrill am £5 yr un.
Mae elw cyngherddau ‘Well Seasoned’ wastad yn mynd tuag
at Ambiwlans Awyr Cymru, felly cefnogwch nhw os gwelwch
yn dda!

coELbREN
COElbrEN
Mae’n dda clywed bod Nita Evans, a Gwyn Williams, Heol yr
Orsaf, adre ar ôl cyfnod yn yr ysbyty ac yn gwella.
Hefyd, ar ôl cwympo wrth lanhau’r ffenestri, a chael triniaeth
yn yr ysbyty, mae Mrs Ryan Evans adre ac yn gwella.
YMDDEOliAD
Colled fawr i Cancer Research yw ymddeoliad Mrs Phyllis
Phillips, Heol yr Orsaf, Coelbren. Mae Phyllis wedi bod yn
cynnal raffl bob blwyddyn am y 40 mlynedd diwethaf i godi
arian i’r elusen hon. Bob blwyddyn crwydra Phyllis strydoedd
Coelbren a chnocio ar ddrysau ei chymdogion er mwyn casglu
arian a gwerthu tocynnau raffl. Pob hwyl i chi Phyllis, a diolch
am roi eich amser a’ch egni i helpu codi arian i’r elusen sy’n
effeithio ein bywydau dyddiol.
GwEitHGArEDDAU CYSON YN NEUADD Y PENtrEF,
COElbrEN
• Pob Dydd Llun am 6.15 p.m., Grŵp Theatr Coelbren i blant.
• Ar ail ddydd Mawrth pob mis am 1.30 p.m., bydd Cangen
Pensiynwyr Coelbren yn cwrdd.
• Pob dydd Mercher am 10.15 a.m., cynhelir bore coffi.
• Pob nos Fercher am 7 p.m. - gwersi bolddawnsio.
• Pob dydd Iau am 12.30 p.m. - Clwb Crefft.
• Pob nos Wener, bydd y bar ar agor o 7 p.m.
DYMA riFAU FFôN CYNGHOrwYr CYNGOr tAwE UCHAF:
Cyngorydd Sir: David Thomas – 01639 730 033
Clerc y Cyngor: Elwyn Gwilym – 01639 843003
Ebost: taweuchaf@yahoo.co.uk
Steve Davies (cadeirydd): 01639 701508
Carol Williams: 01639 730250
Arlene Jones: 01639 730160
Auriol Graham: 01639 700586
Gareth Hayton: 01639 730627
GwASANAEtHAU SwYDDFA’r POSt
Fel y gwyddoch chi, does dim Swyddfa Bost yng Nghoelbren,
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Ynys-wen na Pen-y-cae, felly, mae yna wasanaeth symudol yn
galw heibio:
• Ynys-wen – pob prynhawn Llun o 2.15 tan 3.15
• Coelbren – yn Neuadd Les y Glowyr – pob prynhawn Llun
a phob prynhawn Iau o 12.00 tan 1.30 p.m.
Os hoffech chi fwy o wybodaeth, ffoniwch 03457 22 33 44 neu
‘textphone’ 03457 22 33 55.

yn chwarae’r cymeriad Nessarose yn y cynhyrchiad yn yr
theatr yr Apollo Victoria. Ar ôl gadael Maesydderwen aeth hi i
Mountview Academy a chafodd hi anrhydedd dosbarth gyntaf
yn ei phwnc. Os aethoch chi i weld ‘Sleeping Beauty’ yn
Abertawe dros y Nadolig, y hi oedd y Sleeping Beauty!
Llongyfarchiadau mawr i Sarah, sy’n ferch i’r Cynghorydd
Susan McNicholas, Glan-rhyd.

ystRaDGyNLais

ystaLyfERa

OEDFAON Y PASG
Yng nghapel Sardis am 10.30 y bore ar ddydd Gwener y
Groglith cynhelir oedfa dan ofal Dr Dai Lloyd, AC.
Yna am 2.30 y prynhawn yng nghapel Ainon ar ddydd
Gwener y Groglith cynhelir oedfa dan ofal y Parchedig Irfon
Roberts, Aberteifi.
Yng nghapel y Tabernacl, ar ddydd Llun y Pasg am 10.30 y
bore cynhelir y Gymanfa Ganu Undebol. Yr arweinydd gwadd
fydd y Parchedig Clive Williams, Craig-cefn-parc.
Croeso cynnes i bawb i’r oedfaon hyn.

DA iAwN ’FErA
Roedd y gêm gyn-derfynol rhwng tîm rygbi Ystalyfera ac Abercarn yn Llanharan ar brynhawn Sadwrn, 25 Mawrth gyda’r
pwysicaf yn hanes y clwb erioed. Roedd llawer yn y fantol,
oherwydd byddai’r tîm buddugol yn cael rhedeg allan ar dir
sanctaidd Stadiwm y Principality, Caerdydd ar 16 Ebrill i
wynebu eu gwrthwynebwyr.
Felly roedd tipyn o densiwn yn y gêm gyda’r ddau dîm yn
ymroi yn llwyr gydol yr 80 munud. Roedd bechgyn Aber-carn
yn gryf ac yn gadarn ac wedi codi eu gêm ar gyfer yr achlysur.
Felly hefyd Ystalyfera ac roedd y freuddwyd o gyrraedd y
rownd derfynol wedi eu hysbrydoli hwythau hefyd i chwarae
rygbi o’r safon uchaf. Cael a chael oedd hi, gyda’r gêm yn llifo
nôl a ’mlaen, ond sicrhawyd y pwyntiau i Ystalyfera gan Gareth
James, Steffan Jones, Mathew Scott a Steffan Castle.
Gyda dwy funud i fynd, dyma oedd y sgôr: Abercarn 22,
Ystalyfera 21. Roedd hi’n edrych yn dywyll, ond yn eiliadau olaf
y gêm a’r ’Fera yn gwasgu, tasgodd y bêl mas i ddwylo diogel
Steffan Castle a gyda’r gic adlam berta welws dyn erioed,
llwyddodd Steffan, y Cyfarwyddwr Angladdau dawnus, ifanc o
Ystalyfera gladdu gobeithio Aber-carn, er mawr lawenydd i’r llu
o gefnogwyr Ystalyfera oedd yn gwylio’r gêm. Yn sicr iawn,
Steffan Castle oedd arwr y foment, ymhlith pob arwr arall oedd
wedi cynrychioli Ystalyfera y prynhawn Sadwrn bythgofiadwy
hwnnw.
Rhagor o’r un peth yn Stadiwm y Principality ar 16 Ebrill.
Bydd yn gyfle gwych i’r tîm greu hanes. ’Ry’n ni gyd y tu ôl i
chi, bois. Ewch amdani!

MArwOlAEtHAU
Ar 8 Chwefror bu farw Vera Morgan, gynt o Maes-y-cwm; priod
y diweddar Ceiriog, mam Beverley, mam yng nghyfraith Mary
Wyn, mamgu Carl, Carys, Katie a Lewis.
Yn Ysbyty Treforys ar 10 Chwefror bu farw Beryl Jonathan,
Rhestr Fawr, priod y diweddar Kenwyn, mam Martyn a’r
diweddar Robert, mam yng nghyfraith Pauline, mamgu Ian,
Samantha, Charles a’r ddiweddar Siân, a chwaer Margaret.
Yng nghartref y Gelli ar 19 Chwefror farw Sarah Margaret
Howys Williams, Heol Ynyscedwyn, priod Murray, mam Geraint
a Siân, mamgu a chwaer annwyl.
Ar 2 Mawrth yn ei chartref ar Heol yr Orsaf bu farw Val
Harris, mam David, mam yng nghyfraith June, a modryb
annwyl.
GwEllHAD bUAN
Dymunwn yn dda i Mrs Mary H. Thomas a Mrs Ann Marke,
Heol Aberhonddu sydd adre nawr yn ymgryfhau ar ôl derbyn
triniaeth yn yr ysbyty.
CYDNAbOD JOSEF HErMAN FEl UN O’r MAwriON
Mae’r rhaglen deledu Sky Arts, mewn cydweithrediad ag Oriel
Tate Britain yn paratoi cyfres ar arlunwyr mawr gwledydd
Prydain, yn cynnwys William Hogarth, John Constable, Turner
a Josef Herman.
Bydd gwahanol gymeriadau megis Cerys Matthews a
Michael Sheen ac eraill yn dewis eu hoff artisiaid a’u
cysylltiadau â gwahanol dirweddau a’u hysbrydolodd.
Dewis yr actor o Faglan yw Josef Herman a bydd yn ymweld
ag Ystradgynlais er mwyn darganfod yr hyn a ddenodd ac a
ysbrydolodd yr arlunydd. Dianc o Warsaw rhag y Natsiaid
wnaeth yr Iddew Pwylaidd ifanc cyn y rhyfel, a chyrraedd tafarn
Pen-y-bont yn Ystradgynlais pan oedd y gweithfeydd glo yn eu
bri yn y 1950au. Fel dyn o’r dosbarth gwiethiol gallai uniaethu
â’r werin bobol ac roedd wrth ei fodd yn portreadu’r gymdeithas
lofaol yn Ystrad. Mae Michael Sheen am bwysleisio hefyd
gyfraniad ffoaduriaid i’n diwylliant. Darlledir y rhaglen ym mis
Mai, 2017.
llONGYFArCHiADAU
Llongyfarchidau i Sophie Catrin a David Barbeau ar
enedigaeth eu gefeilliaid Louis a George ar ddydd Gwener 24
Mawrth. Sophie yw merch Hywel Watkins, Heol Cwm Tawe, a
Linda. Mae Sophie yn orwyres i’r teulu Watkins, yr hen ‘Chippy’
ym Mhen-rhos.
NEwYDDiON DA
‘Rwy’n siwr eich bod wedi clywed am y sioe gerdd ‘Wicked’ yn
Llundain; mae un o gyn-ddisgyblion Ysgol Glan-rhyd a
Maesydderwen, sef Sarah McNicholas wedi llwyddo i gael lle
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CAPEl Y wErN
CrOESi’r FFiN i Sir GAErFYrDDiN
Mae Rhys, ysgrifennydd diwyd y Wern a’i briod annwyl Kath
ynghyd â’u modryb Mary wedi penderfynu symud o Gwm Tawe
ac ymgartrefu yn y Betws, ger Rhydaman. Yn ôl y disgwyl ac
yn gwbl ddealladwy fe fydd eu cymdogion yn gweld eu heisiau
yn fawr gan iddynt fynd yn ddwfn iawn i serchiadau pawb a’u
hadwaen.
Nid dyma’r tro cyntaf i Rhys a Kath newid aelwyd ond mae
lle i gredu mai dyma’r tro olaf y bydd hyn yn digwydd. Beth
bynnag am hynny, ac ar ran y llu o’u ffrindiau ymhob man,
dymunwn flynyddoedd lawer o hapusrwydd a dedwyddwch i
Rhys, Kath a Mary yn eu cartref newydd ar Heol Pen-twyn, y
Betws.
DYMUNO’N DDA i bEr HUGHES
Yn dilyn anhap wrth gadw cyhoeddiad ar y Sul, bu’n rhaid i’r
Parchedig Bernant Hughes dreulio peth amser yn yr ysbyty.
Roedd hyn yn bryder, nid yn unig i’w deulu annwyl, ond yn sicr
i’w gyfeillion oll ymhobman. Ond mae’n dda gennym ddeall fod

Ber yn eithaf cyfforddus erbyn hyn ac edrych ymlaen i fod ar
ei draed ac o gwmpas ei bethe’, a hynny’n fuan iawn.
Pob dymuniad da i Ber a mawr yw’r gobaith mai’r newyddion
nesaf a glywn o Ruthun yw fod Ber wedi ailgydio yn y gwaith
sydd wrth fodd ei galon, sef cyfryngu trysorau gras i‘r sawl sy’n
eistedd wrth ei draed ac yn gwrando ar ei eiriau.
llONGYFArCHiADAU MAwr i rOGEr A MArilYN
Mae dathlu pen-blwydd
priodas bob amser yn
achlysur haps a llawen.
Cymaint yn fwy yw’r
achlysur pan fod dau
mor boblogaidd ac
adnabyddus â Roger a
Marilyn Castle yn dathlu
eu priodas aur.
Roedd eu haelwyd
hyfryd yn y Farteg yn
gyrchfan amlwg i’r llu o
gardiau dderbynion nhw
i nodi carreg filltir mor
nodedig. A boed i’r
cyfarchiad
hwn
ychwanegu at yr holl
negeseuon
o
ddymuniadau da a ddaeth i’w rhan yn ddiweddar.
Boed i’r blynyddoedd nesaf hyn fod yn hynod fendithiol i
Roger a Marilyn, ac yn bennaf oll boed iddynt gael nerth ac
iechyd i fwynhau cwmni ei gilydd am amser hir i ddod.
YMDDEOliAD HAPUS i JENNiFEr
Ar ôl bod yn Asda, Treforys, am bymtheg mlynedd mae
Jennifer Davies, Ffordd Emlyn, yn teimlo fod yr amser wedi
dod iddi roi’r gorau i fynd i’w gwaith bob dydd ac i ymddeol. Yn
sicr fe fydd Jennifer yn gweld eisiau ei chydweithwyr yn fawr
iawn a hwythau yn gorfod wynebu diwrnod gwaith heb gyfeilles
mor ddymunol â Jennifer yn cadw cwmni iddynt.
Gan fydd amser ganddi ar ei dwylo o hyn ymlaen, bwriad
Jennifer yw treulio mwy o amser gyda’i theulu annwyl: Geraint,
Simon a Rhian, Stephanie a Paul ynghyd â Leah, Celyn, Ffion
a Betsan. Mae’n fwriad gan Jennifer a Geraint hefyd dreulio
mwy o amser yn eu carafan ac mae’r ddau ohonynt yn edrych
ymlaen yn eiddgar at hynny.
Pob dymuniad da i Jennifer a’i theulu i’r dyfodol.

CwrDD CHwiOrYDD, ADrAN CwM tAwE
O dan nawdd y mudiad uchod cynhaliwyd cyfarfod hyfryd iawn
yn y Wern ar brynhawn Iau, 2 Mawrth. Braint yn wir oedd cael
croesawu chwiorydd capeli’r ardal i’r Wern ar gyfer eu Cyfarfod
Blynyddol. Llywyddwyd y rhan gyntaf yn ddeheuig iawn gan
Mair Thomas, Gibea, Brynaman. Cymerwyd at y rhannau
arweiniol gan Rona (darlleniad) a Marionne (gweddi) ac yn ôl
y disgwyl fe wnaethon nhw eu gwaith yn raenus. Wedi urddo
Mrs Jaynie Lane fel y llywydd newydd, cymerodd Jaynie at yr
awenau yr ail ran. Yn ei ffordd ddihafal ei hun diolchodd Jaynie
i bawb a gyfrannodd at y cyfarfod. Diolchwyd yn arbennig i Mrs
Eileen Evans am anerchiad hynod ddiddorol a ddaliodd sylw

pawb oedd yn bresennol. Ychwanegwyd at wedduster y
cyfarfod gan Mr Doug Roberts wrth yr organ. Mae’n diolch yn
fawr hefyd i Mr Howard Roberts am ei gymorth wrth lunio’r
taflenni. Wedi’r cyfarfod braf oedd cael cymdeithasu o gwmpas
y byrddau a threfnu lleoliad cyfarfod y flwyddyn nesaf.

cwmLLyNfELL
ClEiFiON
Estynwn bob dymuniad da i dri o drigolion y pentre sydd wedi
derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar, sef Mrs Glenys
Evans, Dolawel; Mr Clive Trotman, Dolawel a Mr Brian
Williams, Y Goedlan.
DDAtHlU GŵYl DDEwi
Ar fore 1 Mawrth, gwahoddwyd rhieni a ffrindiau I ddathlu’r Ŵyl
yn neuadd yr ysgol. Roedd yn dda i glywed côr y plant yn canu
caneuon traddodiadol plentyndod mor hwylus a llawen. Daeth
hyn â chymaint o atgofion melys yn ôl i nifer o oedolion a oedd
yn bresennol yno.
Yna yn y prynhawn yn Neuadd y Pentre bu’r plant yn
diddanu criw Cymry Bywiog a oedd yn ddathlu gyda chawl a
theisen, a chafwyd prynhawn pleserus iawn.

DAtHlU
Llongyfarchiadau i Mr Myrddin Morgan, Heol Pen-y-graig sydd
newydd ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed, a Mr Darrell Thomas,
Heol Samuel, yn 80 oed.
Y NEUADD
Daeth newyddion i law fod y cynlluniau ar gyfer symud y
Feddygfa i’r Neuadd wedi methu. Rhaid aros ’nawr i weld beth
fydd y datblygiadau nesaf.
Clwb 100
Enillwyr y Clwb 100 oedd Mr Gari Jones (£100), Mr Eurof
Thomas (£50) a Mr Garfield Davies (£25).
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yR aLLt-wEN
Y CAPEl
OEDFA Yr OFAlAEtH
Cynhaliwyd oedfa yr ofalaeth yn Eglwys Soar Maesyrhaf ar 5
Mawrth. Cyflwynwyd yr emynau gan aelodau’r ddwy eglwys,
Amy a Matthew Phipps, Rhian Swithenbank, Wiliam Lanchbury
a Nia Griffiths. Darllenwyd gan Sharon Rees, Mari Lanchbury
a Nia Johns. Offrymwyd gweddi gan Rhiannon HammondPugsley a darllenodd Llinos Scourfield Salm y Genedl gan
Jennie Eirian Davies. Cafwyd cyfraniad hyfryd gan blant Ysgol
Sul Soar-Maesyrhaf wrth iddynt ganu Dyn Da oedd Dewi a
dawnsio dawns werin. Cafwyd datganiad ar y ffidil o Dafydd y
Garreg Wen gan Andrew Millard. Roedd Sulwyn Thomas, un
o weithwyr gwirfoddol gweithgar prosiect Llyfrau Llafar Cymru
sy’n darparu llyfrau ar dâp i’r deillion, yn bresennol i dderbyn
siec oddi wrth aelodau Soar-Maesyrhaf. Roedd dwy eglwys
arall yr ofalaeth sef yr Allt-wen a Bethania Tymbl eisoes wedi
cyfrannu. Mae dau aelod o Soar Maes-yr-haf, Sally Aubrey a
Mair Evans, yn derbyn y Llyfrau Llafar. Trefnwyd yr oedfa a
gweinyddwyd y Cymun gan y Parchedig Gareth Morgan
Jones. Yr organydd oedd Iwan Shopland. Ar ôl yr oedfa
cawsom gyfle i gymdeithasu â’n gilydd dros ddisgled o de a
phice ar y maen. Bydd yr Oedfa Ofalaeth nesaf ar Sul y Pasg,
16 Ebrill yn yr Allt-wen am 10.30 a.m.
CYNGHErDDAU
Yn ystod mis Mawrth trefnwyd dau gyngerdd cofiadwy, safonol
iawn yn y Capel - diolch i bawb a gymerodd ran ac a
gefnogodd.
Ar Ddydd Gŵyl Dewi cynhaliwyd cyngerdd er budd elusen
Crohn’s a Colitis UK. Cafwyd eitemau amrywiol gan Gôr y
Gyrlais dan arweiniad Andrew Millard gyda Christopher Lewis
yn cyfeilio. Swynwyd pawb gan eitemau safonol iawn gan
ieuenctid yr ardal - Tomos Boyce, Blwyddyn 7 Ysgol Gyfun
Gŵyr ar y trwmped; yr unawdwyr lleisiol Megan Davies,
Blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Llwynderw a Tiaan Jones,
Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Ystalyfera; Gethin Rogers Blwyddyn
7 Ysgol Gyfun Gŵyr ar y ffidil a Ioan Jones, Blwyddyn 10 Ysgol
Gyfun Ystalyfera ar y trombôn. I orffen y gyngerdd chwaraeodd
Christopher Lewis yr emyn dôn Blaen-wern ar yr organ.
Llywyddwyd y noson yn effeithiol iawn gan Rhys Locke. Ar ôl
y gyngerdd cafodd bawb y cyfle i gymdeithasu yn y Festri a
diolch i gwmni Tesco am ddarparu’r bisgedi.
Trefnwyd cyngerdd ar 16 Mawrth gan aelodau iau y Capel
a’r elw yn mynd at achosion lleol. Y Llywydd oedd y Parchedig
Gareth Morgan Jones ac fe groesawyd Jeremy Miles AC yn
gynnes. Cymerwyd rhan gan Gôr Meibion Clwb Rygbi Treforys
dan arweiniad Huw Rees a’i gyfeilydd Hywel Evans, a Pharti
Llwchwr gyda’u harweinydd Janet Jones a Huw Rees yn
cyfeilio. Cafwyd eitemau gan Gôr Ysgol Gymraeg Pontardawe
ac Ysgol Gyfun Ystalyfera wrth i Ffion Lowe ganu tair cân, ac
Andrew Millard ganu’r ffidil gyda’i fam Kathryn Millard yn
cyfeilio iddo. Ymunodd y ddau gôr gyda’r unawdydd Huw
Roberts i ganu ‘Anfonaf Angel.’ Trefnwyd lluniaeth i bawb yn y
Festri gan chwiorydd y Capel.
GwEllHAD bUAN
Dymunwn wellhad buan i Ceinwen Biffin, Bryn Llewelyn, sydd
wedi cael llawdriniaeth ar ei chlun yn Ysbyty Treforys yn dilyn
cwymp.
tAitH GErDDED MACMillAN - DEwCH AM DrO!
Yn dilyn llwyddiant y daith gerdded y llynedd, mae grŵp
Cyfeillion Macmillan yr Allt-wen yn cynnal taith gerdded arall
eleni i godi arian ar gyfer gofal canser lleol. Bydd cerddwyr yn
medru dewis un o dri llwybr dros fynyddoedd Cwm Tawe - un
10 milltir o hyd, un 7 milltir o hyd ac un 3.5 milltir o hyd a fydd
yn addas ar gyfer teuluoedd. Bydd y daith yn cael ei chynnal
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ar ddydd Sul 30 Ebrill gan ddechrau o Ganolfan Hamdden
Pontardawe. Y gost yw £5 y person a £5 y teulu sy’n cerdded
ar y daith i deuluoedd. Gallwch gofrestru yng Nghanolfan
Hamdden Pontardawe, Canolfan y Celfyddydau Pontardawe
neu Fferyllfa Well ym Mhontardawe - neu ebostiwch MacSwanseaValley-Walk@outlook.com.
CAwl A CHâN
Cynhaliwyd noson Cawl a Chân arbennig o lwyddiannus yn
Eglwys Sant Ioan er mwyn codi arian ar gyfer Macmillan
Cymru. Trefnwyd y noson gan Grŵp Canser Macmillan yr Alltwen dan arweiniad Betty Ann Jones, Clos Llwyn-allt a bu nifer
o ieuenctid Allt-wen yn
diddanu’r gynulleidfa wrth
ganu, adrodd a chanu
offerynnau. Llwyddwyd codi
£610 at yr achos. Codwyd
£130 gan y raffl ar gyfer y
ddoli Gymreig gafodd ei gwau
gan Betty Davies a chodwyd
£43 wrth werthu cywion bach
Pasg Susan Hughes. Mae’r
Grŵp hefyd yn ddiolchgar i
Mothercraft, Longford sydd
wedi casglu £500 ar gyfer
Macmillan Cymru.

MErCHED Y wAwr
Hyfryd oedd croesawu Grace Birt, Abertawe i’n plith unwaith
eto. Y tro hwn y testun oedd Ysgrifen Gain. Mae Grace yn
perthyn i Gymdeithas Ysgrifwyr De Cymru a dangosodd sawl
enghraifft o’i gwaith i ni, yn eu plith sut roedd wedi dehongli
Cofio Tryweryn, Tân ar y Comin, Dic Penderyn, dathlu
Cymdeithas Gŵyr yn 60, ac ati. Roedd llawer o’r gwaith yn
cynnwys defnydd o aur 23.5 carat. Roeddem i gyd yn rhyfeddu
at ei dawn, nid yn unig yr ysgrifen ond hefyd yn y syniadau
gwych a gafodd i ddehongli’r cyfan. Pleser oedd bod yn
bresennol ar gyfer y prynhawn yn Nhŷ’r Gwrhyd. Hefyd
dosbarthwyd bagiau arbennig i bob aelod fel rhan o
Ddathliadau Aur y Mudiad.

PoNtaRDawE
tAbErNACl PONtArDAwE
Ebrill
9
5.30
14 10.30
16 10.30
23 10.30
30 10.30

Y Brawd Gareth Hopkin
Y Parchedig Owen Pugh (Groglith)
Y Parchedig Owen Pugh (Pasg)
Y Brawd Walford Morris
Y chwaer Lorraine King (Saesneg)

MAi
7
14
21
28

Y Parchedig Owen Pugh (Cymundeb)
Cymorth Cristnogol yng Nghapel Soar
Y Chwaer Lorraine King (Saesneg)
Y Parchedig Owen Pugh

10.30
10.30
10.30
10.30

CiNiO DYDD GŵYl DEwi
Yn ôl ein harfer dathlwyd Dydd Gŵyl Ddewi, a threfnwyd y
noson gan Gymdeithas Ruth a Naomi. Cafwyd bwyd
bendigedig a diddanwch ardderchog mewn ffurf cwis ‘Siôn a
Siân’. Hoffwn ddiolch i’r chwiorydd am eu gwaith parod yn
trefnu gweithgareddau amrywiol yn ystod y flwyddyn, ac am
eu haelioni wrth gefnogi’r achos yn ariannol.
ClEiFiON
Cydymdeimlwn yn llwyr gada‘n holl aelodau sydd wedi, neu yn
dal, i ddioddef o afiechyd yn ystod y misoedd diwethaf. Mae
rhyw wyth neu fwy ohonynt wedi bod yn gysylltiedig ag ysbyty
lleol gyda rhai ohonynt yn dal i gael triniaeth. Gobeithiwn y
byddant yn cael gwellhad cyn bo hir.
GwASANAEtH DAN-Y-brYN
Ychydig cyn y Nadolig cawsom ein gwasanaeth arbennig i
ddathlu’r geni gyda thrigolion a staff Preswylfa Dan-y-bryn.
Mae’n achlusur plesurus i bawb ac eleni roedd Band Arian
Gwauncaegurwen yn bresennol i’n diddanu â charolau
poblogaidd. Yn y llun gwelwch rai o drigolon Dan-y-bryn gyda’r
Cynghorydd Rebecca Phillips, Maer Pontardawe, yn y canol.
Mae Maer Castell-nedd, sef Mrs Sheila Penry a Mr Penry ar y
dde, tra bod y Parchedig Owen Pugh a Mrs Pugh rhyngddynt.

bont ar Ogwr yn ystod wythnos y
Sulgwyn.
Rhaid canmol Efa am ennill Cadair
Eisteddfod Ysgol Gymraeg Pontardawe
eleni. ‘Patagonia’ oedd testun ei cherdd.
Llongyfarchiadau Efa - dalier ati!
DiwEDD CYFNOD
Wrth ddosbarthu adroddiadau Soar daeth gwaith Tom fel
Trysorydd yr Eglwys ers deugain mlynedd i ben. Bu’n ffyddlon
ac yn drylwyr yn y gwaith ac mae llawer wedi newid ym mywyd
yr Eglwys ers iddo ymgymryd â’r swydd. Diolchwn yn fawr iddo
am ysgwyddo’r cyfrifoldeb a dymunwn bob bendith a diolch i
Hywel Wyn am fod yn barod i dderbyn y cyfrifoldeb o ddwylo
Tom, yn ogystal â phopeth arall y mae’n gwneud drosom yn
Soar.
DYDD GwEDDi bYD EANG Y CHwiOrYDD
Chwiorydd Cristnogol Ynysoedd y Philipinas gynlluniodd a
threfnodd y gwasanaeth eleni. Ymunodd deunaw o chwiorydd
Allt-wen, Gosen (Trebannws), Tabernacl, Ebeneser (Rhos) a
Soar â Chwiorydd y Byd ar ddydd Gwener 3 Mawrth yn Soar.
Roedd thema’r gwasanaeth - Ydw i’n anheg â thi? - wedi’i seilio
ar ddameg y Gweithwyr yn y Winllan (Mathew 20: 1-6.) Tom
oedd wrth yr organ a Wendy drefnodd y gwasanaeth.
Cymerwyd rhan gan gynrychiolwyr o’r pum eglwys. Mae’r
gwasanaeth yn ychwanegu gwybodaeth am fywyd pobl yr
ynysoedd hyn am mai dyma ein hymdrech arbennig (pob pum
mlynedd) fel Eglwys Bresbyteraidd Cymru i gynnig cymorth
iddynt. Mae’r ynysoedd mewn rhan o’r byd sy’n dioddef
corwyntoedd mawr a bach bob blwyddyn. Teitl ein hymdrech
yw “Corwynt Cariad”. Swm y casgliad oedd £54.
MErCHED Y wAwr
Dyma’r aelodau yn mwynhau prynhawn yng nghwmni Grace
Birt, arlunydd sydd hefyd yn aelod o MyW Abertawe, yn Nhŷ’r
Gwrhyd y mis diwethaf. Cafodd Grace gyfle i drafod y gwaith
celf arbennig y mae hi wedi’i wneud dros y blynyddoedd
diwethaf cyn i’r aelodau dderbyn bagiau Merched y Wawr.

SOAr
Yr YSGOl SUl
Llongyfarchiadau i blant yr Ysgol Sul a fu’n llwyddiannus yn
Eisteddfodau’r Urdd - Cylch Cwm Tawe a Sir Gorllewin
Morgannwg. Yn yr Eisteddfod Gylch, bu Alaw, Erin, Dewi a
Lowri yn fuddugol fel unigolion yng nghystadlaethau llefaru,
canu, ac unawd pres, a phob un o’r plant yn cystadlu mewn
partïon canu a llefaru, cerddorfa a chorau gydag Ysgol
Gymraeg Pontardawe, Ysgol Gyfun Ystalyfera ac Ysgol Gyfun
Bryn Tawe. Cafodd Dewi wobr gyntaf am lefaru ac ail yn yr
unawd pres yn y Sir, ac fe ddaeth Alaw yn drydydd yn yr unawd
a Lowri yn ail yn y llefaru dan 19 oed, ac Anest yn aelod o gôr
buddugol Ysgol Gyfun Bryn Tawe. Da iawn i bawb am gymryd
rhan a phob lwc yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen-y9

fELiNDRE
NEbO
OEDFAON 10.30 A.M. YSGOl SUl 2.30 P.M.
Ebrill
9 Cymanfa Ganu yn Salem 10.30 a.m. (dim oedfa yn Nebo)
14 Gwener y Groglith - 2.30 p.m. Oedfa Gymun, y Parchedig
Owen W. Pugh
16
Sul y Pasg - Y Parchedig Meirion Evans: Oedfa Gymun
23 Y Brawd Rhys Locke
30 Y Parchedig Ifan Rhisiart Roberts
MAi
7 Y Parchedig Carl Williams
14 Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
20 Dydd Sadwrn 6.30 p.m. Cyrddau Mawr
Y Parchedig Vincent Watkins a’r Parchedig Owen W. Pugh
21 Dydd Sul 10.30 a.m. Cyrddau Mawr
Y Parchedig Vincent Watkins a’r Parchedig Owen W. Pugh
28 Y Brawd D.C. Davies
llONGYFArCHiADAU
Mae’n dda clywed bob amser am blant ac ieuenctid Felindre
sydd yn gwneud yn dda. Llongyfarchiadau mawr i Iwan Palmer
ar ei lwyddiant diweddaraf. Ar ôl treulio wyth mlynedd yn yr
Iwerddon ac ennill ei ddoethuriaeth, cafodd swydd ymchwil yn
Mhrifysgol Queens, Belfast. Bellach mae wedi symud i
Gaergrawnt i swydd gyda chwmni Almaenig Fraunhoffer. Bydd
yn gwneud gwaith ymchwil ym maes bioleg celloedd/cell
biology. Pob dymuniad da iddo i’r dyfodol.
Llongyfarachiadau hwyr daeth Parti Dawnsio Gwerin Penrhyd, Rhydaman o dan arweiniad
Jennifer Maloney yn fuddugol
yng Ngŵyl Cerdd Dant Pwllheli y
llynedd, ac un o’r dawnswyr oedd
Mali, wŷres i Marina a’r diweddar
Brin Llewellyn, Abergelli. Gweler
ei llun yn ei gwisg ddawns.
Mae Mary Jones, un o
aelodau Nebo sydd yn byw yn
Casllwchwr, yn dathlu ei phenblwydd yn 80 oed. Dydy iechyd
Mary ddim wedi bod fel y dylai
ers blynyddoedd bellach, ond
pob hwyl wrth ddathlu gyda’r
teulu. Dymuniadau gorau oddi
wrth aelodau Nebo.
SAlwCH
Bu tipyn o salwch yn y pentref yn ddiweddar, rhai yn eu cartrefi
eraill mewn ysbyty. Mae Danny Jones a’r Parchedig Gareth
Mathias nôl adref ar ôl cyfnod yn ysbyty Treforys. Hefyd, mae
Desmond Lloyd o’r Allt-wen, adref wedi cyfnod yn ysbyty Nedd
ac Afan.
Mae Rachel Bennett, merch Huw a Janet Bennett adref o’r
ysbyty ar ôl cael damwain yn ei modur. Hefyd, mae Brian
Evans adref ar ôl cael triniaeth lawfeddygol ar ei ben-glin yn
ogystal â Mary Howells, wedi triniaeth cataract. Mae Ann Baber
hefyd adref yn dilyn profion yn ysbyty Singleton.
Gobeithio bydd pawb yn holliach yn fuan, gyda diolch i’r nyrsys
a’r doctoriaid yn ein ysbytai cyfagos.
CYDYMDEiMlO
Cydymdeimlwn gyda Thelma Gimblett a’r teulu ar ôl
marwolaeth nith iddi, sef Glenys née Williams, merch y
diweddar Islwyn a Muriel sydd yn chwaer i Thelma. Cafodd
Glenys gystudd hir a hithau ond yn 50 oed. Mae yn gadael
priod a theulu yn eu hiraeth yn Waun-gron.
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Bu modryb i Phyllis Bell farw yn 98 yn yr Iwerddon, sef Jean,
priod y diweddar Thomas John Williams. Mae’n gadael Gareth
ei mab yn yr Iwerddon ac Olwen ei merch yn yr Alban a’u
teuluoedd.
Bu Margaret Thomas, Rhos-fawr yn ysbyty Treforys. Cyn
aelod ffyddlon yn Nebo am flynyddoedd ond ar ôl ychydig o
amser bu farw yn yr ysbyty. Cydymdeimlwn gyda’i mab Glyn
a’i merch-yng-nghyfraith Euryl. Hefyd ei hwyresau, Anwen a
Sioned a fu mor annwyl i Margaret.
NEUADD
Mae nifer o bethau yn cael eu cynnal yn y Neuadd. Mae’r
dinasyddion hŷn, dosbarth gwnïo, pilates, clwb ieuenctid,
chiropodist ac ati.
Yn ystod Gŵyl Ddewi, gwnaeth gwragedd y pwyllgor gawl
blasus ar gyfer pawb ar ôl clywed eitemau gan blant yr ysgol
gynradd. Siomedig fu’r ymateb o’r pentref, ond rydym yn
edrych ymlaen am well cefnogaeth y flwyddyn nesaf.

RHyD-y-fRo
CAPEl Y bArAN
Pleser ar Sul cyntaf Mawrth oedd cael cwmni aelodau Saron
Rhyd-y-fro, a ymunodd gyda ni yn ein gwasanaeth. Roedd yr
oedfa o dan arweiniad y Parchedig Owen W Pugh. Pregethodd
gydag arddeliad ar hanes Iesu yn Efengyl Luc yn cyhoeddi’r
newydd da yn y Deml yn Jerwsalem. Daeth yr offeiriadaeth a’r
ysgrifenyddion ato a gofyn iddo. ‘Pa hawl sydd gyda thi i
bregethu?’ Cofiwn fod Iesu wedi tynnu blewyn o drwyn rhain
drwy daflu’r cyfnewidwyr arian allan o’r deml. Mae Luc yn
pwysleisio mai lle oedd y Deml fel ein capeli a’n heglwysi ni
heddiw i bregethu Gair Duw. Dywedodd un wrthyf yn
ddiweddar fod ysgrifennydd capel wedi gofyn iddi am gymryd
gwasanaeth, gan ddweud: ‘Does dim eisiau pregeth, dwedwch
stori fach.’ Duw a’n gwaredo; beth ddywedai’r hen Saint a
gredai’n angerddol mai lle i bregethu’r Gair yw’r pulpud heddiw
fel erioed. Rhybudd Paul i Timotheus oedd: ‘fe ddaw amser
pan na fydd pobl yn goddef athrawiaeth iach ond yn dilyn eu
chwantau eu hunain, gan droi wrth y gwirionedd i wtrando ar
chwedlau.’ Heriodd arweinwyr crefyddol ei ddydd awdurdod
Iesu i bregethu yn y Deml. Atebodd Iesu drwy ofyn cwestiwn:
‘ble gafodd Ioan ei awdurdod - o’r nef neu o’r byd daearol?’ I’r
offeiriadaeth, roedd eu hawdurdod tybiedig nhw yn bwysicach
o lawer nac unrhyw awdurdod dwyfol. Wrth geisio tynnu Iesu
lawr, mewn gwirionedd tynnu eu hunain lawr a wnaethant.
Diolch i’r gennad am ein hatgoffa fod mwy o angen heddiw nac
erioed i bregethu’r Gair.
Bydd oedfa mis Mai o dan ofal y Parchedig Clive Williams,
mis Mehefin y chwaer Einir Jones, mis Gorffennaf y Parchedig
Gerald Jones. Bydd pob oedfa am 2.30 p.m. ar Sul cyntaf y
mis. Croeso cynnes iawn i bawb
SArON
Ebrill
9 Dorian Richards
16 Dim cwrdd
23 Ken Allison
30 Pastor Ron Williams
GwEllHAD bUAN
Dymunwn wellhad buan i Mrs Jean Williams, Waun Pen-lan.
llONGYFArCHiADAU
Mae Ollie a Phillipa Drake wedi mabwysiadu dau blentyn bach,
merch a bachgen. Mae Phillipa yn ferch i Gethin a Michaelle
Evans, Saundersfoot, wyres y diweddar Thomas Idwal a
Hannah Evans.

cRaiG-cEfN-PaRc
PEN-blwYDD
Pen-blwydd hapus a phob dymuniad da i’n haelod Gwyn
Williams, Tre-gŵyr ar ddathlu ei ben-blwydd yn 91 oed ar 5
Mawrth. Mae Gwyn yn parhau i fod yn Ysbyty Treforys ac yno
ymunodd ei wraig Maida, ei deulu a’i ffrindiau i ddathlu’r
achlysur. Gwelwn eisiau’r ddau ohonynt yn ein hoedfaon.
Yr UrDD
Dymunwn longyfarch Catrin Mair, Heol y Mynydd, merch
Darren a Bethan James ar lwyddo i gyrraedd yr Eisteddfod Sir
ar y gân unigol. Pob lwc iddi.
CYDYMDEiMlO
Fel eglwys cydymdeimlwn â theulu y ddiweddar Margaret
Thomas, gynt o fferm y Rhos Fawr, Salem. Yn wraig i’r
diweddar Emyr ac yn fam i Glyn, yn famgu ac yn chwaer i’r
diweddar William Jenkins, Cynghordy. Cynhaliwyd ei hangladd
yng Nghapel Salem, Rhydypandy. Coffa da amdani.

tREbaNNws
CYDYMDEiMlAD
Blin oedd clywed am farwolaeth Tudor Davies neu Tudor Ben
fel oedd e’n cael ei adnabod yn lleol. Mae’r teulu wedi bod yn
ffermio yng Ngellionnen Ganol ers cyn co’ ac roedd Tudor yn
gymeriad amlwg yn y pentref ac yn weithgar fel llywydd Clwb
Rygbi Trebannws. Rydym yn estyn ein cydymdeimlad â’i wraig,
y plant a’r teulu estynedig yn eu colled.

cLyDacH
SEFYDlU CUrAD O GlYDACH YM MHlwYF
llwYNDErw
Colled i ardal Clydach ac yn arbennig i Eglwys y Santes Fair
fydd symud y Parchedig Hywel Griffiths a’i wraig Siân. Mae
Hywel yn fab i June a’r diweddar Dennis. Yn ystod mis Mehefin
bydd yn cael ei sefydlu ym mhlwyf Llwynderw i gydwasanaethu
fel Curad cynorthwyol gyda’r Archddiacon Jonathan Davies.
Bydd y cyfarfod sefydlu ar Sadwrn 24 Mehefin. Dymunwn yn
dda i’r ddau yn eu cartref newydd yn ardal y Mayals.

PriODAS DDiAMwNt
Llongyfarchiadau i Illtyd a Margaret Thomas ar ddathlu 60
mlynedd o briodas. Maent wedi byw yn Nhrebannws drwy
gydol eu bywyd priodasol ac mae ganddynt un mab, Gregory,
sy’n amlwg iawn ym myd criced. Bu’r ddau yn yr ysbyty cyn y
Nadolig ond braf yw gweld eu bod ar wellhad a nôl gartre.
Iechyd da i’r ddau.

MErCHED Y wAwr
Eleni ym mlwyddyn y dathlu rydyn yng Nghlydach wedi bod yn
dathlu drwy wneud gwahanol bethau. Dathlu drwy symud oedd
hi ym mis Mawrth a daeth Meleri Cole o Fynydd-bach ac yn
athrawes yn Ysgol Bryntawe i roi ychydig o gyfarwyddyd i ni.
Roedd yn noson hwyliog iawn, er bod ambell gymal yn boenus
trannoeth. Gwnaeth les i’n calonnau!Croesawyd a diolchwyd i
Meleri gan ein his-lywydd Elaine Waghorn.
DYDD GŵYl DEwi
Fe ddathlwyd diwrnod ein Nawddsant yn y ffordd briodol drwy
gynnal bore coffi yn Neuadd y Gymuned gyda chynnyrch
cartre: pice ar y maen a bara brith. Braf oedd gweld cymaint
wedi gwneud yr ymdrech i wisgo’r wisg Gymreig draddodiadol.
Mae ‘na groeso cynnes i unrhywun i alw mewn i Neuadd y
Gymuned i gael paned ar fore Dydd Mawrth rhwng 9.30 a
11.00 o’r gloch.
Bu dathlu yng Nghymdeithas yr Henoed hefyd, gyda chawl
cartre’ blasus. Hywel Pickrell oedd y siaradwr gwadd a’r pwnc
trafod oedd Mathemateg, sy’n bwnc anesmwyth i sawl un, ond
wrth wrando ar Hywel yn egluro tryciau a llwybrau carlam o
ddatrys problemau rhifedd fe ymlaciodd y gynulleidfa a
mwynhau’r prynhawn.
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CYMOrtH CriStNOGOl
Cynhaliwyd y ciniawau Grawys er budd Cymorth Cristnogol
gyda’r gwahanol eglwysi yn gofalu am weini’r cawl.
Mae’r cyfnod hwn yn gyfnod trist iawn gyda’r newyn sydd
yn Nwyrain Affrica. Pan mae argyfwng mawr o newyn yn codi
daw’r asiantaethau at ei gilydd i gasglu arian o dan adain y
DEC (Disaster Emergency Committee).‘Gyda’n gilydd rydyn
yn gryfach’- mae 13 o elusennau yn dod at ei gilydd mewn
amser o argyfwng ac ar hyn o bryd mae’r argyfwng yn Nwyrain
Affrica yn gofyn i bawb i weithredu. Ers sefydlu’r DEC ym 1969
maen nhw eisioes wedi gweithredu 69 apêl. Ymhlith yr
elusennau mae Cymorth Cristnogol, Oxfam, Cronfa Achub y
Plant, y Groes Goch, Tearfund a Cafod. Gobeithio gwnawn
ymateb yn hael i gri y newynog a chyfrannu. Ym mis Mai cawn
gyfe i ganolbwyntio ar waith Cymorth Cristnogol yn ystod yr
wythnos mewn Noson Goffi ar 10 Mai a chyfle i glywed sgwrs
gan Eleri Davies o Lambed am ei thaith i Columbia. Cynhelir
Gwasanaeth ar 15 Mai yn St Michael a chasglu tu allan i’r Coop yn ystod yr wythnos.
CYtÛN
Cynhaliwyd cyfres o Astudiaethau Beiblaidd diddorol iawn yn
ystod y Grawys. Dilynwyd yr astudiaethau a baratowyd gan
Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon o dan y thema
‘Dychwelyd Adre: Ffydd Gristnogol wyneb yn wyneb â ffydd
arall’.
Arweinwyr y sesiynau oedd y Parchedig Dewi Hughes,
Hywel Griffiths, Pam Cram, Robat Powell ac Ann Gregson ac
fe’u cynhaliwyd yng Nghapel y Nant ac Eglwys y Santes Fair
am yn ail.
Bydd gwasanaeth Cymraeg undebol Gwener y Groglith
eleni yng Nghapel y Nant am 10.30 o dan arweiniad y
Parchedig Meirion Morris, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys
Bresbyteriaidd Cymru.

eiriau oedd yn ein cael i
chwerthin. Mae Noel wastad
yn rhoi cyfle i rai ifanc i
ddatblygu eu dawn ac ar y
noson daeth â Callum
Stewart gydag e, ynghyd ag
Aled Richards, comedïwr
oedd
wedi
ennill
y
gystadleuaeth am y ‘Stand
yp’ gorau yn yr Eisteddfod
Genedlaethol. Roedd yn gyfle
i fwynhau a chymdeithasu ac
ychwnanegu ychydig o arian
i gronfa’n helusennau.

Robat Powell gyda’i wraig
Sheila yn mwynhau egwyl yn
y Cinio Gŵyl Ddewi

CHwAErOliAEtH YN CEFNOGi MiND
Yma gwelir Brenda Evans yn cyflwyno siec o £650 i Iestyn
Austin sy’n un o Ymddiriedolwyr Mind Abertawe. Dyma’r arian
a gasglwyd yn y Chwaeroliaeth yn ystod 2016 tuag at yr
elusen. Elusen yw Mind sy’n
helpu pobl sy’n dioddef o
salwch meddwl. Mae pob
cangen
o
Mind
yn
gweithredu’n annibynnol i’w
gilydd.
Fe
dderbyniant
ychydig
o
gyllid
gan
Awdurdod Iechyd Abertawe
Bro Morgannwg ond mae
cyfraniadau ychwanegol fel
hyn yn eu galluogi i ddarparu
mwy o gyfle i helpu pobl.
Cynhelir sesiynau cwnsela a
chyfle i gydweithio mewn
prosiectau a fydd yn helpu
pobl sydd yn dioddef o
salwch meddwl. Mynegodd
Iestyn ei ddiolchgarwch i’r
chwiorydd am y rhodd werthfawr hon. Diolch hefyd i bawb fu’n
cefnogi gwahanol ddigwyddiadu yn y capel i helpu gwahanol
elusennau.
PEN-blwYDD HAPUS
Pen-blwydd hapus i John Morgan Jones fydd yn dathlu ei benblwydd yn 80 yn ystod y mis.

CAPEl Y NANt
Yn ystod mis Mawrth fe arweiniwyd y gwasanaethau gan y
Parchedig Desmond Davies, Hywel Wyn Richards, Jeff
Williams yn ogystal ag oedfa Gŵyl Ddewi gan ein harweinydd
Robat ac un oedfa yng ngofal Eurig Davies a’r aelodau.
Cafwyd dwy oedfa gyfoes, un yng ngofal Dewi Lewis o dan y
pennawd ‘Llun ac arysgrif, neges oesol’ a chyfarfod arall i
drafod rhaglenni crefyddol ar y cyfryngau.
Mae’r oedfa gynnar yn wahanol iawn a chyfle i drafod,
gwrando, addoli mewn tawelwch ar brydiau hefyd ac yn
ddechrau da i’r dydd. Croeso i unrhyw un ymuno â ni. Does
dim unrhyw reidrwydd i aros i oedfa arall chwaith. Cysylltwch
â’n harweinydd Robat.
GŵYl DDEwi
Dathlwyd Gŵyl Ddewi yng Nghapel y Nant drwy gynnal
gwasanaeth o dan ofal ein harweinydd Robat Powell ac wedi’r
oedfa cafwyd pryd o fwyd yn y New Inn. Hefyd roedd y Grŵp
Eglwys a Chymdeithas wedi trefnu Noson Lawen: Gildas,
canwr sydd yn athro yn Ysgol Gymraeg Pontardawe a Waldo
ei gyd-ganwr gyflwynodd yr eitemau cerddorol, a‘r comedïwr
Noel James o Ynystawe gyda’i ddawn arbennig o chwarae ar
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Dymuniadau gorau i Jeff Thomas a Siôn Davies ar ôl eu cyfnod
yn yr ysbyty. Hefyd dymuniadau gorau i Walford yr arlunydd,
sydd wedi cwympo a thorri ei fraich.
bUGEiliO
Bydd y Grŵp Bugeilio yn ymweld yn gyson ac yn ogystal â’r
ymweliadau cynhelir gwasanaeth byr am 2 o’r gloch ar
brynhawn Iau 5 Ebrill. Croeso i unrhyw un ymuno â ni. Bydd te
bach yn dilyn.
CwrDD CHwiOrYDD GwrAGEDD Y bYD YNG
NGHlYDACH
Cynhaliwyd y Cwrdd Gweddi ar 4 Mawrth yng Nghapel y Nant,
gyda Brenda Evans yn arweinydd. Cydlynwyd y cyfan gan ein

hysgrifennydd gweithgar
Marlene Evans a John
Davies
yn
cyfeilio.
Cynrychiolwyd eglwysi St
Michael, Santes Fair,
Calfaria a Bethania, Panty-crwys, Nebo ac Elim,
Eglwys St Benedict, yr
Eglwys
Fethodistaidd,
Salem a Chapel y Nant.
Paratowyd y gwasanaeth
eleni
gan
chwiorydd
Cristnogol ynysoedd y
Philipîn ar y testun ‘Ydw i’n
annheg â thi?’ Roedd yn
briodol iawn bod un o
chwiorydd yr ynysoedd yn cymryd rhan yn ein gwasanaeth yng
Nghlydach eleni.

Cigyddion

Ponty

Butchers

71 Herbert Street
Pontardawe
Telephone:

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

Cymru y

Pencampwr
Bacwn a Gamwn
wedi eu halltu gartre

Dewch i’n gweld

MASNACH DEG
Ar ddechrau mis Mawrth roedd hi’n Bythefnos Masnach Deg
gyda digwyddiadau arbennig ar draws yr ardal. Yn Eglwys y
Santes Fair yng Nghlydach ar yr 8fed, yn ystod y bore coffi
arferol, cynigwyd samplau o’r cnau a ‘Jelly Beans’ Masnach
Deg sydd ar gael. Roedd yr Eglwys newydd groesawu Y
Parchedig Andrew Knight fel ‘Gweinidog Interim’ yn y plwyf. Fel
ficer yn Nhreforys ac wedyn yn Sgeti mae ef a’i wraig, Jill,
wastad wedi cefnogi
Masnach Deg. Felly,
roeddent yn falch iawn
deall fod ’na stondin
masnach
deg
‘Traidcraft’ bob mis yn yr
Eglwys.
Y diwrnod wedyn ym
Mhontardawe
fe
drefnwyd bore coffi yn y
llyfrgell gyda chyfle i
brofi rhai o’r nwyddau
masnach
deg,
ac
arddangosfa
am
Fforwm Masnach Deg
Abertawe. Y Fforwm
sydd yn trefnu digwyddiadau yn ystod y Pythefnos arbennig
(ac yn achlysurol yn ystod y flwyddyn), a’r Fforwm hefyd sydd
yn paratoi’r cais am adnewyddu Statws Masnach Deg y
Ddinas, ac yn annog busnesau, ysgolion ac ati i ddefnyddio a
gwerthu nwyddau Masnach Deg.
COlli CArOl
Wrth i’r Llais fynd i’r wasg rydyn yn drist o glywed am
farwolaeth Carol Longden o Heol Waungron. Mae gan gymaint
ohonom ein hatgofion amdani ac yn cofio am ei gwaith a’i
dycnwch wrth hyfforddi gyda Pharti’r Gelli ac Adran yr Urdd yng
Nghlydach. Yn gantores o fri ei hunan, mae cenedlaethau o
blant ac ieuenctid wedi elwa o’i hyfforddiant cerddorol.
Cydymdeimlwn gyda Brian a Tracey a’r teulu yn eu colled a’u
hiraeth. Cawn deyrnged iddi yn y rhifyn nesaf.

Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys
Arweinydd: D. HUW REES B.Mus (Hons)

CYNGERDD BLYNYDDOL
gyda

GWAWR EDWARDS
a

PIANTEL
(Annette Bryn Parri a Dylan Cernyw)
Organydd Gwadd:
Huw Tregelles Williams OBE
Capel y Tabernacl Treforys
Nos Sadwrn Mai 20fed, 2017
am 7 o’r gloch
Tocynnau £12,£10 a £8 ar gael oddi wrth
Gary Nicholas (01792) 774862
info@morristonrfcmalechoir.co.uk

Ariennir Llais yn
rhannol gan
lywodraeth Cymru
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ysGoLioN
ysGoL GyNRaDD GymRaEG GELLioNNEN
AbErDEwi
Buom fel ysgol yn rhan o ddiwrnod ysgubol Aberdewi ynghanol
dinas Abertawe. Cawsom hwyl a sbri yn dawnsio twmpath a
gorymdeithio gyda’n draig.

ysGoL GyfuN bRyNtawE
GwEitHDY GYDA HUw AArON
Cafodd criw o fechgyn Bl.7 ac 8 gyfle i brofi gweithdy gyda’r awdur
a’r artist Huw Aaron yn ddiweddar. Huw Aaron sy’n creu’r
cylchgrawn cartŵn Mellten ac roedd y disgyblion wrth eu boddau’n
darllen y cylchgrawn ac yna’n creu eu cymeriadau cartŵn eu
hunain a straeon byr.

Un o’r bechgyn a oedd yn rhan o’r gweithdy oedd Morgan
Greenway “Dysgais sut i greu cartwnau diddorol er mwyn helpu
plant i fwynhau darllen. Dysgon ni sut i ddangos emosiynau positif
a negatif. Diolch i Huw Aaron am ddod aton ni.”
DiwrNOD Y llYFr
Cynhaliwyd môr o weithgareddau ar gyfer Diwrnod y Llyfr gyda
plant yr ysgol yn gwisgo fel eu hoff gymeriadau. Cafodd plant
Blwyddyn 3 y fraint o wrando ar ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol
Gyfun Bryntawe yn darllen straeon iddynt. Roedd yn braf gweld
rhai o’n cyn-ddisgyblion. Diwrnod bendigedig o hwyl a sbri!
DiOGElwCH FFYrDD
Mwynhaodd blant CA2 sioe Ddiogelwch Ffyrdd a’r neges glir a
gyflwynwyd.

EiStEDDFOD
Dyma ganlyniadau Ysgol Gellionnen yn Eisteddfod Gylch Treforys
a llongyfarchiadau mawr i bawb ar eu llwyddiannau a diolch i’w
hyfforddwyr am rannu o’u hamser a’u harbenigedd:
Elan Evans 1af – Llefaru Unigol Bl2 ac iau.
Catrin James 1af – Unawd Bl4 ac iau.
Eleri Jenkins 1af – Llefaru Unigol Bl4 ac iau.
Hari James 2il – Llefaru Unigol Bl4 ac iau.
Leya Holloway 2il – Llefaru Unigol Bl6 ac iau.
Grŵp Llefaru Bl6 ac Iau – 1af.
Parti Unsain – 1af.
Ymlaen i’r Eisteddfod Ddawns:
Dawnswyr Bl4 ac iau – 2il. Dawnswyr Bl6 ac iau – 2il.
Hefyd, llongyfarchiadau i Ella Thomas a Grace Williams ar eu
hymdrechion yn ystod cystadleuaeth CogUrdd 2017.
CHwArAEON
Yn ystod y tymor mae plant y babanod wedi mwynhau gwersi
datblygu eu sgiliau tenis gyda Mark ac hyfforddiant rygbi gydag
Owen o’r Urdd.
Hwyl am y tro a chofiwch ddilyn yr ysgol ar drydar @ygggellionnen
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DiwrNOD Y llYFr
Dathlwyd Diwrnod y Llyfr unwaith eto eleni gydag amrywiaeth o
weithgareddau, gan gynnwys gwasanaeth dan arweiniad y
chweched lle dangoswyd DVD a grëwyd dros yr wythnosau
diwethaf o aelodau o’r Chweched a’r staff yn sôn am yr hyn maen
nhw’n ei ddarllen ar hyn o bryd. Yn ystod amser egwyl, cynhaliwyd
bore coffi a daeth Siop Tŷ Tawe i werthu llyfrau amrywiol.
Ar ddiwedd pob gwers yn ystod y dydd, ar y ‘tannoy’,
darllenwyd addasiad o stori fer, gyda Mr Davies, Mr Jenkins a Mrs
Edwards-Jones yn arddangos sgiliau actio gwych! Roedd pawb
wedi clywed y stori gyfan erbyn diwedd y dydd.
Aeth y criw o Flwyddyn 13 sy’n astudio Cymraeg i berfformio
chwedl Branwen i blant Ysgol Felindre. Defnyddiwyd props
gwreiddiol tu hwnt! Tra aeth criw o Flwyddyn 9 i ddarllen gydag
ysgolion Tirdeunaw, Lôn Las a Gellionnen. Darllenwyd pum stori
i’r plant mewn cylchdro a chafwyd pleidlais am hoff lyfr y plant.
Roedd hi’n hyfryd gweld bod criw o staff a disgyblion yr ysgol
wedi dangos cryn ddychymyg wrth wisgo fel cymeriadau o lyfrau.
Gobeithio i bawb gael eu hatgoffa o’r mwynhad sydd i’w gael o
ddarllen llyfrau.

YSGOliON iACH
Mae’r ysgol yn falch iawn i nodi ei bod wedi cyrraedd Cam 5
Ysgolion Iach. Eleni mae ffocws y cam wedi bod ar ddiogelwch.
Penderfynwyd canolbwyntio ar ddiogelwch wrth ddefnyddio’r we
a ffonau symudol yn bennaf. Mae disgyblion y Cyngor E-ddysgu
wedi bod yn brysur yn creu ‘Tipiau Digidol Wythnosol’ er mwyn eu
harddangos ar sgriniau plasma’r ysgol. Mae’r tipiau yn rhoi cyngor
ar sut i fod yn ddiogel ac yn synhwyrol wrth ddefnyddio’r
dechnoleg ond gan hefyd atgoffa’r disgyblion am fanteision
technoleg.
POb lwC i ASHtON williAMS!
Dymunwn bob lwc i Ashton Williams o Flwyddyn 8 sydd yn
cystadlu yn rownd derfynol ‘Performing Shakespeare’ gyda’r ESU.
Fe fydd Ashton yn cystadlu yn erbyn disgyblion eraill o gwmpas
Prydain Fawr yn Theatr Gielgud, Llundain. Bydd yn chwarae rôl
Trinculo o ‘The Tempest’ yn ei berfformiad. Bydd mwy o’i hanes i
ddilyn!

ysGoL GyfuN ystaLyfERa

ysGoL GyNRaDD GymRaEG PoNtaRDawE

Pêl FASGED CYMrU
Llongyfarchiadau enfawr i Kian a Lauren, y ddau wedi eu dewis i
gynrychioli Cymru mewn pêl fasged dan 15 a dan 16. Anrhydedd
ardderchog!

tECHNiqUESt
Braf oedd gwahodd Techniquest i’r ysgol i gynnal gweithdy
gwyddonol ar ‘Sain’ gyda’r disgyblion. Roedd y gweithdy wedi
ysbrydoli’r plant i ddysgu mwy am y thema. Dysgwyd am y
daith y mae sŵn yn ei gymryd wrth iddo basio drwy
ddeunyddiau a’r aer i mewn i ran fewnol dyner y glust. Cafodd
y disgyblion y cyfle i ymchwilio os all trawfforch ddirgrynu drwy
ddŵr a pha sŵn fyddai cloc larwm yn ei wneud mewn gwactod.
Ymchwiliwyd hefyd i’r ffordd y mae llinynnau gitâr yn cynhyrchu
nodau uchel ac isel ynghyd â gwylio sut roedd amleddau
gwahanol yn symud tywod ac yn creu patrymau cymhleth.

DrUAN AG OSiAN!
Dyna ffordd ofnadwy o dreulio pen-blwydd! Llongyfarchiadau i
Osian Morris, Dirprwy Brif Fachgen, a benderfynodd gasglu arian
ar ddydd trwynau coch a’i ben-blwydd arbennig trwy eistedd mewn
bath llawn llysnafedd gwyrdd – esiampl gwych i bawb!
ASiA HOilE YN FFAir Y GlEC FAwr YN birMiNGHAM
Yn ystod gwyliau’r Haf llynedd bu Asia Hoile yn ymgymryd â
Phrosiect Ymchwil Nuffield, ac yn gweithio yn Ysgol Gwyddorau’r
Ddaear a’r Môr ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd Asia amser wrth
ei bodd a’i hysbrydoli’n fawr wrth gymryd rhan yn y prosiect.
Roedd yn amlwg o’r gwaith a gafodd ei arddangos yn neuadd yr
NEC ym Mirmingham bod y safon yn uchel iawn, ac roedd hi’n
arbennig gweld disgybl o Ysgol Gyfun Ystalyfera yn derbyn
cydnabyddiaeth am ei gwaith caled.

rOwND GYN-DErFYNOl
Camodd tîm Rygbi XIII Blwyddyn 8 i rownd nesaf Pencampwriaeth
Ysgolion Prydain trwy guro Castleford Academy o 32-22.
rASiO i’r briG
Llongyfarchiadau i dîm Fformiwla Un yr ysgol unwaith eto eleni
wrth iddynt gipio’r brif wobr am gyflwyno a dod yn ail yn y car
cyflymaf a Phencampwriaeth Rhanbarthol y gystadleuaeth.
Llongyfarchiadau mawr!

rYGbi’r UrDD
Bu Bechgyn Blwyddyn 5
a 6 lawr yn Ysgol Cwm
Tawe ar y 3ydd o Ebrill
yn cymeryd rhan mewn
cystadleuaeth
Rygbi
gyda’r Urdd. Ennill dwy
a cholli dwy oedd hanes
y bechgyn a phawb wedi
mwynhau wrth gwrs.
EiStEDDFOD Yr UrDD
Mae wedi bod yn hanner tymor prysur dros ben gyda holl
gystadleuthau’r Urdd. Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran
yn y cystadlu a phob lwc i Dewi Williams fydd yn mynd yn ei
flaen i gynrhychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
lOlA YN rHEDEG
Llongyfarchiadau i Lola am ei llwyddiant yn cynrhychioli’r ysgol
mewn cystadleuaeth redeg yn ddiweddar. Braf dy weld yn
mwynhau y campau.
Yr YSGOl YN GwEitHiO’N GAlED DrOS Yr
AMGYlCHEDD
Rydym fel ysgol wedi bod yn llwyddiannus eto eleni wrth i ni
ennill y wobr ECO ysgolion platinwm am y drydedd blwyddyn
yn olynol. Fel ysgol, rydym yn credu’n gryf mewn rhoi profiadau
gwerthfawr i’n disgyblion sydd yn codi eu hymwybyddiaeth o
faterion ECO.
Mae’r pwyllgor ECO, y staff a’r disgyblion wedi bod yn
brysur yn cynnal gweithgareddau ECO trwy’r flwyddyn er
enghraifft ailgylchu, bwydo’r adar, creu posteri amgylchyddol
a llawer mwy. Yn ystod tymor yr Haf rydym yn edrych ymlaen
at gynnal wythnos ECO lle byddwn yn plannu blodau, creu
addurniadau allan o ddefnyddiau ail law, ailgylchu a gwisgo
gwyrdd i’r ysgol. Mae’r disgyblion wedi mwynhau’n fawr yr holl
brofiadau tra’n dysgu sut i edrych ar ôl ein planed.
NOSON DAtHlU GwAitH
Mae hi wedi bod yn gyfnod cyffrous a phrysur i Adran 3 a 4 gyda’n
cyngerdd dathlu doniau a’r nos Fercher Mawrth 22ain. Hyfryd
oedd gweld y neuadd yn orlawn gyda rhieni a ffrindiau’r ysgol yn
bresennol. Hyfryd hefyd
oedd croesawu Mrs Elvira
Mosely yn ôl i’r ysgol er
mwyn iddi weld sut
sbardunwyd y plant ar ôl ei
hymweliad cyntaf. Cafwyd
perfformiad caboledig gan
holl blant yr adran yn canu,
llefaru a chwarae offerynnau cerdd. Uchafbwynt y
perfformiad oedd clywed
cyfansoddiad creadigol y
plant o daith y Mimosa ar y
môr ynghyd â chlywed
balchder y disgyblion yn
canu
ein
hanthem
genedlaethol. Braf oedd gweld gwaith celf y plant yn cael eu
gwerthfawrogi a’i werthu. Daeth y prynhawn i ben gyda phawb yn
cael cyfle i sgwrsio tra’n mwynhau dishgled a chacen Cymreig.
Diolch i bawb am gefnogi.
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DiGwyDDiaDuR
cwm tawE
11 Ebrill: CrEFFtAU A HElFA wYAU PASG
Cynhelir yn Y Lolfa, Llyfrgell Gwaun Cae Gurwen rhwng 10.30
a 11.30am. Am ddim a chroeso cynnes i bawb. Am fwy o
fanylion, ffoniwch 01639 763819.
14 Ebrill: OEDFA UNDEbOl GwENEr Y GrOGlitH
Cynhelir am 10.30am yng Nghapel y Nant yng nghwmni’r
Parchedig Meirion Morris.
14 Ebrill: GwASANAEtH CYMUN
Cynhelir Gwasanaeth Cymun Gwener y Groglith yng Nghapel
yr Alltwen am 2.30pm. Croeso i bawb.
20 Ebrill: NOSON FFilMiAU O ArCHiF Y llYFrGEll
GENEDlAEtHOl
Cynhelir y noson am 7pm yn Festri Capel y Nant, Clydach.
22 Ebrill: Ar lAFAr: GŵYl GYMrAEG i DDYSGwYr
Cynhelir yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe, ac amgueddfeydd
eraill ar hyd a lled Cymru. Bydd gweithgareddau amrywiol, gan
gynnwys teithiau tywys, cwis, gweithdai crefftau a llawer mwy.
Am fwy o fanylion, ffoniwch 01792 602070.
25 Ebrill: CYNGErDD Côr AMAbilE
Cyngerdd yn Neuadd Les Felindre gyda chaws a gwin. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 771770.
26 Ebrill: tE/EMYN YN NEUADD Y NANt
Trefnir gan Tŷ Croeso yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 2pm
a 4pm.
26 Ebrill: CwrDD CHwArtEr
Cynhelir am 7pm yn Ebeneser Brynaman.
27 Ebrill: NOSON i GOFiO DAFYDD rOwlANDS
Noson o gerddoriaeth a darlleniadau i goffáu’r diweddar
Archdderwydd a Phrifardd a chyflwynir Gwobr Goffa i enillydd
cystadleuaeth lenyddiaeth er cof amdano. Cynhelir yng
Ngwesty Manor Park, Ynyspenllwch, Clydach a bydd y drysau’n
agor am 6.30pm i gychwyn yn brydlon am 7pm. Mynediad i
oedolion yn £5 a £3 i ieuenctid oed ysgol. Rhaglen yn cynnwys
cyfraniadau gan Sipsi Gallois (Neil Rosser), Jim Parc Nest ac
ysgolion Bryntawe, Gŵyr ac Ystalyfera. Cysylltwch ȃ Gareth
Richards 01792 815152 / 846977 neu John Evans 01792
842853 am docynnau.
28 Ebrill: tYrFE tAwE GYDA GAi tOMS
Noson acwstig yn Nhŷ Tawe, Abertawe i ddechrau am 8pm.
Mynediad am ddim a chroeso cynnes i bawb. Am fwy o
wybodaeth, ffoniwch 01792 456856.
3 MAi: HwYl A JOiO
Sesiwn i blant oed cynradd yn Neuadd y Nant Clydach rhwng
5 a 6.30pm.
6 MAi: Sbri SADwrN
Bore o hwyl, canu a chrefftau i fabanod a phlant yn Nhŷ’r
Gwrhyd, Pontardawe rhwng 10am a 12pm. Mynediad am ddim.
Am fwy o fanylion ffoniwch 01639 763818.
8 MAi: DArlitH GOFFA HENrY lEwiS: “t. H. PArrYwilliAMS A’r rHYFEl MAwr”
Traddodir y ddarlith gan Dr bleddyn Owen Huws a chynhelir
y noson yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe gan ddechrau am 7pm.
Mynediad am ddim. Am fwy o fanylion ffoniwch 01639 763818.
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10 MAi: NOSON GOFFi, OCSiwN FUD A SGwrS GYDA
ElEri twYNOG.
Dewch i glywed am ymweliad Eleri Twynog â Bolivia. Noson er
budd Cymorth Cristnogol yn dechrau am 7m yn Neuadd y Nant.

15 MAi: GwASANAEtH CYMOrtH CriStNOGOl
Gwasanaeth yn Eglwys San Mihangel, Trebannws am 7pm.
16 MAi: bYSEDD PrYSUr GYDA Gill JONES
Noson Merched y Wawr Clydach i ddechrau am 7pm yn
Neuadd y Nant.
26 MAi: rHYS MwYN – ArCHAEOlEG A DiwYlliANt.
Noson yn Nhŷ Tawe, Abertawe i ddechrau am 8pm. Mynediad
am ddim a chroeso cynnes i bawb. Am fwy o wybodaeth,
ffoniwch 01792 456856.
POb bOrE DYDD MAwrtH: CYlCH ti A Fi Y NANt
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 9am – 11am.
Croeso i bawb.
POb bOrE MAwrtH: CAFFi CYMrAEG YGG GwAUN CAE
GUrwEN
Cyfle i ddefnyddio, ymarfer ac i wella eich Cymraeg. Croeso i
siaradwyr rhugl, dysgwyr a’r di-Gymraeg rhwng 9am a
10.30am. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639 763819.
POb NOS FAwrtH: twrw tAwE
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30pm a 20.00pm tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 8 a 10 yr hwyr yn Festri Tabernacl, Treforys.
Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion.
POb NOS MAwrtH: COr DAtHlU CwMtAwE
Mae Côr Dathlu Cwmtawe yn cwrdd pob nos Fawrth yn Neuadd
St Cynog am 7pm - 9pm. Croeso cynnes i bawb - dim clyweliad.
POb bOrE MErCHEr: CYlCH CANU YSGOl Y CribArtH
Grŵp i rieni a phlant bach yn Ysgol y Cribarth, Abercraf rhwng
8.50am a 10.15am. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639
763819.
POb DYDD MErCHEr: Clwb iEUENCtiD CYMrAEG
CAStEll-NEDD
Clwb ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7+ sy’n cyfarfod yn Neuadd
Cymunedol Castell-nedd rhwng 6.30pm a 8.00pm. £1 y sesiwn.
Am fwy o fanylion cysylltwch â Nia Johns ar 07500 607408.
POb NOS FErCHEr: SGwrS DrOS bEiNt
Dewch i siarad Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol yn y bar
yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe rhwng 7-8pm. Cyfle
i gwrdd â ffrindiau hen a newydd. Croeso i Gymry Cymraeg a
dysgwyr.
POb DYDD iAU: SiOP SiArAD i DDYSGwYr
Siop Siarad y Dysgwyr yn Nhŷ Croeso, Clydach, pob bore Iau
rhwng 10.00 a 11.30am. £1 y sesiwn.
POb NOS FErCHEr: Clwb iEUENCtiD CYMrAEG
YStrADGYNlAiS
Cynhelir y clwb rhwng 6 – 8pm yng Nghanolfan Ieuenctid
Ystradgynlais (Penrhos) fel rhan o Gynllun Ieuenctid Cymraeg
De Powys. Pris mynediad yw £1 y pen. Am fwy o fanylion
ffoniwch Rhodri Jones, Swyddog Ieuenctid Datblygu’r Gymraeg
ar 07909 831369.

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

