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Glasbren o’r Gellygen
Egin cyfeillgarwch rhwng Cwmgiedd a Lidice

Pentref diarffordd ymhen uchaf Cwm Tawe yw
Cwmgiedd yn enwog am y teras o dai cerrig lleol oedd
yn ganolbwynt i hanesion y Licrys Olsorts, cyfres
deledu boblogaidd a luniwyd gan Dafydd Rowlands;
emyn-don swynol Daniel Protheroe efallai; neu siop
bwtshwr Shinc a chapel hynafol Yorath. Ond i nifer
cysylltir Cwmgiedd â’r ffilm ‘The Silent Village’ – ffilm
bropoganda a gynhyrchwyd ym 1942 wedi i’r
Almaenwyr ladd trigolion a chwalu holl adeiladau
Lidice, pentref diwydiannol yng ngwlad Siecoslofacia.

Ym 1942, adeg yr Ail
Ryfel Byd penderfynodd
Awdurdodau’r Almaen ddil-
eu pentref Lidice oddi ar
wyneb y ddaear mewn dial
am lofruddiaeth Reinhard
Heydrich, Cadfridog y
Fyddin Almaenig gan
unigolion o’r ardal. Pythef-
nos wedi’r llofruddiaeth
chwalwyd yr holl adeiladau
gan symud yr holl gerrig
oddi yno. Llofruddiwyd y boblogaeth gwrywaidd dros
16 mlwydd oed gerllaw, trosglwyddwyd 184 o wragedd
i wersyll Ravensbruck a 88 plentyn i Lodz lle’u
lladdwyd gan ddefnyddio
nwy gwenwynig ddiwrnod
eu cyrraedd.

Cymaint oedd effaith y
digwyddiad fel y penderfyn-
odd Llywodraeth Prydain
gynhyrchu ffilm yn olrhain y
digwyddiad erchyll. Dewis-
wyd Cwmgiedd gan fod
cymariaethau tebyg rhyng-
ddynt. Mae’r ffilm yn
dangos trigolion y pentref
wrth eu gwaith, yn yr ysgol,
yn addoli yn y capel ac yn
eu cartrefi. Mae’n ddogfen
bwysig sy’n dangos bywyd

pentref glofaol. Bwriad y ffilm oedd codi
ymwybyddiaeth o greulondeb erchyll yr Almaenwyr a
chefnogaeth i ymgyrch y gwledydd i frwydro nol.

Wedi dileu Lidice yr unig beth byw oedd ar ol oedd
pren gellyg neu peren at ddefnydd y trigolion. Lleolwyd
hwn ger yr eglwys ar ganol y pentref. Plannwyd y pren
yn wreiddiol gan Anna Pekova a Vaclav Vandrie,
trigolion lleol, cyn cychwyn yr Ail Ryfel Byd. Ers 2007
mae gofal mawr wedi bod dros y golfen, yn wir mae
wedi ei derbyn ei ddiogelu gan ddeddf gwlad. Mae
Cymdeithas Trigolion Lidice wedi torri wyth glasbren
(sapling) o’r golfen a’u plannu mewn saith dinas yn
Siecoslofacia. Mae’r wythfed wedi ei gyflwyno i
bentrefwyr Cwmgiedd i ddangos gwerthfawrogiad
trigolion Lidice am y gefnogaeth a gawsant wrth
gynhyrchu’r ffilm The Silent Village. Cyflwynwyd y
glasbren i Arwel Michael, Cadeirydd Cymdeithas
Treftadaeth Ystradgynlais ym mis Mai eleni yn Lidice
a phlannwyd y golfen yng Nghwmgiedd ddiwedd
Mehefin gan Pavla Nespor Bellisova, merch
Cadeiryddes Cymdeithas Lidice ac wyres Anna
Nesporova, a rhyddhawyd o wersyll Ravensbruck.

Wedi’r plannu ymgasglodd tyrfa yn Neuadd Les
Ystradgynlais i wylio’r ffilm. Diddorol nodi bod Arwel
Michael yn ymddangos yn y ffilm yn fabi bach.

Dymuniad Cymdeithas
Treftadaeth Ystrad-
gynlais yw bod yr
achlysur yn cryfhau y
cysylltiadau rhwng y
ddwy wlad a bod
cyfeillgarwch yn cryfhau
wrth i’r Gellygen flaguro.

Diolch i John Owens
(Trysorydd) ac Arwel
Michael am y wybodaeth
uchod.

Gareth Richards
Plannu’r gellygen: John Owens, Aneurin Davies, Huw
Williams, Pavla Nespor Bellisova ac Arwel Michael.



CYffRo aR enLLI - BRÂs CRetZsCHMaR
Eleni bu’r bererindod flynyddol i Enlli ar ddechrau mis Mehefin.
Gan ei bod yn gyffredinol yn gyfnod distaw o ran gweld adar
mudol, y bwriad oedd cael amser i ymlacio a mwynhau
gogoniant naturiol yr ynys. Fel y digwyddodd gohiriwyd ein
mordaith am ddiwrnod gan fod y gwynt yn chwythu’n gryf o
gyfeiriad y gogledd orllewin. Braf felly oedd cyrraedd yr ynys
ar brynhawn Sul heulog. Cawsom ddeuddydd o wylio adar
hamddenol ar y dydd Llun a’r dydd Mawrth. Yna fe newidiodd
pethau yn ddramatig ar y dydd Mercher.

Tua chanol bore dydd Mercher daeth
newyddion fod ‘brâs anghyffredin’ wedi ei
weld ar yr ynys. Cafwyd ras wyllt wrth i’r holl
adarwyr ar yr ynys ymgynnull yn y man lle
gwelwyd yr aderyn. Yn anffodus nid oedd
golwg o’r aderyn yn unman. Trwy lwc
llwyddodd un o’r adarwyr dynnu llun o’r
aderyn. Wedi ymgynghori â Warden yr
Wylfa Adar sylweddolwyd bod y brâs yn un
anghyffredin dros ben.

Dyma yn wir y cofnod cyntaf i Gymru o’r Brâs Cretzschmar
- a dim ond tri adarwr oedd digon ffodus i’w weld. Yn wir cyn
hyn dim ond pum gwaith erioed mae’r brâs wedi ei gofnodi ym
Mhrydain. Gwelwyd yr adar hynny ar Ynysoedd yr Alban.
Aderyn ardal dwyreiniol Môr y Canoldir yw’r aderyn. Adeg yma
o’r flwyddyn fe’i gwelir fel arfer yn mudo o Ogledd Israel i dreul-
io’r haf yn Ngroeg a Thwrci. Tybed felly pam fod yr unigolyn
yma wedi hedfan mor bell i’r gorllewin a glanio ar Ynys Enlli?

Am yr oriau nesaf cafwyd yr holl adarwyr ar yr ynys yn
troedio’r tirwedd i geisio ad-leoli’r aderyn. Wedi oriau o lafurio
yn y maes ofer fu’r chwilio. Y noson honno cafwyd wynebau
hirion (a minnau yn eu mysg) wrth i adarwyr profiadol fyfyrio
ar y cyfle a gollwyd. Yn blygeiniol drannoeth cafwyd pawb allan
yn y maes yn chwilio yn ddyfal ond eto ni welwyd yr aderyn.

Yna cafwyd tro arall yn yr hanes ar y dydd Gwener. Amser
cinio daeth newyddion fod yr aderyn wedi ei glywed yn canu
yn rhan ddeheuol yr Ynys ac o fewn munudau daeth
newyddion ar y radio fod yr aderyn wedi ei weld ar y ffordd tuag
at yr Odyn Galch. Unwaith eto cafwyd ras wrth i fintai o adarwyr
geisio cyrraedd y man cyn gynted â phosibl. Unwaith eto roedd
yr aderyn wedi diflannu. Erbyn hyn dim ond pedwar oedd wedi
ei weld. Penderfynwyd unwaith eto i chwilio amdano. Wedi awr
a hanner o chwilio fe’i lleolwyd mewn cae a chafodd sawl un
arall y cyfle i’w weld. Yn anffodus byr fu ei arhosiad a
hedfanodd i ffwrdd unwaith eto. Yn dilyn hyn anfonwyd neges
i’r tir mawr a gwnaed cynlluniau ar gyfer hwylio adarwyr i’r ynys
i geisio cael cipolwg ar yr aderyn. Gyda’r hwyr nos Wener
hwyliodd 24 o adarwyr o’r tir mawr i geisio gweld yr aderyn ond
ofer fu eu hymdrech a bu’n rhaid iddynt ddychwelyd i’r tir mawr
yn waglaw. Erbyn bore dydd Sadwrn roedd y newyddion am y
brâs wedi lledu fel tân a chafwyd 60 o adarwyr ar yr ynys yn
chwilio. Unwaith eto methiant fu’r chwilio.

Ar y dydd Sadwrn bu’n rhaid i ni adael yr ynys ac felly collais
y cyfle i weld yr aderyn. Ni lwyddodd neb i weld yr aderyn yn
ystod y dydd Sadwrn er y chwilio brwdfrydig gan yr holl
adarwyr.

Erbyn bore dydd Sul cafwyd newyddion mwy calonogol.
Gwelwyd yr aderyn wrth y goleudy ac ymddangosai ei fod yn
ffafrio’r ardal yma. Yn ystod yr wyth diwrnod canlynol llwyddodd
oddeutu 500 o adarwyr i weld yr aderyn. Dyma yn wir yn ôl
Warden yr Wylfa Adar oedd uchafbwynt adaryddol mwyaf Enlli
ers 1957 pan gofnodwyd Euryn yr Haf (Summer Tanager)
aderyn mudol o Ogledd America ym Mhrydain am y tro cyntaf.
Er na lwyddais i weld yr aderyn roedd hi’n brofiad cael bod yn
rhan o’r cyffro ar Enlli.

corneL natur
dewi LewisLLais

Bu ymgyrch diweddar “Mynyddoedd Pawb” yn pwyso ar yr
awdurdodau i sicrhau nad yw enwau gwreiddiol, cynhenid ein
gwlad yn cael eu colli. Bu Merched y Wawr llynedd yn casglu
enwau caeau er mwyn eu cofnodi cyn i rheiny fynd i
ebargofiant. Bu’r Llais yn cynnwys cyfres ar Gaeau Cwmtawe
er mwyn datgelu’r cyfoeth o enwau lleol sydd wedi bod ar goll
ers cenedlaethau. Collwyd o leiaf ddau o’n hen enwau yn
gymharol ddiweddar. Aeth ffermdy Tarenni Gleision yn “Blue
Rock” ac Ynyspenllwch yn “Manor Park”. Gresyn bod ein
Menter Iaith yn defnyddio “Gwach” yn hytrach na Gwachel.
“Ponty” yw Pontardawe a “Coedy” yw Coedgwilym i’r ieuenctid
lleol ond efallai mai proses naturiol yw’r newid. Oni newidodd
Clydach i Clytach, Ynysmeudwy i ‘Smitw ac Ynys Cetti i Sgeti
dros y canrifoedd?

Gyda chyfoeth o enwau lleol a thafodiaith odidog, gresyn
nad ydym yn eu hyrwyddo trwy’n hysgolion.

Mae llun trawiadol Rhodri Davies (colofn yr Alltwen) o
arwyddbost gwag ar Fynydd y Baran yn rhoi ystyr ehangach
i’r ymgyrch.

Ar nodyn
cadarnhaol
da gweld bod
rhywun wedi
e n w i
datblygiad tai
ger yr Hafod,
Abertawe ar
ol ein papur
C y m r a e g
lleol!

“Mae “Mynyddoedd Pawb” yn galw ar Gynulliad
Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarbwyllo
cyrff a sefydliadau i ddiogelu a pharchu ein cyfoeth o enwau
lleoedd er mwyn:
1) ysgogi parch a diddordeb yn yr iaith Gymraeg ac i sicrhau a

chynyddu'r defnydd ohoni.
2) cynyddu'r ymdeimlad o hunaniaeth ymysg cymunedau lleol

drwy rannu cyfoeth ein treftadaeth ddiwyllianol gydag eraill.
3) ennyn diddordeb ac ymwybyddiaeth ymwelwyr o gyfoeth ein

treftadaeth leol a thrwy hynny ddod â buddion addysgol ac
economaidd i ardaloedd.

Gellid cyflawni hyn trwy:
• weithio gyda chanolfannau awyr agored er mwyn codi eu

hymwybyddiaeth o enwau lleoedd traddodiadol brodorol, ac
er mwyn eu cefnogi i ddefnyddio enwau lleoedd Cymraeg yn
eu gwaith o ddydd i ddydd.

• tynnu sylw at gyfoeth ein henwau lleoedd o ran ein treftadaeth
ddiwylliannol, a’r hyn y gallant ei gyfleu trwy addysgu am
hanes, daearyddiaeth, chwedloniaeth a defnydd tir
hanesyddol ein gwlad.

• darbwyllo Llywodraeth Cymru i ddod ag enwau lleoedd
traddodiadol a hir sefydlog dan reolaeth gynllunio.”

Gareth Richards
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Golygydd mis Medi
Catrin Heledd Richards

Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
anita Humphreys

Castell newydd, Heol aman, 
Brynaman, Rhydaman, sa18 1sn

neu e-bost     dewiannette@gmail.com
erbyn Awst 20fed 2015 os gwelwch yn dda.



Ganwyd Abiah Roderick yng Nghlydach
ym 1898, yn fab i Dafydd Roderick a’i
wraig, ac un o saith o blant. Roedd ei dad
yn ddiacon yng Nghalfaria, Clydach, yn
fardd ac emynydd. Ei enw barddol oedd
‘Bardd y Gamlas’ am iddo, mae’n debyg
weithio pan yn ifanc ar y cnel (camlas) a
redai trwy’r pentref. Enw cartref y teulu
oedd ‘Bwth y Gamlas’ gerllaw. Roedd gan
Glydach lanfa arbennig ar gyfer cychod y
camlesi. Adeiladwyd hwy yma.Yn ogystal
dadlwythwyd coed oddi arnynt ar gyfer y felin goed a sefydlwyd
ar lan y gamlas. Gwelwyd twf diwydiannol gyda chodi
gweithfeydd tunplat, haearn, tanwydd, canister ac wrth gwrs y
Mond yn ddiweddarach.

Clydach ddiwydiannol byrlymus oedd magwraeth yr Abiah
ifanc. Gadawodd yr ysgol yn 14 oed i fod yn bostmon cyn
ymuno â gwaith nicel y Mond. Bu’n gwerthu yswiriant am
ychydig cyn derbyn swydd fel clerc cyflogau yng ngwaith dur
Pontardawe. Pan gaeodd y gwaith yn y 60au symudodd, am
ychydig flynyddoedd, i’r Elba, ger Gorseinon, cyn ymddeol.

Cyfansoddodd gannoedd o gerddi ac adroddiadau,
cyfranodd yn wythnosol i Seren Cymru a phapurau lleol megis
yr Evening Post. Bu’n darlledu’n gyson ar raglenni Cymraeg ar
y Radio, megis “Sut Hwyl” a bu galw mawr arno i feirniadu
mewn Eisteddfodau a chefnogodd gymdeithasau lleol drwy eu
mynychu fel siaradwr a darlithydd cyhoeddus. Fel ei dad bu’n
ddiacon yng nghapel Calfaria.

Mae ei gerdd ‘Yr Hen Waith Tun’ yn cynnwys geirfa unigryw
y gweithiau tun:

‘’Rho heibio dy dongs Dai bach,
A thyn yr hen ffedog wen,
Mae’r tew a’r wythe wedi eu rhowlio i gyd,
A dydd y meline ar ben.
Mae’r Boshis yn sych Dai bach,
A’r ffwrneshi yn oer erbyn hyn,
‘Does neb yn y Pwysdy, fe aeth pawb tua thre,
A daeth diwedd i’r hen Waith Tun.’’

Cofir amdano’n bennaf fel bardd cerddi digri, megis ‘Matilda’:
adroddiadau i blant, cerddi crefyddol a storiau ac elfen lleol
iddynt. Roedd tafodiaith ac acen Clytach yn amlwg yn ei waith.
Ysgrifennai mewn ffordd syml a hawdd ei ddeall. Mae ei gerdd
‘Fy mrawd i’ yn enghraifft dda o’r symlrwydd a’r doniolwch yma: 

“Chi’n napod ’y mrawd i, dyna fachgen mawr,
Jim yw i enw fe
A chlywch ma ’nawr,
Mae e’n Tens mewn scitshe,
Mae e’n Nines mewn hete,
A phâr o friche fel coese cyffile.
Mae i wallt e fel perth,
A whilia am nerth!
’Sech-chi’n gweld y stand wely
Yn camu a phlycu
Pan ma Jim ni arni 
Yn peswch a thwlu...
Diws, dyna wolpyn
Yw Jim ’y mrawd.”

Yn y 70au canodd Hogiau’r Wyddfa un o’i gerddi mawr, ‘Tecel’:
“’D oedd neb o ni yno pan gas E’i groeshoelio,
A gall neb bwyntio’i fys ato ni
Doedd neb o ni yno pan gas E’i gernodio,
All neb bwyntio’i fys ato ni.”

Mae cerddi Abiah yn perthyn i gyfnod pan oedd bri ar
Eisteddfodau, Cymanfaoedd Canu a Nosweithiau Llawen
50au-70au ganrif ddiwethaf. Er na chlywir cymaint arnynt
bellach maent yn drysorau.

Bwriedir trefnu noson i gofio am Abiah a’i waith yn y dyfodol
agos. Cyhoeddir y manylion yn y Llais cyn bo hir.

PoboL y cwm
abiah roderick
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17 GoRffennaf: tanIo’R DDRaIG
Diwrnod Golff Tanio’r Ddraig am 12.00 yng Nghlwb Golff
Pontardawe. Timau o 4 am £80 y tîm yn cynnwys bwyd. Am
wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar
01792 864949

20-31 GoRffennaf: sBRI-DI-RI! CYnLLun CHwaRae
Haf 
Cynllun Chwarae Haf yn YGG Castell Nedd yn para pythefnos.
Llun i Gwener, 9:00y.b. – 3.30y.p. £7 y dydd, £6 am fwy nag
un plentyn. Oedran 8 – 12. Am fwy o wybodaeth ffoniwch
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar 01792 864949.

24 GoRffennaf: taItH I LanGRannoG
Yn agored i Flynyddoedd 3 – 6. £35 y pen.

Yn cynnwys holl weithgareddau gwersyll yr Urdd
Llangrannog, cinio a thrafnidiaeth yno ac yn ôl.

Bydd y bws yn gadael Gwasanaethau Gorllewin Abertawe
(Cyffordd 47 yr M4) am 8.45y.b. ac yn dychwelyd yno erbyn
5.30y.h. I neilltuo lle, cysylltwch ar 01792 460906 neu
swyddfa@menterabertawe.org

29 GoRffennaf: GwYL GoMeDI CasteLL-neDD
Con Club am 8 o’r gloch.

31 GoRffennaf: taItH I oakwooD
Yn agored i flynyddoedd 3 – 6. £28 y pen. 
Bydd y pris yn cynnwys: Mynediad i Oakwood a thrafnidiaeth
yno ac yn ôl. Bydd angen i’ch plentyn ddod â phecyn bwyd.
Bydd y bws yn gadael Gwasanaethau Gorllewin Abertawe
(Cyffordd 47 yr M4) am 8.45y.b. ac yn dychwelyd yno erbyn
5.45y.h. Ewch i wefan Oakwood am fanylion ynglŷn â thaldra
- www.oakwoodthemepark.co.uk I neilltuo lle, cysylltwch ar
01792 460906 neu swyddfa@menterabertawe.org 

1 awst: ffaIR GYMuneDoL CLYDaCH
Parc Waverley (Cae Criced), 10.30 - 3.30.

5 MeDI: CYnGeRDD MawReDDoG, CaPeL Y weRn
Cyngerdd Mawreddog yng Nghapel y Wern, Ystalyfera gyda
Côr Ty Tawe â artistiaid eraill am 7 o’r gloch. Mynediad £6.

6 MeDI: DatHLu 50 MLYneDD
Dathlu 50 mlwyddiant y Parchg Gareth Morgan Jones yn y
weinidogaeth. Capel yr Alltwen, am 2.30.

9 MeDI: CwRDD CRoeso
Croesawu Andras Iago yn Soar Pontardawe, am 7 o’r gloch.

13 MeDI: CYManfa Ganu, CaPeL Y weRn
Cymanfa Ganu yng Nghapel y Wern, Ystalyfera am 6 o’r gloch.
Rhaglenni £3.

Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er
mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cyd-
ddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062
neu gwenno_ffrancon@hotmail.com

Y Llais yn Trydar ac a’r We
Dilynwch y Llais ar Twitter a’r We

Chwiliwch am @PapurBroLlais ac fe gewch y newyddion diweddaraf
o Gwm Tawe, hanes digwyddiadau yn yr ardal a gwybodaeth am y
papur bro ei hun. Croeso i chi hefyd rannu eich newyddion gyda'r
Llais fel y gallwn ei drydar i Gymru a’r byd!

Mae gan y Llais wefan lle dangosir hen rifynnau. Teipiwch Llais
Cwmtawe yn y peiriant chwilio.



 

Lleisiau o faes y gad – 
Llythyron milwyr yn ôl i’r Cwm

Gan barhau gyda’m cyfres o ysgrifau yn cofio am
ddigwyddiadau a fu dros ganrif yn ôl yn ystod y Rhyfel Mawr,
dyma ystyried sut y câi teuluoedd newyddion am eu
perthnasau ynghanol y brwydro. Mae’n hawdd anghofio pa mor
anodd oedd hi i deuluoedd Cwm Tawe wybod
beth yn union oedd yn mynd ymlaen ar faes y
gad. Mewn cyfnod pan na cheid newyddion
pedwar-awr-ar-hugain ar radio neu deledu,
unrhyw gyfryngau cymdeithasol, na ffonau
symudol, a lle roedd natur a graddfa y
sensoriaeth gan yr awdurdodau yn rhemp, nid
tasg hawdd oedd cael gwybod beth oedd yn
mynd ymlaen mewn lleoliad ymhell i ffwrdd ac
mewn amodau mor anodd a chyfnewidiol.

Un ffynhonnell dda, i ni fel haneswyr ac i bobl
eraill Cwm Tawe ar y pryd nad oedd ag aelodau
o’u teuluoedd ar faes y gad, oedd y llythyron a
anfonwyd adref at eu teuluoedd gan filwyr ac a
gâi eu dyfynnu wedi hynny yn y papurau
newydd lleol. Gofynnodd Llais Llafur, papur
lleol newydd a gâi ei gyhoeddi yn Ystalyfera, i
bobl y cwm a dderbyniai lythyron gan ddynion
a oedd yn rhyfela dramor i anfon y llythyron
ymlaen er mwyn eu cynnwys yn y papur newydd. Cytunodd
nifer o bobl Cwm Tawe i rannu’r llythyron hyn gan, felly, roi
mewnwelediad prin i’r profiadau yn y ffosydd ac mewn mannau
eraill i ddarllenwyr y papur.

Nid oedd y llythyron hyn yn hollol agored, wrth gwrs, ac
roedd sensoriaid y lluoedd arfog yn sicrhau nad oedd unrhyw
wybodaeth sensitif ynglŷn â symudiadau’r fyddin yn cyrraedd
y Deyrnas Unedig rhag iddo gwympo i ddwylo’r gelyn. Fel y
gellid disgwyl, nid oedd yn hawdd i’r awdur rannu erchyllterau’r
rhyfel trwy sgwrs neu ar bapur a’r duedd oedd i ddefnyddio
trosiadau a clichés er mwyn cyfathrebu profiadau mor erchyll
neu i ddefnyddio iaith a oedd yn creu pellter rhwng yr unigolyn
a’r profiadau o ryfela. Dylid cofio hefyd nad oedd gan filwyr
ganiatâd i ysgrifennu llythyron yn yr iaith Gymraeg yn ystod
rhan gyntaf y rhyfel, a hynny hyd yn oed os oedd aelodau o
deuluoedd y milwyr yn uniaith Gymraeg. Sefydlwyd y rheol hon
gan nad oedd y sensoriaid swyddogol a gyflogwyd gan y
lluoedd arfog yn deall Cymraeg. Dim ond hwyrach, ym 1915,
y cafodd milwyr o Gymru gyfle i ysgrifennu llythyron at eu
teuluoedd yn y Gymraeg.

Un o’r pethau cyntaf sy’n dal sylw’r darllenydd yn y llythyron
hyn yw mai materion bob dydd, anniddorol a oedd yn bwysig
i’r milwyr. O’r holl lythyron a gyhoeddwyd, mae’r rhan fwyaf o’u
hawduron yn gofyn am gael derbyn gwahanol nwyddau oddi
wrth eu teuluoedd. Bwyd a thybaco oedd y pethau mwyaf
cyffredin y gofynnwyd amdanynt ond rhywbeth arall a oedd yn
bwysig i’r milwyr oedd deunydd darllen ac ysgrifennu.
Ysgrifennodd un milwr o Ystalyfera lythyr ym mis Hydref 1915
yn gofyn i fenywod y cwm nad oedd yn brysur yn gwnïo sanau
neu fenyg ar gyfer milwyr i ysgrifennu llythyron atynt er mwyn
darparu rhywbeth diddorol iddynt ei wneud ac i rannu
newyddion y cwm.

Ond, yn fwy dramatig, ceir disgrifiadau yn y llythyron hefyd
o brofiadau’r milwyr yn ystod y brwydrau. Mewn llythyr a
gyhoeddwyd yn Llais Llafur ym mis Ionawr 1915, disgrifiodd
Preifat W. Milne o Bontardawe gyrch â bidog (bayonet) gan yr
Almaenwyr am hanner nos yn ystod brwydr yr Aisne, gyda’r
milwyr Almaenig yn gweiddi’n uchel ac yn chwythu trwmpedi
mewn ymdrech i danseilio hyder Milne a’i gymrodyr. Cadwodd
Milne a’r Prydeinwyr eraill yn dawel tan roedd yr Almaenwyr o
fewn 70 llath i’r ffos cyn dechrau saethu. Cwympodd yr
Almaenwyr mewn tomenni ac, er gwaethaf methiant eu cyrch,
fe geision nhw eto dros y ddwy noson ganlynol, meddai Milne.

cof y cwm
steven thompson

Ysgrifennodd Preifat George Coleman o Ystradgynlais at ei
chwaer ym mis Chwefror 1915, ac fe ddisgrifiodd sut yr oedd
ef a’i gyd-filwyr yn lladd llawer o Almaenwyr. Aeth ymlaen i
ddisgrifio’r Almaenwyr hyn fel chwain, gan honni, pan laddwyd
un y deuai mil i gymryd ei le. Aeth ymlaen mewn llythyr arall
yn ystod yr un mis i ddisgrifio’r dihangfeydd lwcus a gafodd pan
roedd bomiau yn glanio’n agos ato gan ladd neu anafu
dwsinau o ddynion mewn eiliad. Ni cheid ymdrech bob tro, felly,
i gelu neu danbrisio’r peryglon er mwyn diogelu teimladau’r
teuluoedd gartref. Ysgrifennodd J. A. Hughes, a oedd yn y 2nd
Worcester, at ei rieni ym Mhontardawe ac fe ddisgrifiodd yr
amodau gwael yn y ffosydd yn Neuve Chappelle. Roedd yn
gorfod sefyll mewn mwd hyd at ei ganol am 48 awr y tro ac yn

gorfod dioddef bomio rheolaidd gan yr Almaenwyr;
roeddent yn bomio am wyth o’r gloch y bore, rhwng
tri a hanner awr wedi pedwar yn y prynhawn, ac
eto am hanner awr wedi saith yn y nos, yn
rheolaidd, bob dydd. Mynnodd Hughes hefyd fod
yr Almaenwyr yn saethwyr da iawn, er gwaethaf
honiadau’r propaganda.

Ar y cyfan, nid oedd y portreadau o’r Almaenwyr
a geid yn y llythyron a ysgrifennwyd gan filwyr o
Gwm Tawe mor ffafriol â hyn, wrth gwrs, ac roedd
llawer mwy o lythyrwyr yn awyddus i bwysleisio
creulondeb a llyfrdra’r gelyn. Mynnodd Enoch
Weekes o Ystalyfera fod yr Almaenwyr yn
dienyddio unigolion dieuog heb unrhyw reswm tra
bod llythyrwyr eraill yn disgrifio’r tai, pentrefi ac
eglwysi a ddinistriwyd gan yr Almaenwyr. Daeth yr
honiadau a’r disgrifiadau hyn yn rhan bwysig o’r
ymgyrch recriwtio a oedd mor allweddol ym
mlynyddoedd cynnar y rhyfel.

Roedd un grŵp o lythyron a anfonwyd yn ôl i
Gwm Tawe hyd yn oed yn fwy gwerthfawr na’r lleill. Dyma oedd
y llythyron a ysgrifennwyd gan filwyr a garcharwyd gan yr
Almaenwyr. Ysgrifennodd Enoch Weekes tra’n garcharor yn
Mecklenberg yn Yr Almaen at ei frawd yn ôl yn Ystalyfera i roi
gwybod iddo ei fod wedi cael ei ddal gan yr Almaenwyr.
Adroddodd beth ddigwyddodd yn y frwydr pan gafodd ei ddal
a’r ffaith ei fod yn dioddef oerfel mawr yn y gwersyll
carcharorion rhyfel. Yn yr un modd, cwynodd Preifat G.
Jenkins, Glanrhyd, Ystradgynlais fod y tywydd oer yn achosi
dioddefaint iddo yng ngwersyll Altdamm, Yr Almaen, ac fe
ofynnodd am gael siwgr, bara, menyn, cocoa a sigarets wedi
eu hanfon ato. Cwynodd Preifat Tom Lewis, Ystradgynlais am
yr un peth ym mis Ionawr 1915 ac fe nododd fod llawer o
ddynion o Ystalyfera ac Ystradgynlais yno yn y gwersyll yn
Altdamm gydag ef.

Gwersyll carcharorion Altdamm yn Yr Almaen, 1918

Felly, trwy’r llythyron a gyhoeddwyd yn y papurau newydd lleol,
mae’n bosibl cael rhyw fath o syniad o brofiadau milwyr y cwm
ar faes y gad yn Ffrainc yn ystod y rhyfel, er gwaetha’r
problemau sy’n codi wrth geisio dadansoddi’r math yma o
ffynhonnell. Ond yn ddifyr iawn, y mae’r llythyron yn rhoi
mewnwelediad i’r ffyrdd roedd pobl Cwm Tawe yn cael deall
rhywbeth am brofiadau eu meibion, eu brodyr a’u tadau mewn
sefyllfaoedd hollol ddigynsail a oedd mor erchyll a gwaedlyd. I
ni, yn yr unfed ganrif ar hugain, mae’r llythyron yn cyfleu
teimladau, dyheadau, pryderon a gobeithion pobl a ganfyddai
eu hunain mewn sefyllfa hollol arswydus ac eithafol ymhell o’u
cartrefi.

Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk
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MaRwoLaetHau
Cydymdeimlwn â gweddw a phlant y diweddar James
Dermody, Heol Maesyfron, a fu farw ym mis Mai ar ôl
blynyddoedd o dostrwydd.

Bu farw Emyr Richards, mab Hugh a Lynda o Fferm
Glynmercher Uchaf, Pontneddfechan. Cydymdeimlwn â’i wraig
Lynda, ei ferch Sara ac â’i famgu Cathie a’i dadcu Jenkin
Richards, Caerlan.

DatHLIaD
Ar nos Wener Mai 29, ymgasglodd nifer fawr o aelodau eglwysi
Abercraf, Coelbren a Callwen ac hefyd ffrindiau Mary ac Alun
Brookfield yn y Clwb Rygbi, i ddathlu ei ymddeoliad o’r
weinidogaeth. Bu Gareth, ei fab ynghyd â ffrind iddo, yn
chwarae’r gitar a’r ffidl ac yn canu caneuon a gyfansoddwyd
gan Gareth ei hun. Mae yno dalent yn wir. Bu lleisiau swynol
rhai o wragedd yr eglwysi yn canu ac hefyd Sophie o Drecastell
ac Alun, yn canu deuawd hyfryd o ‘Phantom of the Opera’.
Wedyn fe ddarllenodd Mary gerdd ddoniol am Alun, o waith
Leslie Davies y Dyfnant. Adroddodd ac actiodd Owen Staton,
y chwedleuwr lleol ddwy stori ddifyr iawn ac ar ôl hynny
mwynhaodd y dorf wledd o fwyd a danteithion i gloi’r noson
hapus.

Ar fore Sul Mai 31, daeth aelodau’r tair eglwys i wasanaeth
olaf Alun yn y plwyf. Bu pawb yn dymuno‘n dda i’r ddau wrth
ffarwelio â nhw. Byddwn yn gweld eu heisiau.

sefYDLIaD Y MeRCHeD
Bu Elizabeth Tyler, Craig y Nos, yn brysur iawn y mis hwn. Bu
hi a Jane Pugh, y Cadeirydd lleol, yn ymweld â’r Frenhines
Elizabeth a miloedd o aelodau eraill yn Neuadd Albert i ddathlu
can mlwyddiant y sefydliad. Roedd y ddwy yn cynrychioli
cangen Abercraf.

Hefyd cafodd Elizabeth wahoddiad i Balas Buckingham i’r
Garddwest yno. Mae hi’n gwneud llawer o waith da yn yr ardal.

Bob haf mae Elizabeth yn trefnu taith bleser ond dydi hi
ddim yn dweud i ble. Y tro hwn aeth â’r aelodau i Amgueddfa
Felin Wlan yn Drefach Felindre, ger Castell Newydd Emlyn. Fe
welson nhw y gwaith nyddu o’r cychwyn i’r cynhyrchiad olaf ac
roedd nwyddau gwlan hyfryd i’w prynu yn y siop, a chinio
blasus yn y caffi gerllaw. Wedyn siwrne yn ôl i Gwmcerrig, ger
Cross Hands i gael te. Mae’n diolch i Elizabeth am drefnu
diwrnod llwyddiannus arall gan lwyddo cael tywydd teg hefyd. 

BeDYDD
Fe fedyddiwyd Samuel James, babi Gareth a Catherine
Davies, Heol Tawe a brawd i Erin. Susan a Lyn Davies, yw’r
famgu a’r tadcu balch.

GeneDIGaetH
Croeso i Iestyn, babi cyntaf Catrin a Steffan Rock, Penybont
ar Ogwr. Ŵyr bach i Emma a Delyth Hosford, Heol Tawe.

Croeso hefyd i Betsan Mair, babi cyntaf Angharad a Martin
Walkinshaw o Suffolk, wyres fach i Margaret a Jeffrey Harris,
Danyfron.

CLeIfIon
Mae Mrs Christine White, Hen Neuadd yn Ysbyty Treforys ar
ôl cwympo yn agos i’r tŷ a thorri ei phigyrnau.

Mae Sid Thomas, Hen Neuadd hefyd yn Ysbyty Treforys ar
ôl anap i’w asgwrn cefn ar ei wyliau yn Portiwgal. Dymunwn
wellhad buan i’r ddau.

GRaDDIo
Llongyfarchiadau i Sarah, merch Diane ac Elwyn Gwilym, gynt
o Heol Tawe. Mae wedi ennill gradd M.A., trwy ymchwil ym
Mhrifysgol Abertawe. Ysgrifennodd ei thraethawd “Ymchwil ar
Egwyddorion y Ddrama Radio gyda golwg arbennig ar y
ddrama “Siwan” gan Saunders Lewis”. Mae’n gweithio nawr i
bartneriaeth Aman/Tawe fel Swyddog Datblygu

aber-craf

GeneDIGaetH
Ddydd Sul, Mawrth 15, yn Muscat, Oman ganwyd Ruby, merch
fach i Gareth ac Alia, chwaer fach i Leila ac ail wyres i Sandra
a David Isaac, Penrhos.

DaDoRCHuDDIo BRItHwaItH LIDICe
Daeth nifer dda
ynghyd yn y
Neuadd Les ar
nos Iau, Mehefin
11, ar gyfer
dadorchudd io ’ r
Brithwaith a fu ar
wal yn Ysgol
Cynlais. Symud-
wyd y brithwaith
o’r ysgol i’r
Neuadd Les yn
Ebrill 2014 gan
Gymdeithas Treft-
adaeth ac Iaith
Ardal Ystrad-
gynlais gyda
chymorth Cyngor
Tref Ystradgynlais
a Chyngor Sir
Powys. Crewyd y brithwaith gan ddisgyblion Dosbarth 6, 2001-
2002 fu’n cydweithio gyda Mr Nick Clements o Cwmni ‘Pioneer
Arts’, Caerdydd. Cyflawnwyd y gwaith ar y cynllun yn yr ysgol
dan arolygiad Mrs Jennifer Davies, athrawes y dosbarth a’r
dirprwy Brifathrawes, gyda chymorth Mr Ogwyn Phillips, y
Prifathro. Bydd y gwaith yn fodd i gadw ar gof yr erchyllterau a
ddioddefwyd gan drigolion Lidice, fel ag a welwyd yn y ffilm
“The Silent Village’ – a wnaethpwyd yng Nghwmgiedd.
Dadorchuddiwyd y brithwaith gan Mrs Jennifer Davies a Mr
Ogwyn Phillips. Da oedd cael cefndir i’r ffilm gan Mr Arwel
Michael, Cadeirydd Cymdeithas Treftadaeth ac Iaith ardal
Ystradgynlais. Cofiwch ymweld â’r Neuadd Les (y Neuadd
fawr) i weld y Brithwaith hwn.

MaRwoLaetHau
Ar Fai 23, bu farw Pat Gray, Maesydre yn 88 oed, priod y
diweddar Tommy, chwaer Meirion, Olfryn Gareth, a modryb
annwyl.
Ar Fai 24, yn Ysbyty Trefors by farw Tom Evans, Rhestr y
Coleg, priod y ddiweddar Megan, tad Gary a Debra, tad yng
nghyfraith Sandra, tadcu Natalie, Darren a Regan, hen dadcu
Celyn, Ashton, Rhys a Kian, brawd ac ewythr annwyl.
Ar Fai 27, bu farw Gaynor Schulz, Plas y coed, Cwmgiedd,
priod y diweddar Frank, chwaer Maisy, modryb Roger, Adrian,
Sophie, Megan a Joe.

Yn dawel ar Fehefin 2 yn Ysbyty Treforys bu farw John Glyn
Williams, Alder Avenue, Glanrhyd priod Olive, tad Helen, tad
yng nghyfraith Clive, tadcu Lucy a Tom.

Yn dawel ar Fehefin 7 yn ei chartref yn Maescynog bu farw
Betty Davies, priod y diweddar Eurwel, mam Clive a Kay,
mamgu a hen famgu annwyl mam yng nghyfraith a chwaer
dyner.

Ar Fehefin 6 yn ei chartref ym Min y Rhos, Penrhos, bu farw
Glenys Margretta Griffiths, mam Steve a Jill, chwaer a chwaer
yng nghyfraith, modryb annwyl a ffrind i bawb.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn i gyd yn eu hiraeth
a’u galar.

CYMoRtH CRIstnoGoL
Diolch i bawb a gyfrannodd at y casgliad o dŷ i dŷ. Casglwyd
£2,100.

ystradgynLais
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GweLLHaD
Dymunwn wellhad buan i Mrs Bethan Edwards, Parc Tawe,
sydd wedi derbyn triniaeth law-feddygol yn Ysbyty Singleton.
Mae adre nawr yn ymgryfhau.

DatHLu a RHoI DIoLCH aM fYwYD MRs BettY DaVIes
Gyda thristwch mawr y clywyd y newyddion blin bod Mrs Betty
Davies, Maescynog wedi ymadael â ni. Cofiwn am Betty fel
gwraig rinweddol Eurwel am 67 o flynyddoedd; bu’n fam
gariadus i Clive a Kay ac i Margaret ac yn famgu a hen famgu
falch a thyner i Gareth a Vicky, Huw a Genine, Alun a Mari ac
Eleri a Gerallt gan gofio hefyd am Ben, Jamie, Nia, Llew, Math
ac Efa. Fe fydd Sheila a’r holl nithoedd a neiaint yn gweld
eisiau Betty fel chwaer annwyl a modryb garedig.

Heblaw bod yn berson teulu bendithiwyd Betty â nifer o
rinweddau amlwg ac yn arbennig felly ei hawydd i gyfrannu at
fywyd y gymuned oedd mor agos at ei chalon. Gwnaeth hyn
mewn llawer dull a modd ac yn sgil ei daliadau cryf a’i hysbryd
ffein aeth Betty yn ddwfn iawn i serchiadau pawb a gafodd y
fraint o’i nabod. Diolch am ei bywyd hir a dedwydd ac am y
cyfan roedd Betty wedi golygu i bawb yn deulu ac yn ffrindiau
a gafodd y fraint o’i hadnabod.

CÔR DatHLu YstRaDGYnLaIs
Gan fod tymor llywyddiaeth Dr Rowan Williams wedi dod i ben,
mae Côr Dathlu Ystradgynlais yn falch iawn i gyhoeddi taw ei
olynydd fel llywydd am y tair mlynedd nesaf yw Arglwydd Ustus
Lloegr a Chymru, sef yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd.

Fel ei ragflaenydd mae gan yr Arglwydd Thomas
gysylltiadau agos â’r ardal. Heblaw’r ffaith ei fod wedi ei eni
yng Nghwmgiedd mae ganddo dŷ yn yr ardal a chofier i’w dad
fod yn gyfreithiwr yn Ystradgynlais am flynyddoedd.

Er bod Côr Dathlu Ystradgynlais yn Gôr gymharol newydd
mae wedi cynnal nifer o gyngherddau hyd yn hyn ac mae’r Côr
yn ystod y misoedd nesaf hyn yn mynd ar daith i Unol
Daleithiau America, gan ymweld â Phensylvania ac Efrog
Newydd, Dyddiau cyffrous yn wir.

Ond cyn hynny ac fel arwydd o boblogrwydd y Côr fe gafodd
y Côr ei ddewis i ganu o flaen y Frenhines mewn seremoni yn
Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ar Fehefin 11, Roedd yr
achlysur yn un nodedig iawn oherwydd taw’r Frenhines oedd
yn cyflwyno lliwiau newydd i Gatrawd Brenhinol y Cymry. Yn
naturiol roedd hyn yn anrhydedd mawr i’r Côr ac fe fydd yr
aelodau yn cofio am yr achlysur am amser hir. 

Mae Côr Dathlu yn cyfarfod unwaith yr wythnos i ymarfer,
mae iddo 70 o aelodau, ac fel y dywed Mr Colin Stroud,
Ysgrifennydd gweithgar y Côr maen nhw bob amser yn falch
iawn i groesawu aelodau newydd, felly os oes gan unrhyw un
ddiddordeb dewch i gysylltiad.
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Y weRn Yn CYDYMDeIMLo
Gan fod y Wern yn gyfeillach sy’n llawenhau gyda’r sawl sy’n
llawen ac yn wylo gyda’r sawl sy’n wylo mae wedi dod i’n rhan
ni yn ddiweddar i gydymdeimlo â nifer o deuluoedd sy’n dal
cysylltiad â ni yn y Wern. 

Yn gwbl annisgwyl a disymwth ymadawodd Mrs Betty Lewis
â ni yn ddiweddar ac roedd hynny’n siom ac yn sioc i bawb
oedd yn ei nabod ac yn enwedig i’w theulu.

Fe gofiwn am Betty fel gwraig rinweddol i Gary, mam
gariadus Eira Wyn a Berwyn ac yn famgu dyner i Esyllt a
Mabon. Fe fydd gan Ellie, Hazel, Hywel ac Eiry a Chris atgofion
hyfryd am Betty fel chwaer, chwaer yng nghyfraith a modryb
annwyl a chefnogol.

Cynnyrch ei milltir sgwar oedd Betty gan iddi gael ei geni a’i
magu a byw a gweithio yn yr ardal. Fe ddaeth hi i gysylltiad â
llawer iawn o bobl ac fe fydd sawl cylch yn gweld ei heisiau yn
fawr iawn fel byddwn ni’n gwneud yn y Wern, lle roedd Betty
yn aelod gwerthfawr.

Yn naturiol ei theulu annwyl fydd yn gweld ei heisiau fwyaf.
Boed i’r atgofion hyfryd fydd ganddyn nhw o Betty fod yn gysur
iddynt yn y dyddiau i ddod wrth iddynt hiraethu ar ei hôl.

Mae bywyd yn broses o dyfu’n gryf ar un llaw ond ar y llaw
arall gwanychu yw ein hanes hyd nes i awr y ffarwelio ein
hawlio ni. Felly oedd gyda Rhodi (John Roderick Thomas) ac
yntau wedi dioddef cystudd hir a blin.

Fy mraint i oedd cael dweud am Rhodi ei fod yn anad dim
yn ddyn teulu, gŵr da a ffyddlon i Marionne am dros hanner
can mlynedd. Roedd eu perthynas hyfryd yn ysbrydoliaeth i
bawb oedd yn eu hadnabod. Un o freintiau mwyaf bywyd yw
fod gennym rieni cariadus i’n hanwesu ac i gyfeirio ein camau.
Felly oedd gydag Adrian a Rhianne. Gallai Tracy a Huw
ddibynnu arno bob amser am ei gefnogaeth a heb amheuaeth
roedd Rhodi yn dadcu balch iawn i Gareth Rhys, Catrin, Louise
a Simon. Fe fydd ei deulu yn cofio amdano hefyd fel brawd
annwyl, ac ewythr parod ei gefnogaeth a’i gymwynas.

Roedd diddordebau Rhodi a’i ymrwymiad i bethau gorau
bywyd ynghyd â‘i bersonoliaeth hynaws wedi ei anwylo i bawb
a gafodd y fraint o’i adnabod a mawr yw’r golled ar ei ôl.

Trwy gydol eu priodas hir a hapus roedd John Glyn
(Williams) ac Olive wedi bod gyda’i gilydd am bron i 63 o
flynyddoedd a thrwy gydol y blynyddoedd hynny a gawson nhw
i fwynhau bywyd roedd y ddau ohonynt wedi gofalu am ei
gilydd a chynnal breichiau ei gilydd ymhob math o dywydd.

Heblaw bod yn ŵr da a ffyddlon i Olive fe gafodd Helen yn
ei thad bopeth fyddai’n dymuno cael mewn tad da a chariadus.

Gallai ddibynnu arno bob amser am ei
wenau siriol ac am air o anogaeth iddi
gyflawni ei breuddwydion mewn bywyd ac
roedd yr un mor gefnogol tuag at Clive,
mab yng nghyfraith John pan ddaeth yn
rhan o’r teulu. A fel tadcu fe wnaeth John
argraff annileadwy ar Lucy a Tom a
byddant hwythau hefyd yn gweld ei eisiau
yn fawr iawn.

Athro oedd John wrth ei alwedigaeth ac
fe gafodd cenedlaethau o blant yr
hyfrydwch o’i gael ar ei orau yn cyflawni
gwaith oedd wrth fodd ei galon, sef
addysgu, hyfforddi ac ysbrydoli pobl ifainc.
Diolch am y cariad mawr oedd ganddo
tuag at ei deulu a’r parch eithriadol oedd
ganddo tuag at ffrindiau ac hefyd i’r
disgyblion fu yn ei ofal.

Fe all teulu Mrs Mair Edwards a’i gŵr
Ken fod yn hynod falch o’r ddau ohonynt
gan iddynt gael y fraint o fwynhau bywyd
gyda’i gilydd am 65 o flynyddoedd. Bod
gyda’i gilydd mewn hindda a drycin oedd

ystaLyfera



stori fawr eu bywyd a dyna’r stori fwyaf ohonynt i gyd. Gwynfyd
y sawl a brofodd diriondeb mam ac yn sicr iawn roedd y fraint
honno yn eiddo i Dawn a Sian gan gymaint o gariad oedd gan
eu mam tuag atynt a thuag at George a Robert ei meibion yng
nghyfraith. Roedd cwpan Mair yn sicr yn llawn pan ddaeth hi’n
famgu ac yn hen famgu i Nerys, Bethan, Hannah, Kieran a
Kara ynghyd â Darren, Ash, Ian a Misha. Cofiwn am Denzil a
Sally yn eu colled a’u hiraeth ar ôl chwaer yng nghyfraith
annwyl.

Ganwyd a magwyd Mair yng Ngodre’rgraig, addysgwyd yn
ysgol Pant-teg ac ymgartrefu wedyn ar ôl priodi yn Church
Road. Bu fyw bywyd llawn iawn; gwyddai beth oedd diwrnod
da o waith a sut i fwynhau ei hun.

Nid yw’r blynyddoedd diwethaf hyn wedi bod yn garedig
iawn wrth Mair a gyda’r tristwch pennaf fe ddaeth yr amser iddi
hithau hefyd ymadael yn dawel â ni, a llithrodd yn
dangnefeddus i ddyfroedd dyfnach a mwy llonydd o lawer gan
adael ei theulu hyfryd i gysegru pob atgof hapus a melys fydd
ganddyn nhw ohoni.

Fel cyfeillach y Wern cydymdeimlwn yn ddwys â’r ffrindiau
uchod yn eu colled a’u hiraeth ar ôl eu hanwyliaid.

DYMuno’n DDa I Jen
Ar ôl triniaeth yn yr ysbyty, y newyddion da i’w theulu a’i
ffrindiau ymhob man yw fod Jen nôl ar ei haelwyd gysurus yng
Nghilâ yn atgyfnerthu ac yn cael y gofal gorau posib gan
Elwyn.

Does dim dwywaith na fydd Marks and Spencer, Abertawe
yn gwneud cymaint o elw yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf
yma, ond bydd pethau siwr o wella pan fydd Jen nôl ar ei
thraed a’r bag siopa yn ei llaw. Dymuniadau da i Jen ac Elwyn.

anRHYDeDDu MRs katIe watkIns
Nid yw enw Katie ymhlih y sawl fydd yn cael eu hanrhydeddu
gan y Frenhines y flwyddyn hon eto, ond serch hynny, yn
ddiweddar iawn mae wedi derbyn anrhydedd pwysicach o
lawer.

Mae Cymdeithas Hen Oed Cymru yn cynnal rali bob
blwyddyn yn y Pafiliwn, Porthcawl. Cynhaliwyd yr un diwethaf
ar Fehefin 3 a’r cyfan yn cael ei lywio yn ei ffordd anghymarol
ei hun gan y Parchg Clive Williams, Craig Cefn Parc.

Am wahanol resymau, ac er mwyn ychwanegu at hwyl yr
achlysur, anrhydeddir a gwobrwyir rhai o’r cyfeillion sy’n
bresennol. Roedd yn bleser o’r mwyaf i Clive gael cyhoeddi
taw Katie oedd wedi ennill y wobr am fod y wraig hynaf yn
bresennol (gan ychwanegu trwy ddweud taw Katie, tebyg iawn
oedd y wraig fwyaf deniadol yn y rali.) Yn nodweddiadol o
Katie, gan fod dwy arall tua’r un oedran â hi, fe benderfynodd
rannu’r wobr rhwng y tair ohonyn nhw,

Mae’n sefyll i reswm os taw Katie oedd wedi ennill y wobr y
flwyddyn hon, does dim rheswm yn y byd iddi beidio ennill y
flwyddyn nesaf a’r blynyddoedd ar ôl hynny.

Llongyfarchwyd Katie yn wresog iawn gan Clive, gwnawn
ninnau yr un modd gan ddymuno nerth ac iechyd i Katie am
flynyddoedd lawer i ddod.

BanD PRes CYHoeDDus YstaLYfeRa
Ychydig yn ol ar raglen o archif S4C daeth y 70au yn fyw o
fandroom Band Cyhoeddus Ystalyfera. Cychwynodd y rhaglen
tu fas i 101, Heol y Graig, Godrergraig a Lewis Williams yr
arweinydd yn adrodd am gysylltiad ei deulu a’r band. Soniodd
am ei frawd Ifor a deithiodd i Lundain ac ymuno â’r Llu-awyr,
ac am ddau o’i frodyr a fu farw yn ifanc o glefyd y llwch - Wil
Iwffoniwm a Ruskin Trombone. Gwelwyd ei fab Wyn yng
nghwmni ei fodryb Asaph yn derbyn cyngor am y ffordd orau o
gyrraedd y nodau uchel ar yr utgorn. Trafodaeth cywir a doniol
ar yr un pryd pan soniodd Asaph am ei fam ei hun yn curo’r
nenfwd os byddai yn taro’r nodyn anghywir ar yr iwffoniwm.
Swn y band sydd i glywed a’r tonau yn diasbedain ar hyd
strydoedd y pentre tra fyddai’r band yn ymarfer ar gyfer
cystadleuaeth yn y Brangwyn, sef cystadleuaeth flynyddol y
Daily Herald gyda'r enillwyr yn teithio i Neuadd Albert, Llundain
fel cynrychiolwyr Cymru. Yn ystod y rhaglen cafwyd sawl stori
ddigri gan unigolion am eu profiadau gyda'r band ym
Manceinion. Ond y darn mwy diddorol oedd gweld pump o
blant ifanc yn cael eu trwytho ym mywyd y band dan arweiniad
yr amyneddgar Lewis Williams. Tybed ble mae’r unigolion yma
heddiw? Ceinfryn Phillips sydd wrth y llyw ar hyn o bryd ac yn
gwneud ei orau glas i geisio adfywio’r diddordeb ym mywyd y
band pres. Cofiwch roedd yna ddau fand yn y pentre ar un
adeg - Band Tref Ystalyfera a Band Cyhoeddus Ystalyfera. Y
gobaith yw y bydd pobl ifanc yr ardal yn ail gynnu’r fflam a
mynychu’r band room i ddysgu sut i chwarae offeryn pres yn
rhad ac am ddim.

Cefn: Mel Jones, Walter Lyn Jones, Lyn Morgan,?, Lyn
Lewis, Wyn Williams, Eric James, Morwyn Williams, Alun

Morgan, Keith Jones, Terry Hughes, Vernon Morris, 
John Stoneman.

Blaen: Dai Jones, Gerald Duford, Ieuan Jones, Lewis
Williams (Arweinydd), Barry Jones, Will Jones, Neville Potter

Yn penlinio: Hywel Williams a Joss Rano
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Capel y Wern, Ystalyfera

Cyngerdd Mawreddog
gyda

Côr Ty Tawe
gydag artistiaid

Nos Sadwrn, Medi 5, 2015 
am 7 o’r gloch

Mynediad: £6

Capel y Wern, Ystalyfera

Cymanfa Ganu
gyda

Côr y Gyrlais
Nos Sul, Medi 13, 2015 

am 6 o’r gloch

Llywydd y Noson: Miss Sian Thomas, S4C
Arweinydd: Mr D. T. Roberts

Organydd: Mr Conway Morgan

Rhaglen: £3

CROESO CYNNES I BAWB



CLeIfIon
Dymuniadau gorau am wellhad buan i Mrs Kathryn Harries, Is
y Bryniau, Mr Gerallt Battenbow, Is y Bryniau, Mrs Margaret
Morgan, Heol Newydd a Mrs Cynthia Phillips, Railway Terrace,
y pedwar wedi dychwelyd adre ar ôl triniaeth mewn ysbyty.

LLonGYfaRCHIaDau
Ar noson wobrwyo Clwb Rygbi Cwmllynfell, cafodd Matthew
mab Wynford a Helen Thomas y fraint a’r anrhydedd o fod y
derbynydd cyntaf o dlws er cof am Mr Eirion Richards.
Derbyniodd y tlws yma am ei gampweithiau arbennig ym myd
marchogaeth. Gwelir Gloria gwidw Eirion a’i ferch Catrin gyda
Matthew yn y llun.

Daeth newyddion fod Martin Harris, Is y Bryniau wedi ei ddewis
i chwarae dros Gymru yng nghystadleuaeth Bowlio Mat Byr yn
yr Alban ym mis Medi. Ardderchog yn wir.

Dymuniadau penblwydd 80 oed i Mr Hywel Gwyn Evans a’i
wraig Mrs Janice Evans, Heol Newydd, y ddau yn dathlu o
fewn wythnosau i’w gilydd.

Llongyfarchiadau i Martin Evans o Teras Rheilffordd
Cwmllynfell sydd wedi cael ei benodi yn Bennaeth yn Ysgol
Gymraeg Gwaun-cae-gurwen, i ddechrau mis Medi. Mae
Martin yn fab i Meurig ac Elinor o Heol Aberhonddu,
Ystradgynlais.

CLwB BowLIo
Eleni eto fe drefnwyd gwibdaith i’r bowlwyr. Cafwyd
penwythnos ardderchog yn Torquay. Chwaraewyd dwy gêm, y
cyntaf yn erbyn Clwb Bowlio Torbay a’r ail yn erbyn Clwb
Bowlio Marldon ger Paignton. Cyfartal oedd sgôr y gêm gyntaf
ac fe enillwyd yr ail. Diolch i Mr Aeron Williams am drefnu’r
cyfan mor drwyadl.

PRIoDas
Ar Fai 28 yn Swyddfa
Gofrestru Abertawe,
priodwyd Leanne, merch
Ben ac Eleanor Roberston,
Penllergaer â Justin, mab
Calfin a Jocelyn Mitchell,
Ystradowen. Cynhaliwyd y
wledd briodas yn y Cross
Keys yn Abertawe a
threuliasant eu mis mêl yn
Blackpool. Pob dymuniad
da iddynt.

cwmLLynfeLL
anRHYDeDDau
Ers deng mlynedd mae cwmni Tesco wedi bod yn dyfarnu
gwobrau i “Famau y Flwyddyn” sydd yn dathlu mamau
cyffredin sydd yn gwneud pethau anghyffredin.

Eleni roedd Julie Cridland, Lôn Hir yn un o’r saith buddugol
a chafodd ei hanrhydeddu yng Ngwesty’r Savoy, Llundain.
Dyfarnwyd y wobr iddi am ei gwaith yn helpu plant a’u
teuluoedd sydd yn gorfod bod mewn ysbytai am gyfnodau hir.
Ysbrydolwyd hi i wneud y gwaith hyn gan ei mab Leon a fu
farw yn ei arddegau. Llongyfarchiadau gwresog iddi.

Mae Rhodri, mab Nest a Gwynfor Davies, Pen yr Alltwen
wedi derbyn yr anrhydedd o gael ei ffotograff o’r Athro Rhys
Maengwyn Jones ei arddangos yng Ngaleri Portreadau
Cenedlaethol Awstralia, Canberra.

Yn enedigol o Gaerdydd, ac yn Athro ym Mhrifysgol
Genedlaethol Awstralia roedd Rhys Jones yn ffigwr allweddol
yn yr astudiaeth o archeoleg yr Awstraliaid brodorol yn enwedig
yn Nhasmania. O’r 70au cynnar, gyda’i wraig Betty Mecham,
bu yn astudio y llwyth Anbarra gan ysgrifennu ar bynciau fel
eu technegau hela, eu badau, defnydd o liwiau, gwyddoniaeth
brodorol a’r defnydd traddodiadol o dân mewn rheolaeth tir.

Mae Cymdeithas Archeoleg Awstralia yn cyflwyno Medal
Rhys Jones yn flynyddol, sydd yn cael ei hystyried fel y wobr
uchaf yn y maes.

Yn ystod Darlith Flynyddol Capel y Baran, soniodd y
Prifardd Tudur Dylan Jones am yr arwyddbost ar y Baran.
Yn Eisteddfod Genedlaethol 1997 ysgrifenodd y bardd Iwan
Llwyd gerdd i un o ffotograffau Rhodri a ymddangosodd yn yr
arddangosfa Celf a Chrefft – sef yr arwyddbost ar y Baran.

Y GRoesffoRDD
Arwyddbost i nunlle
A lle bu enwau uniaith
Yn cyfeirio’n taith
Y mae gwacter fel mudandod
Yn ein harwain ar goll.

CYDYMDeIMLo
Yn 79 mlwydd oed, ar ôl cyfnod hir yn Cwm Cartref bu farw
Helen Jones, gwraig David a chwaer Elizabeth a’r diweddar
Jeff.

Yn aelod o deulu’r Popworks Pontardawe, roedd Helen yn
berson cyfeillgar ac yn boblogaidd.
Cydymdeimlwn â’r teulu oll yn eu galar.

yr aLLtwen
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Dathlu’r 50
Bydd y Parchg Gareth Morgan Jones, Gweinidog yr
Alltwen, Soar- Maesyrhaf a Bethania y Tymbl yn dathlu
hanner can mlynedd ei ordeinio mewn Oedfa Ddathlu
yng Nghapel yr Alltwen, Sul Medi 6ed am 2.30 ac mae
croeso i chwi ymuno yn y dathliad.



gwaith Betsi Cadwaladr’ – un y mae ei henw yn gysylltiedig â
methiant a siom mor aml y dyddiau hyn yn y newyddion am
Fwrdd Iechyd Gogledd Cymru – ond un a wnaeth waith mawr
yn ystod ei hoes i wasanaethu pobl – yn enwedig milwyr
clwyfedig Rhyfel y Crimea ac sy’n haeddu ein clod a’n
hedmygedd.

TABERNACL

OEDFAON mis GORFFENNAF 

19 10.30 Dr Dai Lloyd 

26 10.30 Y Brawd Eric Francis 

OEDFAON mis AWsT 

2 10.30 Y Brawd Owen Pugh – Cymundeb 

9 10.30 Y Parchg Clive Williams, 

Capel Soar – Saesneg 

16 10.30 Y Chwaer Sylvia Hoskins – Saesneg 

23 10.30 Y Brawd Rhydian Griffiths 

30 10.30 Y Parchg Stephan Jones, Capel Soar 

OEDFAON mis mEDi 

6 10.30 Y Brawd Owen Pugh – Cymundeb 

13 10.30 Y Chwaer Lona Roberts, Capel Soar 

20 10.30 Y Chwaer Lorraine King – Saesneg 

27 5.30 Y Brawd Gareth Hopkin

mARWOLAETH

Blin iawn yw cyhoeddi marwolaeth ein haelod annwyl Llwyd

Williams, Heol Aberhonddu, Pontardawe a fu farw ar fore

Llun,15fed Mehefin yn Ysbyty Treforus. Roedd Llwyd yn

ddyn tirion a bonheddig iawn ac yn boblogaidd iawn gan

bawb. 

Cydymdeimlwn yn fawr iawn gyda Margaret ei wraig a’i

ddwy ferch Mair a Rhian a gweddill y teulu. 

Y BRAWD GERAiNT ELFYN JONEs

Ar 21af Mehefin cawsom

y pleser o wahodd Geraint

Elfyn Jones i’n harwain yn

ein gwasanaeth. Mae Mr

Jones yn fab i’n cyn-

weinidog, y diweddar

Barchg T. Elfyn Jones, ac

yn byw yn ardal

Machynlleth. Mae Geraint

yn rheolwr-gyfarwyddwr

cwmni o gyfreithwyr yn

nghanolbarth Cymru.

Seiliodd ei bregeth ar

Salm 22 a derbyniwyd ei

neges yn awchus iawn

gan y gynulleidfa.

Croesawyd ef yn

dwymgalon gan Mrs Helen Macduff a diolchodd iddo am ei

barodrwydd i deitho mor bell i’n harwain. Roedd Mr Jones

yn hapus iawn i ddychwelyd i fro ei febyd a rhannodd rhai

o’i hoff atgofion am yr ardal a’i phobl. Dyma lun ohono ym

mhulpud y Tabernacl.

CYNGERDD CÔR DATHLU CWmTAWE 

Ar nos Sadwrn, 23 Mai cafwyd noson o adloniant gwych yn

y capel gyda Chôr Dathlu Cwmtawe a’r unawdydd Helen

Gibbon. ‘Roedd gan y côr raglen amrywiol o’r sioeau a

chaneuon Cymraeg. Un ohonynt oedd eu cân llofnod, sef

‘Y Tangnefeddwyr’ gan Eric Jones. Canodd Helen nifer o

ganeuon amrywiol o ‘Madam Butterfly’. Hyfryd hefyd oedd

clywed Helen a’r côr yn canu ‘Finlandia’. Diweddglo y
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taItH I YnYs skYe
Aeth tair o aelodau Cymdeithas Gymraeg Treforys (sy’n byw
ym Mhontardawe) ar eu hymweliad wythnos ag ynys Skye yn
yr Alban – cadarnle yr iaith Gaeleg a’i gyfraniad i’r mudiad sy’n
hybu’r iaith honno yn allweddol. Cawsom brofiadau cofiadwy
– plant ysgol gynradd yn perfformio yn eu hiaith eu hun,
golygfeydd gogoneddus o’r mynyddoedd, y llynnoedd a’r môr,
llety cyfforddus a’r trefniadau i gyd yn hwylus dan law David
Gwyn John. Clywsom y gog yn canu am gyfnodau hir. Cymorth
mawr i ni oedd bod Robat Powell yn medru cyfathrebu â’n
cyfeillion o’r Alban yn y Gaeleg. Roeddynt yn falch o’r parch a
ddangoswyd i’w hiaith.

newYDDIon soaR

oeDfaon MIs GoRffennaf
5 10.30 Dr David Powell

12 10.30 Miss Ann Hutchings
19 10.30 Mr Brian Owen
26 10.30 Parchg Huw Francis

CYMoRtH CRIstnoGoL
Derbyniwyd rhoddion yn yr amlenni a ddosbarthwyd yn ystod
Wythnos Cymorth Cristnogol. Cyfanswn y casgliad oedd £750.
Diolch i bawb a gyfranodd.

LLonGYfaRCHIaDau
Llongyfarchiadau i Rebeca Phillips (Lewis gynt), Cynghorwr Sir
Trebannws ar ei hethol yn ddirprwy faer Cyngor Tref
Pontardawe. Mae Rebeca bob amser yn barod i’n
gwasanaethu yn Soar.

Llongyfarchiadau i Sioned hefyd ar ei gwaith yn Eisteddfod
yr Urdd yng Nghaerffili. Hi oedd yn traddodi’r feirniadaeth ar
gystadleuaeth y Goron. Cyn-ddisgybl yw Sioned o Ysgol Gyfun
Cwm Rhymni. Y farn gyffredin yw mai Eisteddfod lwyddiannus
iawn ydoedd a hyfryd oedd clywed enwau Ysgol Gyfun
Ystalyfera ac Ysgol Gyfun Cwm Tawe ymhlith y buddugwyr.

sasIwn GenHaDoL CHwIoRYDD Y De
Cludwyd cynrychiolwyr eglwysi Henaduriaeth Morgannwg
Llundain i’r cyfarfodydd yn Tabernacl, Aberteifi, mewn bws a
drefnwyd gan Bethan Richards (Trinity Abertawe). Cawsom
groeso cynnes iawn i’r ddau gyfarfod ac i de.
Thema cyfarfod yr hwyr oedd 

“Wrth fy ngwendid trugarha
Paid a’m gwrthod Iesu da”

Y siaradwr oedd Mrs Carol Hardy – sy’n gweithio yn yr 
“Ystafell Fyw” yng Nghaerdydd. Y “gwendid” y cyfeiriodd ato
oedd: dibyniaeth o bob math – ar alcohol, cyffuriau, hap
chwarae – a’r rôl sydd gan yr eglwysi a’r Ystafell Fyw i helpu
rhai (fel hi) a fu’n gaeth iddynt. Siaradodd am dros awr a
llwyddodd i’n cyfareddu a’n hysbrydoli gyda’i hanesion – rhai
ohonynt yn bersonol. Mae’n siwr bydd ei geiriau yn fodd i ni
wella’n cefnogaeth o waith pwysig y ganolfan.

CanoLfan GYMRaeG I GwM tawe
Croeso mawr i’r newyddion da a ddaeth yn rhifyn olaf y ‘Llais’
am sefydlu’r ganolfan yn Holly Street – bron â bod gyferbyn â
Soar. Pob hwyl i weithwyr Academi Hywel Teifi gyda’r gwaith.
Bydd sefyllfa’r ganolfan yng nghanol y pentref yn gyfleus iawn
i gymdeithasau Cymreig yr ardal.

CwRDD CenHaDoL MeRCHeD DYffRYn tawe
Cynhaliwyd y cyfarfod ar Fawrth 9 yn Soar, Daeth
cynrychiolwyr o Horeb Crai, ac o Tabernacl Ystradgynlais .
Cymerwyd rhan gan Mair Bale, Sylvia Gibbs, Avril Isaac, Beryl
Davies, Margaret Pritchard, Wendy Williams a Cynthia Dodd.
Miss Megan Hutchings – yr Ysgrifennydd – ddarllenodd
gofnodion y cyfarfod olaf. Testun yr anerchiad oedd ‘Bywyd a

Pontardawe



gyngerdd oedd i’r gynulleidfa, y Côr a Helen ganu ‘Now is

the Hour.’

Cyngherddau’r dyfodol:’Noswaith ar yr Organ’ ar 26 Medi

a chwmni ‘Trenchfoot’ yn canu caneuon o’r Rhyfel Byd

Cyntaf ar 7 Tachwedd.

CELF

Arlunydd lleol

yw Mair Eleri

sy'n creu

canfasau lliwgar

o dirluniau. Y

mae wedi

arddangos ei

gwaith mewn

orielau lleol a

chenedlaethol

ar sawl achlysur.

Mae Mair Eleri

yn peintio

lluniau lliwgar er

mwyn i gwneud i

eraill wenu. Mae'n hyfryd gallu creu atgofion lliwgar o

ardaloedd sy'n bwysig i eraill. Eleni enillodd brif wobr

cystadleuaeth 'Rethink your mind'. Bwriad y gystadleuaeth

oedd creu darnau o gelf a barddoniaeth er mwyn iddynt cael

eu defnyddio mewn llyfr iechyd meddwl. Fe fydd 10,000 o’r

llyfrau ar gael am ddim i bobl dros Brydain gyfan. Arf yw’r

llyfryn i bobl sy'n dioddef o iechyd meddwl a'u teuluoedd.

Mynych-odd ddiwrnod gwobrwyo ym Mehefin yn Nhy'r

Arglwyddi yn Llundain lle derbyniodd ei gwobr gan yr

Arglwydd Patel. Fe fydd y llun hefyd yn cael ei ddefnyddio

ar glawr cryno-ddisg y gantores o Lundain, Olivia Rose

Dean sydd ar fin cael ei rhyddhau yn y siartiau. Am fwy o

wybodaeth ewch i www.maireleriart.com
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Brynllynfell, 
Tabernacl Ystradgynlais,

Soar Pontardawe

Cwrdd Croeso
Andras Iago

Medi 9, yn Soar, 

am 7 o’r gloch

Croeso



PantYCRwYs

CYDYMDeIMLo
Gyda thristwch cofnodwn farwolaeth Mr Brian Hopkinson,
Rhydygwin, gŵr Nesta (Jewell), a thad Danielle a Maria, tad
yng nghyfraith Ian a Joseph a thadcu Ella, Arlo ac Efa. Bu farw
yn Ysbyty Treforys ar Fai 3 yn 73 oed. Cynhaliwyd gwasanaeth
angladdol i ddathlu bywyd Brian yn Amlosgfa Abertawe o dan
ofal Mr Gareth Hopkin gyda theyrngedau teuluol oddi wrth
Darren James a Joseph Hassell. Fel eglwys a chymuned
mae’n meddyliau a’n gweddiau gyda’r teulu i gyd yn eu colled
a’u hiraeth am un oedd yn uchel ei barch ac yn gymwynaswr
hoffus i’w gymdogion ar y Graig. Coffa da amdano.

Hefyd ar yr un adeg bu farw Elgar George, gynt o Rydygwin,
brawd Melrose (Evans) a Kenneth. Yn ŵr i’r ddiweddar Audrey,
roedd yn dad i Huw ac Ian ac wedi ymgartrefu yn ardal Treforys
ers llawer blwyddyn. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn
Amlosgfa Abertawe gyda Chôr Rygbi Treforys yn arwain y
canu. Roedd Elgar yn aelod brwdfrydig o’r Côr yma. Rydym fel
eglwys yn cydymdeimlo gyda’r holl deulu yn eu profedigaeth.

Fel cymuned cydymdeimlwn gyda theulu y ddiweddar Betty
May Williams, Ffarm Llechart Fach, a fu farw yng Nghartref
Annwyl Fan, Betws. Yn wraig i’r diweddar Daniel John, roedd
yn fam i Euryl, Gerallt, Heddwyn a’r diweddar Meuryn, yn fam
yng nghyfraith ac yn famgu. Cynhaliwyd gwasanaeth
cyhoeddus yn Amlosgfa Abertawe a daeth llawer yno i dalu’r
deyrnged olaf. Coffa da amdani.

HeDDLu
Llongyfarchiadau i P.C. Nerys Lewis (Jones) ar basio arholiad
Rhingyll (Sgt) yn ddiweddar. Mae Nerys yn ferch i Dewi ac
Irene, Cefn Parc Uchaf, Bwlch y gwynt, yn wraig i Michael ac
yn fam i Ellis. Pob dymuniad da iddi i’r dyfodol.

CYwIRIaD
Noder fod cwmni peirianneg sifil Costain mewn bodolaeth ers
150 o flynyddoedd ac nid 15 fel yr argraffwyd yn erthygl mis
diwethaf ynglŷn â Darren James yn rhedeg marathon Llundain.

eLIM

CYDYMDeIMLo
Fel eglwys a chymuned cydymdeimlwn â theulu y ddiweddar
Mary Lewis (Brown). Roedd yn wraig i’r diweddar Hywel, yn
fam i Christine, Sian a Mair, mam yng nghyfraith Alistair, Hywel
a Peter, yn famgu ac yn hen famgu. Cynhaliwyd angladd
gyhoeddus yn Eglwys Santes Fair, Clydach ac yna yn
Amlosgfa Abertawe. Roedd y gwasanaeth yng ngofal y Parch.
Susan Sarapuk, gyda Mr Hywel Griffiths yn rhoi teyrnged
deuluol a Mr Steffan Griffiths yn darllen. Yr organydd oedd y
Parchg Clive Williams. Coffa da amdani.

JoHn Rees JaMes
Ar Fehefin 29ain 2015 roedd Mr John
Rees James o Heol-y-ffynnon, Efail Isaf
yn dathlu ei ben-blwydd yn gant oed.
Mae John yn nai i’r diweddar Sam
Jones, BBC Bangor.

Ganwyd a magwyd John yng
Nghlydach, Cwmtawe, yn un o naw o
blant ac addysgwyd yn Ysgol Gynradd
Clydach. Pan yn 14 oed aeth i weithio
yng ngwaith glo Graigola Merthyr yng
Nghraig Cefn-parc. A hyd nes oedd yn
21 oed ei waith oedd yn y sgrîns yn didoli’r slag oddi wrth y
glo. Pan yn 21 oed aeth dan ddaear i weithio. Diddorol yw nodi
tra’n gweithio ar y wyneb ei gyflog oedd 15 swllt (75c) yr
wythnos ond dan ddaear, ar y pryd, ei gyflog oedd £1 13s 5c
(£1.67c). Yr adeg yma roedd John yn mynychu’r oedfaon yng

craig cefn Parc
Nghalfaria, Clydach a’r Band of Hope oedd yn cael ei gynnal
yn y capel ar nos Lun.

Yn ystod dirwasgiad 1936 penderfynodd nifer o ffrindiau
John chwilio am swyddi ym mhell oddi cartref. Un ohonyn nhw
oedd Bryn Francis a aeth i weithio yn Birmingham. Dilynodd
John ei gamau wrth fynd i weithio yng Ngwesty’r George yn
Kettering, Northampton. Gyda’r Ail Ryfel byd ar y gorwel
anogwyd John i ddychwelyd i Glydach ac unwaith eto trodd i
gyfeiriad glofa Graigola Merthyr am fywoliaeth. Yno y bu wedyn
hyd nes iddo gael swydd fel “fireman” yng ngwaith glo
Abergelli, Felindre.

Ar ôl cyfarfod ei ddarpar wraig Betty Chubbe o Efail Isaf tra
roedd y ddau ohonynt ar eu gwyliau yn Aberystwyth yn 1944
fe briodon nhw yn y Tabernacl, Efail Isaf ar Ragfyr 12fed, 1946.
Yn ôl yr arfer, bryd hynny, aeth John a Betty i fyw gyda mam
Beti yn rhif 6 Heol y Ffynnon, Efail Isaf. Ac yna bu’r ddau yn
byw wedyn yn ddedwydd eu byd yn gofalu am ei gilydd a magu
eu dau blentyn Gareth a Huw. Cyfoethogwyd bywydau John a
Betty pan ddaeth eu hwyron a’i hwyres i’r byd ac i fywydau’r
ddau.

Ar ôl priodi cafodd John swydd fel “fireman” yng ngwaith
glo’r Cwm, Beddau ac yno y bu wedyn hyd nes iddo ymddeol
yn 60 oed. Ond nid dyna ddiwedd ar ei yrfa oherwydd iddo
weithio am 11 mlynedd bellach fel peiriannydd yn Wiggins
Teape yn Nhrefforest.

Bu Betty farw yn 1994 ac yn y flwyddyn 2011 aeth John i
fyw gyda’i fab, Huw a’i wraig Glynis a’i ŵyr Lewis yn y
Paddocks, Pentre’r Eglwys Uchaf.

Cyfrinach fawr ei fywyd hir yw’r amrywiaeth o ddiddordebau
oedd ganddo, sef garddio, cerdded a chwarae golff. Gan
gymaint ei ddiddordeb yn y byd golff mae John, yn un o
sylfaenwyr Clwb Golff Creigiau.

Llongyfarchiadau mawr i John ar gyrraedd y garreg filltir
nodedig hon yn ei fywyd. 

Ann Dixey

LLonGYfaRCHIaDau
Ar ôl rownd derfynol ‘Performing Shakespeare’ (a drefnwyd
gan yr ESU a gynhaliwyd yn Llundain) rhaid llongyfarch Steffan
Leonard a Manon Keeble disgyblion blwyddyn 8 Ysgol Gyfun
Gymraeg Bryn Tawe, enillwyr haeddiannol y ‘duologue’ gorau
am ddetholiad o'r 'Tempest'. Bu’r gynulleidfa’n chwerthin wrth
iddynt arddangos eu perfformiad brwd ac egniol, tra bod eu
hathrawes (eu cefnogwr mwyaf brwdfrydig), Mrs Naomi Tootill-
Evans yn falch iawn ohonynt. Mae eu llwyddiant yn dipyn o
gamp wrth iddynt guro ysgolion ledled Prydain. Yn ogystal,
cafodd pob un o’r tair gwobr posib eu cipio gan ddisgyblion o
ysgolion De Cymru.

Mae gan Steffan gysylltiadau agos â’r Graig gan ei fod yn
fab i Ryan ac Eirian ac yn wyr i Mrs Mair Harries ac i Mr a Mrs
Gerwyn a Linda Leonard. Mae Manon yn ferch i Simon a Jayne
Keeble, Treboeth.
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saRon

GoRffennaf
19 Parchg E. John Roberts
26 Parchg Clive Williams

Mae’n dda nodi nad oes marwolaeth wedi bod yn ein pentref y
mis diwethaf na damweiniau; ond cofiwch byddwch yn ofalus
pan yn gweithio yn yr ardd.

Wrth i mi dacluso llwyn yn yr ardd cefais bigad gan bicwnen.
Ar ôl dodi finegar arno, fe es i yn ôl yn ofalus oherwydd yr oedd
nifer yn hedfan o amgylch y llwyn. Beth welais oedd nyth
brydferth dros ben tua 7 modfedd o hyd a 6 modfedd o
amgylch a thwll yn y gwaelod. Yr oedd wedi ei hadeiladu allan
o haenau o bapur ac yr oedd wedi cael ei wneud wrth gnoi
gronynnau bach o bren a phoer. Mae’n werth ei weld.

CaPeL Y BaRan
Pleser pur oedd bod o dan arweiniad y Parchg Gareth Thomas
mewn oedfa gymundeb ar y Sul cyntaf o Fehefin. Cawsom
bregeth gadarnhaol ganddo yn ein hargyhoeddi fod yna
ddyfodol i’r eglwys Gristnogol hyd yn oed yn y dyddiau digalon
a thywyll yma, dim ond inni lynu at wirionedd y Beibl a pheidio
â’i lastwreiddio fel y gwna rhai. I lawer heddiw “crefydd pic and
mix” maent eisiau. Onid busnes yr eglwys yw newid
cymdeithas, nid cael ei newid gan fympwyon yr oes?

Rhyfedd ein bod yn cau a dymchwel ein capeli a’n heglwysi
tra bod temlau Islamaidd yn codi fel madarch dros ein gwlad.

Y sarhad mwyaf y gallai gelynion Israel eu rhoi arnynt oedd
anrheithio’r Deml. Nid ein gelynion sy’n anrheithio a chwalu ein
llefydd cysegredig ond ni ein hunain. Cafodd y Brenin Solomon
gyngor gan ei dad pan oedd yn mynd i godi’r Deml gyntaf tua’r
flwyddyn 832 c.c. sy’n addas i ninnau heddiw. “Bydd yn gryf a
dewr; paid ag ofni na bod yn wangalon”. Yn y flwyddyn 1857
cyfansoddodd Norman Mcleod yr emyn cyfarwydd “Courage
brother, do not stumble”. Emyn a gyfieithodd Ben Davies i’r
Gymraeg yn 1899, sy’n anogaeth briodol i ninnau heddiw.

Bydd yn wrol paid â llithro,
er mor dywyll yw y daith
y mae seren i’th oleuo:
cred yn Nuw a gwna dy waith.
Er i’r anial fod yn faith,
bydd yn wrol, blin neu beidio:
cred yn Nuw a gwna dy waith.

Cawsom y pleser o groesawu Jane Halford a’i phriod o Dde
Carolina; Jane yn ddisgynnydd uniongyrchol i rai o’r hanner
cant o aelodau a ymfudodd o’r eglwys yn y flwyddyn 1831. Hyd
y gwyddom dyma’r tro cyntaf inni gael y cyfle i gwrdd ag un a
oedd yn llinach y fintai a ymsefydlodd yn ardal Bradford
Pensylfania, er bod nifer o ddisgynyddion teuluoedd a
ymfudodd ar wahân i geisio gwella eu hamgylchiadau wedi
ymweld â ni yn y gorffennol.

Roedd y Ddarlith flynyddol eleni eto yn llwyddiant a llawr y
capel yn llawn. Ein darlithydd gwadd oedd y Prifardd Tudur
Dylan Jones a chawsom ddarlith ddifyr iawn ganddo ar y testun

“Geiriau”. Ni allwn fod wedi
dewis gwell person i draethu
ar eiriau nag un sy’n ddewin
ar drin geiriau. Diolch i bawb
a ddaeth i gefnogi a braf
oedd y cymdeithasu ar y
diwedd dros dishgled. Diolch
hefyd i’r gwragedd a fu’n
paratoi’r lluniaeth ac wedi
gofalu fod y byrddau yn
orlawn. Diolch am y
cydweithio hapus. Llywydd y

rhydyfro
noson oedd Eifion Walters a dywedodd Jeff Morgan air
pwrpasol o werthfawrogiad ar y diwedd. Diolch hefyd i Susan
Davies am ei chyfraniad wrth yr organ wrth inni ganu emyn i
ddechrau’r noson.

Bydd oedfa Mis Awst o dan ofal y Brawd Eric Francis, Mis
Medi y Parchg D. Carl Williams (Cwrdd Diolchgarwch), Mis
Hydref y brawd Eifion Walters. Bydd pob cyfarfod am 2.30 pm
ar y Sul cyntaf o’r Mis. Croeso cynnes iawn i bawb.

neBo
Yn ein cyfarfodydd Hanner Blynyddol eleni cafwyd yr
anrhydedd o wrando ar y Parchg Desmond Davies Caer-
fyrddin. Buont yn gyfarfodydd o safon uchel, a’r gynulleidfa
wedi cael gwledd o addysg. Gwyddom byddai hynny wedi bod,
beth bynnag, oherwydd ei gefndir fel cyn weinidog yng
Nghalfaria, Clydach. Cafwyd oedfa bregethu nos Sadwrn a
bore Sul ac yna gwasanaeth yng ngofal yr ysgol Sul yn y
prynhawn gyda Phyllis Bell yn llywyddu, Yvonne Williams a
Carys Ivey yn darllen rhan o’r ysgrythur Gareth a Janis Stone
a Rhodri Davidson yn gweddïo. Darllenwyd cerddi gan Catrin
Stone a Curtis Clynnes. Darllenwyd yr emynau gan Maddison,
Millie, Fabian, a Ellis, Gareth a Curtis. Hefyd bu Bethan yn
chwarae y cornet. Canodd Eiry emyn yn hyfryd. Ar ddiwedd yr
oedfa cyflwynodd Dr. Desmond Davies feibl i’r plant i’w
ddefnyddio yn y capel. Bu ei anerchiad i’r plant a’r ifanc yn
ddiddorol iawn.

Mr Owen Pugh o Nebo a Mrs Janine Anderson sy’n
cynrychioli elusen ‘Bibles for Children’ yn cyflwyno Beiblau

Cymraeg i bob plentyn yn Ysgol Felindre.

Plant Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre gyda’u Beiblau.

CYDYMDeIMLo
Mae’r cydymdeimlo yn parhau yn Nebo wrth i Pam, chwaer
Graham Jones, Castell-nedd ei galw adref. Roedd Pam yn
ferch i’r diweddar Phyllis Jewell, un o deulu y Shepherds.

feLindre
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Cydymdeimlwn felly â theulu y ddiweddar Olwen Gwenllian,
Phyllis, Marian, a Glyn. Cafodd dwy angladd eu cynnal yn
amlosgfa Margam, un diwrnod ar ôl y llall, pan ffarweliwyd
hefyd â Mair Kinsella. Roedd Mair yn chwaer i Graham a
Phyllis a’r diweddar Gwyn (Gwyn y llaeth). Cydymdeimlwn â’i
weddw, Mary Howells, a’r teuluoedd yn Felindre a thu hwnt a
diolch am ffyddlondeb Mary yn Nebo bob amser.

LLonGYfaRCHIaDau
Llongyfarchiadau i Owen a Mair Jones Llwyngwenno ar
ddathlu eu priodas ddiemwnt yn ddiweddar. Mae bywyd
priodasol Felindre yn amlwg wrth i’r ail gwpwl dderbyn cerdyn
gan y Frenhines.
Efallai fod diddordeb gan rhai i glywed fod Emyr Bell wedi cael
ei ddyrchafu’n ddiacon yn y Capel lle mae’n aelod yn yr Alban.
Llongyfarchiadau i chwi gyd.

DInasYDDIon Hŷn 
Ar 26ain o Fai bu Mrs Elizabeth Joseph yn bresennol yn rhoi
hanes ei thaith o gylch Pegwn y De (Antarctic). Roedd yn
amlwg ei bod wedi cael profiad byth-gofiadwy. Yna ar yr 16ed
o Fehefin bu Mrs Sue Aldrich yn dangos ac yn esbonio
manteision bwyd gan Wiltshire Farm Foods. Cafwyd cyfle i
flasu ambell esiampl o’r bwyd. Roedd pawb wedi mwynhau’r
prynhawn. Diolch i bawb sydd yn mynd o amgylch ac yn rhoi
o’u hamser i ddiddanu mewn neuaddau bach.

Yn y llun gwelir gwragedd Undeb Ffermwyr Cenedlaethol
Cymru (Cangen Pontarddulais a’r Cylch) yn ymweld â Chastell
a Gerddi Picton ger Hwlffordd. Yn y llun mae rhai o aelodau o
Felindre, sef Mary Jones, Carol Bell, Gaynor Thomas, Nancy
Williams, Val Thomas, Nora Williams, Mary Howells, Edna
Jones, Sue Jones, Helen Jones a Phyllis Bell. Cafwyd diwrnod
hyfryd a bwyd blasus cyn dychwelyd adref.

CLwB nos Iau
Cyflwynodd Yvonne Williams siec o £850 ar ran y clwb i Mr
Fenn, llawfeddyg adran cancr y prostad yn Ysbyty Treforys.
Roedd Mr Fenn yn gwerthfawrogi’r rhodd yn fawr iawn. Roedd
rhan o’r arian yn mynd i Brifysgol Abertawe ac i ysbyty Treforys. 

DatHLIaDau GYDa’R PaRCHG MeIRIon eVans
Fe fydd y Parchg Meirion Evans yn dathlu yng Nghapel
Ffynnon Bedr, Aberteifi lle cychwynnodd ei weinidogaeth ar yr
11eg o Orffennaf. Fe fydd y capel hefyd yn dathlu 150 mlynedd.
Yna ar Dachwedd 26ain fydd Meirion a Thelma yn dathlu 60 o
flynyddoedd priodasol. Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau
oddi wrth aelodau Nebo a’r holl ffrindiau.

Pregethwyr 10.30 y.b. Ysgol Sul 2.30 y.p.

GoRffennaf
19 Mr D.C. Davies
26 Mr Owen Pugh (Cymun)

awst
2 Mr Wynne Vittle
9 Mr Owen Pugh

16 Mr Morlais Owen
23 Parchg Meirion Evans (Cymun)
30 Parchg Gareth M. Jones

MeDI
6 Mr. Garry Nicholas

13 Sul y Cyfundeb yn Bryntawe
20 Parch Vincent Watkins (Cymun)
22 Gwasanaeth Diolchgarwch – Parchg Dyfrig Rees

Plant yr ysgol 2 y.p.. Oedfa 6.30 y.h.
27 Mr. Owen Pugh.

CYDYMDeIMLaD
Trist oedd clywed am farwolaeth John Walker yn ddiweddar.
Roedd John wedi ei eni a’i fagu yn Nhrebannws ac wedi byw
yn y pentref ar hyd ei oes, un oedd wastad yn barod ei
gymwynas ac yn fodlon estyn help llaw bob amser pan oedd
taro. Cafodd ddamwain erchyll ychydig o flynyddoedd yn ôl,
ond serch hynny fe wynebodd y canlyniadau gyda gwên a
dewrder a oedd mor nodweddiadol o’i gymeriad. Roedd
presenoldeb y llu a fynychodd yr angladd ym mynwent
Coedgwilym yn dystiolaeth i’w boblogrwydd, a’r miwsig o’i
ddewis e’ a chwaraewyd ar lan y bedd yn atgof hyfryd o’i
hiwmor . 

Ry’n ni’n cydymdeimlo gyda Gaynor ei wraig, y plant James
a Julie a’u teuluoedd a hefyd gweddill y teulu yn eu galar.

PwYLLGoR YMCHwIL CanCR CLYDaCH
Cynhaliwyd Te Mefus llwyddiannus iawn ar Fehefin 20fed yn
Neuadd Gymuned Clydach. Codwyd dros £600.

CaPeL Y nant
Ar Fehefin 10fed cyflwynodd aelodau o Grŵp Eglwys a
Chymdeithas y capel siec gwerth £1,500 i Lucia Smith o elusen
gancr Maggie’s. Dewisir dwy elusen gan yr eglwys bob
blwyddyn. Llynedd Maggie’s oedd yr elusen, eleni Tŷ Croeso
fydd yr un lleol a Peace Direct yr un rhyngwladol.

CHwaeRoLIaetH
Y Chwaeroliaeth fu’n gyfrifol am oedfa fore Sul ym Mehefin.
Defnyddiwyd thema Cwrdd Gweddi Gwragedd y Byd a
baratowyd gan wragedd y Bahamas am eleni ar y thema “A
ydych yn gwybod beth yr wyf wedi ei wneud i chwi?” Roedd y

trebannws

cLydach

13



merched wedi gwisgo yn lliwgar iawn a defnyddiwyd
cerddoriaeth a lluniau i gyfeu’r neges. Clywyd am weithgarwch
yr eglwys yno ac hefyd am berthnasedd y neges i ni heddiw
yn ein gwaith wrth ofalu a dangos cariad at eraill.

Cynhaliwyd Te Mefus yn y neuadd ym Mehefin a daeth nifer
dda ynghyd. Casglwyd dros £250 tuag at yr elusen GOLAU yn
ysbyty Singleton. Elusen gancr sy’n helpu teuluoedd yw hon.

CoDI aRIan I CanCR Y PRostaD aR wIfRen
Yn aml fe welir chwaraewyr rygbi
enwog yn hofran yn yr awyr ar hyd
wwifren hir yn cael rhyw hwyl
arbennig wrth neidio a llithro. Yn
ddiweddar bu David Mould o
Glydach uwchben y chwareli ym
Methesda yng Ngogledd Cymru.
Bu’n teithio ar y ‘zip wire’ aar
gyflymder o 90 milltir yr awr.
Roedd yn brofiad da iawn.
Gwnaeth hyn er mwyn codi arian
tuag at Elusen Cancr y Prostad.
Casglodd £710 ac mae’n
ddiolchgar iawn i bawb a’i
gefnogodd.

DatHLu’R nawDeG

Llongyfarchiadau i Gwynneth Harries, gweddw Jac a mam
Dyfrig, Dewi a Sali Wyn ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed.
Trefnodd y Chwaeroliaeth de bach iddi hi ac i Hettie Williams,
mam Annette i ddathlu’r achlysur.

Cyflwynodd y Prifardd Robat Powell gyfarchion iddynt:

Gwynneth
Gwynneth,daeth amser gweini – y donyts
A brechdanau’r parti;
Llawn fo’ch ffiol, a’ch moli
Eto un waith yw’n braint ni.

Hettie
Yn nhorthau tŷ Glynarthen – yr oedd maeth,
‘Roedd mam at bob angen,
Hwyr y p’nawn fe gawn ei gwên
O hyd o dan ei haden.

LLonGYfaRCHIaDau
I Sioned James, merch Helen a Geraint
James, Fagwr Ganol ar ennill
Ysgoloriaeth Goffa Geraint George yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng
Nghaerffili. Ysgrifennodd draethawd o
10,000 o eiriau ar ei gweledigaeth o
Gymru fel gwlad rymus a fydd yn gallu
cyfrannu’n helaeth at warchod yr
amgylchedd gan ddefnyddio ynni
adnewyddol a fydd yn gyrru’r economi.

MeRCHeD Y wawR
Daeth criw o Ferched y Wawr o Gangen Clydach at ei gilydd
ym mis Mehefin i gymdeithasu yn y New Inn. Ar Sadwrn
Mehefin 27ain buont yn rhan o Wyl y Rhanbarth yn Neuadd
Felindre.

Cafwyd sgwrs ddiddorol iawn gan Catrin Stevens am y
prosiect Hanes Menywod ar Lawr y Ffatri. Gwelwyd nifer o
wynebau cyfarwydd a lleisiau sy’n gofnod arbennig o dda o
gyfnod pwysig yn hanes merched ygn Nghymru.

Beirniadwyd y cystadlaethau ar gyfer Sioe Llanelwedd.

Aeth y rhai mwyaf heini ar daith gerdded i’r Gronfa Ddwr cyn
dychwelyd i gael disgled. I gau diwrnod difyr cafwyd
perfformiad gwych iawn gan ferched o Gymdeithas Ddrama’r
Gwter Fawr yn perfformio’r ddrama fuddugol yng
Nghystadleuaeth Merched y Wawr llynedd ‘A Calonnau’ gan
Rhiannon Parry. Sarah Hopkin, Llywydd y Rhanbarth oedd yn
llywio’r gweithgareddau. Ar ddiwedd y cyfarfod diolchwyd yn
gynnes iawn i’n swyddog datblygu Non Richards a
chyflwynwyd rhodd iddi fel diolch am ei gwaith a hithau bellach
wedi cael swydd newydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

PRIoDas auR
Llongyfarchiadau i Noel (gynt
o Heol Eithrim, mab y
diweddar Tom a Gwladys
Davies) a Pat (Webber gynt)
- merch Jack a Ray Webber,
Heol Ffatri ar ddathlu eu
Priodas Aur yn diweddar.
Oherwydd gwaith Noel gyda
chwmni BP gorfu iddynt
symud cryn dipyn -
Aberdeen, Singapore,
Brighton. Yna ymddeol i
Sbaen lle buont am nifer o
flynyddoedd, cyn dychwelyd
ac ymgartrefu yn West
Chiltington Swydd Sussex.
Mae ganddynt ddau o blant,
merch Sally Anne sy’n byw
yng nghyffiniau Llundain a
Nicholas sy’n byw yn Abu
Dhabi,
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taItH feICIo noDDeDIG I GoDI aRIan at nePaL

Cynhaliodd ieuenctid Capel y Nant daith feicio noddedig ar 7
Mehefin a theithio o Barc Coedgwilym i Singleton. Codwyd

dros £500

eGLwYs Y santes faIR

oRDeInIo
Ymunwn i longyfarch Mrs Dorothy Lewis a gafodd eu hordeinio
yn Ddiacon gan yr Esgob yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu ar
Fehefin 27. Roedd hi a Gareth ei gŵr yn dathlu eu Priodas
Ruddem ac ar eu ffordd i Efrog Newydd ond fe’i trawyd yn dost
a bu’n rhaid mynd i’r ysbyty yn agos at gartref eu merch. Ofnai
na fedrai fod yn y gwasanaeth oherwydd ei gwaeledd ond
llwyddodd i fynd yno yn ei chadair olwyn. Mae’r gymuned yn
dymuno‘n dda iddi gan weddïo y caiff nerth ac adferiad yn
ystod y misoedd nesaf.

CanMLwYDDIant eGLwYs GatHoLIG san BeneD
Dechreuodd yr eglwys hon yn y Shack fel y’i gelwid gan y
Gwyddelod.Tyfodd yr eglwys yng Nghlydach i fod yn eglwys
fywiog sy’n gwasanaethu plwyfi Clydach, Pontardawe a
Chwmtawe. Cysegrwyd yr adeilad presennol yn 1915 ac fe’i
hadeiladwyd gan arian a godwyd gan Gatholigion lleol i roi
cartref parhaol i ddathlu’r Offeren ac mae’r aelodau ganrif yn
ddiweddarch yn cynnal gwasanaethau arbennig a
digwyddiadau gan wahodd y gymuned Gristnogol eangach i
ymuno â nhw yn eu dathliadau. Gorffennaf 6 am 7 o’r gloch;
Offeren gan Esgob Thomas Esgob Menevia; Gorffennaf 12 am
4.30 - Bwffe ac adloniant i’r gymuned. A’r Sadwrn 19 ar dir yr
Eglwys am 7 o’r gloch gwahoddir pobl i berfformiad:
Dioddefaint Crist. Cynhelir y perfformiad hwn yn yr eglwys os
bydd hi’n wlyb.

15

RYSAIT
tIRaMIsu Mefus aC oRen

CYnHwYsIon

14 owns (400g)- mefus
1 0wns (25g)- siwgr mân
3 llond llwy fwrdd o liqueur blas oren
1 llond llwy fwrdd o frandi
150ml- sudd oren ffres
9 owns (250g)- caws Mascarpone
1 llond llwy fwrdd o siwgr mân
Ychydig ddiferion o fanila
3 llond llwy fwrdd o liqueur blas oren
150ml- hufen sbwng (sponge fingers)

DuLL

• Golchwch y mefus. Torrwch 12 owns (350g) yn
fân. Cadwch y 2 owns (50g) arall o’r neilltu ar
gyfer addurno.

• Cymysgwch y mefus â’r 4 cynhwysyn nesaf
gyda’i gilydd mewn basin a’u rhoi o’r neilltu am
ryw hanner awr.

• Mewn basin arall cymysgwch y Mascarpone a
gweddill y siwgr mân a 3 llond llwy fwrdd o
liqueur gyda’i gilydd.

• Curwch yr hufen nes ei fod yn dechrau tewhau
(peidiwch â’i guro yn ormodol), a phlygwch i
mewn i’r Mascarpone.

• Hidlwch y ffrwythau gan ddal y sudd mewn
basin.

• Trochwch y bysedd sbwng yn yr hylif un ar y tro
nes eu bod yn dechrau meddalu.

• Rhowch hanner y bysedd sbwng ochr wrth ochr
mewn dysgl hirsgwar. Rhowch hanner y mefus
drostynt yna gorchuddiwch gyda hanner y
cymysgedd Mascarpone. Rhowch haenen arall
o’r bysedd sbwng ac yna’r mefus gan orffen
gyda’r Mascarpone.

• Rhowch yn yr oergell am tua 2 awr.
• Pan fyddwch yn barod i’w weini addurnwch

gyda’r mefus sydd ar ôl. Gellir ei baratoi
ddiwrnod o flaen llaw os mynnir.

Gwyl Gomedi Castell-nedd yn cyflwyno:

Noson amgen, o ddigrifwch Cymraeg
(gydag elfen o gerddoriaeth)

gyda Noel James
(Pedwar a Gwerthu Allan, S4C)

The Welsh Whisperer,
(Canwr a raconteur o'r Gorllewin Pell, wel, Aberaeron)

a Hywel Pitts 
(Y Tim Minchin Cymraeg, a phrif leisydd I Fight Lions)

Constitutional Club, Orchard Street, Castell-nedd
Nos Fercher, Gorffennaf 29, am 8 o'r gloch

Tocynnau wrth y drws: £3



YMweLIaD PReswYL Â LLunDaIn

Teithiodd Blwyddyn 5 i Lundain ar drên Y Great Western. Hwn
oedd y profiad cyntaf i rai o fod ar drên ac roeddynt wedi eu
plesio’n fawr. Ar ôl cyrraedd Paddington gwnaethom ein ffordd
at y trên tanddaearol, teithio i’r gwesty er mwyn gadael ein
bagiau cyn gwneud ein ffordd i Rhif 10 Stryd Downing er mwyn
cael lluniau wrth y drws. Roedd Mr Jones yn edrych fel pe bai
ef yn barod i fod yn Brif Weinidog! Aethom ymlaen wedyn ar
daith i Lygad Llundain a thaith ar yr afon Tafwys, cyn cerdded
ar hyd Glannau’r De, croesi pont Y Mileniwm a chyrraedd
Eglwys Gadeiriol St Paul. Ar ôl galw yn Stryd Fleet, Covent
Garden a Piccadilly Circus aethom i Sgwâr Trafalgar ac yna i
Mall Palas Buckingham cyn dychwelyd i’r gwesty am noson
dda o gwsg. Ar ôl codi’n fore a chael gwledd i frecwast, fe
wisgodd pawb eu gwisg ysgol a mynd i Dŷ Portcullis er mwyn
cyfarfod ein tywyswraig am y bore a arweinodd ni o amgylch
Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi. Yn ôl wedyn i Dŷ Portcullis a
chyflawni gweithgareddau yn ymwneud â threfniant
democrataidd y Deyrnas Unedig. Ar ôl cyfle am dipyn bach o
siopa daeth ein taith i ben. Bu’n ymweliad preswyl hynod o
lwyddiannus!

YMweLIaD PReswYL Â LLanGRannoG
Rhannodd Y Wern fws gyda disgyblion Ysgol Gymraeg
Pontardawe i Langrannog, yn ddiweddar. Bu’n ffordd arbennig
o dda i ddatblygu perthnasau cyn cyrraedd y gwersyll. Aeth y
disgyblion o Flwyddyn 4 i weithgareddau yn syth ar ôl byrbryd
adeg cinio gyda Miss Abraham a Miss Norton yn mentro i’r
uwchfannau ar y cwrs rhaffau uchel, wedi hynny ymlaen i’r
beiciau modur cwad. Ar ôl swper cafwyd adloniant fin nos cyn
codi’n fore gan fynd i ferlota ac yna, un o uchafbwyntiau’r
tridiau, sef y cwrs antur. Roedd y plant wrth eu boddau yn yr
haul yn tasgu llaid a dŵr budr i bob man gan orwedd mor falch
â moch mewn mwd. Her gyntaf y bore olaf - pacio! Dyna beth
oedd golygfa! Cartiau modur oedd y gweithgaredd nesaf ac fe
ymgyfarwyddodd nifer gyda’r wal deiars! Bu’n dridiau cofiadwy

ysgoLion
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i blant yr ysgol, cyn ffarwelio â ffrindiau newydd a theithio adref
wedi storio nifer o brofiadau ac yn ysu am gael eu rhannu bob
un. 

HwYLIo / HwYL fYRDDIo / CRIw CRaff
Manteisiodd yr ysgol ar y ffaith ein bod draw yn ardal Margam
ar y 17eg o Fehefin gyda bore yng Nghastell Margam a
phrynhawn ar Lyn Eglwys Nunydd. Aethom i ymweld â
gorsafoedd amrywiol er mwyn trafod diogelwch personol gan
fentrau gwahanol, gan gynnwys negeseuon Gwrth-fwlian a
Hiliaeth, Y Frigâd Dan, yr Heddlu a diogelwch ar y rheilffyrdd.
Ar ôl cinio bu Blwyddyn 6 yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau o dan arweiniad Sam Healy ac Alan Breeze.
Cafodd pob plentyn gyfle i hwyl fyrddio gyda’r gobaith y bydd
rhai yn codi’r awenau pan yn hŷn ac yn manteisio ar bob cyfle
sy’n codi. Da iawn bawb! Diwrnod o weithgareddau llawn cyffro
wedi ei fwynhau gan bawb. 

sGïo PeMBRe
Mae blynyddoedd 1-2 wedi bod yn mynychu gwersi sgïo ym
Mharc Pembre ac wedi ennill cryn dipyn o hyder wrth wneud.
Mae’r sgiliau wedi datblygu i’r fath raddau nes bod y disgyblion
yn mentro ac yn llwyddo i ddod i lawr y llethr i’r gwaelod ac o
dan reolaeth. Mae’r hyfforddiant yn wych gyda’r hyfforddwyr
yn dysgu pethau elfennol iddynt yn gyntaf sef, gwisgo esgidiau,
clymu’r sgïau, datglymu’r sgïau, troi a stopio. Mae’r plant wedi
datblygu yn gyflym iawn ac yn mwynhau pob munud. Ymdrech
wych gan bob un. Daliwch ati!

GŵYL PêL fasGeD LC2
Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cefnogi clwb pêl
fasged Swansea Storm wrth fynychu gweithdai ar gyfer
disgyblion yr adran iau. Tro blwyddyn 4 a 3 oedd mynd dros
gyfnod hanner tymor olaf yr Haf a rhaid canmol y clwb am fod
mor drylwyr a threfnus. Ni chollodd yr un tîm o fechgyn na
merched yr un gêm yn ystod yr ŵyl gyda dim ond un gêm
gyfartal. Mae’r sgiliau cymdeithasu, gweithio fel tîm,
dyfalbarhau ac ymwybyddiaeth corfforol yn cael eu datblygu
yn wych. Diolch yn fawr i Gavin Lewis am drefnu; mae ef yn
dipyn o arwr yn ysgol y Wern erbyn hyn!
.

taItH I RHossILI
Ddechrau Mehefin aeth criw anturus Bl.4 a Bl.5 ar gwrs
preswyl am ddwy noson i Ganolfan Rhossili. Er gwaetha’r ffaith
i’r tywydd fod yn anffafriol, cawsant amser i’r brenin a digon o
gyfle i roi cynnig ar nifer o weithgareddau awyr agored gan
gynnwys cerdded, dringo, ac abseilio. Cafwyd anturiaethau lu
a phrofiad gwerthfawr arall i’w gofio. 

DIoLCH aM Y BeIBLau
Hoffem, fel ysgol gyfan, ddiolch o galon i Mr Owen Pugh a’i
wraig am drefnu bod pob un o’n disgyblion yn derbyn rhodd ar
ffurf beibl hyfryd i blant. Llwyddwyd i wneud hyn mewn

ysgoL gynradd gymraeg feLindre
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cydweithrediad ag elusen Bibles for Children. Braf yw gweld
bod y plant yn gwerthfawrogi eu beiblau ac yn ymddiddori yn
eu cynnwys gan fod llawer ohonynt yn cipio’r cyfle i bori
trwyddynt yn ystod ein sesiynau darllen dyddiol yn yr ysgol. 

PRosIeCt LoCws, CeLf aR DRaws Y DDInas
Estynnwyd gwahoddiad i gynrychiolwyr o’r ysgol fynd i weld
arddangosfa gelf yn Neuadd y Sir yn ddiweddar. Roedd Ysgol
Felindre yn un o nifer o ysgolion gafodd y fraint o gael gweithio
gydag arlunydd lleol o’r enw David Marchant fel rhan o Brosiect
Locws, Celf ar draws y Ddinas. Yn y gwanwyn cynhyrchodd
plant yr iau nifer o ddarnau celf mewn ymateb i’r gwaith celf
sydd i’w weld yn y ddinas a gomisiynwyd gan Brosiect Locws.
Arddangosfa o safon yw hon ac mae ffrwyth llafur ein
harlunwyr ifanc yn llawn haeddu ei le ochr yn ochr â gwaith yr
ysgolion eraill. 

JoIo aR DRaetH aBeRafan
Aeth holl blant yr iau i draeth
Aberafan yn ddiweddar i
dderbyn diwrnod o hyfforddiant
mewn sgiliau syrffio a diogelwch
ar y traeth fel rhan o raglen
genedlaethol a gydlynir gan yr
RNLI. Cafwyd diwrnod
penigamp, diolch i John Wallace,
tad Chloe a Jacob. 

BLasu’R BYD!
Gan mai Bwyd Gourmet a hanes Patagonia yw themâu
disgyblion yr adran iau y tymor hwn trefnwyd bod sawl

ymwelydd yn dod i rannu eu
harbenigedd a’u profiadau â’r
plant. Yn ystod ein diwrnod Blasu
Bwydydd treuliwyd y bore yng
nghwmni Siân o fenter Fish is the
Dish a ddaeth i gynyddu
ymwybyddiaeth y plant o fwyd y
môr a’u hannog i goginio a rhoi
cynnig ar fwydydd megis, cregyn
gleision, cranc, lleden a siamffer.
Yn y prynhawn daeth y cogydd
lleol, Mark Rostant, i’r ysgol ac
wrth baratoi detholiad o fwydydd
de America i’r plant bu’n sôn am ei

brofiadau fel cogydd ar long fordeithio a deithiai’n fynych i’r
Ariannin. Felly ar ôl bwyta llond eu bol o bysgod y bore hwnnw
dyna nhw’n gwledda eto ond ar Tacos y tro hwn. Am ddiwrnod
i dynnu dŵr i ddannedd plant Felindre! 

DYsGu aM BataGonIa
Buom hefyd yn ddigon ffodus i groesawu ymwelydd arbennig
iawn, sef Mrs Elvira Moseley o ardal Baglan, a ddaeth i’r ysgol
i rannu ei hatgofion am ei magwraeth ym Mhatagonia ac i sôn
am hanes ei hen dad-cu a hwyliodd yno ar y Mimosa. Roedd
y plant ar ben eu digon yn ei chwmni yn cael clywed am ei
bywyd diddorol.

Gyda phawb yn ysu am wyliau mae’r amser wedi dod i gofio a
myfyrio dros ein llwyddiannau a’n dathliadau yn ystod y
flwyddyn academaidd hon yn yr ysgol.

CHwaRaeon
Rydym fel ysgol yn falch iawn o ymdrechion Tîm Criced
Blwyddyn 4 a gymerodd ran yng nghystadleuaeth yr Urdd.
Hefyd, tîm athletau’r ysgol a fu’n llwyddiannus yng
nghystadleuaeth Gorllewin
Morgannwg a enillodd y
gystadleuaeth i Ysgolion Canolig
Cymraeg Abertawe a Chastell-
nedd. Cafodd yr ysgol ddiwrnod
arbennig yn ystod ei
mabolgampau a diolch i Mr.
Scott Powell am helpu gyda
threfniant y cae. Treuliodd
Clwstwr Rygbi Bryntawe gyfnod
arbennig yn llawn antur a chyffro
ar y tir ac yn y dŵr yn y Bala.

Y tîm criced

Y tîm athletau

DatHLIaDau
Cafodd aelodau o Gân Actol yr ysgol wahoddiad i berfformio
ar lwyfan Theatr y Grand. Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn
ystod y noson ac i bawb a fu’n eu hyfforddi.

Ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 25ain fe briododd Miss Nerys
Thomas â’i chariad Sion yn eglwys ei phlentyndod. Dymuna
bawb pob hapusrwydd ac iechyd i’r ddau ohonynt am y
dyfodol.

Gobeithiwn bydd pawb yn mwyhau eu gwyliau ac yn
dychwelyd nôl i’r ysgol ym mis Medi yn barod am y flwyddyn
academaidd newydd. Hwyl am y tro!
Cofiwch ddilyn yr ysgol ar drydar @ygggellionnen.

ysgoL gynradd gymraeg geLLionnen
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BLas o sBaen
Cafodd myfyrwyr Blwyddyn 12 flas o Sbaen drwy goginio
Paella a dysgu dawnsio Salsa – a hynny drwy astudio’r Modiwl
Iaith fel rhan o’r Fagloriaeth Gymreig – excelente trabajo¡

PaRC Y sCaRLets 
Yn ystod Gŵyl Haf Ysgol Gyfun Ystalyfera fe gafodd disgyblion
Blwyddyn 7 ddiwrnod ym Mharc y Scarlets yn Llanelli gan
fwynhau taith o gwmpas y stadiwm, cyfle i holi un o’r
cyfarwyddwyr am ei waith bob dydd a sesiwn ymarfer gydag
un o hyfforddwyr timau ieuenctid Cymru. Diwrnod i’w gofio!

anRHYDeDD aRBennIG
Daeth galwad i Delyth
Thomas, Blwyddyn 12, i
ymuno â charfan menywod tîm
hoci Cymru ar gyfer cyfres
brawf yn erbyn Ffrainc ym mis
Gorffennaf. Mae wedi ei dewis
yn ogystal ar gyfer
Pencampwriaeth Ewropeaidd
yn yr Eidal gyda thîm dan 18
Cymru. Ardderchog iawn
Delyth, a phob dymuniad da
gennym yn Ystalyfera!

ysgoL gyfun ystaLyfera
tRaC anHYGoeL

Cafodd disgyblion Blwyddyn 8 brofiadau gwych yn ystod yr ŵyl
haf yn creu Car rasio Solar, yn adeiladu trac “Rollercoaster” ac
wedyn yn ymweld â Pharc Hamdden Oakwood. Diolch i’r
athrawon am drefnu ac i’r holl ddisgyblion am eu brwdfrydedd
gwyddonol!

DatHLu’R IaItH
Ddydd Mercher, Gorffennaf 1af cynhaliwyd Cynhadledd
Cyngor Ysgolion Cymraeg Castell-nedd Port Talbot.

Ymgasglodd plant unarddeg ysgol yng Nghastell-nedd i
gynnig tystiolaeth ar eu gwaith ar Siarter Iaith y sir.

Agorwyd y dydd gyda chyflwyniad brwdfrydig ac
ysbrydoledig gan Mr Alun Wyn Bevan. Yn ol ei arfer,
defnyddiodd ei wybodaeth i esbonio rhyfeddod parhad y
Gymraeg i’r plant. Adroddodd straeon difyr am enwogion yn
defnyddio’r Gymraeg ymhob sefyllfa a’r cyfan mewn ffordd
pwrpasol i ‘Danio’r Ddraig!’

Bu rhaid i naw o blant cyngor ysgol blwyddyn 6 rhoi
cyflwyniad pum munud i ddangos eu gwaith a chymaint yr
effaith yn yr ysgol. Difyrwyd y gynulleidfa gyda chyflwyniad
egniol i gefndir ffotograffig ar bwerbwynt. 

Prif weithgaredd y dydd oedd bathu pennill a chytgan ar y
cyd gyda swyddogion Ysgol Gyfun Ystalyfera. Cafwyd llawer
o hwyl yn canu, jamio, dawnsio a gwisgo gwahanol bropiau
cenedlaethol. Nid yw cae rygbi’r Gnoll wedi gweld y fath olygfa:
plant a phobl ifanc yn cyd-symud mewn coch, gwyn a gwyrdd
yn datgan geiriau ymroddiad at yr iaith! Cae oedd yn dal
dyfodol yr Iaith Gymraeg yn ein hardal.

Gwobwywyd y Cadeirydd Ioan Hilldrup a’r is-gadeirydd
Lauren gyda thlws, tystysgrif a chlod mawr.

Ond y llwyddiant a’r clod mwyaf yw clywed plant yr ysgol yn
atgoffa’i gilydd i siarad Cymraeg. Braf yw gweld balchder yn yr
iaith ar gynnydd yn 2015.

Os am fwy o wybodaeth ewch at wefan yr ysgol.

YMweLIaD BLwYDDYn 4 I Dan Y wenaLLt
Buodd blwyddyn 4 yn ffodus iawn i gael mynychu cwrs preswyl
newydd eleni i Dan y Wenallt, Bannau Brycheiniog. Roedd y
disgyblion wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau
hwylus a chyffrous. Rhannwyd y flwyddyn i mewn i ddau grŵp.

ysgoL gynradd gymraeg Pontardawe
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Er mwyn i’r disgyblion ymgyfarwyddo â’r safle y
gweithgaredd gyntaf oedd datrys problemau lle’r oedd rhaid
iddynt weithio fel tîm i ddarganfod lleoliad y cliwiau. Roedd hyn
yn weithgaredd hwyl a sbri a llwyddodd bawb i ddatrys y
problemau. Yn y nos, roedd y disgyblion wedi cael y cyfle i
ddysgu am y mamaliaid gwahanol sydd yn byw ar hyd y
Bannau Brycheiniog. Roedd y plant wedi gallau gosod trapiau
mamaliaid ar hyd y goedwig gyda bwyd a gwellt. Yn y bore,
aethom allan i weld beth oedd wedi cael eu dal ac roeddwn yn
ffodus iawn. Dalwyd nifer o lygod bach warfelen.

Ar ôl hyn, roedd
yn amser i fynd ar
daith gerdded i ben
Dor y Foel. Ar hyd
y ffordd dysgodd y
plant am yr ardal,
a’r pwysigrwydd o
dyfu mawn. Roedd
Ron ein
harweinydd wedi
ein dysgu fod y
mawn yn gallu
glanhau dŵr brwnt
i fod yn ddŵr clir. Ni chyraeddodd y grŵp cyntaf y brig
oherwydd roedd y gwynt llawer rhy gryf, ond roedd y tywydd
yn well ar gyfer yr ail grŵp a llwyddodd bawb i gyrraedd y brig
yn falch.

Roedd y diwrnod olaf yn llawn hwyl a sbri. Roedd y
disgyblion wedi cael cyfle i ddysgu am sut i oroesi ar ben

mynydd. Er mwyn
gwneud hyn roedd
Ron a Eleanor
wedi dangos beth
oedd yn rhaid
iddynt gario yn eu
bagiau wrth fynd ar
daith cerdded. Ar ôl
hyn, roedd yn rhaid
iddynt weithio fel
tîm eto i adeiladu

cysgod er mwyn gallu cysgodi o’r tywydd garw oedd ar y ffordd
(piben ddŵr!)

Roedd pawb wedi cael lawer o hwyl a sbri yn ystod yr
ymweliad a dysgodd y plant llawer am yr ardal a Bannau
Brycheiniog. Diolch yn fawr Dan y Wenallt.

PIGIon LLanGRannoG BLwYDDYn 5
Fore Mercher gadawsom yr ysgol a theithio i Wersyll
Llangrannog. Byddem yn aros yno am ddwy noswaith a gadael
fore Gwener. Diolch i’r drefn roedd y tywydd yn braf ar daith yn
hwylus. Wedi cyrraedd aethom i’n hystafelloedd yn adeilad
Cilborth. Cawsom ginio ac yna defnyddio’r “cwads” a’r rhaffau
dringo. Buom yn nofio, merlota, sgio, sialens mwd, cerdded i
Langrannog, gwibgartio a’r “toboggans”. Aeth yr amser yn
gyflym a rhaid oedd troi am adre a gadael y Gwersyll gyda
llawn stor o atgofion a ffrindiau newydd. 

Y plant ar y traeth yn Llangrannog
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