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Cyhoeddi Hanangofiant Merch Leol

Tynnu Colur Toni Caroll
Mae’r gantores, yr actores a’r berfformwraig o Gwm
Tawe Toni Caroll, wedi cyhoeddi ei hunangofiant.

Yn Tynnu Colur Toni
Caroll, cawn gip y tu ôl i’r
llenni ar stori ddifyr Carol
Anne James o Gwm-
gïedd. Sut ddaeth y ferch
o bentre bach glofaol yng
Nghwm Tawe un o
berfformwyr amlyca a
disgleiria Cymru? Cawn
yr hanes am y tro cyntaf
yn yr hunangofiant
cynnes, gonest a
theimladwy hwn.

Bu Toni’n canu mewn
clybiau yn ne-orllewin
Cymru yn ei harddegau cyn symud i withio yn
Llundain a gogledd Lloegr.

Bu’n perfformio cabaret a theithio’r byd ar longau
moethus. Dyma fenyw oedd am fynd yn bell - yn wir,
aeth ei llwyddiant â hi mor bell ah Ewrop, y Caribî a
De Affrica.

Mae diddanu a pherfformio yn ei gwaed.
Datblygodd Toni ei thalentau ymhellach a mentro i
fynd comedi ac actio hefyd. 

Ymddangosodd ar raglenni Caryl yn yr 80au, ac
actio sawl rhan wahanol ar S4C, yn cynnwys
cymeriad Olwen yn Pobl y Cwm a chyfresi
poblogaidd megis Tair Chwaer, Con Passionate a
Gwaith/Cartref.

Yn ôl Toni “Se rhywun yn gofyn i fi pa un sy’n well
’da fi - canu, gwaith comedi neu acto - gelen i
drafferth dewis. Y peth yw, maen nhw i gyd mor
wahanol, ond mae’n rhaid cyfadde bod perfformo’n
fyw yn dod â dimensiwn arall iddi. ’Sdim byd tebyg
iddo. Mae’n drydanol.”

Dyw hi ddim yn un sy’n aros yn ei hunfan chwaith

ac yn bodloni ar beth sy gyda hi - mae’n edrych
ymlaen at y sialens nesa bob tro.

Mae Toni’n adnabyddus am ei delwedd
glamorous, ac mae’n cyfaddef ei hun taw’r colur, y
dillad a’r bling yw sylfaen ei hywneb cyhoeddus.
Felly beth sy’n digwydd pan ddaw’r colur hwnnw i
ffwrdd?

Meddai Toni “Wy fel dou berson mewn gwirionedd
- Carol Anne Healey wrth fynd o gwmpas ’y mhethe
o ddydd i ddydd, ond siwrna bydda i’n gwisgo’r
colur, y secwins a’r sgitsha uchel a dodi ’nhraed ar
y llwyfan, mae Carol Anne yn troi’n Toni Caroll.”

Yn ôl Clive Rowlands yn y rhagair i’r gyfrol, “Mae
hi’n ddoniol iawn, mae hi’n actores ac mae hi’n
naturiol. Mae gwir dalent gyda hi, ac awydd dwfwn
i berfformo.”

Mae Tynnu Colur Toni Caroll gyda Ioan Kidd yn
eich siop lyfrau leol nawr neu ar gael yn
uniongyrchol oddi wrth y cyhoeddwr, Gwasg Gomer
ar www.gomer.co.uk

Cafodd y llyfr ei lansio yn Neuadd Les y Glowyr
yn Ystradgynlais nos Iau, 29 Hydref, 2015.
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LLais
Bu cynnydd aruthrol yn y defnydd mae’r boblogaeth gyffredinol
yn ei wneud o’r we fyd eang. Roedd yn anorfod braidd y byddai
ein gwleidyddion yn dal ar y cyfle i hyrwyddo’u hunain neu eu
pleidiau trwy gyfrwng y we.

Dwy wefan ddiddorol a ddefnyddir ganddynt yw “weplyfr”
(facebook) a “trydar” (twitter). Yn wir, mae cyfraniadau
gwleidyddion yn datgelu llawer wrthym am eu persenoliaethau,
eu daliadau a’r gwaith a gyflawnir ganddynt.

Mae’r SNP yn yr Alban yn argyhoeddedig i’r gwefannau hyn
fod yn gyfrwng i drosglwyddo neges y blaid ac yn rhannol
gyfrifol am y cynnydd sydyn yn eu poblogrwydd dros y
blynyddoedd diwethaf, a hynny’n arbennig ymysg yr ifanc.

Dyma’r argraff greodd ychydig o’n gwleidyddion arnaf ar y
gwefannau cymdeithasol.

Datgelwyd yn ddiweddar mai’r aelod seneddol sy’n trydaru
amlaf yw Chris Bryant, sy’n cynrychioli’r Rhondda. Mae’n malu
awyr ar bawb a phopeth ond prin y bydd yn crybwyll y
Rhondda. Yn fy marn i, uchelgais bersonol i ennill swydd uchel
o fewn ei blaid yw ei flaenoriaeth.

Mae yna eraill, fel yr aelod cynulliad Peter Black, sy’n
gwneud dim ond ysgrifennu blogiau yn lladd ar bleidiau a
gwleidyddion eraill.

Un o’r mwyaf egwyddorol yw aelod seneddol Casnewydd,
Paul Flynn. Mae’n un o’r gwleidyddion prin sy’n dilyn cwys ei
hun yn gofyn cwestiynau heriol i bob plaid, gan gynnwys ei
blaid ei hun. Yn wir, mae’n ddraenen yn ystlys Tony Blair wrth
boenydio am gyhoeddi’r ymchwiliad ar ryfel Irac.

Yn un sy’n codi deiseb dros bawb a phopeth ond heb
dystiolaeth ei fod yn cyflawni dim yw aelod seneddol
Ceredigion, Mark Wlliams. Peidiwch, da chi, a gofyn
cwestiynau anodd iddo fel “Pam wnaeth y Libs bleidleisio
gyda’r Toriaid dros dreblu ffioedd myfyrwyr yn Lloegr?” Na, fe
fydd yn eich blocio. Mae’n amlwg nad oes hawl gennych i
gwestiynnu rhywun gafodd ei ethol i gynrychioli’r bobl!
Defnyddir y we ganddo i hyrwyddo ei bropoganda personol.

Mae’n drasiedi cenedlaethol na chafodd ymgeisydd Plaid
Cymru, Mike Parker, ei ethol i gynrychioli Ceredigion yn San
Steffan. Sais ydyw a ddysgodd Gymraeg ac mae ei
gyfraniadau ar wefannau cymdeithasol yn amlygu dyn pwyllog,
egwyddorol a hynod alluog sydd â chariad angerddol at
Geredigion a Chymru.

Chwaraeodd y cyfryngau cymdeithasol ran allweddol yn
sicrhau na chafodd ei ethol. Honnwyd iddo alw Saeson a oedd
yn symud i Gymru yn “nazis”. Ie—chwerthinllyd o gofio ei fod
yntau yn Sais!! Cafodd yr honiadau celwyddog yma eu hail
drydaru filoedd o weithiau, gan yn naturiol godi gwrychyn pobl.
Pwy oedd un o’r bobl a oedd yn gyfrifol am ledaenu’r
propoganda ffiaidd yma? Neb llai na Peter Hain! Beth mae
hynny’n ei ddatgelu wrthym am ei gymeriad?

Cipolwg ar gyfraniadau ychydig o’n gwleidyddion yw’r
uchod. Os ydych yn anorac gwleidyddol buaswn yn argymell
eich bod yn dilyn cynifer o’n haelodau seneddol a chynulliad â
phosibl ar Trydar. Gallwch wedyn benderfynu pwy yw’r rhai
cydwybodol, gweithgar, lliwgar, diog, uchelgeisiol, a phwy fydd
yn gwneud yr aelod cynulliad neu’r aelod seneddol gorau dros
yr ardal.

Rhian Llewelyn
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Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

Gwerthfawrogiad
Rhifyn y Rhagfyr hwn fydd cyfraniad olaf i gyhoeddi’r
Llais - ein papur bro gan ein hysgrifenyddes/
teipyddes Anita Humphries. Er ei bod yn byw ym
Mrynaman,ardal y papur bro Glo Man, mae Anita
wedi gwasanaethu’r Llais yn gydwybodol ac yn ddi-
dor dros 25 o flynyddoedd, gan fod yn gyswllt cyson
a gohebyddion y gwahanol bentrefi sydd  o fewn
dalgylch y Llais.Yn sicr fe fydd yn chwith iawn na
fyddaf yn clywed ei llais ar y ffon bob mis yn son am
y Llais.Mae wedi bod yn weithgar yn ei hardal hi o
ran ei chefnogaeth i’r gwahanol gymdeithasau. Bu’n
aelod ffyddlon o Gor Cymysg Brynaman o dan
arweinyddiaeth Ifor ap Gwilym a Glynnog Davies cyn
i’r cor ddod i ben. Yn ogystal Anita yw ysgrifennydd
Capel Annibynnol Ebeneser, Brynaman Isaf. Am ei
chyfraniad i’r bywyd diwylliannol yn ei hardal fe’i
hanrhydeddwyd a’r Wisg Werdd gan Orsedd y
Beirdd,Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Diolch Anita
am bob cymwynas a’ch cefnogaeth i lwyddiant ein
papur bro Llais.

Cydymdeimlad
Syfrdanwyd a thristawyd ardal Cwmtawe pan
glywyd am farwolaeth tra annnisgwyl Michael
George, Heol Hodgson, Godre'r Graig, gwr annwyl
Beti a thad Gareth a'r diweddar Geraint. Bu'n
weithgar yn yr ardal - bu'n gynghorydd diwyd dros
ardal Pant-teg a Godre'r Graig. Athro wrth ei
alwedigaeth gan weithredu fel Prifathro Ysgol
Gynradd Pant-teg, ac wedyn yn Brifathro Ysgol
Gynradd Gymraeg Pontardawe. Roedd yn aelod
ffyddlon a gweithgar yn Eglwys Annibynnol Pant-
teg lle roedd yn ddiacon ac yn drysorydd yr eglwys.
Bu'n Drysorydd ein Papur Bro Llais am yn agos i
20 mlynedd cyn ymddeol ac yntau yn ei 80degau,
ac roedd yn ddosbarthwr y Llais ym Mhant-teg a
Godre'r Graig. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
ar ran swyddogion a darllenwyr y Llais i'w briod Beti
,ei fab Gareth a'r wyr a'r wyresau yn eu hiraeth a'u
galar. Cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yn
Amlosgfa Margam ar fore Sadwrn Tachwedd 29.

Nadolig Llawen
a Blwyddyn Newydd Dda

i ddarllenwyr y LlaisW X
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Golygydd mis Chwefror

Sioned williams
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 Ionawr 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.

’Sguthan
O dro i dro y drisgrifiad a briodolir i fenyw
anghynnes yw “Yr hen ‘sguthan”. Nid fy
mwriad yma yw traethu ar briodolion
menywod o’r fath ond yn hytrach rhoi
sylw i’r aderyn Ysguthan
(Woodpigeon). Ar y cyfan ychydig
iawn o sylw a roir i’r Ysguthan. Fe’i
hystyrir yn aderyn ceidwadol sydd yn tueddu
i aros yn ei chynefin. Ond yn ystod mis Tachwedd bob
blwyddyn mae miloedd o Ysguthanod yn hawlio sylw adarwyr.
Dyma’r cyfnod y bydd miloedd o’r adar yn cael eu gweld yn
mudo dros ein gwlad. Tua ugain mlynedd yn ôl roeddwn yn
gyfarwydd â gweld rhai cannoedd o’r adar yn mudo wrth i mi
fod allan yn y maes. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf cafwyd
adroddiadau o heidiau yn cynnwys sawl mil o adar yn mudo
yn gynnar yn y bore ar ôl iddi wawrio. 

Rhaid cyfaddef nad oeddwn hyd eleni wedi gweld heidiau
yn rhifo rhai miloedd o Ysguthanod yn mudo. Trwy ddamwain
y cefais y profiad. Digwydd bod yng nghanol tagfa traffig ger
Baglan oeddwn. Be gwell i’w wneud mewn tagfa nag edrych
i’r awyr a gwylio beth sydd yn hedfan heibio. Ar y dechrau
sylwais ar heidiau o Ysguthanod yn hedfan heibio a heidiau o
Goch Dan Adain(Redwing) yn eu dilyn. Yna sylwais ar gwml
llwyd enfawr yn symud yn yr awyr. Dyna olygfa, rhai miloedd o
Ysguthanod yn un haid enfawr. O edrych ar safleoedd gwylio
adar ar y we gwelais bod cofnodion o heidiau yn rhifo hyd at
14,000 o Ysguthanod yn cael eu cofnodi mewn rhai ardaloedd.
Yng Ngwylfa Adar Portland Bill,Dorset cofnodwyd 17,000 o’r
adar yn ystod un bore. Cafwyd llun trawiadol o’r adar yn mudo
dros y môr tymhestlog ac yn eu plith adar môr brodorol fel
Hugan (Gannet).

Ar hyn o bryd nid oes sicrwydd o ble nac i ble mae’r adar
ym mudo. Tyb rhai yw mai adar brodorol ydynt yn mudo tua’r
gorllewin. Ym marn eraill adar o Scandinafia ydynt yn mudo i
gyfeiriad de Ffrainc a Sbaen.

Yn sicr mae’r Ysguthan wedi dod yn aderyn llawer mwy
cyffredin yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda chofnodion yn
ein gerddi wedi cynnyddu yn sylweddol. Yn ôl y cofnodion rwyf
wedi eu cadw yn fy ngardd ers 1995 ni chofnodais Ysguthan
yma tan 2003.Ers hynny rwyf wedi ei chofnodi yn eithaf
rheolaidd gyda chofnod o hyd at 4 o’r aderyn ar rai adegau. Yn
ôl rhestr y rhywogaethu i’r ardd mae’r Ysguthan yn safle 16,
un safle yn uwch na’r Dryw (Wren) allan o 41 o rywogaethau. 

Ar hyn o bryd amcangyfrif bod tua 5,400,000 pâr o
Ysguthanod yn magu yma ym Mhrydain sydd yn dipyn o
gyfanswm. Mae’n aderyn sydd yn gallu magu bron â bod drwy
gydol y flwyddyn os yw’r tywydd yn ffafriol. Er ei bod yn
rhywogaeth sydd yn cael ei hela dan fygythiad y dryll mae’n
ymddangos ei body n ffynnu mewn ardaloedd amaethyddol.

Tybed sawl un ohonoch sydd wedi sylwi ar yr Ysguthan o
gwmpas ein gerddi a’n pentrefi neu yn mudo yn eu miloedd yn
gynnar yn y bore?

corneL natur
dewi Lewis

Merch ei milltir sgwar yw Susan
Grounds neu Jenkins gynt. Fe’i
ganwyd yn y Farteg yn
Ystalyfera, yn ferch i Esme a
Will Jenkins ac mae ganddi
ddau frawd, Gareth a Ken, sy’n
byw yn lleol. Yn wir, mae
Gareth yn dal i fyw o fewn
tafliad carreg i’w gartref
genedigol. Mae’n bosibl bod
rhai o drigolion hýn yr ardal yn
dal i gofio gwaith dygn ei mam
fel ysgrifenyddes cymdeithas
hen oed y Farteg.

Priodwyd Susan Jenkins â
Stephen Grounds yng Nghapel
y Gurnos, Ystalyfera gan y diweddar Barchedig Cadfan
Phillips. Ganwyd dwy ferch iddynt, Sian a Katie, ac fe’u
haddysgwyd yn Ysgol y Wern ac yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.
Yn wir, blodeuodd y ddwy, gyda Sian yn athrawes ac mae Katie
yn feddyg. Athrawes fro gyda Sir De Morgannwg yw Sian ac
mae’n gyfrifol am addysgu plant ag anawsterau gweld a
chlywed. Newydd ddychwelyd adref ar ôl cyfnod yn gweithio
fel meddyg yn Awstralia mae Katie ac mae bellach yn gweithio
fel meddyg yn Ysbyty’r Waun (Heath), Caerdydd.

Ar ôl gadael yr ysgol bu Susan yn gweithio i’r Post Brenhinol
ac yn ffatri R22. Aeth i weithio fel cynorthwydd yn Ysbyty
Ystradgynlais cyn hyfforddi fel nyrs. Dechreuodd ei gyrfa nyrsio
yn y ward llosgiadau yn Ysbyty Treforys, cyn symud ymlaen i
fod yn fydwraig . Bu’n ymwelydd iechyd ers 2000, yn gyntaf yn
Aberdar ac yn fwy diweddar yn ardal Ystradgynlais.

Eleni enillodd wobr nodedig iawn - Nyrs Gymunedol y
Flwyddyn. Ar ben y gofal a’r cyngor cydwybodol a rydd i bobl
yn ei gwaith beunyddiol , tynnwyd sylw at y gwaith gwirfoddol
mae Susan yn ei gyflawni y tu hwnt i’w dyletswyddau arferol.
Mae Susan, ynghyd ag ymwelydd iechyd arall, Ann Barnsey,
wedi sefydlu grwp “aquatot” - Sblash a Sbri — i rieni a phlant
ym mhwll nofio Ystradgynlais. Ceir sblash yn gyntaf a dilynnir
y sblash gan y sbri—amrywiaeth eang o weithgareddau i
fabanod—ioga i fabis, “massage” i fabis, grwp chwarae. Ar ben
hyn rhoddir cyngor i’r rhieni neu’r gwarchodwyr ar sut y gallant
hwy a’r plant fyw bywyd iachus trwy fwyta deiet cytbwys ac
ymarfer yn rheolaidd. Yn wir, cynigir rhywbeth at ddant pawb!
Mae’r grwp yn cwrdd bob bore dydd Iau ac mae’n agored i
bawb.

Ar ben hyn mae Susan hefyd yn gadeirydd Cyngor
Cymuned Ystalyfera ac yn rhoi’n hael o’i hamser i sicrhau bod
y cyngor yn cefnogi a chynnal nifer o gymdeithasau a
gweithgareddau hamdden yn yr ardal. Yn wir, mae egni ac
asbri Susan dros gynnal pethau gorau cymuned Ystalyfera yn
heintus—halen y ddaear!

Rhian Llewelyn

PoboL y cwm
susan Grounds



 

nadolig yn ffosydd y 
Rhyfel Byd Cyntaf

Un o’r storïau mwyaf enwog am y Rhyfel Byd Cyntaf yw’r
cadoediad Nadolig a ddigwyddodd ar y ffrynt gorllewinol ym
1914. Ar y dydd Nadolig hwnnw, rhoddodd milwyr o’r Deyrnas
Unedig a’r Almaen y gorau i ryfela gan fentro i mewn i dir neb
er mwyn cyfnewid bwyd a thybaco, chwarae pêl-droed a
dymuno Nadolig Llawen i’w gilydd. Ers hynny, mae’r cadoediad
wedi cael ei weld fel ennyd o
ddynoliaeth mewn rhyfel erchyll.
Mewn gwirionedd, roedd y
cadoediad fymryn yn fwy cymhleth
nag y mae’r ystrydeb yn ei awgrymu.
Ni ddigwyddodd hyn ar bob maes y
gad, er enghraifft, gan i’r brwydro
barhau mewn rhai rhannau o’r ffrynt.
Yn ogystal, roedd rhai o’r cymhellion
y tu ôl i’r cadoediad yn rhai hollol
ymarferol, gan gynnwys yr angen
am oedi yn y brwydro er mwyn
cyfnewid carcharorion ac i gasglu
cyrff y meirw o dir neb. Nid oedd yr
awdurdodau milwrol yn hapus iawn
gyda’r digwyddiad ac fe roddwyd
pwysau llym ar filwyr i sicrhau na
fyddai’r un peth yn digwydd eto yn
ystod blynyddoedd dilynol y rhyfel.

Beth bynnag yw’r gwir sydd wrth
wraidd y cadoediad, mae’n ein
hatgoffa o’r anghydnawsedd hwnnw
rhwng rhyfel ar yr un llaw a Nadolig
ar y llaw arall. Roedd yn anodd iawn
i bobl y Deyrnas Unedig, a phobl
Cwm Tawe wrth gwrs, i ddathlu’r
Nadolig yn eu dull arferol yn sgil y sefyllfa dros Y Sianel. Roedd
gan lawer iawn o deuluoedd y cwm dadau, brodyr, meibion,
chwiorydd a merched yno yn Ffrainc, neu mewn llefydd eraill,
mewn perygl ofnadwy, yn bell iawn o’u cartrefi. Yn ystod
gwyliau Nadolig 1914, er enghraifft, anfonodd William Daniel
Jones, Glanrhyd, gynt o Gwmtwrch, gerdd ar ran ei wraig at
eu mab Alec a oedd gyda Thiriogaethwyr Brycheiniog yn Aden,
Yemen. Wrth wneud, mae’n siŵr iddo leisio teimladau nifer o
deuluoedd y cwm ar adeg y Nadolig a oedd ac aelodau o’u
teuluoedd ymhell i ffwrdd ar faes y gad: 

Rhyfedd fu ein Gwyl Nadolig 
Hebddo ti wrth ben y bwrdd, 

Nid oedd flas ar wydd basgedig 
Drwy’th fod di ymhell i ffwrdd; 

Da gwneu gofio am Hen Walia, 
Am dy dad, y plant, a mi, 

Pan dderbynu’r gan fach yma, 
Anfon air yn nol i ni.

Roedd y profiad o’r Nadolig yn y lluoedd arfog i ddynion Cwm
Tawe yn un rhyfeddol iawn, wrth gwrs, er gwaethaf ymdrech
yr awdurdodau i greu rhyw fath o normalrwydd, a oedd yn
cynnwys hyd yn oed twrci a phwdin Nadolig yn aml iawn.
Ysgrifennodd llawer o ddynion lythyron yn ôl at eu teuluoedd
ac roedd llawer ohonynt wedi disgrifio sut y gwnaethant dreulio
eu dydd Nadolig. Ysgrifennodd Preifat Evan D. Davies a
Phreifat Llew J. Williams, y ddau o Glydach, am eu ciniawau
Nadolig a’r caneuon a ganwyd ar ôl y pryd bwyd yn Ffrainc. Yn
naturiol, lleisiodd y ddau y gobaith na fyddent yn treulio Nadolig
arall yn Ffrainc. 

cof y cwm
steven thompson

Mae’n ymddangos na lwyddodd ymdrechion yr awdurdodau
i ddathlu dydd Nadolig i sicrhau’r effaith a ddymunwyd, yn
hytrach yr hyn a wnaed oedd codi hiraeth ar y dynion a’u
hatgoffa o ba mor bell o gartref yr oeddent. Disgrifiodd W. S.
Collins, cyn-newyddiadurwr gyda Llais Llafur a ymunodd â’r
fyddin pan ddechreuodd y rhyfel, pa mor anodd oedd hi i
baratoi cinio Nadolig yn y ffosydd. Profodd Harry Evans o
Glydach, Nadolig hollol wahanol yn yr Aifft ym 1917.  Fe
gwynodd am y tymheredd yn yr anialwch a’r ffaith bod pawb
yno wedi cael lond bol ar y poethder a’u bod yn edrych ymlaen
at ddychwelyd adref. Ar ddydd Nadolig, treuliodd Evans a’i gyd-
filwyr amser yn chwarae rygbi cyn cynnal cyngerdd yn y nos.

Roedd milwyr eraill yn ddigon lwcus i gael dod adref am
seibiant dros y Nadolig; nodwyd bod Pontardawe yn debyg i
dref garsiwn adeg Nadolig 1914, er enghraifft, gan i gymaint o

filwyr o’r pentref ddychwelyd adref am
wyliau ar yr un pryd. Daeth Preifat Dan
Jones, mab Mr a Mrs D. Jones, Stryd
Commercial, Ystalyfera, ‘adref’ am y
Nadolig ym 1917. Roedd wedi ymfudo
i America naw mlynedd ynghynt ac
wedi gwirfoddoli yn y fyddin yng
Nghanada. Cafodd gyfle i weld hen
ffrindiau, yn ogystal â’i rieni, ar ei
ymweliad ag Ystalyfera, a daeth ei
chwaer, Millicent, adref ar gyfer y
Nadolig hefyd – roedd yn nyrs yn
Ysbyty Netley, yr ysbyty milwrol ger
Southampton – ac roedd eu brawd,
Handel, biwglwr, yn dod adref hefyd.
Roedd brawd arall, Will, yn gorfod aros
yn Ffrainc. Mewn sefyllfaoedd fel hyn,
gyda mwy nag un aelod o deulu yn y
lluoedd arfog, roedd y cyfle i ddod
adref am y Nadolig hyd yn oed yn
bwysicach a byddai’r teuluoedd yn
gwerthfawrogi’r Nadolig yn fwy nag
erioed.

Yn aml iawn, gwnaed milwyr a oedd
wedi dod adref ar seibiant yn
ganolbwynt y digwyddiadau a gynhelid

i godi arian a byddai rhoddion yn cael eu cyflwyno iddynt.
Mewn cyngerdd a gynhaliwyd yn Nhrebanws ym mis Rhagfyr
1917, er enghraifft, gwnaethpwyd Preifat Phillip Joseph, a oedd
adref o Ffrainc ar y pryd, yn ŵr gwadd a chyflwynwyd nodiadau
y Trysorlys iddo, sef arian papur a ddyfeisiwyd gan y
llywodraeth er mwyn cefnogi’r ymdrech ariannol ar ran y rhyfel
ac a ddaeth yn gyffredin yn y Deyrnas Unedig am y tro cyntaf.
Cafwyd areithiau gan reolwr y cwmni glo lleol, nifer o
weinidogion a Joseph ei hun, cyn y cynhaliwyd cyngerdd llawn
perfformwyr amrywiol. Yn y modd hwn, gwnaed y dynion a
frwydrai yn y rhyfel yn arwyr ac roedd digwyddiadau o’r fath yn
arf propaganda heb eu hail wrth bwysleisio pwysigrwydd y
rhyfel a’r angen i gefnogi’r ymdrech rhyfel.

Mae hyn yn codi mater sy’n anghyfarwydd i ni erbyn heddiw,
efallai, sef sut roedd y Nadolig yn ŵyl gyhoeddus yn lle
digwyddiad preifat, teuluol fel y mae heddiw. Cynhaliwyd pob
math o ddigwyddiadau cyhoeddus ar noson Nadolig pob
blwyddyn: cyngherddau, eisteddfodau, cymanfaoedd canu,
cystadlaethau llenyddol, ffilmiau yn y sinemâu yn ogystal â’r
gwasanaethau arferol yn y capeli a’r eglwysi. Cynhaliwyd
eisteddfod flynyddol ar ddydd Nadolig yng Nghapel Panteg, er
enghraifft, a chafwyd rhaglen lawn ac amrywiol, gyda’r plant
yn cystadlu yn y prynhawn a’r oedolion gyda’r nos. Roedd hyd
yn oed cangen Ystalyfera o’r Blaid Lafur Annibynnol wedi
cwrdd ar ddydd Nadolig 1916 ar gyfer digwyddiad a oedd yn
cynnwys canu caneuon, llefaru a gemau. 

Er gwaethaf pob ymdrech, yn ddealladwy iawn, ni fu dathlu’r
Nadolig i drigolion Cwm Tawe yn brofiad cwbl bleserus a
normal. Nid oedd digwyddiadau’r ffrynt gorllewinol ymhell o’u
meddyliau. Yn naturiol iawn, daeth y syniad o heddwch a
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diGwyddiadur 
cwm tawe

15 RhagfyR: BoRE CoffI 
Bore Coffi dan nawdd Merched y Wawr. Adloniant gan blant
Ysgol Gellionnen yn Neuadd y Nant.

17 RhagfyR: Panto – DaCw MaM yn DwaD
Pantomeim newydd sbon ar gyfer plant ysgol rhwng 3-9
mlwydd oed a’u teuluoedd. Mae pawb yn cofio’r hwiangerdd
“Dacw Mam yn Dwad” felly mae Mam, Dafi Bach a Shoni Brica
Moni yn enwau cyfarwydd, ond yn awr mae’r cymeriadau’n dod
yn fyw mewn stori gyffrous a hwyliog. Yr awdur a’r cyfansoddwr
yw Martyn Geraint a Gareth Bale sy’n cyfarwyddo. Neuadd Les
Ystradgynlais, 10.00y.b. a 13.00y.p.

17 RhagfyR: CyngERDD CaRoLau 
Cynhelir yn Neuadd Eglwys y Santes Fair Clydach gyda Band
Byddin yr Iachawdwriaeth. Casgliad i Cymorth Cristnogol.

18 RhagfyR: noSon o ganu a ChaRoLau
Noson i godi arian ar gyfer Cylchoedd Meithrin Gendros,
Trefansel a Threboeth yn Nhy Tawe, Stryd Christina, Abertawe
am 8y.h. Croeso i bawb. 

19 RhagfyR: CyngERDD ER Cof aM MaM (MRS MaRy
LIntERn)
Awr o gerddoriaeth gan Olwen, Fiona a Bill fydd yn cynnwys
rhai o ffefrynnau Mrs Mary Lintern ac eitemau Nadoligaidd.
Mynediad am ddim, ond gwneir casgliad at Tŷ Olwen. Cynhelir
y noson yn Neuadd y Nant gan ddechrau am 6y.h.

21 RhagfyR: Canu CaRoLau 
Cyfle i ganu carolau yn y Co-op, Clydach am 5 o’r gloch.
Casgliad ar gyfer Shelter Cymru.

8 IonawR 2016: SgwRS gan hywEL gwynfRyn
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach dan nawdd canghennau
lleol Merched y Wawr. Croeso i bawb.

18-23 IonawR: wythnoS wEDDI aM unDoD
CRIStnogoL yng nghLyDaCh
Thema “Halen y Ddaear”. Cyfarfodydd byr dwyieithog am
10.30y.b. yn y lleoliadau canlynol ar y dyddiadau a nodir:
Ionawr 18: Wesle;
Ionawr 19: Calfaria;
Ionawr 20: Eglwys y Santes Fair;
Ionawr 21: Eglwys St Benedict;
Ionawr 22: San Mihangel Trebannws;
Ionawr 23: Capel y Nant.

21 IonawR: CyngERDD PaRtI LLwChwR 
Ymweliad gan Parti Llwchwr, enillwyr Gwobr y Gwylwyr yng

diwedd y rhyfel hyd yn oed yn fwy perthnasol ar adeg y
Nadolig. Cynhaliwyd cymanfa canu gan holl gapeli Cwmtwrch
Isaf ar ddydd Nadolig, 1917, er enghraifft, a chafwyd
perfformiad o ‘Gweddi am Heddwch’ gan ‘Nantlais’:

O cofia am ein gwlad,
A’r gwledydd oll i gyd,

A doed dy heddwch nefol Dad, 
Yn fuan dros y byd;

O! Dos efengyl dos,
Dros wyneb daear gron;

Cysura’r milwr yn y ffos,
A’r morwr ar y don.

Wedi blynyddoedd hir, gwaedlyd o ryfela, roedd y geiriau hyn
siŵr o fod wedi gwneud argraff ddofn ar deimladau a meddyliau
pobl y cwm a oedd yno y noson honno, ac wedi gwneud iddynt
feddwl am eu hanwyliaid a wynebai berygl y Nadolig hwnnw. 

Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk

nghystadleuaeth Côr Cymru 2015. Caneuon amrywiol gydag
adlais o’r Nadolig gan gantorion gwych. Festri’r Tabernacl,
Treforys, 7y.h.

18 ChwEfRoR: noSon yng nghwMnI huw
tREgELLES
Mae’r cerddor yn dod yn ôl atom i  sôn am y cymeriadau o’r
byd cerddorol a ddaeth ef ar eu traws yn ei waith fel
cynhyrchydd gyda’r B B C a rheolwr y Gerddorfa. Festri’r
Tabernacl, Treforys, 7y.h.

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

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

CyMDEIthaS gyMRaEg
tREfoRyS a’R CyLCh yn

DathLu’R DEg 
Sefydlwyd y Gymdeithas hon yn 2006 yn sgil Eisteddfod
Genedlaethol Abertawe, felly rydym yn edrych ymlaen at
ddathlu ein degfed tymor eleni. Cynhelir y cyfarfodydd ar y
drydedd nos Iau o bob mis am 7.00.y.h. Y man cyfarfod
arferol yw Festri’r Tabernacl, Treforys, ond fe gynhelir
ambell gyfarfod mewn canolfannau eraill. Mae rhaglen
amrywiol, ymweliadau lleol a thaith estynedig yn derbyn
cefnogaeth frwd yr aelodau, a’r Swper Cynhaeaf a’r Cinio
Nadolig yn boblogaidd iawn. Gellir ymuno â’r Gymdeithas
am £10 y flwyddyn neu £2 y cyfarfod. Gobeithiwn fod y
rhaglen ar gyfer blwyddyn y dathlu yn mynd i apelio at
aelodau hen a newydd. Rydym yn edrych ymlaen at
groesawu y darlledwr a darllenydd newyddion y BBC, Huw
Edwards i “Noson y Dathlu” ym mis Mawrth. Beth am ymuno
â’r Gymdeithas yn  2016 ? Mae croeso cynnes yn eich aros.
Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y Cadeirydd, David
Gwyn John, (01792) 773507. 

Calendr lliw y llais

Golygfeydd hyfryd o 

Gwm tawe

Pris £4.50

ar gael oddi wrth

eich gohebydd lleol

neu John evans

01792 842853

ffurflen archebu ar

dudalen olaf y Llais yma



gEnEDIgaEth
Croeso i Betsan Mair, babi cyntaf Mair Angharad a’i gŵr sy’n
byw yn Suffolk. Margaret a Geof Harris yw’r famgu a’r tadcu
balch.

CLEIfIon
Dymuniadau da i Mrs Marion Williams, Maes-y-fron ac i Mrs
Hetty Gwilym, Coelbren, y ddwy wedi derbyn triniaeth yn yr
ysbyty.

MaRwoLaEth
Bu farw Mr Graham Morris, gynt o Trefleming, Heol Hen
Noyadd. Cydymdeimlwn â’i wraig a’r teulu.

SEfyDLIaD y MERChED
Joanne Saward o Ynys-wen oedd y wraig wadd y mis hwn.
‘Beacon Therapies’ yw ei busnes ac mae’n delio â sawl math
o driniaeth megis Hot Stone, Thai Sports, Indian Head
Massage a Reflexology. Mae’n ymfalchïo yn ei gallu i roi safon
uchel o driniaeth a delio â phroblemau unigol. Mae’n bwysig i
gael ymgynghoriad llawn cyn dechrau oherwydd dydy pob
triniaeth ddim yn addas i bawb. Mae ganddi restr o brisiau ar
gael ac mae’n gallu arlwyo i bartïon hefyd. Os mynnwch rhagor
o wybodaeth cysylltwch â rhif ffôn 01639 730098 neu ffôn
symudol 07432 638922..

BEDyDD
Yng nghapel Bethesda, Ynysmeudwy ar ddydd Sul, 25 Hydref,
bedyddiwyd Mali Ceinwen, merch fach Amy a Jeff Ingham,
Maes Cynog, wyres i Marilyn a Roger Ingham, Bryn Road, ac
i Eira a Chris Harris, Pontardawe. Gwasanaethwyd gan y
Parchedig Dewi Myrddin Hughes

SEfyDLIaD JoSEf hERMan
Aeth nifer o ymddiriedolwyr Sefydliad Josef Herman eleni i’r
Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, Sir Drefaldwyn. Roedd
lleoliad yr Eisteddfod eleni yn rhagorol a’r olygfa yn wefreiddiol.
Oherwydd cyfleustra’r lleoliad roedd ymweld â’r Lle Celf a’r
Pafiliwn Pinc yn rhwydd iawn. Hygyrchedd y Maes oedd y
gorau am flynyddoedd lawer.

Oherwydd lleoliad gwych ein stondin, roedd cysylltu â’r Lle
Celf yn hawdd er mwyn ein galluogi i hyrwyddo gwobr Gelf
Josef Herman - Dewis y Bobl - wrth ddosbarthu pamffledi a
thynnu sylw pobl at weithgareddau’r Lle Celf, gan gnnwys Yr
Helfa Gelf a drefnwyd gan y Sefydliad i Hybu Diddordeb Plant
mewn Gweithiau Celf. Roeddem wrth ein boddau gyda chynifer
y bobl o bob cwr a chornel a ddangosodd ddiddordeb yn
enwedig yn ochr addysgol gwaith y Sefydlid, a derbyn llawer o
syniadau calonogol a hefyd prynu tocynnau raffl.

ystradGynLais
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Roedd y cydweithrediad arbennig rhyngom ni a’r Lle Celf yn
amlygu ei hun ar ddydd Sadwrn olaf yr Eisteddfod pan
gyflwynwyd gwobr Dewis y Bobl o £500 i’r enillydd, sef
Angharad Mair. Roedd Mererid Hopwood yn frwdfrydig iawn
wrth glywed am waith y Sefydliad gan blant. Roedd yr achlysur
yn llwyddiant ysgubol. Bu’r raffl yn llwyddiant mawr hefyd: tri
llun, dau gan yr alunydd enwog o Bontardawe sef Mike Jones
ac un llun gan y diweddar arlunydd Valerie Ganz. Diolch iddynt
am eu cyfraniad sylweddol. Enillwyr y lluniau oedd Gwenllian
Beynon, Mrs Elaine Thomas a Mr Ogwyn Phillips. Wrth gofio
gwerthu’r tocynnau ar hyd Cymru, roedd yn syndod fod y tri
enillydd yn lleol. Gwyrthiol!

oPERatIon ChRIStMaS ChILD
Diolch i bawb a gefnogodd yr achos hwn eleni eto. Anfonwyd
130 bocs, 120 gan aelodau a ffrindiau capel Ainon a 10 gan
ffrindiau o’r gymuned. Byddant yn siwr o godi calon rhai o blant
bach ein byd sy’n byw mewn tlodi.

MaRwoLaEthau
Yn ei gartref ym Maes Cynog bu farw Thomas Andrew Jones
(Tom), mab Marlene a Jonah, brawd Lynne a Gavin, tad Emily,
Olivia ac Ella, partner Lorna, ewythr Jessica a Sarah.

Ar 1 Hydref yn ei gartref yn y Gurnos bu farw Garnett
Thomas, priod y diweddar Shirley, tad Debra.

Yn Ysbyty Cymuned Ystradgynlais ar 29 Hydref, bu farw
Edgar Davies, Heol Gorof, priod y diweddar Jean, tad Michael,
Julie a Simon, tadcu a hen dadcu annwyl

Ar 31 Hydef, bu farw Nora Davies Cwrt y Gamlas, priod
Wynford, mam Gregory a Hayley, merch yng nghyfraith Jean.
Bu’n nyrs yn Ysbyty Cymuned Ystradgynlais.

CofIo’n DynER aM noRa
Gyda’r tristwch pennaf clywyd y newyddion blin am farwolaeth
disymwth iawn Nora. Roedd y gynulleidfa luosog a oedd wedi
ymuno yn y gwasanaeth yn San Cynog ar fore Sadwrn 14
Tachwedd yn tystio’n haeddiannol iawn i’r parch mawr oedd
gan bawb yn yr ardal tuag at Nora a’i theulu annwyl.

Roedd Nora wedi ei bendithio’n helaeth â phersonoliaeth
hyfryd a dymunol ynghyd â’i hysbryd ffein a diymhongar, ac yn
rhinwedd ei swydd fel nyrs gymuned, aeth Nora yn ddwfn iawn
i serchiadau pawb a gafodd y fraint o’i nabod.

Yn nodweddiadol iawn ohoni doedd dim byd yn ormod i
Nora wneud i’r cleifion yn ei gofal. Gweini’n dawel gyda gwên
hyfryd yw’r atgof pennaf sydd gennym o Nora, ac mae ardal
gyfan yn sicr iawn gymaint yn dlotach o’i cholli.

Yn naturiol mae Wynford Gregory a‘r cysylltiadau oll wedi
cael lle cynnes yng nghalon a meddwl cylch eang o ffrindiau
yn ystod y cyfnod anodd hwn yn eu hanes. Mawr yw’r gobaith
y cânt ffydd a nerth i oddiweddyd, hyd y mae’n bosib gwneud,
y golled enfarwr a ddaeth i’w rhan, wrth i Nora ymadael â ni
mor annisgwyl. Hedd i’w llwch a bendith y nef ar ei theulu
annwyl.

taIth noDDEDIg
Ar ddydd Sadwrn, Medi 5, aeth Andrew Ingham, mab Marilyn
a Roger Ingham, a’i fab Oliver i gerdded i Ben y Fan ar y
Bannau. Pwrpas y daith oedd i godi arian i gronfa “Parkinsons
Disease” ac fe lwyddwyd i godi £500. Diolch i bawb a
gefnogodd y fenter. Da iawn chi, fechgyn.



DyDDIaDuR taIth y CôR DathLu I aMERICa

DyDD gwEnER I DDyDD SuL
Ymadael, hedfan, glanio ac ymlacio yn Efrog Newydd, a chael
cyfle i weld prif atyniadau un o brif ddinasoedd y byd. I nifer o’r
aelodau, uchafbwynt yr arhosiad yn Efrog Newydd oedd mynd
ar ‘the ride’ – gwibdaith ar fws arbennig iawn gydag adloniant
wedi ei drefnu ’mlaen llaw, a hynny i seiniau datganiadau
hyfryd gan ein aelodau yn canu rhai o’n hemynau mwyaf
poblogaidd ni fel cenedl.

DyDD LLun
Teithio i Carbondale a thorri’r daith yn Transville Crossing, lle
roedd bargeinion di-ri ar gael yn y ganolfan siopa yno. Wedi
ysgafnhau’r pyrsiau rhyw gymaint, ymwelwyd â’r gofeb i
ddynodi’r pwll glo caled cyntaf ym Mhensylvania a agorwyd yn
1837, gydag arbenigedd llawer o Gymry oedd wedi ymfudo i
Bensylvania – naw deg teulu i gyd. Moment emosiynol iawn
oedd honno pan ganodd y Côr Weddi Eli Jenkins o flaen y
gofeb. Daeth y dydd i ben gyda noson o gwsg braf yng
ngwesty newydd a moethus iawn sef Gwesty’r Pioneer Plaza.

DyDD MawRth
Ar ôl cinio cynnar gwneud ein ffordd i Scranton ar gyfer ein
cyngerdd cyntaf, a oedd yn cael ei gynnal yng Nghapel y
Bedyddwyr, Elm Park. Profiad arbennig iawn ac mae’n amlwg
fod y gynulleidfa enfawr o 600 o bobl wedi eu plesio i’r
entrychion gan i’r Côr gael cymeradwyaeth ar ôl
cymderadwyaeth.

DyDD MERChER
Diwrnod rhydd gyda rhai ohonom yn ymweld â phwll glo lleol,
eraill yn dewis mynd i siopa, ond y mwyaf mentrus yn ein plith
yn ymweld â’r Casino.

DyDD Iau
Cynhaliwyd yr ail gyngerdd yng Ngwesty’r Pioneer Plaza.
Trawsnewidiwyd yr ystafell ddawnsio yn neuadd gyngerdd
fendigedig. Roedd y cyngerdd ei hun yn llwyddiant enfawr,
gyda’r pum unawdydd a’r Côr ar eu gorau wrth ganu caneuon
o’r sioeau - Miss Saigon, Phantom of the Opera a Les
Miserables. Unwaith eto roedd y gynulleidfa wresog a
gwerthfawrogol wrth ei bodd â’r arlwy gerddorol.

DyDD gwEnER
Ymadael â Carbondale a theithio i Fethlehem ym
Mhensylvania.

DyDD SaDwRn
Prynhawn arbennig iawn yn gwylio’r gêm fawr rhwng Seland
Newydd ac Awstralia mewn tafarn Wyddelig tra bod ein
gwragedd yn manteisio ar gyfle prin i wneud ychydig o siopa.
Y noson honno, cynhaliwyd y cyngerdd olaf yn eglwys
Bethlehem. Unwaith eto roedd pob sedd yn llawn a’r
gynulleidfa yn frwdfrydig iawn eu cymeradwyaeth, fel roeddwn
wedi dod i ddisgwyl erbyn hyn.

Wedi dychwelyd i’r gwesty, a’r awydd i ganu yn dal i fod yng
nghalonnau aelodau’r Côr, doedd dim amdani ond ymroi i
ysbryd y foment, ac roedd y canu gystal ag erioed.

Ond heb yn wybod i’r Côr roedd gwledd briodas yn cael ei

chynnal yn y gwesty, a phan glywodd y priodfab a’r briodferch,
ynghyd â’u teuluoedd a’u ffrindiau y Côr yn mynd trwy ei
‘repertoire’, roedd ganddynt gynulleidfa barod iawn yn eu
ffrindiau newydd. Fe barhaodd y cyngerdd impromptu hyd at
oriau mân y bore. Diweddglo bythgofiadwy i’r daith i America
ar ran y Côr ac anrheg priodas bendigedig i’r sawl oedd yn
priodi.

DyDD SuL
Ffarwelio ag America tan y tro nesaf, ond cyn ymgymryd â’r
daith, cynhaliwd cyngerdd Bon Voyage yn San Cynog ar nos
Wener 16 Hydref. Mae’n gwbl amlwg fod y Côr wedi ymateb
yn ardderchog i ddisgwyliadau’r gynulleidfa hardd oedd yn
llanw’r Eglwys, a swynwyd pawb hefyd gan gyfraniadau
clodwiw Ffion Haf, Luke James, Siôn Mattey, Finley Bizzell-
Browning a Carwen George oedd wedi llanw’r adwy yn
ardderchog iawn yn absenoldeb anorfod Helen Gibbon ar y
funud olaf. Mawr yw’r diolch hefyd am waith caled ac
arbenigedd cerddorol Mr Conway Morgan (arweinydd) a Dr
David Lyn Rees a wnaeth sicrhau ein bod yn cael rhagflas o’r
wledd o ganu oedd yn aros ein cyfeillion yr ochr daw i’r llyn
mawr.

Diddorol yw nodi taw ymhlith repertoire y Côr erbyn hyn y
mae’r dôn y mae Mr Doug Roberts wedi’i chyfansoddi i’r emyn
cyfarwydd ‘Mi glywaf dyner lais’. Mae’r emyn ar ei newydd
wedd yn dipyn o ffefryn gan bawb a ’dyw hynny ddim yn
syndod oherwydd i’r dôn gael cymeradwyaeth uchel gan
gwmni Curiad Caernarfon. Maen nhw wedi gweld hi’n dda i
gyhoeddi’r dôn er mwyn ei dwyn at sylw’r cyhoedd.

Llongyfarchion mawr i Doug ar ei dôn afaelgar,
llongyfarchiadau gwresog i Gôr y Dathlu am gyngerdd rhagorol
ac ar eu taith i America a oedd yn brofiad bythgofiadwy i’r
aelodau ac yn wir i’n cyfeillion draw a ddaeth i gysylltiad â’r Côr
yn ystod wythnos 23 Hydref - 7 Tachwedd.

RhoI DIoLCh aM fywyD toM
Roedd Thomas Andrew Jones (Tom) yn ysbrydoliaeth i bawb
oedd yn ei nabod gan iddo ddioddef cystudd caled yn wrol ac
yn gwbl ddiachwyn.

Cynnyrch ei filltir sgwâr oedd Tom, gan iddo gael ei eni a’i
fagu ym mharthau uchaf Cwm Tawe. Er iddo gael ei gymryd
oddi wrthym yn gynamserol iawn, eto’i gyd roedd Tom wedi
byw ei fywyd i’r eithaf, gan fod yn hoff iawn o weithgareddau
oedd yn ymwneud â’r awyr agored.

Yn fwyaf arbennig roedd yn ei elfen yn cymryd rhan mewn
ralïau ceir, cystadlaethau beiciau modur, beiciau mynydd a
cherdded.

Er i Tom frwydro’n galed yn unol â natur ei berson a’i
gymeriad, gwaetha’r modd fe gafodd ei salwch y gorau ohono,
ac ymadawodd o’n plith yn dawel ac yn dangnefeddus.

Cofiwn am Tom fel tad cariadus i Emily Olivia ac Ella, mab
annnwyl i Jonah a Marlene, brawd cefnogol i Lynn a Gavin,
cariad Lorna, wncwl caredig Jessica a Sarah a ffrind gwresog
i Michaela, Jonathon a Tyler ac yn wir i bawb ohonom a gafodd
y fraint o nabod Tom.

Bendith y nef ar ei deulu annwyl. Diolchwn am bob atgof
hyfryd a melys fydd gennym ohono.

7
Cor Dathlu Cwmtawe 



CyMoRth CRIStnogoL
Diolch i bawb a ddaeth i’r Bore Coffi yn y Neuadd Les – y rhai
a fu wrthi’n gweini wrth y stondinau ac i’r rhai a gyfrannodd, ac
a ddaeth i gefnogi a mwynhau.

yn y nEuaDD LES
Ar ddydd Iau 17 Rhagfyr am 10 y bore ac 1 y prynhawn bydd
Martyn Geraint yn cyflwyno “Dacw Mam yn Dwad”. Bydd yn
gyfle gwych i’r plant rhwng 3 a 9 oed a’u teuluoedd i fwynhau.
Ar ddydd Sadwrn, 19 Rhagfyr am 2.30 y prynhawn a 7.30 yr
hwyr bydd cyfle i fwynhau noson o ganeuon o’r Sioeau Cerdd
a Charolau yng nghwmni Ser y “West End”.

Ar nos Fawrth, 8 Rhagfyr am 7 yr hwyr ceir darllediad byw
o’r Theatr Genedlaethol o “Jane Eyre”. Yna am 7.15 yr hwyr
ceir darllediad byw o’r Tŷ Opera Brenhinol o “Nutcracker”.

Bydd Cwmni Theatr Glantawe yn cyflwyno Dick Whittington
yn y Neuadd Les ar ddydd Iau, 28 Rhagfyr, tan ddydd Sul
Ionawr 31, fel a ganlyn.

Dydd Iau 28 Rhagfyr am 7 yr hwyr.
Dydd Gwener 29 Rhagfyr am 7 yr hwyr.
Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr am 1.30 y prynhawn a 7 yr hwyr.
Dydd Sul 31 Rhagfyr am 1.30 y prynhawn.

Pob lwc iddynt gyda’r cyflwyniad.

CofIo MIChaEL gEoRgE
Gyda syndod a thristwch mawr y clywsom am farwolaeth
sydyn Michael George, un a wnaeth gyfraniad sylweddol iawn
i fywyd Godre’r-graig a’r cylch. Gwasanaethodd gapel a
chymdeithas a chollwyd cymeriad unigryw oedd yn un â’r
gwerthoedd Cristnogol.

Cafodd ei fagu yng Ngodre’r-graig, yn rhannu’r aelwyd
gyda’i chwaer Ray. Dyn ei filltir sgwâr ydoedd a “chariad at y
cwm yn berwi yn ei waed”.

Priododd â merch o’r un pentre a daeth yn dad, tadcu a hen
dadcu cariadus a balch. Bu Beti yn gefn a chraig iddo ar hyd y
daith briodasol o dros 64 o flynyddoedd, yn ei gefnogi gyda
gwaith Capel Pant-teg, ei gyfrifoldebau fel athro a phrifathro
ac yn gysur a chynhaliaeth ymhob tywydd a storm. Bu’r cyfnod
trist olaf yn her ac yn brawf ar eu ffydd ond dangosodd y ddau
urddas, cariad a dewrder.

Wedi treulio dros 80 mlynedd yng Ngodre’r-graig roedd yn
adnabod ei ardal fel cefn ei law. Roedd ganddo gof aruthrol ac
yn adnabod pobl a chymeriadau’r cylch. Wrth holi am unigolyn
byddai stôr o wybodaeth yn llifo: ei deulu, lle y trigai, ei waith,
ei lysenw, pa eglwys y perthynai iddi ac yn y blaen. Collasom
wythïen gyfoethog o hanes lleol Ystalyfera.

Treuliodd ychydig flynyddoedd yn unig allan o’r cwm: dwy
flynedd o wasanaeth milwrol a dysgu yn Abington cyn
dychwelyd. Bu’n athro mewn sawl ysgol gynradd leol ac yna
fel prifathro yn ysgol Pant-teg rhwng 1961-1975 nes ei chau
adeg y tirlithriad. Bu’n brifathro Ysgol Gymraeg Pontardawe
hyd nes ei ymddeoliad. Sefydlodd berthynas glòs rhwng
Eglwys Pant-teg ac Eglwys y Tabernacl, Pontardawe.

Bu’n weithgar yn ei ardal. Bu’n Gynghorwr dros Godre’r-
graig, arweinydd Clwb Ieuenctid yn Ysgol Godre’r-graig,
Cadeirydd Pwyllgor Neuadd y Gymuned yn Ystalyfera ac
Ymddiriedolwr Parc Cerrig yr Afon, Godre’r-graig. Ef oedd
Trysorydd cyntaf papur Cymraeg y ‘Llais’. Gwasanaethodd ei
ardal i’r eithaf. Hoffai chwaraeon o bob math: pêl-droed, rygbi
a chriced. Yn wir bu’n chwarae i Glwb Pêl-droed Godre’r-graig
ac yn cefnogi’r ‘Swans’ ers amser maith. Am flynyddoedd bu’n
chwarae ac yn Ysgrifennydd Clwb Bowls Ystalyfera.

Roedd ganddo stôr o wybodaeth ysgrythurol, a hoffai
farddoniaeth a llenyddiaeth Gymraeg. Bu’n aelod o’r Dosbarth
Llenyddol o dan arweiniad Heini Gruffudd a chyn hynny gyda
Hywel Teifi a’r Parchedig Dewi Myrddin Hughes. Byddai wrth

ystaLyfera

ei fodd yn trafod a thrin cyfoeth ein llenyddiaeth ac yn tynnu o’i
brofiadau a’i atgofion.

Magwyd Michael pan oedd bri ar fynychu capel a pharhaodd
yn y traddodiad hwnnw tan y diwedd; roedd yn gwbl ganolog
i’w fywyd - cyfle i addoli, gwrando neges yr efengyl a dyfnhau
ei brofiad o Grist. Mynychai Eglwys Pant-teg dair gwaith y Sul,
y cyfarfodydd wythnosol, cwrdd gweddi, gobeithlu, cwrdd y
bobl ifanc a’r gymdeithas ddiwylliannol. Bu’n swyddog cyfrifol
fel athro Ysgol Sul, Cadeirydd y Gymdeithas Ddiwylliannol,
Diacon a Thrysorydd. Yn wir gwasanaethodd holl agweddau’r
eglwys ym Mhant-teg. Ef oedd yr olaf o’r diaconiaid a
sefydlwyd yn ystod gweinidogaeth y diweddar Barchedig Eurof
Jones.Yn ddyn sionc a bywiog mae ei golli yn gadael bwlch
mawr.

Bu’r wythnosau olaf yn anodd i Michael ond cafodd y gofal
gorau gan Beti a’r teulu. Diolch i feddygon Ysbyty Treforys am
eu gofal ohono. Hunodd ddydd Mawrth, 17 Tachwedd yn 88
mlwydd oed.

Daeth tyrfa luosog ynghyd i’w angladd yn Amlosfga Margam
ddydd Sadwrn, 28 Tachwedd. Arweiniwyd yr oedfa gan y
Parchedig Kenneth Lintern a thalwyd teyrngedau gan Dewi
Davies a Hywel Lewis.

Cydymdeimlwn yn fawr â Beti a’r teulu yn eu profedigaeth.
Dymuna’r teulu ddiolch am bob cyfeillgarwch a chefnogaeth

a dderbyniwyd ganddynt. Bu cymaint yn hynod garedig wrthynt
yn y cyfnod anodd hwn.

Dewi Davies

aILgySEgRu CofEB yng nghaPEL y guRnoS
Ar nos Fercher 11 Tachwedd, cynhaliwyd seremoni arbennig
yng nghapel y Gurnos i ailgysegru cofeb oedd yn cynnwys
enwau pedwr o bobl ifainc, sef Tom Hughes, a fu farw yn 1919
oherwydd anafiadau a ddioddefodd yn ystod y Rhyfel Byd
Cyntaf, Islwyn Jones, David Winston Jenkins a John James
Lewis a syrthiasant yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mewn angof ni
chânt fod.

Canon Timothy Hewitt oedd yn gyfrifol am y seremoni gyda
Gareth Hopkin yn cynorthwyo. Yn cymeryd rhan hefyd oedd
Jackie Myers a offrymodd weddi, Emyr Myers y trwmpedwr ac
Ian Graham ar yr organ ar gyfer y ddau emyn sef Calon Lân a
Cwm Rhondda. Aelodau Canghennau Lleng Brydeinig
Ystalyfera ac Ystradgynlais oedd y banerwyr. Yn bresennol
hefyd roedd cynrychiolwyr o’r Royal Welsh Fusiliers
Association a chadetiau o’r Llu Awyr. Braf oedd gweld bod
aelodau o’r cyhoedd wedi troi mewn ac wedi ymuno yn y
gwasanaeth.

Diolch yn fawr i Val Trevallion am yr arddangosfa hyfryd a
drefnwyd ganddi ac i aelodau’r Clwb Celf am addurno muriau’r
capel gyda darluniau o’r pabi.
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y wERn

DyMuno’n DDa I IDRIS
Fel y gwyddom, nid yw Mr Idris Vaughan wedi mwynhau’r
iechyd gorau ers peth amser. Ac er ei fod wedi bod yn yr ysbyty
yn ystod yr wythnosau diwethaf hyn, ein dymuniad bawb
ohonom yw y bydd Idris yn teimlo’n well yn fuan iawn.
Dymuniadu gorau i Idris ac i’w deulu annwyl.

DyMuno'n DDa I owEn
Mae'n llawenydd mawr i ni'n y Wern ac yn wir i bawb sy'n
adnabod Owen, ei fod newydd gael ei ordeinio a'i sefydlu fel
gweinidog yn y Tabernacl ym Mhontardawe. 

Mae gennym, fel aelodau'n y Wern feddwl uchel o Owen a'i
deulu annwyl. Gwyddom yn dda am ei hynawsedd, ei natur
ffein a diymhongar a'i ddoniau amlwg ac yn arbennig felly gan
iddo fod yn aelod ac yn ddiacon parchus yma tra'n byw yn yr
ardal.

Roedd i'r gwasanaeth ordeinio a sefydlu ar Dachwedd 14
naws urddasol iawn ac ymdeimlwyd a hyn gan bawb oedd yn
rhan o'r gynulleidfa hardd niferus oedd wedi dod ynghyd. Yn
wir, braint o'r mwyaf oedd cael bod yn bresennol.

Llongyfarchion mawr i Owen. Mae'n dda meddwl fod gan y
Tabernacl yn y dyddiau hyn weinidog didwyll a chadarn fydd
yn eu tywys yn hyderus i'r dyfodol.

Pob bendith felly i'r bugail ac i'w braidd yn y bennod newydd
hon yn eu hanes.

LLongyfaRChIaDau MawR I SoSIan
Pwy yn y byd yw Sosian, rwyn eich clywed yn dweud. Neb llai
na Sofia Orteg, Siân Hughes ac Angharad Samuel, tair o
ferched teg yr olwg ac yn ddisgyblion yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera.

A’r cwestiwn nesaf yw, beth maen nhw wedi gwneud i
haeddu ein llongyfarchion ni? Er mawr glod iddynt, Sosian sef
Sofia, Siân ac Angharad enillodd y wobr gyntaf yng
nghystadleuaeth ensemble telynau Blwyddyn 13 ac iau yng
Ngŵyl Cerdd Dant Cymru ym Mhorthcawl eleni.

Yr hyn sy’n gwneud eu llwyddiant yn fwy melys fyth yw’r
ffaith bod y tair ohonynt yn ddisgyblion Blwyddyn 9, a’u bod
felly wedi trechu disgyblion llawer yn hŷn na nhw. Enw’r darn
y cawsant gymaint o hwyl a blas wrth ei chwarae oedd Bwgi
Dant Wgi a oedd wedi ei drefnu gan Elin Lloyd. Mae Sofia, Siân
ac Angharad yn hynod dalentog a byddwn siwr o glywed tipyn
amdanynt yn y blynyddoedd i ddod Ardderchog yn wir. 

nEuaDD
Cafwyd noson llawn hwyl ar 6 Tachwedd. Daeth y perfformiwr
Peter Karrie i’r Neuadd i’n diddanu gyda chefnogaeth talentau
lleol. Mwynhawyd perfformiadau gan Gareth Evans, Angharad
Morgan, Tirion Bevan ac Emily Mason a Cellan Evans.
Swynwyd y gynulleidfa gan Gôr Lleisiau’r Cwm o dan
arweiniad Catrin Hughes. Gobeithio y cawn eto gyfle i fwynhau
cyngerdd arall o dan nawdd ‘Small Hall Tours’

Enillwyr y Clwb 100 oedd £100 i Margaret Evans, £50 is
Beryl Davies, £25 Gwawr Hennig.

LLongyfaRChIaDau
Dymuniadau gorau i William Jones, Pen-y-bryn sydd newydd
ddathlu ei benblwydd yn 80 oed. Hefyd llongyfarchiadau i
William a Carole ar enedigaeth efeilliaid i’w mab Rhys a Lucy
ei wraig yng Nghaerdydd, wŷr ac wyres iddynt.

cwmLLynfeLL

yMChwIL
Mae Christopher, mab Ann ag Edward Melen, Heol Ynys-y-
mond yn gweithio fel ymchwilydd cynorthwyol ar raglen tair
mlynedd ym Mhrifysgol Huddersfield, i’r Athro Philip Thomas
ar ddarn o gerddoriaeth gan y cyfansoddwr Americanaidd John
Cage – “The Concert for Piano and Orchestra”.

CyDyMDEIMLaD
Yn 96 mlwydd oed bu farw Ruby Jenkins, Tyle’r Alltwen. Yn
enedigol o Abercrâf, roedd yn ferch i’r diweddar Lizzie a
Gwilym Jenkins.

Bu’n athrawes yn swydd Lincoln am flynyddoedd maith, cyn
dod yn ôl i’r Alltwen wedi ymddeol.

Roedd yn dwli ar yr ardd a lan hyd at ychydig fisoedd yn ôl,
gwelwyd hi yn garddio.

Cydymdeimlwn â’i chwaer Della yn ei hiraeth.
Yn 86 mlwydd oed bu farw Donald Griffiths, 89 Pen yr

Alltwen.
Roedd yn un o sefydlwyr a chôr feistr Côr Meibion Rhos

Cwmtawe a Chôr Bryn-coch a hefyd bu’n aelod o Gymdeithas
Opera Castell Nedd a Llangatwg.

Yn meddu ar lais bariton bendigedig, enillodd yr unawd
Bariton yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin ym 1974.

Cydymdeimlwn â’i fab Mark a’i ferch yng nghyfraith Beth a’r
wyresau Claire, Sarah a Joanne yn eu colled.

LLongyfaRChIaDau
Llongyfarchiadau i un o organyddion Capel yr Altwen D. Huw
Rees sydd newydd ei benodi yn Arolygydd Cymheiriad dros
Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Yn ogystal â bod yn brifathro Ysgol Bro Tawe, Ystradgynlais,
mae e hefyd yn gor-feistr Côr Rygbi Treforys.

Pob dymuniad da iddo.

LLyfRyn DIDDoRoL
Ym mis Rhagfyr llynedd mynychodd Bill Hyett, Clydach,
gyngerdd Nadolig y Plant Ysgol Gynradd yr Alltwen yn y Capel.
Owain ei fab ydy Prifathro’r ysgol.

Yna sylwodd ar y ddwy gofeb goffa i fechgyn y Capel a
gollodd eu bywydau yn y ddau Ryfel Byd.

Aeth ati wedyn i ymchwilio i’w cefndiroedd.
Yn ystod yr oedfa ar fore Sul Tachwedd 15, cyflwynodd

lyfryn – ffrwyth ei lafur – i’n gweinidog y Parchedig Gareth
Morgan Jones at ddefnydd yr aelodau.

Diolchodd i Rhydwen James am ei chymorth mawr wrth
iddo ymchwilio.

MERChED y wawR
Yng nghyfarfod Hydref o Ferched y Wawr cawsom brynhawn
lle bu’r aelodau yn dangos pethau diddorol a hynod i’w gilydd.
Yn gyntaf dangosodd Dilys Walters garreg o adeilad ym
mhentref Oradour-sur-glani yn Ffrainc lle lladdodd yr S.S. 642
o bobol yn cynnwys 247 o blant ar Fehefin 16, 1944.

yr aLLtwen



Gorchmynodd Charles de Gaulle nad oedd ail-adeiladu y
pentref i fod, ac iddo gael ei adael yn gofeb i’r gyflafan.

Pan enillodd Haydn Phillips yr emyn-dôn ‘Bro Aber’ yn
Eisteddfod Genedlaethol Llangefni 1987, gwnaeth y dôn
gymaint o argraff ar Susan Davies nes iddi ysgrifennu ato i’w
longyfarch. Yr hyn a oedd gan Susan oedd llythr oddi wrth y
cyfansoddwr yn diolch iddi am ei llythr ac yn rhoi’r hawl iddi
chwarae’r dôn ar yr organ.

Yn 1966 aeth y diweddar Gwynn Dodd i Ghana am ychydig
fisoedd fel rhan o gynllun i ddysgu Saesneg fel ail-iaith yno.
Daeth Gwynn â bocs yn ôl o’r Arfordir Aur yn cynnwys pwysau
bach i bwyso aur. Daeth Cynthia hefyd â chynffon anifail i gael
gwared â chlêr. Roedd dwy nised ganddi hefyd, un i goffau y
Brenin Edward VIII, er na gafodd ei goroni, a’r llall i gofio am
Jiwbili Arian Brenin George V.

Llun o holl ddisgyblion Ysgol Ramadeg Pontardawe 1947
oedd gan Margaret Flook, a gwelwyd rhai o fawrion y genedl
yn y llun – Dafydd Rowlands, Siân Phillips a Meirion Evans.

Diddorol oedd gweld tocyn raffl 1914 - pris chwe cheiniog o
eiddo Elizabeth Jones, Rhyd-y-fro, a werthwyd i godi arian i
helpu Thomas Morgan, Gelli-nudd i fynd i Chicago i adfer ei
iechyd. Roedd 42 gwobr – gyda’r wobr gyntaf yn £5 a oedd yn
swm sylweddol iawn bryd hynny.

Mae llythyrau a anfonodd Thomas Morgan yn ôl o Chicago
yn cael eu trafod mewn erthygl yn “Adroddiad yr Archifydd Sirol
2005-06” gan Andrew Dulley.

Pan aeth Ysgol Gymraeg Pontardawe i Lydaw, derbyniodd
Beti George fedal oddi wrth Maer Pornichet mewn derbyniad
swyddogol.

Darllenodd Beti benillion am Crwmpyn John. Roedd
traddodiad yn ardal Pant-teg o ganu’r gân ‘Crwmpyn John’ pan
oedd dynion yn duo eu hwynebau a mynd o amgylch y pentref
yn ei ganu.

Llyfr nodiadau ei hen famgu Mary Williams oedd gan Nest
Davies a fu’n athrawes yn Ysgol yr Eglwys, Bryn-coch yn y
1870au. Mae’r ysgrifen ‘copper-plât’ yn gywrain iawn a’r
fathemateg yn gymhleth iawn e.e. newidiwch 6-11/64 i rifau
degol = 6.171875. Newidiwch bedair swllt saith ceiniog a dime
i’r rhif degol £1 = .23125.

Ar yr amserlen nid oedd sôn am y Gymraeg ond dysgid yr
ysgrythurau drwy’r dydd Gwener.

Roedd gan Jean Rees flwch bisgedi hynod mewn siâp
buwch, a oedd yn gwneud sŵn wrth ei agor, ac roedd stori
diddorol ynglŷn â hwn.

Ar nos Wener, Tachwedd 13, cynhaliwyd y Cwis
Cenedlaethol yng Nghlwb Rygbi Gorseinon. Yn rhanbarthol,
Cangen Gorseinon oedd yn fuddugol gyda’r Gwter Fawr yn ail,
a Phontarddulais a Pontardawe yn gydradd drydydd. Noson o
gymdeithasu a chael hwyl.

PwyLLgoR MaCMILLan yR aLLtwEn
Llongyfarchiadau gwresog i bwyllgor Macmillan yr Alltwen a
lwyddodd i godi £2,513.72 mewn sioe ffasiynau yng Ngwesty’r
Manor Park. Diolch yn fawr iawn i’r siopau a gymerodd ran ac
i’r gwesty.
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SoaR
Mae’r swm gododd Andras ar gyfer Apêl Ysbyty Shillong yn dal
i gynyddu. Erbyn hyn, mae’n fwy na £2,000. Llongyfarchion
iddo am ymdrech arbennig iawn. Ar 16 Hydref roedd cyfanswm
Apêl y Llywydd yn £64,250.

aELoD nEwyDD
Yn ystod y mis derbyniwyd Dr Andras Iago yn aelod yn Soar.
Aelod yn Llansannan Bro Aled ydoedd a derbyniwyd llythyr gan
ei gyn-weinidog yn ei gymeradwyo. Mae Andras yn byw yn
Abertawe a phleser o’r mwyaf oedd cael ei groesawi i gorlan
Soar.

MaRwoLaEth.
Bu farw Jeanne Iris Ann Phillips (nee Davies) ar Hydref 1af
2015 yn Llundain.Cafodd ei geni yn y flwyddyn 1930, yn ferch
i Samuel ac Edith Davies,Trebanos.Mae ganddi un chwaer,
sef, Dilys a dau frawd, y diweddar Francis a John Davies. Fe
briododd a Hyron, a ganwyd iddynt dri o blant - Glenn, Shirley-
Anne a Robert.Roedd chwech o wyrion ganddi,sef, Siobhan,
James, Dafydd, Sian, Daniel a Joshua. Bu Jeanne yn byw yn
Abertawe tan 1967 pan symudodd y teulu i Dreffynnon yng
Ngogledd-Ddwyrain Cymru lle bu’n weithgar gyda Phlaid
Cymru a Merched y Wawr.

Wedi cyrraedd yn ol i Drebanos yn 1972 bu’n gweithredu fel
ysgrifenyddes weinyddol Undeb Myfyrwyr Cymru yn Abertawe
lle magwyd cenhedlaeth newydd o arweinwyr gwleidyddol a
diwylliannol Cymru. Roedd hi’n weithgar hefyd gyda Phlaid
Cymru fel ysgrifenyddes Cangen Pontardawe a’r cylch ac yn
ysgrifenyddes leol o Gangen Merched y Wawr. Yn y cyfnod
hwn hefyd cynorthwyodd fel teipyddes i’r papur bro Llais.

Roedd ei chrefydd yn dra phwysig iddi ac roedd hi’n aelod
ffyddlon a chydwybodol yn Eglwys Bresbyteraidd Soar
Pontardawe.

Wedi i’w phlant adael Cymru fe symudodd hi i Lundain i fod
gyda’i theulu a bu’n gweithio mewn cwmni cyfreithwyr.
Ymgartrefodd y Chingford, Swydd Essex ar ymylon Coedwig
Epping, ac roedd hi’n gyfleus iddi deithio i weld ei theulu yng
Ngwlad yr Haf (Somerset), Swydd Hampshire a Iwerddon.

Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladdol yn Amlosgfa Bryste ar
Dachwedd 6ed, ac mae’r teulu yn teimlo’r golled yn ddirfawr. 

un taLwRn, tRI MEuRyn a Dwy gyfRoL nEwyDD
Ar Dachwedd 18fed fe gafwyd noson o hwyl a sbri barddonol
yng Nghapel Soar Pontardawe dan ofal Academi Hywel Teifi.
Roedd Y Tri Meuryn yn rhan o ŵyl y dyniaethau Being Human
sy’n cynnal digwyddiadau dros y DU, gyda chefnogaeth
Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi
Brydeinig. Roedd y capel yn llawn i glywed rhai o feirdd mwyaf
blaenllaw Cymru – yn eu plith Rhys Iorwerth, Llŷr Gwyn Lewis
a Robat Powell – yn talyrna. Roedd yn noson a oedd yn
cyfuno’r llon a’r lleddf, gyda’r testunau yn amrywio o gyflafan
Paris a Storm Barney i Strictly Come Dancing a phêl-droed.

Y tri meuryn oedd yr Athro a’r Prifardd Alan Llwyd, yr Athro
a’r Prifardd Tudur Hallam a Robert Rhys sydd oll ar staff
Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Bu cystadlu brwd
rhwng y tri thîm o feirdd – Tannau Tawe, Caerfyrddin a’r
“Darcey Bussells’ o Gaerdydd gyda’r meurynnod yn sgorio eu
hymdrechion yn null beirniaid y rhaglen deledu Strictly Come
Dancing. 

Cafodd nifer o feirdd Cwm Tawe a oedd yn rhan o dîm
Tannau Tawe, yn eu plith y Prifardd Robat Powell a John Evans
o Glydach, ganmoliaeth uchel am eu gwaith – gyda chywydd
mawl Robat Powell i seren yr Elyrch, Ashley Williams yn cael
deg marc gan Alan Llwyd, a chwech cyn iddo hyd yn oed ei
thraddodi!

Hefyd ar y noson, lansiwyd cyfrol Cerddi Alan Llwyd: yr Ail
Gasgliad Cyflawn 1990-2015 – cyfrol sy’n cynnwys y cyfan o’r

Pontardawe



cerddi o’r pedair cyfrol a gyhoeddwyd ers i’r Casgliad Cyflawn
Cyntaf o waith y bardd ymddangos yn 1990, yn ogystal ag
adran sylweddol iawn o gerddi newydd sbon. Yn eu plith ceir
cerddi i’w wyres, cywyddau marwnad athrylithgar i Gerallt
Lloyd Owen a Gwilym Herber, ac englynion dirdynnol, megis
yr un i’r bachgen bach o Syria a olchwyd i’r lan ar arfordir Twrci.

Roedd y bardd a’r darlledwr adnabyddus Aneirin Karadog
hefyd yn lansio cyfrol o gerddi ar y noson – sef Agor Llenni’r
Llygaid, cyfrol o farddoniaeth i blant. Arferai Aneirin, sydd yn
fyfyriwr PhD yn Academi Hywel Teifi, fynychu’r ysgol Sul yn
Soar pan yn blentyn, cyn iddo symud i Bontypridd i fyw. 

Bu’n noson hwyliog gyda thîm ifanc y “Darcey Busells” yn
cipio’r wobr!

CLEIfIon
Mae Mrs Iris Thomas, chwaer Wendy, yn bur wael yn Ysbyty
Port Talbot ar hyn o bryd. Cofiwn amdani yn ein gweddïau a
hefyd am bawb sy’n ei chael hi’n anodd yn y tywydd gaeafol
yma i fynychu’r cyfarfodydd. Meddyliwn yn arbennig hefyd am
Nona Ebeneser, Luned Evans, Mair Bale a Sylvia Gibbs.

BEIBL.nEt
Ni chawsom ein copïau o’r cyfieithiad newydd hwn o’r Beibl
eto. Mae cymaint o alw amdanynt fel bod rhaid eu hailargraffu
a’u hailarchebu. Mae hyn yn wir hefyd am Feibl lliw newydd i
blant – fersiwn llawn o’r Beibl - 365 o storiau pob un gyda llun
lliw llawn. Maent mewn Cymraeg llafar syml a chyfoes.
Edrychwn ymlaen i’w profi.

PLant
Mae’r plant wrthi’n brysur gyda’u hoffter o chwaraeon a
chrefftau yn y clwb plant pob nos Lun am 6 o’r gloch. Maent
yn gweithio’n galed yn yr Ysgol Sul i baratoi ar gyfer eu
gwasanaeth Nadolig ar 20 Rhagfyr hefyd. Gan na fydd rhifyn
o’r Llais yn ymddangos cyn y Nadolig hoffwn groesawu pawb
i’n gwasanaeth Nadolig ar yr 20fed a hefyd i wasanaeth y
Plygain am 9.30 ar fore Nadolig. Dymunwn Nadolig bendithiol
i bawb o ddarllenwyr y ‘Llais’.

taBERnaCL

oEDfaon MIS RhagfyR 
13 3.00 Y Parchg Owen W. Pugh, Oedfa Dan-y-bryn 
20 2.00 Y Parchg Owen W. Pugh, Dathlu’r Nadolig 
24/25 11.30 Y Parchg Owen W. Pugh 

Gwylnos Nadolig, Cymundeb 
27 Dim Gwasanaeth

CôR DathLu yn EfRog
nEwyDD
Ar ddiwedd mis Hydref a
dechrau mis Tachweddf bu
Côr Dathlu Cwmtawe yn
teithio o amgylch ardal Efrog
Newydd yn cynnal sawl
cyngerdd dros gyfnod o ryw
ddeng diwrnod. Cafodd
aelodau’r côr gyfle i ymweld
â gwahanol lefydd ac aeth
rhai ohonynt i Carbondale,
Pennsylvania lle gwelsant

garreg fedd yn enwi Samuel Davies o blwyf Llan-giwg a fu farw
yno yn 1883 yn 26 oed. 

Dyma lun o’r aelodau o amgylch y bedd ac yn y canol, heb
het ar ei ben, y mae gweinidog y Tabernacl Y Parchedig Owen
Watcyn Pugh sydd yn aelod o’r côr. 

Dywedant fod yna draddodiad Cymraeg neilltuol o gryf yn yr
ardal ac ar brydiau teimlwyd yn emosiynol iawn wrth weld a
chlywed yr hanes. Os oes gan unrhywun fwy o wybodaeth am
Samuel Davies byddem yn falch o glywed.

CyfaRfoD oRDEInIo a SEfyDLu
Ar brynhawn Sadwrn 14 Tachwedd roedd y capel o dan ei sang
pan ddaeth tyrfa ynghyd i oedfa ordeinio a sefydlu Owen
Watcyn Pugh yn weinidog i Iesu Grist. Llywyddwyd yr oedfa yn
ddeheuig gan y Parchg Euros Wyn Jones. Fe’n galwodd i
addoli ac wrth i’r gynulleidfa luosog ganu gydag arddeliad
emyn Penar Griffiths “Rho dy wyneb gyda’th gennad”, fe
deimlodd pawb wefr, a bod rhyw naws arbennig yn ein plith.

Darllenodd y Parchg John Walters o’r Ysgrythur a chafwyd
darlleniad yn Saesneg gan Dr Phillip Davies - y ddau yn
gyfeillion i Owen. Gweddïodd Eric Francis, cyd-ddiacon iddo,
yn ddwys a chofiadwy iawn. Derbyniwyd hanes yr alwad gan
Eifion Walters, un o ddiaconiaid yr eglwys. Roedd yr ordeinio
drwy arddodiad dwylo o dan ofal y Parchg Aled D Jones. Yn y
llun gwelwch y Parchg Aled D. Jones yn llongyfarch Owen yn
dilyn ei ordeinio. 

Yn ei ymateb dywedodd Owen ei fod wedi teimlo’r alwad i
bregethu’r Efengyl yn y flwyddyn 2011. Cyfeiriodd hefyd at ei
ddyled i’w rieni duwiol, ei briod hawddgar Christine a’i deulu.
Hefyd aelodau eglwys y Tabernacl am eu cefnogaeth unfrydol
iddo ac i eglwysi’r ardal a chyfundeb Gorllewin Morgannwg am
eu derbyniad gwresog. 

Offrymwyd yr urdd weddi gan Gareth Hopkin, gweinidog
Capel y Wern, Sardis a Tyn-coed. Gweddïodd yn ddwys ar i’r
Arglwydd yr oedd Owen wedi ymrwymo i’w wasanaethu, i’w
gynnal a’i arwain. 

Roedd pregeth y Parchg Ddr. R Alun Evans yn rymus a
heriol i Owen a phawb ohonom. Da gwrando pregeth hefyd
oedd yn llawn gobaith, gobaith y gall pethau newid er gwell
ynghanol cymaint o sôn negyddol am gyflwr ein heglwysi.
Swynwyd y gynulleidfa gan unawd hyfryd Efa Parkhouse,
wyres Owen a Christine. Cafwyd cyfarchion cynnes gan y
Prifardd Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant, ar ran
cyfundeb Gorllewin Morgannwg.

11



Cawsom hefyd gyfarchion cynnes gan y Parchg Ddr. R Alun
Evans Llywydd Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg ar ran yr
Undeb.

Daeth yr oedfa i ben yn sŵn emyn gorfoleddus George
Rees ‘ O Fab y Dyn Eneiniog Duw, fy Mrawd a’m ceidwad cry’
a thraddododd y llywydd y fendith. Roedd yr oedfa yn nodedig
yn hanes clodwiw eglwys y Tabernacl oherwydd mai dyma’r tro
cyntaf i wasanaeth ordeinio gael ei gynnal yno, a braf oedd
sefydlu un o blant yr eglwys yn weinidog arni. 

Roedd diweddar rieni Owen yn bileri’r achos, ei fam yn
athrawes ysgol Sul ac yn adroddreg benigamp, a’i dad yn
ddiacon ac athro ysgol Sul. Ymaelododd Owen a’i chwaer Eleri
yma, yma hefyd y priododd Owen a Christine o dan
weinidogaeth gyfoethog y diweddar Barchg. T Burgess Jones
ac yma bedyddiwyd eu tri phlentyn. Yn y llun gwelir Owen,
Christine a’r teulu yn dilyn yr ordeinio.

Etholwyd Owen yn ddiacon ac ysgrifennydd y pulpud o dan
weinidogaeth y Parchg Gareth Morgan Jones. Yn y flwyddyn
2012 dewisodd yr eglwys Owen i fod yn arweinydd arni ac fe’i
neilltuwyd i’r gwaith hwnnw mewn oedfa gofiadwy. Dilynodd
gwrs hyfforddiant gyda Choleg yr Annibynwyr ar gyfer y
weinidogaeth ordeiniedig. Derbyniodd alwad unfrydol a llawen
yr eglwys i’w ordeinio a’i sefydlu yn weinidog arni. 

Diolchwyd hefyd i Christopher Lewis am ei arweiniad wrth
yr organ, heb anghofio ein diolch am y wledd o luniaeth a
baratowyd, ac i’r rhai fu’n gweini wrth y byrddau llwythog.
Gweddiwn ar i Dduw fendithio gweinidogaeth Owen yn ein plith
am flynyddoedd lawer.

Hoffai Owen ddiolch i bawb am eu cymorth, eu dymuniadau
gorau a‘u presenoldeb yn y gwasanaeth sanctaidd a
bythgofiadwy hwn.

Dyma lun o’r gwahoddedigion a gymerodd ran yn y cyfarfod.
Yn y rhes ôl mae’r Parchg Aled D Jones ac o’r chwith yn y rhes
flaen gwelwch Dr. Phillip Davies, y Parchg John Walters, y
Prifardd Robat Powell, y Parchg Ddr. R. Alun Evans, y Parchg
Owen W. Pugh, y brawd Eifion Walters, y Parchg Euros Wyn
Jones, y brawd Eric Francis a’r brawd Gareth Hopkin.

CyMDEIthaS Ruth a naoMI 
Bydd Cinio Nadolig y gymdeithas yn cael ei gynnal ar 15
Rhagfyr yng ngwesty’r New Grange, Yr Alltwen.

aShLEy RogERS 
Ar 29, 30 a 31 Hydref cynhaliodd Canolfan Mileniwm Cymru
ac Urdd Gobaith Cymru y sioe gerdd ‘Les Miserables’ yn yr
iaith Gymraeg. Roedd yn cynnwys 130 o dalentau ifanc o hyd
a lled Cymru ac roedd yn berfformiad mor llwyddiannus nes y
bu’n rhaid trefnu ‘matinée’ ychwanegol er mwyn ymateb i’r
alwad gref am docynnau. Un o unawdwyr y sioe oedd Ashley
Rogers o Bontardawe, a bortreadodd y cymeriad ‘Enjolras’.
Dewiswyd Ashley yn un o
ddeg o unawdwyr amlwg y
sioe. Yn y llun fe welwch
yr actorion blaenllaw
gydag Ashley y trydydd o’r
dde yn y rhes ôl. 

Roedd y sioe yn
‘ddwyawr a hanner o
bleser llwyr’ yn ôl un o’r
gynulleidfa, a dyma lun o’r
perfformwyr ynghyd ar
ddiwedd y noson.

At hyn, dewiswyd Ashley i gymryd rhan bwysig yn y sioe enwog
‘ Battle Scars’ yng nghanolfan y YMCA yng Nghaerdydd ar 12,
13 a 14 Tachwedd eleni. Dymunwn bob llwyddiant i Ashley yn
ei yrfa a gobeithiwn ei weld yn perfformio eto yn y Tabernacl
yn y dyfodol.

ArddAngosfA MAir ElEri

Bydd gwaith acrylic a phastel Mair Eleri yn cael ei
arddangos yng Nghanolfan y Celfyddydau ym
Mhontardawe hyd ddiwedd Ionawr. Gwaith gwreiddiol sydd
wedi ei gyhoeddi mewn llyfr 'Rethink your mind'. Mae
comisiynau gwreiddiol ar gael. Am fwy o wybodaeth
cysylltwch a Chanolfan y Celfyddydau, Pontardawe.
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ELIM - BEDyDD a ChyfLwyno
Ar bryhawn Sul 8 Tachwedd, cynhaliwyd achlysur arbennig
iawn yng nghapel Elim, Craig Cefn Parc. Bedyddiwyd Eirian
Kerry (Davies) merch Alistair a Christine Davies, gwraig
Jonathan a mam Ioan Rhys. Hefyd yn y gwasanaeth fe
gyflwynwyd Ioan Rhys i’r aelodau, teulu a ffrindiau. Mae Eirian,
Jonathan ac Ioan wedi ymgartefu yn Bolton. Roedd y
gwasanaeth yn nwylo y Parchg Ian Lewis. Pob dymuniad da
i’r teulu.

Pant-y-CRwyS - RaLI CyMRu
Llongyfarchiadau i Darren James, Heol y Mynydd ar gwblhau
Rali Cymru ym mis Tachwedd yng Ngogledd Cymru yn y gwynt
a’r glaw. Roedd Darren wedi ei noddi gan Costain, cwmni
peirianneg y mae’n gweithio iddo, fel rhan o Sialens 150 i godi
arian at wahanol elusennau. Mae ei rieni Vince ac Audrey,
ynghyd â’i wraig Bethan a’r merched yn falch iawn ohono am
ei ymdrechion. Rydym i gyd yn teimlo rhyddhad ei fod wedi
gorffen y gwahanol gymalau yn ddiogel, ac mae bellach yn ôl
gartref. Roedd Darren wedi mwynhau y profiad o fod yn rhan
o Bencampwriaeth Rali’r Byd. Ardderchog, Darren!

gŴyL CERDD Dant
Llongyfarchiadau i Angharad James ynghyd ag eraill o
ddisgyblion Ysgol Gellionnen ar gael llwyfan a chael llwyddiant
gyda chôr yr ysgol yn Ŵyl Cerdd Dant a gynhaliwyd ym
Mhorthcawl ym mis Tachwedd. Mae Angharad yn ferch i
Darren a Bethan, ac yn wyres i Vince ac Audrey, Heol y Lôn.
Hefyd, yn yr un modd, llongyfarchiadau i Sara Rowlands,
Rhyd-y-gwin, yn un o gôr Ysgol Bryntawe, a gafodd lwyfan a
llwyddiant yn yr un Ŵyl. Yn ferch i Jan mae Sara yn chwaer i
Sioned.

BEDyDD
Ar brynhawn Sul 22 Medi o dan arweiniad Mr Gareth Hopkin
bedyddiwyd dau o blant. Yn gyntaf, Elsie Jayne Martell, merch
Rachel a Richard, Plas y Bedw, Heol Rhyddwen. Yn ail Joseph
George Cox, mab Eleanor a Leon Cox, Golwg y Coed,
Gellifedw. Mae Richard ac Eleanor yn frawd a chwaer. Ar ôl y
gwsanaeth fe gynhaliwyd te i ddathlu’r achlysur yn y festri.
Roedd yn brynhawn hapus a bythgofiadwy i’r ddau deulu. Pob
bendith iddynt i’r dyfodol.

gwELLhaD Buan
Fel eglwys a chymuned dymunwn adferiad iechyd i Gwyn
Williams, Tre-gŵyr, gŵr Maida, sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd,
ond yn gobeithio dod gartref cyn bo hir. Rydym yn gweld
eisiau’r ddau yn ein hoedfaon, ynghyd ag eraill sy’n methu dod
i’r cwrdd oherwydd afiechyd.

CyDyMDEIMLo
Fel eglwys a chymuned estynnwn ein cydymdeimlad â Hywel
a Marian Thomas, Cwmcilie, Salem. Bu farw Mary, chwaer
Hywel yn ddiweddar yn Llundain. Yn athrawes yn ôl ei
galwedigaeth roedd wedi mynd i Lundain i ddysgu, gan gwrdd
â’i gŵr, a chodi teulu yno. Roedd yn weithgar iawn yn y pethe
Cymraeg yn Llundain, gan gynnwys y capel. Mae’r atgofion yn
felys amdani a’n meddyliau gyda’r teulu oll yn eu colled a’u
hiraeth. Coffa da amdani.

LLyfR BaRDDonIaEth
Mae’r Cyng. Ioan Richard wedi cyhoeddi llyfr barddoniaeth o’i
waith, sef ‘Aberrations 2’. Mae’r llyfrau ar werth, pris £5, a’r elw
at ymgyrch cadw Mynydd y Gwair rhag Melinau Gwynt.
Cysylltwch a Ioan ar 01792 843861.

taIth SIonED DafyDD RowLanDS I fIJI
Eleni fe deithiodd Sioned Rowlands i Fiji i wneud gwaith
gwirfoddol. Dyma’r hanes yn ei geiriau ei hun:

Nôl yn Haf 2013 fe dreuliais dair wythnos yn gwirfoddoli

craiG cefn Parc
mewn pentref gwledig yn Ethiopia am dair wythnos. Roedd yn
brofiad anhygoel, ac er ei bod hi wedi profi yn hynod o heriol
ar adegau, roedd fy nghyfnod yn Ethiopia wedi fy ysbrydoli i
wneud mwy o waith gwirfoddol mewn gwledydd tramor.

Felly eleni, fe benderfynais fy mod i am deithio i ben draw’r
byd i Fiji am dair wythnos i wirfoddoli mewn ysgol gynradd
mewn pentref o’r enw Viria. Yn ystod y tair wythnos, roeddwn
i’n gyfrifol am wneud llawer o bethau megis adnewyddu hen
ystafelloedd dosbarth, paentio dodrefn megis cadeiriau a
byrddau, dysgu ambell wers Saesneg ac wrth gwrs chwarae
rygbi a phêl droed gyda’r plant yn ystod amser cinio i ymlacio!

Rwy’n hynod o ddiolchgar i’r teulu caredig a adawodd i fi a
fy ffrind Manon fyw gyda nhw wrth i‘r ddwy ohonom weithio yn
yr ysgol. Er bod y teulu yn byw bywyd syml iawn a heb lawer
o arian, pob bore roedd brecwast yn barod erbyn i ni godi (fel
arfer bananas a papayas). Ar ôl diwrnod hir yn yr ysgol roedd
bwcedi llawn dŵr twym wedi cael eu paratoi er mwyn i mi gael
golchi’r holl baent allan o fy ngwallt!

Gyda’r nos roedd pawb yn y pentref yn ymgynnull gyda’i
gilydd mewn pabell lle byddem ni gyd yn dawnsio, canu a
chreu ffrindiau newydd. Heb os nac oni bai dyma’r bobl fwyaf
cyfeillgar rydw i erioed wedi cwrdd â nhw ac roedd eu
parodrwydd i fy nerbyn mewn i’w teuloedd a’u bywydau yn
rhywbeth y cofiaf am weddill fy oes.

SaRon

RhagfyR
20 Y Chwiorydd
27 Parchg Gareth Morgan Jones
10 Parchg John Roberts
17 Brawd Clyde Briggs

IonawR
24 Brawd D C Davies
31 Brawd Eifion Walters 2 o’r gloch

ChwEfRoR
7 Parchg Carl Williams
14 Parchg Gareth Morgan Jones
21 Parchg Illtyd Prothero
28 Brawd Eric Francis

MaRwoLaEth
Estynwn ein cydymdeimlad â Clinton Roberts Waun Sterw, y
cigydd, a gollodd ei fam yn sydyn.

rHydyfro
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gEnEnEDIgaEth
Llongyfarchiadau i Gemma a Wayne
Irwin ar enedigaeth eu babi cyntaf a
gyrhaeddoodd chwech wythnos yn
gynnar. Ganwyd Gemma a’i chwaer
Natasha yma yn Rhyd-y-fro lle
cawsant eu haddysg. Mae’r ddwy yn
awr yn byw yng Ngogledd Iwerddon
ond mae Gemma a Wayne wedi rhoi
enw Cymreig ar yr un fach sef Carys.
Yr wyf minnau hefyd wrth fy modd i
fod yn hen famgu!

CaPEL y BaRan
Hyfryd bob amser yw cael ein harwain gan ein haelod ffyddlon
Jeff Reed. Pregethodd yn ddwys a deallus ar y pryd bwyd a
gafodd Yr Iesu atgyfodedig gyda’i ddisgyblion ar lan mor
Tiberias. Rhan amlwg o weinidogaeth Iesu yw ei arferiad o
ymuno gyda phobl mewn pryd o fwyd syml. A’r hyn sy’n
gwneud y prydau bwyd yma yn ‘special’ yw bod Iesu yn
bresennol yn y wledd. Mae Luc yn Llyfr yr Actau yn sôn am y
credinwyr cynnar yn cyd-fwyta mewn llawenydd a symledd
calon. “The shared meal” meddai un esboniwr “is at the heart
of Jesus’s ministry”. Mae’r cyd-fwyta o amgylch bwrdd y teulu
yn bwysig; nid o amgylch y teledu, ac mae bwyta pryd o fwyd
gyda chyfeillion yn brofiad hyfryd. Mae Iesu wedi ein galw ni
yn gyfeillion iddo ac yn ein gwahodd i ddod at ei fwrdd i ddathlu
ac i gofio ei fyw a’i farw aberthol drosom ar y Groes.

Cawsom ein harwain yn urddasol i ymuno gyda’n gilydd yn
y wledd oedd wedi ei pharatoi ar fwrdd y cymun.

Mae’r Iesu, meddai hen bennill gan Isaac Watts:

‘... yn galw pawb i’r wledd i brofi hedd ei haeddiant,
a’r sawl a geisiodd yn ddi-gas, gan Iesu gras a gawsant.

Diolch i Jeff am ein hatgoffa fod pryd o fwyd syml yn gallu bod
yn llesol i gorff ac enaid.
Dymuniadau am wellhad buan i Rhian Snowdon, Fferm
Penlannau sydd ar hyn o bryd yn ysbyty Treforys.

Bydd oedfa Mis Ionawr o dan ofal y brawd Eifion Walters,
Mis Chwefror y Prifardd Tudur Dylan a Mis Ebrill y Parchedig
Clive Williams. Bydd pob oedfa ar y Sul cyntaf o’r Mis am 2.30
y prynhawn a chroeso cynnes iawn i bawb.

nEBo
Bu Mrs Anne Evans yn Ysbyty Treforys am lawdriniaeth
llwyddiannus yn ystod y mis ac yn gwella gartre bellach. Hefyd
bu Mrs Beryl Bell yn yr ysbyty dros nos a Mrs Dianne Jeffreys
am gyfnod byr. Boed i’n gweddïau am wellhad fod gyda’r
cleifion i gyd yn eu cartrefi.

Llongyfarchwn Mrs Sal Feakes, Pontarddulais ar ddathlu ei
phenblwydd yn 90 ar Dachwedd 15 . Ymwelodd y Parchg
Owen Pugh a Mrs Phyllis Bell â hi a chyflwyno cyfarchion ac
anrheg oddi wrth aelodau Nebo. Roedd Sal yn datgan ei diolch
diffuant i bawb am eu dymuniadau da ar yr achlysur.

Roedd y Parchg a Mrs Meirion a Thelma Evans yn dathlu
eu priodas diemwnt ar Dachwedd 26 a danfonwyd cyfarchion
ac anrheg iddynt oddi wrth aelodau Nebo. Dymunwn bendith
Duw ar y ddau ar y dathliad cofiadwy yma. 

oEDfaon nEBo 10.30 y.b.

RhagfyR
13 Y Parchg Owen Pugh (Dim Cymun)
20 Y Parchg Owen Pugh. 

Oedfa Gymun a derbyn aelodau newydd
25 Gwasanaeth Bore Nadolig. 

Y Parchg Owen Pugh ag aelodau. 9.00 y.b.
27 Y Parchg Meirion Evans

feLindre

IonawR 2016
3 Y Parchg Gerald Jones

10 Y Parchg Owen Pugh. Oedfa Gymun
17 Y Parchg Meirion Evans
24 Y Parchg Owen Pugh
31 Y Parchg Gareth Morgan Jones

nEuaDD
Treuliwyd noson hyfryd yn y Neuadd ar Hydref 13 pan
ymwelodd Cogydd Datblygu ‘Dawn Pac’, Mr Dermott Slade â
ni yn arddangos coginio pryd bwyd tri chwrs. Nid yn unig
arddangos ond hefyd cafwyd cyfle i flasu’r hyn a baratowyd
sef, cwrs cyntaf; ffigys, caws gafr a chorizo; ail gwrs; ysgwydd
cig oen wedi’i stwffio a’r trydydd cwrs; posse lemwn ac ar ei
ben ffrwyth a llwyaid o ‘bort’. Roedd yn noson flasus tu hwnt a
phawb yno wedi mwynhau’n fawr iawn! Diolchodd y llywydd
gwadd, sef y Cyngh. Bridget Rowlands a Chadeirydd Cyngor
Cymuned Mawr i Mr Slade am noson arbennig.

Cawsom noson arbennig arall yn y Neuadd ar Dachwedd
10fed yng nghwmni Dr Barry Plummer, artist a darlithiwr lleol yn
traethu hanes bywyd a dangos sleidiau yr artistiaid Gwen ag
Augustus John. Llywydd gwadd y noson oedd Mrs Julie Owen,
Tymbl, priod Mr Phil Owen a fu’n Swyddog Prosiect
Ymddiriedolaeth Datblygu Mawr tan Mehefin 2015.

Cyflwynodd y Cyngh. a Chadeirydd Pwyllgor y Neuadd,
Dorian Williams, anrheg i Mr Phil Owen am ei waith i’r
gymuned dros y 9 mlynedd diwethaf. Daeth y noson i ben gyda
phawb yn cymdeithasu a mwynhau bisgedi, caws a glasaid o
win!

Cyflwynydd y ddwy noson, a drefnwyd gan Bwyllgor y
Neuadd, oedd Mrs Helen Jones.

yMChwIL CanCR
Ar fore Iau 29 Hydref cynhaliwyd Bore Coffi a Ffair yn Neuadd
y Gymuned o dan nawdd Ymchwil Cancr. Agorwyd yr achlysur
gan Faeres Cyngor Tref Pontardawe Mrs Sandra Thomas. Da
yw nodi y codwyd £540 at yr achos drwy raffl, stondinau
rhoddion ac ati. Dymuna’r pwyllgor ddiolch i bawb am eu
cefnogaeth. Yn y llun gwelir y Faeres yn derbyn tusw blodau
oddi wrth Hazel Bevan, aelod o’r Pwyllgor.

trebannws
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MERChED y wawR
Cafwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni Olive ac Yvonne -
Pethau Olyv yn ystod mis Tachwedd. Clywyd hanes y ddwy
nyrs, dwy ffrind, un o Drelech ac un o Ystradgynlais a fu’n
gweithio fel nyrsys yn y gymuned dros Geredigion. Clywyd eu
stori sut yr aethant ati i sefydlu busnes. Clywyd am y paratoi
a’r penderfyniadau anodd oedd i’w gwneud wrth ddechrau
llwybr newyd yn eu hanes. Bu llawer o chwerthin wrth wrando
ac roedd yn amlwg oddi wrth y ddwy eu bod yn cael tipyn o
hwyl wrth eu gwaith. Roedd ganddynt wledd hefyd o nwyddau
i’w gwerthu a chafwyd cyfle i brynu ambell anrheg Nadolig.

Ar fore Mawrth Rhagfyr 15 cynhelir Bore Coffi am 11 ac
adloniant gan Blant o Ysgol Gellionnen. Croeso cynnes i bawb.

Bu rhai o’r aelodau yn y cwis hwyl a gynhaliwyd yn Swît
Lewis Jones yng Ngorseinon. Cafwyd llawer o hwyl yn ystod y
noson. Enillwyd y cwis yn Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
gan Gangen Gorseinon gyda’r Gwter Fawr yn ail a
Phontarddulais a Phontardawe yn gydradd drydydd.

Bro Radyr, Pontypridd ac Aberystwyth oedd yr enillwyr
Cenedlaethol.

CanoLfan tREftaDaEth CLyDaCh
Roedd y daith o amgylch Castell
Abertawe yn cynnwys ymweliad â
Charchar y Dyledwyr. Hyn a
sbardunodd Debra John i ymchwilio
i’r sefydliad. Nid oedd llawer o
wybodaeth ar gael ond digon iddi
greu cymeriad: gwraig dawel a
fethodd fyw o fewn ei hamgylchiadau
ar ôl marwolaeth ei gŵr. Roedd
Ffrindiau Canolfan Treftadaeth
Clydach wedi eu gwefreiddio wrth
iddi gymeriadu’r wraig hon a
disgrifio’i hamser yng ngharchar y dyledwyr yn Abertawe.

Dilynodd y perfformiad y trydydd Cyfarfod Blynyddol o
Gymdeithas Treftadaeth Clydach ddiwedd mis Hydref yn
Eglwys y Santes Fair Clydach. Yn ystod y cyfarfod
cyhoeddwyd cylchlythyr oedd yn sôn am waith y Ganolfan a’r
arddongsfeydd fu yno - arddangosfa o ganmlwyddiant
Sefydliad y Merched Cangen yr Alltwen, Alltwen Heels WI
oedd yn gyfrifol amdani.

CyMoRth CRIStnogoL
Cynhelir y gwasanaeth carolau blynyddol gyda Band Byddin
yr Iachawdwriaeth yn Eglwys y Santes Fair nos Iau Rhagfyr 17
am 7.30 o’r gloch

CytÛn
Yn ystod mis Rhagfyr bydd croeso i chi ymuno i ganu tu allan
i’r Co-op nos Lun Rhagfyr 21 rhwng 5.00 a 5.30. Codir arian
tuag at Shelter Cymru.

cLydacH
hELPu gyDa’R DIgaRtREf
Mae angen gwirfoddolwyr i helpu mewn canolfan ‘drop-in’ i
bobl di-gartref ‘Ogof Adullam’ yn Eglwys Fethodistaidd
Brunswick, Heol St. Helen ar bnawn Sadwrn rhwng 1 - 5 o’r
gloch, Ionawr 30, Chwefror 6, 20 a 27. Os oes diddordeb
cysylltwch â Alan Cram 845942.

wythnoS wEDDI aM unDoD CRIStnogoL 2016
Thema’r wythnos fydd : Halen y Ddaear. Cynhelir cyfarfodydd
am 10.30 y bore mewn gwahanol eglwysi: 18 – Wesle yng
Neuadd y Nant, 19 - Calfaria; 20 - Eglwys Santes Fair; 21 - St.
Benedict; 22 - St Michael Trebannws a Capel y nant ar Sadwrn
Ionawr 23.

Bydd yn cynnwys amser i gymdeithasu dros baned, a
stondin masnach deg.

tŷ CRoESo - PRoSIECt nEwyDD.
Ar y 15 o Ionawr fe fydd prosiect newydd yn cychwyn yn Tŷ
Croeso, sef Undeb Credyd Castell-nedd a Phort Talbot ar agor
pob p’nawn dydd Gwener am tua 2.30. Am ragor o fanylion
cysylltwch â Pam Cram 845942

CaPEL y nant
Fore Sul Tachwedd 8fed cynhaliwyd gwasanaeth ar y thema
‘Duw a Daear’ yng Nghapel y Nant. Gwnaed hyn i’n paratoi fel
eglwys at gynhadledd fawr Newid Hinsawdd a gynhaliwyd ym
Mharis ddechrau Rhagfyr.

Fel rhan o’r oedfa, trefnwyd bod y gynulleidfa yn cael
ymweld â phedair arddangosfa ar themâu Newid Hinsawdd ym
mhedwar cornel y capel. Roedd i bob arddangosfa weddi.
Gwahoddwyd pawb i weddio’n dawel wrth astudio’r lluniau, y
posteri a’r llyfrau, a gwrando ar sain adar a rhaeadrau dwr.

Wedi’r oedfa, arwyddwyd deiseb yn galw ar arweinwyr
gwledydd y byd i ymrwymo ym Mharis i doriad llym ar
allyriadau CO2 a nwyon tŷ gwydr eraill er mwyn ceisio cyfyngu
ar gynhesu byd-eang a newid hinsawdd.

Hefyd yn ystod y mis gwasanethwyd yng Nghapel y Nant
gan ein harweinydd Robat Powell a arweiniodd oedfa ar y
thema “Llais y rhai mud” a’r Parchedigion Dewi M. Hughes,
John Talfryn Jones, Jeffrey Wiliams a Pam Cram yn ogystal â’r
brawd Eifion Walters.

ChwaERoLIaEth
Amrywiol yw cyfarfodydd y chwiorydd ond ar ôl defosiwn i
ddechrau’r cyfarfod cawn
gyfle i gymdeithasu a
sgwrsio. Braf oedd cael
cwmni Mair Williams o
Drebannws, sy’n greadigol
iawn. Bu wrthi yn ein
cyfarwyddo i wneud broets
a phawb yn rhyfeddu at y
creadigaethau amrywiol.

Sgwrsio am hanes ei
theulu wnaeth Eleri Eurig a daeth gyda hi ambell drysor oedd
yn clymu ei stori gyda hanesion morwrol yn y gogledd a’r de.

naDoLIg
Edrychwn ymlaen yn eiddgar at y Nadolig a chroeso i bobl
ymuno yn ein hoedfaon.

Ar Ragfyr 11 cynhelir Noson o Garolau a Mins Peis yn
Neuadd y Nant.

Ar Ragfyr 13 am 3.30 cynhelir oedfa o ganu carolau gyda’r
Eglwys Fethodistaidd; bore Sul yr 20fed bydd Nadolig y Bobl
Ifainc, a’r Aelodau am 5.30 . Fore Nadolig am 7 cynhelir
gwasanaeth Plygain cynnar.

DyMunIaDau goRau
Dymuniadau gorau i Mrs Gwynneth Harries a Robert Date, gŵr
Menna sydd yn Ysbyty Treforys.

gwahoDDIaD.
Ar Nos Sadwrn Rhagfyr 19 am 6 o’r gloch mae ‘na wahoddiad
gan Fiona Gannon, Bill ac Olwen i gyngerdd i gofio am ei mam,
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y diweddar Mrs Mary Lintern. Ceir awr o gerddoriaeth,
ffefrynnau eu mam. Mynediad am ddim ond gwneir casgliad i
Tŷ Olwen.

MaRwoLaEth
Ar Dachwedd 21 yn dawel yng nghartref Annette a Dewi
Llawryfesen, Oakwood Drive, Clydach, bu farw Mrs Hettie
Williams. Roedd yn enedigol o fferm Castell Nadolig, Tan y
groes, Ceredigion a bu’n byw wedyn yng Nglynarthen, yna
Llangadog ers 1964 pan ddaeth ei gŵr y diweddar Barchedig
Alwyn Williams yn weinidog ar eglwysi Providence a
Bethlehem, Dyffryn Ceidrych ac yn ddiweddarach Jerwsalem
a Chapel Maen, Gwynfe.

Daeth i Glydach ddwy flynedd a hanner yn ôl a chafodd
groeso gan aelodau Capel y Nant, cwmni cyson ei hwyr
Dafydd, Adele, a’r plant Jack, Steffan a Hannah a mwynhaodd
fynd i’r Ganolfan yn Forge Fach ac yn ddiweddarach yng
Nghanolfan St John’s yn Abertawe. Cafodd ofal arbennig gan
y meddygon yng Nghanolfan Iechyd Clydach a gan y tîm gofal
lluniarol.

Mae’r teulu yn ddiolchgar iawn am bob arwydd o
gydymdeimlad â hwy yn eu colled a’u hiraeth ac am bob rhodd
er cof amdani i Llyfrau Llafar Cymru.

LLongyfaRChIaDau
Llongyfarchiadau i Sioned James
merch ein Trysorydd Helen a’i gŵr
Geraint James ac wyres y ddiweddar
Tegwen ac Oscar Roberts, o’r Fagwr
Ganol ar gael ei galw i’r Bar yn ystod
mis Tachwedd. Pob dymuniad da iddi
fel bargyfreithiwr.

CyMDEIthaS gyMRaEg
tREfoRyS
Bu’r Gymdeithas ar ymweliad â
Chlydach ym mis Tachwedd. Y
siaradwr gwadd oedd Dr Stephen
Rees, Bangor. Yn enedigol o
Rydaman mae’n ddarlithydd yn yr
Adran Gerdd yn y Brifysgol ym
Mangor. Cawsom ganddo hanes a
thraddodiadau offerynnau a
ddefnyddiwyd gan y Cymry ar hyd yr
oesau.

anERChIaD aLED EuRIg 
Bu cynulleidfa deilwng iawn yn bresennol yn eglwys Ebenezer,
Dyfnant ar Dachwedd 11, ar achlysur Cwrdd Chwarter
Blynyddol Annibynwyr Gorllewin
Morgannwg. Cafwyd anerchiad
diddorol iawn yno gan Aled Eurig,
cyn-bennaeth newyddion BBC
Cymru. Yn ddigon priodol ar ddydd
y Cadoediad. Testun Aled oedd
gwrthwynebwyr cydwybodol y
Rhyfel Byd Cyntaf.

Rhoddodd ddarlun trwyadl o
natur y gwrthwynebiad i wasanaethu
yn y lluoedd arfog pan ddaeth
consgriptiaeth yn 1916. Gwrthododd 16,000 o ddynion trwy
Wledydd Prydain ymladd. Roedd yr ‘Absolutists’ yn gwrthod
gwneud dim a allai helpu ymdrech y rhyfel, a chafodd y rhain
eu carcharu ac weithiau eu cam-drin. Roedd eraill yn barod i
wneud gwaith mewn diwydiant, neu i wasanaethu mewn
unedau meddygol, ond yn anfodlon cario arfau.

Esboniodd Aled agwedd yr eglwysi yr adeg honno. Tra bu
rhai gweinidogion yn annog eu haelodau ifainc i ymuno â’r
lluoedd, roedd eraill yn gadarn eu heddychiaeth. Soniwyd am
un capel yn Llansawel, Castell-nedd, lle gwrthododd nifer
helaeth o ddynion gael eu consgriptio oherwydd dylanwad
heddychol eu gweinidog.

Yng ngweddill y Cwrdd, cafodd y swyddogion canlynol eu

hailethol am flwyddyn arall:
Cadeirydd: Robat Powell; Is-Gadeirydd: Y Parch Clive

Williams; Ysgrifennydd: Ann Davies; Trysorydd: John Williams.
Darllenwyd y rhannau rhagarweiniol gan y Parch

Christopher Owen a Guto Gwent, a darparwyd lluniaeth flasus
a phaned gan aelodau Ebenezer.

CoLLI CyMwynaSwR
Bu farw John Roberts (John ap), y Bermo, Gwynedd yn
ddiweddar. Bu'n byw ym Mharc Kingrosia tan i glefyd blin ei
daro, Dychwelodd i Ogledd Cymru ond ni bu gwellhad. Tra yng
Nghlydach bu'n gynghorydd dros Blaid Cymru ar Gyngor
Cymuned Clydach ac yn gadeirydd ar un adeg. Gweithiodd yn
Sain Ffagan a'r DVLA.

Cydymdeimlwn a'i fam sydd wedi colli dau o'i meibion yn
ddiweddar.

antuR yM MhatagonIa - noDIaDau gan gwyn a SuE
EvanS.
Dechreuodd dathliadau penblwydd Gwyn Evans gydag
ymweliad â chapel Moriah yn Nhrelew. “Roeddwn wedi mynd
ar daith wyliau “Antur ym Mhatagonia” a ddechreuodd yn
Buenos Aires” meddai. “Ar ddiwrnod cyntaf y daith gofynnodd
ein tywysydd inni sgrifennu beth oedd ein gobeithion am y
daith. Siarad Cymraeg ar fy mhenblwydd, meddwn innau.

Wedi ymweld â dinas fwyaf deheuol y cyfandir yn Tierra del
Fuego, aethom i Chile a Pharc Cenedlathol Torres del Paine.
Gair brodorol am las yw
paine ac roedd y llynoedd
iâ yn gwireddu’r gair. Dros
yr Andes i Ariannin a gweld
puma ar ein taith. Mae’n
debyg ei fod wedi bod yn
hela a dim diddordeb
ynom, er hynny fe gadwon
ni’n dawel iawn.

Trelew yw prif dref ardal
Chubutt ac yma daeth y
Mimosa 150 mlynedd yn
ol. Yma daeth Butch
Cassidy a’r Sundance Kid
er mwyn cael bywyd
newydd yn y De. Roedd
Capel Moriah yn edrych yn debyg i unrhyw gapel arall Cymreig
ar wahân i’w do tonnog haearn. Mae nifer o’r mudwyr wedi eu
claddu yn y fynwent. Yma fe gwrddon ni â Christine
Humphreys, disgynydd un o’r mewnfudwyr gwreiddiol. Fe
chwaraeodd un o’r parti Calon Lan a Bread of Heaven ar yr
organ. Wrth i Gwyn arwyddo llyfr yr ymwelwyr fe welodd lofnod
Elin ac Audrey o Garnswllt - mynd o amgylch y byd a gweld
llofnod rhywun oedd yn byw dros y mynydd o Glydach. Fe
ganon ni ‘benblwydd hapus’ ac yna mynd ymlaen i’r Gaiman i
gael te Cymreig.

Roedd y Gaiman yn wyrdd iawn o gymharu â’r anialwch:
clod i’r mewnfudwyr a fu’n dyfrhau’r ddaear o’r afon yn Chubut
Yna, te hyfryd gydag Ann. Fe allai’r caffi wedi bod ar Stryd Fawr
Bangor – te iawn, gyda thafelli o fara menyn tenau, bara brith
mewn tebotau tlws a chap ar bob un, yn gywir fel roedd mam
yn arfer eu gwneud.”
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Y mae’n rhyfedd fel y cwrddwn â phobl.
Roeddwn wedi darllen barddoniaeth
Gwilym Herber Williams ar dudalennau
LLAIS yn nechrau’r wythdegau, ond y
tro cyntaf imi ei gyfarfod yn iawn oedd
pan alwodd i’m gweld tra oeddwn yn
chwyslyd gloddio ffos y tu allan i’n tŷ a
adeiladwn ar y pryd. 

“Beth ‘ych chi’n feddwl am yr englyn
‘ma?” gofynnodd. Roedd hi’n gryn
syndod clywed y fath gyfarchiad
oherwydd nid yn aml y down ar draws
rhywun sy’n ymddiddori yn y
gynghanedd. 

Drwg gennyf gyfaddef nad wyf yn
cofio’r englyn hwnnw gan imi glywed ar
hyd y blynyddoedd dilynnol ddegau
mwy ohonynt yn byrlymu o’i enau
ffraeth. Ond o’r adeg honno dyma
ddechrau ar gyfeillgarwch yn yr awen a
barhaodd tan i Gwilym Herber,
ysywaeth, ein gadael eleni ac yntau
wedi cyrraedd yr oedran teg yn 95 oed. 

Yn ddiau roedd Gwilym yn un o
gymeriadau mwyaf gwerinol diwylliedig
a dysgedig Cwm Tawe. Er iddo
ymadael â’r ysgol yn bedair ar ddeg
oed, trwy ddycnwch personol,
llwyddodd i feistroli hanfodion Cerdd
Dafod. Yn wir datblygodd yn ffrind i’r
pethau gorau sy’n nodweddu ein
cymdeithas Gymraeg: ei hiaith, ei
Christnogaeth a’i diwylliant. 

Yng Nghraig-cefn-parc y’i ganwyd.
Roedd yn un o saith o blant Noah a
Mary Hannah Williams, Siop y Crydd.
Crydd oedd ei datcu , sef John Crydd
neu John Bore Fory, fel y’i gelwid am ei
fod yn ateb yn rheolaidd pwy bynnag a
alwai am ei esgidiau: ‘Byddan nhw’n
barod bore fory.’

Ewythr Gwilym oedd Crwys y bardd
a fu’n brentis o grydd fel Gwilym ei hun.
Er enwoced y gŵr hwnnw yn ein
llenyddiaeth, mae’n debyg mai brawd
Gwilym, sef y diweddar, Barchedig Alun
Rhys Williams a gafodd y dylanwad
llenyddol ffurfiannol arno. Roedd Siop y
Crydd yn gyrchfan i weinidogion a
llawer i gymeriad ffraeth a gwŷr llengar.
Dywedai fod gwrando arnynt yn adrodd

straeon wedi plannu’r
awydd ynddo i ysgrifennu.
Roedd yn y cartref wedyn
ddigonedd o lyfrau
gwybodaeth, nofelau a
llyfrau barddoniaeth.

Blwyddyn yn unig y bu
yn brentis crydd.
Cyfeiriodd ei gamre
wedyn i’r pwll glo a
chafodd waith fel prentis
beiriannydd yng ngwaith
yr Hendy dan Fynydd y
Baran. Flynyddoedd yn
ddiweddarach cafodd
waith gyda’r Cyngor Sir
gan ddisgrifio’i swydd fel
draeolegydd!

Enillodd ei gadair
eisteddfodol gyntaf yn ddwy ar bymtheg
oed yn eisteddfod Godre’r-graig.
Dengys ei farddoniaeth y cysylltiad
agos oedd rhyngddo â phobl ei ardal.
Roedd capeli’r ardal yn bwysig iddo.
Loes mawr iddo oedd gweld capeli’n
cau fel y dengys yr englyn hwn:

Adeilad fy hen dadau – o gerrig
Hen gwar yn y bryniau,

A goludog aelodau
Yn un gang yn mynnu’i gau.

Bu Gwilym yn aelod brwd o dîm Talwrn
y Beirdd Morgannwg yn yr Eisteddfod
Genedlaethol, ar y radio ac ar y teledu.
Bu’n ddiacon ffyddlon iawn ym Mhant-
y-crwys am flynyddoedd. Roedd yn
gyfaill annwyl i gymaint o weinidogion
ac yn ffrind agos i nifer o brifeirdd hefyd.
Gallaf enwi Alan Llwyd, Gerallt Lloyd
Owen, ac Emyr Lewis. Yn wir
dywedodd Gerallt wrthyf ei fod
yn well bardd na Chrwys, ei
ewythr. Bu Emyr ac Angharad
a’u teulu yn gymdogion annwyl
iddo ef a Lena am flynyddoedd.
Rhaid cydnabod mai Angharad
Dafis a’m gwahoddodd ac a’m
hysbrydolodd i fynd ati i wneud
casgliad o straeon a cherddi
Gwilym Herber yn 2006 gan
sicrhau nawdd ariannol i
gyhoeddi’r gwaith. A dyna sut y
daeth y gyfrol Siwrne Lawn i
fodolaeth. Dw i’n siŵr y byddai
Gwilym yn gwenu pe clywai fod

y gyfrol wedi cael ei gwerthu yn
rhyngwladol. Ar y we yn ddiweddar
roedd ar werth am dros ddeg punt ar
hugain! Ie, braint fawr oedd cael
casglu’r deunydd ynghyd. 

Gŵr ffraeth iawn oedd Gwilym a
chanddo hanesyn neu stori ddoniol i’w
hadrodd bob tro y’i gwelwn. Gwelir nifer
o’r straeon hyn yn Siwrne Lawn. Awen
lawen oedd ei eiddo fel y dywed Emyr
mewn englyn iddo:

Dychymyg gwlad a Chwm Clydach - a dawn 
Eu dweud sy ‘n ei linach;

Nid oes awen lawenach
Nag awen Bardd Tŷ-gwyn-bach.

Ond yr oedd iddo hefyd ochr ddwys
iawn ac fe ddaeth y dwyster hwnnw i’r
amlwg mewn nifer o’i gerddi. Soniodd
mai yr englyn a roes y wefr fwyaf
personol iddo oedd yr un a luniodd i’w
ddiweddar briod, Lena, a fu farw ddeng
mlynedd yn ôl. Er iddi ddioddef am rai
blynyddoedd yr oedd y cwlwm cariad yn
parhau trwy’r cyfan ac yn rhoi nerth
iddo fynd ymlaen:

Y mae’n nosi a’r cam nesaf- yw troi
At yr un a garaf;

Er yn welw’r anwylaf
Haedda’r hawl pa ffordd yr af.

Dyna grynhoi y cariad angerddol oedd
ynddo; cariad a serch a gafodd ei gyfleu
yn ei gymwynasagarwch, ei
gyfeillgarwch a’i barch tuag at eraill.
Diolch am y fraint o gael ei adnabod ac
am gael y cyfle i rannu o’i ddoniau
diwylliedig amlochrog. 

Cydymdeimlwn yn fawr ag Eiri, ei
unig ferch, a’i theulu, a diolchwn iddi am
y gofal mawr a roes i’w thad yn ystod y
blynyddoedd diwethaf hyn. 

Cafodd Gwilym angladd fawr a
pharchus ddydd Iau 30ain Gorffennaf
ym Mhant-y-Crwys. Gwasanaethwyd
gan Parchg Dewi Myrddin Hughes gyda
chymorth y Parchg Gareth Morgan
Jones. Darllenwyd cywydd gwych iawn
iddo gan y Prifardd Alan Llwyd. Ar yr
achlysur ni fedrwn ond ailadrodd
geiriau’r hen fardd Cymraeg:
Wylaf wers; tawaf wedyn

Euros Jones Evans

tEyRngED I gwILyM
hERBER wILLIaMS
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CwPan y gwEILCh
Bu tîm datblygol Blwyddyn 9 yn fuddugoliaethus yn cipio
Cwpan Y Gweilch. Pump buddugoliaeth i sicrhau llwyddiant!
Gwych fechgyn.

RygBI’R CLwStwR
Cafwyd datblygiad cyffrous wrth sefydlu tîm rygbi clwstwr
Ystalyfera gyda disgyblion o dros 8 o ysgolion yn dod ynghyd
i ffurfio’r tîm. Taclwch yn galed a rhedwch fel y gwynt fechgyn!

CynRyChIoLI CyMRu
Llongyfarchiadau i Jodie McCarthy,
Blwyddyn 13, ar gael ei dewis i
gynrychioli Cymru ym
Mhencampwriaethau Ieuenctid Bowls
dan do y Byd. Bydd yn cystadlu yn yr
Alban ym mis Rhagfyr. Pob lwc i ti
Jodie!

yStaLyfERa yn y CEnhEDLoEDD unEDIg
Yn y llun mae tîm Ystalyfera yng Nghynhadledd ffug y
Cenhedloedd Unedig yng Nghaerdydd. Angharad Morgan,
Caitlin Munkley ac Asia Hoile - da iawn chi!

gwaIth aRDDERChog Ioan!
Llongyfarchiadau mawr i Ioan Francis Jones ar waith

ardderchog yn codi arian er mwyn
cefnogi bachgen dwy flwydd oed o Port
Talbot sy’n dioddef o Barlys yr
Ymenydd. Mae Ioan yn codi arian ar
gyfer triniaeth yn St Louis, Missouri fydd
yn newid bywyd y bychan. Pan glywodd
Ioan am yr apêl cyfrannodd at yr
ymgyrch godi arian drwy gyflawni Nofio
Nawdd ac mae wedi codi yn agos i

£1,000 ar ei ben ei hun. Mae teulu y bachgen bach, Jacob, yn
hynod ddiolchgar ac yn llongyfarch Ioan ar ei waith gwych.

ysGoLion

ysGoL Gyfun ystaLyfera

gwEIthDaI hEnna I fLwyDDyn 8
Mae disgyblion Blwyddyn 8 wedi bod yn mwynhau dysgu am
gelf gan ddefnyddio henna mewn gweithdai wedi’u harwain
gan Farhana Ali o Abertawe. Cafodd y disgyblion glywed hefyd
am ei phrofiadau fel menyw fusnes Gymreig-Asiaidd
lwyddiannus. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at ei
hymweliad nesaf ag Ystalyfera.

CRaEn twR 
Yn ystod hanner tymor daeth craen symudol 500 tunnell i’r
ysgol er mwyn adeiladu’r craen twr uchel sydd nawr ar y safle.
Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen yn rhagorol er mwyn bod yr
ysgol yn barod ar gyfer agoriad yn Ionawr 2017. Edrych
ymlaen!

PEnCaMPwyR
Llongyfarchiadau i Jake Nicholls (canol y rhes flaen) a thîm
pêl-droed Cymru dan 16 ar ennill Tarian pencampwriaeth yn
erbyn Yr Alban, Iwerddon a Gogledd Iwerddon.
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ffaIR naDoLIg
Diolch i bawb wnaeth gefnogi ein Ffair Nadolig. Cafwyd
perfformiadau hyfryd, stondinau crefftau gwych a llond lle o
awyrgylch arbennig. Diolch i chi gyd a Nadolig Llawen!

gwoBRau PERSonoLIaEth ChwaRaEon BBC CyMRu 
Llongyfarchiadau i Hannah Brier, Blwyddyn 13, ar ennill Gwobr
Carwyn James, sef gwobr personoliaeth chwaraeon ifanc BBC
Cymru. Dyma anrhydedd ardderchog i un mor haeddiannol ac
sydd â gyrfa ddisglair o'i blaen.

CLwB CogInIo BL 6
Roedd yn braf gwahodd tylwyth blwyddyn 6 i’r ysgol a threulio
amser gyda nhw wrth i’r disgyblion goginio a gweini tri chwrs
Eidalaidd iddynt. Yn anffodus, fel nifer o bethau eraill yn ystod
blwyddyn 6, dyma oedd diwedd eu cyfnod yn y clwb coginio.
Mae’r disgyblion wedi mwynhau ac elwa’n fawr wrth ddysgu
paratoi amrywiaeth o fwydydd dros y blynyddoedd a gobeithio
y byddant yn parhau i ddefnyddio’r sgiliau gydol eu hoes.
Ardderchog bob un! 

hoCI Iâ CythREILIaID CaERDyDD
Teithiodd y disgyblion i Gaerdydd er mwyn cefnogi’r
cythreuliaid, tîm hoci iâ y brif ddinas. Cafodd y disgyblion wledd
o hoci wrth i’r gêm fynd i amser ychwanegol ac yna 3 stroc
sydyn i benderfynu enillydd. Caerdydd gipiodd y noson gan
gadw ei record gartref 100% am  y tymor yn ddiogel. Noson
gofiadwy; edrychwn ymlaen at weld gêm arall yn y stadiwm
newydd yn y flwyddyn newydd.

gaLa nofIo yR uRDD
Am y tro cyntaf ers rhai blynyddoedd cynrychiolodd tîm llawn
yr ysgol yng ngala nofio’r Urdd. Perfformiodd pob un disgybl
i’w lawn potensial. Cafwyd canlyniadau da yn ras rhydd

ysGoL Gynradd GymraeG y wern

blwyddyn 3 a 4 gyda Tygan yn 12fed a Bronwen yn 8fed ac
hefyd o fewn y rasys cyfnewid rhydd a chymysg. Diwrnod o
gystadlu brwd a lot fawr o fwynhad ac ymdeimlad o gyflawniad.

PLant MEwn angEn
Roedd tipyn o falchder wrth weld disgyblion ymrwymedig yn
paratoi, trefnu a chynnal arwerthiant o safon er mwyn codi
arian ar gyfer plant llai ffodus. Codwyd £275 gan ddisgyblion
yr ysgol ac fe gyfranodd disgyblion brwdfrydig blwyddyn 2
cystal â phlant hŷn yr ysgol. Gwych gweld disgyblion y Cyfnod
Sylfaen yn dynwared yr iau a chwarae rhan lawn yng
ngweithgareddau’r dydd. Da iawn bawb.

PêL-DRoED a PhêL-RwyD 
Ar brynhawn gwyntog o aeaf aeth tîm pêl-rwyd a phêl-droed
blynyddoedd 3, 4 a 5 i chwarae yn erbyn Ysgol Dyffryn y
Glowyr, a braf oedd rhoi cyfleoedd i’r disgyblion arddangos eu
doniau. Roedd yn brynhawn hwylus a chystadleuol ac roedd y
gemau o safon a chafwyd perfformiadau gwych gan y
disgyblion. Diolch yn fawr i Ysgol Dyffryn y Glowyr am y
croeso. Edrychwn ymlaen at y gemau nesaf!

Staff nEwyDD
Croeso cynnes i Miss Catrin Abraham, athrawes Blwyddyn 3
a 4, fel aelod newydd o staff ar ddechrau Tymor yr Hydref.
Rydym yn siwr y bydd Miss Abraham yn hapus iawn gyda ni.

twRnaMEnt PêL-DRoED y CLwB RotaRI
Aeth dau dîm pêl-droed Blwyddyn 5 a 6 i Ganolfan Hamdden
Pontardawe er mwyn cymryd rhan mewn twrnament a
drefnwyd gan y Clwb Rotari rhwng ysgolion cynradd Cwm
Tawe. Cafwyd diwrnod o gystadlu brwdfrydig a llwyddiannus.
Llongyfarchiadau i bob disgybl a diolch yn fawr i’r Clwb Rotari
am drefnu’r twrnament. Edrychwn ymlaen at gymryd rhan eto
y flwyddyn nesaf.

ysGoL Gynradd GymraeG cwmLLynfeLL
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PêL-DRoED yR uRDD
Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Cwmllynfell am gymryd
rhan yng nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd yn Abertawe.
Cafwyd amser da gan bawb.

RygBI CwPan y ByD
Aeth rhai o ddisgyblion Ysgol Gymraeg Cwmllynfell i gymryd
rhan mewn twrnament Rygbi Cwpan y Byd yn Llandarcy.
Llongyfarchiadau mawr iddynt am gynrychioli’r ysgol yn dda
unwaith eto ac am ddangos parch tuag at y timoedd eraill. 

hwyL a SBRI yn ySgoL yStaLyfERa
Aeth disgyblion Blwyddyn 6 i Ysgol Gyfun Ystalyfera ar gyfer
Diwrnod Mentergarwch. Rhoddwyd y cyfle iddynt ddatblygu
ymhellach eu sgiliau rhifedd, cyfathrebu, cyd-weithredu a
datrys problemau wrth weithio fel tîm i gynllunio, dylunio,
gwneud a marchnata eu cynnyrch. Fe gawsant flas o fywyd yn
Ysgol Ystalyfera a’r cyfle i ddod i adnabod y staff a rhai o’r
disgyblion. Hoffem ddiolch i staff Ystalyfera am drefnu’r
gweithgaredd hwn. Partneriaeth ar ei gorau unwaith eto.

taIth gERDDED I goDI aRIan
Ym mis Medi trefnwyd taith gerdded noddedig o Ysgol
Cwmllynfell i Rosaman er mwyn codi arian ar gyfer yr ysgol.
Cymerodd pob disgybl rhan yn y daith a chafwyd amser da gan
bawb. Hoffem ddiolch o galon i’r rhieni a’r plant am eu haeloni
ac am gefnogi’r fenter. 

CyCLECRaft
Llongyfarchiadau i bob disgybl Blwyddyn 6 sydd wedi llwyddo
i gwblhau’r rhaglen “Cyclecraft” Lefel 2 y tymor hwn. Cadwch
yn ddiogel wrth feicio ar y ffordd i’r ysgol.

PêL-RwyD yR uRDD
Da iawn disgyblion Blwyddyn 5 a 6 am gymryd rhan yn
Nhwrnament Pêl-rwyd yr Urdd ym mis Tachwedd. Dyma’r tro
cyntaf ers nifer o flynyddoedd iddynt gymryd rhan ac roedd pob
un ohonynt wedi mwynhau eu hunain yn fawr iawn.

gwoBR a gwEfR
Fel gwobr am gyrraedd y llwyfan yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili
fis Mai diwethaf, treuliodd criw o ddisgyblion blwyddyn 9
ddeuddydd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd. Trwythwyd y
dysgwyr dawnus yma yn y Gymraeg wrth iddynt ymweld â nifer
o brif atyniadau’r brifddinas.

––––––––––––

Yn y llun gwelir y criw yn dal Cwpan Rygbi y Byd yn Stadiwm
y Mileniwm. Gwefr yn wir oedd cael taith o gwmpas y

stadiwm yng nghanol holl gyffro Cwpan y Byd.

Llongyfarchiadau i’r plant hynny a gynrychiolodd yr ysgol yng
Ngala Nofio’r Urdd yng Nghastell-nedd ganol Tachwedd. I’n
disgyblion Blwyddyn 3 yn arbennig, a oedd yn cymryd rhan am
y tro cyntaf erioed, roedd yn achlysur i’w gofio. Nofiodd pob un
ohonynt yn wych – braf yw gweld bod gwersi nofio wythnosol
y plant yn talu ar eu canfed!

Daeth injan dân i fuarth yr ysgol yn ddiweddar, ond nid oedd
yn ymateb i argyfwng, diolch byth! Daeth nifer o ddiffoddwyr
tân o orsaf dân Treforys er mwyn helpu plant y babanod i
ddeall mwy am waith y frigâd dân, y cerbydau a chyfarpar a
dillad y diffoddwyr tân eu hunain. Cafodd y plant gyfle i eistedd
yng nghab yr injan a buont yn chwistrellu dŵr drwy’r bibell hir.
Roedd y plant ar ben eu digon a chafwyd bore difyr ac
addysgiadol yng nghwmni’r diffoddwyr tân. 

Cafwyd diwrnod o hwyl a sbri ar
ddiwrnod Plant Mewn Angen.
Talodd y plant bunt yr un am gael
dod i’r ysgol mewn dillad o’u
dewis ac yn y prynhawn
cynhaliwyd gweithgareddau a
stondinau a drefnwyd gan y plant.
Llwyddwyd i godi swm parchus
iawn am ysgol fach sef £168.

ysGoL cwm tawe

ysGoL Gynradd GymraeG feLindre
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Diolch yn fawr i holl staff a phlant yr ysgol am wneud ymdrech
i ddod â gwisgoedd priodol i’r ysgol a chael tynnu llun ar gyfer
Calendr YGG Felindre. Thema calendr 2016 yw Chwaraeon a
byddant ar werth ym mis Rhagfyr i godi arian i’r CRAFf. Mae
calendrau’r ysgol yn boblogaidd iawn ac yn destun cryn
genfigen ymhlith ysgolion eraill! Mynnwch eich copi eich hun
drwy ffonio swyddfa’r ysgol: 01792 771182. Diolch i Mr Huw
Morgan, Cadeirydd y Llywodraethwyr am roi o’i amser i dynnu’r
lluniau. 

gŴyL CERDD Dant PoRthCawL a’R fRo 2015
Llongyfarchiadau i’r grŵp llefaru a ddaeth yn gyntaf yng
nghystadleuaeth llefaru oedran cynradd i gyfeiliant offeryn.
Llongyfarchiadau hefyd i’n dawnswyr gwerin a ddaeth yn ail
yng nghystadleuaeth parti dawns oedran cynradd yn yr adran
ddawnsio gwerin. Diolch o galon i Mrs. Elin Davies a Mrs.
Carole Williams am ymroi o’u hamser i’w hyfforddi. Mae’r ysgol
hefyd ar ben ei digon wrth dderbyn y newyddion ein bod wedi
cyrraedd rhestr fer ‘Carol yr ŵyl’.

ChwaRaEon
Llongyfarchiadau i Charlie Thomas ar ddod yn gyntaf yn ras
nofio cefn i fechgyn blwyddyn 5 a 6 yng ngala nofio’r Urdd. 

gwaIth y tyMoR
Rydym wedi cynnal nosweithiau targedau llwyddiannus yn
ystod yr hanner tymor a diolch i bawb a’u mynychodd. Hefyd,
buom yn cofio Guto Ffowc, yn dysgu am hanes y pabi coch,
dathlu Diwali a chyfrannu at Blant Mewn Angen wrth wisgo fel
archarwyr neu bethau’n ymwneud â Phydsi.

Gyda’r Nadolig ar y gorwel hoffem ddymuno Nadolig Llawen
ac iachus i bawb oddi wrth staff a phlant Gellionnen.

Cofiwch ddilyn trydar yr ysgol @ygggellionnen.

gwEIthgaREDDau’R wythnoS 
Ein thema y tymor hwn yw y
Celtiaid a byddwn yn edrych ar
bob agwedd o fywyd yr oes
haearn. Yn y gwersi iaith dros y
bythefnos buom yn ysgrifennu
adroddiadau ‘dwyn i gof’ ar ein
hymweliad â Chastell Henllys yn
ogystal â chreu llinell amser.

ysGoL Gynradd GymraeG GeLLionnen

ysGoL Gynradd GymraeG Pontardawe

Aeth disgyblion blwyddyn 3 a 4 i Ganolfan y Celfyddydau,
Pontardawe i wylio ffilm Nadoligaidd ‘Rhestr Nadolig Wil’.
Diolch i Harri o’r Fenter Iaith am drefnu.

Mae Mr Arwel Owen wedi dechrau yn ei swydd newydd o
ddysgu dosbarth Blwyddyn 4. Croeso iddo i’r ysgol.

DIwRnoD PLant MEwn angEn
Ddydd Gwener, Tachwedd 13eg aeth yr ysgol gyfan ati gyda
brwdfrydedd i godi arian i’r elusen. Roedd Tommo o Radio
Cymru wedi estyn gwahoddiad i ysgolion gynnig her iddo ar y
diwrnod hwnnw. Aeth y Cyngor Ysgol ati’n ddiwyd a llunio her
ymarfer corff.

Cyhoeddwyd ar y radio ar Dachwedd 5ed ein bod yn
fuddugol a byddai Tommo’n ymweld â ni.

Roedd yr her yn cynnwys gorsaf naid seren, gorsaf cropian
dros mainc uchel a gorsaf taflu pêl i’r rhwyd afresymol o uchel.
Y cyfan yn erbyn y cloc - dwy funud i bob gorsaf…ddwy waith!

Roedd y plant wrth eu bodd yn gweld Tommo mewn gwisg
Batman a’i gyfaill Robin gwneud pob math o ddwli gyda
Superman (Mr Emanuel) a Wali (Mr Griffiths).

Ar ôl yr hwyl cafodd 4 cynrychiolydd y Cyngor Ysgol - Megan
Evans, Annest Cunliffe, Dewi Williams ac Efa Jones- gyfweliad
gan Tommo ar raglan Taro’r Post. Roedd y modd deallus iddynt
ateb y cwestiynau’n adlewyrchu’r ffaith eu bod yn deall gwir
ystyr y diwrnod. Mae’n amlwg bod y Cyngor Ysgol yn
arweinwyr  da ac yn gyfathrebwyr clir o werthoedd yr ysgol nid
yn unig ar un diwrnod ond dros y flwyddyn gron.

O! Yr enillydd? Wel Superman wrth gwrs!
Os am glywed y cyfweliad ewch at wefan Radio Cymru,

“gwrando eto, taro’r post.”

tan y BwLCh
Aeth Blwyddyn 6 ar ymweliad â Tan y Bwlch. Yn gyntaf,
aethom i Lyfrgell Gendlaethol Cymru yn Aberystwyth. Dysgom
ni am hanes y llyfrgell a chawsom gyfle weld yr hen lyfrau sydd
yno. Diddorol iawn!

Dysgom lawer am hanes Plas Tan y Bwlch yn ystod yr
wythnos a chawsom hyfle i ymweld â nifer o fannau
arwyddocaol yn hanes Cymru. Roeddem yn ffodus i fynd i’r
Ysgwrn,  cartref Hedd Wyn. Cawson wythnos fythgofiadwy!
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Yn ystod yr wythnosau nesaf fe fydd Swyddogion y Fenter iaith
yn ymweld a busnesau lleol ac yn dosbarthu taflennu Nadolig
Llawen. Bwriad y cynllun yw i gael siopau yr ardal i arddangos
negeseuon Cymraeg ac hefyd i ysgogi’r defnydd o’r Gymraeg
gan bobl sydd am rhoi cynnig ar ddefnyddio’r Gymraeg neu
sydd yn ddi-hyder.

Fe fydd y swyddogion hefyd yn ymweld a nifer o ysgolion yr
ardal yn ystod yr Wyl gan greu fideo Nadoligaidd er mwyn ei
lansio ar 16 Rhagfyr. 

SwyDDog nEwyDD PaRtnERIaEth aMan tawE
Mae’n bleser cael croesawi aelod newydd i dim y Fenter. Ar
ddechrau mis Tachwedd penodwyd Sian Elen Jones yn
Swyddog Datblygu ar gyfer prosiect Partneriaeth Aman Tawe.
Mae Sian yn dod yn wreiddiol o’r Cimla ac wedi bod yn
gweithio fel cynorthwy-ydd dosbarth yn Ysgol Gynradd
Gymraeg Castell-nedd. Mae’n mwynhau chwaraeon,
cymdeithasu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Fe fydd Sian
yn gyfrifol am prosiectau ardal Aman Tawe ac yn gweithio yn
benodol gyda phlant a theuluoedd yr ardal, gan edrych i
ddatblygu sawl adnodd newydd ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg
ar draws yr ardal.

CLyBIau IEuEnCtID
Mae’r Fenter wedi lansio dau glwb ieuenctid newydd yn ystod
yr wythnosau diwethaf. Mae un clwb ar gyfer pobl ifanc
Pontardawe a’r cylch blynyddoedd 5 - 7 ac yn cael ei gynnal
yn adeilad Prosiect Ponty ym Mhontardawe ac mae’r ail ar
gyfer disgyblion ysgol blwyddyn 7 ac yn cael ei gynnal yn
Neuadd Gymunedol Castell-nedd. Mae gweithgareddau’r
clybiau yn cynnwys celf a chrefft, cerddoriaeth, gweithdai radio,
chwaraeon a llawer mwy...

Manylion Clwb Ponty-o Pontardawe. Pob Nos Fercher
Adeilad Prosiect Ponty. 3.30 - 6.00

Mynediad am ddim

PaRC MaRgaM
Treuliodd Blwyddyn 3 dridiau yng Nghanolfan Ddarganfod
Margam yn ddiweddar ac yno buont yn dysgu am yr
amgylchfyd yn yr awyr agored, yn arsylwi a chwilio am
greaduriaid bach y maes, a llithro a chwerthin ar y llwybr llacs.
Uchafbwynt yr ymweliad oedd twymo o flaen coelcerth o dân
a thostio ‘marshmallows’.

ArddAngosfA MAir ElEri

Bydd gwaith acrylic a phastel Mair Eleri, un o’n hathrawesau,
yn cael ei arddangos yng Nghanolfan y Celfyddydau ym
Mhontardawe hyd ddiwedd Ionawr. Gwaith gwreiddiol sydd
wedi ei gyhoeddi mewn llyfr 'Rethink your mind'. Mae
comisiynau gwreiddiol ar gael. Am fwy o wybodaeth cysylltwch
â Chanolfan y Celfyddydau, Pontardawe. 

CCaaeeaauu

CCwwmmttaawwee

BBllaaeenn�EEggeell FFaawwrr
Cae pebyll ucha • Cae ucha 

Cae’r Coed • Glyn Herrig Fawr

Waun Fach•Cae’r odyn

Yr eno fach • Homestead ucha

Grofften isaf • Grofften Bant

Cae Pant • Cae pebyll isaf 

Cae dyfatty •Cae war ty 

Cae dan ty isaf • Cae chwith pen ty

Cae dan ty uchaf • Gwaun dew

Cae bach yr heol

Cae glas mawr • Cae gwyn isaf
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Rh
1) Lle mae afon yn ddigon bas i gar yrru trwyddi.
2) Cerdded.
3) Crynu gydag oerni.
4) Carreg y drws.
5) Afon sy’n cyrraedd y môr yn Aberystwyth.
6) Mwy neu ychwaneg.
7) 32 gradd Fahrenheit.
8) Iaith dydy hi ddim yn neis gwrando arni.
9) Ardderchog, campus, penigamp.
10) Mae hi’n gyfrinach  . . . .  ti a fi.

a
1) Sŵn yn bownsio’n ôl atoch chi.
2) Yr astudiaeth o adar.
3) Y 4 Sul cyn y Nadolig
4) Gwnewch yn siŵr bod y stamp cywir ar y rhain.
5) Y cyfandir efo’r mwyaf o bobl ynddo.
6) Nicola Sturgeon.
7) Lle i gadw ac arddangos hen bethau pwysig a gwerthfawr.
8) Ffermwr.
9) Enfawr.
10) Rhaid rhoi hwn ar ddiwedd brawddeg.

g
1) Y gallu i weld.
2) Sbel, seibiant.
3) ‘. . . . . . . . . I Dduw yn y goruchaf’ meddai’r angylion

y Nadolig Cyntaf.
4) Dewr a di-ofn.
5) Pibell yn y corff yn cario gwaed i’r galon.
6) Cerrig mân, mân.
7) Mae’r rhain yn cael eu defnyddio i wneud gwin.
8) Cymryd llawer mwy nag yr ydych ei eisiau mewn 

pryd o fwyd
9) Toriad y dydd.
10) Camgymeriad

f
1) Yn debyg i.
2) Ymhell i fyny.
3) Lle sy’n fyd-enwog am gamlesi.
4) Chi eich hun.
5) Pa rif? Sawl?
6) “Tra môr yn  . . .  i’r bur hoff bau’.
7) O’r  . . . . .  fach mae derwen fawr yn tyfu.
8) Rhaid i ni drwsio’r tap ’na. Mae’n diferu o  . . . .  tan nos.
9) Does yr athro ddim yn....o gwbl ar fy ngwaith cartref.
10) Am eu bod nhw’n rhy brysur yn Abertawe roedd rhaid

mynd â’r ci bach sâl at  . . . . . . . .  yng Nghlydach.

y
1) Ffôl, hurt.
2) Mae Scottish Power a Nwy Prydain yn darparu hwn.
3) Gwaetha’r modd!
4) Tipyn bach, dim llawer.
5) Adeilad ar y fferm drws nesaf i’r beudy a’r twlc 

mochyn.
6) Enlli, Sgomer, Môn.
7) Mae’n rhoi’r gallu i chi ateb y cwis yma.
8) Blodyn yr Alban.
9) Adar fel yr eryr neu’r fwltur.
10) Blino’n lân fel dydych chi ddim yn gallu gwneud dim

byd mwy.

R
1) Cael un ar y beic.
2) Ar hyn o bryd/ y funud yma.
3) Mae’n dangos y ffordd i wneud teisen er enghraifft.
4) Prif ddinas Brasil.
5) Prif ddinas Latfia.
6) Y prif beth mewn risotto.
7) Prif ddinas pa wlad ydy Bwcarest.
8) Mae’n debyg mai’r Crysau Duon yw’r tîm  . . . . .  gorau

yn y byd
9) Mae’r person yma yn rhoi pelydr X i bobl yn yr ysbyty.
10) Yn Llangollen mae’r Eisteddfod..........bob blwyddyn.

Tudalen i’r PlanT
Cwis y mis

naDoLIg LLawEn
Mae’n bosibl gwneud o leiaf 75 o eiriau allan o’r ddau air nadolig Llawen. Ydych chi’n gallu gwneud mwy?


