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Credwch fi neu beidio, does dim digon o siaradwyr
Cymraeg yn ein hardal leol yn defnyddio’r iaith
gymaint ag y gallen nhw. Ydych chi? Faint o Gymraeg
ydych chi’n siarad o ddydd i ddydd? Ateb syml. Dim
digon!

Ar gyfer fy ymchwiliad unigol sy’n rhan o’r
Fagloriaeth Gymraeg fe wnes i greu holiadur ar gyfer
pobl yr ardal er mwyn deall faint o Gymraeg sy’n cael
ei ddefnyddio yn ein hardal leol. Gweler rhai o’r
canlyniadau isod:

Fel y gwelwch mae’r ffigurau yn ofnadwy o siomedig.
Y cwestiwn sydd gen i i chi bobl sydd ddim yn
ymdrechu i siarad yr iaith yw, pam? Beth sydd yn eich
hatal chi rhag siarad ‘iaith y nefoedd’? Defnyddiwch
eich gallu a’ch dawn, a chofiwch ‘Gwell Cymraeg slac
na Saesneg slic’.

Fel disgybl mewn ysgol
Gymraeg, rwyf yn gweld
a’m llygaid fy hun a
chlywaf y Gymraeg yn
dirywio o ddydd i
ddydd. Mae hi’n dod
yn fwy ac yn fwy anodd
i sicrhau fod pob
plentyn yn yr ysgol yn
defnyddio’u hiaith yn yr
ysgol, nid yn unig yn y
dosbarth ond ar y buarth
hefyd. Beth yw’r datrysiad
i’r broblem yma sy’n
gwaethygu wrth i
amser fynd yn ei flaen?

Fel ysgol rydym wedi sefydlu Siarter Iaith newydd
sbon o’r enw ‘Tanio’r ddraig’ ar ein cyfer ni yn
Ystalyfera ac ar gyfer yr ysgolion cynradd. Pwrpas y
Siarter Iaith yw i hybu defnydd yr iaith yn yr ysgolion
lleol ac i ddatrys y broblem o ddiffyg Cymraeg trwy
osod targedau i’r ysgol. Hyd yn hyn, mae’r ysgolion
cynradd yn gwneud yn dda iawn yn gweithredu’r
Siarter Iaith.

Ym mis Hydref cefais yr anrhydedd o ymweld â
Phatagonia gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
er mwyn cymryd rhan yn nathliadau Patagonia 150,
sef i gofio a nodi 150 o flynyddoedd ers i’r ymfudwyr
cyntaf o Gymru symud i Batagonia i chwilio am fywyd
gwell. Cefais fy syfrdanu gan faint o Gymraeg a oedd
yn cael ei siarad yn Y Wladfa, ac ysbrydolodd hyn fi’n
fawr iawn i hybu’r iaith Gymraeg yn fwy yn fy ardal leol. 

Wrth i mi gwrdd â siaradwyr Cymraeg Y Wladfa
sylweddolais cyn lleied y mae pobl Cymru yn
gwerthfawrogi ein hiaith. Teimlais siom enfawr pan
glywais i fod pobl Patagonia yn gwneud fwy o ymdrech
i gadw’r iaith yn fyw. Felly, wrth i ni ddathlu gŵyl ein
nawdd sant, Dewi, gadewch i ni ymdrechu i wneud y
pethau bychain a dechrau pob sgwrs yn Gymraeg.

Gwen Shenton
Ysgol Gyfun Ystalyfera
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Gwnewch y pethau bychain...



llais
Dathlu’r Eisteddfod

Yr Eisteddfod. Termau amrywiol sydd yn
neidio i’r meddwl wrth glywed y gair yma,
fel cerddoriaeth sionc, barddoniaeth
swynol a thraddodiadau sydd yn dod â
phawb at ei gilydd er mwyn dathlu ein
diwylliant, fel dawns werin a chanu mewn
côr. Yn ddiweddar, dathlodd Ysgol Gyfun
Ystalyfera y garreg filltir yma ym
mywydau’r Cymry; digwyddiad sydd yn
cael ei gynnal yn flynyddol yn yr ysgol, i
gyflwyno’r traddodiad yma i fywydau’r ieuenctid er mwyn iddynt
ymhyfrydu yn ein hanes diddorol, i hybu’r defnydd o’n hiaith
sydd yn edwino flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac i arddangos y
cymysgwch o dalent sydd i’w weld yn yr ysgol hon. Roedd
angerdd pob un a gymerodd ran yn glir i’w weld wrth iddynt
berfformio’n hyderus o flaen tua 900 o bobl, ac roedd yn hawdd
gweld pa mor galed y gweithion nhw ar ei gyfer. Ymroddiad
oedd prif reswm llwyddiant y diwrnod – hapusrwydd llwyr oedd
i’w weld ar wynebau’r enillwyr ar ôl i’w gwaith gipio pwyntiau a
gwobrau i’w llys, sef naill ai Hywel, Llywelyn neu Gwenllian.
Cafodd enwau’r llysoedd eu dewis ar ôl rhai o arwyr Cymru;
Hywel, ar ôl Hywel Dda, un o frenhinoedd y wlad; Llywelyn, ar
ôl Llywelyn ein Llyw Olaf; a Gwenllian, tywysoges Cymru a
merch Llywelyn. Felly, trwy ddefnyddio’r enwau hyn, mae modd
hybu ymwybyddiaeth o’r ffigurau hanesyddol Cymreig
allweddol yma ymhlith plant yr ysgol. 

Ond beth yw’r Eisteddfod, a sut ddaeth y traddodiad yma’n
fyw? Cychwynnodd yr Eisteddfod yn y 12fed ganrif fel gŵyl a
ddathlai farddoniaeth a cherddoriaeth yng Ngheredigion, ond
pan ddirywiodd y traddodiadau diwylliannol yma, diflannodd yr
Eisteddfod am ganrifoedd. Mae’r hyn yr ydym ni bellach yn ei
ddathlu yn sgil-effaith ymdrechion cyndeidiau i atgyfodi’r
traddodiad yn ystod y 18fed ganrif trwy gynnal nifer o
Eisteddfodau bychain lleol. Felly, i rai, y mudiad dibwys ond
dylanwadol hwn yw’r hyn sydd yn hanfodol i’n diwylliant fel
cenedl Gymreig. Dywedodd disgybl o’r ysgol, “Rwy’n credu
mae’n cadw’r traddodiad Cymreig yn fyw” wrth i’r ysgol barhau
i ddathlu’r Eisteddfod, sydd yn dangos pwysigrwydd y
digwyddiad yma i bobl ifanc a’u brwdfrydedd tuag ati. 

Rhaid i ni drosglwyddo’r darn o hanes yma i genedlaethau
i ddod, er mwyn iddynt werthfawrogi ein gwlad, ein hiaith, a’n
diwylliant unigryw. 

Ffion Jones
Ysgol Gyfun Ystalyfera
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Golygydd mis Ebrill

Dewi Myrddin hughes
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:

Gareth richards, Gwasg Morgannwg
Ystad Ddiwydiannol Mynachlog Nedd

Castell-nedd, Sa10 7Dr

neu e-bost     dewiannette@gmail.com

Erbyn Mawrth 20fed 2016 os gwelwch yn dda.
Y Llais yn Trydar ac ar y We

Dilynwch y Llais ar Twitter a’r We

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

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

BLODaU GwYN Y DDraENEN DDU
YM MhErFEDDION GaEaF

Afraid yw dweud bod gaeaf 2015-16 wedi bod yn fwyn iawn, a
gyda’r mis Rhagfyr mwynaf ers dechrau cadw cofnodion.
Canlyniad y mwynder hwn oedd bod nifer o bobl led led y wlad
yn cofnodi arwyddion byd natur hollol anhymhorol. Cafwyd
adroddiadau am bili pala (ieir bach yr haf/butterflies) yn hedfan
ym mis Rhagfyr ac Ionawr. Adroddiadau am greaduriaid sydd
fel arfer yn gaeaf-gysgu (hibernate) megis y draenog i’w gweld
mewn gerddi ym mis Rhagfyr ac adroddiadau am grifft broga
mewn pyllau ddechrau mis Ionawr. Ymysg yr adroddiadau
mwyaf syfrdanol yw rheiny sydd yn ymwneud â blodau,
planhigion a choed sydd mewn blodau tu allan i’w tymor
arferol. Yn ôl arolwg ar Ionawr y cyntaf cofnodwyd dros 200 o
rywogaethau yn blodeuo ym Mhrydain. Yn ystod gaeaf arferol
disgwylir oddeutu 30-40 o rywogaethau i fod yn eu blodau ar
yr adeg yma o’r flwyddyn. Dyma felly sgil-effaith y tymor mwyn.
Yma yn yr ardd yng Nghlydach mae coeden llosgddraenen
(pyracantha) wedi bod yn blodeuo yn ddi-baid ers diwedd mis
Medi. Rhyfedd yw gweld ar un llaw glwstr o aeron coch
aeddfed ac yna ffrwydriad o flodau gwyn.

Blodau gwyn ar lwyn a ddenodd fy
sylw wrth i mi gerdded ger Felindre ar
un o’r aclysuron sych hynny sydd wedi
bod yn brin iawn ers misoedd. Sylwi ar
glwstwr o flodau gwyn ar bren y
ddraenen ddu (blackthorn). Fel arfer,
ddiwedd mis Mawrth fydd y blodau yn
ymddangos ac yna fe ddaw’r dail gwyrdd i wisgo’r llwyni yn
ystod Ebrill a Mai. Er mor llachar oedd y blodau rhaid oedd bod
yn hynod ofalus gan fod y llwyn yn un pigog a miniog dros ben.
Yn yr Iwerddon credir bod y llwyn yn sanctaidd a bod y drain
miniog yno yn bwrpasol i amddiffyn y llwyn.

Pan ddaw diwedd yr haf bydd y ddraenen ddu yn llawn o
eirin duon bach - eirin tagu (sloe) yw’r enw arnynt ar lafar
gwlad. Bydd yr eirin yn aros ar y llwyn nes i rew eu chwyddo
a’u meddalu. Dyma’r amser pan fydd adar, yn enwedig
mwyalchod, yn elwa a manteisio ar y cnwd cyfoethog. Ond nid
adar yn unig sydd yn elwa ’chwaith. Gellir defnyddio’r eirin i
wneud “sloe gin” sef diod cartref traddodiadol ac sydd wedi
cynyddu mewn poblogrwydd. Gellir defnyddio’r eirin hefyd i
wneud jam neu jeli hynod o flasus. Defnyddir y dail mewn rhai
ardaloedd i wneud moddion amgen ar gyfer llwnc tost neu i
dawelu’r nerfau. 

Mae pren y ddraenen ddu yn llosgi’n dda iawn (ac yn cael
sylw haeddianol yn llawlyfr y Sgowtiaid). Mae’n llosgi’n araf ac
yn taflu gwres da - sy’n fanteisiol i unrhywun sydd am dreulio
amser allan yn yr awyr agored ac am gynnau tân.

Rhyfeddol felly oedd sylwi ar flodau’r ddraenen ddu ym
mherfeddion y gaeaf a meddwl am ei chylch bywyd arferol
drwy’r tymhorau. ’Does ond rhaid aros am tua mis eto yna fe
fydd llwyni’r ddraenen ddu yn flancedi gwyn ar hyd y bryniau a
hynny, gobeithio, yn arwydd bod y gwanwyn wedi cyrraedd.

cornel natur
dewi lewis

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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Bu farw Ogwyn Davies, Tregaron
ddechrau'r flwyddyn. Roedd yn
arlunydd o bwys a'i waith yn
adnabyddus iawn trwy Gymru.
Byddai'n cyfuno delwedd ac iaith
wrth arlunio ac yn cynnwys neges
wleidyddol am Gymru a'r iaith
Gymraeg. Mae ei ddarluniau o
gapeli cefn gwlad gyda
dyfyniadau o emynau ar eu
muriau yn nodweddiadol o'i waith.
Efallai mai ei ddarlun o Soar y
Mynydd yw ei ddarn mwyaf
adnabyddus. Roedd yn hoff o siap adeiladau, yn arbennig hen
ysguboriau ac adeiladau amaethyddol sydd mor niferus yng
Nghymru. Byddai'n cymysgu calch a phridd er mwyn creu
arwyneb 'naturiol' i'r adeiladau.

Ganed yn 1925 yn Nhrebanos a mynychodd yr ysgol gynradd
leol ac Ysgol Ramadeg Ystalyfea. Treuliodd ychydig
flynyddoedd yn y Llu Awyr cyn dilyn cwrs yn Ysgol Gelf
Abertawe. Ar ol ychydig flynyddoedd yn dysgu yn Lloegr
dychwelodd i Gymru ac i Dregaron lle bu'n athro celf yn Ysgol
Uwchradd Tregaron rhwng 1955-85.

Caepost, trebannws (1954)
Olew

Byddai'n arlunio o'r cof, yn hytrach nag eistedd o flaen gwrthrych
ac roedd ganddo ddelweddau oedd yn cofnodi tirwedd
diwydiannol ac amaethyddol Cwm Tawe o gyfnod ei blentyndod.
Mae un darn gwych iawn ganddo o Gapel Gellionnen yn yr eira
ac eraill o Gaepost, Glofa'r Darren, Trebanos a'r gwaith Steel
ym Mhontardawe.

Coffa da am artist o'r radd uchaf. 

Pontardawe a’r alltwen (1949)
Braslun olew

Pobol y cwm
ogwyn davies

CYLCH CINIO CWMTAWE

John Evans, Llywydd y Cylch Cinio a Griff Williams,
Pontarddulais, y siaradwr gwadd yn nghyfarfod mis

Chwefror.

Mae’r flwyddyn 2016 yn flwyddyn arbennig yn hanes Cylch
Cinio Cwmtawe, oherwydd bydd yn dathlu ei ben-blwydd yn
40 oed, o’i sefydlu nôl yn 1977 yng Ngwesty’r Glanafon,
Ynysmeudwy. Mae rhestr y siaradwyr gwadd yn arbennig iawn,
fel mae’r rhaglen yn dangos:- 

Ebrill 11: Aled Samuel, Llandeilo: Cyflwynydd Sam ar y Sgrîn
sydd i’w gweld bob Nos Wener ar S4C.

Mai 9: Y Parchedig Beti-Wyn James, Caerfyrddin (un o ferched
Hebron, Clydach) sy’n amlwg ym myd crefydd yng Nghymru
a’r byd darlledu.

Mehefin 13: Y Parchedig R. Alun Evans, Caerdydd, a fu’n
gysylltiedig â darlledu yng Nghymru dros gynifer o
flynyddoedd, ac yn ddiweddar yn Llywydd yr Annibynwyr
Cymraeg.

Medi 12: Garry Nicholas, Llan-non, Cwm Gwendraeth, cyn-
ddirprwy Ysgol y Strade, eisteddfodwr o fri ac yn Gadeirydd
Llys yr Eisteddfod Genedlaethol.

hydref 10: Nigel Owens, Mynydd Cerrig, y dyfarnwr rygbi byd-
enwog.

tachwedd 14: Y Prifardd Tudur Dylan, Caerfyrddin, bardd o
fri, Meuryn Ymryson y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol a
darlledwr amlwg.

rhagfyr 14: Cinio Mawreddog y Dathlu.

Mae’n siwr fod y rhaglen uchod yn tynnu dŵr o ddannedd
darllenwyr y Llais, ac oes unrhyw un a ddymunai ddod i’r
cyfarfodydd, a wnewch chi gysylltu â’r Llywydd: John Evans
(01792 842853). I osgoi camddealltwriaeth, rhaid egluro mai
cymdeithas ar gyfer y gwrywod yw’r Cylch Cinio, fel y mae
Merched y Wawr yn gyfyngedig i’r merched. 

Tafarn y Gwachel

Neil Rosser a’r Band
Nos Wener, 18 Mawrth, 8pm
www.micnpt.org • 01792 864949



Cynhadledd y Gwragedd
Gan fod mis Mawrth yn Fis Hanes Menywod a bod yr 8fed o
Fawrth yn Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod, mae’n werth
bwrw golwg unwaith eto dros agwedd o hanes menywod y
cwm. Mae Cof y Cwm wedi rhoi rhywfaint o sylw i gyflogaeth
menywod, yng nghyd-destun y diwydiant alcan ac yn ffatri y
Tic-Toc yn Ystalyfera, ac mi fydd y golofn yn bwrw golwg dros
agweddau eraill o hanes menywod yn ystod y misoedd
nesaf. Ond, yn y rhifyn hwn, dyma ystyried agwedd o’u
bywydau personol a theuluol.

Ym 1860, cyhoeddwyd Gardd y
Gweithiwr, sef casgliad o ysgrifau
a fu’n fuddugol yn Eisteddfod
Ystalyfera y flwyddyn honno.
Ymhlith yr holl draethodau,
englynion a chaneuon digrif,
cafwyd cerdd gan Ifor Cwmgwys
dan y teitl ‘Cynhadledd y
Gwragedd ar yr Achlysur o
Gyflwyno ar Enedigaethau Plant’.
Cyflwynir y gerdd ar ffurf sgwrs
rhwng grŵp o fenywod a aeth, fel
mae’r teitl yn ei awgrymu, i
ymweld â menyw a oedd newydd
roi genedigaeth. Mewn ffordd,
mae’n bwnc braidd yn annisgwyl
am gerdd yng nghyd-destun y
cyfnod ond mae’n dangos sut y gall barddoniaeth y
bedwaredd ganrif ar bymtheg droi ei sylw at bynciau
cyffredin. 

Roedd yr awdur, Ifor Cwmgwys, sef John Thomas, yn un
o Landybïe yn wreiddiol. Fe weithiodd fel glöwr yn
Nhredegar, Dowlais, ac Aberdâr cyn ymgartrefu yng
Nghwmtwrch. Yn ddiddorol, ni chafodd Thomas lawer o
addysg ffurfiol fel plentyn a bu raid iddo ddatblygu ei sgiliau
barddoni ac ysgrifennu fel oedolyn. Nid oedd yr anawsterau
hyn wedi’i rwystro rhag cystadlu mewn eisteddfodau ac fe
enillodd lawer o wobrwyon a llwyddodd i gyhoeddi englynion
yng nghylchgronau pwysig y cyfnod, megis Y Gwladgarwr,
Y Diwygiwr, ac Yr Ymofynydd. Yn ei henaint, nid oedd
Thomas yn medru ennill cystal bywoliaeth fel glöwr oherwydd
llid ar yr ysgyfaint ond roedd ei allu barddoni’n ddigon iddo
ddibynnu ar ei enillion wrth gystadlu mewn eisteddfodau.

Yn y gerdd mae Ifor Cwmgwys yn cyflwyno ‘cynhadledd y
gwragedd’ fel un o ddefodau Cymru ers llawer dydd. Tuedd
menywod, yn ôl Cwmgwys, oedd i fynd yn llwythog i dŷ mam
newydd â gwirod, siwgr gwyn, te, dillad i’r plentyn newydd, a
‘hen storïau lonaid sâch’ a ‘phob un yn awyddus am gael
gwel’d y Babi bach a’i fam’. Wedyn, trefnir gweddill y gerdd
fel sgwrs rhwng y gwahanol fenywod a ddaeth i weld y fam.
Yn ddiddorol, mae enwau’r menywod yn awgrymu eu
gwreiddiau yn yr ardal. Cafwyd Shan Brynlloi sydd efallai yn
awgrymu unigolyn a hanai o, neu a drigai, yn Fferm Brynlloi,
Glanaman. Yn ogystal, enwir Mary’r Ddolgam (Fferm
Dolgam, Cwmllynfell?), Bess o’r Gilfach (Fferm Gilfach yr
Haidd, Cwmtwrch?), Hannah’r Tyllwyd (Fferm Tyllwyd,
Rhosaman?), Modryb Gwen o’r Bryn (Brynaman?), ac Ann
o’r Wern (Wern, Ystalyfera?).

Mae’r ‘gynhadledd’ yn dechrau trwy ganu clodydd i’r babi
newydd. Mae ‘Pali Hophi’ yn nodi pa mor olygus yw’r babi a
‘Sara Shon’ yn dweud ei fod yn ‘flewyn ei dad’. Mae ‘Shan

cof y cwm
steven thompson

o’r Star’ yn sôn am ei ‘wedd yn swyno pawb a’i gwel’, tra bod
Bess o’r Gilfach yn ystyried ei ‘gusan fel y mêl’. Mae’r
menywod yna’n cynnig cymorth i’r fam newydd ac yn helpu i
dacluso’r tŷ a gofalu am y plant eraill. Yn ddiweddarach,
mae’r gin a’r rým yn dod allan ac mae’r clebran yn troi at
gymdogion a menywod eraill y gymuned, gan gynnwys ‘Shân
o Rhiw’ a oedd yn cael trafferth gyda’i gŵr, Wil, a oedd wedi
ei chyhuddo o gario ymlaen â’r gwas. Ond, fel arwydd o’r
chwaeroliaeth a fodolai, ‘Fu ’rio’d onestach merch na Shân’
oedd casgliad y grŵp a bod Wil yn ‘hanner dyn’ ac yn ‘llercyn
hanner crack’. Trwy weddill y gerdd, ceir clebran am
amrywiol gymeriadau’r gymdogaeth gan gynnwys bachgen
braf Bryndu sy’n debyg i’w ewyrth Sam, Twm Glynhir a Sara
Bryncam sy’n debygol o briodi cyn bo hir ac ymgartrefu yn
Lletyclyd, a Nans o’r Llwyn a’i thrafferthion.

Mae’n anodd gwybod os oedd yr awdur yn bwriadu bod
yn ddirmygus a gwawdlyd yn ei ddisgrifiad o’r ymweliad ond,

yn sicr mae ei dafod yn ei foch. Beth
bynnag y bwriad, mae’r gerdd yn
bortread cynnes o fywydau menywod yn
y cwm yn ystod canol y bedwaredd
ganrif ar bymtheg. Mae’n awgrymu i ni
bwysigrwydd teulu i fenywod y cyfnod
ond hefyd y rhwydweithiau a fodolai
rhwng menywod dosbarth gweithiol.
Crëwyd y rhwydweithiau hyn gan
sgyrsiau, ymweliadau, y ffafrau ar
raddfa fach i gymdogion, help gyda
phlant, ac amrywiaeth eang o
gymwynasau bychain beunyddiol. 

Mae’r clebran yn chwarae rôl bwysig
yn y rhwydweithiau hyn hefyd, ac yn yr
ymdrechion i ffurfio synnwyr o gymuned,
gan y cai’r clecs hyn eu defnyddio i

ddiffinio rôl, statws a sefyllfa unigolion a theuluoedd yn y
gymuned. Gosodwyd safonau moesol y gymuned gan
glebran a chosbwyd y rheiny a dorrai y safonau hyn trwy
rannu a lledaenu’r clebran a achosai gywilydd i rywun neu
wneud unigolion yn destun sbort. Tra nad yw’r gwragedd yn
y gerdd yn feirniadol o’r fam newydd mewn unrhyw fodd, o
glywed eu sylwadau deifiol ar eraill yn y plwyf, byddai wedi
bod yn ddifyr clywed eu trafodaethau arni hi a’i mab newydd
wrth iddynt droi am adre! Ond mewn gwirionedd, felly, mae’r
gerdd yn awgrymu pa mor bwysig oedd menywod i’r diffiniad,
a hyd yn oed y broses o greu cymuned ar y pryd a’r ffordd
roedd pethau mor syml ag ymweld â mam i weld babi
newydd yn bwysig wrth greu perthynas rhwng gwahanol
deuluoedd i ffurfio cymuned ehangach. Nid cymunedau
matriarchaidd mo’r cymunedau diwydiannol yn ne Cymru yn
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg ond mae’n bwysig cofio
pa mor allweddol oedd menywod i fodolaeth y gymuned
ddosbarth gweithiol hefyd ac mae ‘Cynhadledd y Gwragedd’
yn cynnig tystiolaeth i gadarnhau hynny.

Dywedir weithiau bod y gorffennol yn wlad estron; hynny
yw, bod y gorffennol yn wahanol iawn i’r presennol fel mae
gwlad estron yn wahanol i’n gwlad ni. Ond, mae’n bosibl
gweld yn y traddodiad a ddisgrifir gan y gerdd rywbeth
cyfarwydd iawn i ni heddiw ganrif a hanner yn ddiweddarach.
Mae ymweld â mam i weld babi newydd a rhoi anrhegion,
efallai ar ffurf bwyd neu ddillad, yn gyffredin iawn heddiw.
Mae’n bosibl ystyried yr ymarfer hyd yn oed fel rhywbeth
anochel, yn nodwedd o ddynoliaeth ac yn bresennol mewn
sawl diwylliant ar draws y byd, a rhywbeth sy’n cyfrannu at
ffurfio’r perthnasau sy’n dal cymdeithas ynghyd. Felly, nid
rhywbeth ymylol oedd defod ‘cynhadledd y gwragedd’ ond
rhywbeth hollol ganolog i’n hanes a’n presennol.

Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk

4
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Yr EGLwYS – ESGOBaEth aBErtawE aC
aBErhONDDU
Ar brynhawn Sul, 31 Ionawr aeth aelodau Aber-craf, Callwen,
Coelbren, Ystalyfera ac Ystradgynlais i Eglwys San Cynog i
Oedfa Sefydlu Gweinidogaeth Bro Tawe Uchaf. Ar ôl yr oedfa
aeth nifer i fwynhau cinio yng Ngwesty Aber-craf.

Mae chwe theulu o Syria wedi dod i fyw i ardal Ystradgynlais
ac fe wahoddwyd aelodau’r gymdeithas leol i gyfarfod â hwy
ar Chwefror 22 yn yr eglwys gan y Parchg Dewi Roberts.

SEFYDLIaD Y MErChED
Daeth Mrs Janice Morgan o’r cwm i ddangos y merched sut i
greu draenogod o bapur wedi’u plygu mewn ffordd arbennig.
Maent yn ddeniadol iawn ac yn anrhegion da.

MarwOLaEth
Blin oedd clywed am farwolaeth Non, merch Dulcie a Neville
Owen, Heol Tawe ar Chwefror 7. Roedd Non a Richard yn byw
yn Ruthun ac anfonwn ein cydymdeimlad i’r teulu yn eu colled.

MErChED Y CrIBarth
Ar I9 Ionawr bu’r aelodau’n mwynhau te a ffroes yn yr ‘Hub’. 

Yr hENOED
Bu’r aelodau yn gwisgo fel pobl gyfoethog oes Fictoria yn
ddiweddar. Diolch i ymdrech Mrs Jane Ashton-Mears, sy’n byw
yn agos i Bontardawe a gynlluniodd y dillad a’r hetiau. Mawr
oedd yr hwyl a’r sbri.

PEN-BLwYDD arBENNIG
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Mr Cliff Bufton, Heol
Maes-y-dre ar ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed ar 26 Rhagfyr.
Dymuna Mr a Mrs Bufton ddiolch i’r Rheithor, y Parchedig Dewi
Roberts a fu’n rhannu’r Cymun Sanctaidd gyda hwy ar ddydd
y pen-blwydd.

GwELLhaD BUaN
Dymunwn yn dda i Mr Sam Aubrey, Heol Maes-y-dre sydd yn
derbyn triniaeth yn Ysbyty Treforys. Hefyd i Mrs Ann Marke
sydd adre nawr ar ôl treulio peth amser yn Ysbyty Treforys.
Hefyd, yr un dymuniad i Mrs Rosemary Morgan, Heol
Aberhonddu sydd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Treforys. Ein
dymuniadau gorau iddynt am wellhad.

MarwOLaEthaU
Yn Ysbyty Singleton ar 24 Ionawr by farw Vernon Jenkins,
Rhestr Fawr, priod Rosie, tad Michaela a Melanie, tad yng
nghyfraith Carl a Dewi, tadcu Steffan, Megan, Jacob ac Ioan.

OEDFaON Y PaSG
Ar fore Gwener y Groglith cynhelir Oedfa Gymun yng Nghapel
y Tabernacl am 10.30 y bore.

Yng Nghapel Ainon am 3 o’r gloch ar brynhawn Gwener y
Groglith cynhelir Oedfa Bregethu. Disgwylir i wasanaethu y
Parchedig Carl Williams.

Ar fore Llun y Pasg am 10.30 cynhelir y Gymanfa Ganu
Undebol. Yr arweinydd gwadd fydd Mr Glynog Davies,
Brynaman. Croeso cynnes i bawb i’r oedfaon hyn.

CrOESI’r MYNYDD DU
Cyn agor camlas Abertawe yn 1798 roedd plwyfi Ystradgynlais
a Llanddeusant yn debyg iawn – ardaloedd gwledig,
amaethyddol heb unrhyw bentref gwerth sôn amdano. Ond ar
ôl agor y gamlas newidiodd plwyf Ystradgynlais yn gyflym
iawn. Agorwyd sawl gwaith glo yn yr ardal gyda’r glo yn cael ei

aber-craf

ystradgynlais

gario lawr y gamlas i Abertawe. Codwyd llawer o dai yn yr ardal
ar gyfer y gweithwyr, llawer ohonynt yn dod o ardaloedd eraill
i weithio yn y pyllau glo. Adeiladwyd pentref newydd yn
Ystradgynlais gyda nifer o bentrefi llai i fyny ac i lawr y cwm. 

Chwilio am waith
Dechreuodd nifer o ddynion ifanc o Landdeusant groesi’r
Mynydd Du i Ystradgynlais i chwilio am waith a oedd yn talu’n
well na gweithio ar y tir. Roedd galw mawr am weithwyr yn y
pyllau glo ac yn ddiweddarach yn y gweithfeydd haearn.
Ymsefydlodd nifer yn yr ardal tra bod eraill yn croesi’r mynydd
ar fore Llun ac yn dychwelyd i Landdeusant ar y penwythnos.

Chwareli ar y mynyddoedd
Ychydig yn ddiweddarach fe agorwyd chwareli calch a silica ar
y mynyddoedd. Roedd angen calch ar gyfer gwella ansawdd y
tir ac i’r gweithfeydd haearn, a’r silica ar gyfer gwneud brics ar
gyfer gwres uchel y ffwrneisi haearn. Byddai gweithwyr y
chwareli yn gweithio a chysgu ar ben y mynydd ym mhob
tywydd yn hytrach na cherdded o’u cartrefi pob dydd.

Marwolaethau
Roedd y pyllau glo a’r gweithfeydd haearn yn llefydd peryglus,
a rhad iawn oedd bywyd dyn yn y 19fed ganrif. Nid oedd
marwolaeth dyn yn costio dim i berchennog y gwaith ac roedd
digon o ddynion yn barod i gymryd ei le. Roedd rhaid i weithiwr
brynu ceffyl os byddai un yn marw. Lladdwyd sawl dyn o
Landdeusant wrth weithio yn ardal Ystrad, a’r arfer bryd hynny
oedd cario’r cyrff adref dros y Mynydd Du. Arferai dynion
Ystradgynlais hebrwng y corff mor bell ag Aberdeudwrch lle
mae’r Twrch Fechan yn ymuno â’r Twrch Fawr ac yno byddai
gwŷr Llanddeusant yn cwrdd â hwy i barhau’r siwrne adref.
Cymaint oedd nifer y cyrff a gludwyd ar y daith nes ail-enwyd
y llwybr yn “Ffordd Cynhebrwng”. Byddai’r ffordd yma’n rhedeg
dros y Palleg, heibio Fferm Pen-yr-heol ac ar hyd Cefen Mawr.
Mae sôn am y llwybr yng nghyfrol “Cerddi’r Mynydd Du’:

Dros y mynydd i Landdeusant,
Heibio’r Garreg Goch a’r Llwyn,
Araf, araf â’r cynhebrwng
Hyd y llethrau rhwng y brwyn;
Adef dros y llwybr garw
Brodor sydd yn troi yn ôl,
Un o ddefaid Iesu ydyw,
Ddyga angeu yn ei gôl

Bwydydd
Nid dynion yn unig oedd yn croesi’r Mynydd Du. Roedd angen
bwyd ar drigolion newydd plwyf Ystradgynlais ac roedd
ffermwyr Llanddeusant yn falch iawn o’r cyfle i werthu eu
cynnyrch, sef menyn, caws ac wyau. Arferai gwragedd
Llanddeusant gerdded dros y mynydd bob wythnos gyda’u
basgedi llawn bwydydd i’w gwerthu yng Nghwm Tawe. Efallai
fod gan y gwragedd hyn “rownd” neu gwsmeriaid cyson fel
oedd gyda’r dynion llaeth ers talwm. Rwy’n amau a fyddai
gwragedd heddi yn barod i gario basgedi o fwydydd mor bell.
Yn anffodus bu farw un wraig, Sali Morys, wrth groesi’r
mynydd. Gan nad oedd wedi dychwelyd aeth rhai i chwilio
amdani a dod o hyd i’w chorff yn gorwedd yn ymyl nant fechan.
O ganlyniad enwyd y nant yn “Nant Sali Morys”.
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â gwên ar ei wyneb ac yn amlwg yn mwynhau’r achlysur. Yn
eu plith roedd nifer o gyfeillion a oedd â chysylltiad â Chapel y
Wern ac Ystalyfera.

Roedd yr arlwy helaeth o fwyd a diod, y gwmïaeth hyfryd a’r
adloniant penigamp yn goron ar ddiwrnod arbennig iawn. Dim
cadw i’r gwledda, y dawnsio, y chwerthin a’r cyfeillachu melys
barhau hyd oriau mân fore trannoeth.

Wrth edrych ar Siân a Don roedd yn gwbl amlwg fod y ddau
ohonynt wrth eu bodd gyda’u holl ffrindiau o’u hamgylch.
Roedd yn ddydd arbennig iawn i’r ddau ohonynt, ac yn wir i
bawb ohonom a gafodd y fraint o rannu eu llawenydd.

Pob dymuniad da i Siân a Don ar gyfer y dyfodol a chofion
cynnes iawn hefyd I Mrs Sadie Thomas, mam Siân, oddi wrth
ei ffindiau annwyl yn y Wern.

DYMUNO’N DDa I KatIE
Nid yw Katie, Heol y Farteg wedi mwynhau’r iechyd gorau ers
peth amser ac ar hyn o bryd mae yn Ysbyty Singleton yn
derbyn triniaeth. Yn naturiol mae hyn yn chwithig iawn i Katie
gan ei bod mor sionc ac wedi cael iechyd rhagorol hyd yn
ddiweddar.

Mae Katie gyda’r ffyddlonaf o blith aelodau’r Wern ac rydym
yn gweld ei heisiau’n fawr iawn. Edrychwn ymlaen i’w chael yn
ôl yn ei sedd arferol yn y Wern ar fore Sul, yn mwynhau’r
gyfeillach. Pob dymuniad da i Katie.

LLONGYFarChIaDaU Mawr I DavID a wENDY
Hanner can mlynedd yn ôl roedd David a Wendy (Hoare), Heol
y Wern wedi addunedu i fod yn ŵr a gwraig ffyddlon a
chariadus I’w gilydd, ac felly mae wedi bod yn eu hanes ar ôl
hanner canrif o fywyd priodasol dedwydd iawn.

Mae llu o gyfarchion wedi cyrraedd eu haelwyd hyfryd yn
Heol y Wern a chafwyd amser da wrth iddynt ddathlu’r achlysur
nodedig yng nghwmni eu teulu a’u ffrindiau lawer yn y Legion.

Llongyfarchion mwyaf gwresog i David a Wendy gan
ddymuno nerth a iechyd i’r ddau fwynhau blynyddoedd lawer
eto gyda’i gilydd.

Iechyd
Pan oedd y gweithfeydd yn eu hanterth roedd afonydd y Cwm
yn fochedd. Roedd pob math o sbwriel a mochyndra yn cael
eu taflu iddynt. Dŵr brwnt oedd achos clefyd y geri marwol
(cholera) a chafwyd yr achos cyntaf ohono yn 1849. Yn ôl
Thomas Levi bu 1200 o drigolion yr ardal farw o’r clefyd. Does
ryfedd bod nifer o’r trigolion yn dringo’r mynydd i bysgota. Yn
yr afon Palleg ceid y brithyll gorau a hawdd deall pam. Mae
pysgod hefyd yn Llyn y Fan Fach ond nid oes yr un yn Llyn y
Fan Fawr. Yn 1904 aeth tri bachgen ifanc dros y mynydd i
bysgota yn Llyn y Fan Fach ond daeth niwl trwchus ac fe
gollodd y tri eu ffordd. Cyrhaeddodd un Fferm y Ddorwen, un
arall Tafarn y Gwyn Arms ond bu farw’r trydydd ar y mynydd.
Cyfansoddodd Watcyn Wyn y gerdd “O’r niwl i’r nef” i gofio’r
achlysur.

rashwns a’r Farchnad Ddu
Mae’r stori olaf yn eiddo i’r diweddar Eddy Siencyn, Cwmgïedd:
Yn ystod yr Ail Ryfel Byd roedd prinder bwyd a threfn y ‘rations’
yn golygu bod yn rhaid cyfyngu ar fwydydd ond roedd gan
ffermwyr Llanddeusant a Gwynfe gyflenwadau i’w gwerthu.
Gosodwyd plismon ar Dro’r Derlwyn ar y ffordd rhwng
Brynaman a Llangadog i rwystro rhai rhag cludo bwydydd dros
y mynydd. Aeth tad Eddy Siencyn i Ffair Ffairfach un dydd a
phrynodd fochyn gan ffermwr o Wynfe. Ond sut oedd dod â’r
mochyn heibio’r plismon? Aeth tad Eddy at Twm Pibau,
perchennog garej ar sgwar Ystradgynlais (lle me’r siop flodau
heddi). Roedd gan Twm geir ar gyfer priodasau ac angladdau
ac fe drefnodd bod hers a choffin gwag yn cael ei yrru dros y
mynydd i Wynfe. Daeth yr hers yn ôl, hebio’r plismon heb
unrhyw drafferth ac fe awgrymodd Eddy, gyda golwg ddireidus
ar ei wyneb, i’r plisom godi ei helmet wrth i’r hers a’r mochyn
fyned heibio!

John williams

PrIODaS SIâN a DON
Er nad oedd y tywydd yn ffafriol iawn roedd dydd Sadwrn, 6
Chwefror yn ddydd o lawen chwedl i Siân (Thomas, S4C) a
Don (Higgins) ac i’w teuluoedd a’u llu o ffrindiau ymhob man
oherwydd yng Nghapel Salem, Tresalem, Aberdâr fe
addunedodd Siân a Don i fod yn ŵr a gwraig I’w gilydd mewn
seremoni deimladwy iawn. Gweinyddwyd y briodas gan y
Parchedig Derwyn Morris Jones a chymerwyd rhan gan
William Higgins a Derfel Williams (gweision priodas), Abigail
Higgins (morwyn briodas), Siân Jones a Kristie Higgins
(darllenwyr) ynghyd â Mags a Phylip Harries a Roger Davies
(cerddorion).

Cynhaliwyd y parti nos yng Ngwesty Dewi Sant, Bae
Caerdydd. Roedd llu o ffrindiau yn bresennol, pob un ohonynt

ystalyfera

Neuadd Les, Ystradgynlais

Cyngerdd
gyda

Helen Gibbon, Huw Roberts, 
Côr y Gyrlais a Côr y Gweilch

Nos Wener, 15 Ebrill
am 7 o’r gloch

Tocynnau £10. Elw tuag at Elusen Cancr



COFIO’N DYNEr aM IDrIS
Ar ôl cystudd hir a blin, rhyw awr fach chwerw-felys oedd hi i’w
deulu annwyl pan ymadawodd Idris â ni yn Ysbyty Castell-nedd
Port Talbot ar ddydd Sadwrn, 31 Ionawr. Wrth i ni edrych yn ôl
ar ei fywyd, hawdd gwerthfawrogi taw yn anad dim, dyn teulu
oedd Idris. Bu’n ŵr da a ffyddlon i Colleen am 36 o
flynyddoedd; Idris oedd ffrind gorau Colleen a hithau’n ffrind
gorau iddo yntau mewn bywyd, a hynny’n nodwedd o’u
perthynas hyfryd. Yn ychwanegol at hynny roedd Idris hefyd
yn dad, tad-cu, hen dad-cu ac yn frawd annwyl.

Fe gofiwn am Idris hefyd fel un oedd â diddordeb mawr
mewn pob math o chwaraeon, yn enwedig rygbi a bowls. Ond
roedd yna ddiddordebau eraill yn ogystal: bu’n gynghorydd
cymuned am gyfnod ac am flynyddoedd bu’n aelod brwdfrydig
o Gôr y Gyrlais lle roedd yn canu gyda’r baswyr.

Bendithiwyd Idris yn helaeth iawn â nifer o ddoniau amlwg,
ac efallai y werthfawrocaf ohonynt oll oedd ei allu rhagorol i
ddioddef yn dawel ac yn ddewr gan ddal gafael ar ei hiwmor
hyd y diwedd. Am hynny roedd yn ysbrydoliaeth i bawb a oedd
yn ei adnabod. Llawn cymaint o ysbrydoliaeth oedd Colleen ei
anwylyd, gan iddi ofalu am Idris gyda’r tynerwch pennaf a
gwneud popeth o fewn ei gallu dros gyfnod maith i wneud ei
fywyd mor gysurus a chyfforddus â phosib.

Diolch am fywyd Idris ac am y cyfan oll roedd yn golygu i
bawb ohonom a gafodd y farint o’I nabod. Braf iawn oedd cael
cwmni cymaint o ffrindiau a oedd wedi ymuno â ni ar ddydd ei
arwyI i gydnabod ei fywyd ac i dalu’r gymwynas olaf iddo.
Hedd I’w lwch a bendith y nef ar ei deulu annwyl.

Diolchwyd yn gynnes i’r Parchg Owen Pugh ac i Mr Mark
Williams am eu cyfraniad sylweddol i’r gwasanaeth ac i Gôr y
Gyrlais gyda Mr Glyn Williams yn arwain a Mr Chris Lewis yn
cyfeilio am eu datganiadau hyfryd yn y gwasanaeth i Idris yn y
Wern.

CYDYMDEIMLaD
Cydymdeimlwn â Bernant Hughes, Rhuthun ar golli ei frawd,
Donald. Roedd Donald yn byw yn Coventry; roedd yn briod â
Valmai, ac yn dad i Brenda, Clive ac Alun.

GwOBr
Llongyfarchiadau i Christian Patterson, Bryn Llywelyn ar ennill
gwobr yr actor gorau yng ngwobrau Theatr Cymru. Yn fuan
bydd yn ymddangos mewn ffilm “Y Lan” - sef hanes trychineb
mewn gwaith glo yng Ngwaelod-y-Garth, Pentyrch 141 o
flynyddoedd yn ôl. 

DYwEDDIaD
Llawenhawn gyda Rhys, mab Anne Richards (Sutton) ar ei
ddyweddiad ag Amira. Mae Rhys yn gynlluniwr gyda Dŵr
Cymru ac Amira yn ystadegydd gyda’r Cynulliad ym Mharc y
Waun Ddyfal. 

CYDYMDEIMLO 
Ar ôl salwch hir, yn 91 mlwydd oed, bu farw Ifor Price, Lôn Hir.
Yn enedigol o Aberpennar, cyfarfu â’i ddiweddar wraig Megan
yn y Barri, a’r ddau yn ymweld â’r lle yn 1950. Yn lowr, bu’n
rhaid iddo rhoi’r gorau i’w waith yn 1950 ond yna aeth i weithio
yng Ngorsaf Pŵerdy Tir-John a’r Bwrdd Dŵr fel fforman. Bu
Ifor yn aelod ffyddlon iawn o Eglwys Danygraig ac yna ar ôl y
datgofforu daeth yn aelod ffyddlon i’r Alltwen. Y Parchedig
Gareth Morgan Jones oedd â gofal yr angladd ac yn bwrpasol
iawn dyfynodd y geiriau canlynol allan o awdl Gwilym Tilsley
“Moliant i’r Glowr” : “Arwyr glew erwau’r glo.” Cydymdeimlwn
â’i fab Heulwyn, ei ferch yng nghyfraith Cynthia a’i wyres Rhian
yn eu hiraeth.

SwYDD NEwYDD 
Llongyfarchiadau i Owen, mab Janet a Cenfyn Hopkin ar ei
benodiad fel Pennaeth Adran Datblygu Cwsmeriaid gyda
Chyngor Celfyddydau i Lloegr.

yr alltwen
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Y CaPEL 
Yn yr oedfa gymun ar Ddydd Sul Chwefror 7fed, bedyddiwyd
Erin Medi, ail ferch Rhian a Stuart Atherton, chwaer Ffion Mair
ac wyres i’r Parchedig Gareth Morgan a Jill Jones ac i Mary a
Geoff Atherton.

Ar brynhawn Dydd Mawrth Ynyd mwynhaodd aelodau’r
Chwaeroliaeth ffroes a baratowyd gan Nest Davies a Pamela
Thomas. Cafwyd esboniad am ystyr y dydd arbennig hwn gan
ein gweinidog y Parchedig Gareth Morgan Jones. 

Trefnwyd Oedfa ddymunol iawn gan Delma Jones ar y
thema ‘Cariad’ ar Ddydd Sul Chwefror 14eg a hithau’n Ddydd
San Ffolant ac hefyd wedi dathlu dydd Santes Dwynwen yn
ddiweddar. Dechreuwyd yr oedfa wrth inni wrando ar CD o
Fflur Dafydd yn canu’r gân “Ffydd, Gobaith, Cariad.”
Cyflwynwyd yr emynau gan Linda Hammond, Pamela
THomas, Nest Davies, Mari Lanchbury a Helen Lloyd.
Darllenodd Rhiannon Hammond-Pugsley Lythyr Paul at y
Corinthiaid, Pennod 13, adnodau 1-13; Elin Davies y gerdd
“Cariad” gan Dic Jones; Beti Williams “Ymbil am Heddwch” gan
y Parchedig T.Elfyn Jones; a Sharon Rees ddarn Y Samariad
Trugarog. Cafwyd unawd hyfryd ar y piano gan Rhiannon
Hammond-Pugsley “Can you feel the love tonight” allan o’r sioe
gerdd “The Lion King” gan Elton John. Offrymwyd gweddiau
gan Anne Davies ac Ann Williams. Diolch yn fawr i Delma am
drefnu oedfa gofiadwy. 

MarwOLaEth
Bu’n fis trist iawn i’r pentre. Collwyd tri o’r trigolion, y tri yn
gymeriadau a gyfrannodd gymaint i fywyd y cylch, sef Mrs. Nan
Thomas, y Bryn, Mr Frank Jenkins, Heol Daniel a Mrs. Bessie
Morris, Pant y Brwyn. Cofiwn am deuluoedd y tri yn eu hiraeth
a’u galar.

NEwID
Am y tro cyntaf cyfarfu cangen Cwmllynfell a Rhiwfawr o’r
Cymry Bywiog yn Neuadd y pentre. Yn anorfod bu’n rhaid
symud o Neuadd Samuel, adeilad â chymaint o hanes iddo ac
sydd yn golygu cymaint i’r aelodau, eu cyrchfan bob prynhawn
Mercher cyntaf y mis ers blynyddoedd. Cafwyd croeso cynnes
gan swyddogion y Neuadd ac fe dreuliwyd prynhawn difyr yng
nghwmni Martin Harris fel cwisfeistr.

Ar Fawrth 2 bydd y gangen yn dathlu Gŵyl Ddewi gyda
chawl a chân .

Mae’r gangen bob amser yn croesawu aelodau newydd 55+
oed, a £5 yw’r tâl aelodaeth blynyddol .

CLEIFION
Gwellhad buan i Mrs. Menna Davies, Railway Terrace sydd
adre ar ôl derbyn triniaeth, ac i Mrs Lilian Jones, Prospect
Place a Ms. Rhian Edmunds y Bryn, y ddwy yn dioddef o
ganlyniad i gwymp.

cwmllynfell



OEDFaON MIS Mawrth
13 10.30 Y Brawd Geraint Lloyd
20 10.30 Y Parchedig Owen Pugh - Sul y Blodau
25 10.30 Y Parchedig Owen Pugh – Y Groglith
27 10.30 Y Chwaer Marie Thomas (S) – Sul y Pasg 

OEDFaON MIS EBrILL
3 10.30 Y Parchedig Owen Pugh (Cymundeb)

10 5.30 Y Brawd Gareth Hopkin
17 10.30 Y Chwaer Sylvia Hopkins (S)
24 10.30 Y Parchedig Byron Davies

CYFarFOD SEFYDLU

EGLwYS aNNIBYNNOL NEBO FELINDrE
cynhelir

CYFarFOD SEFYDLU
Y Parchg Owen Watcyn Pugh B.Add
Yn Weinidog i’r Arglwydd Iesu Grist
Prynhawn Sadwrn 9fed Ebrill, 2016

am 2:00 o’r gloch
Croeso Cynnes i bawb

Ymholiadau i’r Ysgrifennydd:
Mrs Phyllis Bell 01792 793751

CYMDEIthaS rUth a NaOMI
Dyma raglen y gymdeithas am weddill 2016;

9 Ebrill Cyfardfod sefydlu y Parchedig Owen Pugh yn
Nebo, Felindre. Te i ddilyn y cyfarfod 

10 Mai Darlith gan chwaer gradd. Te a raffl dan ofal
Susan Davies

14 Mehefin Gwibdaith i’r Gerddi Botaneg. Pryd o fwyd i
ddilyn a’r raffl dan ofal Gill Williams

12 Gorffenaf Te mefus; te a raffl gan Ferial Roberts
13 Medi Lluniau Carnifal Fenis gan Christine Pugh
11 hydref Fair Hydref
8 tachwedd Trefnu blodau dan ofal Gwynne Griffiths.Te a

raffl dan ofal Myfanwy Evans
rhagfyr Cinio Nadolig i’w drefnu

DatGaNIaD ar Yr OrGaN
Ar nos Fawrth 8 Mawrth bydd datganiad ar yr organ yn y
Tabernacl am 7.30 p.m., o dan nawdd Cymdeithas Organ
Abertawe,. Mae’r gymdeithas yn trefnu tua un datganiad y mis
mewn deuddeg gwahanol leoliad ar draws yr holl Sir. Yr
organydd fydd prif organydd y Tabernacl sef Chris Lewis o
Glydach. Bydd y mynediad yn rhad ac am ddim ond bydd
casgliad yn dilyn y datganiad tuag at gronfa’r capel. Croeso
cynnes i bawb.

tE CrEMPOG

Cynhaliwyd ein Te Crempog blynyddol yn y festri ar 9 Chwefror.
Paratowyd a choginwyd y crempog gan Gill Williams a
Margaret Davies. Roedd pawb wedi mwynhau ac maent yn
awr yn edrych ymlaen yn awyddus i’n Cinio Gŵyl Ddewl ar
ddydd Llun 29 Chwefror. Yn dilyn y cawl, trefnir adloniant gan
Gill Williams.

Pontardawe
Y PaNtrI

Mae’r elusen ‘Y Pantri’ yn dal i gynnal gwasanaeth rhyfeddol
yn y Tabernacl i bobl ardal Pontardawe. Mae’r gwasanaeth yn
dal i gynyddu gyda rhyw ddeg person yr wythnos yn awr yn
derbyn cymorth. Yn y misoedd cynt dim ond rhyw bum person
yr wythnos a gynorthwywyd. Mae trefnwyr y Pantri yn credu y
bydd mwy o bobl yn dal i alw ac maent yn erfyn rhyw ugain
person yr wythnos i alw pob wythnos yn y misoedd i ddod.

Mae’r rhai sydd yn galw i mewn yn dod o bob rhan o’r
boblogaeth ac mae hyn yn dibynnu’n hollol ar y trefniadau y
mae’r llywodraeth yn medru neu’n methu gwneud ar eu rhan
mewn amser addas. Mae’r Pantri yn ymwybodol iawn o
deimladau’r rhai sydd yn gorfod gofyn am y math hwn o
gymorth; mae’r rhan fwyaf ohonynt yn casau gorfod troi at yr
elusen am unrhywbeth. 

Mae trefniadau newydd ar fin cael eu cyhoeddi lle bydd Y
Pantri yn medru cynnig bwyd wedi ei rewi. Bydd cwmni Tesco
yn cynnig y cynnyrch hyn trwy’r Pantri o bryd i bryd. Mae’r
Pantri wedi prynu rhewgell yn barod er mwyn trefnu’r
gwasanaeth hwn.

Mae’r Pantri yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth anferth
sy’n dod oddi wrth ei wirfoleddwyr a chan y bobl leol yn
gyffredinol. Hefyd mae Ysgol Gyfun Cwmtawe yn casglu bwyd
ar ran y Pantri pob hanner tymor.

CYStaDLEUaEth COGYDD IFaNC Y FLwYDDYN
Cynhaliwyd Rownd Derfynol ‘Cogydd Ifanc y Flwyddyn 2016’
Ardal 7 y Rotari’ ar ddydd Mawrth, 9 Chwefror, yn Ysgol
Maesydderwen, Ystradgynlais dan nawdd Clwb Rotari
Cwmtawe. Y chwech ymgeisydd oedd 
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Helen Jenkins a Maddie
Jaggar a noddwyd gan
Glwb Rotari’r Bont-faen.

Annecy Peters a Lucy
Marshall a noddwyd gan

Glwb Rotari Llanilltud Fawr 

Harriet Sadler a Morgan
Casey a noddwyd gan
Glwb Rotari Cwm Tawe

Y beirniaid oedd Christine
Evans a Nia Edmunds a

chanmolwyd safon y
cynhyrchu, y gweithredu a’r

cyflwyno ganddynt
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Cafodd y cystadleuwyr dystysgrifau gan Ddirprwy
Lywodraethwr yr Ardal, Liz Davies gyda’r enillydd a’r eilydd
hefyd yn derbyn gwobrau. Bydd yr enillydd yn awr yn cystadlu
yn Rownd Derfynol Cogydd Ifanc Dosbarth De Cymru yn
ddiweddarach y mis hwn.

NEwYDDION SOar Mawrth 2016 

SUL Y BEIBL 
Mae’n arferiad erbyn hyn i eglwysi’r ardal ddathlu Sul y Beibl
ar Sul olaf Ionawr. Eleni daeth aelodau o’r Alltwen, Tabernacl,
Gosen ( Trebanos) a Saron ( Rhydyfro) i Soar ar Ionawr 31ain
i ddiolch ac i sôn am y Beibl. Aelodau o’r Tabernacl a Gosen
oedd yn cyhoeddi’r emynau ac offrymwyd gweddi gan yr
Alltwen. Plant Ysgol Sul Soar oedd yn cyflwyno eitem am
gymeriadau a digwyddiadau’r Beibl yn seiliedig ar lythrennau
enw Pontardawe. Y pregethwr oedd y Parchedig Evan Morgan,
gweinidog Salem, Canton, Caerdydd - ei ymweliad cyntaf â ni
- ond nid yr olaf gobeithio! Pregethodd yn rymus - a’r plant yn
gwrando’n astud, yn mwynhau’r hwyl ac yn dysgu gwers
bwysig - sef i rannu pethau, syniadau a gwirioneddau da ag
eraill. Swm y casgliad rhydd oedd £55.60. Cyfanswm rhoddion
yr eglwysi oedd £230 felly aeth £285 i goffrau Cymdeithas y
Beibl. 

aStUDIaEth BEIBLaIDD. 
Ar Chwefror 2il bu cyfarfod yn Tabernacl Ystradgynlais i barhau
a’n hastudiaeth o lythyr Paul at y Galatiaid dan arweiniad
Andras Iago.

ChwIOrYDD.
Ar Ddydd Mawrth Ynyd, wedi ein myfyrdod, cawsom ffroesen
bob un- yn ôl ein harfer- ac yn rhoddedig gan Beryl. 

aPêL Y LLYwYDD.
Cawsom lythyr o ddiolch gan y Parchedig Trefor Lewis ( Cyn-
lywydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru 2013-14) am ein
cyfraniad i’w apêl ar ran Ysbyty Dr. H.Gordon Roberts ym
mryniau Casia, Gogledd yr India, gan fod angen codi estyniad
a phrynu mwy o offer arnynt. Roedd wedi disgwyl ryw £20,000
(ond heb osod traged) ond erbyn Ionawr 2016 roedd y
cyfanswm a godwyd yn £91,257.67.

SarON

Mawrth
13 Y Parchedig Byron Davies
17 Y Brawd Dorian Richards
20 Y Parchedig E John Roberts
27 Y Parchedig Gerald Jones

Braf oedd croesawu Mrs Mary Jones, Cwm-gors yn ôl i Saron,
a deallwn fod Mrs Joan Jones, Waun Sterw yn dal i gryfhau.

Bu taith yn yr ardal gan Gymdeithas Edward Llwyd ar 6

rHydyfro

Chwefror, ond oherwydd y gwynt a’r glaw trwm bu’n rhaid
haneru’r daith a dim ond dringo lan i hen eglwys blwyf Llan-
giwg. Clywsom am yr Americanwr sydd wedi ei gladdu yn y
fynwent, sef Whitney Rhodes. Mae nifer yn wedi eu camarwain
i feddwl taw brawd Cecil Rhodes, yr un a sefydlodd Rhodesia
gynt ydoedd. Fel nifer o hen eglwysi, yr oedd tafarnau gerllaw
ac yn Llan-giwg mae olion y Maendy neu The Kilybebill Arms,
sydd yn ddiddorol oherwydd bod plwyf Cilybebill yr ochr arall
i’r afon Tawe. Nid oeddwn wedi gweld cwrcyn ar hyd y daith
nes ein bod yn canlyn y llwybyr cyhoeddus dros y cwrs golff
lle gwelsom dri yn chwarae. Daethom lawr yr Hundred Steps

i’r cwm heibio’r ysgol Gymraeg, ymweld ag eglwys San Pedr
a’r gamlas cyn cyrraedd yn ôl i’r ceir. Er gwaetha’r tywydd yr
oedd pawb wedi mwynhau, yn enwedig brawd o Ben-y-Bont
ar Ogwr sydd yn dysgu’r Gymraeg. Mae’r Gymdeithas yn
croesawu dysgwyr i ddod gyda ni i ymarfer neu i wrando arnom
yn sgwrsio.

CaPEL Y BaraN
Pleser o’r mwyaf yw bod mewn oedfa dan arweiniad y Prifardd
Tudur Dylan Jones. Cododd destun o Lyfr Cyntaf Samuel,
hanes addewid Hanna i roi ei mab Samuel i wasanaethu’r
Arglwydd. Mae addo yn hawdd, cadw’r addewid sy’n anodd.
“Gwnes addunedau fil i gadw’r llwybr cul ond methu ‘rwy’;
meddau Morgan Rhys y Methodist ac un o athrawon teithiol
Griffith Jones. Fe glywn ni hyd at syrffed dros yr wythnosau
nesaf ein gwleidyddion yn gwneud bob math o addewidion.
Ond buan ant i gyd yn angof. Mae gyda’r Pregethwr gyngor da
iddynt.

“Cyflawna di’r hyn yr wyt wedi ei addunedu. Y mae’n well iti
beidio ag addunedu na pheidio â chyflawni’r hyn wyt wedi
addunedu”. Onid oes ‘na wers gan Hanna y ferch dduwiol a
gadwodd at ei addewid i’n gwleidyddion ac i ninnau hefyd.
Bydd oedfa Mis Ebrill o dan ofal y Parchg Clive Williams, Mis
Mai y Parchg Dewi Myrddin Hughes, Mis Mehefin Y Prifardd
Einir Jones. Bydd Pob oedfa am 2.30 y/p ar y Sul Cyntaf o’r
Mis croeso cynnes iawn i bawb.

CYDYMDEIMLO
Fel eglwys a chymuned mae’n meddyliau a’n gweddïau gyda
theulu y diweddar Thomas Albert Williams, Heol Ffatri, Clydach
a fu farw  19 Ionawr yn 85 oed. Roedd yn ŵr i’r diweddar Joan,
yn dad i’r diweddar Ceri, ac yn frawd i Margaret, Ann, Graham,
a’r diweddar Rhoda.Yn aelod, diacon, a chyn-drysorydd, roedd
yn aelod ffyddlon a gweithgar nes i afiechyd dorri ar ei draws.
Yn wreiddiol o ardal Llangyfelach, roedd wedi byw yng
Nghlydach dros bum deg o flynyddoedd ers iddo briodi Joan.
Cynhaliwyd angladd cyhoeddus yng nghwmni teulu, aelodau,
a ffrindiau ym Mhant-y-crwys ac yna yn Amlosgfa Abertawe o
dan ofal y Parchedig Derwyn Morris Jones a Mr. Gareth
Hopkin. Mae Tom bellach yn ôl ym mynwent Pant-y-crwys yn
yr Ardd Orffwys. Coffa da amdano a hedd i’w lwch. 

CYMaNFa GaNU
Cynhelir Cymanfa Ganu gydenwadol, gymunedol rhwng Elim,
Salem, Nebo, a Phant-y-crwys eleni yn Elim ar fore Sul y
Blodau, 20 Mawrth am 10.30. o’r gloch o dan arweiniad y
Parchedig Clive Williams L.R.A.M. Croeso cynnes i bawb. 

craig cefn Parc

Yr enillydd oedd Annecy

Peters
Lucy Marshall oedd yn ail.



NEBO
Parhau yn ysbyty Treforys mae un o’n haelodau ffyddlon gynt,
sef Mrs Gwen Clement. Yno hefyd mae Mr Glan Miles am
brofion. Dymunwn wellhad buan i’r ddau ac i’r cleifion oll yn eu
cartrefi.

Dymunwn yn dda i Mrs Phyllis Bell ar ei hymddeoliad fel
ysgrifennyddes y pulpud am dros un mlynedd ar bymtheg.
Llwyddodd i ddenu gweinidogion o safon i’n gwasanaethau ar
y Sul a chymerodd at waith ysgrifennyddes gyffredinol Nebo,
yn dilyn ymddeoliad Mrs Annie Bell. Mrs Myra Mainwaring yw
ei holynydd fel ysgrifenyddes y pulpud.

Cyflwynodd Y Parchedig Owen W. Pugh rodd a thusw o
flodau ar ran yr eglwys i Phyllis, mewn gwerthfawrogiad o’i
hymroddiad diflino. 

Gweler yn y llun Mrs Phyllis Bell yn derbyn ei rhodd yng
nghwmni rhai o ddiaconiaid ac aelodau Nebo. 

OEDFaON MIS Mawrth. 10.30 a.M. YSGOL SUL 2.30 P.M.
13 Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
20 Cymanfa undebol (yng Nghapel Elim, Craig cefn parc)
25 Gwener y Groglith 2.30 p.m. Y Parchg Owen W. Pugh:

Oedfa Gymun
27 Y Parchedig Ifan J. George

OEDFaON MIS EBrILL. 10.30 a.M. YSGOL SUL 2.30 P.M.
3 Y Parchedig Meirion Evans
9 Cyfarfod Sefydlu y Parchedig Owen W. Pugh, 2p.m.

10 Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun
17 Y Brawd D.C. Davies
24 Y Parchedig Owen W. Pugh

CYDYMDEIMLO
Cydymdeimlwn yn ddwys ag Angharad ac Emyr Lewis a’r
teulu, Penclun yn eu tristwch o golli mam, mam yng nghyfraith
a mamgu annwyl sef Mrs Diddanwy Davies, Llandudoch yn 94
oed. Boed i’n gweddïau fod gydag aelodau’r teulu yn eu galar
a’u hiraeth.

DINaSYDDION hŶN
Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol ym mis Ionawr gyda Mrs
Yvonne Williams yn llywydd, Mr Bryan Evans yn ysgrifenydd,
Mrs Jill Hadley yn drysoryddes. Ymunodd cynulliad sylweddol
o aelodau am flwyddyn arall o gymdeithasu yn Neuadd
Felindre bob pythefnos, ar brynhawn dydd Mawrth o 2.00 tan
3.30 p.m.

Trafodwyd gweithgareddau’r dyfodol, yn cynnwys siaradwyr,
adloniant, gwibdeithiau a chiniawa.

Cafwyd anerchiad diddorol iawn ar 9 Chwefror gan Mrs
Elizabeth Joseph, a draddododd hanes long mordaith y
‘Lusitania’ a suddwyd gan dorpido ar ei thaith yn ôl i Brydain
Fawr. Ymhlith y rhai a arbedwyd, roedd merch ifanc.
Syfrdanwyd yr aelodau wrth i Mrs Joseph ddatgelu wrth orffen
mai ei mam hi oedd y ferch ifanc.

Daeth Mrs Grace Birt i’n diddanu ar 23 Chwefror gan siarad
am y ‘Lindisfarne Gospels’. Dangosodd esiamplau o gelfyddyd

felindre

10

wych y llyfrau gwreiddiol a sôn am y daith o’u hadfer dros lawer
o ganrifoedd. Maent i’w gweld ’nawr yn Eglwys Gadeiriol
Durham, ond mae arddangosfa o gopi manwl o’r ‘Gospels’ am
gyfnod byr yn yr Hen Amgueddfa yn Abertawe, ac mae yn
werth eu gweld.

CrOESO I’r BaBaNOD.
Llongyfarchiadau i Arwel Rees a Nia
Elsbeth Davies ar enedigaeth eu mab bach
Rori Huw. Ŵyr i Noir Rees, gôr-wŷr cyntaf i
Gareth a Doreen Jeffries a gor-or-ŵyr i
Phyllis Williams, Heol y Graig. Fel gwelir yn
y llun mae Rori yn gefnogwr rygbi brwd yn
barod ac wrth ei fodd yn chwifio’r faner dros
Gymru.

Llongyfarchidau hefyd i Aled a
Rebeca Phillips ar enedigaeth eu
mab bach cyntaf, Macsen Lewis
Phillips. Er taw yn Rhos mae’r
teulu bach yn byw mae gan
Macsen wreiddiau teuluol dwfn
yn Nhrebannws. Mae John a
Margaret Pritchard, Heol
Abertawe wrth eu bodd gyda’i
gôr ŵyr bach cyntaf ac rwy’n siŵr,
os caiff John ei ffordd bydd
Macsen yn chwarae rygbi i glwb
Trebannws mewn fawr o amser.

CYDYMDEIMLaD
Tristwch mawr, ac ergyd i’r pentref oedd clywed am farwolaeth
Myra Lloyd ar ôl brwydro ei thostrwydd yn ddewr am dros
flwyddyn. Gwraig annwyl y diweddar Peter James a Derek
Lloyd, mam dyner Gerwyn, Alun ac Annette, Sharan ac
Anthony a mam-gu arbennig i Claire a Ceri.

Roedd Myra yn berson hyfryd, bob amser yn barod ei
chymwynas a’i chyngor gyda gair da i ddweud am bawb. Yn
weithgar yn gymdeithas yr hen oed a bore coffi’r neuadd
gymuned ac yn un o bileri’r achos yng Nghapel Gosen. Ar
ddiwrnod ei hangladd roedd Amlosgfa Margam yn orlawn, yn
dyst o’i phoblogrwydd a’i pharch yn y gymuned. Rhoddwyd
teyrnged glodwiw iddi gan y Parchedig Dewi Myrddin Hughes.
Fe welir ei heisiau yn fawr iawn yn y pentref a’r gymuned ac
mae’n cydymdeimlad dwys yn mynd i’r teulu yn eu galar.

-----

Carys Ranft yn dathlu Dydd Gwyl Ddewi allan yn Singapore

trebannws



MErChED Y wawr

Tristwch i ni fel cangen yn ystod y mis oedd colli un o’n
haelodau ffyddlon ym mherson Myra Lloyd, Trebannws. Bu
Myra’n ffyddlon iawn ar hyd y blynyddoedd a gwelwn ei heisiau
yn fawr. Fel y gwelwch yn y llun cafwyd noson ddifyr iawn ym
mis Chwefror yng nghwmni Angela Skym o Landdarog.
Athrawes wrth ei galwedigaeth ond ie, hetiau oedd ei phwnc
ac ar ôl iddi olrhain hanes y gwahanol hetiau ar hyd y
canrifoedd cawsom gipolwg ar rai o hanesion difyr ei hetiau hi.
Yn ogystal â dysgu llawer am ddatblygiad gwisgo het roedd yn
noson hwylus iawn yn llawn chwerthin. Roedd yn gyfle i
fwynhau a phawb yn tynnu ar y cof I gofio ryw achlysur wrth
weld ambell het.Croesawyd hi yn gynnnes ar ran yr aelodau
gan ein llywydd Brenda Evans a diolchwyd iddi gan Hilary
Thomas, sy’n ffrind i Angela. 

PrIODaSaU aUr
Yn ystod mis Mawrth rydyn y llongyfarch Margaret a Huw
Cairns o Heol Pontardawe ar ddathlu eu Priodas Aur. Mae Huw
a Margaret yn rhieni i Bethan
sy’n byw yn Singapore ac Alun
sy’n aelod seneddol ardal Bro
Morgannwg.

Hefyd llongyfarchiadau i
Janet a Haydn Williams o Heol
y Cae. Fe’u priodwyd yn
Hebron gan y diweddar
Barchedig E. Stanley John.Mae
ganddynt ddau o blant,Helen ac
Ian a phedwar o wyrion.

CYMOrth CrIStNOGOL

CwIS
Cafwyd noson hwylus iawn yn Neuadd y Moose gyda thros
wyth deg o bobl yn bresennol yn y cwis blynyddol. Ar ôl cael
pryd o fwyd, aed ati i gynnal y cwis . Robat Powell oedd wedi
paratoi’r cwestiynau a chafwyd tipyn o hwyl yn ceisio’u hateb.
Yn ogystal â’r hwyl a’r cymdeithasu codwyd £300 tuag at
Gymorth Cristnogol. Diolch i Dr Alan Cram, Cadeirydd Pwyllgor
Apệl Clydach am drefnu’r noson.

Tîm y Diferion o Gapel y Nant a enillodd y cwis eleni.

clydacH
Yn ystod mis Chwefror a Mawrth cynhelir y ciniawau Grawys:
cynhelir cinio ar 26 Chwefror yn Neuadd y Nant dan ofal
Eglwys St Benedict, 11 Mawrth dan ofal Capel y Nant a’r olaf
yng Nghalfaria ar 18 Mawrth. Cynhaliwyd ciniawau yn ystod y
mis gan ddechrau yn Eglwys St Michael yn Nhrebannws. Mae’r
rhifau yn amrywio ond mae’n gyfle i gofio, cymdeithasu a chodi
arian tuag at Gymorth Cristnogol.

Dyma rai o aelodau St Benedict fu wrthi’n paratoi ar ddiwedd
mis Chwefror.

CYtÛN

Rai o’r grŵp ym mis Chwefror fu’n astudio cwrs y Grawys o
dan nawdd Cytûn - eglwysi ynghyd Clydach ar y thema Mudo
yng Nghalfaria a Chapel y Nant am yn ail nos Fercher am 7 o’r
gloch: 2 Mawrth - Capel y Nant; 9 Mawrth - Calfaria yng Nhapel
y Nant.

Ar fore Gwener y Groglith cynhelir oedfa Gymraeg yng
Nghapel y Nant am 10.30 o’r gloch, pan wasanaethir gan y
Parchedig Guto Prys ap Gwynfor.

CaPEL Y NaNt
Yn ystod mis Chwefror cynhaliwyd oedfaon o dan ofal y
Parchedigion Dewi Hughes ar y thema Pen y mynydd, John
Gwilym Jones, ein Harweinydd a’r brawd John Harry o
Bontarddulais. Fe’n harweiniwyd mewn cyrddau cyfoes mewn
oedfa ar ffurf Taizé gan Annette a Janice ac Astudiaeth
Feiblaidd gan Dewi. Ar ôl oedfa i ddathlu Gŵyl Ddewi dan ofal
Robat gyda chymorth yr aelodau, cafwyd cyfle I fynd I gael
pryd o fwyd gyda’n gilydd yn y New Inn.

Yn ystod mis Mawrth bydd Sioe “Ôl fy Nhroed”, sy’n rhoi
hanes Mari Jones a’I Beibl yn dod i Ysgol Gellionnen. Fe noddir
un o’r sioeau gan Gapel y Nant a’r llall gan un o’r aelodau fu’n
dathlu oed yr addewid yn ddiweddar.

Llongyfarchiadau I Walford Davies ar ddathlu ei benblwydd
yn 80 oed. Llongyfarchiadau hefyd i Eleri ac Eurig Davies ar
ddod yn famgu a thadcu ar ôl geni merch, Erin, i Sioned a Dan
yng Nghaerdydd.

Dymuniadau gorau i Gwenneth Morgan sydd yn Ysbyty
Gorseinon erbyn hyn ac i Joan Harris yn Ysbyty Singleton.

Fe fydd y Grwp Bugeilio yn ymweld cyn y Pasg ac fe
gynhelir oedfa fer ar gyfer rhai sy’n methu dod I’r oedfaon yn
gyson oherwydd amgylchiadau ar brynhawn Mercher, 23
Mawrth am 2 o’r gloch yn y capel. Croeso i unrhyw un ymuno
â ni.
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PaNtOMEIN
Mae Cyngor Cymuned Clydach o dan lywyddiaeth Julie Davies
yn ceisio cynnal nifer o weithgareddau yn ystod y flwyddyn ac
yn ddiweddar cynhaliwyd pantomeim yn Neuadd y Gymuned.
’Sgrifennwyd y pantomeim gan Geraint Thomas ac roedd wedi
bod yn gelfydd iawn i sicrhau bod pawb, yr hen a’r ifanc yn cael
eu diddanu. Yn ôl un a fu yno -“Gwych iawn, rydyn yn edrych
ymlaen at flwyddyn nesaf”. Ieuan Jones oedd yn gyfrifol am y
sain a’r goleuo, Laura Honeyman a Sharon Jones y coluro;
gwisgoedd - Beryl Thomas, llwyfan- Jeff Davies; cynllunydd y
set- Shaun Bowmer. Yr actorion oedd Charlotte Rogers fel
Cinderella, Nick Honeyman - y Tywysog; Gordon Walker a Ian
Whitehirt - y ddwy chwaer hyll; Scott Jones- Bottons; Allison
Gough - Dandinne; Tara Holloway - Tylwythen Deg; Cerys
Jones a Kimberley Collier- dawnswyr; Geraint Thomas - Dai
the Dim; Ollie - Psyco’r ci a Kathryn Bevan –tywysydd y ci.

Mae ymdrech y Cyngor I gynnal digwyddiadau i’w ganmol.
Mae’r baneri ar gyfer dathlu Gŵyl Dewi sydd yn cael eu
harddangos gan y siopau yn lliwgar ac yn tynnu sylw. Mae’r
Cyngor yn gyfrifol hefyd am nifer o welliannau ar hyd y gamlas
ac yn ymyl Forge Fach.

PwYLLGOr YMChwIL CaNCr
Cynhelir darlith flynyddol yn Neuadd y Nant ar 31 Mawrth am
7 o’r gloch. Eleni y testun fydd Cancr y Gwaed a bydd yr elusen
“Bloodwise” yr arferid ei hadnabod fel Leukamia and
Lymphona Research yn bresennol. Os oes gennych awr neu
ddwy I’w sbario ar Ebrill 16/17 mae angen gwirfoddolwyr I
gasglu yn Tesco Fforestfach. Cysylltwch â Dr Lindsay Morgan
ar 843510

GrŴP GwNÏO YN hELPU FFOaDUrIaID
Trwy ymdrechion Grŵp Gwnïo S.O.S. Clydach a welir yma yn
paratoi I ddathlu Gŵyl Ddewi, cyflwynwyd £275 I helpu
ffoaduriad drwy law Cymorth Cristnogol.

tEULU BOwEN
Mae tri o gyn-drigolion Clydach, brawd a dwy chwaer, wedi
cael cyfnod prysur dros y flwyddyn newydd.

Y chwaer fach
Cafodd y Llais ei ddosbarthu yn
Awstralia wrth i Cerys Bowen
ymweld â’i ffrind o ddyddiau’r cylch
chwarae yn festri Hebron, sef
Luned Llŷr, yn Sydney yn
ddiweddar. Antur a gwyliau oedd yr
ymweliad i Cerys, ond mae Luned
yn byw 6 awr tu fas i Sydney,
gyda’i phartner ac Efa, eu merch.
Fe hedfanodd yn unswydd i
dderbyn ei chopi! Mae Luned bob
amser yn awyddus i gael
newyddion o gartref, a
dosbarthwyr y Llais yn fodlon mynd
i ben draw’r byd i sicrhau hynny!

Y chwaer fawr
Tra ar gyfnod mamolaeth
gyda Steffan Dafydd yng
Nghaerdydd, a dod i
sylweddoli nad oedd cardiau
arbennig i fabanod ar gael yn
y Gymraeg, aeth Sara
Hampson-Jones wrthi i
sefydlu cwmni ‘Shnwcs’ a
chreu rhai ei hun, sef
Cardiau Camau Cyntaf.
Mae’r pecyn o 30 carden yn
dynodi dyddiadau a
digwyddiadau pwysig ym

mlwyddyn cyntaf babi e.e. un ar gyfer pob mis, y wên gyntaf,
y camau cyntaf, cysgu drwy’r
nos, dod adref o’r ysbyty, a rhai
Cymraeg yn arbennig e.e. dydd
Gwyl Ddewi cyntaf, yr eisteddfod
gyntaf. Tynnir llun o’r babi gyda’r
garden a dyna fe, cofnod am
byth, i’w gadw a’i rannu. Mae
pecyn wedi cyrraedd Awstralia’n
barod.

Er mwyn sicrhau eich pecyn,
cysylltwch â Sara ar Facebook
neu Twitter Shnwcs; neu,
shnwcs@hotmail.com; neu ffôn
07779 688 490.

Y brawd
Newyddion hapus iawn o Markfield, Caerlŷr, i Dafydd Bowen
a’i wraig Jenna. Ganwyd Osian Dafydd ar 15 Ionawr, yn pwyso
8 pwys 10 owns. Mae Shnwcs wedi ei gyrraedd eisioes.

Cwlffyn o fachan. Ishe i Warren Gatland neu Chris Coleman
ei gofrestri, gloi! Mae’r teulu
bach, a mamgu a tadcu, Huw
ac Anne Bowen, wrth eu bodd,
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ac wedi gwerthu’r ty a symud mewn i’r car!

rhOI DIOLCh aM FYwYD aLUN
Ddydd Sadwrn, 6 Chwefror mewn gwasanaeth arbennig yng
Nghapel Beulah, Cwm-twrch, ac er gwaethaf y tywydd
annymunol fe ddaeth tyrfa luosog iawn at ei gilydd i dalu’r
gymwynas olafag Alun (Gwas). Roedd y gwasanaeth hwnnw
yn gyfle i ni gydnabod bywyd Alun, am yr hyn oedd e’ i’w deulu
annwyl, a’u cariad hwythau tuag ato yntau fel ffrind gorau Ann,
tad a thad yng nghyfraith ffyddlon, tad-cu annwyl a brawd ac
ewythr hoffus.

Heblaw bod yn berson teulu, fe gofiwn am Alun fel gweithiwr
caled yn ei ddydd, cwmnïwr difyr ac un oedd wedi ei ddonio’n
helaeth fel chwaraewr rygbi ynghyd â’I ddiddordeb mewn hela
a physgota.

Manteisiwyd yn y gwasanaeth hefyd i ddweud taw un o
fechgyn y cwm oedd Alun, cynnyrch ei filltir sgwâr a chyfaill
wedi ei drwytho yng ngwerthoedd y gymuned glòs a oedd mor
agos at ei galon.

Cofiwn yn dyner amdano ac estynnwn ein cydymdeimlad
dwysaf â’I deulu annwyl.

cwmtwrcH
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digwyddiadur 
cwm tawe

CINIawaU GrawYS EGLwYSI CLYDaCh ar GYFEr
CYMOrth CrIStNOGOL 12-1Y.P. YN Y LLEOLIaDaU
CaNLYNOL ar Y DYDDIaDaU a NODIr:
Mawrth 11: Capel y Nant
Mawrth18: Calfaria

17 Mawrth: CwrS hYFFOrDDI 2016, DEFNYDDIO’r
BEIBL hEDDIw – PrOFFwYDI 
Cynhelir dan nawdd y Cyfundeb yn Neuadd y Nant rhwng 2 a
3.30y.p. Dan ofal y Parchg Ddr Noel Davies. 

18 Mawrth: NOSON Y DathLU YNG NGhwMNI hUw
EDwarDS – CYMDEIthaS GYMraEG trEFOrYS
Mae’n bleser ac anrhydedd cael cwmni Huw Edwards ar y
noson arbennig hon. Cynhelir y noson yn Festri’r Tabernacl,
Treforys am 7y.h. Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y
Cadeirydd, David Gwyn John ar (01792) 773507. 

18 Mawrth: CwIS CYMrU!
Tŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy o fanylion ffoniwch 01792
460906.

18 Mawrth: GIGS Y GwaCh – NEIL rOSSEr a’r BaND
Tafarn y Gwachel, Pontardawe. 8y.h. Gig am ddim. Am fwy o
fanylion ffoniwch Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot ar
01792 864949.

21 Mawrth: MErChED Y wawr PONtarDawE – Yr
INDIa GYDa BEthaN rICharDS
Cyfarfod yn Festri Capel Soar, Pontardawe am 2y.p.

22 Mawrth: PartI PaSG
Neuadd Les, Ystradgynlais 1.30y.p – 3y.p. Paentio wynebau,
canu, crefftau a Jambori. Digwyddiad am ddim. Am fwy o
fanylion ffoniwch Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot ar
01792 864949.

25 Mawrth: NOEL JaMES
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Tŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.

8 EBrILL: SESIwN wErIN tŷ tawE, aBErtawE
Dewch i wrando, canu, llymeitian, neu dewch ag offeryn.

Croeso mawr i bawb a’r cyfan yn rhad ac am ddim! Drysau’n
agor am 8.30y.h. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith
Abertawe ar 01792 460906.

9 EBrILL: CYFarFOD SEFYDLU
Y Parchedig Owen W. Pugh, 2p.m yn Nebo Felindre.

11 EBrILL: CYLCh CINIO CwMtawE.
Siaradwr Aled Samuel S4C

15 EBrILL: CYNGErDD
Neuadd Les Ystradgynlais am 7 o’r gloch.

21 EBrILL: CYMDEIthaS GYMraEG trEFOrYS GYDa
rhIaN EvaNS
Mae Rhian Evans, cyn lyfrgellydd Coleg y Drindod Caerfyrddin,
wedi colli ei golwg ond er hynny wedi teithio’n eang ar draws y
byd. Cawn glywed am ei phrofiadau. Ceir mwy o wybodaeth
gan y Cadeirydd, David Gwyn John ar (01792) 773507.

22 EBrILL: SESIwN GOMEDI
Tŷ Tawe, Abertawe, 8.y.h. Am fwy o fanylion ffoniwch 01792
460906.

25 EBrILL: MErChED Y wawr PONtarDawE – JYGIaU
LYStar GYDa GLENYS PrOthErOE
Cyfarfod yn Festri Capel Soar, Pontardawe am 2y.p.

27 EBrILL: tECwYN IFaN
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Tŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.

28 EBrILL: COFIO DaFYDD rOwLaNDS
Noson o gerddoriaeth a darlleniadau i goffau’r diweddar
Archdderwydd a Phrifardd Dafydd Rowlands yng Ngwesty
Manor Park Ynyspenllwch, Clydach. Y rhaglen yn cynnwys
cyfraniadau gan Gildas a disgyblion ysgolion Bryntawe, Gwyr
ac Ystalyfera a chyflwynir Gwobr Goffa i enillydd cystadleuaeth
lenyddol. Drysau’n agor am 6.30y.h. gyda’r noson i ddechrau’n
brydlon am 7y.h. Tocynnau yn £5 i oedolion a £3 i blant ysgol
ac ar gael gan Gareth Richards ar 01792 815152 neu John
Evans, Clydach ar 01792 842853. 

29 EBrILL: GwENaN GIBBarD
Gigs Gwener Tyrfe Tawe yn Tŷ Tawe, Abertawe, 8y.h. Am fwy
o fanylion ffoniwch 01792 460906.

POB DYDD IaU: SIOP SIaraD I DDYSGwYr
Yn y Mond, Clydach rhwng 10y.b. a 11.30yb. Am fwy o fanylion
ffoniwch Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot ar 01792
864949.

POB NOS Fawrth: twrw tawE
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30y.h. a 20.00y.h. tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 20.00y.h. a 22.00y.h. yn Festri Tabernacl,
Treforys. Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion. 

10 MaI: CYNGErDD GaN ‘twrw tawE’
Yn Neuadd Felindre am 7.00 o’r gloch

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

Pasg
Hapus



Gyda thymor y Gwanwyn wedi cychwyn yn llawn bwrlwm, er
gwaetha’r tywydd, yma yng Ngellionnen dewch i rannu ein
newyddion gyda ni. 

YMwELwYr O tSIEINa
Cafodd ein hymwelwyr o Tsieina
amser bendigedig yn ein hysgol
ac yng Nghymru fach. Yn dilyn
taith o gwmpas yr ysgol a gwledd
o eitemau wedi eu perfformio gan
y plant buont yn ymweld â
Chastell Carreg Cennen ac yn
mwynhau blasu bwydydd
Cymreig a lletygarwch eu ffrindiau
o fewn ysgolion y prosiect. 

CYStaDLaEthaU a DathLIaDaU 
Llongyfarchiadau i dîm gymnasteg yr ysgol a berfformiodd yn
ysgubol yng nghystadleuaeth genedlaethol yr Urdd yn
Aberystwyth. Roedd eu hymddygiad yn glod iddynt hwy a’r
ysgol. 

Yn ogystal, curodd tîm rygbi yr ysgol Ysgol
Lonlas ond colli i Dirdeunaw. Perfformiad
gwych. Da iawn fechgyn. Cafodd Charlie
Thomas y profiad o nofio ym mhwll nofio
rhyngwladol Caerdydd a bod yn y ras
derfynol. Mwynheodd bawb ‘Dydd Miwsig
Cymru’ yn neuadd fawr yr ysgol gyda
canlyniadau pleidlais yr ysgol fel a ganlyn:-

DIOGELwCh ar Y wE
Bu’r ysgol yn dysgu sut i gadw’n ddiogel ar y we ar y nawfed o
Chwefror wrth greu posteri, gwylio rhaglenni Hwb a Hector a’i
ffrindiau, anfon negeseuon a thrafod gyda chyfoedion
bwysigrwydd cyfrineiriau a phreifatrwydd. Parhau i gadw’n
ddiogel ar y we yw’r nod!

Cofiwch ddilyn yr ysgol ar ei thrydar @ygggellionnen.

ysgolion

ysgol gynradd gymraeg gellionnen

trawSGwLaD
Bu rhedwyr o Flynyddoedd 5 a 6 yn cystadlu mewn rhas
rhedeg trawsgwlad yn ddiweddar. Rhedodd pob un ohonynt yn
gyflym iawn gyda nifer ohonynt yn cyrraedd y 6 uchaf. Pob lwc
iddynt yn yn y rownd derfynol.

BLYNYDDOEDD 1 a 2
Mae plant y blynyddoedd yma
wedi bod yn dysgu am 'y teulu'.
Buont yn cymharu nodweddion
bywyd heddiw â'r gorffennol.
Daeth Beti Bwt (Glenda Davies) i
ddangos arferion golchi ers talwm
drwy arddangos hen offer golchi.
Bu'r disgyblion yn golchi yn yr hen
ddull gan ddefnyddio bôn braich.

Bu'r plant hefyd yn dysgu ac
arbrofi gyda thrydan trwy
ddefnyddio batri, bwlb a gwifrau.

CYNGOr Yr YSGOL YN aNELU'N UChEL
Sefydlwyd Siarter Iaith i Ysgolion Cymraeg Nedd Port Talbot y
llynedd. Eleni rydym yn anelu at ennill y Wobr Gyntaf (Arian).
Lansiwyd ein hymgyrch gyda chyflwyniad diddorol o'r chwe
tharged drwy sgetsys gan Gyngor yr Ysgol. Mae'r cyfan i'w
weld ar wefan yr Ysgol.

Lansiwyd Wythnos Cymru Cŵl ar Chwefror 29. Daeth
Martyn Geraint i ddifyrru holl blant y Cyfnod Sylfaen.
Cyflwynodd hanes Dewi Sant gan ddefnyddio gemau a
chaneuon a digon o ddwli.

Roedd gwledd i'r llygaid ar ddydd Gŵyl Ddewi a'r plant yn
eu gwisgoedd traddodiadol. Daeth yr Urdd i'r Ysgol ar Fawrth
yr ail i ddysgu sgiliau ac ymarferiadau corfforol gyda holl blant
yr Ysgol.

I'r Adran Iau uchafbwynt yr wythnos oedd yr Eisteddfod
Dalentau. Cafwyd bore llawn hwyl gyda'r plant yn diddanu trwy
ganu'r piano a'r trwmped a chwarae'r drymiau, sgetsys,
dawnsio a llefaru. Uchafbwynt pob Eisteddfod yw'r cadeirio ac
ni siomwyd ein beirniad gan
safon uchel beirdd ifanc Ysgol
Gymraeg Pontardawe. Cafwyd
teilyngdod ac enillydd y gadair
eleni oedd Bethan Bray,
Blwyddyn 5. Llongyfarchiadau
mawr iddi ar ei champwaith.
Daeth yr Eisteddfod i ben gyda
phawb ar eu traed yn canu
'Hen wlad fy nhadau' gydag
arddeliad yn sŵn gitar drydan
Mr Arwel Owen (Gildas). Braf
oedd gweld pawb yn ymfalchio
yn eu Cymreictod ac o fod yn
Gymry Glân Cŵl.

ysgol gynradd gymraeg Pontardawe
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LLwYDDIaNNaU EIStEDDFODwYr
Tomos Youngman (Llys Llywelyn) gipiodd Gadair Eisteddfod
Ysgol Gyfun Ystalyfera yn 2016. Yn ail roedd Ffion Jones ac
yn gydradd drydydd Hannah Thomas a Carys Jones.
Llongyfarchiadau mawr iddynt oll. Llongyfarchiadau hefyd i
enillydd y Tlws Saesneg, sef Georgia Roberts (Llys Hywel). Yn
ail, roedd Ffion Edwards ac yn gydradd drydydd Ffion Jones a
Rebecca Morgan. Ardderchog!

tLwS tELYNaU tawE
Llongyfarchiadau i dair
telynores ardderchog iawn o
Ystalyfera sef Sofia Ortega
Davies, Sian Hughes ac
Angharad Samuel, y dair o
Flwyddyn 9, ar ennill yr
ensemble telynau yn yr Wyl
Gerdd Dant. Tipyn o gamp
dod yn gyntaf a chipio tlws
mor enwog!

rECOrD araLL I haNNah
Gyda 7:37eiliad dros 60m
llwyddodd Hannah Brier,
Blwyddyn 13, i dorri record
Cymru dan 20 ym
Mhencampwriaethau dan do
Athletau Cymru. Llongyfarch-
iadau mawr iddi!

GaLwaD I rEUBEN
Daeth galwad i Reuben Morgan Williams
ymuno â thîm dan 20 Cymru ar gyfer
gêm yn erbyn Iwerddon. Dathlodd y cyn
ddisgybl o Ysgol Gynradd Castell-nedd
ei ben-blwydd yn 18 yn ddiweddar hefyd
gan ei wneud yn aelod ieuengaf o’r tîm.
Llongyfarchiadau mawr iddo.

CaPIaU LU!
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ystalyfera ar ennill capiau
Gorllewin Cymru Rygbi XIII dan14 a Cymru dan16 yn Stadiwm
Principality yn ddiweddar.

ysgol gyfun ystalyfera
GôLGEIDwaID GwYCh

Llongyfarchiadau i ddwy gôl geidwad
ardderchog sydd wedi cael llwyddiant
diweddar. Chelsea Herbert (Blwyddyn 10)
gyda Clwb Pêl-droed Bechgyn a Merched
Cymru a Celyn Davies (Blwyddyn 9) sydd
wedi ei galw i Sgwad dan15 Pêl-droed
Merched Cymru i baratoi at gystadleuaeth
Prydain. Ardderchog ferched.

10FED PrOMS YStaLYFEra
Cynhaliwyd cyngerdd pen-blwydd 10 oed ein Proms Cynradd
yn ddiweddar gyda dros 190 o blant yn perfformio yn wych
gyda chymorth yr Adran Gerdd ac Athrawon Gwasanaeth
Cerdd Gorllewin Morgannwg. Bravo!

LLYSGENhaDON NEwYDD
Aeth pedwar disgybl i Gampws Y Bae, Prifysgol Abertawe er
mwyn cymhwyso fel Llysgenhadon Ieithoedd fis diwethaf. Bydd
y disgyblion yn ymuno â’r 10 disgybl ym mlynyddoedd 9 a 10
sydd eisoes yn lysgenhadon ac yn hybu Ieithoedd yn yr ysgol.
Da iawn chi!

GwaSaNaEth COFIO
Yng Ngwasanaeth cofio’r Holocost Castell Nedd Port Talbot,
roedd pedwar o fyfyrwyr Blwyddyn 13 yn adrodd hanes eu
hymweliad ag Auschwitz. Siaradodd Bethan Hewitt, Catrin
Jones, Aneurin Jones ac Amy Holloway yn deimladwy am eu
hymweliad. Canodd côr yr ysgol hefyd yn y gwasanaeth pwysig
a chofiadwy hwn.

FFarwEL MrS MCGErtY
Bu’n drist ffarwelio â Mrs Rose McGerty wrth iddi ymddeol ar
ddiwedd gyrfa yn Ysgol Gyfun Ystalyfera ond bu’n dda gallu
dymuno pob hapusrwydd iddi. Mae Mrs McGerty wedi helpu
cymaint o ddisgyblion ar hyd y blynyddoedd a neb mwy na
Sam Francis, cyn ddisgybl yr ysgol a ffrind ardderchog i bawb.
Dymunodd teulu Sam a phawb yn Ystalyfera bob hapusrwydd
iddi ar ei hymddeoliad. Paid â bod yn ddieithr Rose!
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