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Llynedd, ar Fai 2, 2014 cynhaliwyd cyfarfod llwyddiannus
yng Nghanolfan y Celfyddydau, Pontardawe pan sefydlwyd
Cronfa Goffa y Prifardd a Chyn-Archdderwydd Cymru
Dafydd Rowlands. Wedi’r cyfarfod hwnnw, fe benderfynodd
y Pwyllgor Llywio o dan gadeiryddiaeth John Evans sefydlu
Gwobr Goffa Dafydd Rowlands, a fyddai’n agored i fyfyrwyr
Chweched Dosbarth yn ysgolion Bryntawe, Gŵyr, ac
Ystalyfera i gyflwyno gwaith ysgrifennu creadigol yn y
Gymraeg gan ymgiprys am y wobr ariannol sylweddol
ynghyd â Thlws Coffa
Dafydd Rowlands.
Comisiynwyd artist
proffesiynol o Abertawe,
Nikki Cass, oedd yn
creu campweithiau
mewn gwydr lliw, i greu’r
tlws. Cyfaill dyddiau
ysgol Dafydd, sef y
Prifardd a’r Cyn-
Archdderwydd Meirion
Evans a wahoddwyd i
gloriannu gwaith y
myfyrwyr.
Ar Nos Iau, Ebrill 30,
2015 cynhaliwyd y
Noson Wobrwyo yng Ngwesty’r Manor Park yng Nghlydach,
ac roedd y neuadd enfawr dan ei sang. Llywiwyd y

gweithgareddau yn hwylus a
meistrolgar gan Catrin Evans,
cyflwynydd ac Uwch-Gynhyrchydd
Cwmni Teledu Tinopolis. Yn rhan
agoriadol y cyfarfod swynwyd y
gynulleidfa niferus gan leisiau swynol
a brwdfrydig cor ieuenctid Twrw Tawe
o dan gyfarwyddyd ac arweiniad Elfair
Jones, Catherine Price, Naomi Morris
a Chrisley Jones. Uchafbwynt y rhan
yma oedd perfformiad yr offerynnwr
Osian Jones wrth chwarae’r
soddgrwth (cello). 

Yn ail rhan y noson gwahoddwyd y Prifardd Meirion
Evans i draddodi’i feirniadaeth; ynddi mynegodd y pleser
a’r boddhad a gafodd wrth dafoli gwaith yr ymgeiswyr ifanc,
gan annog pob un i barhau i hogi a mireinio eu doniau

digamsyniol. Daeth tri i’r brig, sef Llygad dy le, Afal Coch a
Brychan, ac wedi hir ystyriaeth dyfarnwyd Gwobr Goffa
Dafydd Rowlands i Brychan. Datgelwyd mai Brychan oedd
Elin Havard, o Bontsenni, disgybl yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera. Yn gydradd ail oedd Llygad dy le, sef Nia
Williams (Ysgol Gyfun Gŵyr) ac Afal Coch, sef Leah
Estcourt (Ysgol Gyfun Bryntawe). Cyrchwyd Elin i’r llwyfan
gan wyrion Dafydd, Sara a Joseff, ac yna cyflwynwyd y tlws
iddi gan Margaret
Rowlands, gweddw y
diweddar Dafydd
Rowlands. Cyflwynwyd y
gwobrau ariannol i’r tair
gan John Evans,
Cadeirydd y Pwyllgor
Llywio. I gloi’r seremoni
darllenwyd detholiad o
waith Dafydd gan yr
actores enwog Rhian
Morgan, cyn ddisgybl yn
Ysgol Gyfun Ystalyfera.

I gloi’r noson, a fu’n
llwyddiant ysgubol, cyfar-eddwyd y gynulleidfa gan Huw
Chiswell, (yntau hefyd yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun
Ystalyfera) â’i ganu ysbrydoledig. Daeth y noson
fythgofiadwy hon i ben gyda’r dorf mewn hwyliau da yn
canu ‘Hen Wlad fy Nhadau’.

Yr artist Nikki Cass yn 
cynllunio’r gwydr lliw

Catrin Evans,
arweinydd y noson Huw Chiswell a’i fam Caryl

Meirion Evans, Leah Estcourt, Nia Williams, Margaret
Rowlands ac Elin Havard
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aCHOS i DDatHlU
Yn ystod 2015 fe fydd arolwg Gwylio
Adar yr Ardd (Garden BirdWatch) yn
dathlu ei benblwydd yn ugain oed.
Lansiwyd yr arolwg ym 1995 gan
Ymddiriedolaeth Adareg Prydain
(British Trust for Ornithology) a
chafwyd 5,028 o bobl yn cyfrannu
cofnodion erbyn diwedd y flwyddyn
honno. Erbyn heddiw mae 708 o’r
5,028 gwreiddiol yn parhau i
gyfrannu cofnodion yn wythnosol.
Rhaid i mi gyfaddef fy mod i yn un o’r 708 rheiny sydd yn
cofnodi niferoedd a rhywogaethau yn yr ardd o wythnos i
wythnos. Ers dechrau’r arolwg cafwyd 94.7 miliwn o gofnodion
rhywogaethau mewn gerddi - a hynny allan o 7.3 miliwn o
gofnodion wythnosol. Mae’r holl gofnodion wedi datgelu nifer
o newidiadau yn y defnydd a wna adar o’n gerddi o flwyddyn i
flwyddyn. Dangosodd yr arolwg y ffrwydriad fu mewn nifer y
Nico (Goldfinch) sydd yn defnyddio gerddi. Yn 1995 dim ond
12% o’r gerddi yn yr arolwg oedd yn cofnodi’r Nico. Erbyn 2012
roedd y nifer wedi cynyddu i 63%. Ond nid llwyddiannau yn
unig mae’r arolwg wedi cofnodi. Gwelwyd gostyngiad
sylweddol yn niferoedd y Llinos Werdd (Greenfinch) sydd yn
ymweld â’n gerddi. Bu gostyngiad mawr yn eu niferoedd o
ganlyniad i’r afiechyd trichomonosis a oedd yn arwain at
broblem bwydo ac yn y pendraw farwolaeth. Lle ar un adeg y
caed gerddi yn cofnodi degau o’r adar cyn 2005/06, gwelwyd
cofnodion o tua pump i chwe aderyn erbyn 2010 ac erbyn
heddiw cofnod prin iawn yw’r aderyn yn y mwyafrif o’r gerddi
yn yr arolwg.

Yma yng Nghymru caed llwyddiannau o gymharu â gweddill
Prydain. Mae gerddi yma yng Nghymru yn fwy tebygol o gael
ymweliad gan Aderyn y To (House Sparrow), Coch y Berllan
(Bullfinch) a’r Gnocell Fraith Fwyaf (Great Spotted
Woodpecker). 

Gyda threigl y blynyddoedd ymestynwyd rhywfaint ar yr
arolwg i gynnwys rhywogaethau eraill. Erbyn hyn gofynnir i
gyfranwyr gofnodi mamaliaid ac ymlusgiad, Pili Pala, a
chacwn. Ceir adran hefyd sydd yn gofyn i bobl nodi unrhyw
aderyn neu greadur a welir yn dangos arwyddion afiechyd neu
yn cael ei reibio gan greadur arall. Y mae’r math yma o
gofnodion yn bwysig er mwyn ceisio cael darlun cyflawn o’r
hyn sydd yn digwydd yn y cynefinoedd a’r amgylchedd o’n
cwmpas.

Gydag ymestyn terfynau’r cofnodi i gynnwys rhywogaethau
eraill fe nodwyd bod 481 o wahanol rywogaethau wedi eu
cofnodi mewn gerddi led led Prydain. Ar y brig yn y cofnodion
mae gardd yn Swydd Cumbria sydd wedi cofnodi 167 o
wahanol rywogaethau. Tipyn o gyfanswm.

Erbyn heddiw mae’n bosibl cofnodi yr holl wybodaeth ar lein.
Er nad yw hyn wrth ddant pawb y mae’n gyfle gwych i chi
ddadansoddi y data sydd ar flaen eich bysedd. Er enghraifft y
mae’n bosibl i chi weld patrymau wythnosol a blynyddol o
unrhyw rywogaeth yn eich gardd. Y mae hyn yn eich galluogi i
weld pa adar sydd yn defnyddio gerddi ar adegau penodol o’r
flwyddyn neu yn ystod adegau o dywydd garw. Ar ben hyn i
gyd mae’n bosibl i chi greu graffiau a thablau i adlewyrchu’r
newidiadau yma.

Rhaid i mi gyfaddef bod yr ugain mlynedd o gofnodi wedi
bod yn bleser i mi. Fel nifer o erddi eraill rwyf wedi profi ennill
a cholli. Yn sicr mae’r Llinos Werdd mwy neu lai wedi diflannu
fel rhywogaeth yn yr ardd ac hefyd y Nico. Lle unwaith y cafwyd

corneL natur
dewi LewisLLais

Fe barodd tywydd sych yn ystod mis Ebrill gryn bryder a gofid
i drigolion cymoedd De Cymru oherwydd y tanau a gyneuwyd,
yn fwriadol yn ol pob tebyg, gan bobol anghyfrifol, boed yn
blant neu rai hŷn. Beth bynnag roedd y gwyntoedd cryf yn peri
i’r fflamau ledu yn gyflym, gan greu cryn drafferth i ymladdwyr
y Gwasanaeth Tân, a hyd yn oed eu gosod mewn sefyllfa
beryglus tu hwnt. Yn wir, digwyddodd un sefyllfa go beryglus
ar fynydd Alltygrug uwchben pentre Godre’r Graig, a gymerodd
17 awr cyn i’r perygl gael ei reoli. O ganlyniad cyhoeddwyd gan
yr awdurdodau y rhoddir £5000 fel gwobr am wybodaeth os
daliwyd y drwgweithredwyr a’u cosbi. Digwyddodd hyn yn ardal
Bonymaen ger Abertawe pan ddaliwyd a chosbwyd gwr ifanc
23 oed am gynneu tan yn ei ardal. Bydded hyn yn rhybudd
mewn pryd.

Oeddech chi wedi diflasu â’r holl gecru a’r lambastio a fu yn
y cyfnod cyn yr Etholiad? Pob plaid yn addo gwyrthiau, a ni’r
etholwyr yn cael ein drysu’n llwyr gan yr holl ddadleuon.
Cafwyd tair rhaglen deledu lle bu’r arweinwyr yn ceisio ein
darbwyllo, ond byddai un rhaglen wedi bod yn ddigonol,
oherwydd yr un dadleuon a glywyd ym mhob rhaglen. Yr unig
rhaglen a greodd argraff arnaf oedd yr un ar BBC WALES ar
gyfer y bobol ifanc o Landudno dan arweiniad y cyflwynydd
Huw Stephens. Roedd y drafodaeth ac ymatebion yr ifanc fel
awyr iach o’i gymharu â’r rhygnu diflas o du’r “gwleidyddion
profiadol”. Gobeithio i chi ddefnyddio’ch hawl i bleidleisio, yr
hawl y bu cryn ymdrech i’w sicrhau nol yn y bedwaredd ganrif
ar bymtheg. Gobeithio nad difaterwch y bobol enillodd y dydd.

John evans

Ariennir Llais yn rhannol gan
lywodraeth Cymru

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

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

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

Gwenallt
Mae’r Prifardd Alan Llwyd yn paratoi cofiant i Gwenallt.

Tybed a oes gennych lun neu atgof ohono? Cysylltwch â
Gareth Richards os oes gwybodaeth gennych. 

01792 815152 (dydd) 



50 o adar yn ystod y gaeaf rwyf yn lwcus i gael dau neu dri ar
y mwyaf. Wrth edrych ar yr enillion gallaf ddweud bod gweld y
Dryw (Wren) a’r Fronfraith (Song Thrush) yn amlach dros y
ddwy flynedd ddiwethaf yn codi’r galon. Ac hefyd mae’r hen
ffefrynau yn parhau i ymweld yn ddyddiol - y Jac Do (Jackdaw),
Robin Goch (Robin), Mwyalchen (Blackbird) a’r Titw Tomos Las
(Blue Tit). A dweud y gwir rwyf yn edrych ymlaen i’r ugain
mlynedd nesaf.

Ffoadur o’r gwaith glo oedd
Emlyn yn 1943. Doedd ei waith
yng nglofa’r Garth ddim digon
cynhyrfus iddo, ac roedd gweld ei
gyfeillion yng ngwisgoedd y
fyddin yn brolio am eu bywyd
anturus wedi ei berswadio i
wirfoddoli. ’Rol derbyn caniatad
ei reolwr i’w ryddhau o’i waith
ymunodd â’r Awyrlu, ac ymhen
amser ymunodd â chwrs
hyfforddi fel gynnwr yn Lincoln.
Yna cafodd ei ddewis yn un o
griw’r Lancaster, yn yr un
sgwadron â’r enwog Guy Gibson.
Gwnaeth 35 taith dros Ffrainc,

Gwlad Belg, Norwy, Yr Almaen a Rwsia, ond teimlai dristwch
wrth feddwl am adeiladau prydferthaf y cyfandir yn cael eu
dymchwel - dyna oedd eironi rhyfel. Daeth yr hedfan i ben yn
1945,ond hyd 1947 bu’n rhan o dimoedd achub mynyddoedd
Cymru a’r Alban yr RAF yn chwilio am olion damweiniau ac
achub awyrennwyr. Gwyddai am bob awyren a syrthiodd yn
Eryri, y Mynydd Du, yr Epynt a Bannau Brycheiniog a’u sicrhau
i’r Awdurdodau.

Daeth yn amser ymadael â’r Awyrlu, a dychwelyd i fywyd
sifil. Bu’n yrrwr bws i gwmni’r Eclipse yng Nghlydach am 8
mlynedd - pob gyrrwr a thocynnwr yn Gymry Cymraeg; yna
symudodd i’r byd diwydiannol yn gyrru crân yng ngwaith
Gilbertson, Pontardawe ac yna symudodd i waith Alcan
Felindre fel gyrrwr gantri. Er hyn, roedd ysfa ynddo i gyflawni
swydd mwy buddiol a chafodd ei ddewis gan y Gwasanaeth
Ambiwlans fel gyrrwr/gwas meddygol yn ardal Pontardawe lle
bu am 20 mlynedd. Galluogodd hyn iddo bod o wasanaeth i’r
gymuned yn lleol, ac fe’i etholwyd yn Gynghorwr Cymuned,
yna yn Gynghorwr i‘r Bwrdeistref, cyn dod yn hwyrach yn
Ddirprwy Faer Cyngor Dyffryn Lliw. Yn ogystal parhâi i fod yn
gynghorwr Cyngor Tref Pontardawe a chafodd ei ethol ddwy
waith yn Faer.

Un o’i ddiddordebau oedd cerddoriaeth, a bu’n aelod o Gor
Orffews Treforys am 50 mlynedd gan deithio i Sbaen, yr
Almaen, Canada, America ac Awstralia, ond ni anwybyddodd
y pethau bychain gan iddo fod yn is-organydd yn Gosen,
Trebanos a’r Tabernacl, Pontardawe, ac yn organydd yn
Saron, Rhydyfro, capel ei hen dadcu.O bryd i’w gilydd byddai’n
cyfeilio mewn cyfarfodydd yng Nghartrefi Gelligron a Danybryn
Bu’n olynydd i’r diweddar Martin John fel swyddog Henoed
Pontardawe, yn Llywodraethwr Ysgol Gynradd Llangiwg, yn
Ysgrifennydd Cymdeithas RAF Cangen Pontardawe, yn
swyddog gyda Chymdeithas Cenedlaethol Pensiynwyr Cymru.
Fe’i anrhydeddwyd â Medal Gee am ei ffyddlondeb i’r Ysgol
Sul. Does rhyfedd iddo dderbyn plat “Halen y Ddaear” o law
Alwyn Humphreys am ei wasanaeth i’r Gymuned.

Pan feddyliwn am yr holl a gyflawnwyd gan Emlyn yn ystod
ei fywyd, ni allwn ond dweud “da was, da a ffyddlon”. Diolch o
galon, Emlyn.

tal williams

PoboL y cwm
emLyn wiLLiams
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CYLCH CINIO CWMTAWE
Prif westai’r Cylch Cinio yn eu Cinio Gwyl Ddewi oedd yr Athro
Emeritws Ddr Prys Morgan (gynt o Brifysgol Abertawe), a
groesawyd yn gynnes iawn gan Lywydd y
Cylch Cinio John Evans. Soniodd Prys yn
ei araith am ei gysylltiad dros gyfnod hir â
Chymdeithas y Cymmrodorion sydd â’i
dechreuadau nol yn Llundain bron 300
mlynedd yn ol. Soniodd am bwysigrwydd y
cymdeithasau sydd wedi bod yn gynheiliaid
yr iaith Gymraeg a’i diwylliant dros y
blynyddoedd, a phwysleisiodd gyfraniad
cylchoedd cinio ledled Cymru sy’n dal i
hyrwyddo’r Gymraeg, ac yn hyn o beth fe
allwn ni fel aelodau Cylch Cinio Cwmtawe
ymfalchio yn y ffaith honno ers 1977. Cyfranwyd at yr
Eisteddfodau Cenedlaethol ac Eisteddfodau Cenedlaethol yr
Urdd yn ariannol yn rheolaidd, ac ar hyn o bryd mae’n
allweddol wrth drefnu cyfarfodydd Coffa Cyn-Archdderwydd
Cymru, y diweddar Brifardd Dafydd Rowlands mewn cysylltiad
â’r papur bro Llais. Mynegwyd geiriau o werthfawrogiad
diffuant gan Brin Jones, a fu’n cyd-weithio gyda Prys ar
wahanol brosiectau.

Gwr gwadd yng nghyfarfod Mis Ebrill oedd y bonwr Harri
Williams o’r Hendy. Brodor o Nefyn yn wreiddiol ac wedyn
symudodd y teulu i Aberdaron. Athro wrth ei alwedigaeth, gan
ddechrau ar ei yrfa fel Athro Mathemateg yn Bradford. Oddiyno

cafodd swydd yn
Ysgol Eilradd
Rhydaman, cyn
gorffen ei yrfa
addysgol yng
Ngholeg Technegol
Llanelli. Byrdwn ei
sgwrs oedd olrhain
bywyd yr ysgolhaig
a’r naturiaethwr
enwog o Gymro
d d e c h r a u ’ r
ddeunawfed ganrif,
Edward Llwyd.
Ynghlwm wrth hyn
fe soniodd am ei

ddiddordeb bersonol ef ym myd natur gan ddangos sleidiau
amrywiol o fyd natur, gan son am y creaduriaid a’r planhigion
ryn ni fel pobl gyffredin yn eu cymryd yn ganiataol, ac heb roi’r
sylw dyledus iddynt. Mynegwyd diolch ar ran yr aelodau gan
Robat Powell. 

Mae rhaglen ddiddorol wedi ei threfnu weddill y flwyddyn;

Mis Mai: Y Parchg Carl Williams, Llandybie a’i destun
“Dylanwadau”. Sylwer y cynhelir y cyfarfod hwn ar NOS
FERCHER, Mai 20 yn lle’r dyddiad a drefnwyd yn wreiddiol,
sef, Nos Lun Mai 11.

Mis Mehefin: Nos Lun, Mehefin 8: Yr hanesydd Dr Steven
Thompson o Brifysgol Aberystwyth sydd â diddordeb amlwg
mewn hanes lleol, ac yn gyfrannwr cyson i’r Llais gyda’i golofn
ddiddorol ar agweddau ar hanes Cwmtawe.

Medi 13: Cyfarfod gydag un o gynrychiolwyr Undeb Rygbi
Cymru.

Hydref 12: Y naturiaethwr Dewi Lewis, Clydach.

tachwedd 9: Y Prifardd Robat Powell.

Rhagfyr 14: Cinio Nadolig yng nghwmni’r cerddorion gwerin
Eifion Price a Keri Morgan.

Cynhelir y cyfarfodydd yng ngwesty’r Dillwyn Arms,
Pontardawe, ac mae yna groeso cynnes i unrhywun a
ddymunai ddod. Dylid cysylltu â John Evans (01792 842853)
neu Ioan P. Lewis (01269 822397). 

Prys Morgan

Harri Williams a John Evans



 

DyRCHaFU williaM GilBeRtSOn

Yn yr unfed ganrif ar hugain, mae’r rhan fwyaf o drigolion
Cwm Tawe yn gweithio yn y sector gyhoeddus neu i
gwmnïau mawr rhyngwladol. Mae’r sefyllfa heddiw yn
wahanol iawn i’r un a fu yn y cwm yn y gorffennol pan roedd
cwmnïau lleol yn darparu gwaith ar gyfer canran uchel o
bobl ym mhentrefi’r cwm. Roedd perchenogion y cwmnïau
hyn yn byw yn yr un cymunedau â’r gweithwyr a oedd yn
llafurio i greu eu cyfoeth sylweddol. Hefyd, er gwaethaf
streiciau, gweithredu diwydiannol ac anghyfartaledd
cymdeithasol, roedd y berthynas rhwng gweithwyr a
chyflogwyr yn agosach, er gwell ac er gwaeth, ac roedd
cyflogwyr yn unigolion pwysig yn eu cymunedau ac hyd yn
oed yn allweddol yn y modd y crëwyd cymunedau’r cwm. 

Mae Pontardawe yn enghraifft dda o’r perthnasau
agosach hyn rhwng gweithwyr a chyflogwyr yn y gorffennol
ac mae hyd yn oed yn bosibl ystyried y drefn yn ‘dref
cwmni’, sef cymuned ble y
chwaraeodd cwmni rôl bwysig
yn y modd y crëwyd y
gymuned ac wedyn ym mhob
agwedd o fywyd beunyddiol
pobl y dref. Teulu y
Gilbertsons, wrth gwrs, oedd
ynghlwm â datblygiad
Pontardawe ac yn gyfrifol am
ddarparu gwaith a rhoi
arweinyddiaeth i’r gymuned.
Mae’n dal yn bosibl gweld ôl
aelodau’r teulu a’u dylanwad
ar Bontardawe, o fodolaeth
eglwys All Saints, i dŷ crand
Glyntawe ar y ffordd rhwng
Pontardawe a Rhyd-y-fro, ac
hyd yn oed ystâd tai newydd
Parc Gilbertson.

Un agwedd ar y berthynas rhwng cyflogwyr a gweithwyr
yn y gorffennol sydd wedi diflannu heddiw yw’r teyrngedau
llawn parch a roddid i gyflogwyr gan y gweithwyr. Un ffurf a
ddefnyddiwyd ar draws Prydain, ac eto yn un sydd wedi
diflannu’n llwyr ac sydd bron yn hollol anghofiedig heddiw,
yw’r addurnlythyrennau. Roedd y rhain yn cynnwys
datganiadau yn canu clodydd yr unigolyn a oedd yn derbyn
yr addurnlythyren, datganiad a addurniwyd yn lliwgar â
lluniau ac addurniadau eraill.

Roedd addurnlythyrennau yn gyffredin ar draws Prydain
ac wedi cael eu defnyddio yn ne Cymru a Chwm Tawe
hefyd. Ond, yn fwy cyffredin na’r rhain yn yr ardaloedd
Cymraeg eu hiaith, ac yn enwedig hyd at ganol y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, oedd y cerddi a
gyfansoddwyd gan feirdd gorau’r cyfnod ac a gyflwynwyd
mewn cystadlaethau eisteddfodol. Cafodd un cerdd o’r fath
ei chyflwyno yn Eisteddfod yr Alltwen ym 1867 gan
‘Brythonfryn’, yn canu clodydd William Gilbertson,
perchennog gweithiau tun y dref o 1861 ymlaen.

Mae’n dechrau trwy gyfeirio at ei nodweddion fel dyn, ac

cof y cwm
steven thompson

mae Brythonfryn yn mynnu bod Gilbertson yn dad ac yn ŵr,
yn wladgarwr ac yn Gristion, yn enwog trwy’r wlad, a’i fod
wedi ei edmygu gan ei weithwyr ac eraill o bob haen yn y
wlad. Un o’r themâu pwysicaf yn y gerdd yw triniaeth
Gilbertson o’i weithwyr. Gan adlewyrchu delfryd y cyfnod o
gyflogwr da, roedd Gilbertson yn gyfrifol nid am ddarparu
gwaith i drigolion y dref yn unig, meddai, ond hefyd am wella
cyflwr cymdeithasol pob gweithiwr. Roedd Gilbertson yn
derbyn ac yn cwrdd â’r cyfrifoldeb hwn yn ôl Brythonfryn,
ac yn edrych ar ôl eu hanghenion ysbrydol a chymdeithasol
yn ogystal â’u hanghenion materol.

Yn y gerdd, mynna Brythonfryn bod credoau crefyddol
yn lliwio gweithredoedd Gilbertson, a welwyd yn fwyaf
amlwg yn ei barch at y Saboth. Tra bod peirianwaith
gweithfeydd eraill ar draws y Deyrnas Unedig yn tarannu ar
y Sul, diffoddwyd ffwrneisiau gweithfeydd tun Pontardawe
a rhoddwyd hoe a thawelwch i weithwyr y pentref ar ddydd
yr Arglwydd. Yn ogystal, er ei fod ef ei hun yn Eglwyswr, nid
oedd Gilbertson yn ddyn cul ac roedd yn barod i gydnabod
anghenion Anghydffurfwyr ac uno â chapelwyr yn y frwydr
yn erbyn pechod.

Roedd y credoau crefyddol hyn yn sail i’w weithgareddau
dyngarol hefyd a chanmolwyd ei barodrwydd i helpu pob
achos yn y gymuned, gan gynnwys y tlodion a phlant

amddifad. Rhoddai
gyfraniadau i bob cronfa a
sefydlwyd ym Mhontardawe,
canmola Brythonfryn, tra
bod ymwelwyr i’w ddrws yn
gallu disgwyl rhyw
garedigrwydd bach neu’i
gilydd a fyddai’n eu helpu
mewn anffawd.

Mae’r gerdd yn cydnabod
hefyd rolau cyhoeddus mwy
seciwlar Gilbertson, gan
gynnwys ei waith fel ynad
heddwch. Mae’r gerdd yn
honni y dylai troseddwyr
ofni ei ymlyniad wrth y
gyfraith ond ei fod hefyd yn
selog yn ei amddiffyniad o’r

di-euog. Roedd yn gyfiawn ac yn drugarog yn ei
benderfyniadau. Ef oedd yn gyfrifol am berswadio’r
awdurdodau i sefydlu llys ynadon yn y dref er mwyn clywed
achosion, ac am sefydlu cell yn y dref i garcharu
troseddwyr.

Felly, mae cerdd Brythonfryn er clod am William
Gilbertson yn enghraifft dda o’r ganmoliaeth a’r teyrngedau
a roddwyd i rai cyflogwyr yn y Gymru Fictorianaidd. Ar un
adeg, byddai beirdd yn canu mawl i dywysogion ac
uchelwyr, ond yn yr oes ddiwydiannol, cyflogwyr oedd yn
derbyn canmoliaeth farddol. Mae’r ffynonellau hyn yn
awgrymu parch ac edmygedd tuag at rai cyflogwyr yn ne
Cymru, er gwaethaf ymdrechion ar y pryd, ac ers hynny, i’w
portreadu fel diafoliaid di-deimlad, hunanol. Ar yr un pryd,
efallai y dylid ystyried ffynonellau o’r fath fel ymdrech i
atgoffa cyflogwyr o’r disgwyliadau a roddwyd arnyn nhw gan
eu cymunedau, a bod canu o’r fath neu deyrngedu
cyhoeddus, yn ffordd o ddylanwadu ar ymddygiad
arweinwyr y byd diwydiannol hyn. Crëwyd delwedd
ddelfrydol trwy’r dulliau hyn a byddai barnu cyhoeddus ar
gyflogwyr pe na byddent yn cwrdd â’r ddelfryd.
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Gwaith dur a thunplat W. Gilbertson yn 1925. Caewyd y gwaith yn
1962 a chwalwyd yr olion olaf yn 2012.



y PaSG
Am naw o’r gloch ar fore dydd y Groglith cynhaliwyd Oedfa
Gymun Sanctaidd yn Eglwys Abercraf, gwasanaeth undebol
yn Ty’nycoed am hanner awr wedi deg a gwasanaeth Undebol
‘Yr awr olaf wrth y Groes’ yn Eglwys Callwen am ddau o’r gloch
i gyd dan ofal y Parch Alun Brookfield.

Ar fore Sul y Pasg cynhaliwyd Cymanfa Ganu yn Ty’nycoed
ac eto yn yr hwyr. D. Huw Rees oedd yr arweinydd gwadd gyda
Christopher Lewis yn cyfeilio. Margaret Bush oedd llywydd yr
oedfa foreol a Gareth Hopkin yn llywyddu yn yr hwyr.

Fe ddarllenodd Manon Evans weddi yn oedfa’r bore a’r
hwyr, gyda Carwyn yn darllen o’r ysgrythur ar wahan. Fe
ganodd ffrind Manon, Catrin yn y bore ac yn yr hwyr, ac fe
ganodd ddeuawd gyda’i brawd Tristan.

SeFyDliaD y MeRCHeD
Aeth yr aelodau am ginio i’r Chameleon ar Ebrill 1af ac
Amanda perchen y sefydliad ddaeth i siarad â nhw yng
nghyfarfod mis Ebrilll. Ysgrifennu Creadigol, yn dechrau gyda’r
pwnc “Mi gredaf” a bu’n rhaid ysgrifennu tair brawddeg am
hynny ac yna wyth brawddeg wahanol amdanynt eu hunain.

BeDyDD
Ar fore Sul y 12fed fe fedyddiwyd Iestyn Paul Rhys Carew,
“Gerddi Ochr yr Afon”, Yniswen, gan y Parchg Alun Brookfield.
Bachgen ifanc yw Iestyn ac yn un o blant Ysgol y Cribarth.

MaRwOlaetH
Cydymdeimlwn â theuluoedd y diweddar Mrs Wendy Ann
Williams a Walter Kenneth Charlton, Yniswen.

Hefyd gyda theulu Mrs Sylvia Lewis, gweddw’r diweddar
Canon Gruffydd Lewis, cyn offeiriad Capel Coelbren. Bu farw
Gwenda Olive Jones, un o deulu Cefncul ond yn byw yn awr
yn Nhrecastell. Cydymdeimlwm â’i mab Gary a’r teulu.

ySByty
Dymunwn yn dda i Mrs Ann Lewis, Craigynos a Mr Douglas
Smith, Yniswen: y ddau adref ar ôl cael triniaeth.

ainOn
Nos Fercher 15fed o Ebrill cawsom amser pleserus iawn yn y
Chwaeroliaeth wrth i Angharad Samuel ein swyno wrth
chwarae’r delyn. Roedd pawb wedi mwynhau. Bydd Angharad
Sofia a Sian yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili
yn yr ensemble ar y telynau. Dymunwn bob llwyddiant iddynt.

OeDFaOn y PaSG
Cafwyd dwy oedfa fendithiol ar ddydd Gwener y Groglith –
oedfa bregethu yng nghapel Ainon yn y bore a’r Parchedig Carl
Willliams yn gwasanaethu. Yna, yn y prynhawn, yn Sardis
gweinyddwyd y Cymun gan y Parchedig Ieuan Davies.

Ar fore Llun y Pasg yng nghapel Yorath Cwmgiedd
cynhaliwyd y Gymanfa Ganu. Yr arweinydd gwadd oedd Mr
Nigel Hopkins a Mrs Sian Richards oedd yr organyddes.
Cymerwyd at y rhannau arweinol gan Catrin Williams, Catrin
Jones, Megan Finch a Carwyn Jones. Darllenwyd emynau
hefyd gan Angharad ac Elin. Llywyddwyd oedfa’r bore gan Mrs
Ann Finch.

CyMORtH CRiStnOGOl
Yn ystod yr wythnos yn dechrau ar Fai 11, bydd gwirfoddolwyr
yn mynd o dŷ i dŷ i gasglu. Byddwn yn ddiolchgar am y
gefnogaeth arferol eleni eto. Yna, yng nghapel Sardis am 3 o’r
gloch ar brynhawn dydd Sul, Mai 17 cynhelir oedfa arbennig
Cymorth Cristnogol. Disgwylir i wasanaethu y Parchedig Jeff
Williams, Aberhonddu.

ystradGynLais

aber-craf
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CynGeRDD
Yn eglwys Sant Cynog am 7 o’r gloch ar Nos Wener, Mai 15,
cynhelir cyngerdd a’r elw at waith Cymorth Cristnogol. Yn
cymeryd rhan bydd Côr Merched Tre-Gŵyr dan arweiniad Mr
Nigel Hopkins a chôr plant Ysgol Dyffryn y Glowyr. Mynediad
£3. Dewch i fwynhau a chefnogi.

wOOttOn BaSSett yn MwynHaU SŴn y GyRlaiS
Ar ddydd Sadwrn, Mawrth 21, teithiodd Côr y Gyrlais i Wootton
Bassett i ganu yn Eglwys Sant Barnabas i gefnogi elusennau.
Gwnaethpwyd y trefniadau gan y Sgwadron Bennaeth
Raymond James a fe hefyd oedd cyflwynydd y noson.
Dechreuwyd drwy ganu ‘God Save the Queen’. Roedd
cantorion y Cotswold hefyd yn cymeryd rhan, gyda’u
cyfarwyddwr cerdd Joe Moore, yn cyflwyno ‘Music of the Night’
‘Like a Prayer’, ‘With or without you’ a ‘Viva La Vida’. 

Canodd Côr y Gyrlais ddeuddeg cân dan arweiniad Huw
Parkman, y cyfarwyddwr cerdd, a Christoper Lewis yn cyfeilio
yn cynnwys –‘Anthem o Chess’, ‘Salm 23’, Senzenina’,
‘Myfanwy’, ‘Unchained Melody’, ‘Tangnefeddwyr’’, By Babylons
Wave’, ‘Granada’, ‘Tell my Father’, Canwyd ‘American Trilogy’,
dan arweiniad Peter Kirk, y dirprwy gyfarwyddwr cerdd,
Canodd y gynulleidfa ‘You’ll never walk alone’ gyda’r Côr.
Cafwyd gwerthfawrogiad brwd gan y gynulleidfa niferus. Bu
Brian Hastie, aelod o’r Côr yn chwarae nifer o alawon
Albanaidd ar y ffidil, a Huw Parkman yn chwarae alawon
poblogaidd ar y piano.

Daeth y gyngerdd i ben drwy ganu ‘Hen Wlad fy Nhadau’ a
barodd i rai Cymry Alltud golli deigryn. Diolchwyd yn gynnes i’r
Côr am eu perfformiad rhagorol gan gadeirydd y clwb Rotary
– yn wreiddiol o Bontllanfraith – a gofyn iddynt ddychwelyd yn
2016.

Wrth ymadael â’r eglwys, dywedodd un dyn wrth Raymond
James, y cyflwynydd, taw dyna’r gyngerdd orau iddo fod ynddi
a chyflwynodd gyfraniad sylweddol i’r elusen.

Mae croeso cynnes i aelodau newydd ddod i’r ymarferion
ar nos Lun a nos Iau o 7 yr hwyr i 9 yr hwyr, yn Neuadd Les
Cwmtwrch.

MaRwOlaetH
Yn dawel ar Ebrill 14, yn Tŷ Olwen bu farw Brian Davies, Heol
Derwen, priod Wendy, tad Bethan a Cerith, tadcu Jordan, Cai
a Gwen, tad yng nghyfraith Rhodri a Melanie.

Cofiwn amdano yn y Siop ar Heol Eglwys. Cydymdeimlwn
yn ddwys â’r teulu yn eu hiraeth a’u galar.

CaPel CwMllynFell
Dyma drefn y gwasanaethau am fis Mai –oedfa am 10.30 bore
Sul:-

10 Mr islwyn Hopkin
17 Mr Rhidian Griffiths
24 y Parchg Paul Mainwaring
31 Mr Owen Pugh

ClwB BOwliO
Mae’r tymor newydd wedi cychwyn i’r bowlwyr ond mae angen
gwaed newydd arnynt. Os oes diddordeb, cysylltwch â Mr
Aeron Williams drwy swyddfa’r Neuadd.

MaRwOlaetH
Fe ddaeth tristwch wrth glywed am farwolaeth tair o wragedd
y pentre, dwy wedi byw bywyd llawn a hir a’r llall â’i bywyd wedi
dod i ben yn llawer rhy gynnar. Ie, Mrs Mavis Davies 89 oed o
Nantlais, gwidw’r diweddar Les. Mam Malcolm, Lyneth, Jackie,
Aneira, David, Alun a Dylan, mamgu dyner i’w holl wyrion,
wyresau, gorwyrion a gorwyresau, a Mrs Betty Evans, o Heol
Gwilym, 87 oed, gwidw’r diweddar Wil mam Adrian a Mamgu
annwyl Sean.

cwmLLynfeLL



Ac yna Mrs Terry Hopkin, 58 o Heol y Coedcae, gwraig
Steve, mam Leanne a Lyn a mamgu gariadus Fay a Jade.
Estynnwn bob cydymdeimlad i’r tri teulu yn eu colled a’u galar.

Pant-teG

OeDFaOn y PaSG
Da oedd cael cwmni cefnogwyr y
Cwrdd Undebol gyda ni yn y ddwy
oedfa. Y Parchg Kenneth Lintern
oedd â gofal Gwasanaeth Gwener
y Groglith a Mr Dewi Davies
Gwasanaeth Sul y Pasg. Diolch i’r
ddau ohonynt am ddwy oedfa
fendithiol dros yr Ŵyl. Yn ystod
Gwasanaeth Sul y Pasg bu
Llywelyn yn rhannu wyau Pasg i’r
gynulleidfa. Gweithred fach hyfryd
iawn oedd yn fodd i lonni pawb
oedd yno. Bydd Gwasanaeth
Sulgwyn eto ym Mhant-teg.

CROeSO nôl
Da oedd gweld bod Mrs Nancy Richards wedi gallu ail ymuno
â ni wedi cyfnod o anhwylder. Roeddem wedi gweld ei heisiau
yn ei sedd arferol.

y weRn yn CyDyMDeiMlO

RHOi DiOlCH aM FywyD Kate
Gyda’r tristwch pennaf y clywsom fod Mrs Kate Rogers wedi
ymadael â ni. Roedd Kate gyda’r hynaf oedd yn byw yn
Ystalyfera erbyn hyn a chofiwn amdani fel gwraig rinweddol i’w
diweddar ŵr Les, fel mam gariadus i Margaret a’r diweddar
Gethin ac i Doran a Mary. Fe fydd David, Philip, Rhian,
Michael, Aled a Sioned yn cofio am Kate fel mamgu dyner
ynghyd a Sarah, Claire, Barry Emma a Chris. Yn sicr iawn
roedd cwpan Kate fel hen famgu yn sicr yn llawn pan ddaeth
Joshua Jack, Joe, Chloe, Scott, Harri ac Imogen i mewn i’r byd
ac i mewn i’w bywyd. Bydd Margaret yn gweld eisiau Kate fel
chwaer yng nghyfraith annwyl a chofir amdani hefyd fel modryb
garedig i’w theulu.

Wrth feddwl am Kate rhown ddiolch amdani fel un oedd wedi
ei bendithio’n helaeth â’r gallu i ddangos gofal a chariad tuag
at eraill. Yn ychwanegol at hyn bydd llawer yn yr ardal yn cofio
am Kate fel un oedd wedi gweithio yn y gegin am flynyddoedd
lawer yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yn uchel ei pharch yng ngolwg
pawb a ddeuai i gysylltiad â hi.

Cefnogai bopeth da oedd yn cymryd lle yn y gymuned ac
ymhyfrydai bod ei henw lawr ar gofrestr yr Eglwys ym Mhant-
teg, lle roedd Kate yn ddiacones ac yn gefnogol i bob
gweithgaredd oedd yn gysylltiedig â’r capel.

Bu fyw bywyd llawn iawn hyd y diwedd braidd, ond er
gwaethaf caredigrwydd ffrindiau da fel Caryl, Marlene, Noran
a Fiona, a chariad mawr ei theulu annwyl tuag ati fe ddaeth yr
amser i Kate ffarwelio â ni gan adael ei theulu hyfryd i alaru ar
ei hôl ond ar yr un pryd i ymhyfrydu yn ei pherson.

Diolch am fywyd hir a dedwydd Kate ac am y fraint o gael ei
nabod.

COFiO aM naOMi
Er yn oedrannus ymadawodd Mrs Naomi Thomas â ni yn
ddisymwth ac yn annisgwyl tra’n yr ysbyty yn Singleton, ac yn
naturiol roedd hyn yn golled enbyd i’w theulu annwyl.

Roedd Naomi a’i diweddar ŵr Vernon wedi byw i’w gilydd
am bumdeg pump o flynyddoedd ac roedd eu cariad a’u gofal
y naill at y llall yn ysbrydoliaeth i bawb oedd yn eu nabod.

Wrth feddwl am Ann ac Ogwyn fe gafodd Ann yn ei mam
bopeth fyddai‘n dymuno cael mewn mam dda a chariadus ac

ystaLyfera

roedd Naomi ’run mor gefnogol tuag at Ogwyn a hwythau run
mor ofalus tuag ati hithau. Roedd Naomi yn famgu dyner i
Elizabeth a Jonathan ac i Ben a Peta a heb amheuaeth roedd
llawenydd Naomi yn gyflawn pan ddaeth Daniel ac Abigail i
mewn i’r byd ac i mewn i’w bywyd. Bydd Tudor, Elin ac Emyr
yn gweld eisiau Naomi fel chwaer yng nghyfraith annwyl a
modryb garedig.

Ganwyd Naomi ym Mhentrechwyth ond roedd wedi treulio
rhan fwyaf o’i bywyd yn Ystalyfera. Am flynyddoedd lawer
roedd Naomi wedi cynorthwyo Vernon ei gŵr yn ei waith fel
fferyllydd yn Abertawe ac roedd hi wrth ei bodd yn cwrdda yr
amrywiaeth o bobl roedd yn galw gyda nhw yn y fferyllfa.

Person oedd yn cael ei phleser o bethau cyffredin bywyd
oedd Naomi, sef bod yn yr ardd, trin blodau a darllen. Yn
ychwanegol at y diddordebau hyn roedd Naomi yn hoff iawn o
drafod materion dwys, a gellir dibynnu arni bob amser am farn
bendant a diamwys. Capel Jerusalem oedd ei chartref ysbrydol
ac yn ei dydd roedd i’n ffyddlon i’r oedfaon yno ac i’r
gweithgareddau oedd yn cael eu cynnal yn y capel.

Wrth edrych nôl ar fywyd Naomi hawdd gwerthfawrogi iddi
fyw ei bywyd yn y ffordd roedd hi’n dymuno ei fyw e, ond er
gwaethaf y gofal gafodd Naomi yn ysbytai’r ardal a chariad
mawr Ann ac Ogwyn a’r teulu oll tuag at Naomi, fe ddaeth yr
amser iddi hithau hefyd ffarwelio â ni, gan adael llu o atgofion
hyfryd a melys ar ei hol i’w theulu annwyl eu mwynhau ac i‘w
trysori.

Cydymdeimlwn yn dyner iawn â theuluoedd y cyfeillesau
uchod yn eu colled a’u hiraeth ar ôl anwyliaid iddynt

DaViD a Jenny yn DatHlU eU PRiODaS RUDDeM
Hyfrydwch o’r mwyaf
yw cael llongyfarch
David a Jenny ar
gyrraedd a dathlu
carreg filltir nodedig
iawn yn eu hanes yn
ddiweddar. Mae’r ddau
ohonynt yn adna-
byddus iawn yn yr ardal
ac yn uchel eu parch
yng ngolwg pawb sydd
yn eu nabod.

Yn ôl y disgwyl
roedd David a Jenny
wedi cael llawer iawn o
gardiau ac anrhegion
oddi wrth eu ffrindiau
ym mhobman ac
ychwanegwn ninnau fel
cymdeithas ein
cyfarchion ninnau i’r ddau ohonynt gan ddymuno blynyddoedd
lawer eto o fywyd priodasol dedwydd a bendithiol i David a
Jenny.

DyMUnO’n DDa i GyFaill
Ar hyn o bryd mae Mrs Margaret Harries, Canal Terrace yn yr
ysbyty yn Singleton. Y cysur mawr i’w theulu ac i’w ffrindiau
sydd yn poeni yn ei chylch yw bod Margaret yn cael y gofal
gorau gan y sawl sydd o’i chwmpas ac yn gwylio drosti. Mawr
yw’r gobaith y bydd Margaret yn cael adferiad llwyr a hynny’n
fuan iawn.

llOnGyFaRCHiaDaU MawR i ROna
Mae’r postman wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar yn
gwthio cardiau a chyfarchion caredig oddi wrth ffrindiau drwy
ddrws ffrynt Rona yn Heol y Wern, a hynny oherwydd iddi
ddathlu penblwydd nodedig iawn. 

Mae bywyd yn llawn syrpreises ac fe drefnwyd parti i Rona
i ddathlu’r achlysur yn nghwmni ei ffrindiau a’i theulu.

Fe gafodd Rona benblwydd wrth ei bodd gyda’i phobl ei hun
o’i chwmpas ac wrth i ni longyfarch Rona dymunwn nerth ac
iechyd i’r dyfodol iddi.
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BaBi
Ar Fawrth 28 ganwyd merch Lottie Gwen i Helen ac Andrew
Shoubridge yn Ysbyty Frenhinol Prifysgol Caerfaddon - wyres
gyntaf i Ann ac Alan Williams, Ynysforgan ac Irene a David
Shoubridge, Launceston, Cernyw.

Mae Helen yn athrawes yn Ysgol Gynradd St Andrews,
Caerfaddon ag Andrew yn arolygwr siartredig ym Mhryste. Pob
bendith i’r teulu bach newydd.

PRiODaS
Ar Sadwrn, Mawrth 28 yng nghapel yr Alltwen, priodwyd
Rhiannon merch Lynda a Terry Hammond, Bryn Llewelyn a
Darren mab Malcolm a’r ddiweddar Beryl Pugsley, Tiverton,
Dyfnaint.

Yn athrawes Gymraeg a phennaeth blwyddyn saith yn Ysgol
Gyfun Bro Myrddin, Caerfyrddin mae Rhiannon yn hynod o
ffyddlon yn y capel ac yn athrawes yn yr Ysgol Sul. Mae Darren
yn beirianydd gyda chwmni Weartech, Port Talbot.

Cynhaliwyd y brecwast briodasol yng Ngwesty Pen y Cae,
ac aethant ar eu mis mel i Florida. Pob bendith iddynt yn eu
bywyd priodasol.

GwaSanaetHaU
Ar ddydd Gwener y Groglith daeth nifer o bobol ynghyd i’r
oedfa gymun fendithiol o dan arweiniad ein gweinidog y
Parchedig Gareth Morgan Jones.

Cynhaliwyd oedfa gymun unebol yn y Capel a daeth
aelodau Soar-Maesyrhaf ar ddydd Sul y Pasg. Darllenwyd
rhannau o’r ysgrythur gan Nia Johns a Catrin Scourfield, Soar-
Maesyrhaf ac offrymwyd y weddi gan Elin Davies, yr Alltwen.

PRiODaS RUDDeM
Dathlodd Wynne (Hutchings gynt) a Philip Norling, Bryn Golau
eu Priodas Ruddem ar Ebrill 5.

Mae ganddynt ddau o blant Katherine a Christopher a
phump o wyrion – Ben, Thomas, Sophie, Isabella a Charlotte.

I ddathlu’r achlysur hapus aethant ar fordaith i Singapore,
Thailand, Vietnam a Hong Kong.

CyDyMDeiMlaD
Ar Mawrth 22, bu farw Eddie Hanford, Heol Derwen yn 88
mlwydd oed. Cydymdeimlwn â’i weddw Moyra, ei fab Roger ar
wyrion Martin a Clare a’r gor-wyrion Joshua, Amy, Becky, Ellie,
Isla Grace, Ben, Amy, Leigh a Daniel.

Ar Mawrth 26 bu farw David Rees, Lon y Wern yn 93
mlwydd oed. Cydymdeimlwn â’i fab John a’r wyrion Luke a
Fiona yn eu colled.

CyMDeitHaS ORGan aBeRtawe
Cynhaliodd Cymdeithas Organ Abertawe ddatganiad organ yn

yr aLLtwen
y Capel ar Ebrill 14 gyda Peter Carder, Aberteifi wrth yr organ.
Wrth gyfeirio at ail-gladdedigaeth Richard III yng Nghadeirlan
Caerlyr ar Mawrth 25, chwaraewyd darn o gerddoriaeth a
gyfansoddwyd ar gyfer y ffilm Richard III yn 1955 gan William
Walton.

Yna chwaraewyd Sonata II yn D leiaf, opus 148 gan Josef
Gabriel Rheinberger 1839-1901 ac yna Pastorale BWV 590
gan Johann Sebastian Bach 1688-1750 ac i orffen darn Sonata
yn G gan Edward Elgar 1857-1935 a chwaraewyd yn yr ail-
gladdedigaeth hefyd.

Dywedodd Peter Carder ei fod wedi bod yn anrhydedd i
chwarae organ mor swynol ac anogodd y swyddogion a’r
aelodau i’w gwarchod yn ofalus.

Diolchodd y llywydd am y lluniaeth a ddarparwyd gan y
Chwiorydd ar ddiwedd y noson. Noson i’w chofio.

SOaR
Ar Sul Mawrth 15 daeth y Parchg Derwyn Morris Jones atom
i’n harwain mewn oedfa Gymun fendithiol. Rydym yn
gwerthfawrogi ei wasanaeth yn fwy nag erioed o gofio bod
Eileen ei wraig yn wael ers tro. 

Ar Sul y Blodau Dr Dai Lloyd oedd yn ein gwasanaethu.
Cyfrannodd blant yr Ysgol Sul yn y gwasanaeth trwy gyd lefaru
geiriau emyn 272 (Caneuon Ffydd), gan Hywel M. Griffiths.
Derbyniodd bob un ohonynt Ŵy Pasg gan Beryl ar ddiwedd yr
oedfa.

Buom yn dathlu Sul y Pasg trwy ddilyn y gwasanaeth a
gyhoeddwyd yn y “Pedair Tudalen” gan Gymorth Cristnogol.
Dewisodd sawl aelod hoff emyn i’w canu, neu eu cydadrodd –
yn eu plith Tyrd atom ni (222). Cyduned Seion Lan (163) Cof
am y cyfiawn Iesu (500), Crist a orchfygodd (562), Os caf fy
Iesu’n rhan (361). Darllenwyd rhan olaf “Seimon Fab Jona” (I.
D. Hooson) a’r Lleidr Da” (Saunders Lewis) Rydym yn
ddiolchgar iawn i Tom ein horganydd. Roedd yn wir, Sul o Fawl.
Cyhoeddwyd croeso i wasanaeth Gwener y Groglith yn yr
Alltwen. Derbyniodd sawl un ohonom y gwahoddiad a chael
bendith yn y gwasanaeth i gofio Dioddefaint ein Harglwydd.

llOnGyFaRCHiaDaU
Llongyfarchiadau i’r Parchedig Judith Morris (Flook gynt) ar
gael ei phenodi yn Ysgrifennydd Cyffredinol y Bedyddwyr.

Da iawn deall hefyd bydd cerddorfa Ysgol Gymraeg
Pontardawe yn cynrychioli’r Sir yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yng Nghwm Rhymni.

Llongyfarchiadau hefyd i blant Ysgol Gymraeg Castell-nedd.
Byddant yn cynrychioli’r Sir mewn saith cystadleuaeth yno.
Mae Mr Tudur Jones, eu prifathro yn falch iawn ohonynt.
Dymunwn y gorau iddynt.

MaRwOlaetH
Yn 92 mlwydd oed, bu farw Myrddin Bale, Heol Woodland.

Bu yn aelod ffyddlon ac yn ddiacon yr hen. Danygraig.
Mae llawer o blant yn ei gofio fel person tadol wrth iddo helpu
yn y dosbarth meithrin yn y Cross am ddeuddydd yr wythnos
am lawer i flwyddyn.

Cydymdeimlwn â’i blant Vernon, Ann a Huw, yr wyrion
Emma, Dorian, Gareth a Lisa a’r gor-wyrion Joe, Lilly a Lilah
yn eu colled.

taBeRnaCl

OeDFaOn MiS Mai
10 10.30 Y Parchg Clive Williams 

Cymorth Cristnogol Saesneg
17 10.30 Y Parchg Derwyn Morris Jones
24 10.30 Y Brawd Owen Pugh
31 10.30 Y Parchg Byron Davies 

Pontardawe



OeDFaOn MiS MeHeFin
7 10.30 Y Brawd Eric Francis Cymundeb

14 10.30 Y Parchg Clive Williams Saesneg
21 10.30 Y Brawd Geraint Elfyn Jones
28 10.30 Y Brawd Owen Pugh

CynGeRDD 
Byddwn yn cynnal ein cyngerdd nesaf yn y Tabernacl ar nos
Sadwrn 23ain Mai am 7 o’r gloch. Bydd Côr Dathlu Cwmtawe
unwaith eto yn ein diddanu gyda rhaglen amrywiol o’r safon
uchaf. Yr unawdydd fydd y soprano enwog Helen Gibbon a
gobeithiwn bydd Ashley Rogers yn medru ymuno â ni hefyd.
Bydd tocynnau ar werth wrth y drws. Croeso cynnes i bawb.

leS MiSeRaBleS
Llongyfarchiadau i Ashley Rogers o Bontardawe wrth iddo gael
ei ddewis i gymryd rhan bwysig iawn yn y sioe Les Miserables
yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd yn yr hydref.
Bydd Ashley yn canu yn Gymraeg ac mae Ashley yn edrych
ymlaen yn fawr iawn at wneud hyn. Mae cysylltiad agos iawn
rhwng Ashley a’n diacon Ann Taylor ac mae hi a’r teulu oll yn
ymfalchïo yn y newyddion hyfryd hwn.
Mae Ashley wedi canu ar sawl achlusur
yn y Tabernacl ac mae’n gyfarwydd iawn
â llawer o’n haelodau. Mae pawb yn
hyderus y bydd yn llwyddianus iawn yn
y rhan yma o’i yrfa ac edrychwn ymlaen
i drefnu gwibdaeth i’r ganolfan er mwyn
ei weld yn perfformio. Dyma lun o Ashley
yn y gorffennol .

Mae Canolfan Mileniwm Cymru ac
Urdd Gobaith Cymru yn falch o
gyhoeddi’r cynhyrchiad newydd hwn o Fersiwn Ysgolion o Les
Misérables ar y cyd ag Ysgol Glanaethwy a Phrifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant i ddathlu deng mlynedd ers agor
Canolfan Mileniwm Cymru a Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Bydd
hwn yn gyfle unigryw i siaradwyr Cymraeg ifanc i berfformio un
o sioeau cerdd mwyaf adnabyddus y byd ar un o lwyfannau
amlycaf Cymru a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd cast o
aelodau’r Urdd yn perfformio Fersiwn Ysgolion o Les
Misérables yn ystod mis Hydref. Bydd y cynllun yn cael ei
arwain gan Cefin Roberts, Cyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy a’i
dîm o hyfforddwyr profiadol sy’n cynnwys Carys Edwards,
Rhian Roberts a’r Cyfarwyddwr Cerdd, John Quirk.
Llwyfannwyd y perfformiad cyntaf o Les Misérables yn y
Gymraeg gan Gwmni Theatr yr Urdd yn ystod Eisteddfod yr
Urdd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2005 ac eleni bydd cyfle i
genhedlaeth newydd o berfformwyr ifanc brofi’r un wefr.

CyMDetHaS RUtH a naOMi
Ar 14edd Ebrill cynhaliodd ein chwiorydd de crempog yn y
festri fel rhan o’u rhaglen fisol. Roedd llawer o’r chwiorydd yn
bresennol a ‘roeddent wedi mwyhau’r achlysur plesurus hwn.
Mis nesaf ar 12fed Mai bydd y gymdeithas yn ymweld â Chapel
y Baran ac maent yn edrych ymlaen at glywed tipyn o’i hanes
unigryw.diddorol. 

MaRwOlaetH
Blin oedd clywed am farwolaeth Susan Harris ar yr ail Ebrill yn
y Fenni. ‘Roedd Susan yn 56 mlwydd oed ac yn chwaer i’n
diacon a thrysorydd Malcolm Jones. Cydymdeimlwn â’i gŵr
Stephen, ei mab Christopher a’i merch Sarah sydd yn byw yn
Ystalyfera. Claddwyd yng Nghapel Libanus ar 20fed Ebrill.

GwellHaD
Hapus iawn oedd ein aelodaeth i weld Mrs Dilys Walters yn ôl
yn ein plith yn dilyn cyfnod o wella adref wedi derbyn
llawdriniaeth yn ysbyty Birmingham. Hefyd mae ein
hysgrifennydd Gwynne Griffiths adref ar ôl llawdriniaeth ym
Mhenybont ar 13edd Ebrill. Mae Gwynne eisoes wedi ailgydio
yn yr awenau ac yn awyddus i drefnu mwy o weithgareddau
ar ran y capel. Mae Mrs Betty Williams yn dal i wella adref ac
yn cael y gofal gorau bosib oddwrth ei gŵr Emlyn sydd yn
ddiacon yn y capel.

CanGen MeRCHeD y wawR POntaRDawe a’R CylCH
Cafwyd pnawn difyr a gwresog yng nghwmni Grace Birt o
Abertawe yng Nghangen Merched y Wawr, Pontardawe ar
bnawn Llun olaf mis Mawrth.

Mae Grace yn fenyw dalentog iawn gydag ysgrifen gain,
arlunio lluniau dyfrliw, acrylig a chwyr. Mae wedi ennill nifer o
wobrau mewn cystadleuthau Merched y Wawr am ei gwaith
cywrain a chreadigol.

Prynhawn yn gwneud ‘Boglynwaith’ gawson ni. “Beth yw
Boglynwaith?” medde chi. Wel, crefft yw Boglynwaith
(embossing), ble rych chi’n pwyso ar bapur neu gerdyn gyda
teclyn bach (boglynydd) i greu patrwm neu siap ar wyneb y
papur, neu gerdyn.

Bu’r aelodau wrthi’n brysur yn creu bocsus bach rhodd gyda
boglynwaith arnyn nhw. I ddathlu’r campweithiau a grewyd,
cafwyd paned a theisen i gloi’r pnawn.

Hoffem ddiolch i Grace am ddod draw i’n hysbrydoli ac am
b’nawn difyr iawn yn ei chwmni.

Os hoffech fwy o wybodaeth am Ganghennau Merched y
Wawr Cwm Tawe, mae croeso i chi gysylltu gyda Non
Richards, Swyddog Datblygu Merched y Wawr trwy ebost:
nonagharad@hotmail.com neu ffôn: 07557680928.

PantyCRwyS

aDFeRiaD BUan
Fel aelodau dymunwn adferiad iechyd buan i Cheryl Jones,
Rhydygwin, gwraig Meurig, a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar yn
derbyn triniaeth law-feddygol. Mae bellach nôl gartref a da
dweud ei bod yn parhau i wella. Pob dymuniad da iddi.

PenBlwyDD
Fel eglwys mae’n dymuniadau gorau yn mynd i un a fagwyd
ar y Graig ac a godwyd ym Mhantycrwys, sef Doreen Hopkins,
Parc Kingrosia, Clydach a ddathlodd ei phenblwydd yn 80 oed
yn ddiweddar. Mae Doreen yn chwaer i Norah a Cynan ac yn
fam i Rhian a Nerys. I ddathlu’r achlysur fe deithiodd Doreen
a’r merched i Vienna am benwythnos gofiadwy.
Llongyfarchiadau.

GeneDiGaetH
Llongyfarchiadau gwresog i Eirian a Jonathan Kerry, Bolton,
ar enedigaeth eu plentyn cyntaf, bachgen o’r enw Ioan Rhys.
Mae Eirian yn ferch i Alistair a Christine Davies yr Alltwen. Mae
Alistair yn ddiacon yn Elim, ac yn Elim priodwyd Eirian a
Jonathan. Pob dymuniad da i’r teulu newydd yma.

craiG cefn Parc
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SaROn
Ar Fawrth 25 bu farw’r Parchg Walford
Llewelyn yn 96 mlwydd oed. Cynhaliwyd ei
angladd yng nghapel Saron Rhyd-y-fro a
chladdwyd ym mynwent Hen Fethel y
Garnant. Traddododd y Parchg Gareth
Morgan Jones deyrnged haeddiannol iddo
a chafwyd darlleniad o’r Ysgrythur gan y
Parchg Gronw ap Islwyn mab y diweddar
Barchg Islwyn Davies, ffrind mynwesol i
Walford a’i briod Rita. Yr organydd oedd y
Parchg Clive Williams.

Fel y gwŷr pawb a gafodd y fraint o’i
adnabod roedd yn ddyn hynod ddysgedig
a’i ddiddordebau yn amrywiol iawn. Roedd yn gerddor
penigamp, yn ddarllenwr eang, gallai ddyfynnu yn helaeth o’n
beirdd yn Gymraeg a Saesneg, roedd cywirdeb iaith yn
Gymraeg a Saesneg yn rhan o’i anian. Ond er ei ddysg roedd
bob amser yn berson gwylaidd a gostyngedig. Bu’n weinidog
ffyddlon i Iesu Grist mewn nifer o eglwysi gan orffen yn Saron
Rhyd-y-fro dros gyfnod o ddeunaw mlynedd. A mawr oedd
serch a gwerthfawrogiad yr holl aelodau tuag ato, a bu yntau
yn hapus iawn yn yr eglwys gynnes yma. Bu’n gymwynaswr
parod i eglwysi’r ardal hefyd, dyledwyr ydym yn eglwys y Baran
iddo am ei barodrwydd i’n cynorthwyo am flynyddoedd lawer.
Hir y cofia’r aelodau am ei gymorth a’i arweiniad wrth i’r eglwys
baratoi i ddathlu’r achos yn 200 oed, llywyddodd oedfa’r dathlu
gyda’i urddas arferol a hefyd ei hiwmor.

Nid anghofiodd ei wreiddiau: un o fechgyn y Cwm fuodd e
ar hyd ei oes, nid anghofiodd ei fagwraeth yn y gymdeithas
glos lofaol yng Nghwm Aman. Ar hyd ei oes hir gwerth-
fawrogodd ddylanwad yr eglwys y’i magwyd ynddi, sef Bethel
Newydd, y Garnant lle’r oedd ei dad yn ddiacon. “Hysbys y
dengys y dyn o ba radd y bo’i wreiddyn”.

Mae ein cydymdeimlad yn fawr gyda Rita ei briod hawddgar
a chofiwn yn annwyl amdani yn ei thostrwydd ac hefyd Nia’r
ferch a Steffan yr ŵyr, a’r teulu cyfan yn ei hiraeth o golli un o
anwyliaid y ddaear. Coffa da amdano.

CaPel y BaRan
Ar Sul y Pasg cawsom oedfa fendithiol iawn o dan arweiniad y
Parchg Dewi Myrddin Hughes. Pregethodd ar fuddugoliaeth
Crist ar y groes. Cred llawer mai colli wnaeth Iesu wrth farw’r
dydd Gwener hwnnw. Mor hyfryd yn y pennill bach yma yn ei
gerdd Prynhawn y Grog y pwysleisia Abiah Roderick
fuddugoliaeth Iesu.

Ac os yw E’n itrech yn shimpil heddi,
Fe pia fory er y gwarth i gyd,
A ma’ hwn bob tro yn ennill wrth golli
A’i ffolineb yn uwch na doethineb y byd. 

Yng nghanol sgwâr Sant Pedr yn Rhufain mae yna golofn a’r
geiriau Lladin, “Christus vincit regnat imperat ab omni malo
plemem suam defendat”. Sef Crist y gorchfygwr, yn teyrnasu,
yn gorchymyn, boed iddo amddiffyn ei bobl o bob drwg.
Ac mae’r geiriau hyn yn y presennol, nid y gorffennol, nid
buddugoliaeth ddoe ond buddugoliaeth heddiw. Ac inni yn
dathlu hwnnw bob Sul. Diolch i’r cennad am ein hatgoffa o
fawrion weithredoedd Duw ac am orfoledd y Pasg.

Bydd oedfa Mis Mehefin o dan arweiniad y Parchg Alan
John, Mis Gorffennaf y Brawd John Harry, Mis Awst y Brawd
Eric Francis. 

Bydd pob oedfa am 2.30 y/p ar y Sul cyntaf o’r Mis. Cynhelir
ein darlith flynyddol ar y nos Fawrth, Mehefin 16eg am 6.30 a’r
darlithydd gwadd fydd y Prifardd Tudur Dylan Jones. Croeso
cynnes iawn i bawb i bob cyfarfod

rhydyfro
SaROn
17 Brawd Owen Pugh
24 Brawd Gareth Hopkin
31 Pastor Daniel Jenkins

MaRwOlaetHaU
Blin nodi marwolaeth Dafydd Jones o Redbourn ger St Albans
yn 92 oed. Ymadawodd â Rhydyfro yn fachgen ifanc i weithio
i gwmni enwog Marconi nes ei ymddeoliad o’r cwmni, yn fawr
ei barch. Yn 2013 fel cydnabyddiaeth am eu gwasanaeth
ffyddlon i’r eglwys Gatholig fe anrhydeddwyd Dafydd a’i wraig
Mary gan Archesgob (San Steffan) Westminster. Arweinwyd yr
offeren angladdol gan ei fab, y Tad Richard o Abaty Worth, yn
eglwys Gatholig St John Fisher Redbourn. Oherwydd afiechyd
fe drefnwyd gwasanaeth gan y Parchedig Gareth Morgan
Jones ar aelwyd Mrs Dilwen Williams iddi hi a’i brawd Arthur
Bryn Jones a’i mab Dafydd Williams. Cydymdeimlwn yn
ddidwyll â’r teulu yn Rhydyfro a’i weddw Mary a’r teulu yn
Redbourn St Albans.

Hefyd blin nodi marwolaeth Albert Rowe yn 73 oed a oedd
wedi ymgartrefu yng nghartef Dan y Bryn. Yn wreiddol o Graig
Cefn Parc daeth i fyw i Rydyfro ar ôl priodi y ddiweddar Pat
Jones. Bu gwasanaeth angladdol iddo yn Amlosgfa Treforys.
Mae’n cydymdeimlad â’r plant Nigel a Rhiannon, yr wyron a’r
holl deulu.

Pantycrwys.

CyMDeitHaS yR Hen OeD
Bu tipyn o ddisgwyl mlaen a pharatoi
ymhlith yr aelodau tuag at
gystadleuaeth “Addurno Het Pasg”
‘Roedd yr ymdrechion yn wych ond
ar ôl tipyn o bendroni aeth y wobr
gyntaf i Eleanor ac fel gwelir yn y llun
roedd yr het yn werth ei gweld.
Ynghyd â llongyfarch Elinor am ei
hymdrech hoffem ddymuno pob
gwellhad iddi. Mae wedi bod yn
derbyn triniaeth feddygol yn
ddiweddar ac i ni’n mawr obeithio ei fod e wedi bod yn
llwyddiant. Un arall o aelodau gweithgar yr hen oed yw Myra
Lloyd sydd hefyd wedi bod yn derbyn llaw driniaeth. Bu Myra
yn yr ysbyty ym Mirmingham a braf yw cael hi nol yn y pentref,
mae’n dymuniadau gore am wellhad iddi hi hefyd.

neUaDD GyMUneD tReBanOS
Yn y llun gwelir Michael Ranft, yn estyn rhodd o siec i’r
Cynghorydd Vince Hotten i PANTRI, banc bwyd Pontardawe
a’r cylch. Cyflwynwyd y rhodd gan y trysorydd ar ran pwyllgor
neuadd gymuned y pentref. Mae’r neuadd yn fan casglu i’r
banc bwyd ac mae croeso i unrhyw un i alw mewn i’r bore coffi
am baned a chlonc ar fore Dydd Mawrth. Bydd y gwirfoddolwyr
sydd yn y llun yn falch iawn i’ch croesawu.

trebannws
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CyDyMDeiMlaD
Ar ôl cystudd hir a chaled bu farw Annie Young, ond chwe mis
ar ôl colli Dan ei gwr. ‘Roedd Annie wedi ei geni a’i magu yn
Nhrebannws ac yn un o bileri’r achos yn Gosen. ’Rym ni fel
pentref yn cydymdeimlo â’i merch Rhian a’r teulu yn eu colled.

neBO
Cynhaliwyd Cymanfa ar Sul y Blodau yn Nebo ac yn cydfoli yn
y moliant roedd Capel Salem Llangyfelach ac Elim a
Phantycrwys Craig Cefn Parc. Daeth cefnogaeth a chynulleidfa
o’r pedair eglwys. Yr arweinydd medrus fel arfer oedd Mr.
Robert Nicholls, Caerdydd, yn un o blant Penclawdd roedd yn
feistr ar ei waith. Yn cyflwyno yr emyn agoriadol roedd Carys
Ivey. Llywyddwyd gan Mr. Owen Pugh gyda darlleniad, gweddi,
a neges bwrpasol. Diolch i blant yr Ysgol Sul am eu cyfraniad
hwythau trwy ddarllen yr emynau fel a ganlyn: Gareth Stone,
Curtis Clynes, Fabian ac Ellis Brocklesby, Rhodri Davidson,
Bethan Davies, Maddison a Millie Pugh. Roedd yn hyfryd cael
cwmni Mrs. Sara David, sef pennaeth yr ysgol gynradd, a’r
ddau blentyn. Gobeithio y gwnewch ymuno y flwyddyn nesaf
a chael cymryd rhan gan.

Bu Steffan Leonard yn fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol
Llanelli a Felindre ac ef a gyfrannodd eitem y dydd. Gwych
Steffan.

Diolch i Bwyllgor y Gymanfa am eu cyfraniad o £1,000 i
elusen Tŷ Olwen. Cafodd y plant a’r organyddes anrheg o ŵy
Pasg. Diolch Eiri.

Dydd Gwener y Groglith cafwyd oedfa gymun dan ofal Mr.
Owen Pugh, ac yn ei gynorthwyo roedd y diaconiaid fel a
ganlyn: Helen Evans ac yn cynnwys hanes – o flaen y
Sanhedrin, Helen Jones – Crist o flaen Pilat, Yvonne Williams
– Crist o flaen Herod, Phyllis Bell – Crist o flaen Pilat eto, Beryl
Bell – Gorymdaith Golgotha, Mair Jones – y croeshoeliad ac
Anne Evans – y Diwedd. Paratowyd y gwasanaeth gan Mr.
Owen Pugh, a da oedd i ni fod yno. 

DinaSyDDiOn Hŷn 
Ar y 10fed o Fawrth cafwyd manylion o waith Mrs. Lyn
Saunders ar ei gwaith o gynorthwyo gwragedd a dynion, sy’n
cael eu camdrin, roedd yn dda clywed fod yna gymorth ar gael.
Diolch fod yna le gennym i ddiolch am y normalrwydd yn ein
bywydau ni. Y siaradwr gwadd ar 24/3/15 oedd Mr. Alan Oliver
a thrwy gymorth samplau a lluniau roedd yn dangos y
gwahaniaeth rhwng gwydr wedi ei dorri a gwydr wedi ei wasgu
ar gyfer y farchnad isel.

Cafwyd diwrnod braf a hwylus ar y 7/4/15 pan aeth rhai o’r
gymdeithas am ddiwrnod i Gaerfyrddin ac wedyn i Ddinbych y
Pysgod. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi cyfarfod â
ffrindiau a hyd yn oed Alun Griffiths o Felindre. Diolch i’r gyrrwr
am fynd â ni, a nôl yn ddiogel, ac i bawb a gyfrannodd tuag at
y raffl.

Doedd Ebrill 22au ddim yn wahanol pan gafwyd prynhawn
difyrrus gan Maggie Harry o Bolgoed Heol-y-Barna. Thema ei

feLindre

hanerchiad oedd “o gneifio i’r dilledyn” (From Fleece to Finish).
Roedd wedi dod â throell ac yn dangos y ffordd i’w defnyddio
a dangos y gwlân wedi ei liwio ac ati. Bu yn arddangos
sgarffiau, hetiau, jwmperi a chlustogau gorffenedig. Roedd
wedi dilyn cyrsiau yn Aberteifi. Roedd hi’n amlwg yn wraig
glyfar iawn ac yn mwynhau ac ymlacio wrth wneud y cyfan.

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

Mai
10 Mr. Owen Pugh
17 Mr. D.C. Davies
23 a 24 Cyrddau Mawr Parchg Desmond Davies

Llywydd Mr. Owen Pugh
Sadwrn 6.30. Sul 10.30 a 2.30

31 Parchg Ifan Rhisiart Roberts (Cymun)

MeHeFin
7 Mr. Glynog Davies

14 Mr. Owen Pugh
21 Parchg Dewi Myrddin Hughes
28 Mr. Owen Pugh (Cymun)

MeRCHeD y wawR
Cynhelir Gŵyl Haf Merched y Wawr ym Machynlleth ym mis
Mai .

Ar hyn o bryd mae’r Mudiad yn casglu ategolion
(accessories), beltiau, sgarffiau, tlysau, i godi arian at elusen
Brydeinig y Galon. Derbynir rhai sydd wedi torri hefyd
oherwydd gellir defnyddio’r gleiniau/bîds ar gyfer gwaith celf.Yn
dilyn stondin yn y Ffair Grefftau cymunedol a digwyddiadau
eraill rydym wedi caslgu dros £100 .

Mae’r aelodau wrthi yn darganfod lle mae peiriannau
Difibilator yn yr ardal- os gwyddoch am rai rhowch wybod i
aelodau’r gangen lleol er mwyn eu mapio drwy’r wlad.

Ym mis Ebrill cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Robin
Campbell o Abertawe. Mae Robin yn ddysgwr ei hun ac yn
athro ar rai dysgwyr yn ardal Abertawe. Hanes ceffylau a’r
rasys a gynhaliwyd yn Abertawe a’r cyffiniau ar hyd y
canrifoedd oedd y pwnc. Braf oedd clywed am y sbort a’r sbri
a sut oedd trigolion yr ardal yn ymddwyn. 

CytÛn ClyDaCH

Y Parchg Desmond Davies (dde) gyda Robat Powell,
Llywydd Cytun Clydach a’r cyfeilydd John Michael Davies

Ar fore Gwener y Groglith cynhaliwyd oedfa undebol yr eglwysi
Cymraeg yng Nghalfaria o dan lywyddiaeth Cadeirydd Cytûn
Clydach, Robat Powell. Pregethwyd yn rymus iawn gan y
Parch Desmond Davies, un a fu yn weinidog yng Nghalfaria
am wyth mlynedd gan ddechrau yn 1967.Wrth fyfyrio ar y
Groglith daeth i gof linellau o gerdd Dylan Thomas, A Saviour
– Gwaredwr- mwy prin na radiwm; mwy cyffredin na dŵr, mwy
creulon na gwirionedd.

cLydach
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Pam ac Alan Cram a Robat Powell

Yn ystod y mis hefyd bu’r Parchedig Pam Cram a’r Dr Alan
Cram yn siarad am eu taith i Ynys Ciwba ac am waith Traidcraft
Exchange

SUl O Fawl

Mary Nicholls a John Michael Davies

Daeth cynulleidfa dda i gydaddoli mewn oedfa o fawl ar fore
Sul y Blodau eleni yng Nghalfaria. Llywyddwyd gan Mary
Nicholls a chyfeiliwyd gan John Michael Davies. Darllenwyd
Salm gan Phylip Nicholls a hanes yr Ymdaith i Jerwsalem gan
Tomos Lewis; cafwyd eitem gerddorol gan Cerian Wiliams
gyda chyflwyniad gan Alys ei chwaer a darlleniad o gerdd
Gwenallt ,Y Groglith gan Sali a Rhodri Nicholls. Gweddiwyd
gan Robat Powell a chyflwynwyd yr emynau gan Barbara
Pickerel a Geraint Jeffreys o Gosen, Betsan a Bryn James,
John Morgan Jones a Janice Walters o Gapel y Nant a Julie
Morgan a Meinir George o Galfaria. Paratowyd yr oedfa a’r
cyflwyniad gan Annette Hughes.

aR wellHaD
Da clywed bod John Davies, Y Don wedi cael triniaeth
lwyddiannus yn yr ysbyty. Mae yn ddiolchgar iawn i bawb am
eu cyfarchion,a’r galwadau ffôn. Mae’n edrych ymlaen i ddod
adre yn fuan.

CaPel y nant
Ar fore Sul y Pasg cafwyd oedfa fendithiol iawn yng Nghapel y
Nant o dan ofal ein harweinydd Robat Powell. Yn ystod yr
oedfa braf oedd croesawu pedwar aelod newydd i’r gynulleidfa.
Derbyniwyd Val Hadley, Gwenneth Morgan, Goronwy ac Ann
Williams. Daeth y pedwar o blith cynulleidfa eglwysi sydd
bellach wedi cau, sef Moreia Ynystawe a Brynteg Gorseinon.
Cawsant groeso mawr a gobeithio y cânt fendith yn cydaddoli
gyda ni yng Nghapel y Nant.

Gwasanethwyd yn ystod y mis gan y Parchedigion Kenneth
Lintern a Jeff Williams. Cafwyd oedfa gynnar ar ffurf
gwasanaeth Taize yng ngofal Janice Walters ac Annette
Hughes.

Llongyfarchiadau i Dorothy Owen ar ddathlu ei phenblwydd
yn 94 yn ddiweddar ac i Luned Llŷr sy’n Awstralia bell ar
enedigaeth merch, Catrin Efa.

DiOlCH aM nawDD

Dr Betsan Rolles, meddyg teulu yn Ystradgynlais, Catrin Evans
(Clydach gynt) a Dr Jackie King, Delyth a Sara Lloyd fu’n
rhedeg hanner marathon Caerfaddon ar Ddydd Gwyl Dewi er
budd “Golau”, elusen Canolfan Canser Gorllewin Cymru. Fe
lwyddon nhw godi £895 i’r elusen. 

Hoffai Catrin ddiolch yn arbennig i bawb yng Nghlydach
wnaeth ei noddi ac am eu cefnogaeth i’r elusen bwysig hon.

CyFaRFOD aGOReD tŷ CROeSO

Rhai o wirfoddolwyr Tŷ Croeso

Ar nos Lun 13 Ebrill, cynhaliwyd Cyfarfod Agored i gefnogwyr
Tŷ Croeso, Clydach. Daeth dros 30 o bobol i Neuadd y Nant i
glywed am waith gwerthfawr Tŷ Croeso gydag unigolion
bregus yn ein cymuned. 

Agorwyd y noson gan Dr Alan Cram oherwydd salwch y
Parchedig Pam Cram, Cadeirydd Tŷ Croeso. Amlinellwyd yr
hyn a gyflawnir gan y gwirfoddolwyr o wythnos i wythnos, a
soniodd Nesta Rees, yr Ysgrifennydd, am y gwahanol
wasanaethau cymorth a gynigiwyd gan Tŷ Croeso dros ddwy
flynedd ei fodolaeth, megis y cyfle i alw-i-mewn am sgwrs
mewn awyrgylch gysurus a chyfeillgar, y grŵp cefnogaeth
mewn profedigaeth, grwpiau iechyd, cyngor i rieni, trafod
llyfrau, grŵp gweddi’r ‘Goleudy’ a’r Siop Siarad sy’n gyfle i
ddysgwyr y Gymraeg ymarfer mewn sgwrs naturiol. 

Ymysg y pwysicaf o wasanaethau Tŷ Croeso y mae’r Banc
Bwyd sy’n agored bob bore Mawrth. Esboniwyd yn fras sut y
mae banciau bwyd y Trussel Trust yn gweithredu, sef bod y
cleientiaid yn cyfnewid talebau a roddir iddynt gan
asiantaethau iechyd, cyflogaeth a meddygol am gyflenwadau
bwyd.

Soniodd Eurig Davies, y Trysorydd, am yr her ariannol
barhaol i gynnal canolfan fel Tŷ Croeso a’r ddibyniaeth lwyr ar
gyfraniadau a chymorthdaliadau. Diolchwyd yn gynnes am bob
cefnogaeth ariannol, a gwnaed apêl i unigolion, capeli, eglwysi,
cymdeithasau, sefydliadau a chwmnïoedd lleol i barhau i estyn
eu nawdd er mwyn sicrhau parhad y gwasanaethau pwysig a
gynigir gan Tŷ Croeso.

I derfynu’r cyfarfod cafwyd trafodaeth agored fuddiol ar y
ffyrdd ymlaen i Tŷ Croeso. 

nOSOn wOBRwyO CynGOR CyMUneD ClyDaCH
Gwobrwyo gwirfoddolwyr yn y Gymuned.
Yn flynyddol ceir cyfarfod i dalu teyrnged i bobl sydd yn
gweithio yn y gymuned. Cynhaliwyd y cyfarfod eleni eto gyda
Chadeirydd y Cyngor, Julie Davies yn ymhyfrydu yng ngwaith
nifer yn y pentref. Gwobrwywyd y canlynol - Gill a Randall
Evans am eu gwaith hir yn y gymuned ac i Eglwys St Mary’s;
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Sue a Gwyn Evans am eu gwaith yn y Ganolfan Treftadaeth;
Chwaraeon - Anthony Evans, karate,tîm seiclo’r Mond, Cylch
Seiclo Cwmtawe; Martin Davies fel Ysg Cymdeithas y Gamlas
am y gwaith ar y gamlas yng Nghlydach; Canolfan Tŷ Croeso
am gefnogaeth i bobl leol.

Lilian Waters am ei chyfraniad i’r Gymuned; Terry Thomas
am ei gefnogaeth i’r Henoed; Victoria Ellis - gwaith gyda’r
Geidiaid; Y Cadetiaid; Leanne Walker am ei gwaith yn
hyrwyddo’r iaith Gymraeg ac addysg plant bach; i Ysgol
Graigfelen am barhau gyda’u hardderchowgrwydd ac i Ysgol
Gymraeg Gellionnen am ymdrechion y presennol a’r gorffennol
yn yr Eisteddfod. Llongyfarchiadau i bawb. Cafodd pawb
dystysgrif uniaith Saesneg gan y Cyngor! 

PeRFeCt PaDS yn ennill GwOBR aUR

Yn y llun gwelir aelodau Perfect Pads (o’r chwith) Gaynor
Morgan, Annemarie McAughtrie, Phil Spencer, Lucy Cope a
Carys Davies, Perchennog gyda chyflwynydd y seremoni - Phil
Spencer o’r rhaglen deledu ‘Location, location, location.”

Yn ddiweddar enillodd cwmni Perfect Pads y Wobr AUR, am

yr ail waith, am yr Asiant Gosod Tai gorau yng Nghymru. 
Sefydlwyd Asiantaeth Llogi Tai Perfect Pads gan Carys

Davies yn 2005. Mae Carys, sy’n wreiddiol o Beniel
Caerfyrddin yn byw gyda’i gŵr Dewi sy’n wreiddiol o Glais, yn
Ynystawe gyda’u plant Morgan ac Elis. Cyn sefydlu’r cwmni bu
Carys yn wyneb cyfarwydd ar raglen Heno a Pnawn Da ac yn
cyflwyno i’r BBC.

Gwobrau ESTAS yw’r mwyaf yn y diwydiant eiddo yn y DG.
Cam pwysig arall i Perfect Pads nawr yw mentro mewn i

werthu tai. Llongyfarchiadau.
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Aduniad Merched
Ystalyfera 1979 – 1984/6
“Wnest ti ddechrau yn Ystalyfera ym mis

Medi 1979? Wnest ti sefyll dy Lefel O yn haf
1984?”

Mae merched y flwyddyn hon yn cynnal aduniad ar
nos Sadwrn 4 Gorffennaf am 7 yr hwyr, yng Nghlwb
Hamdden Ashleigh Road yn Abertawe (ger canolfan
athletau’r Brifysgol, gyferbyn â Singleton). 

Mae gr ŵp wedi’i sefydlu ar Facebook i roi
gwybodaeth a manylion; i ymuno cysylltwch â
Catrin Thomas (Williams gynt) neu Bethan Mair
drwy gyfrwng Facebook neu ar
catrinwyn@yahoo.co.uk neu geiriau@gmail.com.

Byddem wrth ein bodd yn gweld pob un o ferched
y flwyddyn yn dod ynghyd felly os ydych chi’n
gwybod am unrhyw un aeth i Ystalyfera yn ystod y
cyfnod hwn, rhowch wybod iddyn nhw – mae croeso
cynnes i bob merch.



CaSGliaD i CaROline
Ar nos Wener, 27 Chwefror, trefnodd Bord Gron Cwm Tawe –
Swansea Valley Round Table dwmpath yn y Manor Park,
Clydach. Rhoddwyd yr elw a godwyd o’r noson, sef £1,000, i’n
cyfaill a’n cydweithiwr, Caroline Francis o Rhos. Bu Caroline
yn sal iawn yn ddiweddar a bydd y swm hwn o arian yn ei helpu
i addasu ei chartref yn sgil ei salwch. Diolch i bawb a
gefnogodd y noson. 

Yn y llun mae Tony Nakonecznyj, Owain Hyett, Rachel
Barker (merch Caroline) a Robert Beal.

taitH BlwyDDyn 6 i BlaS tan y BwlCH
Bu’r daith i Blas Tan Y Bwlch
yn un hwyliog iawn gyda
llond bws o chwerthin, canu
a bwyta! Ar ôl stopio am
hunlun cyflym o flaen
arwydd “Cofiwch Dryweryn”
aethom yn ein blaenau i
Lyfrgell Genedlaethol Cymru
yn Aberystwyth, lle cawsom
gyflwyniad a thaith hynod o
ddiddorol a chyfle i weld un
o lawysgrifau hynaf Cymru, sef Llyfr Du Caerfyrddin. Ar ôl
brechdan gyflym, fe neidiodd pawb yn ôl ar y bws a throi tua’r
gogledd. Wrth gyrraedd y plas crand cawsom groeso cynnes
iawn gan Mr Williams, mynydd o swper a chyflwyniad diddorol
iawn am le sy’n arbennig iawn i bawb. sef Parc Cenedlaethol
Eryri. I orffen y diwrnod cawsom siocled poeth a sgwrs ac fe
gysgodd pawb yn drwm! Bu’n daith hynod o lwyddiannus gyda
phob diwrnod yr un mor gyffrous â’r cyntaf. Bu’n daith preswyl
bythgofiadwy i bawb.

ysGoL Gynradd GymraeG y wern

ysGoLion

ysGoL Gynradd yr aLLtwen
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SiOe ail RHyFel ByD 
Mynychodd blwyddyn 5 sioe a ddatblygwyd gan fyfyrwyr Ysgol
Gyfun Ystalyfera yn ymwneud â’r Ail Ryfel Byd. Roedd yr
adborth gan y disgyblion cynradd yn galonogol iawn gyda phob
un yn mwynhau’r sioe ac yn ymddiddori yn yr ifaciwis.
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ystalyfera am sgriptio a
pherfformio a chynnal diddordeb y plant gydol y sioe gyfan.
Gwych!

ClwB COGiniO
Roedd yn bleser croesawu aelodau o’r Corff Llywodraethol i
rannu’r noson olaf yng nghyfres clwb coginio blwyddyn 2. Braf
oedd dathlu llwyddiant y disgyblion gyda’r rhieni a hyfryd oedd
dathlu cyflawniadau’r disgyblion gyda’n gilydd. Roedd y plant i
gyd yn gyffrous, yn frwdfrydig ac yn awyddus iawn i rannu a
dangos eu doniau wrth baratoi tri chwrs a’i weini.
Llongyfarchiadau mawr i bob un a diolch i’r llywodaraethwyr
am gefnogi.

SyRFFiO 
Eleni oedd y dechrau gorau i’r gyfres o wersi syrffio a gafodd
yr ysgol erioed gyda’r criw yma o ddisgyblion y cyflymaf erioed
i gyrraedd y môr ar ôl gwisgo’u siwtiau syrffio! Unwaith yn y
môr cododd Rhys H yn syth i’w draed ar y don gyntaf.
Disgleiriodd yr haul gydol y sesiwn ac roedd y tonnau yn
anhygoel. Bu’n noson wych a gobeithio y cawn sawl noson
debyg yn ystod yr wythnosau sydd i ddod.

Cafodd plant blynyddoedd 3 a 4 amser bendigedig yng
Nghastell Henllys yn ddiweddar yn ymbaratoi am frwydrau wrth
baentio eu hwynebau, gweithio fel tîm er mwyn adeiladu wal
tŷ crwn a rhai wedi priodi yno hefyd.

Pob lwc i Barti Cerdd yr ysgol, Ffion Tomos yng
nghystadleuaeth yr unawd cerdd dant, Parti Cerdd Dant Adran
y Faerdre a phlant y Cyfansoddiad Creadigol yn yr Eisteddfod
yng Nghaerffili yn dilyn eu llwyddiant ym Mhort Talbot. Hefyd,
llongyfarchiadau i’r Gân Actol a’r Grŵp Stepio sydd wedi cael
gwahoddiad i fynd ymlaen i’r Eisteddfod yng Nghaerffili.

Mae’r ysgol yn falch iawn o dderbyn plac oddi wrth Cyngor
Cymunedol Clydach am ei chyfraniad yn ystod y gorffennol a’i
chyfraniad parhaus tuag at yr Eisteddfod.

Dymuna pawb yn yr ysgol longyfarch
Mrs. Jess Ezike a’i theulu ar enedigaeth
ei mab newydd yn 10lb 11 owns. Pob
bendith iddynt a gwellhad buan i Jess.

Llongyfarchiadau i Mrs. Julie Thomas
a Mrs. Carole Williams ar eu llwyddiant fel
aelodau o Barti Llwchwr yn ystod
cystadleuaeth Côr Cymru ar S4C yn cipio
gwobr y gwylwyr a diolch i bawb a
bleidleisiodd drostynt.

Wrth barhau gyda’n llwyddiannau, llongyfarchiadau i dîm
cwis llyfrau blynyddoedd 5 a 6 a ddaeth yn ail yn yr ail rownd
o’r gystadleuaeth yma yng Ngellionnen. 

Gyda phawb yn brysur yn ymbaratoi ar gyfer y profion mae’r
braf cael cyfleoedd i ymarfer ar gyfer y mabolgampau hefyd yn
y tywydd braf. Diolch i Owen o’r Urdd am ein hyfforddiant tenis
ac roedd yn amlwg bod sawl Andy Murray y dyfodol yn eu plith.

Hwyl am y tro a chofiwch ein dilyn ar drydar
@ygggellionnen!

ysGoL Gynradd GymraeG GeLLionnen
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GwOBRaU DUG CaeReDin
Llongyfarchiadau i’n criw Gwobr Dug Caeredin o flynyddoedd
10 ac 11 eleni ar gyflawni’r alldaith ddiweddar yn ardal Gwyr
yn llwyddiannus ar gyfer eu Gwobr Efydd. Da iawn i bob un
ohonoch!

Llongyfarchiadau arbennig hefyd i Siôn a Rhodri Griffiths a
Rhys Jones, blwyddyn 13, ar lwyddo i ennill Gwobr Aur Dug
Caeredin yn ddiweddar. Dyma dipyn o gamp sy’n gofyn am
oriau o waith gwirfoddol a hyfforddi. Llongyfarchiadau enfawr
fechgyn!

Kian DROS GyMRU!
Llongyfarchiadau i Kian Davies, blwyddyn 8, ar
gael ei alw i sgwad dan 14 Pêl Fasged Cymru.
Bydd y twrnament rhyngwladol yn cael ei
gynnal yn Yr Alban ym mis Mehefin.
Llongyfarchiadau mawr Kian!

yStalyFeRa 24 BRynteG 25
Llongyfarchiadau enfawr i dîm rygbi blwyddyn 9 ar berfformiad
ardderchog yng ngêm derfynol Cwpan Cymru yn Stadiwm y
Mileniwm. Er colli yn y funud olaf roedd y bechgyn yn haeddu
pob clod am waith caled drwy’r tymor. Ardderchog fechgyn!

taitH i GaRReG Cennen
Cafodd disgyblion blwyddyn 11 ddiwrnod gwych yn crwydro o
amgylch Castell Carreg Cennen ar daith ysgrifennu creadigol.
Bu’n ddiwrnod cofiadwy dros ben gyda’r disgyblion yn
crwydro’r ogof ac yn mwynhau picnic wrth yr afon.

SaetHU i’R BRiG!
Mae Kieron Powell, blwyddyn 12, wedi cael ei
ddewis yn aelod o sgwad paratoi Cymru ar
gyfer Saethu Olympaidd (skeet). Bydd yn
ymuno ag academi hyfforddi yn Sbaen ym mis
Mai er mwyn datblygu ei botensial. Gwych
Kieron!

ysGoL Gyfun ystaLyfera
KinG COBRa KaRate yn eFROG
newyDD
Llongyfarchiadau enfawr i Tanisha Bath,
blwyddyn 9, ar gael ei dewis ar gyfer
cystadleuaeth Karate yn Efrog Newydd yn
Ionawr 2016. Bydd dros 600 o gystadleuwyr
yn cynrychioli Prydain, America a Chanada.
Dyma fraint arbennig – pob lwc iddi gyda’i
pharatoadau!

CRyS JOe
Diolch i Joe Gage, Cefnwr
Tîm dan 20 Cymru, am
ddychwelyd â rhodd o grys
Cymru Dan 20 i’r ysgol.
Roedd yn wych cael hanes
y tymor ganddo ac
edrychwn ymlaen am weld
mwy ohono gan fod Joe yn
cyfrannu eto i’r ysgol fel
rhan o’r cynllun 5x60 yn
nhymor yr haf. Diolch Joe.

GwOBR GOFFa DaFyDD
ROwlanDS 
Elin Havard, blwyddyn 13, oedd
enillydd cyntaf tlws Gwobr Goffa
Dafydd Rowlands a gwobr ariannol o
£500 am ddau ddarn o waith llenyddol.
Mewn seremoni wych yng Ngwesty’r
Manor Park yng Nghlydach,
llongyfarchwyd Elin gan Mrs Margaret
Rowlands a beirniad y gystadleuaeth y
Prifardd Meirion Evans. 

Côr Meibion 
Clwb Rygbi Treforys

Arweinydd: D. HUW REES

(sy’n dathlu 25 mlynedd gyda’r côr)

CYNGERDD BLYNYDDOL

gyda

Richard ac
Adam 

(o’r gyfres Britain’s
Got Talent)

Organydd Gwadd: 
Huw Tregelles Williams

Capel y Tabernacl Treforys
Nos Sadwrn Mai 16, 2015 am 7 o’r gloch

Tocynnau £12, £10 a £8 ar gael oddi wrth
Gary Nicholas (01792) 774862 neu drwy

ebostio info@morristonrfcchoir.org
www.morristonrfcmalechoir.org 
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taniO’R DDRaiG yn ySGOl GynRaDD GyMRaeG
POntaRDawe GyDa BaRDD Plant CyMRU aneiRin
KaRaDOG
Ddydd Llun, Mawrth 30ain, bu Aneirin
Karadog yn tanio’r plant gyda’i
arddull unigrw a’i frwdfrydedd
heintus.

Derbyniodd Aneirin ein
gwahoddiad am sawl rheswm: yn
gyntaf, fel cyn-ddisgybl dangosodd i’r
plant sut aeth ymlaen i naddu bywyd
trwy gyfrwng y Gymraeg ac i ennill ei

fywoliaeth drwyddi.
Yn ail, i agor llygaid y

disgyblion i’r pethau
diddorol, doniol ac anhygoel
rydym yn gallu gwneud wrth
chwarae gyda‘r iaith.

Yn drydydd, daliodd sylw
pob unigolyn o’r meithrin i
flwyddyn chwech wrth
ddarllen darnau o’i
farddoniaeth. Dewisodd y
testunau’n ofalus er mwyn
apelio at hiwmor y plant.

Gweithiodd Aneirin gyda
grwpiau o blant yn odli,
cyflythrennu, chwarae
gêmau geiriau, arbrofi gyda
geiriau unsill a dau sill. 

Hyderwn y bydd enw
Ysgol Gynradd Gymraeg
Pontardawe’n cael ei
gyhoeddi o lwyfan
Eisteddfodau Cenedlaethol
Cymru rywbryd yn y
dyfodol.

Uchafbwynt y dydd oedd
y gyngerdd rapio. Dyna

olygfa fythgofiadwy: Aneirin Karadog gyda’i ffon, yn taro’r
curiad ar y llawr a’i lais yn codi dros swn byddarol 300 o blant.
Diolch yn fawr Aneirin Karadog. ‘Siaradwch Gymraeg, mae’n
cŵl, mae’n grêt!’

CHwaRaewyR RyGBi O FRi!
Brynhawn Mercher, Ebrill 29 cynrychiolodd Rhys, Chris a Jack
ein hysgol yn nhim Ysgolion Cwmtawe yn Stadiwm y Mileniwm.
Chwaraeodd y bechgyn yn erbyn tîm Ysgolion Caerdydd yng
nghystadlaeath Cwpan D. C. Thomas. Er iddynt golli cawsant
ddiwrnod i’w gofio. (Mwy ar dudalen 17)

ysGoL Gynradd GymraeG Pontardawe

11 Mai: GwaSanaetH CyMORtH CRiStnOGOl 
Eglwys St Mary’s, Clydach

12 Mai: DaRlitH GOFFa HenRy lewiS: ‘i Ba le yR awn?
CyFeiRiaDaU newyDD yM MaeS CynllUniO ieitHyDDOl’
Gan yR atHRO COlin williaMS, PRiFySGOl CaeRDyDD 
Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe i ddechrau am 6.30y.h.
Mynediad am ddim a darperir cyfieithu ar y pryd. Am fwy o
fanylion, ffoniwch 01792 602070.

14-16 Mai: Pan OeDD y ByD yn FaCH
Neuadd Gwyn, Castell Nedd am 7.30y.h. Tocynnau: £10, £8
Consesiwn, £5 Myfyrwyr.

Drama newydd Theatr Genedlaethol Cymru gan Sian Summers
a’r cyfarwyddo gan Aled Pedrick. Drama am frad, brawdgarwch a
thyfu’n ddyn. Gaeaf 1984, ac mae Streic y Glowyr yn ei hanterth.
Mae’r esgid yn gwasgu a thensiynau’n uchel wrth i rai ddychwelyd
i’r pwll. Mewn llecyn tawel ymhell o gythrwfl y llinell biced, daw criw
o fechgyn ynghyd yn gynnar un bore i ddangos eu cefnogaeth.
Ond nid pawb sy’n cael croeso yno y bore hwn, ac mae un
weithred dreisgar, ysgytwol yn newid eu bywydau am byth.

Tocynnau: £10 / £8 consesiwn / £5 myfyrwyr. Manylion ar
www.gwynhall.com neu ffoniwch 0300 365 6677

15 Mai: GiGS y GwaCH: COwBOiS RHOS BOtwnnOG 
Tafarn y Gwachel, Pontardawe am 8.30y.h. Gig am ddim, mwy o
fanylion ar www.micnpt.org neu ffoniwch 01792 864949.

16 Mai: CôR MeiBiOn ClwB RyGBi tReFORyS GyDa
RiCHaRD aC aDaM
Cyngerdd blynyddol Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys gyda’u
harweinydd D. Huw Rees yn dathlu 25 mlynedd gyda’r côr. Bydd
Huw Tregelles Williams yn organydd gwadd. Capel y Tabernacl
Treforys am 7 o’r gloch.

Tocynnau £12, £10 a £8 ar gael oddi wrth Gary Nicholas
(01792) 774862 neu drwy ebostio info@morristonrfcchoir.org neu
www.morristonrfcmalechoir.org

21 Mai: nOSOn GOFFi
Cystadleuaeth Y Cloc ac adloniant gan Cwmtawe 21 Strings yn
Neuadd y Nant am 7.30y.h. Trefnir gan Bwyllgor Cymorth
Cristnogol Clydach.

22 Mai: nOSOn GwiS a CHwRw
Ty Tawe, 8y.h. Mynediad yn £4.
Noson gwis a chwrw ac adloniant cerddorol. Diod gyntaf am ddim!

24 Mai: PiCniC yn y PaRC
Am 3y.p. bydd eglwysi Clydach at ei gilydd i ddathlu’r Sulgwyn ym
Mharc Coed Gwilym. Ceir addoliad awyr agored, mwynhau tamaid
i’w fwyta a chael hwyl yn y chwaraeon gyda’r bobl ifainc a’r plant.

25 Mai: taitH FwS i eiSteDDFOD GeneDlaetHOl yR
URDD, CaeRFFili
£15 y pen neu £30 i deulu o 4. Bydd y bws yn casglu o Dy Tawe,
Abertawe am 9y.b. a Maes Parcio a Theithio Felindre (C46 yr M4)
am 9.20y.b. Bydd y bws yn dychwelyd i Abertawe erbyn 6.30y.h.
Ffoniwch 01792 460906 cyn y 15ed o Fai er mwyn archebu lle. 

6 MeHeFin: ‘DewCH i GanU’ 
Sesiynau canu ar gyfer siaradwyr Cymraeg rhugl a dysgwyr, 11y.b.
yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Ymunwch gyda’r cerddor
Delyth Jenkins a datblygwch eich Cymraeg drwy gyfrwng canu a
chymdeithasu anffurfiol. Yn rhad ac am ddim. Galwch draw.

16 MeHeFin: DaRlitH FlynyDDOl y BaRan
Capel y Baran, Rhydyfro am 6.30pm. Darlithydd: Y Prifardd Tudur
Dylan Jones.

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

diGwyddiadur 
cwm tawe
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RYSAIT
teiSen BinaFal

CYNHWYSION
8 owns blawd codi
6 owns siwgr brown
tywyll (muscovado)
4 owns menyn
12 owns ffrwythau
cymysg
4 owns ceirios
2 wy
Tun bach pinafal wedi’u chwalu

DULL
• Rhowch y cynhwysion, ar wahân i’r wyau a’r

blawd, mewn sosban ar wres cymedrol. 

• Dod â nhw i’r berw ac wedyn eu gadael i oeri. 

• Ychwanegwch yr wyau wedi’u curo ac, yn olaf,
ychwanegwch y blawd. 

• Ffwrn 150°C/300°F/Nwy 2 am tua awr a thri
chwarter. 

• Gellir dyblu’r cynhwysion ar gyfer cacen fawr –
achlysur arbennig.

• Mae’r deisen yma yn gwella o’i chadw rhai
dyddiau cyn ei thorri.

Mai yn yr Ardd
Clychau’r Gôg – chwyn?

Mae nifer o enwau ar gael ar y blodau cyffredin yma, sy’n
dod o deulu’r Hiasinth, sef - Bwtsais / Blodyn y Gôg;
Croeso Haf; Cennin y Gôg; Blodyn / Hosanna’r Brain neu’r
Gwcw. Byddwn yn eu croesawu o’u gweld yn lliwio’r
goedwig yn y Gwanwyn, ond mae nhw’n gallu bod yn
boendod mewn gardd oherwydd erbyn hyn mae’r math
‘Sbaenaidd’ wedi sefydlu yn ein gerddi ac yn brysur cymryd
drosodd a chroesrywio gyda’r math cynhenid.

Mae’r ffurf cymysg-rywiog (hybridised) yma yn debyg
o gymryd lle y math cynhenid am ei fod mor ymosodol, yn
cynyddu o dan ddaear a hefyd drwy’r hadau.

Mae’r math cynhenid fel siâp cloch ac yn cyrlio’n ddwfn
yn ôl ar yr ymylon, gyda’r dail dim mwy na ¾” ar draws.

Mae’r blodau math Sbaenaidd a’r rhai sy’n gymysgriw
hefyd ar ffurf cloch, ond yn agor mwy a’r coesau’n syth,
ond efallai mai’r nodwedd mwyaf arbennig o’r rhain yw’r
dail hir llydan, sydd tua 1¼’’ ar draws.

Cadw dan reolaeth
Gelwir planhigion fel hyn, sy’n disodli eraill a chymryd
drosodd hanner yr ardd, yn chwyn; felly mae’n well eu
cadw o dan reolaeth neu eu tynnu allan. Gwnewch hyn cyn
i’r dail farw, fel eich bod yn gwybod am eu lleoliad. Mae’n
rhaid cloddio’n ddwfn i gael eu gwared nhw.

Dyw chwyn-laddwr ddim yn cael effaith o gwbl!

Clychau’r gôg Prydeinig Clychau’r gôg Sbaenaidd

DAU LYFR NEWYDD
Dymuna Gwasg y Lolfa eich
gwahodd i gyfarfod lansio llyfr
newydd o waith y Parch. Ivor
Thomas Rees, Abertawe, yng
Nghapel Bethel, Heol Carnglas,
Sgeti, brynhawn dydd Gwener, Mai
8, am 3.00. Lluniaeth ysgafn o 2.30,
a bore Sadwrn, Mai 9, yng Nghapel
Crane Street, Pontypŵl am 11.00.
Cofiant y Parch. Daniel Hughes
(1875-1972) yw The Sledgehammer
Pastor. Gwasanaethodd eglwysi yn
Lloegr, Cymru ac America hyd nes
iddo ymddeol yn 96 oed. Symudodd
o aelodaeth y Blaid Ryddfrydol at fod
yn arloeswr sosialaidd. Daeth i amlygrwydd yn gyntaf wrth iddo
herio Evan Roberts y diwygiwr yn ystod ei ymweliad â Lerpwl
am ei driniaeth o weinidog lleol. Aeth i garchar yn 1907 fel
gwrthwynebydd goddefol yn hytrach na thalu treth addysg i
hyrwyddo ysgolion enwadol. Llanwodd gapel y Bedyddwyr yn
Crane Street, Pontypŵl am y unig dro yn ei hanes ond cafodd

ei ddiswyddo a’i gau allan o’r capel gan y diaconiaid.
Defnyddiodd forthwyl i dorri clo cyn pregethu i gynulleidfa o
600. Collodd ei achos yn yr Uchel Lys yn Llundain yn 1913 a
gorfodwyd ef i ymadael a chael ei wneud yn fethdalwr. Ar ôl y
rhyfel byd cyntaf, pan fu’n rhingyll yn y Catrawd Meddygol, aeth
yn weinidog i Gapel Siloam, Machen. Bu’n gynghorydd
dosbarth a sirol ac ymgeisydd seneddol. Bu’n weinidog ar
eglwys Gymraeg Detroit 1940-54, lle bu’n gyfrifol am gyhoeddi
llyfr emynau dwyieithog gafodd ei ddefnyddio gan nifer o
eglwysi Cymraeg America. Dychwelodd i Fachen yn 1954 gan
ailddechrau ar ei weinidogaeth yn Siloam.

Bydd Ivor yn lansio llyfr arall ar Fehefin 4 yn Siop Lyfrau
Clapham, Llundain. Hanes Eglwys Annibynnol Clapham yw
Clapham Dissenters, gan olrhain yr hanes o’r dechreuadau yn
y 1640au cynnar tan 2004 pan unodd yr eglwys ag URC arall
gyfagos. Ceir pennod ar hanes yr ardal yn ogystal â stori’r
achos, gyda disgrifiadau o’r pregethwyr cynnar, y gweinidogion
a lleygwyr amlwg yn yr “eglwys o’r fri gymdeithasol uchaf yn yr
enwad.” Gydag ymadawiad y dosbarth canol o Clapham fe
ddadfeiliodd yr eglwys dros y blynyddoedd rhwng y ddau ryfel
byd. Difethwyd y “gadeirlan” gan roced V2 olaf y rhyfel ac
agorwyd capel hardd newydd yn 1958. Cyfnod o dystiolaeth
ddewr oedd y blynyddoedd ar ôl y rhyfel. Bu dau Gymro
ymhlith y gweinidogion yn ystod y cyfnod hwn, sef J. Elvan
Harris (1952-65) ac Ivor Rees (1967-73).
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Tim Rygbi Ysgolion Cynradd
Rhanbarth Cwmtawe

Ffurfiwyd y Tim yma dros ddeugain mlynedd yn ol.
Penderfynodd criw o athrawon brwdfrydig y Cwm i sefydlu’r
tim ym 1972/73. Cafwyd sawl tymor o foddhad wrth
hyfforddi’r bechgyn ifanc yma a’u trwytho yn “Y Gem”.
Uchafbwynt pob tymor oedd cystadleuaeth timau
rhanbarthol Cymru am Gwpan D. C. Thomas. Rhai
blynyddoedd yn ol collodd y Tim i Gaerdydd yn y rownd gyn
derfynol 9pt i 3pt. Ond yn fuddugol mewn gem fythgofiadwy
yn erbyn Rhanbarth Gwynedd wrth droed y Gogarth ar gae
Ysgol Loreto yn Llandudno a’r mewnwr ar y dydd oedd
Robert Jones (Cymru/Llewod) yn grwt 10 oed. Aelod arall
o garfan yr Ysgolion Cynradd yma oedd Adam Jones
(Cymru/Llewod), ond yn ei wallt byr y pryd hynny.

Ond eleni 2015 teithio i Stadiwm y Mileniwm oedd y wobr
i’r bechgyn ar ol curo:-

De Powys 40 - 0 yn Ystalyfera, 
abertawe 25 - 5 yn Ystradgynlais
Casnewydd 10 - 0 yn y Pil
Cwm Rymni 25 - 5 yn Abercraf

Dyma garfan 2015:- 
1. Joe Meek – Ysgol Gwuncaegurwen 
2. Rhys Griffiths – Ysgol Gymraeg Pontardawe
3. Rhys Harris – (Capten) Ysgol Alltwen
4. Chris Harris – Ysgol Gymraeg Pontardawe
5. Jay wood – Ysgol Godrergraig
9. Mackenzie Clayton – Ysgol Bro Tawe
10. Duan Stevens – Ysgol Gymraeg Dyffryn Y Glowyr
11. luke Brown – Ysgol Rhydyfro
12. Owain Hopkins – Ysgol Cwmllynfell
13. Kian abraham – Ysgol Y Wern 
14. Rhodri lewis – Ysgol Cwmllynfell
15. llien Morgan – Ysgol Gymraeg Dyffryn Y Glowyr 
16. Jacob Rowlands – Ysgol Gymraeg Dyffryn Y Glowyr
17. Kyle Jones – Ysgol Y Cribarth
18. Jack Morgan – Ysgol Gymraeg Pontardawe
19. Cameron ennis – Ysgol Alltwen

Hyfforddwr– Jonathan Stevens

y ROwnD DeRFynnOl
Cafwyd gem agored dros ben o ddeuddeg chwaraewr bob
ochr, pump blaenwr a saith o olwyr. Trwy gydol y gem
cafwyd trafod gwych, ymosodiadau cyfrwys, amddiffyn
cadarn a thaclo ffyrnig. Tua diwedd yr hanner cyntaf
sgoriodd tim Caerdydd gais.

Y sgor ar yr hanner Caerdydd 5 pt. Cwmtawe 0 pt. Yn
ystod yr ail hanner bu tipyn o gyffro ac ar ol llu o
ymosodiadau a brwydro’n galed sgoriodd y canolwr Kian
Abraham gais i Gwm Tawe. Y sgôr yn 5 pt yr un.

Nawr te dyma gem o fentro am y sgôr i fod yn
fuddugoliaethus. Rhedeg igam ogam, taclo grymus a sawl
chwibaniad erchyll gan y dyfarnwr synhwyrol Peter Oldham
URC. Ambell i chwaraewr wrth gefn yn myned i’r maes a’
ddau dîm yn ceisio cipio’r wobr. Ai cyfartal fyddai’r gem?
Ond yn y diwedd fe lwyddodd Caerdydd i sgorio un cais
arall. Felly y sgôr terfynol :-

Ysgolion Cynradd Caerdydd. 10 pwynt. Ysgolion
Cynradd Cwmtawe 5 pwynt

Daliwch ati fechgyn. Ar ol yr ymdrech lew a chael blas o
chwarae ar y maes cenedlaethol. Beth am y flwyddyn
nesaf?
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CCaaeeaauu 

CCwwmmttaawweeTTyy��nn yy GGrraaiigg 
Gwaun pen y graig • Erw galed • Cae rhos sarn

Waun bryn tail • Cae sgubor • Cae dan y ty
Cae ger y ty • Cae glase • Cefn y graig 

Graig ty’n graig • Waun y crofft • Gwaun rhos

GGeellllii GGeeiirrooss
Cae cwm felin • Waun coed cochion • Cae cwar isha
Coed cae • Cae’r bedw • Cae llethrog • Craig fach
Cae cwar ucha • Waun dan ty • Cae bach • Parc

Theatr Genedlaethol Cymru,

mewn cydweithrediad â’r Neuadd Gwyn.

14* - 16 Mai, 19:30

Tocynnau: www.gwynhall.com / 0300 365 6677

Pris tocynnau: £10 / £8 consesiwn / £5 myfyrwyr

(*14 Mai – rhagddangosiad, prisiau gostyngedig)

Pris tocynnau arbennig i ysgolion: £5 i bob myfyriwr ac

athrawon am ddim

Bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn ymweld â Neuadd

Gwyn am y tro cyntaf, ac yn agor eu cynhyrchiad

newydd Pan Oedd y Byd yn Fach yma ar y 14eg o

Fai, cyn mynd ar daith o amgylch Cymru). Dyma eich

cyfle i fod y cyntaf i weld y ddrama! 

Gaeaf 1984, ac mae Streic y Glowyr yn ei

hanterth. Mae’r esgid yn gwasgu a thensiynau’n

uchel wrth i rai ddychwelyd i’r pwll.

Mewn llecyn tawel ymhell o gythrwfl y llinell biced,

daw criw o fechgyn ynghyd yn gynnar un bore i

ddangos eu cefnogaeth. Ond nid pawb sy'n cael

croeso yno y bore hwn, ac mae un weithred dreisgar,

ysgytwol yn newid eu bywydau am byth.

Drama newydd gan Sian Summers am

frawdgarwch, brad a thyfu'n ddyn.

Cyfarwyddwr: Aled Pedrick

Cast: Dyfed Cynan, Sion Ifan, Ceri Murphy, Berwyn

Pearce, Gareth Pierce



19

TuDalen i’r PlanT

Cwis - Dŵr

Yn y cwis yma mae gan bob cwestiwn gysylltiad gyda dŵr. Mae rhai’n hawdd ac eraill yn anodd. Os oes

gennych chi broblem, gofynnwch i rywun am help. Neu gwnewch dipyn o ymchwil.

1. Mae dau beth mewn dŵr: Ocsigen a ____________

2. Mae dŵr sydd wedi rhewi yn troi i rhew, wrth gwrs. Mae dŵr sydd wedi berwi yn troi’n ____________

3. Pa un sydd ddim yn aderyn dŵr? Cotiar, Mwyalchen, Alarch neu Gwylan.

4. Pa un sydd ddim yn aderyn glan y môr? Gylfinir, Mulfran, Drudwy, Gwylan.

5. ____________ o bysgod ydy cannoedd o bysgod yn nofio gyda’i gilydd.

6. Mae cronfeydd dŵr yn llynnoedd artiffisial sy’n casglu dŵr inni ei yfed. Beth ydy’r 5 cronfa yma yng Nghymru?

GNERIB, NWLEA, RWYYNTER, NFYYERW, YDLEOGCW, ENBANIR.

7. Mae Llyn y Bala yn llyn naturiol. Beth ydy ei enw iawn?

8. Gwir neu ffals. Mae mwy o ddŵr ffres yn Loch Ness nag ymhob llyn yng Nghymru a Lloegr.

9. Mae dwy afon yn Ne Cymru gyda bron yr un enw yn dechrau efo T. Pa ddwy?

10. Aberystwyth ydy enw’r dref ond afon arall sy’n cyrraedd y môr yno. Pa afon?

11. Pa afonydd sy’n cyrraedd y môr yn y Rhyl, Caernarfon, Caerdydd a Casnewydd?

12. Beth ydy’r afon enwog yn India y mae pobl yno’n credu ei bod yn sanctaidd?

13. Ym mha wledydd mae’r afonydd yma? Amazon, Volga, Rhine, Seine, Mississippi, Llinon (Shannon), Darling,

Euphrates.

14. Mae dwy bont ffordd grog dros yr afon Hafren. Sut mae trenau’n croesi’r afon?

15. Beth ydy’r bont cario dŵr uchaf ym Mhrydain?

16. Pwy oedd y brenhinoedd oedd yn byw yn yr Aifft ger yr afon Nîl?

17. Pa fwyd poblogaidd sy’n tyfu mewn caeau o ddŵr?

18. Enwch un blodeuyn, un llysieuyn ac un ffrwyth gyda’r gair dŵr yn yr enw.

19. Mae rhai pobl yn byw mewn tai sydd wedi cael eu hadeiladu ar stilts yn y dŵr. Ble? Fenis, Amsterdam neu

Borneo.

20. Beth ydy’r rhaeadr uchaf yng Nghymru?

21. Pa raedr ydy’r uchaf yn y byd? Victoria yn Affrica, Angel yn Ne America neu Niagara yng Ngogledd America?

22. Pa fôr sydd rhwng: Ewrop ac Affrica; yr Aifft a Saudi Arabia; Lloegr a Norwy?

23. Rhowch y ddau gywir gyda’i gilydd: Cape Horn, Cape Wrath, Cape of Good Hope - De Affrica, De America, yr

Alban.

24. Beth oedd rhai pobl yn galw Dewi Sant?

25. Pwy oedd y môr leidr tywyll enwog o Gymru erstalwm?

26. Ble mae’r hen felin ddŵr enwog yn ardal y Llais?

27. Beth ydy enw’r cwch bach crwn sy’n boblogaidd yng Ngheredigion?

28. Beth ydy lliw bad achub fel arfer?

29. Beth wnaeth Helen McArthur i ddod yn enwog?

30. Beth yw enw’r sgwd (rhaeadr) enwog ger Coelbren?

31. Beth ydy’r ddihareb Gymraeg - ‘I’r __________ y rhed y dŵr’

32. Pa ddau ddyn oedd yn canu’r gân enwog ‘Bridge over troubled waters’?

33. Sawl pont sy’n cysylltu Sir Fôn â Gogledd Cymru?

34. Pa gamlas sy’n arbed taith hir o gwmpas De America? Pa gamlas sy’n arbed taith hir o gwmpas De Affrica?

35. Ym mha fôr mae Jamaica a Cuba?

36. Pam dydy hi ddim yn bosib gweld pengwiniaid ac eirth gwyn gyda’i gilydd? Mae’r ddau’n byw yn y rhew.

37. Mae siarc yn beryglus i bawb ond pa bysgod sy’n llawer llai na siarc ond efallai’n fwy peryglus?

38. Pa fae sy’n ymestyn o ben draw Llŷn i Sir Benfro?

39. Beth sydd yn groes i ARNOFIO?

40. Enwch 3 nant yng Nghwmtawe.


