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Ymgynghori pellach ar ddyfodol
Mynydd y Gwair

Tybed faint ohonoch chi ddarllenwyr a fwynhaodd yr
ailddarllediad diweddar ar S4C o Cefn Gwlad gyda Dai Jones,
Llanilar, lle bu’n ymweld â theuluoedd Mynydd y Gwair a
Mynydd y Baran yn ystod y pedwar tymor yn 2006. Dyma i chi
gyfres swynol a gyfleoedd amrywiaeth y tymhorau ar y
mynyddoedd hyn, yr heriau a wynebir gan y rheini sy’n eu
gwarchod, heb son am ddarlunio harddwch eang yr unigeddau
yno. Tirwedd nad sydd wedi’i newid ers canrifoedd. 

Ond y mae’r tirwedd hwn wedi bod yn destun brwydro ers
degawdau gyda gwastadir eang y tir uchel hwn yn cael ei
ystyried gan nifer yn fan arbennig ar gyfer adeiladu ffermydd
gwynt. 

Ym mis Medi 2015,
agorodd cyfnod new-
ydd o ymgynghori ar
gynlluniau i sefydlu
fferm wynt newydd
gwerth £52 miliwn ar
Fynydd y Gwair. Mae
RWE Innogy UK wedi
cyflwyno cais diwyg-
iedig  i Lywodraeth
Cymru dan y Ddeddf
Tir Comin (2006) i
adeiladu’r fferm hon, y
gyntaf yn Abertawe.
Mae’r cyfnod ym-
gynghori yn para am
28 diwrnod a bydd yn
cau ar y 14eg o Hydref
2015. 

Mae’r cais newydd
hwn, y mae RWE Innogy yn honni, yn ymateb i’r pryderon a
godwyd o ganlyniad i’r archwiliad diweddar a gynhaliwyd gan
Arolygwr Cynllunio Annibynnol ac a arweiniodd Rebecca
Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd Llywodraeth Cymru,
i wrthod cais y cwmni ym mis Gorffennaf eleni.

Ar y pryd, yr oedd protestwyr lleol ar ben eu digon o feddwl
bod eu brwydr hir – dros bedair blynedd ar hugain – i sicrhau
parhad y mynydd yn ei stad naturiol wedi dod i ben. Meddai’r
Cynghorydd Ioan Richard nol ym mis Gorffennaf, “Mae’n
ganlyniad tyngedfennol. Rydym wedi bod yn ymladd hyn am
24 blynedd, yn erbyn pobl wahanol. Dyw’r bobl hyn ddim yn
deall y gair “na”, ond dylai’r na hwn fod yr olaf un.”

Ond gyda’r ymgynghoriad pellach hwn, mae’n ymddangos
fod pennod arall wedi’i hagor yn hanes y brwydro dros ddyfodol
Mynydd y Gwair, ac nad yw ‘na’ y dyddiau hyn yn golygu llawer

i gwmniau mawr all barhau i ymgeisio gwrthdroi penderfyniad-
au trwy apeliadau a cheisiadau diwygiedig newydd dirifedi. 

Mae’r prosiect eisoes wedi derbyn caniatad cynllunio gan
Gyngor Dinas a Sir Abertawe, ond os y caiff ganiatad dan y
Ddeddf Tir Comin yna bydd yr adeiladu yn dechrau ar 16 tyrbin
fydd yn creu 48MW o egni y flwyddyn. Ym marn y cwmni, y
mae’r fferm yn cydfynd yn glir gydag amcanion Llywodraeth
Cymru i ddatblygu egni adnewyddol, ac mae’n brosiect sy’n
werth £50 miliwn mewn buddsoddiad cyfalaf a fydd yn dod â
swyddi a phrentisiaethau i’r ardal yn ogystal â buddsoddiad
blynyddol o £240,000 trwy gyfrwng Cronfa Fuddsoddi
Gymunedol. 

Mae RWE Innogy
bellach, medd Gwenllian
Elias, rheolwr prosiect
Mynydd y Gwair ar ran y
cwmni, wedi canfod tir
comin ychwanegol yn
gyfnewid am yr hyn a gollir
gan y gwaith adeiladu a
fydd, meddai, yn lleddfu
pryderon y rheini gyda
hawliau pori ar y mynydd.
Dim ond y sawl sydd yn
meddu ar yr hawliau hynny
a fedr nodi a fyddant yn cael
eu digoni gan y cynlluniau
newydd, ond mae’n
gwestiwn i ni, bobl Cwm
Tawe, a chymunedau Aber-
tawe yn ehangach, a yw’r
cynlluniau hyn yn ateb ein

gofynion ni ac yn gweithredu er ein lles ni a chenedlaethau a
ddaw. Ni ellir llai, ychwaith, na chydymdeimlo â’r sawl sy’n byw
a gweithio ar Fynydd y Gwair a’r ardal gyfagos o gofio bod y
cysgod hwn wedi bod drostynt ers degawdau ac nad oes
diwedd i’r pwysau sydd arnynt i ildio i’r fath gynlluniau. Does
dim dwywaith y bydd un o ardaloedd harddaf y rhanbarth, os
nad Cymru, yn cael ei gweddnewid gan ddatblygiad anferth o’r
math hwn, ond a fydd hynny er gwaeth neu er gwell? 

Os hoffech chi fwrw eich barn ar y cais diweddaraf, gallwch
wneud trwy ysgrifennu at Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeiladau’r
Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ neu trwy ebostio
wales@pins.gsi.gov.uk

Mae copi o’r cais a’r dogfennau atodol i’w gweld yn Llyfrgell
Rhydaman a Llyfrgell Pontarddulais tan y 14eg o Hydref. 
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llais
Fel y gwyddoch oll, o ddarllen y Llais dros yr haf, mae Canolfan
Gymraeg newydd i’w hagor yng Nghwm Tawe. Bydd y
ganolfan hon, gobeithio, nid yn unig yn darparu adnodd
gwerthfawr i’r cymdeithasau Cymraeg sydd eisoes yn bodoli
ond bydd hefyd yn ganolbwynt ar gyfer datblygu nifer newydd
o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer trigolion y cwm o
bob oedran. Gobeithir y bydd yn adnodd gwerthfawr i fudiadau
lleol a busnesau bychain sydd am fanteisio ar yr adnoddau
swyddfa a chyfarfod a fydd ar gael yno. Trwy bartneriaeth gyda
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot bydd rhaglen amrywiol o
weithgareddau yn cael eu cynnal yno hefyd. 

Fe welwch o fewn tudalennau y rhifyn hwn o’r Llais, holiadur
a luniwyd er mwyn casglu barn ac awgrymiadau pobl Cwm
Tawe am y gweithgareddau yr hoffech chi eu gweld yn y
ganolfan, yr adnoddau a’r drefniadaeth yr hoffech iddi ddarparu
a’r modd y byddwch chi’n ei chefnogi dros y blynyddoedd a
ddaw.  Y mae’r gwaith o sefydlu’r ganolfan yn cael ei gydlynu
gan Sioned Williams a minnau, ac fe fyddai’r ddwy ohonom yn
gwerthfawrogi clywed gennych er mwyn sicrhau bod y
ganolfan yn ateb gofynion y rheini y mae wedi’i sefydlu i’w
gwasanaethu. Gofynnir i chi ddychwelyd yr holiadur erbyn 1 o
Dachwedd 2015. Mae modd cwblhau’r holiadur arlein os y
dymunwch, ewch i https://www.surveymonkey.com/r/8LCY5X6

Yn y cyfamser, rydym wedi galw cyfarfod cyhoeddus ar
gyfer nos Fawrth, 20fed o Hydref am 6.30y.h. yn Festri Capel
Soar, Pontardawe. Gobeithiwn yn fawr y gallwch ymuno â ni i
drafod y datblygiad cyffrous hwn i Gwm Tawe.  Bydd cyfle i chi
gyflwyno’ch ymatebion i’r holiadur yn y cyfarfod hwn hefyd. 

Wrth sôn am ddatblygiad cyffrous, dyma anfon gair o
longyfarchiadau i Neuadd Les Ystradgynlais ar sicrhau grant
gwerthfawr gan Gyngor Celfyddydau Cymru  - tipyn o gamp ac
edrychwn ymlaen yn fawr at weld y datblygiadau a ddaw i
raglen y ganolfan honno dros y flwyddyn nesaf.
Llongyfarchiadau gwresog hefyd i Catrin Evans ar ei llwyddiant
fel uwch gynhyrchydd y gyfres Adam Price a Streic y Glowyr
ar gyfer Tinopolis a enillodd Wobr Goffa Gwyn Alf Williams yng
ngwobrau BAFTA Cymru yn ddiweddar.
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Golygydd mis Tachwedd

dewi Lewis
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 Hydref 20fed 2015 os gwelwch yn dda.

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

Y Llais yn Trydar ac ar y 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.

GWyLANOd GOeSddU GATeSHeAd
Yn ystod y misoedd diwethaf mae gwylanod wedi cael lle amlwg
yn y cyfryngau. Cymaint yw’r pryder am wylanod yn “meddiannu”
ein pentrefi a’n dinasoedd nes bod David Cameron, Prif Weinidog
y DU, wedi galw am ‘drafodaeth fawr’ (big conversation) ar y pwnc.
Daeth yr alwad wedi i adroddiadau ymddangos yn y wasg am
wylanod yn ymosod ar grwban a chi anwes mewn gwahanol
ardaloedd yn Lloegr.

Ddiwedd mis Awst treuliais dridiau yn ninas Newcastle. Prif
bwrpas y daith oedd mynd i wylio’r Elyrch ond gwylanod aeth â’m
bryd. Roeddwn yn hollol anwybodus o gysylltiad gwylanod â’r
ddinas arbennig hon. Dim ond wedi i mi esgyn i bedwerydd llawr
adeilad y Baltic ar y cei yn Gateshead y sylweddolais bod
gwylanod yn rhan o ecoleg ac amgylchedd y ddinas. Adeilad uchel
yw’r Baltic ar lan yr afon Tyne. Ar un adeg roedd yn gartref i felin
flawd ond erbyn heddiw mae’n oriel gelf boblogaidd. Wrth i mi
gamu allan ar y balconi clywais sŵn cyfarwydd, sef galwad gwylan
goesddu (Kittiwake - mae’r enw Saesneg gyda llaw yn tarddu o
alwad yr aderyn). Ar y pryd tybiais mai aderyn unigol oedd yn galw
wrth iddo ddigwydd hedfan heibio. Ond wedi craffu yn ofalus ar y
silffoedd ar ochr adeilad y Baltic sylwais bod degau o’r adar yn
gorffwyso. O graffu yn fanylach sylweddolais bod yno hefyd olion
nythod yn britho’r silffoedd. Beth ar wyneb daear oedd gwylan y
cefnfor a’r moroedd yn ei wneud ar adeiladau yng nghanol dinas
saith milltir i mewn i’r tir?

Bu’n rhaid darllen hysbysfwrdd gerllaw i gael yr atebion.
Dechreuad y stori yw i nifer bychan o’r adar ddechrau defnyddio
silffoedd ar adeiladau yn ystod yr 1960au er mwyn nythu. Dim ond
yn ystod y tymor magu rhwng Mawrth ac Awst bydd yr adar i’w
gweld yma. Yn ystod y gaeaf maent allan ar Gefnfor yr Iwerydd.
Gyda threigl amser cynyddodd y niferoedd nes erbyn heddiw mae
dros 700 o barau yn nythu ar yr adeiladau ar gei Gateshead.
Cynefin arferol yr adar yn ystod y tymor nythu yw clogwyni serth
yn agos i’r môr. Dyma’r nythfa bellaf i mewn i’r tir o wylanod
goesddu yn y byd. Oddi yma mae’r môr oddeutu saith milltir i
ffwrdd. Gyda chymorth tracio lloeren (satellite tracking)
sylweddolwyd bod oedolion o’r nythfa yn hedfan oddeutu can
milltir ar y tro er mwyn sicrhau cyflenwad o fwyd i’w cywion. Mae’n
rhyfeddol bod adar y cefnfor mor gartrefol yng nghanol dinas mor
brysur. Erbyn heddiw mae’r adar yn atyniad twristiaeth gyda
chamerâu yn cael eu gosod er mwyn galluogi ymwelwyr i wylio
anturiaethau’r tymor magu. Fel arfer bydd y ceiliog a’r iâr yn mynd
ati i adeiladu nyth o wymon a gweiriach. Yna fe fydd yr iâr yn
dodwy dau neu dri ŵy. Bydd yr wyau yn deor mewn pedair
wythnos ac fe fydd y ddau riant yn gyfrifol am fwydo a magu’r
cywion.

Wrth gwrs nid yw perthynas y gwylanod goesddu â thrigolion
yr ardal wedi bod yn fêl i gyd ychwaith. Gyda thrawsnewid nifer o
hen adeiladau ar hyd y ceiau i swyddfeydd a fflatiau gorfodwyd yr
adar i geisio safleoedd newydd i nythu. Un safle amlwg wrth gwrs
oedd y bont haearn sydd yn croesi’r afon Tyne. Erbyn heddiw ceir
nifer o’r adar yn nythu yno. Safleodd eraill oedd rhai o’r adeiladau
ar hyd y strydoedd yn Newcastle. Yn anffodus mae olion carthion
gwyn yr adar yn staen amlwg ar wyneb rhai o’r adeiladau yma
erbyn heddiw. Ceisiwyd defnyddio rhwydi i atal yr adar rhag
defnyddio’r adeiladau ac mae’n ymddangos bod y frwydr rhwng
dyn a natur yn parhau yn flynyddol. Tybed yn wir beth fydd tynged
y gwylanod yn ein pentrefi a’n dinasoedd wedi i ni gael  ‘trafodaeth
fawr’ David Cameron ar y pwnc? 

cornel natur
dewi lewis
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chwaraeon
John evans

ryGBI
Roedd Nos Sadwrn Medi 26, 2015 yn noson i’w chofio i dîm
Rygbi Cymru a’u cefnogwyr, naill ai wrth wylio o’r eisteddle yn
Nhwickenham neu gartref o flaen y teledu, o weld ymdrechion
arwrol tîm Cymru yn trechu eu pennaf elynion Lloegr o 28
pwynt i 25 yn rownd gyntaf Cwpan Rygbi’r Byd 2015. Roedd y
wasg yn disgwyl Loegr i ennill gan gofio nad oeddent wedi colli
ar faes Twickenham ers cryn amser. Fe gyflanwyd y gamp
arwrol hon er gwaethaf yr anafiadau erchyll a ddioddefodd
amryw o’n chwaraewyr, yn enwedig ein holwyr. Dangoswyd y
fath ddewrder, angerdd a phenderfyniad wrth sicrhau’r
fuddugoliaeth anhygoel hon, a erys yn y cof am amser hir. Prif
arwr tîm Cymru oedd maswr dawnus tîm y Gweilch, Dan
Biggar a sgoriodd 23 pwynt drwy ei gicio rhyfeddol o dan y
pwysau mwyaf ac yn wyneb sŵn byddarol torf o 83,000.
Sgoriwr unig gais Cymru oedd y crwt o Gastell Newydd Emlyn,
Gareth Davies, mewnwr tîm y Sgarlets. Mae’n siwr i’r
cefnogwyr a fu’n dystion i’r orchest yn Llundain ac yn y clybiau
yng Nghymru ddathlu tan oriau man y bore Sul hwnnw. Da
iawn, fechgyn - gobeithio nad yw’r anafiadau yn mynd i
danseilio ein gobeithion.

Yn lleol mae Trebannws wedi cael dechreuad boddhaol
iawn yn Adran Gyntaf (Gorllewin) tra bod Ystalyfera yn teimlo’r
pwysau ar hyn o bryd. Gobeithio y gwnant wella wrth i’r tymor
fynd ymlaen.

Yn yr Ail Adran gwelir timau fel Cwmllynfell, Ystradgynlais,
Brynaman a Chwmgors, ac ar hyn o bryd Cwmllynfell sy’n
rhagori o’r timau lleol. Yn y Drydedd Adran mae timau fel
Abercraf, Pontardawe, Yr Alltwen, Gellifedw, Cwmtwrch, Y
Faerdre a’r Glais, ac o sylwi ar y canlyniadau hyd yn hyn
Abercraf sydd yn hapus â’u byd’.

PêLdrOed
Mae gobeithion y tîm cenedlaethol yn uchel ar hyn o bryd am
gael mynediad i Gwpan Ewrop yn 2016 yn Ffrainc gan eu bod
ar frig eu hadran hwy, a dim ond un pwynt sydd ei angen allan
o’r ddwy gêm sy’n weddill yn erbyn Bosnia (oddi cartref) ar
Hydref 10 ac Andorra (gartref ar faes Dinas Caerdydd) ar
Hydref 13. Hyderwn y bydd tîm Chris Coleman yn sicrhau’r
pwynt i gael mynediad haeddiannol i Gwpan Ewrop, camp na
sicrhawyd ers 1958, adeg John Charles a’i gyfoedion.

Ar lefel lleol yn yr Uwch Adran, mae yr Elyrch (Swans) ar ôl
dechreuad da i’r tymor wedi llithro dipyn o’u safonau arferol ac
ar hyn o bryd yn yr 11fed safle. Yn sicr bydd angen i dîm Garry
Monk droi’r olwyn i gyfeiriad sicrach,a hynny’n go fuan.

O ran pêldroed yn y cwm, Pontardawe yw’r unig
gynrychiolydd yng Nghyngrair Cymru (Y Drydedd Adran) ac ar
hyn o bryd yn eithaf boddhaol o ran canlyniadau. Mae gweddill
timau’r cwm yn chwarae yng Nghyngrair Castell-nedd - timau
fel Cwm Wanderers, Ystradgynlais, Godre’rgraig, Ynys-
meudwy, Yr Alltwen, Rhos, Clydach Sports, Sunnybank a’r
Mond. Bydd mwy o fanylion amdanynt maes o law.

Y mae Sioned Williams wedi
mabwysiadu Cwm Tawe fel ei
chartref, gan nid yn unig fyw a
magu ei theulu yma ond hefyd
gyfrannu’n ddiflino i weith-
gareddau’r gymuned ac
ymdrechu er lles ei chyd-
drigolion. Magwyd Sioned yng
Nghwmbrân, ond mae ei
gwreiddiau yn ddwfn yng
Nghwm Rhymni. Addysgwyd
Sioned yn Ysgol Gyfun Cwm
Rhymni ac mae ei rhieni, Eirwen
a’r diweddar Philip Jones, ill
dau’n hannu o dref Rhymni.
Bellach, mae ei chartref yn Yr Alltwen. Ym Mhontardawe hefyd
y mae ei modryb, Cynthia Dodd yn byw.

Ar ôl graddio mewn Cymraeg a Saesneg o Brifysgol
Aberystwyth, astudiodd am Ddiploma mewn Newyddiaduraeth
ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn derbyn ei swydd gyntaf gyda
BBC Cymru fel Newyddiadurwr a Chynhyrchydd. Cafodd gyfle
tra yno i weithio ar raglenni Newyddion S4C a’r gwasanaeth
newyddion arlein. Erbyn hyn, y mae’n lais cyfarwydd ar Radio
Cymru fel adolygydd y celfyddydau, yn enwedig ar raglen Dewi
Llwyd ar foreau Sul.  

Yn 2000, priododd â Daniel Williams, Aberystwyth,
darlithydd yn Adran Saesneg Prifysgol Abertawe, ac ar ôl
cyfnod yng Nghaerdydd, symudodd y ddau i ardal Abertawe i
fyw. Ganed merch a mab i’r ddau, sef Lowri a Dewi, ac mae’r
teulu bellach wedi magu gwreiddiau yn Yr Alltwen, bro enedigol
mam Daniel.

Y mae Sioned yn gyfathrebwraig heb ei hail – fel y mae’r
dewis o yrfaoedd a ddilynodd yn tystio. Bu am gyfnod yn
Swyddog Polisi Iaith ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithio i
sicrhau lle teg a chyfreithlon i’r Gymraeg o fewn gwaith y
Brifysgol. Bu yna am gyfnod yn Reolwr Cyfathrebu Strategol
ar ran Plaid Cymru cyn ail-ymuno â Phrifysgol Abertawe fel
Rheolwr Cyfathrebu a Datblygu Academi Hywel Teifi, lle mae’n
arwain ar y gwaith o sefydlu Canolfan Gymraeg ar gyfer Cwm
Tawe, rhaglen o gyrsiau iaith a diwylliant Cymraeg yn y
gymuned, a chronfa er cof am y diweddar Athro Hywel Teifi
Edwards. Y mae’r swyddi hyn oll wedi galw am unigolyn
brwdfrydig, diwyd, deallus ac un sy’n gyfathrebwr amheuthun.  

Cymaint yw ei brwdfrydedd dros fywyd Cymraeg Cwm
Tawe, fel ei bod wedi’i phenodi’n Gadeirydd Llywodraethwyr
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe, a hi hefyd yw Cadeirydd
presennol y papur bro hwn, Llais. Y mae, yn ogystal, yn
Flaenor yng Nghapel Soar, Pontardawe. Tra’i bod yn weithgar
yn y cylchoedd cymunedol hyn, gan hefyd ymgyrchu’n selog
ar ran Plaid Cymru yn yr ardal, y mae’n cyfrannu yn sylweddol
i’r pethe ar lefel genedlaethol. Mae’n aelod o Fwrdd Rheoli
Llenyddiaeth Cymru ac yn un o Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa
Saunders Lewis. Mae hefyd yn cyfrannu colofnau ac
adolygiadau rheolaidd i gylchgronau Barn a Taliesin. Sioned,
gyda Manon Steffan Ros, oedd beirniaid cystadleuaeth y
Goron yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerffili eleni a
bu’n feirniad Gwobr Goffa Daniel Owen yn 2012. Cymaint yw
ei harbenigedd ym maes beirniadu celfyddydol, nes ei bod
bellach yn darlithio ar y pwnc fel rhan o’r radd BA Cymraeg ym
Mhrifysgol Abertawe. 

Dyma i chi wraig arbennig sydd yn meddu ar egni ac
angerdd di-ben-draw pan ddaw hi’n fater o sicrhau ffyniant y
cwm hwn, yr iaith a’i diwylliant a dyfodol ein cenedl. Rydym yn
ffodus iawn o’i chael yn ein plith yng Nghwm Tawe. 
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Pobol y cwm
sioned williams

cyfarfod cyhoeddus

i drafod y

Ganolfan Gymraeg Newydd

Nos Fawrth, Hydref 20, 2015
Festri Soar Pontardawe am 6.30

Croeso cynnes



 

delweddu’r Cwm wedi’r Ail ryfel Byd
Mae haneswyr wedi hen ddod i arfer â defnyddio ffynonellau
ysgrifenedig wrth eu gwaith ac mae gwahanol fathau wedi bod
yn sail i lawer o’r hanesion a ysgrifennwyd yn y gorffennol. Yn
fwy diweddar, mae haneswyr wedi bwrw ati i ddefnyddio
mathau eraill o ffynonellau hanesyddol gwreiddiol gan gynnwys
atgofion pobl, delweddau, arteffactau a hyd yn oed y tirwedd
er mwyn cyfathrebu rhyw agwedd o’r gorffennol i bobl yn y
presennol.

Un math o ffynhonnell gwreiddiol a all rhoi argraff glir ac
uniongyrchol o hanes diweddar yw delweddau symudol, gan
gynnwys ffilmiau dogfen, bwletinau newyddion, a rhaglenni
hyrwyddol gan gwmnïau masnachol. Fel mae’n digwydd, mae’r
British Film Institute (BFI) yn Llundain newydd ryddhau cyfres
o ffilmiau dogfen yn ystod y misoedd diwethaf, gan gynnwys
rhai o ffilmiau Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, sydd
yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Ymhlith y ffilmiau hyn, ceir nifer sy’n olrhain agweddau o
hanes Cwm Tawe, gan gynnwys The Silent Village (1943), sef
ffilm ddogfen enwog Humphrey Jennings a grewyd fel rhan o’r
frwydr propaganda yn erbyn y Natsïaid. Er mwyn pwyso ar
feddyliau a chalonnau pobl y Deyrnas Unedig, ailgreodd
Jennings yn ei ffilm y gyflafan a fu yn Lidice, Gwlad Pwyl, ym
mhentref tawel Cwmgïedd, Cwm Tawe. Yn ogystal, ceir nifer o
ffilmiau dogfen sy’n cynnig portread o hanes y cwm yn y cyfnod
wedi’r Ail Ryfel Byd, ac mae’r ffilmiau hyn yn cynnig portread o
hanes cymdeithasol a hanes diwylliannol cymunedau’r cwm
mewn cyfnod pan roedd yr ardal yn newid yn gyflym iawn.

Mewn un ffilm, ceir mewnwelediad i’r
paratoadau a fu yn Ystradgynlais cyn
ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r dref
ym 1954. Cafodd y ffilm fer hon ei chynnwys
fel un o’r  straeon mewn rhifyn o Mining
Review, sef cyfres o fwletinau misol a luniwyd
gan y Bwrdd Glo Cenedlaethol er mwyn
cyfleu bywyd a gwaith y diwydiant glo a
diwylliant y cymunedau glofaol yn y Deyrnas
Unedig. Yn y ffilm, ceir golygfeydd o’r Orsedd
yng Ngŵyl y Cyhoeddi ym Mharc Gorsedd,
Ystradgynlais flwyddyn cyn ymweliad yr
Eisteddfod. Nod y ffilm oedd  esbonio natur
yr Eisteddfod i bobl eraill y Deyrnas Unedig
ac i arddangos agweddau o fywydau
diwylliannol glowyr Cwm Tawe a’u teuluoedd
i weddill y byd. Yn y ffilm, mae’n bosibl gweld
pobl y cwm yn eu dillad gorau yn mwynhau’r
agwedd hon o’u diwylliant ac yn cymdeithasu
fel cymuned clos.

Ystradgynlais yw ffocws ffilm arall yn y
casgliad, sef Time of Change, a ryddhawyd
ym 1967. Ffilm hyrwyddol yw hi a wnaed gan
yr Anglo Celtic Watch Company am ei ffatri
yn Ystradgynlais, ffatri yr oedd pobl leol yn cyfeirio ati fel y
‘Tick-tock’. Mae’r ffilm yn esbonio’r newidiadau a wnaed yn y
ffatri er mwyn datblygu’r broses gynhyrchu ond, yn ogystal,
mae’n cynnig portread o fywydau’r gweithwyr yno trwy
ganolbwyntio ar ddau unigolyn, Selwyn Morris, dyluniwr yn y
ffatri, a Pamela Clist, a oedd yn adeiladu’r watshis. Ar yr un
llaw, mae’n dangos gwaith medrus Selwyn wrth ddylunio
watshis newydd ac, ar y llaw arall, y gwaith gofalus a wnaed
gan gannoedd o fenywod lleol ar lawr y ffatri wrth iddyn nhw
adeiladu’r watshis.

Mae Time of Change yn nodi nifer o’r newidiadau a oedd yn
trawsnewid Cwm Tawe yn ystod y cyfnod wedi’r rhyfel. Yn
gyntaf, mae’r ffilm yn esbonio bod Selwyn a Pamela, y ddau,
yn blant i lowyr a bod Pamela ar fin priodi glöwr. Glo oedd un

cof y cwm
steven thompson

o ddiwydiannau pwysicaf y cwm yn y bedwaredd ganrif ar
bymtheg a hanner cyntaf y ganrif ddilynol ond, trwy roi’r ffocws
ar waith yn y ‘Tick-tock’, mae’r ffilm yn awgrymu sut yr oedd
gwaith a lleoliad gwaith pobl y cwm yn newid a sut roedd y
diwydiant glo yn colli tir.  Yn lle’r gwaith brwnt, peryglus dan
ddaear yn y diwydiant glo, gwelwyd gwaith mewn ffatri lân,
drefnus, a gai ei gyflawni gan fenywod yn ogystal â dynion, a
gwaith a oedd yn caniátau oriau hamdden a bywyd cyfforddus
hefyd.

Yn ail, mae’r ffilm yn dangos Pamela a gweithwyr
benywaidd eraill y ffatri, gan gynnwys ei mam, gan awgrymu’r
newidiadau a oedd yn trawsnewid ac yn gwella bywydau
menywod yn y cyfnod. Nid oedd yr hen ddiwydiannau trwm
wedi cynnig llawer o gyfleoedd i fenywod ac roedd cyfraddau
cyflogaeth menywod yn ne Cymru yn weddol isel. Ond, gyda
datblygiad diwydiannau newydd, galluogwyd mwy o fenywod,
gan gynnwys menywod priod, i adael y sffêr breifat gan fentro
i’r byd gwaith ac i gyfrannu at fywoliaeth y teulu. Yn ogystal,
mae’r ffilm yn dangos Pamela yn gyrru car – arwydd o amodau
byw gwell y cyfnod wedi’r rhyfel – ac yn nodi nad yw ei dyweddi
wedi pasio ei brawf gyrru ef eto. Yn y modd hwn, mae’r ffilm
yn awgrymu’r rhyddid cymdeithasol ehangach roedd menywod
yn ei fwynhau yn y cyfnod.

Y ffilm olaf yng nghasgliad y BFI sy’n portreadu Cwm Tawe
yw Harry Tipping of Rhydyfro (1969), ffilm ddogfen am ŵr a
oedd yn byw yn Gwrhyd Cottages, Mynydd y Gwrhyd, Rhyd-
y-fro. Cynhyrchwyd y ffilm gan Geoffrey Thomas, ynte hefyd
yn hanu o’r Gwrhyd, ac a aeth ymlaen i gwblhau nifer o
gynyrchiadau ar gyfer S4C a Channel 4 yn y blynyddoedd
dilynol. Yn y ffilm, mae Harry yn esbonio natur a chryfder ei
ffydd grefyddol a’i rolau yn Eglwys Llangiwg fel gofalwr eglwys,
clochydd, a thorrwr beddau. Yn ogystal, mae Harry yn lleisio
ei bryderon am ddiffyg ffydd y genhedlaeth iau, y ffaith fod
Eglwys Llangiwg yn llawer mwy tawel nag y bu yn y gorffennol,
a’i farn y dylai pobl ddychwelyd at yr eglwys a chofio’u ffydd

a’u Beibl. Mewn ffordd, mae’r ffilm yn dangos sut
yr oedd ffydd grefyddol yn parhau’n bwysig i
lawer o bobl Cwm Tawe er gwaethaf y
seciwlareiddio a oedd wedi effeithio ar Gymru
yn ystod yr ugeinfed ganrif.

Yn wahanol i Time of Change, mae Harry
Tipping of Rhydyfro yn cynnig portread llawer
mwy traddodiadol o’r berthynas rhwng y
rhywiau. Roedd Harry yn lodjer ac, fel mae’n
esbonio, ef oedd yn gyfrifol am unrhyw waith y
tu allan i’r tŷ tra bod Mrs Clayton, ei letywraig,
yn gyfrifol am bopeth y tu mewn; mewn ffordd,
dyma berthynas rhwng y rhywiau a oedd bron
yn Fictorianaidd – adeg pan yr oedd y syniad o
sfferau ar wahân yn ei anterth.

Felly, gyda’i gilydd mae’r ffilmiau hyn yn
cynnig portread cymhleth a diddorol o Gwm
Tawe yn y cyfnod wedi’r Ail Ryfel Byd. Maen
nhw’n amlygu’r datblygiadau di-ri a oedd yn
trawsnewid bywydau trigolion y cwm – y mathau
gwahanol o waith a wnaed, yr amodau byw
gwell, a’r perthnasau cymdeithasol newydd
rhwng pobl, yn enwedig menywod a dynion. Ar
yr un pryd, mae’r ffilmiau yn dangos cryfder yr

hen syniadau a thraddodiadau a oedd dal mor bwysig i’r
gymdeithas yma – ffydd grefyddol, pwysigrwydd gwaith wrth
ddiffinio hunaniaeth pobl, a chryfder y syniad o gymuned. 
Yn ogystal, mae’r ffilmiau yn rhoi cyfle i ni weld a chlywed pobl
y cwm yn y gorffennol ac yn rhoi argraff llawer mwy
uniongyrchol i ni o’u natur a’u cymeriadau. Efallai, wrth ystyried
gwerth y ffilmiau hyn, y dylai darllenwyr y Llais sicrhau eu bod
yn rhoi copiau o’u ffilmiau teuluol i archifdai a llyfrgelloedd lleol
er mwyn sicrhau bod ein plant ni yn ein gweld ac yn ein clywed
ni gystal ac yr ydym ni yn gweld ac yn clywed Harry Tipping,
Selwyn Morris a Pamela Clist.

Gweler gwefan y BFI os am wylio’r ffilmiau hyn:
http://player.bfi.org.uk/britain-on-film/map/
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk
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Gan mai cyfnod y Tuduriaid a’r Stiwartiaid yw ein thema
astudio y tymor hwn aeth plant yr iau yn ôl mewn amser yn
ddiweddar pan ymwelon nhw â Maenordy Llancaiach Fawr.
Cafwyd diwrnod llawn, hynod ddiddorol yn Nelson a chafodd y
plant gyfle i ddysgu am waith y barbwr yn yr ail ganrif ar
bymtheg y byddai disgwyl iddo droi ei law at lawfeddygaeth yn
ôl yr angen. Cafodd y plant fynychu gweithdy cerddoriaeth
hefyd a gan roi cynnig ar ganu offerynnau o’r cyfnod dan sylw
a dysgu dawns i’w pherfformio i gyfeiliant y drwm a’r ffidil yn
union fel y gwnaed gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Wrth fynd
o ystafell i ystafell yn y maenordy cafodd y disgyblion wybod
am arferion ac ofergoelion yr oes a chafodd pawb gyfle i greu
cwdyn perlysiau i’w hamddiffyn rhag y pla du. Wel, allwch chi
ddim bod yn rhy ofalus sbo! 

Bu holl blant yr ysgol wrthi’n ddyfal yn ddiweddar yn paratoi
eitemau ar gyfer ein Gwasanaeth Diolchgarwch a gynhaliwyd
yng Nghapel Nebo, Felindre ar ddydd Mawrth, 22ain Medi dan
arweinyddiaeth Owen Pugh. Bu’n wasanaeth hyfryd. 

Llongyfarchiadau gwresog i Miss Caitlin Lewis, ein hathrawes
yn y Cyfnod Sylfaen ar ei phriodas yn ystod gwyliau’r haf. Mrs
Hogarth yw hi bellach. Dymuniadau gorau i ti a’r teulu!

Rydym ni, yn Ysgol Felindre, yn falch o fedru croesawu’r
prifardd a’r cyn-Archdderwydd Meirion Evans atom cyn hir gan
y bydd yn cynnal gweithdy barddoni i’r plant ar 30ain o Fedi.
Mae pawb yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael hogi eu sgiliau
trin geiriau. 

ysGolion

ysGol Gynradd GymraeG felindre

PêL FASGed ABerTAWe
Mae Gavin Lewis o dîm pêl fasged y
Swansea Storm, LC2, dros y
blynyddoedd diwethaf wedi trefnu
gweithdai ar ddechrau Medi gyda
thîm yr American Select o Unol
Daleithau America. Rydym fel ysgol
wedi derbyn gwahoddiadau gan
Gavin ac wedi ymweld yn gyson â’r
noson er mwyn ehangu profiadau’r disgyblion. Mae’r disgyblion
yn cael blas ar amrywiol weithgareddau gan dderbyn
hyfforddiant gan y chwaraewyr o America er mwyn gwella eu
sgiliau pêl fasged. Mae’r hyfforddwyr yn llawn egni a
brwdfrydedd ac yn cael effaith gadarnhaol ar y sawl sy’n
mynychu. Ar ddiwedd yr hyfforddiant mae cyfle gan y
disgyblion i wylio gêm pêl fasged fyw rhwng y Swansea Storm
ar American Select ac mae’n fraint ac yn anrhydedd cael bod
mor agos at yr holl gyffro. Diolch yn fawr i Gavin am drefnu’r
holl achlysur. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at ddod eto y
flwyddyn nesaf!

ymWeLIAd PreSWyL â LLAIN, ABerAerON
Criw blwyddyn 5 aeth i
wersyll Llain ger
Aberaeron eleni. Roedd
yr un cyffro yn perthyn i’r
disgyblion ag y llynedd
wrth iddynt ddychwelyd
o’r gorllewin, ac
roeddynt ar dân dros
gael rhannu eu
profiadau yn dilyn yr
ymweliad. Fe wnaeth y

disgyblion gyflawni gweithgareddau heriol antur awyr agored
yn y gwersyll ac fe wnaeth Ms Davies hefyd ymuno yn y cyffro.
Unwaith eto ymweliad preswyl llwyddiannus. Diolch o galon i
Mrs Spurway ac i Ms Davies am arwain yr ymweliad, ac am
sicrhau fod disgyblion yr ysgol yn derbyn y profiadau gorau
posib. 

NOFIO PONTArdAWe 
Aeth disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 i Bontardawe er mwyn
cyflawni ein pythefnos o hyfforddiant nofio. Roedd y disgyblion
wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn gydag ambell un yn
ymweld â phwll nofio am y tro cyntaf. Yn anhygoel, cyflawnodd
rhai o’r disgyblion y gofynion nofio sydd ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 2 er eu bod yn y Cyfnod Sylfaen. Da iawn bob un a
fu yn y gwersi nofio.

ymWeLIAd â GOrSAF dâN y CImLA
Aeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen i orsaf Dân y Cimla er mwyn
dysgu mwy am ei gwaith ac am yr offer a ddefnyddir fel rhan
o’i thema dosbarth. Cawsant groeso arbennig gan staff yr orsaf
dân ac fe fwynhaodd bawb bob un munud o’r ymweliad. Diolch
yn fawr iawn i’r staff am y croeso ac am wneud y profiad yn un
cofiadwy i’r plant.

ysGol Gynradd GymraeG y wern
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AdeILAdU – myNd O NerTH I NerTH!
Roedd yn braf gallu croesawu Arweinydd Cyngor CNPT, Ali
Thomas, ar ymweliad â safle adeiladu Ysgol Gyfun Ystalyfera
yn ddiweddar. Dyma fuddsoddiad o £18 miliwn ac mae’n
newyddion gwych i bob disgybl yn yr ysgol.

dAeAryddIAeTH yN ABerySTWyTH
Cafodd myfyrwyr Blwyddyn 13 gwrs preswyl ym Mhrifysgol
Aberystwyth dan arweiniad darlithwyr y brifysgol yn ddiweddar.
Ychwanegwyd cryn dipyn at ddealltwriaeth y disgyblion o’r
maes a diolch i’r athrawon am drefnu.

KIAN y CAPTeN
Roedd yn falch iawn gan yr ysgol
dderbyn llythyr yn canmol cyfraniad
ardderchog Kian Davies (Blwyddyn
9). Cafodd Kian ei ddewis i
gynrychioli Cymru yn nhîm Pêl
Fasged dan 14 Cymru yn erbyn yr
Alban a’r Weriniaeth Tsiec.
Oherwydd ei waith caled, ei egni a’i
ymroddiad cafodd Kian ei enwi fel
capten ar gyfer y twrnament hwn.
Llongyfarchiadau ar waith gwych
dros yr haf.

Gêm derFyNOL Her ySGOLION PrydAIN ryGBI XIII
Llongyfarchiadau i dîm Rygbi XIII Blwyddyn 8 ar gyrraedd
rownd derfynol Her Ysgolion Prydain. Colli fu’r hanes yn
Richmond, ond cafodd y bechgyn benwythnos i’w gofio yn
Llundain a chael ymweld â Wembley fel gwesteion ar y dydd
Sadwrn – ardderchog fechgyn.

ysGol Gyfun ystalyfera
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ySTALyFerA eN FrANCe!
Cyfle ardderchog i Flwyddyn 8 fwynhau ychydig o naws a
blasau Ffrainc ar daith i Boulogne dros y penwythnos. Roedd
pawb wrth eu bodd – magnifique.

dIWrNOd CyNTAF
Hoffai bawb yn yr ysgol estyn croeso cynnes i’r 187 o blant
ymunodd â ni ar ddechrau mis Medi. Croeso i deulu Ystalyfera.

Golygyddion y Llais

2015

Tachwedd Dewi Lewis

Rhagfyr/Ionawr Rhian Llewelyn

2016

Chwefror Sioned Williams

Mawrth Ysgol Gyfun Ystalyfera

Ebrill Dewi Myrddin Hughes

Mai John Evans

Mehefin Eurig Davies

Gorff/Awst Gareth Richards

Medi Catrin Heledd Richards

Hydref Gwenno Ffrancon

Tachwedd Dewi Lewis

Rhagfyr/Ionawr Rhian Llewelyn



SeFydLIAd y merCHed
Daeth Mrs Javid o Bantyffordd ond yn enedigol o Bacistan i
siarad am ei gwisgoedd traddodiadol. Fe ddangosodd ei dillad
priodas a nifer o saris lliwgar wedi ei brodio’n brydferth iawn
mewn brethyn hyfryd, y cyfan o waith llaw. Roedd hi’n gwisgo
nifer o freichledau hardd fel yr arfer yn ei gwlad.
Roedd Neuadd Dewi Sant, Caerdydd dan ei sang nos Iau,
Medi 17 ar gyfer Cyngerdd Gala Canmlwyddiant Sefydliad y
Merched. Fe ddaeth yr aelodau o bob cwr a chornel o Gymru
i gymryd rhan ac yn eu plith aelodau Powys.

Beverley Humphreys oedd y llywydd gyda Rhys Meirion y
tenor, Catrin Finch y delynores ac Elin Manahan Thomas y
soprano, Jeffrey Howard oedd y cyfeilydd ac mae’n debyg ei
fod yn organydd, yn bianydd, yn ganwr, yn hyfforddwr ac yn
arweinydd. Roedd y noson yn llwyddiannus dros ben.

Ar fore Sadwrn, eto yn Neuadd Dewi Sant, aeth yr aelodau
unwaith eto i gynhadledd y Sefydliad. Bu sawl cadeirydd
gwahanol ffederasiwn yn croesawu’r gwragedd a chroeso
hefyd gan y Cynghorydd David Walker, Gwir Anrhydeddus
Arglwydd Faer Caerdydd. Ar ôl hynny fe gawsant gyflwyniad
gan Ann Jones, Cadeirydd Pwyllgor Cymru. Bu nifer o
gwestiynau a thrafodaethau ar wahanol bynciau ac ar ôl cinio
bu Tessa Dunlop, awdures yn siarad am “Tessa Dunlop and
the Bletchley Girls” a Connie Fisher, actores a chantores yn
siarad ar y pwnc “Y Cam Nesaf”. Cathryn Graham, Cadeirydd
Ffederasiwn Powys/Maesyfed diolchodd cyn canu’r Anthemau
Cenedlaethol i orffen.

mArWOLAeTHAU
Bu farw Mrs Margaret Williams, Heol Tawe yn sydyn iawn. Un
o Lundain oedd Margaret, wedi dod yma yn groten fach yn
ystod yr Ail Ryfel Byd, ac wedi aros yn y pentref.
Cydymdeimlwn â’i merched Susan a Debbie a’i meibion yng
nghyfraith Lyn a Martin a’r wyron i gyd. Cydymdeimlwn hefyd
gyda Lyn. Bu farw ei fam Mrs Betty Watters ychydig wythnosau
yn ôl.

Bu farw Mrs Brenda Powell, Tanyrallt yn ystod y mis;
cydymdeimlwn â’i gwr Neville a’r plant Martin a Catherine.

Cydymdeimlwn â Mrs Carol Lewis a’r teulu, gynt o
Caehopcyn, wedi colli ei phartner Mr Colin Street.

CymOrTH CrISTNOGOL
Ar fore Sadwrn, Tachwedd 21, cynhelir Bore Coffi yn y Neuadd
Les. Dewch i fwynhau ac i gefnogi yr achos teilwng hwn.

LLWyddIANT
Llongyfarchiadau calonnog i Nathan, mab Stephanie a David
Williams, Heol Aberhonddu ar ennill gradd B.A., mewn ‘Product
Design’ ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Nathan nawr yn gweithio
yn yr adran lle graddiodd yn y Brifysgol yn Abertawe. Mae
Nathan yn ŵyr i Mrs Marian Williams, Heol Aberhonddu.

y NeUAdd LeS
Am 7.30 ar nos Lun, Hydref 12, bydd Côr y Gyrlais yn
croesawu y Rustavi Ensemble o Georgia i’w hunig gyngerdd
yng Nghymru.

Bydd darllediad byw o’r Tŷ Opera Brenhinol o ‘Le Nozze di
Figaro’ am 6.45 yr hwyr ar nos Lun, Hydref 5.

Am 7 yr hwyr ar nos Iau, Hydref 15, bydd darllediad byw o
Hamlet o’r Theatr Genedlaethol. Yna, ar nos Lun, Hydref 19
ceir darllediad o “The Barber of Seville” gan yr Opera
Cenedlaethol Saesneg.

Ar nos Fercher, Hydref 21, am 7 yr hwyr bydd cyfle i weld y
ddrama Henry V wedi ei gan Gwmni Brenhinol Shakespeare.

aber-craf

ystradGynlais

mArWOLAeTHAU
Yn Ysbyty Singleton ar Awst 29, bu farw Moira Doble,
Gurnosfa, priod y diweddar Thomas Spencer, mam Pamela,
Paul a Julian, mamgu, hen famgu, hen hen famgu a modryb
annwyl.

Yn dawel yn Nhŷ Olwen ar Awst 30 bu farw William John
Havard, priod Audrey, tad y diweddar Karen ac ewythr annwyl.

Yn ei chartref Waungyrlais, Penrhos ar Fedi 2, bu farw Iris
Symonds, merch y diweddar Owen Gethin ac Edith, chwaer
Alun, Mair a’r diweddar Eluned, Gareth a Wyndham, chwaer
yng nghyfraith Tom, Cherryll, a’r ddiweddar Marian, modryb
Huw, Gwenda, Kaye, Jayne, Bethan a’u teuluoedd.

Yn Ysbyty Singleton ar Fedi 7, bu farw Colin Street, Parc
Tawe, priod Carol, tad Wayne, Caroline a Helen, tadcu annwyl.

Yn Ysbyty Singleton ar Fedi 7, bu farw David Davies, Heol
Gorof, mab Beatrice a’r diweddar David Thomas, brawd Noel,
Muriel, Sid a’r diweddar Rachel.

Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn yn eu hiraeth
a’u galar. Hefyd cydymdeimlwn â Mrs Carol Hughes a’r teulu
ar farwolaeth ei chwaer Eleanor.

OPerATION CHrISTmAS CHILd
Os ydych yn bwriadu cefnogi y fenter hon eleni eto bydd eisiau
cael y blychau i mewn erbyn dechrau Tachwedd. Am fanylion
pellach cysylltwch â Marilyn ar 01639 844312 neu Carol ar
01639 730597.

SUL CyFUNdeB yr ANNIByNWyr
Aeth nifer o aelodau Sardis, Ystradgynlais a Chapel Tỹ’n y
Coed, Penycae i gyfarfod Sul y Cyfundeb yr Annibynwyr yn
Ysgol Bryn Tawe, Abertawe ar Fedi 13.

Gwrandawyd ar y Cyn Archesgob Rowan Williams yn
pregethu yng nghyfarfod y bore gyda’r plant, ac yn y prynhawn
gyda’r oedolion. Thema pregethau Dr Williams oedd “Yn un
yng nghariad Crist”. Teimlai’r gynulleidfa fod y testun yn addas
iawn wrth gofio am dristwch cyflwr y ffoaduriaid ar draws
cyfandir Ewrop. Fel Cristnogion gweddiwn drostynt.

SArdIS

BedyddIO CAdI GrACe
Un o wasanaethau mwyaf llawen a phoblogaidd yr eglwys yw’r
gwasanaeth i fedyddio plentyn sydd newydd ei eni. Gan
ystyried hynny, roedd cynulleidfa hardd wedi ymgynnull yn
Festri Sardis ar brynhawn Sul Awst 30 i gydnabod ac i roi
diolch am y rhodd o ferch annwyl iawn i Karen a Mike Hopton.

Yn naturiol roedd yn achlysur yn un arbennig iawn i Mike a
Karen ac yn arbennig hefyd i Mali, Kate a Dione, gan eu bod
wedi cael chwaer fach newydd. Da yw cael dweud bod Cadi
Grace ar ei gorau drwy’r cyfan oll ac yn amlwg wedi mwynhau’r
achlysur gymaint â neb.

Mae’n werth nodi hefyd bod Helen a Marc wedi cyflawni eu
dyletswyddai fel rhieni bedydd yn ardderchog.

Roedd yn achlysur hapus iawn hefyd i’r teuluoedd a’u
ffrindiau oedd y bresennol yn y gwasanaeth.

Gyda Novella yn cyfeilio yn hyfryd ar yr organ yn ôl ei harfer
canwyd dau emyn a mawr yw’r gobaith bod y gwasanaeth yn
gyfrwng bendith i’r teulu bach ac yn wir i bawb oedd yn
bresennol.
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Côr TŶ TAWe yN CyNNAL CyNGerdd yN y WerN
Ers blynyddoedd bellach y Wern yw’r unig gapel yn Ystalyfera
sy’n cynnal cyngherddau yn weddol gyson. Credwn fod hyn yn
rhan o’n cenhadaeth ni. Ar nos Sadwrn Medi 5 ein braint ni
oedd gwahodd Côr Tŷ Tawe i gynnal cyngerdd yn y Wern.

Sefydlwyd y Côr ym 1990 gyda Mrs Helen Gibbon fel ei
arweinydd. Erbyn hyn mae’r Côr wedi difyrru cynulleidfaoedd
ymhell ac agos ac wedi bod yn fodd i godi miloedd o bunnoedd
ar gyfer achosion da.

Wrth iddynt ymweld â’r Wern cafwyd gwledd o ganu swynol
gan y Côr o dan arweinyddiaeth medrus a dawnus Mrs Helen
Gibbon, sydd ei hunan fel y gŵyr pawb wedi ei bendithio yn
helaeth iawn â dawn canu rhagorol.

Yn cynorthwyo’r Côr er mawr bleser i’r gynulleidfa oedd dau
unawdydd ifanc, sef Heledd Evans sydd ar hyn o bryd yn
gweithio i gwmni Golwg a Dafydd Evans sydd yn astudio
amaeth a busnes yng Ngholeg Aberystwyth. Cyfeilydd y noson
oedd Mr John Evans sydd eto yn gerddor o’r radd flaenaf ac
fe gyfrannodd yntau hefyd yn sylweddol iawn at lwyddiant y
noson.

Ein braint fel cynulleidfa oedd cael gwrando ar Mrs Gwenda
Thomas. A.C. yn dweud gair wrthym yn ystod yr egwyl. Mawr
oedd ein gwerthfawrogiad o’i geiriau caredig ac wrth ddeall bod
Gwenda yn bwriadu ymddeol y flwyddyn nesaf o’r gwaith
pwysig sydd wedi hawlio ei hamser a’i hegni ers blynyddoedd
maith, dymunwyd yn dda i Gwenda yn y gobaith y caiff hi
ymddeoliad hir a hapus ynghyd â nerth ac iechyd am amser
hir.

Ar ddiwedd cyngerdd hynod lwyddiannus cyflwynwyd
blodau ac anrhegion i’n prif westai a diolchwyd i’r Chwiorydd
am drefnu lluniaeth i’r Côr yn y festri wedi i’r gyngerdd ddod i
ben.
Diolch am gyfraniad a chydweithrediad pawb ar y noson, fydd
yn sicrhau y bydd pawb oedd yn bresennol yn cofio am y
gyngerdd am amser hir i ddod.

ystalyfera
y GymANFA GANU
Roedd nos Sul, Medi 13 yn un nodedig iawn yn ein hanes ni
yn y Wern oherwydd y Gymanfa Ganu a drefnwyd ar y noson
honno oedd yr achlysur i gloi yr holl ddathliadau a gynhaliwyd
oedd yn gysylltiedig â blwyddyn Jiwbili y Wern yn gant a
hanner oed.

Mawr yw ein dyled ni fel capel unwaith eto i Gôr y Gyrlais
am ein cynorthwyo ni. Mae galw parhaus ar y Côr i gynnal
cyngherddau yn lleol a phell i ffwrdd gan gymaint yw eu
poblogrwydd ymhlith y sawl sy’n mwynhau gwrando ar ganu
côr meibion ar ei orau. Yn sicr roedd y Côr ar ei orau yn ein
Cymanfa Ganu yn ledio’r hen ffefrynau.

Heblaw hynny cafwyd dwy eitem a morio’r canu gan y Côr
sef “O Gymru” a’r “Tangnefeddwyr” oedd wedi swyno pawb
oedd yn bresennol gyda Mr Huw Parkman yn arwain a Mr
Christopher Lewis yn cyfeilio.

Ni fyddai’n gwneud tro i ni drefnu Cymanfa Ganu heb
arweinydd a’r hyfrydwch pennaf i bawb oedd yn bresennol
oedd cael Mr Doug Roberts fel arweinydd nid yn unig yn arwain
ond yn cyflwyno’r emynau yn ei ffordd ddihafal ei hun. Mae
Doug yn wyneb cyfarwydd i bawb yn yr ardal fel cyn Bennaeth
yr Adran Gerdd yn Ysgol Gyfun Cwmtawe ac Ysgol Ramadeg
Ystalyfera i genedlaethau o blant. Diddorol yw nodi hefyd fod
Doug yn ddiweddar wedi cyfansoddi nifer o donau modern eu
naws sydd yn cael eu canu’n reolaidd yn y Wern lle mae Doug
yn organydd. Gwyddai yn dda am y parch sydd gennym tuag
ato ac am ein hedmygedd ohono a mynegwyd hyn mewn gair
o werthfawrogiad iddo yn y Gymanfa Ganu. Mae i Gwmtawe
draddodiad cerddorol gwych ac yn rhan o’r traddodiad hwnnw
hefyd y perthynai Mr Conway Morgan. Mae Conway yn byw
ac yn anadlu cerddoriaeth bob dydd ac unwaith eto rydym yn
ddyledus i Conway am ei gymwynas i’r Wern a’i gyfraniad
sylweddol arferol fel organydd yn y Gymanfa Ganu.

Gŵr ifanc a wnaeth argraff ddofn ar y gynulleidfa hardd oedd
Steffan Leonard. Mae Steffan yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun
Bryntawe ac mae wrth ei fodd yn cymryd rhan yn gyhoeddus
gan fod ganddo ddawn adrodd a llwyfannu arbennig iawn sydd
wedi ennill sawl gwobr iddo mewn nifer o gystadleuthau
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PrIOdASAU
Ar ddydd Sadwrn, Awst 8 yng nghapel Moriah, Brynaman,
priodwyd Gareth, mab Mr a Mrs Martin Harris, Is y Bryniau â
Ffion, merch Mr a Mrs Alun Lewis, Heol Llandeilo Brynaman.
Cynhaliwyd y wledd briodasol yng Nhgwesty Parc y Strade,
Llanelli, ac fe dreuliwyd y mis mêl yn Mecsico.

Gareth a Ffion

Ym mis Medi yn Eglwys St Margaret priodwyd Rayna, merch
Mr a Mrs Noel Davies, Heol Newydd â Rhodri, mab Mr a Mrs
Leighton Thomas, Heol Gwilym. Bu’r dathlu yng Ngwesty’r
Towers, a threuliasant eu mis mêl yn Florida a Las Vegas.
Dymunwn yn dda i’r ddau bâr sy’n ymgartrefu yma yn y pentre.

Rayna a Rhodri

CAmPWAITH
Ar Fedi’r 12 bu Gareth Harris, Is y Bryniau yn cymyd rhan yng
nghystadleuaeth “Iron Man” yn Ninbych y Pysgod. Fe wnaeth
yn ardderchog yn cyflawni’r holl dasgau a osodwyd a gorffen
mewn safle anrhydeddus iawn ymhlith dros ddwy fil o
gystadleuwyr.

Gareth Harris yn rhedeg yr Iron Man

CLeIFION
Adferiad buan iawn i Mrs Bessie Morris, Pant y Brwyn a Mr
Brian Thomas a Mrs Majorie Parry, Heol y Coedcae – y tri wedi
dychwelyd adre ar ôl cyfnod mewn ysbyty.

cwmllynfell
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nodedig iawn. Cymerodd Steffan at y rhannau arweiniol ac
eiddo i ni oedd y fraint hefyd o wrando arno yn adrodd am y
“Ffôn Symudol”.

Cafwyd eitem annisgwyl gan Mr Hywel Williams a Mr Dewi
Hopkin a diolchwyd yn ddiffuant iddynt am eu cyfraniad
gwresog i’r Gymanfa Ganu.

Mae Sian Thomas S4C â chysylltiad agos iawn â ni yn y
Wern. Fel merch i’r Parchedig R. H. Thomas a’i briod annwyl
Sadie, bob amser y barod i’n cynorthwyo ni fel capel ar
achlysuron arbennig ac nid oedd un gymanfa ganu yn eithriad.
Fel arwydd o’i graslonrwydd newidiodd Sian ei threfniadau
personol er mwyn ein hanrhydeddu ni fel llywydd y Gymanfa
Ganu. Mae hynny’n dweud cyfrolau amdani ac mor
nodweddiadol ohoni. Roeddem yn hynod falch i gael Sian gyda
ni a chafwyd yn ôl y disgwyl anerchiad gafaelgar a chynnes
ganddi. Wrth ddiolch i Sian am ei geiriau i ni cofiwyd yn dyner
am ei mam Sadie gan ddymuno bendith Duw arni yn enwedig
gan ei bod wedi symud i gartref preswyl yng Nghaerdydd er
mwyn bod yn agosach at Sian.

Diolch yn fawr iawn hefyd i’r holl gyfeillion a ddaeth o bell
ac agos i ymuno yn y canu ac i ddangos eu cefnogaeth i ni yn
y Wern.

Gwerthfawrogwn hynny yn fawr iawn.

dymUNO’N ddA I GLOrIA
Ar ôl poeni am beth amser mae’n dda gennym ddweud fod Mrs
Gloria Williams wedi cael ei thriniaeth hir ddisgwyliedig yn
Ysbyty Treforys a bellach mae nôl ar ei haelwyd glyd yn
ymlacio ac yn atgyfnerthu. Mae’n cryfhau bob dydd a diolch
am hynny. Ychydig o amser eto fe fydd Gloria nôl ar ben ei
phethe ac yn gwneud fel mae bob amser wedi gwneud, ac
edrychwn bawb mlaen at hynny.

derByN CATrIN yN AeLOd
Amheuthun yw hi y dyddiau rhain gwaetha’r modd I berson
ifanc fynegi dymuniad i ddod yn aelod o gapel neu eglwys. Ond
gan fod Miss Catrin Taylor wedi bod yn mynychu yr oedfaon
yn y Wern ers peth amser, mae wedi gwneud ei hun yn gwbl
gartrefol yn ein plith. Y cam naturiol oedd i Catrin ddod yn aelod
yn y Wern a phan fynegodd ei dymuniad i ymaelodi roedd y
newyddion da hyn yn gyfrwng llawenydd i bawb ohonom.
Fe gafodd Catrin ei derbyn yn aelod cyflawn o’r Wern yn ystod
oedfa gymun mis Awst, Dymunwyd yn dda i Catrin a deisyfwyd
arni yr un pryd fendith y nef.

y WerN yN CydymdeImLO
Ar ôl cystudd hir fe ddaeth nifer sylweddol o ffrindiau ynghyd i
Amlosgfa Margam ar Awst I9 i ddathlu ac i roi diolch am fywyd
Mrs Beth Price, gwraig rinweddol Gren, chwaer hŷn gariadus
Ann, chwaer yng nghyfraith gefnogol Ray, modryb dyner i
Jonathan i Sara ac i Sally a Tudur a hen fodryb falch ac
addfwyn i Efa Alaw a Rhiain ac yn gyfeilles annwyl i bawb a
gafodd y fraint o’i nabod.

Ganwyd a magwyd Beth ym mharthau uchaf Cwmtawe ac
fe’i trwythwyd yng ngwerthoedd y broydd hyn. Roedd wedi ei
donio yn helaeth iawn a gwnaeth ddefnydd helaeth o’r doniau
hynny yn ystod y deugain mlynedd a dreuliodd Beth yn y
B.B.C. wrth fod yn bennaeth yr adran ddrama i deledu a bod
yn bennaf gyfrifol am raglenni a ffilmiau poblogaidd megis
Lloyd George, How Green is My Valley a Grand Slam a llawer
mwy.

Yn sicr iawn roedd ei phersonoliaeth ffein a’i hysbryd
diymhongar wedi creu argraff ddofn ar bawb a ddaeth i
gysylltiad â Beth ac wedi bod yn fodd hefyd i annog ac i
ysbrydoli nifer o bobl i wireddu breuddwyd i fod yn actorion ac
yn actoresau.

Diolch am ei bywyd hir a dedwydd ac am bob gofal a gafodd
Beth yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn gyda’i hiechyd yn
dirywio. Melys fydd yr atgofion am Beth. Hedd i’w llwch a
bendith y nef ar ei theulu annwyl.



mArWOLAeTHAU
Yn Ysbyty Treforys bu farw Mrs Margaret Alcock, Heol y
Coedcae, gweddw George Alcock a mam y diweddar Alan. 

Yn annisgwyl iawn bu farw Mr Dave Evans, Heol Samuel,
gŵr Miriam a thad Darren a Christopher.

Estynnwn bob cydymdeimlad i’r ddau deulu yn eu colled a’u
hiraeth.

dATHLU
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Keith Davies, Heol Newydd a Mr
a Mrs Garfield Davies, Heol y Coedcae ar ddathlu’u Priodas
Aur y mis Medi.

ANrHydedd
Yn ddiweddar cafodd stryd ym mhentre Bishop’s Sutton, ger
Bryste ei enwi yn “Tom Price Way” ar ôl Tom Price, mab y
diweddar Esther a David Price, Tyle’r Alltwen a brawd y
diweddar Marian a John Price. Bu yn brifathro ar ysgol y pentre
lle roedd yn uchel iawn ei barch ac yn un o bileri’r achos yn
Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Bryste.

PeNBLWydd 80
Llongyfarchiadau gwresog i John Thomas, Delffordd, gŵr
Pamela, tad Stewart a Jane a thadcu Chloe, Rhys, Rebecca,
Louise a Steffan ar ddathlu ei benblwydd yn 80

Yn enedigol o’r Betws, Rhydaman mae John yn berson
hawddgar ac yn tu hwnt o boblogaidd yn y Capel lle mae yn
ffyddlon iawn ac yn un o’r ymddiriedolwyr.

GWeLLHAd BUAN
Dymunwn adferiad buan i Elizabeth Morgan, Lôn Hir, sydd
wedi derbyn llaw driniaeth yn Ysbyty Baglan.

I’r PrIFySGOLION
Dymunwn yn dda i Chloe, merch Jane a Kevin James, Maes y
cornel ac wyres Pamela a John Thomas, sydd yn mynd i
Brifysgol Metropolitan Caerdydd i astudio’r Gwyddorau. 

Llongyfarchiadau iddi hefyd ar gael ei dewis i chwarae i dîm
Pêl Rwyd Cymru o dan 21 ym Mhencampwriaeth Ewropeaidd
yn Aberdeen.

Dymuniadau da hefyd i Joshua, mab Susan a Paul Collier,
Heol Derwen ac ŵyr Beti Williams (Coventry) sydd yn mynd i
astudio Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe.

y CAPeL
Ar Sul olaf Awst bedyddiwyd Joshua Matthew Gwyn, mab
Emyr a Charlotte Evans, brawd Ffion ac ŵyr i Marlene a’r
diweddar Gwyn Evans, Lôn Tanyrallt, a Moyra a Matthew
Thomas, Llangatwg, Castell-nedd, gyda’r teulu a nifer o
ffrindiau yn bresennol. Gwasanaethwyd gan y gweinidog y
Parchedig Gareth Morgan Jones.

dATHLU
Ar brynhawn Sul, Medi 6, cynhaliwyd oedfa i ddathlu hanner
can mlwyddiant y Parchg Gareth Morgan Jones yn y
weinidogeth.

Llywyddwyd yr oedfa yn raenus iawn gan y Parchg Dewi
Myrddin Hughes. Cafwyd y galwad i addoli gan y Parchig

yr alltwen
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Gerald Jones a darlleniadau o
alwad Jeremiah ac adnodau un a
dau o lythr cyntaf Paul at y
Corinthiaid gan y Parchedig Carys
Ann a ddaeth â chyfarchion o
eglwys Hawen, Rhydlewis lle
maged y Parchg Gareth Morgan
Jones, ac eglwysi eraill y cylch.
Offrymwyd y weddi gan y Parchg
Hywel Wyn Richards.

Yn ystod y gwasanaeth cafwyd
sawl eitem gerddorol. Canodd Côr
y Cledrau, Soar-Maesyrhaf
aralleiriad o Salm 84 “Mor
hawddgar yw dy bebyll”, ar y dôn
Bron Rhiwel ac anthem Emyr
James – “Mae yn fyw”.

Yna canodd plant Ysgol Sul Bethania, Tymbl Uchaf, “Diolch
iti Iôr am ddiwrnod braf”, “Cofia bob amser, cofia bob tro” a
“Nynni, nynni sy’n diolch am dy rhoddion di”.

Yn cynrychiol’r Alltwen canodd Nia Johns, Rhiannon
Hammond-Pugsley a Mari Lanchbury yr emyn Negroaidd
Siyahamba a’r geiriau “Ry’n ni’n cerdded yng ngholeuni Duw.”
Hefyd cawsom ddatganiad ar y soddgrythau o Panis Angelicus
gan y chwiorydd Rhian a Cadi Hutchings. Benedictus, Robat
Arwyn oedd dewis Anwen Williams, Cilffriw, a Y Darlun ac
Anfona Angel oedd dewis Côr Rygbi Treforys.

Cafwyd cyfarchion gan y Parchg Jill-Hailey Harries ar ran
Cyfundeb Gorllewin Morgannwg, y Parchg Nigel Griffin ar ran
Caplaniaeth Ymddiriedolaeth Abertawe Bro Morgannwg, y
Parchg Helen O’Shea ar ran Plwyf Cilybebyll a’r Parchg Ddr.
Geraint Tudur ar ran Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. A
chyfarchion gan Nantlais Jones o Soar-Maesyrhaf, Rhydwen
James yr Alltwen a Bethan Owen Evans, Bethania’r Tymbl.

Seiliwyd neges rymus y Parchg Ddr. R. Alun Evans ar y
geiriau “Bugeiliwch braidd Duw” gan ganolbwyntio ar y
weinidogaeth Cristnogol heddiw.

Cyhoeddwyd y fendith gan y Parchg Ieuan Davies.
Croesawyd pawb at y byrddau i fwynhau y lluniaeth hyfryd

a baratowyd gan Chwiorydd Soar-Maesyrhaf a’r Alltwen.
Organyddion yr oedfa oedd D. Huw Rees ac Iwan Shopland.
Bu’n achlysur llawen a bendithiol iawn.

BABI NeWydd
Croeso i Erin, ail ferch Rhian a Stuart Atherton, chwaer Ffion
ac wyres i’r Parchg Gareth Morgan a Gill Jones ac i Mary a
Jeff Atherton, Sgeti.

CrONFA HArry
I gofio am farwolaeth frawychus o sydyn Harry Patterson
pedair blynedd yn ôl trosglwyddwyd colfen Nadolig, er cof
amdano ar y Triongl gan y Grid Cenedlaethol er budd plant yr
Alltwen. Ar Medi 12 dadorchuddiwyd plâc wrth ymyl y golfen.
Roedd Harry yn hoffi gwisgo sanau, un o bob pâr, ar ei draed,
a neilltiwyd y diwrnod yn Ddiwrnod Cenedlaethol Sanau
gwahanol neu Nos Da. Mae Ronnie Wood, un o’r Rolling
Stones yn un sy’n cefnogi, ac hefyd chwaraewyr ifanc rygbi
oherwydd bod Dylan, brawd Harry, yn chwarae i dîm o dan 12
rygbi Pontardawe.

Yn ystod y penwythnos chwaraeodd timau Pontardawe y
Faerdre, Ystradgynlais a Chastell-nedd mewn gwahanol sanau
a chyfranwyd tanysgrifiadau’r chwarewyr i elusen Cronfa Harry,
sy’n cefnogi rhieni galarus.

Ar Medi 19, planwyd bylbiau’r gwanwyn ym Mharc Harry,
sydd gerllaw y Neuadd Gymuned.

dyrCHAFIAd
Llongyfarchiadau gwresog i Ffion, merch Barbara a Roland
Lanchbury sydd wedi cael dyrchafiad fel partner yng nghwmni
Penseiri Rio yng Nghaerdydd. Mae Ffion yn aelod o gôr
Cordydd a enillodd y wobr gyntaf i gôr o dan 45 o leisiau yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Mae hefyd yn aelod o
Barti’r Gwerin Farchnad. 



LLONGyFArCHION
Bu Mr Tom Jones yn
aelod yn Soar Pontar-
dawe ar hyd ei oes.
Bu’n weithgar yn y
Gymuned, ym myd
Addysg, chwaraeon a
chorau, ond i ni yn
Soar, ei waith yma fel
blaenor, codwr canu,
organydd a thrysorydd
ers hanner canrif sy’n
haeddu ein diolch.
Gwerthfawrogwn ei
wasanaeth di-flino, a
llongyfarchwn ef ar
gyrraedd y garreg filltir
arbennig hon.

Ar Sul cyntaf Medi,
gweinyddwyd y Cymun
gan y Parchedig Ieuan
Davies yn ein hoedfa
ac ail ddechreuodd yr
Ysgol Sul wedi
gwyliau’r haf. Croes-
awn Ruby Morgan,
aelod newydd, sy’n 5
oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Pontardawe, Ar y 7fed
o’r mis daeth aelodau’r Clwb Plant ynghyd a threuliwyd peth
amser yn paratoi’r plant ar gyfer eu cyfraniad i Gwrdd Croeso
Dr Andras Iago ar y 9fed o’r mis. 

CWrdd CrOeSO
Daeth yr aelodau, a nifer o gyfeillion Soar o eglwysi eraill, a
rhieni plant y Clwb i’r Cwrdd Croeso. Andras ddewisodd yr
emynau. Cymerwyd rhan yn y cyfarfod gan gynrychiolwyr tair
eglwys yr Ofalaeth, sef Mrs Pat Jones Evans (Brynllynfell), Dr
Daniel Williams (Soar) a Miss Ann Hutchings (Tabernacl
Ystradgynlais), hefyd y Parchedigon Dafydd Andrew Jones a
Meirion Morris a Miss Annie Derrick a Mrs Margaret Jones
(Llywydd) yn cynrychioli’r Henaduriaeth. Cawsom eitemau gan
y plant ac i orffen y cyfarfod, cawsom air gan Andras.

Mae Andras wedi taflu ei
hun i mewn i’w waith fel
“gweinidog dan hyfforddiant”
– yn pregethu yn y tair
eglwys, yn cynnal
cyfarfodydd gweddi, yn
ymwed ag ysgolion y fro, yn
gofalu am y Clwb Plant, yn
ymweld â’r aelodau yn eu
cartrefi yng nghwmi’r
blaenoriaid – yn ogystal â’i
waith ym Mhrifysgol
Caerdydd. Mae Heledd ei
wraig yn weithgar a

chefnogol ac yn ymweld â ni yn aml. Gobeithiwn y byddant yn
hapus yn ein plith a diolchwn am eu cwmni a’u gwasanaeth.
Dymunwn bob bendith arnynt.

(Swm y casgliad yn y Cyfarfod oedd £200 i gronfa arbennig
Cymorth Cristnogol a’r gyfer y Ffoaduriaid.)

Wedi’r Oedfa paratowyd lluniaeth yn y festri a chawsom
gyfle hyfryd i gymdeithasu gyda’n cydaelodau a’n ffrindiau.

CyFArFOd PreGeTHU
Y Parchedig Lona Roberts (Caerdydd) oedd yn gwasanaethu
yn ein Cyfarfod Pregethu eleni ar Fedi 13. Daeth aelodau

Pontardawe
Tabernacl atom yn ôl eu harfer a chroesawyd hwynt yn gynnes
i’n plith. Daeth testun y bregeth o broffwydoliaeth Jeremeia –
pregeth rymus yn pwysleisio’r tebygrwydd rhwng cyflwr Israel
yn oes y proffwyd a chyflwr ein byd a’n cymdeithas heddiw ac
addasrwydd neges y proffwyd i ni.

dIOLCH
Diolchwn yn fawr am gymorth Mrs Susan Davies yn ystod y
mis, fel organydd, yn absenoldeb Mr Tom Jones.

OedFAON HydreF
11 Parchg Ivor rees
18 Parchg Tom defis
25 dr Noel davies

meNTrAU NeWydd ym mHONTArdAWe
Fel i ni gyd yn gwybod mae siopa wedi newid cryn dipyn yn
ystod y blynyddoedd diwethaf hyn gyda dyfodiad yr
archfarchnadoedd. Ond, er gwaethaf hyn, mae dwy siop
gymharol newydd wedi agor ym Mhontardawe yn Stryd
Herbert.

Brawd a chwaer lleol yw’r perchnogion, sef Mike a Kelly,
mab a merch Trudy a Dave Frost o Drebannws. Mae’r ddau
ohonynt yn ifanc ac yn gallu siarad Cymraeg. Kelly sydd â gofal
y siop yn gwerthu ffrwythau a llysiau a Mike sydd wedi agor
siop sy’n gwerthu pysgod ffres. 

Mae Mike a Kelly yn meddu ar bersonoliaethau hyfryd a
dymunol ac yn haeddu ein cefnogaeth.

Yn ychwanegol at y ddwy siop hyn mae Sherry Collins wedi
sefydlu busnes gwaith llaw yng nghanolfan y Groes o dan yr
enw Sew it Seams. Mae Sherry yn gwneud llenni, ffrogiau
prom a phriodasau ac yn gwneud addasiadau i ddillad. Yn sicr
iawn byddai Sherry yn falch iawn o’n cefnogaeth ni. 

TABERNACL

OEDFAON MIS HYDREF

11 2.30 Y Brawd Owen Pugh

18 10.30 Y Brawd Owen Pugh

25 10.30 Gwasanaeth y Chwiorydd

OEDFAON MIS TACHWEDD

1 10.30 Y Chwaer Marie Thomas Saesneg

8 11.00 Gwasanaeth y Cofio Eglwys San Pedr

8 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb

15 10.30 Dr Dai Lloyd

22 10.30 Dr Phillip Davies Saesneg

29 10.30 Y Brawd Owen Pugh

11

Andras a Heledd Iago



CYFARFOD ORDEINIO

Pleser mawr yw cyhoeddi’r newyddion canlynol

EGLWYS ANNIBYNNOL

Y TABERNACL,

PONTARDAWE

CYFARFOD ORDEINIO A SEFYDLU

Owen Watcyn Pugh, B.Add

yn Weinidog i’r Arglwydd Iesu Grist

Prynhawn Sadwrn, 14 Tachwedd, 2015

am 2:00 o’r gloch

Croeso cynnes i bawb

Ymholiadau i’r Ysgrifennydd:

Gwynne Griffiths

01639 413918

MARWOLAETH

Ar Sul, 13 Medi yng nghartref ei merch ym Mharc Kingrosia,

Clydach bu farw ein aelod ffyddlon Blyth Davies yn 93 oed.

‘Roedd Blyth yn wraig i’r diweddar Desmond – Des y

Bwtshwr, Heol Aberhonddu, Pontardawe ac yn fam

gariadus i Wynne, Lynne, Hywel ac Helen ac yn hoff fam

yng nghyfraith, mamgu, hen famgu a modryb. 

Cydymdeimlwn â’r teulu oll yn eu colled.

PANTyCrWyS

PeNBLWydd HAPUS
Fel aelodau a chymuned dymunwn benblwydd hapus i Enid
Williams, Bryn Awen, Heol y Fagwr a ddathlodd ei phenblwydd
yn 90 oed yn ddiweddar gyda’i theulu yn y New Inn. Yn ffyddlon
i’r achos yma ym Mhantycrwys dros y blynyddoedd rydym yn
dymuno pob bendith iddi i’r dyfodol.

CyHOeddI LLyFr
Llongyfarchiadau i Nina Jackson (Griffiths), merch Eiri Mair ac
wyres y diweddar Gwilym Herber a Lena Williams ar gyhoeddi
ei hail lyfr “Of teaching and Learning and Sherbet Lemon”. Ar
ôl amser yn dysgu cerdd, mae Nina yn awr yn teithio’r byd fel
ymgynghorydd ym myd cerdd mewn addysg. Mae’n hyfryd
gwybod fod Nina yn cael cydnabyddiaeth byd eang yn y maes
hwn. Pob dymuniad da iddi.

craiG cefn Parc
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SArON
11 Pastor Daniel Jenkins
18 Brawd Ken Allison
25 Pastor Lyn Maddocks

GWeLLHAd BUAN
Dymunwn wellhad buan i Dafydd Williams ar ôl cyfnod yn
ysbyty Treforys lle cafodd lawdriniaeth. Mae yn ôl gartef dan
ofal ei fam Mrs Dilwen Williams, Gellideg. Pythefnos yn
hwyrach cafodd Arthur Bryn Jones, ewythr Dafydd, ei ruthro i’r
un ysbyty, ond mae wedi dod yn ôl i’w gartref ar ôl wythnos
yno.

ySGOL rHydyFrO
Siom oedd cael clywed bod y gwaith celf a oedd yng
nghyntedd yr ysgol wedi cael ei ddifetha a’i ddanfon i’r tip.
Crewyd hanes y pentref mewn brithwaith gan y plant o dan ofal
arlunydd ar ôl i’r ysgol newydd agor. Yn ffodus cafodd aelod o
Gymdeithas Hanes Cwmtawe tip off ac fe aethant yno ac
achub peth o’r gwaith. Diolch yn fawr iddynt, mae cymaint o
bethach yn cael eu colli yn y throw away society.

CAPeL y BArAN
Daeth cynulleidfa deilwng i’n hoedfa ddiolchgarwch ar y Sul
cyntaf o Fedi. Roedd yr oedfa o dan arweiniad y Parchg D. Carl
Williams. Cawsom ganddo bregeth rymus wedi ei selio ar
eiriau gan y Salmydd sydd yn sôn am ddaioni Duw - y Duw
sy’n ymweld â’r ddaear ac yn ei dyfrhau, “y dolydd a wisgir â
defaid a’r dyffrynnoedd a orchuddir ag ŷd”. Am hynny y
bloeddiant ac y canant”. Ond beth am yr adegau hynny pan
yw daioni ddim yn rhan o’n profiad? Ody hi’n hawdd canu ein
diolchgarwch mewn tlodi neu afiechyd?

Mae ’na stori am y pregethwr mawr Spurgeon ar un o
strydoedd Llundain yn cael ei ymosod arno gan leidr a hwnnw
yn dwyn ei arian. A phan gyrhaeddodd adre a dweud yr hanes
wrth ei wraig, “diolch i Dduw sy gyda fi.” “Beth,” meddai ei wraig
“rwyt ti’n diolch i Dduw bod rhywun wedi dwyn dy arian”.
“Rwy’n diolch”, meddai “na aeth e â’m mywyd; rwy’n diolch bod
rhan fwyaf o’m harian ar ôl yn y tŷ, ac yn diolch mai nid fi oedd
y lleidr”. “Ym mhob dim,” meddai’r Apostol Paul wrth y
Thesaloniaid “diolchwch canys hyn yw ewyllys Crist tuag
atoch”. Diolch i’r cennad am ein hatgoffa o’n dyletswydd i
ddiolch bob amser. Mor wir y canodd Lynda Masson, yr
athrawes gerdd o swydd Norfolk”:

“Cofia bob amser, cofia bob tro,
paid ag anghofio dweud “Diolch”;
cofia bob amser, cofia bob tro,
cofia ddweud, “Diolch, Iôr.”

Bydd oedfa Mis Tachwedd o dan ofal y Parchg Gerald Jones,
Mis Rhagfyr Oedfa Nadolig gan aelodau a chyfeilion, Mis
Ionawr 2016 y Brawd Eifion Walters. Bydd pob oedfa am 2.30
y/p ar y Sul cyntaf y mis.Croeso cynnes iawn i bawb.

CydymdeImLO
Yn ddwys â’r brawd Vivian Arrowsmith a’r teulu o golli chwaer
annwyl: Elsie May Croft.

Hefyd cydymdeimlwn â theulu y ddiweddar chwaer Valerie
Haines (nee Davies) – y ddwy chwaer a’u gwreiddiau ym
mhentref Felindre.

LLONGyFArCHIAdAU
Llongyfarchiadau gwresog i Gwilym Williams, Bwlch-y-gwin ar
ei benblwydd yn 90 oed ar Awst 24ain. Derbyniodd rodd o gloc

felindre

rhydyfro
hardd oddi wrth aelodau Nebo ac mae am ddiolch i bawb am
eu rhoddion ar yr achlysur. 
Llongyfarchiadau a chanmoliant i’r canlynol am llwyddiant
mewn arholiadau sef:

• Gruffudd Hill - M.Des. Brifysgol Caerdydd;
• Morgan Hill – Lefel ‘A’ . Ymlaen i Brifysgol Caerdydd (Meibion

Menna Lynne a Glyn Hill ac wyron Mair ac Owen Jones
Llwyngwenno);

• Eloise Williams, Gradd B.A. o Brifysgol Caerdydd (merch
Wayne a Katrina ac wyres Gwenda Williams);

• Oliver Redfern – gradd B.Sc. o Brifysgol Caerdydd (mab Bob
a Julie Redfern);

• Catrin Jones – gradd B.Sc. Nyrsio (wyres Danny a Helen
Jones);

• Shauna Williams – T.G.A.U. Level ‘O’ (wyres Dorian a Pat
Williams).

Dymunwn yn dda iddynt oll yng nghamau nesaf eu gyrfaoedd.

CyFArFOdydd NeBO  10.30 y.B.  ySGOL SUL 2.30 y.P.

HydreF
10/11 Cyrddau Hanner Blynyddol. Parchg. Beti Wyn James

a Mr. Owen Pugh
Sadwrn 6.30 y.h.  Sul 10.30 y.b. a 2.30 y.p.

18 Dr. Dai Lloyd Oedfa Gymun
25 Mrs. Catrin Roberts.

TACHWedd
1 Mr. D.C.Davies
8 Mr. Owen Pugh

15 Parchg. Hugh Matthews  Oedfa Gymun
22 Mr. Owen Pugh
29 Parchg. Carl Williams

LLWyBr SALLy
Roedd yn ddiwrnod mawr yn y pentref ddydd Gwener
Gorffennaf 3 pan ymwelodd Uwch Siryf Gorllewin Morgannwg
Mr. Robert Redfern, Glyncasnod, Felindre â ni i gyflawni
gorchwyl pleserus ar yr un llaw a thrist ar y llaw arall – a hynny
oedd enwi ac agor LLWYBR SALLY. Llwybr yw hwn a
adeiladwyd o ffin gardd Ysgol Felindre yn arwain drwy’r
goedwig i lawr dros bont fechan Afon Lliw i gae y pentref a’r
Neuadd.

Cyflwynwyd rhan o’r goedwig yn rhodd hael i’r gymuned gan
Frank a Margaret Jones, Fferm Coynant, Felindre er cof am
eu merch, Sally May Hands-Jones a fu’n ddisgybl yn yr ysgol
ond a chollodd ei brwydr bywyd yn 2011 a hithau ond yn 45
mlwydd oed.

Trefnwyd y prynhawn gan Bwyllgor y Neuadd ac arweiniwyd
y seremoni yn fedrus iawn gan yr ysgrifenyddes Eirlys Jones.
Croesawodd pawb, yn cynnwys rhieni Sally, ei merched
Georgia May a Hannah, ei brawd Brinley a’i fab, Cadeirydd
Cyngor Cymuned Mawr y Cyng. Bridget Rowlands, Is-
Gadeirydd, Cyng. Glyn Morgan, Cyng. Barry Torrington, a
chysylltiadau â’r teulu, yr ysgol a’r adeiladu.

Trefnydd y ceisiadau llwyddiannus am nawdd oedd Mr. Phil
Owen – Swyddog Prosiect Ymddiriedolaeth Datblygu Mawr.
Derbyniwyd nawdd oddiwrth Llywodraeth Cymru, Cronfa
Amaethyddol Ewrop / Datblygu Gwledig, Grid Cenedlaethol,
Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Brian Davies. Cwblhawyd y
gwaith adeiladu trylwyr gan Arwel Jones, Llwyngwenno a’i griw.

Gosodwyd dau blac, er cof am Sally, un yn yr ysgol ac un
yn y Neuadd. Rydyn yn ddyledus i Steve, Brynafon a Liz Rees
am eu gosod yn eu lle. Dadorchuddiwyd hwy gan yr Uwch Siryf
ac agorwyd LLWYBR SALLY drwy dorri’r ruban dros y bont.
Bendithiodd Mr. Owen Pugh y llwybr a phawb fydd yn ei
ddefnyddio.

Cyn hynny, wrth yr ysgol, cawsom braslun o’r cynllun o’r
syniad cyntaf i greu’r llwybr i’w wireddu gan Mr. Phil Owen. Yna
cawsom gyfraniad plant ysgol Felindre mewn can a phennill (a
hefyd wrth y bont a’r Neuadd) o dan arweiniad y Pennaeth a’r
Is-bennaeth, Mrs. Sara David a Mr. Rhys Williams.

Pwysleisiodd Mrs. David, gwerth anhygoel y llwybr yn
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hwyluso bywyd yr ysgol am ei fod yn ffordd ddiogel a byr yn
arwain o’r ysgol i’r cae chwarae a maes parcio, cwrt chwaraeon
ac i’r Neuadd Les i gynnal gweithgareddau ag ati.

Diolchodd Eirlys am gyfraniad pawb i’r prosiect ar y cyd ac
i’r prynhawn hwylus, yn cloi gyda’r plant yn cael picnic braf ar
y cae (a baratowyd gan Gwenda ac Yvonne Williams) a’r
oedolion yn gwledda yn y Neuadd a addurnwyd gan Anne
Evans.

Dymuna’r Cyng. Dorian Williams, Cadeirydd Pwyllgor y
Neuadd, ddiolch i’r Pwyllgor gweithgar (a neb yn fwy gweithgar
yn y gymuned nag ef ei hun) am drefniadau gofalus a thrylwyr
a gwerthfawrogwyd yn fawr gan deulu Sally.

Croeso i unrhyw un fynd am dro hamddenol dros y bont ac
i fyny’r llwybr a’r goedwig, y cyfan yn eiddo Cymuned Mawr. Ni
chewch eich siomi.

NeUAdd LeS FeLINdre

COGINIO a BLASU
gyda

‘CHeF’ datblygu m&S

13 Hydref am 7.00 pm

Manylion pellach  Helen Jones  01792 771770

Mynediad £5

––––––––––

SLeIdIAU
Dr. Barry Plummer

Bywyd a gwaith Gwen ag Augustus John

10 Tachwedd am 7.00 pm

Caws a Gwin

Manylion pellach  Helen Jones  01792 771770

Mynediad £5

PArC TreBANNWS Ar eI NeWydd Wedd
Bu ymdrech ar y gweill i adnewyddu parc y pentref gyda’r
gymuned gyfan ynghyd  â phlant yr ysgol yn cael mynegi barn
ar y prosiect . Ar ôl pleidleisio fe ddanfonwyd y prif ddewis I
Gyngor Tref Pontardawe a dechreuwyd ar y gwaith. Erbyn Mis
Gorffennaf roedd y gwaith wedi cael ei gwblhau a chafodd
plant yr ysgol gyfle i ymuno yn y dathlu. Agorwyd y parc ar ei
newydd wedd gan y Maer, Y Cynghorydd Brian Thomas ac yn
y llun gwelir y plant yn mwynhau ar yr offer newydd.

Ar ôl y seremoni paratowyd lluniaeth ysgafn yn y Neuadd
Gymuned a chyflwynodd Michael Ranft siec o £500 ar ran
Pwyllgor y Neuadd Gymuned i’r Maer tuag at gostau’r
adnewyddu. Mae’r parc wedi profi yn boblogaidd iawn yn ystod
gwyliau’r haf a mawr yw’r diolch i bawb am yr ymdrech o
weithio ar y cyd i wellhau cyfleusterau chwarae i blant y
pentref.

Cyflwyno siec i’r Cyng. Brian Thomas

CydymdeImLAd
Tristwch oedd clywed am farwolaeth sydyn Laurie Newman yn
ddiweddar. Yn ŵr i Ann, tad Lloyd a Jane a thad-cu i Lewis a
Jenny. Roedd y nifer a fynychodd yr angladd yn dyst i’w
boblogrwydd a’i barch yn y gymuned. Ry’n ni’n cydymdeimlo
ag Ann, y plant a’r wyron a’r teulu estynedig yn eu galar.

trebannws
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Addysg i blant oed 3-11

meithrin Hyblyg am ddim
� 01792 864004

Ebost: yggdtrebannws@npted.org
@YsgolTrebannws



TŶ CrOeSO
Mae gwaith Tŷ Croeso’n mynd o nerth i nerth, a thros yr haf
ychwanegwyd grŵp Cymorth i Deuluoedd a Defnyddwyr
Cyffuriau at y gwasanaethau sy’n cael eu cynnig. Mae’r Banc
Bwyd yn dal yn brysur (gwaetha’r modd) a’r grŵp Cefnogaeth
mewn Profedigaeth hefyd yn gwneud gwaith da.

Mae bodolaeth Tŷ Croeso’n dibynnu’n llwyr ar gyfraniadau
ariannol gan unigolion, eglwysi a chymdeithasau, a diolch am
bob rhodd hael. Yn ddiweddar, derbyniwyd cymorthdal o
£1,000 gan Gronfa’r Loteri yng Nghymru, a gwerthfawrogir
hynny - a phob rhodd arall a gyfrennir, yn fawr ac yn fach - er
mwyn hybu’n gofal dros ein cyd-ddyn.

LLONGyFArCHIAdAU
I Geraint Walters ar ei ddyrchafu’n
Farnwr. Mae’n fargyfreithiwr ers 1981 ac
yn Gofrestrydd ers 2001. O Hydref 8fed
bydd yn gweithredu fel Barnwr yng
Nghylchdaith Cymru sydd â’i ganolfan yn
Llysoedd Brenhinol Caernarfon.
Llawenhawn gyda’r teulu a dymunwn yn
dda iddo yn y gwaith pwysig.

BOre COFFI mACmILLAN
Cynhaliwyd Bore Coffi i godi arian i Gronfa Macmilan gan yr
Eglwys Fethodistaidd yn Neuadd y Nant Clydach. O dan
arweiniad brwd Marilyn Harry bu’r aelodau yn brysur yn paratoi
ar gyfer yr achlysur. Gwnaed elw o £400 tuag at yr elusen.

CAPeL y NANT
Yn ystod mis Medi gwasanaethwyd yn y capel gan y
Parchedigion Emyr Gwyn Evans, Ieuan Davies, Morgan
Llywelyn Jones, Kenneth Lintern a’n harweinydd Robat Powell.

Arweniwyd un o’r cyrddau cyfoes gan Bryn James a fu yn
Kerala yn yr India o dan gynllun ysgolion World Challenge. 

CydymdeImLO
Yn ystod mis Medi bu farw Mrs Dilys Lewis, Heol Llwynnon,
Gellionnen yn 97 oed. Hi oedd aelod hynaf Salem Fardre ac
un o drigolion cyntaf y tai a adeiladwyd yng Ngellionnen rhyw
90 o flynyddoedd yn ol. Bu fyw yn yr un ty ar hyd ei hoes. Cofiai
Stryd Fawr Clydach pan oedd y gerddi o flaen y tai a’r rheiny
yn ymestyn o’r hen Swyddfa Bost bron i leoliad Spar heddiw
lle roedd y pwmp dŵr. Bu’n ffyddlon yn Salem tra gallai ond ers
blynyddoedd roedd yn gaeth i’r tŷ. Roedd yn wraig dawel ac
yn llawn hiwmor ac roedd tafodiaith Cwm Tawe yn felys ar ei
gwefusau. Roedd yn weddw i Stanley a bu ei merch Christine
yn gofalu amdani .

Cydymdeimlwn gyda Kathryn Walters a’r teulu ar farwolaeth
tad Kathryn yn Nhredegar.

SUL y CyFUNdeB yN ySGOL BryNTAWe
Roedd Sul y Cyfundeb eleni yn ddiwrnod arbennig iawn. Daeth
cynulleidfa o tua dau gant i’r ddwy oedfa.  Yn ogystal ag addoli
gyda’n gilydd cawsom gyfle am sgwrs amser cinio uwchben
pryd o fwyd.

clydach
Roedd Cadeirydd y Cyfundeb, Robat Powell wedi paratoi

sgript ardderchog yn dangos sut yr ymfudodd pobl o sawl
gwlad i Abertawe dros y blynyddoedd, a chyfoethogi bywyd yr
ardal. Pobl ifanc o’r eglwysi gyflwynodd y stori a hynny yn
raenus iawn.

A hithau yn Sul Cyfiawnder Hiliol priodol iawn oedd cael
”Gyda’n gilydd mewn undod” yn thema ar gyfer y dydd. Roedd
cyflwyniad y bobl ifanc yn arwain yn naturiol at anerchiad a
phregeth y Gwir Barchedig Rowan Williams

Yn ei bregeth soniodd am ddinasoedd noddfa yn Israel,
llefydd ble gallai’r ffoadur fod yn ddiogel. Cyfeiriodd at ddameg
y Farn Fawr a bod helpu “un o’r rhai lleiaf hyn” yn gyfystyr â
helpu Iesu ei hun. Gelwir ni i ofalu am y dieithr bob yn un,
gyda’n gilydd ac fesul cenhedloedd. Neges bwysig iawn i ni yn
Ewrop y dyddiau hyn.

Cadeirydd y Cyfundeb Robat Powell gyda Marilyn Thomas,
Seydou o Senegal a’r gwir Barchedig Rowan Williams

Braf oedd cael cwmni Seydou, ffoadur o Senegal, a Marilyn
Thomas sy’n gwneud cymaint i groesawu ceiswyr lloches yn
Abertawe.

Gwnaed casgliad o £800 yn ystod y dydd  tuag at Share
Tawe sy’n cynorthwyo ceiswyr lloches diymgeledd y ddinas.

Diolch i John Evans am drefnu’r bws fu’n cludo pobl o dop
y cwm i Fryntawe.

dATHLU HANNer CANrIF yN y WeINIdOGAeTH.

NOSON ANrHydeddU deWI
Cafwyd noson gofiadwy iawn ar Fedi 16 pan ddaeth tyrfa
ynghyd i Neuadd y Nant i anrhydeddu’r Parchg Dewi Myrddin
Hughes, Arweinydd cyntaf yr eglwys. Ar y dyddiad hwnnw
roedd Dewi’n cwblhau 50 mlynedd yng Ngweinidogaeth Iesu
Grist, wedi cael ei ordeinio yn y Rhondda Fach yn 1965.

Yn ogystal â llu o aelodau Capel y Nant, cawsom gwmni
teuluoedd Dewi ac Annette a nifer o ffrindiau Dewi yn y
Weinidogaeth. Rhoddwyd teyrngedau teilwng i Dewi gan y
Parchedigion John Morgans, Dr Noel Davies a Derwyn Morris
Jones. Siaradodd Islwyn Hopkins i gyflwyno cyfarchion oddi
wrth Eglwys Bresbyteraidd Cymru, sy’n rhan o gynulleidfa
Capel y Nant, a chafwyd teyrnged gan Robat Powell,
Arweinydd presennol Capel y Nant.
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Byrdwn yr areithiau
oedd llongyfarch Dewi
ar gyflawni gwasanaeth
mor faith yn y
Weinidogaeth, yn ei
eglwysi ac fel
Ysgrifennydd Cyffredin-
ol yr Undeb, a gwneud
hynny trwy ei bersonol-
iaeth ddiymhongar a
diffwdan, ond egwydd-
orol a chadarn.

Darllenwyd cywydd teyrnged i Dewi, a chyflwynwyd
argraffiad cain wedi’i fframio o’r gerdd iddo. Anrheg arall oedd
tocyn tymor yn Stadiwm y Liberty.

Annette, Dewi ac Elin Maher

merCHed y WAWr
Cychwynwyd  y tymor yn afiaethus iawn drwy gael pryd o fwyd
ac arwerthiant o ategolion. Mae arian o werthu’r ategolion yn
mynd at Sefydliad Prydeinig y Galon.

Mis nesaf ar Hydref 20  cawn noson grefft yng nghwmni
Grace Birt. Dewch â’ch siswrn gyda chi! Croeso i aelodau
newydd i ymuno â ni.

NOSON LAWeN
Cynhaliwyd Noson Lawen
lwyddiannus iawn yn Neuadd y Nant
o dan drefniant Grŵp Eglwys a
Chymdeithas. Noel James y
comediwr oedd yr arweinydd a
chafwyd noson ddifyr iawn gyda Kate
Harwood, merch ifanc o Dreforys
sy’n y coleg yng Nghaerdydd a’r
digrifwr Dilwyn Morgan ac Eleri
Lewis. Roedd hon yn noson i godi
arian at yr elusennau a gefnogwn.
Eleni Tŷ Croeso a Peace Direct yw’r ddwy elusen. Diolch i
bawb am eu cefnogaeth.

Dilwyn Morgan, Noel James ac Eleri Lewis - digrifwyr y
noson lawen.

CymOrTH CrISTNOGOL
Yn ystod mis Hydref bydd Pwyllgor Clydach Cymorth
Cristnogol yn derbyn arian tuag at Apêl Ffoaduriaid. Derbynnir
rhoddion yn y gwahanol eglwysi neu gan Dr Alan Cram
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Kate Harwood

Robat yn cyflwyno cywydd teyrnged i Dewi

Dyma ran o’r cywydd:
Pan â hynt y lamp yn is,
Awr iasol yn troi’n greisis,
Na, nid angel a weli

Ond dyn wrth dy erchwyn di ;
Daw â’i hedd i’r dioddef,
Daw â’i air, Dewi yw ef ...
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diGwyddiadur 
cwm tawe

9 HydreF: dryCH
Cwmni’r Frân Wen yn cyflwyno drama Gymraeg rymus newydd

gan Llyr Titus gyda Bryn Fôn a Gwenno Hodgkins. Canolfan

Celfyddydau Pontardawe am 19.30y.h.

9-10 HydreF: CyrFe mAWr TyrFe TAWe, Ty TAWe,
ABerTAWe
Gwyl werin a chwrw gyda Rene Griffiths, Y Welsh Whisperer,

Bryn Fôn, Lowri Evans a Yucatan. Bydd 15 math o gwrw a

seidr Cymreig ar gael. Am fwy o fanylion, ffoniwch Menter Iaith

Abertawe ar 01792 460906.

17 HydreF: dATGANIAdAU Ar yr OrGAN
Capel y Tabernacl, Pontardawe am 7 o’r gloch.

17 HydreF: Côr TABerNACL TreFOryS
Croeso i’n gweithdy ar ‘Gloria’ Vivaldi dan arweinyddiaeth Luke

Spencer. Sesiwn y Bore: 11yb - 1.00yp; Sesiwn y Prynhawn:

2yp - 4.30yp ac yna’r perfformiad am 6.00y.h. Dewch â

brechdanau. Darperir te a choffi. Cantorion: £5.00 am y dydd;

Cynulleidfa 6.00pm: Tocynnau £5.00.

20 HydreF: merCHed y WAWr CLydACH 
Cwrdd am 7 yn Neuadd y Nant yng nghwmni Grace Birt o

Abertawe.

20 HydreF: “y FFOrdd ymLAeN”
Cyfundeb Gorllewin Morgannwg rhwng 7-9yh yng Nghapel y

Nant yn trafod “Y Ffordd Ymlaen yn wyneb prinder

gweinidogion".

22 HydreF: dArLLeN A deFNyddIO'r BeIBL
Cyfarfod am 2 o’r gloch yn Neuadd y Nant, Clydach. Darllen a

defnyddio’r Beibl gyda’r Parchg Ddr Noel Davies, o dan nawdd

Cyfundeb Gorllewin Morgannwg.

24 HydreF: TAITH Gerdded Ty SGer
Taith o tua 3 milltir gyda dewis o fwyd yn Nhafarn Prince of

Wales wedi hynny. Yn dechrau am 10:30y.b. gan gwrdd ym

Maes Parcio Gwarchodfa Natur Cynfig. Trefnwyd gan Bwyllgor

Ardal Port Talbot. Croeso i bawb!

25 HydreF: CWrdd UNdeBOL CymrAeG I ddATHLU
SUL y BeIBL
Cynhelir yng Nghalfaria am 10.30yb. Pregeth gan y Parchg

John Treharne Llwynhendy.

26 HydreF: NAN LeWIS yN TrAFOd mOrFydd LLWyN-
OWeN
Merched y Wawr Pontardawe yn cyfarfod yn Festri Soar,

Pontardawe am 2.y.p. 

12 TACHWedd: y dyWySOGeS A’r BySeN FeCHAN
FACH
Dyma stori llawn hwyl, cerddoriaeth, a digon o hud a lledrith,

ac mae hi’n berffaith i blant 3 i 6 oed a’u teuluoedd.

Cynhyrchiad Sherman Cymru a Theatr Iolo sy’n ail-gread llawn

direidi o un o straeon tylwyth teg enwog Hans Christian

Andersen. Neuadd Les Ystradgynlais, 13.00y.p.

13 TACHWedd: CWIS
Cwis Hwyl Merched y Wawr Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

yn Swît Lewis Jones Gorseinon

27 TACHWedd: COGINIO NAdOLIG
Bydd Wendy Ellis yn ymuno â Merched y Wawr Pontardawe

yn Neuadd Gerddi’r Gelli, Y Gellidfedw am 2.y.h. i drafod

bwydydd y Nadolig. 

10 rHAGFyr: meLLTITH y BreNIN LLUdd
Sioe Nadolig wreiddiol gan Dafydd Emyr yw hon wedi’i seilio

ar hen, hen chwedl Gymreig o gyfnod y Mabinogion gyda

chaneuon gan Gwyneth Glyn. Neuadd Gwyn, Castell-nedd am

10y.b.

14 rHAGFyr: PANTO – dACW mAm yN dWAd
Pantomeim newydd sbon ar gyfer plant ysgol rhwng 3-9

mlwydd oed a’u teuluoedd. Mae pawb yn cofio’r hwiangerdd

“Dacw Mam yn Dwad” felly mae Mam, Dafi Bach a Shoni Brica

Moni yn enwau cyfarwydd, ond yn awr mae’r cymeriadau’n dod

yn fyw mewn stori gyffrous a hwyliog. Yr awdur a’r cyfansoddwr

yw Martyn Geraint a Gareth Bale sy’n cyfarwyddo. Neuadd

Gwyn, Castell-nedd am 10y.b.

17 rHAGFyr: PANTO – dACW mAm yN dWAd
Pantomeim newydd sbon ar gyfer plant ysgol rhwng 3-9

mlwydd oed a’u teuluoedd. Mae pawb yn cofio’r hwiangerdd

“Dacw Mam yn Dwad” felly mae Mam, Dafi Bach a Shoni Brica

Moni yn enwau cyfarwydd, ond yn awr mae’r cymeriadau’n dod

yn fyw mewn stori gyffrous a hwyliog. Yr awdur a’r cyfansoddwr

yw Martyn Geraint a Gareth Bale sy’n cyfarwyddo. Neuadd Les

Ystradgynlais, 10.00y.b. a 13.00y.p.

POB NOS FAWrTH: TWrW TAWe
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r

Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng

18.30y.h. a 20.00y.h. tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch

yn cwrdd rhwng 20.00y.h. a 22.00y.h. yn Festri Tabernacl,

Treforys. Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion. 

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

cyfarfod cyhoeddus

i drafod sefydlu 

Canolfan Gymraeg 
yng Nghwm Tawe

Cyfle i holi Gwenno Ffrancon a Sioned

Williams o Academi Hywel Teifi am y

datblygiadau ac i gyfrannu syniadau er mwyn

sicrhau llwyddiant y ganolfan

Nos Fawrth, Hydref 20, 2015

Festri Soar Pontardawe am 6.30

Croeso cynnes
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JOHN DAVID Y TENOR O
BONTARDAWE

Rwy’n berffaith sicr fod tenoriad megis David
Lloyd, Stuart Burrows, Wynford Evans,
Dennis O’Neil, Gwyn Hughes Jones a
llawer tenor enwog Cymraeg arall, yn
enwau, wynebau ac yn wir yn lleisiau
cyfarwydd iawn i bawb ohonom sy’n
ymddiddori mewn canu. Ond tybed
faint ohonoch chi sy’n gyfarwydd ag
enw a llais John David, y tenor o
Bontardawe? Efallai bod rhai
ohonoch chi’n ei gofio wrth ei enw
bedydd, sef David John Jones
neu wrth ei lysenw ‘Dai Tenor.’

Ganwyd David John Jones, yr
ieuengaf o bump o blant, i Maria
a Daniel Jones ym Mhant-teg
Cwmtawe, ar 29 Mehefin, 1906.
Pan yn fachgen, tua phedair
mlwydd oed, symudodd y teulu i
fyw i ‘Oak Cottage’ drws nesaf i’r
Royal Oak, Rhydyfro ger
Pontardawe. Mynychodd Ysgol
Gynradd Rhydyfro a phan oedd yn 14
oed, gadawodd yr ysgol i weithio fel
‘doubler’ yn y  gwaith Tunplat,
Pontardawe.

Pan oedd David yn ei arddegau hwyr, fe
aeth W. D. Clee, yr organydd ac arweinydd enwog
Côr Clee o Ystalyfera, o amgylch y capeli lleol yn cynnal
gwrandawiadau ar gyfer denu cantorion newydd i ddod yn
aelodau o’i gôr. Yng Nghapel Saron, Rhydyfro, ar achlysur un
o’r gwrandawiadau hyn, fe glywodd W. D. Clee, David yn canu
am y tro cyntaf, er nad oedd David ei hun o’r farn fod ganddo
lais canu arbennig. Heb ameuaeth, fe wnaeth ansawdd crisial
clir a llais swynol y bachgen ifanc, argraff ffafriol ar W. D. Clee.
Ymhen amser fe ddaeth David yn aelod o’r côr enwog yma ac
ym marn W. D. Clee roedd gan David lais a thalent unigryw ac
roedd e’n awyddus iawn i feithrin a datblygu ei ddawn canu.
Cafodd David wersi canu preifat a gwersi sut i lwyfannu gyda
W. D. Clee, ac o dan ei adain, magodd ddigon o hyder i ganu
ar lwyfan fel unawdydd mewn cyngherddau â gynhaliwyd gan
Gôr Clee. 

Mewn eisteddfod yn nhref Rhydaman yn 1926, enillodd
David y brif gystadlueaeth i gantorion. Yn eistedd yn y
gynulleidfa yn gwrando ar y gystadleuaeth oedd Kingsley Lark,
y baritôn enwog a oedd hefyd yn gynhyrchydd i Gwmni Opera
Carl Rosa ac fe estynnodd wahoddiad yn syth i David gael
gwarandawiad gyda Chwmni Opera Carl Rosa. Ffurfiwyd
Cwmni Opera Carl Rosa ym 1873 er mwyn cyflogi cymysgwch
o gantorion opera sefydlog a phrofiadol ynghyd â chantorion
ifanc i gyflwyno operau yn Saesneg ar lwyfannau Llundain a
thrwy Prydain. Ychydig o ddyddiau ar ôl yr eisteddfod yn
Rhydaman, cafodd David wrandawiad gyda Chwmni Opera
Carl Rosa yn Llundain, ac o ganlyniad, fe ddaeth yn aelod o’r
Cwmni hwn. O dan hyfforddiant y Cwmni Opera cafodd addysg
gerddorol rhagorol ac fe ddysgodd sut i feistroli y grefft i fod yn
unawdydd Opera.

Parhaodd ei yrfa gerddorol am dros tri deg o flynyddoedd.
Yn ystod y cyfnod yma fe ganodd rhannau blaenllaw mewn
nifer o operau gyda Chwmniau Opera Carl Rosa, Sadlers
Wells a Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru. Hefyd fe wnaeth
David ganu mewn Cyngherddau, Oratoriau, Sioeau Adloniadol
gan gynnwys Sioeau Haf gyda’r ‘Brighton Follies/ London
Follies.’ 

Dyma restr fer o rai o’r Operau, Cyngherddau,
Oratoriau a Sioeau Adloniadol y bu David yn rhan

ohonynt.
Ym 1933 mewn perfformiad  ym Mryste o’r

opera ‘La Traviata,’ gan Giuseppe Verdi, fe
wnaeth David diprwyo Beniamino Gigli, y
tenor enwog o’r Eidal, yn y brif rhan
‘Alfredo,’ er mawr clod iddo. Ym 1935
David oedd yr unawdydd gwadd mewn
cyngerdd gan Gôr Clee,Ystalyfera, o
dan arweiniad W. D. Clee ym Mhafiliwn
yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaernarfon. Yn y gyngerdd yma fe
wnaeth David argraff enfawr ar bawb
oedd yn bresennol ac roedd nifer o’r
gynulleidfa o’r farn ei fod yn denor
enwog o’r Eidal. 

Y flwyddyn ganlynol sef, 1936,
arwyddodd David gytundeb gyda

Chwmni Opera La Scala, Milan. Yn
anffodus, oherwydd y sefyllfa ansicr a

pheryglus yn yr Eidal ac yn Ewrop ar y
pryd, ni chafodd y trefniadau yma eu

gwireddu. Yn ystod 1936-37 aeth David ar
daith i Dde Affrica gyda’r ‘London Follies’ ac ym

1937 cymerodd David ran yn y Sioe Adloniadol
cyntaf i gael ei ddarlledu ar y radio.

Cafodd ei yrfa ei chwtogi’n greulon oherwydd yr Ail
Ryfel Byd ac yna dychwelodd David adref ac aeth i weithio yn
y  gwaith Tunplat ym Mhontardawe am ddwy flynedd.

Ym 1948 cymerodd ran y cymeriad ‘Turiddu’ mewn
perfformiad o’r opera ‘Cavelleria Rusticana’ gan Pietro
Mascagni gan Gwmni Opera Genelaethol Cymru yn Theatr
Tywysog Cymru yng Nghaerdydd.

Ym 1949 ar ôl cael blas ar ganu’n gyhoeddus unwaith eto,
penderfynodd David newid ei enw llwyfan o David Jones i John
David er mwyn ail lawnsio ei hun fel cerddor a chanwr
proffesiynol. 

Hefyd ym 1949 arwyddodd gytundeb gydag asiantaeth
Gorlinsky yn Llundain i deithio o amgylch Prydain Fawr fel un
o gantorion y ‘Gorlinsky’s London Opera Quartet.’ Y tri chantor
arall oedd yn rhan o’r pedwarawd yma oedd Sheila De Haan
(soprano), Dorea Raye (mezzo soprano) a Bruce Dargavel
(bâs bariton) oedd yn enedigol o Lansawel. Roedd Gorlinsky
yn asiant enwog yn Llundain ac roedd John David ynghŷd â
chantorion byd enwog megis Maria Callas a Tito Gobi yn
aelodau o’r un cwmni.

Roedd 1950 eto yn flwyddyn nodedig i John David gan iddo
gymryd rhan mewn cyngerdd gyda Chôr Meibion Pontyberem
ym Mhafiliwn Porthcawl. Dyma ran o erthygl mewn papur lleol
â ysgrifennwyd am ei berfformiad:

‘Dai (John David) Jones thrills Porthcawl Audience... the
astounding Welsh tenor... it can unhesitatingly be stated
that the scenes witnessed at the end of Dai’s performance
were absolutely unparalleled in the history of this Pavilion...
he aroused all present to such a high pitch of excitement
that he had to sing again on no less than ten occasions...
those hundreds of people were upstanding in their
excitement, and many stood on the chairs cheering, and
the rest stamped their feet as an outlet to their pent up
feelings. The scene can only be described as awe inspiring
as was this artiste’s singing.’

South Wales Observer,’Pontardawe 1950.
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Ym 1950, ar achlysur perfformiad cyntaf o’r opera ‘Don Carlos’
gan Giuseppe Verdi yn theatr y Gaiety, Dulyn, Iwerddon, John
David dewiswyd i chwarae rhan ‘Don Carlos’ prif gymeriad yr
Opera. Wedyn ym 1951 canodd John David yn yr Oratorio
‘Judas Maccabaeus’ gan George Frederick Handel yn
Aberteifi. Dwy flynedd yn ddiweddarach, ym 1953, canodd
John David y rhan flaenaf yn yr opera ‘Faust’ gan Charles
Gounod yn ninas Cork, Iwerddon. Ym 1955 cafodd wahoddiad
pellach i ganu rhan flaenaf ‘Turiddu’ gan Gwmni Opera Ynys
Wyth. Unwaith eto cafodd ei berfformiadau adolygiadau
canmoliaethus.

Mae’n werth nodi hefyd, iddo rhwng 1930 a 1958 gymryd
rhan yn aml iawn mewn rhaglenni radio megis, ‘Welsh Rarebit’,
‘Silver Chords’, ‘Grand Hotel’, ‘Worker’s Playtime’ a ‘Have a
Go.’ 

Pob tro roedd John David yn camu ar lwyfan i ganu, boed
mewn Opera, Cyngerdd, Oratorio neu Sioe Adloniadol, roedd
e bob amser yn feistr ar ei grefft. Pan oedd yn perfformio, roedd
y ddawn a’r gallu ganddo i ddehongli y gwahanol gymeriadau
a ddaeth i’w ran a medrai gyfarthrebu â’r gynulleidfa yn
gampus. Roedd yn dod yn fyw ar y llwyfan. Roedd ganddo lais
anghredadwy, pur, pŵerus a chymhellgar gydag amrediad
lleisiol oedd gyda’r
gorau a glywyd
erioed. Nid yn unig
roedd e’n rhagori wrth
ganu ariâu operatig,
ond hefyd roedd y
gallu ganddo i ganu
caneuon a baledau
mwyaf syml gyda
thynerwch dwys a
theimladwy. Ym marn
sawl beirniad cerdd
eisteddfodol a nifer o
gantorion o fyd yr
Opera, roedd ei ‘Top
C’ yn anodd i’w guro. 

Dyma rhai o
adolygiadau eraill â
ysgrifennwyd yn y
Wasg am rai o berfformiadau John David rhwng 1933 a 1955:

‘His top register is of a kind that is uncommon among
Welsh tenors. It has that glorious clarion quality which is
associated with Italian tenors at their best.’ 

South Wales Evening Post, Abertawe, 1933

‘Dai Jones is a soaring Welsh tenor who brought us all out
of ourselves.’

‘The Natal Witness,’ Durban, De Affrica 1937

‘Dai Jones is another reason why you should see this
show. His is one of the best tenor voices Brighton has ever
heard.’

Adolygiad o’r Sioe Adloniadol gyda’r ‘Brighton Follies’
‘Brighton and Hove Herald,’ 1937.

‘Dai Jones, the star of the ‘Brighton Follies,’ gave a
magnificent rendering... it is as good as anything heard in
England today, and in many cases a good deal better. He
has fine breath control, timbre and resonance without
which no singer can last. He literally brings the house down
with his applause.’

Adolygiad o’r Sioe Adloniadol gyda’r ‘Brighton Follies’
Brighton and Hove Herald,’ 1938.

‘John David has a magnificent tenor voice and won all
hearts at his first appearance...here at last we have an
outstanding Welsh tenor.’ 

Adolygiad o’r Oratorio, ‘Judas Maccabaeus,’ yn Aberteifi.
‘Cardigan and Teifiside Advertiser,’ 1951.

‘One of the finest tenors ever heard in Cork.’ 

Adolygiad cynhyrchiad yr opera ‘Faust,’ yn Iwerddon.
‘Cork Examiner’ 1953.

‘Mr. David has a voice of magnificent power, compelling
passion and appealing beauty...and his performance we
believe even in London would be found difficult to excel.
John David will be numbered amongst the best tenors
engaged by the Isle of Wight Grand Opera Company since
its formation.

Adolygiad cynhyrchiad yr opera ‘Cavalleria Rusticana’ ar
Ynys Wyth. ‘Isle of Wight Times,’ 1953.

Ymhen amser fe ddaeth anrhydeddau eraill i’w rhan. Cafodd
wahoddiad i ymuno â ENSA (The Entertaiment National
Service Association) ond yn anffodus, ac am resymau
personol, ni dderbyniodd y gwahoddiad yma. Mae’n wir i
ddweud, pe bai e wedi derbyn y gwahoddiad, ac ar ôl darllen
yr adolygiadau canmoladwy a gafodd yn y Wasg am ei
berfformiadau amrywiol, byddai John David wedi llwyddo i fod,
nid yn unig un o denoriaid mwyaf Cymru a Phrydain, ond hefyd
ymhlith y mwyaf yn fyd eang. Ymddeolodd John David fel

canwr a cherddor ar
ddiwedd y
pumdegau.

Yn ystod gyrfa
lewyrchus a
l l w y d d i a n n u s ,
ymddangosodd ar
rai o lwyfannau a
theatrau mwyaf
Cymru, Prydain ac
mewn sawl gwlad
ar draws y byd.
Cafodd y fraint a’r
anrhydedd o
gydweithio gyda
rhai o sêr amlycaf
ym myd yr opera,
adloniant, radio a
theledu, gan
gynnwys Syr

Geraint Evans, Syr Adrian Boult, Bruce Dargavel, Zoe
Cresswell, Mai Jones, Ted Ray, Betty Driver, Tommy Trinder.

Ym 1934 priododd Mary, yng Nghapel y Tabernacl,
Pontardawe. Aethant i fyw i Drebannws lle ganwyd eu mab
Trefor ym 1936. Ym 1940 symudon nhw fel teulu i fyw i Lôn yr
Ysgol ym Mhontardawe ac yna i Stryd Thomas. Roedd Mary
ei hun (neu Anti Mary i genhedlaeth o blant a phobl ifanc oedd
yn mynychu’r ysgol Sul yng Nghapel y Tabernacl yn ystod y
pumdegau a’r chwedegau) yn adroddwraig, actores a
chantores o fri. Roedd hi’n aelod ffyddlon yng Nghapel y
Tabernacl ac mae ei chyfraniad i fywyd ysbrydol a diwylliannol
y Capel hwn yn anfesuradwy. Cymerodd rannau blaenllaw yng
nghynhyrchiadau operau gan Gwmni Opera Pontardawe yn
ystod y pedwardegau a phumdegau. Hefyd, roedd hi’n aelod
allweddol o Gwmni Drama Cymraeg, Abertawe ac fe
ymddangosodd mewn nifer o gynhyrchiadau y Cwmni hwn yn
Theatr y Grand, Abertawe ynghyd ag ymddangosiadau mewn
sawl drama ar y radio a’r teledu. Ei hanner chwaer oedd
Rachel Thomas yr actores enwog. 

Treuliodd David John Jones weddill ei fywyd yn byw yn
dawel gyda’i briod Mary ym Mhontardawe. Bu farw ar y 10fed
o Ragfyr, 1978.

Glyn Williams
gyda chymorth a thrwy ganiâtad caredig Trefor Jones, mab

Mary a David John Jones.

Byddai Mr. Trefor Jones yn falch iawn i glywed oddiwrth unrhyw
un sydd â record/recordiau o’i dad, David Jones neu John
David, yn canu. Byddwch gystal, os gwelwch yn dda, gysylltu
ag ef: 01792 405317.


