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Dilyw a Dinistr: Llifogydd yng Nghwm Tawe
Ddechrau
mis
Medi
dioddefodd ardaloedd pen
uchaf
Cwm
Tawe
yn
sylweddol yn sgil fflachlifogydd a ddisgrifiwyd gan y
wasg fel rhai ar ‘raddfa
Feiblaidd’.
Dioddefodd trigolion ar
strydoedd
penodol
yn
Ystalyfera, Pant-teg, Godre’rgraig, Cilmaengwyn, Rhyd-yfro a Phontardawe wrth i
oddeutu 20 milimedr o law
syrthio dros gyfnod o ddwy
awr gan ei gadael hi’n
amhosib i gerdded neu yrru ceir trwy
rai ffyrdd a strydoedd. Tra bod rhai
trigolion yn teimlo bod cwestiynau
caled i’w hateb o ran beth, os
rhywbeth, aeth o’i le gyda’r ffosydd
a’r draeniau, y mae’r Cyngor Sir ac
arweinwyr cymunedol yn teimlo nad
oedd rhyw lawer y gellid ei wneud i
ddatrys y sefyllfa benodol hon
oherwydd maint y glaw a syrthiodd
a maint y ffrwcs a lifodd oddi ar
lethrau’r mynyddoedd gan chwalu
sawl cwter.
Yn ôl y Cynghorydd Rosalyn
Davies, a gafodd ei heffeithio ei hun
gan y gorlifiad, “roedd y nentydd ar
Heol Cilmaengwyn wedi
gorlifo am fod cymaint o
gerrig a mwd wedi’u cario
mewn iddynt gan rym y dŵr
a lifodd oddi ar fynydd
Alltygrug. Cafodd 60 tunnell
o ddeunydd eu symud oddi
yno yn y dyddiau dilynol.
Bu’n dipyn o sioc i’r trigolion.”
Llifodd dŵr i mewn i nifer
o gartrefi, gwaetha’r modd,
gyda 12 o gartrefi yn y
Farteg, Ystalyfera, yn unig yn
cael eu heffeithio. Yn

Cilmaengwyn (Llun: Rosalyn Davies)

Heol yr Orsaf, Ystradgynlais (Llun: Jordan Thorpe)

Pontardawe

Ystradgynlais, gwelwyd ffynnon
wyllt ar Heol yr Orsaf yn poeri
dŵr, cerrig a mwd i bob
cyfeiriad.
Galwyd y Frigad Dân i
gynorthwyo’r sawl a effeithiwyd
mewn nifer o gymunedau yng
Nghwm Tawe a thu hwnt, a
bu’n wythnos brysur i’r
gwasanaethau
brys
a
gwasanaethau’r Cyngor Sir
wrth geisio adfer y sefyllfa a
lleddfu rhywfaint ar yr effaith ar
gartrefi a busnesau.
Bu raid darparu sawl sgip yn
y cwm er mwyn delio gyda’r dodrefn,
carpedi ac eiddo personol a
ddifrodwyd. Ac ers y penwythnos
hwnnw o law llifeirol mae gwaith wedi
bod yn mynd rhagddo yn adfer
wynebau’r ffyrdd a thrwsio’r cwteri.
Tra’r amlygwyd y gwe sy’n clymu’r
gymuned hon yng Nghwm Tawe
ynghyd, wrth i gymdogion droi mas i
gynorthwyo a chefnogi’i gilydd,
gwaetha’r modd, bu rhai yn ceisio
manteisio ar anffawd eraill trwy fynd ati
i chwilota trwy’r eiddo a osodwyd y tu
fas i’r cartrefi a’u cymryd oddi yno.
Cafwyd achos hefyd o ddihirod yn
ceisio twyllo rhai a effeithiwyd gan y
llifogydd trwy gynnig gwneud
gwaith ar ddraeniau am arian
parod rhag blaen, gan honni eu
bod yn gweithio i’r Cyngor Sir.
Llwyddwyd i atal y twyll mewn
pryd, trwy drugaredd, ond
mae’n gas meddwl bod rhai
wedi bod mor barod i geisio
manteisio mewn modd mor
ddideimlad ar drallod pobl eraill.
Da
gwybod,
felly,
bod
cymdogion wedi bod mor ofalus
o’r rhai oedd wedi’u heffeithio.
Gwenno Ffrancon
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LLais

Fis diwethaf cyhoeddwyd mwy o fanylion am gynlluniau’r
Comisiwn Ffiniau i weithredu newid sylweddol yn etholaethau
seneddol San Steffan ar draws y Deyrnas Unedig. Amlinellwyd
y bwriad i ostwng nifer yr etholaethau o 650 i 600. Gyda hyn
bydd pob un etholaeth yng Nghymru yn newid a bydd 11 o’n
40 sedd yn cael eu colli gan adael 29 sedd. Hwn fydd y newid
mwyaf yn y map etholaethol yng Nghymru ers i’r Comisiwn
Ffiniau gael ei sefydlu yn 1944.
Mae’n debyg mai Cymru sy’n wynebu’r newid cyfrannol
mwyaf o blith y cenhedloedd a bod hyn yn adlewyrchu’r ffaith
fod gan y mwyafrif o etholaethau Cymru niferoedd isel o
bleidleiswyr wedi’u cofrestru. Un o amcanion yr ymarfer hwn
yw i sicrhau bod gan bob etholaeth rhwng 71,031 a 78,507 o
etholwyr, ac, ar hyn o bryd, dim ond un etholaeth yng Nghymru
sy’n cyrraedd y nod honno, sef De Caerdydd a Phenarth.
Goblygiadau hynny i ardal Cwm Tawe, yn ôl y newidiadau
sydd wedi’u cynnig hyd yn hyn, yw y byddai Castell-nedd yn
cynnwys Aberafan, y byddai Port Talbot yn uno gydag Ogwr, a
Gŵyr yn uno gyda Gorllewin Abertawe. Yn yr etholaeth hon
rhagwelir brwydr rhwng dau Aelod Seneddol cyfredol, un o’r
Blaid Geidwadol a’r llall o’r Blaid Lafur, gydag un yn siwr o golli’i
sedd.
Tra bod lleihau niferoedd Aelodau Seneddol i rai yn
atyniadol, y mae’n codi cwestiynau pwysig am effaith hynny yn
yr hir dymor. Yn achos Cymru, mae’n gwbl allweddol na fydd
ein llais fel cenedl yn cael ei foddi yn Nhŷ’r Cyffredin wrth i nifer
y sawl sydd yn ein cynrychioli ar hyn o bryd ostwng o ryw
chwarter. Yr ateb i nifer, a minnau yn eu plith, yw mynnu mwy
o rymoedd a chyfrifoldebau i’n Senedd ni yng Nghaerdydd,
Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae cyflymu’r broses honno
yn hanfodol os yw’r addasiadau ffiniau hyn i’w gweithredu. Nid
coffi llaeth skinny llawn ffroth o ddatganoli yng Nghaerdydd
yw’r nod i mi, ond coffi espresso dwbl cryf o ddatganoli sy’n
amlwg ar draws Cymru ac sy’n ein galluogi i fod yn genedl
annibynnol, hyderus sy’n gweithio er ei lles ei hun.
Cynhelir ymgynghoriad ar hyn o bryd, hyd y 5ed o Ragfyr,
ac mae modd i etholwyr fynegi barn a sylwadau. Yn dilyn
hynny, bydd y Comisiwn Ffiniau yn cyhoeddi’r holl ymatebion
cyn y bydd cyfle am addasiadau i’r newidiadau sydd ar y gweill
erbyn hydref nesaf. Bydd y newidiadau terfynol yn cael eu
cyhoeddi erbyn diwedd Medi 2018 mewn da bryd ar gyfer
Etholiad Cyffredinol 2020.
Tybed a ddysgwyd gwersi diweddar yn sgil canlyniad
Brexit? Faint sydd wedi deffro i’r angen iddynt bleidleisio
drostynt eu hunain a pheidio â chymryd yn ganiataol y bydd y
canlyniad y maent yn ei ddymuno yn cael ei wireddu trwy
weithredoedd pobl eraill? Faint wedyn a bleidleisiodd dros
adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl pob sôn er lles y
Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (NHS) ac er mwyn lleihau
nifer ymfudwyr, sydd bellach wedi eu dadrithio gan gelwyddau’r
Brexiteers ac sy’n benderfynol o beidio â chael eu twyllo eto?
Does bosib y gallwn ni yn Nghymru yn yr achos hwn sicrhau
nad codi pais ar ôl piso y byddwn ni erbyn 2018, fel y bu ein
hanes eleni, a’n bod wedi bwrw ati gydag angerdd i fynnu’r coffi
espresso cryf ‘na!
Gwenno Ffrancon

Golygydd mis Tachwedd

dewi Lewis
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
Gareth richards, Gwasg Morgannwg
ystad ddiwydiannol Mynachlog Nedd
Castell-nedd, SA10 7dr
neu e-bost
papurbrollais@gmail.com
erbyn Hydref 20fed 2016 os gwelwch yn dda.
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corneL natur
dewi Lewis

‘JyNGL’
Canol mis Medi ac mae’r ardd yn debycach i jyngl. Dyna’r stori
pob blwyddyn. Does neb i’w feio ond myfi fy hun. Ers sawl
blwyddyn rwyf wedi addo torri rhywfaint o’r tyfiant gwyllt yn ei
ôl. Am ryw reswm rwyf yn gyndyn iawn i docio planhigion a
llwyni. Unwaith bydd y dail wedi disgyn tydi pethau ddim yn
edrych cynddrwg a phrin y cofiaf am y jyngl oedd yn bodoli fis
ynghynt. Eleni rwyf wedi penderfynu tynnu lluniau o’r tyfiant er
mwyn i mi gael gweld mewn gwirioned cymaint mae’r tyfiant
yn tresmasu ar y gwagle. Gobeithio y bydd hyn yn fy ysgogi i
gael y llif a’r tociwr allan i dorri’r tyfiant.
Wedi dweud hynny rwyf yn falch fy mod wedi gadael i’r
tyfiant barhau i ledu eleni. Fel y gwyddoch mae’r tywydd yn
ystod mis Medi wedi bod yn ffafriol dros ben. O ganlyniad i hyn
mae sawl rhywogaeth o bili pala (butterflies) wedi elwa ar y
tyfiant. Yn hyn o beth rwyf yn ystyried bod y cnydau aberthol
(sacrificial crops) yn enwedig y goeden fêl (buddleia), gwyddfid
(honeysuckle) a’r ffiwsia (fuschia) wedi
bod o fudd i fywyd gwyllt yr ardd.
Yn wir cofnodais niferoedd
uwch o rai rhywogaethau’r pili
pala yn ystod mis Medi eleni
nag unrhyw fis arall yn ystod
y gwanwyn a’r haf. Ymysg y
rhywogaethau a gofnodais
roedd y fantell dramor (painted
Y fantell goch
lady) sef pili pala mudol, y fantell
goch (red admiral), y gweirlöyn brych
(speckled wood) a gweirlöyn y ddôl (meadow brown). Mae’n
syndod sut mae pili pala yn gallu bywiogi’r ardd a gwneud i
rywun anghofio’r gordyfiant sydd o’i gwmpas !
Yn ychwanegol at y pili pala mae’r goeden fêl, y gwyddfid
a’r ffiwsia wedi bod yn denu gwyfynod hefyd. Un o’r rhain yw’r
bidog gwernos (silver moth). Yn wahanol i’r mwyafrif o’r
gwyfynod mae hwn i’w weld yn hedfan yn ystod oriau’r dydd.
Mae’r jyngl hefyd wedi bod yn lloches diogel i’r adar fydd yn
mynychu’r ardd. Mae’n ymddangos bod aderyn y to (house
sparrow) wedi cael tymor magu llwyddianus. Cafwyd heidiau
sylweddol o’r adar yn yr ardd wrth iddynt aros gyda’i gilydd fel
unedau teuluol. Un anfantais o aros mewn haid sylweddol yw
bod y gwalch glas (sparrowhawk) yn sylwi bod pryd o fwyd
cyfleus ar gael. Yn sydyn ac ar wib y daw y gwalch glas heibio.
Dim ond eiliad sydd gan adar y to i geisio lloches. Un o’r
safleoedd diogel iddynt hedfan iddo yw’r gwyddfid. Ynghanol
y trwch o dyfiant mae’r gwalch yn cael cryn drafferth i lywio’i
hun rhwng y brigau clos. Dim ond y mwyaf brwdfrydig (neu’r
mwyaf llwglyd) sydd yn dyfalbarhau nes dal ei brae.
Yn ystod yr hydref fe fydd y robin goch yn dychwelyd i’r ardd
i sefydlu ei diriogaeth. Gwae unrhyw robin arall fydd yn
tresmasu. Weithiau bydd ymladd ffyrnig rhwng yr adar wrth
iddynt geisio goruchafiaeth a sicrhau’r diriogaeth. Mae’r robin
sydd yn hawlio’r diriogaeth ar hyn o bryd yn fentrus iawn yn
defnyddio’r jyngl i’w fantais. Defnyddia’r tyfiant trwchus i guddio
a chadw llygad barcud ar unrhw dresmaswr. Yn anffodus i mi,
fel un sy’n gwylio a chofnodi adar yn yr ardd, mae’r robin sydd
yma yn un ffyrnig dros ben. Nid yn unig y mae yn erlid robinod
eraill ond hefyd llwyd y gwrych (dunnock) ac adar y to. Tybed
yn wir a ddaw, yn ystod yr wythnosau nesaf, unrhyw un i’w
herio a sefydlu’i hun yn frenin y jyngl ? Am y to rwyf am adael
y jyngl fel y mae a gadael y llif a’r tociwr yn y sied.

PoboL y cwm
Lauren evans

Mae’r golofn fisol hon wedi profi’n
ddarllen poblogaidd gan ddarllenwyr
y Llais, wrth i rai o gymwynaswyr
pennaf y cwm gael eu rhoi yn llygad
y cyhoedd a’u cyfraniad yn cael ei
ddathlu. Tra bod cyfraniad rhai i fywyd
y cwm wedi bod yn waith oes, mae’r
un sy’n cael sylw y mis hwn yn aelod
newydd o gymuned Cwm Tawe.
Y mae Lauren Evans yn enedigol
o Lansawel. Dysgodd y Gymraeg fel
ail iaith tra’n fyfyrwraig yng Ngholeg
Castell-nedd Port Talbot gan
ddatblygu brwdfrydedd ac angerdd
sylweddol tuag at yr iaith. Yn
gynharach eleni, graddiodd o
Brifysgol Abertawe gyda gradd ddosbarth cyntaf mewn
Cymraeg. Y mae nawr ar fin mentro ar gwrs ymchwil ôlraddedig ym maes llenyddiaeth Gymraeg.
Yn ferch i Helen a Ken ac yn chwaer i Martyn, hi yw’r unig
siaradwr Cymraeg yn y teulu. Ond y mae wedi adnabod yn y
Gymraeg gyfleoedd a phrofiadau arbennig ac mae wedi
manteisio ar bob cyfle posibl i ddod yn rhan lawn o’r diwylliant
Cymraeg. Tra’n fyfyriwr fe’i hetholwyd yn Swyddog Materion y
Gymraeg yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Swydd ran
amser, ddi-dâl oedd hon a bu ei chyfraniad yn sylweddol wrth
iddi ymdrechu ar ran ei chyd-fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith.
Llwyddodd hefyd i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg ymhlith y
corff myfyrwyr ehangach, a chreu cymdeithas cyfrwng
Cymraeg amlwg a bywiog i fyfyrwyr.
Gweithiodd hefyd fel Llywydd Fforwm Myfyrwyr Cangen
Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a than ei
harweinyddiaeth sefydlwyd pwyllgor gweithgar sydd wedi bwrw
ati i sefydlu Clwb Chwaraeon cyfrwng Cymraeg i ferched (i
ategu’r un gan ddynion a sefydlwyd y llynedd gan y GymGym)
ond, yn bwysicach, mae wedi cyfleu i fyfyrwyr cyfrwng
Cymraeg, pa mor bwysig yw hi i godi llais dros y Gymraeg, ac
i fynnu mwy oddi wrth y Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr o ran
addysg cyfrwng Cymraeg a chyfleoedd allgyrsiol. Ni chafodd
Prifysgol Abertawe erioed well gwas na llysgennad ar ran y
Gymraeg o blith ei myfyrwyr.
Yn ystod haf 2015 bu ar brofiad gwaith gydag Academi
Hywel Teifi lle datblygodd yn aelod gwerthfawr o’r tîm hyrwyddo
a marchnata a bu ei chyfraniad yn amhrisiadwy wrth weithredu
fel pont rhwng staff a myfyrwyr. Gan iddi ddatblygu’r sgiliau
hyn, ac eraill, dros y flwyddyn ddiwethaf rhoddwyd y cyfrifoldeb
o reoli siop Tŷ’r Gwrhyd, Canolfan Gymraeg Cwm Tawe, i
Lauren, ac mae wedi bod yn weithgar iawn yn datblygu stoc
amrywiol y siop ac yn meithrin cysylltiadau newydd ar gyfer y
Ganolfan.
Trwy ei llwyddiant yn ennill swydd gyda Merched y Wawr yn
gynharach eleni – hi yw Swyddog Datblygu Gorllewin
Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De – y mae mudiad
cenedlaethol arall wedi cael cartref yn Nhŷ’r Gwrhyd. Fel y mae
selogion y siop yn gwybod, mae Lauren yn ddygn yn ei
hymdrechion i ateb galwadau unigolion sy’n chwilio am
gyfrolau neu adnoddau penodol, ac mae ei chroeso i ymwelwyr
a Thŷ’r Gwrhyd yn dwymgalon. Mae hefyd yn cynorthwyo
gyda’r gwaith o drefnu digwyddiadau a gweithgareddau
cyfrwng Cymraeg sy’n cefnogi diwylliant Cwm Tawe. Pan nad
yw Lauren wrth ei hastudiaethau neu’n gweithio yn Nhŷ’r
Gwrhyd, mae wrth ei bodd yn coginio, darllen, chwarae pêldroed a cherdded.
Dyma i chi unigolyn addfwyn, cydwybodol a hynod
ddibynadwy sy’n mynd y filltir ychwanegol ar ran y Gymraeg.
Y mae ei hiafiaith a’i thân dros y Gymraeg yn batrwm i ni oll a
bydd Cwm Tawe ar ei helw o’i mabwysiadu.
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ras dwy filltir tandem pan gystadleuodd tandem Pontardawe,
sef C.A. Baner o Gaerfyrddin a Rees Williams, Clydach yn
erbyn tandem Glais, a farchogwyd gan Sid a Charles Hearne.
Cynhaliwyd cystadlaethau cenedlaethol Cymreig hefyd ar y
steven thompson
trac – cynhaliwyd cystadleuaeth bum milltir Cymru yno yn
1898, er enghraifft, yn hytrach nag ar gae y Vetch yn Abertawe,
fel roedd pobl Abertawe yn awyddus i’w weld, ac enillwyd y ras
gan George Burge o Aberdâr.
Agorwyd trac yng Nghlydach hefyd, ond ddiweddarach na’r
Rwy’n siŵr bod llawer o ddarllenwyr y Llais, fel finnau, wedi
un ym Mhontardawe. Cynhaliwyd rasys a drefnwyd gan Glwb
mwynhau gwylio campau beicwyr yr Olympics yn Felodrom Rio
Athletau a Beicio Clydach ar barc Waverley o tua 1900 ymlaen
yn ddiweddar. Roedd anturiaethau’r beicwyr Cymreig, Becky
ac adeiladwyd trac yno ym 1904. Fel yn achos Pontardawe,
James, Elinor Barker ac Owain Doull, yn sbectacl anhygoel ac
roedd y diwydianwyr lleol yn bwysig yn yr ymdrechion i hybu
yn gyfraniad pwysig i lwyddiant tîm Prydain Fawr. Os ydych yn
beicio yn y pentref. Yn yr achos hwn, roedd Percy Player,
feiciwr brwd iawn, efallai eich bod hefyd dros y blynyddoedd
perchennog y gweithiau tun, ac aelodau o’i deulu yn hanfodol
diwethaf wedi ymfalchïo yn llwyddiannau beicwyr eraill o
ac,
fel y cyflogwyr eraill, roedd e’n siŵr o fod yn gweld y
Gymru, megis Geraint Thomas a Luke Rowe, y ddau o
manteision
i’w weithle, a’r gymuned, wrth ddarparu ffurf o
Gaerdydd, yn rasys mwyaf y byd beicio, gan gynnwys y Tour
hamdden fwy moesol ac iachus na’r un a ddarparwyd gan y
de France.
dafarn. Rhoddwyd Parc Waverley i’r gymuned gan Percy
Ond nid y beicwyr hyn yw’r rhai cyntaf o Gymru i fod yn
Player
ac roedd yn llywydd y clwb beicio hefyd.
llwyddiannus ac nid yw poblogrwydd beicio heddiw yn
Heblaw rasys ar y trac, roedd clybiau beicio’n mynd ar
rhywbeth unigryw yn ein hanes. Dros ganrif yn ôl, yn ystod y
deithiau hir ar y priffyrdd. Aeth
1890au, profodd Cymru, fel
beicwyr Pontardawe ar reid 35 milltir
y gwnaeth gweddill y byd
i Landeilo ac yn ôl ym 1895, er
gorllewinol, ‘chwiw feicio’
enghraifft, ac nid oedd antur o’r fath
wrth i feicio ddatblygu’n
yn hawdd iawn ar y pryd – roedd
weithgaredd
poblogaidd
safon y ffyrdd yn wael ac yn beryglus
dros ben a hyd yn oed yn
iawn. Yn achos y daith hon,
weithgaredd ffasiynol iawn.
dechreuodd lawio’n drwm dim ond
Oherwydd
datblygiadau
deg munud ar ôl i’r beicwyr adael ac,
technolegol, daeth beiciau
erbyn iddynt gyrraedd yn ôl i
yn fwy saff, yn fwy cyfleus
Bontardawe, roedd pob un ohonynt
ac yn rhatach nag erioed.
yn fwd o’u corun i’w sawdl. Nid oedd
Sefydlwyd clybiau beicio
y
reids hyn yn boblogaidd â phawb
ym
mhob
cymuned,
adeiladwyd traciau rasio, Clwb Beicio Pontardawe, 1898, gyda Lew Francis, yn y canol ychwaith – wedi reid gyntaf y tymor,
Llun o gasgliad Cymdeithas Hanes Cwm Tawe, trwy ganiatâd Gwasanaeth
i’r
Mwmblws,
ym
1900,
gwelwyd dynion o bob
Archifau Gorllewin Morgannwg
ymddangosodd
deuddeg
o
feicwyr
dosbarth cymdeithasol a
clwb Pontardawe o flaen yr ynadon am feicio’n wyllt ac mewn
menywod yn beicio, a daeth rhai beicwyr rasio o Gymru yn fydffordd
beryglus. Mae’n debyg iddynt basio heddwas, P.C.
enwog am eu campau.
Morgan,
a wnaeth beri iddo ef eu dilyn ar ei feic. Pan ddaliodd
Gwelwyd dylanwad ac effeithiau’r chwiw feicio fan hyn yng
i fyny â nhw, ar ffordd Norton, darganfyddodd bod dyn o’r enw
Nghwm Tawe hefyd, a daeth trigolion y cwm i rannu cyffro’r byd
Hopkins wedi cael ei daro i lawr gan y beicwyr o Bontardawe.
lliwgar, cyffrous hwn. Yn y lle cyntaf, sefydlwyd clybiau beicio.
Yn ddiddorol iawn, rhestrwyd galwedigaethau’r beicwyr yn
Ystalyfera oedd y pentref cyntaf yn y cwm i sefydlu clwb, ym
y llys ac roedd tri gweithiwr tun, pum glöwr, un groser a chlerc
1891, pan gynhaliwyd cyfarfod yn nhafarn yr Old Swan, ac fe
ymhlith y grŵp – roedd beicio, mae’n amlwg, yn boblogaidd
ddaeth y dafarn yn fan cyfarfod ar gyfer y clwb. Etholwyd
ymhlith dynion dosbarth gweithiol, yn enwedig rasio, ac roedd
llywydd, capten ac is-gapten a dau fiwglwr – roedd y biwglwyr
clybiau beicio yn gyfrwng i’r dosbarthiadau cymdeithasol
i fod i roi rhybudd i bobl eraill bod y beicwyr yn dod. Mewn
gymdeithasu, i ddod i gyswllt â’i gilydd a mwynhau cwmni ei
gwirionedd, roedd reid wythnosol y clybiau yn dipyn o sbectacl
gilydd. Ond mae’r achos yn y llys yn dangos hefyd sut roedd
– cai teithiau eu dechrau gan chwythiad uchel ar chwiban a
beicio yn cael ei weld fel gweithgaredd peryglus iawn gan eraill.
marchogai beicwyr ar ffurf dwy res. Byddai’r aelodau yn gwisgo
Canlyniad
yr achos oedd gosod dirwy o bymtheg swllt i bob un
bathodynnau’r clwb, ac roedd y biwglwr i ddatgan eu
o’r beicwyr.
presenoldeb ar hyd y ffordd.
Un nodwedd o chwiw feicio’r 1890au oedd ymrwymiad
Gan ddilyn ôl teiars Ystalyfera, sefydlwyd clwb ym
menywod
ac roedd yn bosib gweld ‘fair-wheelers’ ar eu beiciau
Mhontardawe tua 1896 ac un arall yng Nghlydach tua 1900.
ledled y wlad. Ond, nid oes unrhyw adroddiadau yn wasg leol
Yn y ddau achos hwn, adeiladwyd traciau gan y clybiau a
o fenywod Cwm Tawe yn rhan o’r digwyddiadau hyn. Mewn
chynhaliwyd rasys ar y traciau hyn. Adeiladwyd trac beicio
gwirionedd,
menywod dosbarth canol yn hytrach na menywod
Pontardawe yn 1898 gan Arthur Gilbertson, aelod o’r teulu a
dosbarth gweithiol oedd yn tueddu i brynu a marchogaeth
oedd yn berchen ar y gweithiau tun yn y pentref, ac ef oedd
beiciau yn ystod y chwiw – roedd mwy o amser ganddynt i
capten y clwb beicio hefyd. Roedd y teulu Gilbertson wedi
feicio
yn y lle cyntaf gyda menywod dosbarth gweithiol yn
paratoi caeau criced a phêl-droed yn y pentref eisoes, sef y
llawer rhy brysur yn y tŷ. Roedd diwylliant y dosbarth gweithiol,
‘Cae Athletig’, ac adeiladwyd trac beicio yn yr un lle. Yn ôl
o leiaf yn nhermau cymdeithasol, hefyd yn fwy ceidwadol,
papurau lleol, daeth beicio’n llawer mwy poblogaidd o
efallai, na’r dosbarthiadau eraill o safbwynt y berthynas rhwng
ganlyniad. Adroddwyd bod cystadleuaeth chwyrn, a hyd yn oed
y rhywiau.
drwgdeimlad, rhwng raswyr Pontardawe a’r Alltwen, gyda
Felly, y tro nesaf y byddwch yn gwylio sêr y byd beicio ar y
beicwyr o’r pentrefi’n herio ei gilydd i rasio ar y trac.
teledu neu’n defnyddio un o’r llwybrau beicio yn y cwm, cofiwch
Roedd clwb beicio Pontardawe yn fywiog ac yn
am y beicwyr, raswyr a phencampwyr dros ganrif a hanner yn
llwyddiannus iawn. Cynhaliwyd cystadlaethau beiciau trwy’r
ôl
a fu’n gwibio hyd lonydd y cwm o’ch blaen. Darparodd y
tymor rasio ac roedd miloedd yn bresennol i weld y rasys
beicwyr hyn adloniant i’w cymunedau ac fe ddaethant yn arwyr
cyffrous, y cymeriadau lliwgar a’r damweiniau peryglus. Roedd
yn y rasys cyffrous a gynhaliwyd. I’r rhai nad oeddent yn raswyr
y rasys yn cynnwys chwarter milltir, hanner milltir, milltir, a rasys
neu’n bencampwyr, rhoddai’r ceffyl haearn a’r clybiau beicio
handicap, a rhoddwyd cyfle i feicwyr o Bontardawe ac Alltwen
gyfleon iddynt gymdeithasu, i fwynhau ac i roi rhywfaint o fin
i gystadlu’n erbyn beicwyr a ddeuai ledled de Cymru, gan
ar fywyd.
gynnwys Aberhonddu, Caerdydd a Chasnewydd, a ddenwyd
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk
gan y gwobrwyon arian a oedd ar gael. Ym 1901, cynhaliwyd

cof y cwm
Chwiw Feicio y 1890au
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aber-craf
Croeso i’n gohebydd newydd, Margaret Coombe. diolch
iddi am ymgymryd â’r gwaith o gasglu newyddion.
CydyMdeIMLo A dyMuNo GweLLHAd
Yn gyntaf oll, ergyd fawr i bapur y Llais oedd colli Mrs Beryl
Macho. Am flynyddoedd, Beryl oedd gohebydd ardal Aber-craf
ac yn drylwyr wrth gasglu gwybodaeth am ei chymdogion yn
yr ardaloedd o’i chwmpas. Diolch i ti Beryl am bob hanes a
glywsom gennyt. Cydymdeimlwn â’i theulu annwyl.
Cydymdeimlwn hefyd gyda theulu June Jones, Aber-craf,
cyn-athrawes adnabyddus a hoffus Ysgol Gynradd
Caehopcyn, a fu farw yn sydyn mis diwethaf.
Dymunwn wellhad buan i Mrs Buddug James, Caer-lan, sy’n
dost yn ei chartref, ar hyn o bryd.
Hefyd, hyfryd yw gweld Jannette James yn cerdded ac yn
edrych yn well ar ôl ei llawdriniaeth. Cadwch ati Jannette!
Dymunwn wellhad buan hefyd i Mrs Walker, Caer-bont, sydd
yn dost yn Ysbyty Treforys.
GweItHGAreddAu CySoN yN NeuAdd LeS y GLowyr
• Bob nos Fawrth, nos Iau a nos Sadwrn o 8.30 hyd 10.15
p.m. bydd Bingo yn cael ei gynnal.
• Bob nos Lun bydd Whist yn cael ei chwarae.
• Cadwch eich llygaid ar agor am weithgareddau eraill a fydd
yn cael eu cynnal yn y Neuadd.
yr Hwb
Hyfryd gweld Swyddfa’r Post ar agor ac yn brysur o dan yr enw
Yr Hwb. Ceir bwyd yno a sgwrs a disglaid o de neu goffi! Pob
lwc i Tony a Cath i’r dyfodol!
NodyN I bAwb
Neges oddi wrth yr heddlu: cadwch bob sied neu garej ar glo
trwy’r amser gan fod llawer o ladradau wedi digwydd yn yr
ardal.
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu i gasglu gwybodaeth
ar gyfer fy adroddiad cyntaf.
Fe wna’ i fy ngorau glas i gasglu gymaint o wybodaeth ag y
gallaf er mwyn i chi wybod beth sy’n digwydd yn yr ardal.
Os hoffech roi unrhyw wybodaeth am ddigwyddiadau yn
Aber-craf, Coelbren, Pen-y-cae ac Ynys-wen yn y Llais,
rhowch wybod i mi, Mags Coombe, ar 01639 701 331 a
gadewch neges ar y peiriant ateb, cyn y 15fed o bob mis.
Diolch o galon.
bedydd
Hyfryd clywed am fedydd Cecily Kate Wilkinson, merch annwyl
Katie a Christopher Wilkinson, chwaer fach i Arthur a Percy
Wilkinson. Cafodd Cecily ei bedyddio yng Nghapel Ty’n y Coed
ar yr 28 Awst gan Mr Gareth Hopkin. Cecily yw wyres fach i
Yvonne a Darryl Williams, Caehopcyn.
Anhygoel clywed mai gwisg brydferth Cecily oedd yr un a
wisgwyd gan ei mam 32 o flynyddoedd ynghynt! Gwych!

ewyLLyS
Os oes unrhywun am greu ewyllys ym mis Hydref, bydd cyfle
i’w wneud am ddim gyda chyfreithwyr Pete Lynn a’i Bartneriaid.
Byddan nhw’n gwneud hyn fel rhan o’r cynllun “ Free wills
month”. Mae swyddfeydd gyda’r cwmni yn Ystradgynlais ac ym
Mhontardawe.

coeLbren
LLoNGyFArCHIAdAu
Llongyfarchiadau i drigolion Coelbren a Phwyllgor Neuadd Les
y Glowyr ar gynnal Carnifal Coelbren am y tro cyntaf ers 30
mlynedd. Cafwyd hwyl a sbri mewn gwisgoedd ffansi a “floats”
anhygoel. Da iawn Coelbren!
Hefyd, mae newyddion ardderchog i drigolion ifancaf yr
ardal.Trefnwyd ardal chwarae newydd y tu ôl i Neuadd Les y
Glowyr gan “Coelbren Play Action Group”. Cafodd ei ariannu
trwy drefnu gweithgareddau yn y gymuned a thrwy gefnogaeth
y Cynghorydd David Arnold Thomas. Diolch yn fawr i chi gyd
am weithio mor galed er mwyn i’r plant chwarae’n ddiogel.
Llongyfarchiadau enfawr i Gayle Marsh am fod y fenyw
gyntaf i gael ei dewis i gynrychioli Cymru yn y Gystadleuaeth
Bysgota Ryngwladol. Dymunwn bob lwc i ti Gayle, ymhob
cystadleuaeth!
GweItHGAreddAu yN y NeuAdd LeS, CoeLbreN
• Bob dydd Llun am 6.15 p.m. mae Grŵp Theatr Coelbren, i
blant.
• Ar ail ddydd Mawrth pob mis am 1.30 p.m. bydd Cangen
Pensiynwyr Coelbren yn cwrdd.
• Bob dydd Mercher am 10.15 a.m. bydd bore coffi yn cael ei
gynnal.
• Bob nos Fercher am 7 p.m. bydd gwersi bolddawnsio.
• Bob nos Wener bydd y bar ar agor o 7 p.m.
• Ar 19 Hydref a 23 Tachwedd am 10 a.m. yn y Neuadd, bydd
y Cynghorydd David Arnold Thomas ar gael i ateb eich
cwestiynau ac i helpu gydag unrhyw broblemau.

ystradGynLais
Gwobr JoSeF HerMAN yN eISteddFod y FeNNI, 2016
Cyflwynwyd Gwobr Gelf Flynyddol Josef Herman: “Dewis y
Bobol” yn y Lle Celf yn Eisteddfod y Fenni ddydd Sadwrn, 6
Awst. Yr enillydd, â’r gwaith mwyaf poblogaidd yn yr
Arddangosfa Gelf Weledol oedd Robert Davies, Taliesin,
Ceredigion am ei ddarluniau o ‘Hwrdd a Dafad Mynydd
Cymreig’. Cyhoeddwyd y wobr ar ran Sefydliad Josef Herman
gan Dr Mair Williams, Abertawe.

Roedd aelodau’r Sefydliad yn hapus ac yn falch o gael
croesawu Mair sy’n cael cymaint o barch am yr hyn y mae wedi
ei gyflawni ym myd meddygaeth, ymchwil meddygol, gwaith
cyhoeddus ac elusennol yma a thramor. Llwyddodd i fod yn
feddyg yn yr Ysgol Feddygol Genedlaethol Cymreig ac ennill
Doethuriaeth am ymchwil mewn Geneteg yn 1981. Fe’i
hapwyntiwyd yn Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg 2005-06 a
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chyflwynwyd yr MBE iddi yn 2013 am ei gwaith elusennol
eang.
Siaradodd Mair yn deimladwy am ei
chyfnod yn blentyn yn yr Ystrad ac yn
enwdig am yr adegau y bu’n ymweld â
Stiwdio Josef Herman yn y Rhestr Fawr.
Cafodd weld, bryd hynny, baneli enfawr y
glowyr a luniwyd ar gyfer Gŵyl Prydain yn
1951 a chafodd hwn effaith cofiadwy arni.
Cyfareddwyd y gynulleidfa gan ei
hatgofion am yr Ystrad yr amser hwnnw
a sut yr ymgartrefodd Joe Bach yno.
Bu atgofion Mair am y gorffennol yn gyfrwng i’n hatgoffa pa
mor bwysig yw parchu ein hetifeddiaeth. Diolch i Mair am ei
chyflwyniad cynnes a deallus.
PeN-bLwydd HAPuS
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Elaine a Meirwyn
Thomas, Heol Aberhonddu ar ddathlu eu Priodas Ddiemwnt.
Yr un dymuniadau da hefyd i Mary a Keith Phillips ar ddathlu
eu Priodas Ruddem.
CyMortH CrIStNooGoL
Yn y Neuadd Les ar fore Sadwrn, 29 Hydref cynhelir Bore Coffi.
Dewch i gefnogi’r achos teilwng hwn. Bydd yno stondinau
amrywiol a chyfle i brynu nwyddau ‘Masnach Deg’.
CyFArFod CroeSo
Yn Festri’r Tabernacl ar brynhawn Mercher, 14 Medi estynnwyd
croeso cynnes i dri theulu o Syria sydd wedi cael lloches yn yr
Ystrad. Estynnwyd croeso swyddogol iddynt gan y Parchedig
Dafydd Andrew Jones, Caerdydd, y Parchedig Dewi Roberts,
Rheithor Sant Cynog, Mr Huw Williams a Mr Wayne Thomas
ar ran y Cyngor. Yn dilyn y geiriau o groeso, drwy gymorth
cyfieithydd, cafwyd cyfle i fwynhau’r wledd flasus a oedd wedi
ei pharatoi. Roedd gweld yr hapusrwydd ar wyneb y Syriaid yn
dweud y cyfan. Diolch i bawb a gyfranodd i wneud y noson yn
llwyddiant ac yn noson o hapusrwydd.
MArwoLAetHAu
Ar 14 Awst yn Ysbyty’r Gymuned, bu farw Ann Lewis, Lluest,
priod Peter, mam Julie, Garry, Wayne, Sandra a Beverley, llysfam Robert, mamgu a hen-famgu.
Yn frawychus ar 15 Awst, bu farw Justin Davies, Midland
Terrace, priod Dawn, tad Lewis a Jordan, mab Rowland a’r
ddiweddar Carol a brawd Simon.
Yng nghartref Cwrt Enfys ar 16 Awst, bu farw Beatrice
Davies, Gurnosfa, priod y diweddar David, mam Noel, Muriel,
Sid a’r diweddar David a Rachel, mamgu a hen-famgu a
modryb annwyl.
Ar 20 Awst yn ei gartref ar Heol Cwmtawe, bu farw Haydn
Hawker, gynt o Riw-fawr, priod Heulwen, tad Delyth ac Ann,
tad-yng-nghyfraith Martin a Nigel.
Yn Ysbyty’r Gymuned ar 29 Awst bu farw Michael Finnerty,
College Row, priod Kathleen, tad Paulie, Angela, Anthony,
Stephen a Craig, tadcu a hen-dadcu annwyl.
Yn Ysbyty Singleton ar 9 Medi, bu farw Moira Griffiths, Heol
Gïedd, Cwmgïedd, mam Siân a’r diweddar Huw, a phriod y
diweddar William, mamgu annwyl, chwaer Ewart, ffrind
Margaret, Carys a’u teuluoedd.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn yn eu hiraeth
a’u galar.

ystaLyfera
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teuLu rHIAN yN eI HANrHydeddu
Er mawr lawenydd i’w theulu, mae Flori Rose wedi cyrraedd;
mae’n ferch i Sarah a Rob ac yn naturiol iawn mae’r ddau
ohonynt uwchben eu digon, gan iddynt gael eu bendithio’n
helaeth iawn wrth i Flori Rose ddod i’r byd ac i’w bywyd. Ac yn
sicr iawn mae cwpan mam-gu Pat (Morris) yn llawn hyd yr

ymylon am fod ganddi wyres dlos i’w hanwylo.
Mae hyn i gyd yn gwneud Mrs Rhian Lewis, Clare Road,
unwaith eto yn hen-famgu falch iawn.
Da yw cael gwybod fod Logan, mab Jemma a Leon erbyn
hyn yn dod ‘mlaen yn iawn ac yn ddedwydd ei fyd ag yntau yn
or-or-ŵyr i Rhian. Pob bendith dan y nef i Flori Rose ac i Logan
ynghyd â’u teuluoedd hyfryd.
rHoI dIoLCH AM wILLIAM dANIeL MorGAN
Blin iawn oedd gennym glywed y newyddion trist fod William
(Wil Wila) wedi ymadael â ni ar ôl cystudd hir a chaled.
Brodor ydoedd o Graig y Merched ac roedd yn adnabyddus
yn yr ardal fel cymwynaswr, cymeriad a chyfaill i bawb a ddaeth
i gysylltiad ag ef. Roedd Will hefyd wedi ei ddonio’n helaeth fel
cwmnïwr dymunol ac roedd ei sgwrs bob amser yn ddiddorol
a’i storïau, ynghyd â’i hiwmor yn ddifyr. Yn sicr roedd yn
gymeriad a aeth yn ddwfn iawn i serchiadau pawb a gafodd y
fraint o’i adnabod.

cwmGïedd
PrIodASAu CwMGIedd droS yr HAF
Ddydd Gwener, Gorffennaf 29 yn y Parsonage, Rhydychen,
priodwyd Owain, mab Gwilym a Rhian Jones, Cwmgïedd a
Jennifer Kirman o Doncaster. Cynhaliwyd y parti priodasol ar
y dydd Sadwrn canlynol yn y Fishes, Rhydychen, ac fe
dreuliwyd y mis mêl yn Norset.

Ddydd Gwener, Medi 2 yn Peterstone Court, Aberhonddu
priodwyd Dr Lowri Ann Evans, merch David ac Ann Evans,
Plas y Coed, Cwmgïedd a Dr. David Gwynne Howell o
Abertawe. Mae’r ddau wedi ymgartrefu yn y Mwmbwls. Maent
yn gobeithio cael mis mêl cyn bo hir!

Yn olaf, ar ddydd Sadwrn Medi 3 fe briododd Rhodri, mab
Gwilym a Rhian Jones Cwmgïedd â Cerian Davies, merch
Garwyn a Gill Davies o Dreorchy yng Nghapel Bethlehem,
Treorci. Dathlwyd y briodas ar fferm Llwynbedw yng nghanol y
glaw mawr! Fe dreuliwyd y mis mêl yn heulwen yr Eidal.
Dymunwn yn dda i’r tri phâr.

Heol Newydd, yn astudio am radd uwch yn yr Academi Gerdd
Frenhinol yn Llundain ar ôl ennill ei radd gyntaf yng Ngholeg
Brenhinol Cerdd a Drama, Cymru yng Nghaerdydd. Bu’n aelod
am gyfnod o ‘Only Men Aloud’ ac mae wedi canu mewn operâu
ar draws holl wledydd Prydain.
Mae cyn-enillwyr Canwr Ifanc Cymreig y Flwyddyn yn
cynnwys Bryn Terfel, Fflur Wyn a Rebecca Evans, a hi oedd
un o’r beirniaid eleni.
Dymunwn bob llwyddiant i Robert yn y dyfodol, yn enwedig
o gofio ei fod newydd gychwyn cwrs dwy flynedd clodfawr
gyda’r Academi Opera Frenhinol.
CLeIFIoN
Dymuniadau gorau i Mrs Joan Oliver, Pen-y-graig, sydd wedi
derbyn triniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar ac i Mr Dylan
Evans, Heol Gwilym, sydd yn ôl yn yr ysbyty am gyfnod eto.

GeNedIGAetH
Croeso i Ioan - brawd Aneurin, meibion Paul ac Elin ac wyrion
Gwilym a Rhian Jones, Cwmgïedd.

MArwoLAetH
Cofiwn yn dyner am Mr a Mrs David Davies, Railway Terrace,
sydd wedi colli’u mab, Arwel yn ystod mis Medi. Estynnwn bob
cydymdeimlad iddynt a’r teulu cyfan.
CANGeN y CyMry bywIoG
Ar brynhawn Mercher cyntaf Medi daeth dros 60 ynghyd i’r
Neuadd ar gychwyn tymor newydd o weithgareddau.
Mwynhawyd bwffe blasus a drefnwyd gan swyddogion y
gangen ac roedd pawb wedi mwynhau’r sgwrs a’r gwmniaeth.

cwmLLynfeLL
a cwm-twrch

Coffa da amdano a bendith y nef ar ei deulu annwyl.

CANwr IFANC CyMreIG y FLwyddyN
Robert Glyndwr Garland
oedd
enillydd
y
gystadleuaeth hon eleni.
Trefnir hi yn flynyddol gan
MOSCA (Côr Orffiws
Treforys) a chynhaliwyd
hi yn yr Orendy, Parc
Margam ar brynhawn Sul,
11 Medi.
Ganwyd a magwyd
Robert, sy’n canu baritôn,
yn
Northampton,
a
ganwyd ei dad ym Mwcle,
Sir y Fflint a’i fam yn
Rhydychen; ei mam hi yw
Janet, gynt o Domenowen, a’i diweddar dad
oedd Glyn (Newlands) o
Gwm-gors.
Mae Robert sy’n or-nai
i Hywel Gwyn Evans,

yr aLLtwen
CydyMdeIMLo
Yn 97 mlwydd oed bu farw Nan Davies (Stryd Edward gynt),
aelod hynaf y capel. Yn 16 mlwydd oed aeth i Lundain i
wasanaethu ac yn ystod yr Ail Ryfel Byd bu’n gweithio gyda
Byddin y Tir yn ardal Ffostrasol lle roedd yn gyrru tractor
Fordson ar y ffermydd. Roedd yn aelod hynod o ffyddlon yn
Ysgoldy Bryn Seion, Gellinudd lle roedd yn organyddes, a bu
hefyd yn ffyddlon i holl weithgareddau’r fam Eglwys ar Yr
Alltwen. Bu’r flwyddyn 2008 yn gyffrous iawn i Nan wrth iddi
dderbyn medal am fod yn rhan o ymgyrch Byddin y Tir a
derbyn y Fedal Gee am ei ffyddlondeb i’r Ysgol Sul. Cofiwn am
Nan fel person serchus a didwyll iawn. Gwasanaethwyd yn ei
hangladd gan ei gweinidog y Parchedig Gareth Morgan Jones
a chafwyd darlleniad gan y Parchedig Ddr. Vivian Jones a’r
weddi gan y Parchedig Gerwyn Jones, dau o’i chynweinidogion.
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y CAPeL
Ar ôl seibiant yr haf, da oedd ail-ymuno mewn gwasanaeth
cymun ar Ddydd Sul Medi’r 4ydd. Thema’r oedfa oedd
‘Cymdeithas’ a darllenwyd o’r ysgrythur gan Nia Griffiths a
Rhiannon Hammond-Pugsley. Offrymwyd gweddïau gan Elin
Davies, Mari Lanchbury ac Anne Richards. Hyfryd oedd derbyn
tri pherson ifanc yn gyflawn aelodau - Chloe James, Andrew
Millard a Dafydd Millard.

Pontardawe
y tAberNACL
oedFAoN MIS HydreF:
9
5.30:
Y Brawd Gareth Hopkin
16
10.30:
Y Parchedig Owen Pugh
23
5.30:
Y Parchedig Clive Williams (Saesneg)
30
10.30:
Y Parchedig Owen Pugh
oedFAoN MIS tACHwedd
6
10.30:
Y Parchedig Owen Pugh (Cymundeb)
13
11.00:
Eglwys San Pedr - Sul y Cofio
2.30:
Y Parchedig Owen Pugh
13
20
10.30:
Dr Phillip Davies (Saesneg)
27
10.30:
Y Chwaer Lorraine King (Saesneg)

GweLLHAd buAN
Dymunwn wellhad buan i Gwen Jones (Bowen gynt, Heol-yParc) ar ôl llawdriniaeth yn Ysbyty Treforys. Yr un yw’n
dymuniadau i Val Evans, Penygraig, sydd yn Ysbyty Treforys
ar ôl llawdriniaeth ar ei choes yn dilyn cwymp.
GrŵP MACMILLAN CyFeILLIoN yr ALLtweN
Mae Grŵp Codi Arian Macmillan Cyfeillion yr Alltwen wedi bod
yn weithgar iawn dros yr haf. Wedi llwyddiant ysgubol y daith
gerdded mynydd ym mis Mai a gododd dros £10,000, mae'r
grŵp yn dal i drefnu digwyddiadau ac i dderbyn rhoddion gan
y gymuned leol at waith pwysig yr elusen ganser. Codwyd
£369 gan Karen Dawson drwy redeg hanner marathon
Abertawe, ac fe gynhaliwyd noson arbennig gan Glwb Rygbi
Pontardawe er cof am gyn-lywydd y clwb Derek Morris a fu
farw y llynedd a gododd £1,200. Mae Clwb Bowlio Merched
Clydach hefyd wedi cyflwyno rhodd o £175 i Grŵp Cyfeillion yr
Alltwen.

GweLLA’N NȆt
Braf yw gweld ein haelod Jill
Edwards yn ôl ar ei thraed ar ôl
llawdriniaeth ar ei chlun yn dilyn
damwain yn ei chartref rhyw ddau
fis yn ôl. Mae’r rhan fwyaf o
bentrefwyr
Pontardawe
yn
adnabod Jill drwy ei gwaith yng
Nghanolfan Iechyd Pontardawe.
Dyma lun Jill cyn y ddamwain.
MorGANNwG yN erbyN Swydd NottINGHAM 1968
Ni fedr llawer ohonom gofio dyddiau braf yr haf yn 1968 ond i
un ohonom, sef Richard Lewis o Stryd Fawr, Pontardawe
roedd yn gyfnod bythgofiadwy. Ar 28 Awst y flwyddyn honno,
roedd Richard a’i deulu ar gae criced San Helen yn Abertawe
– y diwrnod rhyfeddol pan darodd Gary Sobers chwech
chwech mewn un belawd tra’i fod yn chwarae dros Swydd
Nottingham yn erbyn Sir Forgannwg.
Pan darodd Gary y chweched bêl dros bennau Richard a’i
deulu ac allan o’r cae criced, awgrymodd tad Richard, sef
Charles Lewis, y dylent fynd allan i weld os medrent
ddarganfod y bêl. Aeth Richard, a oedd yn 17 oed ar y pryd,
allan o’r cae fel mellten ac yno ‘roedd y bêl yn un o’r strydoedd
cyfagos.
Ar ôl iddynt ddychwelyd adref penderfynodd y teulu mai
Gary Sobers ddylai gael y bêl, a’r bore trannoeth aethant â hi
yn ôl i’r Clwb Criced. Yn y llun cyntaf gwelir Richard yn
trosglwyddo’r bêl i Gary gydag Ysgrifennydd a chyn-gapten tîm
Morgannwg, Wilf Wooller, yn edrych arnynt. Cafodd Richard
hefyd ail lun o’r achlysur a oedd wedi’i lofnodi gan Gary.

Grŵp Codi Arian Cyfeillion yr Alltwen Elusen Canser Macmillan
Mae Grŵp Codi Arian Macmillan Cyfeillion yr Alltwen wedi
trefnu sioe ffasiwn yng Ngwesty'r Manor Park, Clydach am
7pm ar nos Iau Tachwedd 3ydd. Tocynnau yn £10 ac yn
cynnwys pryd mewn basged. Cysylltwch â Betty Ann Jones ar
01792 864861 am fanylion ac i archebu tocynnau.

Gaynor Thomas, Clwb Bowlio Merched Clydach yn cyflwyno
siec i Grŵp Cyfeillion yr Alltwen yn Nghlwb Rygbi yr Alltwen.
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Yn yr ail lun gwelir Richard a Gary unwaith eto yn ystod cinio
arbennig yn 2008 i gofio doniau gwyrthiol Gary. Mae gan
Richard atgofion melys iawn o’r achlysur hwn, yn enwedig wrth
iddo sgwrsio gyda Gary am gyfnod.

festri Soar a Thŷ’r Gwrhyd. Roedd pawb wedi mwynhau er
gwaetha’r glaw ofnadwy. Diolchwyd yn gynnes iawn i aelodau
Cangen Pontardawe am eu cymorth ac i Soar am y croeso.
LLoNGyFArCHIAdAu
Llongyfarchiadau i Catrin Beddoe a’i brawd Rhidian, cynddisgyblion yr Ysgol Sul, ar eu llwyddiant diweddar. Wedi iddo
dderbyn gradd dosbarth cyntaf ym Mhrifysgol Caerfaddon,
mae Rhidian wedi mynd i Brifysgol Nottingham i wneud PhD,
tra bod Catrin wedi cychwyn ar ei gyrfa fel fferyllydd yn ysbyty
Llanelli.

Mae Richard erbyn hyn wedi ymddeol ar ôl bod yn ddarlithydd
yn Birmingham am 40 o flynyddoedd ac mae wedi ymgartrefu
unwaith eto ym Mhontardawe. Mae Richard yn frawd i’n haelod
ffyddlon Mair Lewis
CyMdeItHAS rutH A NAoMI
Ar ddydd Mawrth 13 Medi, cafodd aelodau Cymdeithas Ruth
a Naomi y pleser o wylio slides o garnifal yn Fenis a
ddangoswyd gan Tony Fitzgerald o Benlle’r-gaer. Roedd y
lluniau yn ddiddorol iawn a dyma lun o’r chwiorydd yn barod i
gael eu diddanu. Diolchodd Cadeirydd y gymdeithas, Margaret
Davies, i Mrs Christine Pugh am drefnu prynhawn mor
ddiddorol.

Y dilyn y ddarlith penderfynwyd cael te parti a raffl enfawr yng
nghyfarfod mis Medi, ac ym mis Tachwedd bydd ein
hysgrifennydd, Gwynne Griffiths, yn dangos fel i drefnu
addurniadau blodeuog. Maent hefyd yn edrych ymlaen at eu
Cinio Nadolig ar 13 Rhagfyr yng ngwesty’r Crown and Sceptre
yng Nghastell-nedd.
NewyddIoN SoAr
FFurFIo GoFALAetH
Ar Fedi’r 2il daeth eglwysi Presbyteraidd Tawe a Nedd ynghyd
i drafod y posibilrwydd o ffurfio gofalaeth gyda’r bwriad o alw
gweinidog. Trefnir mwy o gyfarfodydd fel bydd y galw.
ordeINIo
Ar Fedi 22ain cyfarfu Pwyllgor Gofalaeth Cwm Tawe Uchaf.
Bydd Dr Andras Iago yn cael ei ordeinio yn Sasiwn
Blaenannerch ar Dachwedd 2il.
GwAItH trwSIo
Mae’r gwaith o drwsio to Soar wedi dechrau. Gobeithiwn am
dywydd sych er mwyn ei orffen cyn daw’r gaeaf.
GweNALLt
Ar Fedi’r 3ydd bu cyflwyniad yn y capel am fywyd a gwaith
Gwenallt - un o feibion disgleiriaf Soar - dan nawdd Merched
y Wawr, fel rhan o’u cyfarfod cenedlaethol blynyddol ar
gampws newydd Prifysgol Abertawe. Dewisodd tua 100 o’r
aelodau ddod ar daith i Gwm Tawe, dan arweiniad Nest Davies
ac Ann Rosser, i ymweld â chartrefi a chofgolofnau enwogion
llenyddol yr ardal. Paratowyd dishgled iddynt cyn gadael yn

CLwb dArLLeN CwM tAwe
Braf gweld prysurdeb mawr yn Nhŷ’r Gwrhyd, gan ddod yn
ganolbwynt i lawer o weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae’r Clwb Darllen dan ofal Ann Rosser yn astudio cerdd y
Gadair gan Aneirin Karadog, ‘Ffiniau’. Rydym yn synnu wrth
ddod o hyd i lawer mwy nag sy’n ymddangos ar y darlleniad
cyntaf. Edrychwn ymlaen at gael cyfle i glywed Aneirin yn
trafod ei farddoniaeth pan fydd noson arbennig yn Nhŷ’r
Gwrhyd yn cael ei chynnal i’w gyfarch ym mis Tachwedd.

rhydyfro
SAroN
HydreF
9 Y Parchedig Ron Williams
16 Dr Phill Davies
23 Y Brawd Eric Francis
30 Y Parchedig Gareth Morgan Jones
LLoNGyFArCHIAdAu
Pen-blwydd hapus i Mrs Non Havard a David Richard Williams,
Gelli-deg ar ôl cyrraedd oes yr addewid, sef saith deg oed.
Llongyfarchiadau hefyd i Alun ac Eryl ar eu priodas ar 15
Medi. Mae Alun yn fab i Elizabeth a’r diweddar Roy Jones,
Waun Pen-lan ac Eryl yn ferch i’r diweddar Wendy a Len
Hartland, Dan-y-graig, Yr Allt-wen. Ein dymuniadau gorau i’r
ddau ohonynt.
Bûm yn cerdded gyda changen Gwynedd a Môn o
Gymdeithas Edward Llwyd ar Benrhyn Llŷn ym mis Medi ac
mae yn rhyfedd, allan o’r ugain o gerddwyr yr oedd un yn
gwybod am Ryd-y-fro ac un arall yn gofyn os yr oeddwn yn
gyfarwydd â Gelli-nudd (man fy ngeni! ) Yr oedd hi wedi bod
yn y brifysgol ar yr un pryd â Siân Sutton. Bron ar ddiwedd y
daith soniais wrth ferch oedd yn cerdded wrth fy ochr am ffrind
a oedd wedi bod yn dysgu ar Ynys Môn ond yn awr wedi
symud yn ôl i’r de - ac ie, roedd y ddwy wedi bod yn dysgu
gyda’i gilydd yn ysgol y Fali. On’d ydyw’r byd yn fach?
elizabeth Jones
CAPeL y bArAN
Braint fawr bob amser yw bod wrth draed y Parchedig Meirion
Evans. Mae ganddo’r ddawn i ddweud gwirioneddau mawr yn
syml, deallus a dealladwy. Cawsom bregeth ar hanes Benhadad Brenin Syria yn cynnal gwarchae ar Samaria, ac o’r
herwydd roedd newyn ar y bobol. Tu allan i’r porth yr oedd
pedwar dyn gwahanglwyfus, ac fe ddywedon ddau wirionedd
sy’n gwestiynau i ni heddiw. “Pam aros yma i farw”. Aethant i
gyfeiriad gwersyll y Syriaid a gweld fod y milwyr wedi mynd a
gadael eu pebyll a’u hoffer a’u bwyd ar ôl. Meddwl am ddigoni
eu hunain wnaethon nhw gyntaf ond fe sylweddolon nhw
wedyn eu cyfrifoldeb i’w cyd-ddyn. Yna dyma hwy’n dweud
wrth ei gilydd “ Nid ydym yn gwneud y peth iawn; dydd o
newyddion da yw heddiw a ninnau’n dweud dim”. Diolch i’r
gennad am bregeth gyfoes ar hen stori. Ai dyma her yr eglwys
heddiw - aros lle’r ydyn ni a marw, neu fentro allan a byw?.
Dydd o newyddion da yw heddiw a ninnau’n dweud dim.
“Ewch” meddai Iesu wrth ei ddisgyblion “i gyhoeddi’r
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newyddion da i bawb drwy’r byd i gyd”. A dyna fraint a
chyfrifoldeb yr eglwys heddiw fel erioed.
Bu ein diacon Islwyn Jones am gyfnod yn ysbyty Treforys,
hefyd ei briod Jean, am lawdriniaeth a diolch fod y ddau adre
ac yn gwella erbyn hyn. Hefyd ar hyn o bryd mae un o’n
cyfeillion ffyddlonaf sef Wil Gittins yn bur isel yn ysbyty Treforys
a gweddïwn am wellhad llwyr iddo.
Bydd oedfa mis Tachwedd o dan ofal y brawd John Harry,
mis Rhagfyr yn oedfa’r Nadolig a mis Ionawr dan arweiniad y
brawd Eifion Walters. Bydd pob oedfa ar Sul cyntaf y mis am
2.30 p.m. Croeso cynnes iawn i bawb.
eifion walters

feLindre
oedFAoN Nebo yN NHACHwedd
13 Y Parchedig Owen Pugh
20 Y Brawd D. C. Davies
27 Y Parchedig Owen Pugh (Cymun)
yN yr ySbyty
Dal i fod yn Ysbyty Singleton mae Mrs Mary Harris. Diolch i’r
teulu sy’n gofalu yn dyner amdani. Mae Victor Japp, un o’n
dinasyddion hynaf, hefyd yn Singleton. Diolch fod Jenny a Val
yn gofalu amdano ynghyd ag un o’r meibion sydd wedi
dychwelyd i Gymru i fyw dros dro. Bu Danny Jones, Carreglwyd a Flo Jones, Heol Myddfai yn Ysbyty Treforys ond mae’r
ddau wedi dychwelyd i’w haelwydydd, ac yn cael y gofal gorau
gan eu teuluoedd a’u cyfeillion.
Mae Sal Feakes erbyn hyn yn Ysbyty Gorseinon ond bydd
yn cael ei symud yn fuan.
CydyMdeIMLo
Mae angladd y ddiweddar Gwen Clement wedi ei chynnal ers
tipyn ac rydym yn cydymdeimlo fel pentref gyda’i phriod Cyril,
ei merched Ann a Janet, ei meibion-yng-nghyfraith Chris a
Hugh a’r wyrion Edward, Daniel a Rachel. Roedd Gwen yn un
o ffyddloniaid Nebo a holl weithgareddau’r pentref. Roedd
hefyd yn barod ei chymwynas bob amser. Ei gweinidog, y
Parchedig Owen Pugh oedd â gofal yr oedfa ddydd ei
hangladd. Cafwyd teyrnged gan Mr Gareth Hopkin a
chyfraniad arbennig gan y Parchedig Meirion Evans. Eiry
Evans Jones oedd wrth yr organ.
Carwn gydymdeimlo eto gyda Cyril a’r teulu, a’i frawd Glyn
wedi iddynt golli a ffarwelio â’u brawd Oswyn. Collodd Oswyn
ei briod Audrey, a fu’n gynghorydd yn Llangyfelach. Bydded i’n
gweddïau fod gyda hwy.
Hefyd, gydag Yvonne Williams a teulu y ddiweddar Marina
Gibbs, priod hoff y diweddar Ray a chwaer i’r diweddar Ken
Williams, Bwlchygwin.
LLoNGyFArCHIAdAu
Dymuniadau gorau i Laura a Gareth Thomas, Blaen-yr-olchfa,
Salem ar enedigaeth Lowri Haf. Mae’r ddwy famgu, sef Nora
Williams, Sciach, a Val Thomas, Cae Newydd, yn weithgar yn
y pentref. Braf yw cael achlysur hapus i’w gyhoeddi. Pob hwyl
i’r ddwy famgu wrth iddynt siglo’r crud.
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Cwrdd dIoLCHGArwCH Nebo
Cafwyd dwy oedfa ddiolchgarwch ar 20 Medi. Roedd plant yr
ysgol yn llawenhau o gael cymeryd rhan yn y prynhawn o dan
arweiniad y Brifathrawes, Sara David, a Rhys Williams, y staff
a’r cyfeilydd Lisa Roberts. Y Parchedig Owen Pugh fu’n
llywyddu, a’r plant wrth eu bodd yn gwrando ar y Parchedig
Vincent Watkins yn cyflwyno neges drwy adrodd stori iddynt a
hwythau’n ymateb. Yna yn yr hwyr cafwyd oedfa o dan
lywyddiaeth y Parchedig Owen Pugh gyda’r Parchedig Vincent
Watkins yn pregethu yn ddeallus a chartrefol yn ein cwmni.
Diolch i deulu fferm y Cwrt, Aneurin a Myra Mainwaring, Janis
Stone, Nancy Williams, Eirwyn Jones, Anneka a Phyllis Bell
am yr holl ffrwythau a llysiau ac am addurno’r capel ar gyfer yr
achlysur.

trebannws
CydMdeIMLAd A CHoFFAdwrIAetH ddA AM SuSAN
boweN
Ar ôl blynyddoedd o ymladd dewr fe gollodd Susan Bowen y
frwydr yn erbyn canser a bu farw ar ddiwedd mis Awst. Wedi
ei geni a’i magu yn Nhrebannws, aeth i Goleg y Barri yn y
chwedegau ond dychwelodd i’w chynefin yng Nghwm Tawe a
bu’n driw i’r pentref a’r gymdeithas ar hyd ei hoes. Roedd
Amlosgfa Treforys yn orlawn ar ddiwrnod ei hangladd, yn dyst
o’i phoblogrwydd a’i pharch yn y gymuned. Bydd pentref
Trebannws dipyn yn dlotach o’i cholli.
Cydymdeimlwn â’i phriod Roy, y plant Rhodri, Ceri a Delyth,
y merched yng nghyfraith Helen a Nicola, yr wyresau Cerys,
Sophia a’r ŵyr Gareth, ei chwiorydd Mair a Caryl a’r ffrindiau
oll. Gobeithio y bydd yr atgofion hyfryd a hapus sydd ganddyn
nhw am Susan yn help i’w cynnal drwy’r amser trist hwn.

craiG cefn Parc
PANt-y-CrwyS
GeNedIGAetH
Llongyfarchiadau i Irene a Dewi Jones, Cefn-parc Uchaf,
Bwlch-y-gwynt ar enedigaeth ŵyr arall, sef Samuel, yn
ddiweddar.
Mae Samuel yn blentyn i Eifion a Katie ac maent yn byw yn
ardal West Cross, Abertawe, ynghyd â brawd hŷn Samuel,
Harri. Pob dymuniad da iddynt i’r dyfodol.
ArHoLIAdAu
O ganlyniad i lwyddiant yn ei arholiadau TGAU mae Dafydd
Williams, yr Allt-wen ŵyr Audrey a Vince James, bellach yn
dilyn cwrs Lefel A yn Ystalyfera. Dymunwn bob lwc iddo am y
ddwy flynedd nesaf.
Hefyd pob dymuniad da i Rhiannon James a Sara Rowlands
ym mlwyddyn 13 yn Ysgol Bryntawe.
Yr un modd dymunwn bob llwyddiant i ddwy wyres Heulwen
Evans (George), sef Sophie a Holly, sy’n byw yn Iwerddon yn
eu hastudiaethau gwahanol ar ôl canlyniadau Lefel A eleni.
y FyNweNt
Ar hyn o bryd mae gwaith cynnal a chadw yn parhau ar gerrig
beddau a osodwyd cyn 1920. Diddorol nodi fod sawl
gweinidog, chwech i gyd, yn gorffwys yno, yn cynnwys dau
gyn-archdderwydd, sef William Crwys Williams a Dafydd
Rowlands.

cLydach
eGLwyS y SANteS FAIr
Mae angen to newydd ar yr eglwys ac mae hynny’n gostus
iawn.
Cynhelir Ffair Nadolig yr eglwys ar 24 Tachwedd am 2 o’r
gloch.
CyMdeItHAS treFtAdAetH CLydACH
Mae Gwyn Evans wedi ein hysbysu y cynhelir cyfarfod
blynyddol y Gymdeithas ar nos Fawrth 25 Hydref am 7 o’r
gloch yn Eglwys y Santes Fair, Clydach. Bydd cyfarfod busnes
gyntaf ac yna ceir cyflwyniad gan Debra John o dan y teitl
‘Edwardian Maid’; unwaith y bydd Debra yn newid ei gwisg
bydd hefyd yn newid ei chymeriad i fod yn forwyn yn y cyfnod
Edwardaidd. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae wedi
perfformio yn y cyfarfod blynyddol.

MerCHed y wAwr
Bu rhai o aelodau Cangen Clydach ym Mhenwythnos Preswyl
y Mudiad ym Mhrifysgol Abertawe. Er bod y tywydd yn ddifrifol
o wlyb cafwyd penwythnos dda iawn gyda sgyrsiau diddorol
gan nifer o wahanol bobl. Yn eu plith roedd Dr Gwenno
Ffrancon o Glydach yn sôn am Academi Hywel Teifi, cyflwyniad
gan Dr Esyllt Jones, un o gynlywyddion y Mudiad o Gasllwchwr
ynghyd â Grace Birt o Glydach a’u gwaith yn paratoi calonnau
ar gyfer merched sydd wedi cael triniaeth cancr y fron. Ers dwy
flynedd mae merched ledled Cymru o dan arweiniad Llywydd
y Mudiad Meryl Davies wedi bod wrthi yn casglu ategolion at y
galon. Yn ystod y penwythos fe gyhoeddwyd y swm terfynol, a
chyflwynwyd £40,000 tuag Sefydliad Prydeinig y Galon.

dyMuNIAdAu dA A dIoLCH
Mae pobl ardal Clydach yn diolch ac yn dymuno’n dda i’r
deintydd Dewi Harris ar ei ymddeoliad ar ôl dros ddeg mlynedd
ar hugain o fod yn gwasanaethu fel deintydd yng Nghlydach.
Dymuniadau gorau i Elen Gwenllian, merch Dr Charlotte a
Hywel Davies ar achlysur ei phriodas gyda Adam George o
Lansawel.
SuL y beIbL
Bydd eglwysi Cymraeg yr ardal yn ymuno i ddathlu Sul y Beibl
ar 23 Hydref yng Nghapel y Nant. Gwasanaethir gan y
Parchedig Hywel Wyn Richards.
CAPeL y NANt
Yn ystod mis Medi bu’r Parchedigion Dr Noel Davies, John
Talfryn Jones, Gareth Morgan Jones, Guto Prys ap Gwynfor
a’r brawd Eifion Walters yn gwasanaethu yn ogystal â’n
Harweinydd Robat Powell.
ArweINydd yN MAdAGASCAr
Yn ystod mis Medi aeth ein Harweinydd i Fadagascar gydag
Elenid Jones ar ran Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i baratoi
ar gyfer y dathlu yn 2018. Yn haf 1818 cyrhaeddodd David
Jones a Thomas Bevan a’u teuluoedd, i gyd o Ddyffryn Aeron,
Ynys Madagascar ar ddwyrain cyfandir Affrica. Nhw oedd y
cenhadon Protestannaidd cyntaf i gyrraedd yr ynys. Fe’u
dilynwyd gan ffrwd o genhadon eraill o blith Annibynwyr o
Gymru yn ystod y ddwy ganrif wedyn. Mae perthynas gynnes
wedi datblygu rhyngom dros y blynyddoedd. Bydd dathlu mawr
yn y ddwy wlad yn ystod 2018. Bydd yn brofiad cyfoethog iawn
iddynt. Dont yn ôl ar eu hennill wedi gweld cangen o eglwys
Iesu Grist yn addoli a byw’r efengyl mewn amgylchiadau heriol
iawn o achos y tlodi sydd yno. Rwy’n siwr y cawn hanesion
difyr ar ôl iddo ddychwelyd.
HwyL A JoIo
Ddechrau Medi cynhaliwyd noson o ‘Hwyl a Joio’ ar gyfer plant
oed ysgol gynradd. Roedd yn gyfle I gael sgwrs a stori
Feiblaidd, ffilm fer, gwaith crefft a
pharti pizza o dan arweiniad Annette
Hughes. Edrychwn ymlaen at y
Cwrdd Diolchgarwch a sesiwn arall
yn yr hydref.
Derbyniom gopïau o Canu Clod
yn ddiweddar, sef dwy gyfrol
swmpus o ganeuon ar gyfer plant ac
ieuenctid. Yn ystod y tymor gobeithir
mynd ati i gael grŵp cerddorol i
ymuno yn achlysurol yn yr oedfaon.

Merched Clydach gyda Nest Davies o Bontardawe yn y
Gynhadledd
LLoNGyFArCHIAdAu
I Lowri Walters, merch hynaf Kathryn a Geraint Walters ar ei
dyweddiad gyda Mike Lewis.
Dymuniadau gorau i Bill Gannon, gŵr Fiona, Heol Hebron
sydd wedi ennill Ysgoloriaeth i
astudio Peirianneg ym Mhrifysgol
Abertawe. Mae’n astudio ar gyfer
doethuriaeth.
Dyma Gwenllian Llŷr ar y stryd
yn y Bont-faen yn barod i
berfformio yng Ngŵyl Gerdd y
Bont-faen. Ar ôl bod yn canu’r
delyn ar y stryd bu’n perfformio
mewn cyngerdd gyda Ellen
Williams, unawdydd o Abertawe yn
yr eglwys.

bedydd
Fore
Sul
18
Medi,
bedyddiwyd Erin, sef
merch Daniel a Sioned
Guilfoyle, gan y Parchedig
Owain Llyr yng nghapel
Minny Street, Caerdydd.
Mae Erin yn wyres i Eleri
ac Eurig Davies
CyNGHerddAu
Mae casgliad rhydd Capel y Nant yn mynd tuag at elusennau.
Eleni Cymdeithas Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal fydd
yn derbyn. I hybu’r gronfa, cynhelir cyngerdd ar 14 Hydref gan
ddau gor, sef Côr Merched Treforys a Chôr Dathlu Cwm Tawe.
Bydd y tocynnau yn £6. Ar 30 Tachwedd bydd Côr Tŷ Tawe yn
cynnal cyngerdd Nadolig yng Nghapel y Nant.
CyFuNdeb GorLLewIN MorGANNwG
Ym mis Medi cynhaliwyd cyfarfod y Cyfundeb yn Jerusalem,
Resolfen o dan lywyddiaeth ein Harweinydd Robat Powell.
Roedd Llywydd presenol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Mr
D. Glyn Williams wedi dod ar ymweliad â’r Cyfundeb a
thraddododd ei neges yn glir iawn ar y thema ‘Cadw’r Tân i
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Losgi’. Y Parchedig Clive Williams oedd yng ngofal y rhannau
arweiniol, Mr Roy Joseph yn cyfeilio a Mrs Ann Davies yn
cyfieithu ar y pryd.

tLwS bArddAS ySGoLIoN
uwCHrAdd
Llongyfarchiadau mawr i Rosa
Humphreys, merch Catrin a
Rob ac wyres Brenda a John
Evans ar ennill Tlws Barddas
Ysgolion Uwchradd eleni. Fe’i
hanrhydeddwyd
mewn
seremoni yn y Babell Lên yn
Eisteddfod y Fenni a’r Cyffiniau.
Dyma’r gerdd fuddugol.
Goleuadau

Robat a Llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg,
Mr D. Glyn Williams
Ar 9 Tachwedd cynhelir cyfarfod blynyddol y Cyfundeb yng
Nghapel y Nant pan fydd cyfnod Robat yn dod i ben ac yntau
yn trosglwyddo’r awenau i’r Parchedig Clive Williams,
gweinidog Bethania, Sgiwen.
KIdS ‘N’ CANCer
Dyma’r elusen sy’n helpu plant a’u teuluoedd sydd yn dioddef
oherwydd canser ac wedi eu nodi ar gyfer cael triniaeth
arbennig. Ar hyn o bryd rydyn fel cymuned yn meddwl am Nell
Connick o’r Glais sydd yn Ysbyty’r Brifysgol yn Llundain. Mae
cysylltiadau teuluol agos ganddi yng Nghlydach ac mae pobl
wedi bod wrthi ac yn dal i gyfrannu i helpu. Mae manylion a
chyfle i gyfrannu ar gael ar y wefan.
yr X FACtor
Cafod Kayleigh Marie Morgan
lwyddiant mawr yn y gystadleuaeth
boblogaidd yr X Factor. Derbyniodd
y ferch 19 mlwydd oed ganmoliaeth
uchel gan y beirniaid Simon Cowell,
Nicole Scherzinger a Louis Walsh.
Er iddi ddisgyn o’r gystadleuaeth
mae dyfodol disglair iddi. Mae
Kayleigh yn gyn-ddisgybl o ysgolion
Gellionnen a Bryntawe. Hi oedd
seren y sioe Hairspray. Isod mae
llun ohoni a chast y sioe, 2013.

Noson arall yn Abertawe,
dinas dawel heb siw na miw
yn hepian mewn tywyllwch.
Mewn chwinciad mae’r düwch yn
diflannu,
a goleuni’n cynnau’r dref.

Rosa’n derbyn y tlws gan
Dafydd Islwyn

Deg o’r gloch,
a’r disgo’n dechrau,
Primark a Pandora a Pizza Express yn pefrio,
Topshop yn tywynnu.
Y Kingsway,
brenin y ddinas sy’n rheoli’r nos.
Y ‘stilletos’ yn sparcio,
ar stryd stecs y gwm cnoi,
Ffrogiau’r merched yn dallu’r dynion,
sy’n syrthio’n swnllyd i’r llawr,
Eu campau dwl yn ymgais ofer
i gynnau fflam serch.
Yn y ‘Grape and Olive’, goleudy’r dref,
i fyny fry uwch llawr y ddinas
y boneddigion sy’n bwyta.
Eu trwynau’n codi i’r noson serog,
a bois y Swans
yn swigio a swagro ar y stryd.
Yna yn gwibio, goleuadau glas,
goleuadau gofid,
sgrech seiren,
Y siacedi neon yn difetha’r difyrrwch,
Y sodlau sgleiniog yn rhacs fel darnau o wydr
A diferion gwaed yn goch ar y palmentydd.
Yn ôl yn nűwch y stryd
Yn nrws Next,
yn cwtsho o dan gwilt o gardfwrdd,
golau unig
y sigaret
olaf.
rosa Humphreys

Calendr Y llais 2017
Golygfeydd hyfryd o Gwm tawe
Anrheg delfrydol

£4.50
Ar gael gan:
John evans 01792 842853
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ysGoLion
ysGoL Gynradd GymraeG y wern
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 Daleithiau America.
Rydym fel ysgol wedi derbyn gwahoddiadau gan Gavin yn
gyson er mwyn ehangu profiadau’r disgyblion. Mae’r disgyblion
yn cylchdroi o amgylch gweithgareddau amrywiol 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 y disgyblion i wylio gêm bêl fasged fyw
rhwng Swansea Storm ac American Select sydd yn fraint ac
yn anrhydedd i fod mor agos i’r holl gyffro. Diolch yn fawr i
Gavin am drefnu’r holl achlysur. Edrychwn ymlaen yn eiddgar
at y flwyddyn nesaf.

ysGoL Gynradd GymraeG GeLLionnen
Dyma ni ar ddechrau tymor a blwyddyn academaidd newydd
yma yng Ngellionnen. Mae’n braf estyn croeso cynnes i Mrs.
Rhian De Souza, pennaeth newydd yr ysgol, a dymuna pawb
bob llwyddiant, iechyd a hapusrwydd iddi yn ein plith. Hefyd,
croeso i Mr. Thomas, athro newydd Blynyddoedd 5 a 6 wrth
iddo gychwyn ar ei yrfa ddysgu gyda ni yng Ngellionnen.
Croeso hefyd i blant hen a newydd yr ysgol wrth iddynt
ymgartrefu’n llwyr yn eu dosbarthiadau newydd gyda
brwdfrydedd a chyffro.

LLwyddIANNAu A dAtHLIAdAu
Roedd yn hyfryd clywed am lwyddiant Livia o Flwyddyn 1 a 2
a’i hymdrechion yn niwrnod chwaraeon I Am Team GB a
llongyfarchiadau i Rebecca a Kitty o Flwyddyn 4 ar
berfformiadau gwych yn y Myrddin Junior Triathalon.

yMweLIAd PreSwyL
LLAIN
Aeth criw blwyddyn 5 i
wersyll
Llain
ger
Aberaeron yn ddiweddar.
Roedd yr un cyffro yn
perthyn i’r disgyblion â
llynedd
wrth
iddynt
ddychwelyd o’r gorllewin,
roeddynt ar dân ac yn ysu
i
gael
rhannu
eu
profiadau yn dilyn yr
ymweliad. Cyflawnodd y
disgyblion
weithgareddau antur awyr
agored heriol yn y
gwersyll gyda Ms
Davies
hefyd
yn
ymuno yn y cyffro ac
wrth ei bodd ar y cwrs
antur. Unwaith eto
ymweliad
preswyl
llwyddiannus. Diolch
o’r galon i Ms Davies
am
arwain
yr
ymweliad, ac am
sicrhau fod disgyblion yr ysgol yn derbyn y profiadau gorau
posib tra yn ein gofal. Amhrisiadwy!

Mwynhaodd yr ysgol gyfan ddathlu Diwrnod Owain Glyndŵr
wrth wisgo coch a melyn yn ddiweddar a chwblhau
gweithgareddau hwyliog am ei hanes. Cafodd plant
Blynyddoedd 5 a 6 y fraint o wylio sioe yn seiliedig ar y tywysog
enwog a’i hailadrodd i’r ysgol gyfan yn ystod gwasanaeth.

Ar yr un diwrnod, cafodd rhai
o blant Cyngor yr Ysgol
brofiad arbennig wrth fod yn
rhan o lansiad swyddogol
Tafod Tawe, sef Siarter Iaith
ysgolion
Cymraeg
sir
Abertawe, yng nghwmni
disgyblion holl ysgolion
Cymraeg eraill y sir a’r
priferidd Mererid Hopwood ac
Aneirin Karadog.

13

CHwArAeoN
Diolch i’r Urdd am drefnu prynhawn o chwaraeon i flynyddoedd
1 a 2 yn seiliedig ar ddatblygu sgiliau pêl a Mr. Evans am
hyfforddi blynyddoedd 3 a 4 yn wythnosol mewn sgiliau rygbi.

bwysigrwydd tyfu llysiau a ffrwythau adeg y rhyfel ac ymgyrch
‘Dig for Victory’.
LANSIo’r SIArter IAItH
Mynychodd disgyblion blwyddyn 6 lansiad Tafod Tawe, sef
Siarter Iaith Ysgolion Cymraeg Sir Abertawe yn ddiweddar ym
Mhrifysgol Abertawe. Cymerodd y plant ran mewn gweithdy
‘rap’ dan arweiniad Aneirin Karadog a gweithdy gyda Dr
Mererid Hopwood. Wedi’r lansiad, daeth cwmni theatr Mewn
Cymeriad i’r ysgol i berfformio gerbron plant yr Adran Iau am
fywyd Owain Glyndwr.

Diolch i’r rhieni a fynychodd ein noswaith agored a
chyfarfodydd dosbarth ac edrychwn ymlaen i gydweithio yn
llwyddiannus yn ystod y flwyddyn academaidd hon er mwyn
‘Ymestyn am y gorau gyda’n gilydd’.
Cofiwch ddilyn yr ysgol ar drydar @ygggellionnen ac ewch
i’n gwefan newydd www.ygg-gellionnen.co.uk

ysGoL Gynradd GymraeG feLindre
dIwrNod roALd dAHL
Cynhaliwyd diwrnod arbennig i ddathlu cyfraniad llenyddol
Roald Dahl yn yr ysgol ganol Medi a chafodd y disgyblion gyfle
i wisgo fel eu hoff gymeriad. Trefnwyd nifer o weithgareddau
i’r plant yn seiliedig ar fywyd a gwaith Roald Dahl ac yn goron
ar y cyfan rhannwyd cacen ben-blwydd flasus rhwng pawb i
ddathlu can mlynedd ers geni’r awdur.

ysGoL Gynradd aLLtwen
LLoNGyFArCHIAdAu
Llongyfarchiadau mawr i blant Blwyddyn 6 a fu’n llwyddiannus
yn ngwasanaeth dathlu olaf blwyddyn 2015-16. Cyflwynwyd y
tlysau i’r plant gan Gadeirydd y Llywodraethwyr, Mrs Anne
Melan.
Cyflwynwyd Tlws Coffa Harry Patterson ym maes y
Celfyddydau i Scarlett Jones a Thlws Viv Ridgway am ddarllen
i Ellie Tarrant. Derbyniodd Carys Williams Dlws John Roberts
i blentyn rhagorol a Mia De La Rue George oedd enillydd Tlws
Coffa David Jones ym maes chwaraeon. Llongyfarchiadau
mawr iddynt oll.

Carys Williams

Ellie Tarrant

Mia De La Rue George

Scarlett Jones

HwyL wrtH bobI
Gan mai Popio i Fyny yw’r thema astudio yn Adran y Babanod
y tymor hwn daeth Mrs Jane Hope, mam-gu Cynan ac Aled, i
dreulio’r prynhawn gyda’r plant yn eu helpu i bobi bara. Cafodd
pob disgybl gyfle i gymysgu, tylino, pobi a blasu eu torth eu
hunain ac, fel arfer, cafodd y plant ddiwrnod i’r brenin yng
nghwmni Mrs Hope. Diolch i chi!
dIoLCHGArwCH
Cynhaliwyd gwasanaeth diolchgarwch yng Nghapel Nebo
ddiwedd Medi. Roedd y capel yn llawn lliw a llawenhau ar y
prynhawn braf hwnnw a chyflwynwyd rhaglen amrywiol o
eitemau gan holl blant yr ysgol. Gan fod yr Adran Iau yn
astudio’r Ail Ryfel Byd ar hyn o bryd rhoddon nhw sylw i
14

ysGoL Gynradd GymraeG Pontardawe
bLyNyddoedd 4, 5 A 6
Mynychodd blant blynyddoedd 4, 5 a 6 weithdy drama a
llythrennedd Roald Dahl. Bu cyffro mawr a’r plant wedi gwisgo
fel eu hoff gymeriadau o lyfrau yr awdur enwog a anwyd yng
Nghaerdydd gan mlynedd yn ôl. Dyma lun o’r pedwar enillydd.

bLyNyddoedd 1 A 2
Croeso yn ôl i’r ysgol i ddosbarthiadau Mrs Lewis Jones, Miss
Smyth a Mrs Daniel.
Mae’r plant yn llawn cyffro gan mai thema’r tymor yw
‘Dathliadau’. Rhaid cael parti ymhob dathliad, on’d oes? Ac
ymhob parti mae bwyd! Bu’r plant ar ymweliad â’r Tesco lleol
a diolch i Bryony a Debbie am eu cymorth. Mae’n braf cael
blasu bwyd, bob amser. Syndod, serch hynny, oedd clywed
bod cymaint o siwgr yn ein bwydydd. Trueni, gan eu bod mor
flasus.

Ganol Medi aeth plant blynyddoedd 4, 5 a 6 ar ymweliad â
Techniquest, Caerdydd er mwyn dysgu mwy am y bydysawd
a’r gofod. Diolch i’r rhieni a ddaeth i’n cefnogi.
Bu aelodau tîm chwaraeon y Siarter Iaith yn ymarfer am y
tro cyntaf. Pob lwc yn y Bala.

CyNGor yr ySGoL
Cynhaliwyd etholiad i ddewis aelodau newydd i’r Cyngor.
Edrychwn ymlaen at dymor o waith amrywiol.

y rHuFeINIAId
Fel rhan o’n thema ‘Rhufeiniaid yng Nghymru’ ymwelodd
blynyddoedd 3 a 4 ag Amgueddfa y Lleng Rufeinig yng
Nghaerleon. Cafwyd diwrnod cyffrous yn dysgu pam yr oedd
byddin y Rhufeiniaid gymaint i’w hofni. Gwelwyd
arddangosfeydd ac arteffactau yn dangos sut roeddent yn byw,
brwydro, addoli a marw.
Cafodd y plant brofiad o wisgo fel milwyr ac ymladd, gyda
chleddyfau pren, yn yr amffitheatr enwog. Ni chlywyd cymaint
o floeddio ers y flwyddyn 275!

yorAtH, CwMGïedd
Dangosiad dwy ffilm hanesyddol:

‘The Silent Village’
a
‘The Second Life of Lidice’
Nos Fercher, Tachwedd 16, 2016
am 6.30pm
Manylion:
Arwel Michael - 01639 844080

Ariennir Llais yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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Côr Cefnogwyr
y Gweilch
Ddeng mlynedd yn ol, cafodd S4C y syniad o greu corau
fyddai’n cynrychioli’r rhanbarthau rygbi yng Nghymru ar gyfer
cystadleuaeth/cyfres deledu o’r enw Codi Canu.
Dyna fel a phryd y ffurfiwyd Côr Cefnogwyr y Gweilch. Nid
enillont - cawsant gam!
Y bwriad oedd
i’r aelodau, mwy
neu lai, fod yn
ddibrofiad
yn
gerddorol. Heb
fedru
darllen
cerddoriaeth, heb
fod mewn côr o’r
blaen, ond falle’n
gyfforddus yn canu yn y bath.
Fe gydiodd y syniad gymaint fel iddynt benderfynu parhau
fel côr wedi i’r camerau adael.
Mae nifer yr aelodau wedi cynyddu, safon y canu wedi
codi, y repertoire wedi gwella’n aruthrol ac mae nifer o
gantorion profiadol sy’n canu mewn corau eraill yn lleol, wedi
ymuno.
Mae nifer fawr o’r aelodau o Gwmtawe – o Abercrâf,
Ystradgynlais, Godre’r Graig, y ‘Pontardawe Girls’,
Trebannws, Clydach a Threforys. Mae rhai’n dod mor bell â’r
Mwmbwls ac eraill o dre Castell-nedd. Ar noson ymarfer dda,
daw dros 50 ynghyd yng Nghlwb Rygbi Castell-nedd rhwng

7 a 9 o’r gloch ar nos Fercher. Mae o leiaf hanner y côr yn
siaradwyr Cymraeg.
Yr arweinydd presenol yw Aled Hopton o Ystradgynlais a’r
gyfeilyddes yw Angharad Davies o Gastell-nedd, y ddau yn
gyn-ddisgyblion o Ysgol Ystalyfera.
Mae’n gôr cymdeithasol iawn. Os aiff yn rhy uchel-ael a
rhy uchelgeisiol, gellid colli aelodau. Mae’r egwyddor
wreiddiol o ‘gôr i unrhyw un’ yn parhau. Felly, os ydych am
barti tra’n canu gyda chriw o bobl ffein iawn o bob oedran,
dyma’r côr i chi.
Fel pob côr gwerth ei halen, maent yn teithio – Llundain,
Yr Alban, Rhydychen, Dulyn ac ardal Ostend/Ypres/Brwsel
yng ngwlad Belg.
Mae Calon Lân, Gwahoddiad a Myfanwy yn boblogaidd o
hyd. Os taw sioeau cerdd yw’ch diddordeb, beth am Wicked
a Lion King. Gyfarwydd â gwaith John Rutter? - canwn
Bugeilio’r Gwenith Gwyn, Bugail Aberdyfi, Hen Ferchetan ie, a digon o ganeuon gwerin. Cofio dawnsio i California
Dreaming, Higher and Higher a’r Beach Boys yn y
70au/80au? Cewch gyfle eto yn y côr hwn. Mae rhywbeth i
bawb yma. Dyma’r côr i chi. (Mae tenoriaid yn cael eu talu
dwbwl!)
Amserlen hyd at y Nadolig: Nos Wener 30 Medi, roeddem
yn canu yng ngwesty Blanco’s Port Talbot mewn noson
elusenol. 8 Hydref: canu cyn gêm rygbi ar y Gnoll. 27
Tachwedd: canu yn y Ffair Aeaf ym Mharc Dinefwr, Llandeilo,
(ail wahoddiad nôl!). 13 Rhagfyr: cyngerdd mawreddog yn
eglwys Dewi Sant, Ystalyfera yn cefnogi’r canwr enwog Peter
Karrie.
Bydd y côr hefyd yn ymweld â chartrefi preswyl yr henoed
yn y cylch fel y Grove a Chwrt Enfys cyn y Nadolig.

D. a W. THOMAS

Good quality cars in stock

Garej Capel Road, Clydach, Abertawe

from £1,500 - £15,000.

Busnes teuluol ers 1968

Ceir O SafOn

Mostly local cars.

Gwasanaeth ac MOT ar bob un

MOT
£39.50

Ceir lleol yw’r mwyafrif

with this voucher

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

Gostyngiad arbennig i
ddarllenwyr y Llais

Prisau rhwng £1,500 - £15,000
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All serviced with MOT.



Ffôn: 01792 842529

14 HydreF: LANSIAd GwenaLLT
Lansiad cofiant y Prifardd Alan Llwyd i D. Gwenallt Jones 18901968 yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe, gyda’r noson yn dechrau
am 6.30y.h. Am fwy o fanylion, ffoniwch 01639 763818. Croeso
cynnes i bawb!
14 HydreF: CyNGerdd y CorAu
Cyngerdd gan Gôr Merched Treforys a Chôr Dathlu Cwmtawe
yng Nghapel y Nant Clydach. Tocynnau £6, ffoniwch 01792
794665 i archebu. Noson i ddechrau am 7y.h.
14 HydreF: SeSIwN werIN tŷ tAwe
Drysau’n agor am 8.30y.h. Dewch i wrando, canu, llymeitian,
neu dewch ag offeryn. Ceir casgen o gwrw gwadd ym mhob
sesiwn.
18 HydreF: MerCHed y wAwr CLydACH
Llestri aur gyda Glenys Kim Protheroe yn Neuadd y Nant,
Clydach. Noson i ddechrau am 7y.h. Am fwy o wybodaeth,
ffoniwch Annette Hughes ar 01792 843440.
21 HydreF: CwIS y GwACH!
Cwis cerddoriaeth yn Nhafarn y Gwachel, Pontardawe. £5 y
tim, noson i ddechrau am 8.30y.h. Am fwy o wybodaeth,
ffoniwch 01639 763819.
24 HydreF: dAGrAu toSt – CerddI AberFAN
Noson yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe yng nghwmni’r Athro
Christine James a’r Athro E. Wyn James, fydd yn trafod eu
cyfrol sy’n dwyn ynghyd am y tro cyntaf ymatebion beirdd o
sawl cenhedlaeth i drychineb Aberfan yng nghwmni Sioned
Williams. Noson i ddechrau am 6.30y.h. Croeso cynnes i bawb.
25 HydreF: CyFArFod bLyNyddoL CyMdeItHAS
treFtAdAetH CLydACH
Cynhelir y cyfarfod yn Eglwys y Santes Fair. Perfformiad o’r
Forwyn Edwardaidd gan Debi John. Noson i ddechrau am 7y.h.
1-4 tACHwedd 2016: GŵyL FFILM y CrINddAIL
Dyddiad i’r dyddiadur! Mwy o fanylion i ddilyn.
4 tACHwedd: ArddANGoSFA tâN GwyLLt CLydACH
Noson dan nawdd Cyngor Cymuned Clydach yn y Clwb
Criced. Gât yn agor am 5 a’r arddangosfa yn dechrau am 7y.h.
9 tACHwedd: Cwrdd bLyNyddoL CyFuNdeb
GorLLewIN MorGANNwG
Cynhelir am 7.y.h. yng Nghapel y Nant, Clydach. Anerchiad
gan Mr Robat Powell.
15 tACHwedd: “CHwertHIN yN eI LLAweS: HIwMor
yN NoFeLAu’r GyMrAeS”
Sgwrs gan Dr Mair Rees, Casnewydd. Noson a drefnir gan
Ferched y Wawr Clydach i ddechrau am 7y.h. yn Neuadd y
Nant, Clydach.
18 tACHwedd: GIGS y GwACH: brIGyN
Gig am ddim yn Nhafarn y Gwachel, Pontardawe i ddechrau
am 8.30y.h. Croeso i bawb!
21 tACHwedd: GwreS y GAd A Hedd yr eISteddFod
Achlysur anffurfiol a chynnes i ddathlu llwyddiant Aneirin
Karadog yn cipio Cadair Eisteddfod Sir Fynwy a’r Cyffiniau
eleni. Cyfle gwych i wrando ar Aneirin yn darllen rhai o’i gerddi
yng nghwmni Tudur Dylan a chyfeillion eraill fydd am ddathlu
ein prifardd newydd. Darperir lluniaeth ysgafn a mynediad am
ddim. Noson i ddechrau am 7.y.h yn Nhŷ’r Gwrhyd,
Pontardawe.

Pob bore MAwrtH: CAFFI CyMrAeG yGG GwAuN
CAe GurweN
Cyfle i ddefnyddio, ymarfer ac i wella eich Cymraeg. Croeso i
siaradwyr rhugl, dysgwyr a’r di-Gymraeg rhwng 9y.b. a
10.30y.b. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639 763819.

Pob NoS FAwrtH - Côr dAtHLu CwMtAwe
Ymarfer o 7 p.m. i 9 p.m. yn Neuadd Eglwys Sant Cynog,
Ystradgynlais. Croeso cynnes i bawb.
Pob NoS FAwrtH: twrw tAwe
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30y.h. a 20.00y.h. tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 8 a 10 yr hwyr yn Festri Tabernacl, Treforys.
Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion.
Pob bore MerCHer: CyLCH CANu ySGoL y
CrIbArtH
Grŵp i rieni a phlant bach yn Ysgol y Cribarth, Abercraf rhwng
8.50y.b. a 10.15y.b. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639
763819.
Pob dydd MerCHer: CLwb IeueNCtId CyMrAeG
CASteLL-Nedd
Clwb ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7+ sy’n cyfarfod yn Neuadd
Gymunedol Castell-nedd rhwng 6.30y.h. a 8.00y.h. £1 y
sesiwn. Am fwy o fanylion cysylltwch â Nia Johns ar 07500
607408.
Pob dydd IAu: SIoP SIArAd I ddySGwyr
Siop Siarad y Dysgwyr yn Nhŷ Croeso, Clydach, pob bore Iau
rhwng 10.00 a 11.30y.b.
Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er
mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cydddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062
neu gwenno_ffrancon@hotmail.com

Cigyddion

Ponty

Butchers

71 Herbert Street
Pontardawe
Telephone:

01792 863197
Llawer i’w gynnig gan eich
Cigydd Llwyddiannus
Gwir Flas
Pencampwr
Bacwn a Gamwn
wedi eu halltu gartre
Cymru y

diGwyddiadur
cwm tawe

Pob bore dydd MAwrtH: CyLCH tI A FI y NANt
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 9 – 11y.b. Croeso
i bawb.

Dewch i’n gweld
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Dwli ar bêl-rwyd
Heb os nac oni bai – rwyf mewn cariad â phêl rwyd. Ac ers i mi
ddechrau fy swydd newydd fel Swyddog Ymgysylltu ag
Aelodau a Chyfathrebu i Gymdeithas Pêl Rwyd Cymru, mae’r
cariad wedi araf droi’n obsesiwn.
Fel pob merch arall ar draws Cymru, dechreuais chwarae
pêl rwyd yn yr ysgol gynradd. Oherwydd fy nhaldra, cefais fy
‘mhloncio’ yn Gôl Geidwad ar ochr unig y cwrt. Dyma oedd
hanes fy ‘ngyrfa’ pêl rwyd drwy gydol fy amser yn yr ysgol, a
thra’n astudio Newyddiaduriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.
“Ti’n dal – cer yn Gôl Geidwad!”
Trwy lwc, ar ôl graddio yn 2008 a symud i fyw i Gaerdydd
yn barhaol, des i ar draws tîm bach hyfryd o’r enw Legal
Eagles. Diolch byth, gwnaeth ein Hyfforddwr rhan-amser fy
symud i ochr arall y cwrt i’r safle Saethwr. Erbyn hyn, oherwydd
ymdrechion y tîm, rydym yn chwarae ym mhumed adran
Gynghrair Caerdydd! Tîm bach ydyn ni, ac mae bron pob aelod
yn siarad Cymraeg! Cawn ein hadnabod fel “that Welsh
speaking team” o fewn y Gynghrair, ac rydym yn teimlo
balchder dros y teitl unigryw yma.

wedi troi’n ffit ac yn iach ar ôl darganfod y gêm eto, ac am
rheiny sydd wedi gwneud ffrindiau mawr o ganlyniad hefyd.
Dwi’n lwcus iawn y caf fwydo fy obsesiwn drwy wylio carfan
Cymru dan 21 yn hyfforddi yn ystod eu paratoadau ar gyfer
twrnamaint Pêl Rwyd Ewrop ym mis Hydref. Am y tro cyntaf
erioed, bydd Cymru yn croesawu timoedd dan 21 Lloegr, Yr
Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru wrth gwrs, i chwarae yng
ngemau rhagbrofol Cwpan Ieuenctid y Byd. Bydd y pedair
gwlad yn cadarnhau eu lle yng Nghwpan Ieuenctid Pêl Rwyd
y Byd ym Motswana flwyddyn nesaf.
Dyma bêl rwydwyr gorau Prydain o dan 21 oed. Mae eu
sgiliau a’u gallu athletig yn anhygoel. Maent yn dal, yn gryf, yn
gyflym, a’u ffitrwydd ar lefel arall. Bydd yn achlysur arbennig
yng Ngerddi Soffia rhwng 7-9. Os hoffech gip olwg ar y
wynebau fydd o bosib yn cynrychioli Cymru yng Ngemau’r
Gymanwlad yn Awstralia yn 2018 - dyma’ch cyfle.
Fel ffan pêl rwyd a Chymraes falch, dwi’n eich annog i ddod
i fwynhau’r wledd o adloniant. Cewch eich syfrdanu gan safon
uchel y menywod ifanc yma. Dewch i gefnogi tîm Cymru yn eu
hymgyrch i gyrraedd Cwpan Ieuenctid y Byd 2017.
Cerys Anna bowen, Canton, Caerdydd

chLoe James o’r rhos
ynG nGharfan PêL-rwyd
cymru o dan 21 oed

Diolch i gefnogaeth y tîm, ffeindiais fy hyder unwaith yn rhagor,
a chwympo mewn cariad gyda phêl rwyd.
Roeddwn yn gweithio fel aelod o dîm Cyfathrebu S4C ar y
pryd pan welais yr hysbyseb swydd Pêl Rwyd Cymru.
Roeddwn yn aml wedi pendroni pam nad oedd gen i lawer o
wybodaeth am Bêl Rwyd Cymru, ac am ba reswm doedd y
gêm ddim yn derbyn mwy o sylw ymysg y cyhoedd a’r
cyfryngau. Penderfynais felly, os oeddwn yn cael cynnig y
swydd, fy mod am drio newid hyn a bod o gymorth i’r
Gymdeithas yn eu hymgyrch o geisio denu sylw i’r gamp.
Dyma’r tro cyntaf i Bêl Rwyd Cymru gyflogi Swyddog
Cyfathrebu. Braint oedd cael bod y penodiad cyntaf a derbyn
rôl fyddai o bosib yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Fy 3
nòd yn y swydd ydy:
•

Codi ymwybyddiaeth y gêm yng Nghymru gan obeithio bod
o gymorth i’r Tîm Datblygu wrth gynyddu aelodaeth.

•

Gwneud mwy o ddefnydd o’r Gymraeg wrth hyrwyddo’r
gamp. Mae’r iaith Gymraeg yn hynod bwysig i mi, a dwi’n
falch fod Pêl Rwyd Cymru yn cydnabod hynny.

•

Dangos i Gymru pa mor bwysig yw Pêl Rwyd Cymru yn rôl
menywod o fewn byd patriarchaidd chwaraeon, yn dilyn
llwyddiant yr holl bencampwyr benywaidd yng Ngemau’r
Olympaidd a Pharalympaidd eleni.

Wir, ers i mi ddechrau’r swydd ym mis Mai, dwi wedi cwrdd â
chymaint o wahanol fenywod ffantastig. Dwi wedi cwrdd ag
athletwyr carfan Cymru sy’n gweithio’n galed ofnadwy yn y
gampfa ac o fewn sesiynau hyfforddi ac ar yr un pryd yn
parhau â’u swyddi llawn amser. Dwi wedi cwrdd â llu o fenywod
sy’n gwirfoddoli oriau ac oriau o’u hamser rhydd yn hyfforddi
timoedd pêl rwyd leol, yn dyfarnu, yn rhedeg cynghrair leol,
neu hyd yn oed yn hyfforddi timoedd elît Cymru.
Dwi wedi clywed straeon am sawl merch a menyw sydd
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Mae Pêl-rwyd Cymru yn falch o
gyhoeddi’r garfan dan 21 oed o
bymtheg chwaraewr, lle caiff y
deuddeg terfynol eu henwi i wynebu
Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon
ym Mhencampwriaeth Pêl-rwyd
Ewrop yng Nghaerdydd.
Mae’r garfan yn cynnwys Chloe
James o’r Rhos.
Meddai Chloe,
“Roedd cael fy enwi fel un o’r
pymtheg athletwr yn y garfan yn anrhydedd mawr. Rwy’n
falch iawn o fod yn un o bedair merch o ranbarth pêl-rwyd
Afan Nedd Tawe yn enwedig.
“Mae’n dangos fod yr ardal yn datblygu chwaraewyr
arbennig ac yn edrych i’r dyfodol – sy’n ffantastig i fod yn
rhan ohono.
“Gydag ond pythefnos i fynd, byddwn ni i gyd yn
gweithio’n andros o galed i geisio ennill lle yng ngharfan
derfynol Cymru ar gyfer y gemau ragbrofol.”
Caiff y Bencampwriaeth ei chynnal yng Nghanolfan
Chwaraeon Cymru yng Ngerddi Soffia rhwng 7-9 Hydref
eleni. Mae’n ddigwyddiad arbennig iawn am ei bod hi’n
gystadleuaeth lle bydd y gwledydd yn cadarnhau eu lle yng
Nghwpan Pêl-rwyd Ieuenctid y Byd ym Motswana 2017.
Dyma’r tro cyntaf erioed i Gaerdydd groesawu gemau
rhagbrofol Cwpan Pêl-rwyd Ieuenctid y Byd.
Aeth Chloe i Ysgol Gyfun Ystalyfera, ac mae hi’n astudio
Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol
Metropolitan Caerdydd ar hyn o bryd. Mae hi’n chwarae
mewn safle ac wedi cynrychioli Cymru mewn pêl-rwyd o’r
blaen. Fe ddewisiwyd Chloe i fod yn gapten y tîm dan 21
oed yn ystod taith ddiweddar i Dde’r Affrig. Arweiniodd Chloe
y tîm yn ystod gemau prawf caled iawn yn erbyn tîm pêlrwyd De Affrica – un o dimau cryfaf y byd. Gobeithia Chloe
gynrychioli ei gwlad unwaith eto yng ngemau rhagbrofol
Cwpan Ieuenctid y Byd.
Dymunwn bob lwc i Chloe yn ystod ei hymgyrch!
I fod yn rhan o’r bwrlwm ac i gefnogi Cymru, cewch hyd i
docynnau ar wefan Ticketline: www.ticketline.co.uk/infnetball-world-youth-cup#bioe

Cynhyrchiad dwyieithog
yn ysbrydoli
Ar ôl iddo brofi llwyddiant mawr yng Ngŵyl Caeredin, cafodd
trigolion Cwm Tawe y cyfle ar Fedi’r 14eg i weld cynhyrchiad
cyntaf Cwmni Neontopia
o ddrama Alun Saunders,
a Good Clean Heart cyn
iddi fynd ar daith o
gwmpas Cymru. Enillodd
Alun
Saunders
y
dramodydd gorau am y
ddrama hon y llynedd yng
Ngwobrau Theatr Cymru
ac mae’r cynhyrchiad eisoes wedi cael ymateb ffafriol iawn gan
adolygwyr.
Mae’n gynhyrchiad bywiog, cyffrous, a grymus sy’n adrodd
hanes dau frawd sydd wedi eu magu ar wahan mewn ieithoedd
a diwylliannau gwahanol yn sgil proses fabwysiadu. Ar ei ben
blwydd yn ddeunaw oed mae rhieni Hefin (James Ifan) yn
datgelu bod ganddo frawd hŷn, Jay (Oliver Wellington), a bod
y brawd hwnnw wedi bod yn ysgrifennu ato. Mae hyn yn creu
argyfwng ym mywyd Hefin ac mae’n penderfynu mynd i
Lundain i gwrdd â’i frawd ac i ganfod y gwirionedd am ei
wreiddiau. Yr hyn sy’n dilyn yw stori perthynas y ddau frawd,
sydd â dim yn gyffredin o ran eu magwraeth a’u bywydau, ddim
hyd yn oed iaith na lliw eu croen. Wrth iddynt ddod i adnabod
ei gilydd ac ymdopi â’r
hyn sydd wedi digwydd
iddynt, mae’r ddrama’n
archwilio’r teimladau a
daliadau
mwyaf
elfennol sy’n perthyn i
ni – ein hunaniaeth, ein
lle yn y byd, a’n
perthynas ag eraill – yr
hyn sydd gennym yn
gyffredin a’r hyn sy’n

ein gwneud yn wahanol i’n gilydd.
Mae natur ddwyieithog y ddrama wrth wraidd ei thema
ganolog o archwilio hunaniaeth a gwahaniaeth, a’r ddwy iaith
yn cael eu cyfieithu ar gyfer y gynulleidfa drwy gyfrwng ardeitlau a oedd yn cael eu taflunio ar y set. Nid cyfieithiadau
slafaidd ydynt chwaith, a’r dramodydd yn chwarae gydag
ystyron a chonfensiynau diwylliannol.
Er bod y ddrama yn cynnwys sawl
cymeriad, dau actor sy’n portreadu’r
cyfan, a’u perfformiadau yn rhai anhygoel
o egniol a hynod o grefftus. Mae’r
llwyfannu yn slic ac yn ddychmygus a’r
modd y mae’r cyfryngau cymdeithasol yn
cael eu cynnwys yn y cynhyrchiad yn
hynod o effeithiol ac wrth fodd y llu o bobl
ifanc ddaeth i weld y ddrama yng
Nghanolfan y Celfyddydau Pontardawe.
Roedd ymateb y gynulleidfa ar ddiwedd
y cynhyrchiad cyfoes, didwyll a difyr hwn
yn wresog iawn a llawer yn trafod yn frwd wrth adael y theatr.
Cyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yw Alun, ac roedd
e’n falch o weld ei gyn-athrawes drama, Mrs Laurel Davies, yn
y gynulleidfa ar y noson gyda grŵp o ddisgyblion o’r ysgol.
Dywed Alun ei fod e wastad wedi mwynhau gwersi Drama yn
Ysgol Gyfun Ystalyfera, ond roedd e wastad angen ychydig
fwy o hyder.
“O’n i byth yn dychmygu gallen i fod yn creu gwaith Theatr
fel gyrfa,” meddai.
“Ro’n i yn y Chweched pan roddodd ein hathrawes, Laurel
Davies, bentwr o ffurflenni cais ar y ddesg ar gyfer Cwmni
Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Y peth cynta’ feddylies
i oedd ‘Sen i ddim yn ddigon da am hynna…’”
“Sai’n gwbod beth wthiodd fi i godi ffurflen, ond mi nes i. Ces
i le gyda’r cwmni, treulio mis i ffwrdd gyda 60 o bobol ifanc
hollol ossym, a des i nôl i’r ysgol yn LLAWER mwy hyderus.”
“Galluogodd hynny i fi hyfforddi fel actor ac i ddilyn y gyrfa
sy’n fy nghyffroi i. Ro’n i wir ishe dod ag a Good Clean Heart
– ein cynhyrchiad cynta ni fel cwmni – nôl i f’ardal leol yn y
gobaith y gallen i, falle, helpu ysbrydoli rhywun i sylweddoli bod
hyn yn bosib iddyn nhw hefyd.”
Sioned williams

Caeau Ystradgynlais
Glynllech
Ynys Glantawe • Tir newydd • Wern felen
Crofften • Cae Cefn Cae • Cae Pwll Philip
Waun fach • Wern genol • Cae’r deri • Stang gam
Cae bach • Wern hir • Cae hir • Wern tu hwnt i’r sgubor
Wern cae coed bach • Cae’r dros-cae • Coed cae’r Wern
Yr ardd fawr • Waun nant y ffin • Waun dan y domen
Cae’r dderwen gam • Cae’r drysgol ucha’
Cae uwchlaw’r drysgol • Cae bach wrth tir lan
Cae cae newydd • Cae dan y tir lan
Cae uwchlaw y tir lan • Rhos main • Waun goch
Bryn mawr • Cae bryn begely • Cae pant yr einos
Cae bryn begely ucha’ • Cae bryn begely isa’
Cae nant Dafydd fawr • Cae newydd
Cae sgubor • Cae glog faen
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harP and taP
Nos Wener, Hydref 28, 8pm
The Harriet Earis Trio a’r dawnswr
Lee Payne, Neuadd Les, Aber-craf
Ar ôl lansio eu cryno ddisg lwyddiannus yng Nghanolfan y
Celfyddydau Pontardawe ym mis Mai, mae Triawd Harriet
Earis yn ôl yn yr ardal yn y Neuadd Les, Aber-craf ar y 28ain o
Hydref gyda sioe newydd o’r enw “Harp & Tap”.
Mae’r triawd wedi ymuno â’r dawnsiwr tap rhagorol Lee
Payne i greu sioe newydd llawn egni sy’n cymysgu dawns
drawiadol gyda cherddoriaeth telyn.
Mae Lee Payne yn dipyn o “tap legend” erbyn hyn ar ôl bod
yn un o’r ddau ddawnsiwr a oedd yn gwneud “American-style
tap dance” yn y sioe Wyddelig “Riverdance”. Mae e’ wedi
dawnsio ar Top of the Pops a’r rhaglen “Got to Dance” ar Sky
One. Mae’n “Artist in Residence” yn y Theatre Royal yn
Portsmouth ac yn rhedeg cwmni dawns ei hunan: Bruckfeet
Productions www.bruckfeetproductions.com. Dyma gyfle prin
i weld ei ddull o ddawns aruthrol yn agos ac mewn awyrgylch
diddos.
Mae’r delynores Harriet earis, yn wreiddiol o Guildford yn
Surrey ond mae hi wedi dysgu Cymraeg ac yn awr mae’n byw
ger Aberystwyth. Mae hi’n gerddor prysur yn teithio’r byd gyda’i
cherddoriaeth wrth dangos ffordd newydd o ganu’r delyn
Geltaidd, yn defnyddio’r offeryn ar gyfer alawon cryf, bywiog
ac ar gyfer jazz. Mae hi wedi perfformio mewn cyngherddau
mawrion yn Neuadd Albert a’r 02 arena yn Llundain (i dros
25,000 o bobol) yn ogystal â chynrychioli Cymru gyda’i thriawd
yn Celtic Connections yng Nglasgow a’r Ŵyl Ban Geltaidd yn
Lorient. Mae hi wedi bod i fwy na 25 o daleithiau’r UDA wrth
ganu ei thelyn yn ogystal â gwneud cyngherddau rheolaidd yn
Yr Eidal, Yr Almaen, Ffrainc, Iwerddon a’r Iseldiroedd.
Mae cerddorion eraill y triawd wedi amlygu eu hunain yn y

byd pop a jazz. Mae Andy “wal” Coughlan yn byw yn lleol
yng Nglanaman ble mae’n rhedeg stiwdio recordio ei hunan o’r
enw “Bridegrow Studios” www.bridgerowstudios.co.uk. Mae
Wal wedi canu’r bas gyda band Gary Numan yn yr 80au mae’r triawd yn gwneud cover o’r gân “Are Friends Electric”
gan Gary Numan ar y delyn nawr! - ac yn fwy diweddar gyda
cherddorion enwog fel Cerys Matthews a Shakin’ Stevens. Yn
yr ardal yma mae’n boblogaidd iawn oherwydd ei waith gyda’r
bandiau Gypsy Jazz “The Amigos” ac “Afternoon in Paris”. Ar
y drymiau mae ’da nhw Sam Christie sydd hefyd yn byw yn
Aberystwyth nawr - pan dyw e ddim yn teithio’r byd! - ac sydd
yn ddrymiwr jazz profiadol iawn. Roedd Sam yn arfer cyflwyno
rhaglen jazz ei hunan ar Radio Ceredigion ac mae wedi canu
gyda llawer o fandiau jazz a pop ardderchog. Ar hyn o bryd
mae’n teithio gyda’r grŵp enwog “Mick Head and the Red
Elastic Band” o Lerpwl.
Bydd y triawd gyda Lee Payne yn gwneud y gyngerdd
arbennig yma yn Aber-craf ar y 28ain o Hydref fel rhan o’u taith
drwy Gymru’r wythnos yna. Ffoniwch 07890 142029 neu ebostiwch info@harrietearis.com er mwyn bwcio tocynnau
ymlaen llaw. Rydych chi’n gallu disgwyl noson o adloniant
gwych gyda dawns anhygoel a cherddoriaeth llawn egni!

O’r archif

Llifogydd Pontardawe yn y 1980au
20

