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Ymdrech gymunedol yn Ystalyfera
afwyd ymdrech gymunedol i glirio sbwriel o ardal y
Patches yn Ystalyfera dros yr Hydref.
Hen dipiau glo yw’r Patches ac yn anffodus taflwyd llawer

o sbwriel yno ar hyd y blynyddoedd gan amharu ar y
golygfeydd a’r llwybrau.

Daeth nifer dda o wirfoddolwyr ynghyd mewn digwyddiad a
drefnwyd gan Gyngor Cymuned Ystalyfera gyda chefnogaeth
yr Heddlu, Cyngor Castell-nedd Port Talbot a mudiad Cadw
Cymru’n Daclus. Gobeithir cynnal diwrnod tebyg yn y
flwyddyn newydd.

Wedi ffeindio tystiolaeth ymhlith y dympio, mae
swyddogion Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi erlyn nifer
o droseddwyr am daflu sbwriel.

ydd nifer o deuluoedd o Ystalyfera yn gorfod treulio'r
Nadolig i ffwrdd o'u cartrefi yn dilyn llifogydd difrifol yr

Hydref.
Difrodwyd nifer o dai ar Heol y Farteg, Heol Gough a mannau
eraill wedi glaw trwm, a collodd llawer o bobl eu heiddo.

Trannoeth y llif gwelwyd ymdrech gymunedol arbennig i
glirio'r difrod a rhoi cymorth i drigolion. Bellach, wrth i'r gwaith
atgyweirio fynd yn ei flaen, mae nifer o drigolion wedi gorfod
symud dros-dro.

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i achosion y llifogydd er
mwyn ceisio sicrhau na fydd trigolion yn cael y fath brofiad
ofnadwy eto.
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Gobeithiaf y bydd dogfen newydd y Cyngor yn llawer mwy
blaengar ac yn gosod strategaeth gadarn i hyrwyddo addysg
Gymraeg. Rhaid hefyd wrth gynllun i weithredu’r strategaeth
hwnnw. Mae’n bwysig bod pobl yn manteisio ar y cyfnod
ymgynghorol hwn i fynegi barn.  Oni weithredir ar lefel sirol nid
oes gobaith o wireddu nod Llywodraeth y Cynulliad o gael
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

rhian Llewelyn

LLais

Nadolig Llawen
a  Blwyddyn
Newydd Dda

T i ddarllenwyr y Llais U

D. a W. THOMAS
Garej Capel Road, Clydach, Abertawe

Ffôn: 01792 842529
Busnes teuluol ers 1968

Ceir O SafOn

Prisau rhwng £1,500 - £15,000

Gwasanaeth ac MOT ar bob un

Ceir lleol yw’r mwyafrif

Pam prynu car newydd os oes rhai 3

mis oed ar gael am bris rhesymol?

�

MOT

£39.50
with this voucher

Gostyngiad arbennig i

ddarllenwyr y Llais

Good quality cars in stock 

from £1,500 - £15,000. 

All serviced with MOT.

Mostly local cars.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot newydd gyhoeddi ei
gynllun addysg Gymraeg ar gyfer y pum mlynedd nesaf.  Ar
hyn o bryd mae’r Cyngor yn ymgynghori ȃ’r cyhoedd a chyrff
cyhoeddus ac yn gofyn am ein hymateb. Os ydym am weld
cynnydd mewn addysg Gymraeg yn y sir mae’n hynod bwysig
ein bod yn cysylltu ȃ’r Cyngor neu’n mynd ar safle we y Cyngor
i ddarllen y ddogfen ac ymateb iddi. 

Nid yw record y Cyngor Sir yn y gorffennol wedi bod yn
gefnogol i’r Gymraeg. Problem fu’r iaith i’r awdurdod ac ymateb
yn hwyrfrydig wnaethpwyd yn hytrach na chydio yn yr awenau
a gweithredu mewn modd blaengar. Buasai polisïau goleuedig
wedi cynnig cyfleoedd i fwy o blant elwa o dderbyn addysg
ddwyieithog. Mae yna rai pwyntiau allweddol i’w cofio wrth
ymateb:-

1. Dim ond un ysgol gynradd agorwyd gan y Sir (Tyle’r Ynn).
Yn wir, caewyd tair ganddynt, sef ysgolion Rhiw-fawr, Y Glyn
a Chwm-gors.

2. Deallaf i’r arolwg diweddaraf ddangos y byddai 48% o rieni
wedi dewis addysg Gymraeg i’w plant petai ysgol Gymraeg yn
gyfleus. Mae hyn yn arwain at fy mhwynt olaf, sef hygyrchedd
(accessability).

3. Mae Sir Abertawe ymhell ar y blaen i Nedd Port Talbot.  Ers
ei sefydlu agorwyd yr ysgolion cynradd canlynol:-  Tan-y-lan yn
Nhreforys, Gellionnen yng Nghlydach, Llwynderw yng
Ngorllewin Abertawe ac Ysgol Gymraeg y Cwm yn nwyrain y
Sir.  Nid  da lle gellir gwell. Mae angen gwella’r ddarpariaeth
ymellach am fod  ysgolion Pontybrenin a Lon-las dan eu sang,
gyda dros 500 o blant yr un ynddynt. Ond deuparth gwaith ei
ddechrau!   Ar ben hyn, yn ystod yr un cyfnod, agorwyd Ysgol
Gyfun Gymraeg Bryn Tawe hefyd.  
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UChafBwynTiaU EnLLi 2016 (2)
Fore Mercher, ganol wythnos ein arhosiad ar Enlli. Codi’n
gynnar am chwech y bore ac edrych trwy ffenestr a sylweddoli
nad oedd hi’n bosibl gweld ymhellach na thuag ugain
troedfedd. Roedd yr ynys dan niwl trwchus. Treuliasom y bore
yn yfed paneidiau o de a rhoi’r byd yn ei le. Erbyn amser cinio
roedd arwyddion bod y niwl oedd wedi gorchuddio’r ynys fel
coban yn dechrau gwasgaru.

Wedi cinio, penderfynu mai’r peth gorau i’w wneud oedd
eistedd ar lethr Mynydd Enlli a gweld a oedd unrhyw adar wedi
bod yn gorffwys yn y ‘Blanhigfa’ sydd wedi ei lleoli ger Bae
Nant ar ochr ogledd-ddwyreiniol yr ynys. Fel roedd y niwl yn
codi a’r haul yn cryfhau, daeth hi’n amlwg fod nifer o adar wedi
bod yn gorffwys yn y coed tra fu’r niwl dros yr ynys. Gyda’r haul
daeth ambell delor allan i fwydo yn yr haul cynnes. Yna yn
sydyn sylwodd un o’r adarwyr ar symudiad aderyn ar ben
postyn ffens. Wedi craffu’n agosach sylweddolwyd mai
gyddfgam (wryneck) oedd.

Ymwelydd prin i Brydain yw’r
gyddfgam. Fe’i gwelir yn bennaf
yn ystod y tymor mudo unai yn
y gwanwyn neu rhwng mis Awst
a mis Medi. Mae’n aelod o deulu
cnocellod y coed (woodpeckers)
ac mae’n aderyn trawiadol dros ben.
Mae’i blu yn rhoi iddo guddliw (camouflage) perffaith er mwyn
iddo guddio ymysg rhedyn (bracken) ac eithin (gorse).
Nodwedd arall o’i ymddygiad sydd yn rhoi iddo yr enw yw ei
allu i droi ei ben i sawl cyfeiriad ac ar sawl ongl. Mae’n werth i
chi edrych ar rai o’r ffilmiau sydd wedi eu gosod ar y we er
mwyn i chi weld y symudiadau rhyfeddol yma. Yn gyffredinol
yn y maes, mae’n aderyn anodd iawn i’w weld ac mae’n hoff o
guddio ymysg drysni trwchus. Ei hoff fwyd yw morgrug ac fe
fydd yn twrio i mewn i dwmpathau morgrug i fwydo.

Wedi gwylio’r gyddfgam am dipyn ar Enlli, ymddangosodd
gyddfgam arall ar bostyn ffens cyfagos. Wel, dyna oedd braint,
cael cyfle i weld dau yddfgam yn eistedd yn llonydd braf yn
heulwen yr hydref. Bu’r ddau aderyn yno am sawl munud a’r
holl wylwyr wedi gwirioni ar gael y fath gyfle. Ymhen ychydig o
funudau daeth newyddion bod gyddfgam arall wedi ei weld yn
ne yr ynys. Tri gyddfgam mewn un diwrnod. Roedd hwn yn
ddiwrnod arbennig iawn hyd yn oed i’r adarwyr mwyaf profiadol
yn ein plith.

Fel y soniais eisioes, aderyn mudol yw’r gyddfgam. Mae’n
aderyn sydd yn magu yn rhai o wledydd gogleddol Ewrop ac
Asia. Yn ystod y gaeaf fe fydd yn treulio’i amser yn ardal y
Sahara yng ngogledd yr Affrig. Yna fe fydd yn mudo yn y
gwanwyn er mwyn treulio’r tymor magu yng Ngogledd Ewrop
ac Asia. Ei natur o fudo yn y gwanwyn sydd wedi rhoi iddo ei
enwau llafar gwlad sef ‘gwas y gog’ neu ‘gwas y gwcw’. O ran
amseru, bydd yn mudo ychydig cynt na’r gog a dyna sy’n cael
ei adlewyrchu yn yr enwau, sef ei fod yn mynd i baratoi’r ffordd
i’r gog.

Yn ffodus iawn i’r adarwyr fe arhosodd dau yddfgam ar yr
ynys am sawl diwrnod a chafwyd cyfle i’w gwylio ar sawl
achlysur. Y gyddfgam yn wir oedd un o uchafbwyntiau Enlli
2016.

corNeL Natur
dewi Lewis

Un o’r atgofion cynharaf
sydd gennyf o fyw yn
Ystalyfera yw derbyn
galwad ffôn gan un o’r
trigolion. “D’wedwch
wrth y gŵr bod ..... wedi
marw. Weles i
ambiwlans a gole glas tu
fas i’w dŷ e nithwr a
meddwl  -  ma’ rwpeth yn
bod!   Wel, codes i’n
gynnar bore ma i fynd
lan i siop Nesta a
gonffyrmws hi ei fod e
wedi marw”. Ie, mae enw
siop Nesta ‘Nesta’s
News’ yn un o’r enwau
mwyaf addas a fathwyd
erioed ar siop.

Ar yr wythfed ar
hugain o fis Mai
blwyddyn nesaf bydd
Nesta yn dathlu deugain
mlynedd fel perchennog
y siop bapur newydd yn
y pentref.  Ar ben papur
newydd, mae siop Nesta
hefyd yn gwerthu pob dim— llaeth ac anghenion ar gyfer y tŷ,
cardiau, anrhegion Nadolig ac mae’r losin a’r diodydd yn atynfa
i heidiau o blant. 

Gwraig ei milltir sgwâr yw Nesta. Cafodd ei geni a’i magu
yn Wade Avenue, Ystalyfera. Magodd ddwy ferch, Linda a
Helen, ac mae’n famgu i Oliver, Hannah, Alex a Martha, sy’n
dwli arni. 

Bob bore rhaid i Nesta godi’n blygeiniol am bedwar o’r gloch
er mwyn agor y siop am bump.  Mae angen didoli’r papurau
wedyn cyn i’r cwsmeriaid cyntaf gyrraedd.   Digwydd hynny
saith diwrnod yr wythnos a phrin bod Nesta’n cofio mynd ar
wyliau.

Mae’r siop yn ganolog i fywyd y pentref.  Mae arosfan bws
y tu allan iddi ac yn ddefodol mae pobl yn galw yn y siop cyn
dal bws.  Does dim rhyfedd felly bod trigolion yn ymgasglu yn
y siop i hel straeon ac nad oes fawr ddim yn digwydd yn y
pentref heb i Nesta wybod amdano.   Mae safon Cymraeg
Nesta yn naturiol a choeth a buaswn yn argymell pawb i
ymweld â’r siop.  Yn wir, ymddangosodd ar fideo Menter Iaith
Castell-nedd Port Talbot yn hyrwyddo cynnal busnes yn
ddwyieithog. 

Gyda chwmnïau mawr ’nawr yn agor siopau enfawr, braf
gweld busnes lleol yn ffynnu. ’Does dim llawer ohonynt ar ôl
yn ein pentrefi a dylem eu gwerthfawrogi a’u cefnogi.

rhian Llewelyn

PoboL y cwm
Nesta davies
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Ariennir Llais yn
rhannol gan

Lywodraeth Cymru

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      papurbrollais@gmail.com

Erbyn Ionawr 20fed 2016 os gwelwch yn dda.
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neuadd gyhoeddus ac institiwt Pontardawe
Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif,
roedd neuaddau cyhoeddus yn rhai o’r sefydliadau pwysicaf
wrth ddod â phobl at ei gilydd a chreu cymuned. Roedd ysgolion,
tafarndai, capeli ac eglwysi, clybiau chwaraeon, a chyrff
gwirfoddol eraill oll yn helpu’r broses o ffurfio cymuned ond
doedd yr un ohonynt mor bwysig wrth bontio’r bylchau a fodolai
rhwng pobl a chreu’r gyd-ddibyniaeth sydd mor bwysig i
gymuned. Mae’n hawdd cymryd y neuaddau hyn yn ganiataol y
dyddiau yma ond, yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf, roedd
cymunedau fel Cwm Tawe yn profi
proses o ddiwydianeiddio gan ddenu
llawer mwy o bobl o lefydd eraill, a daeth
neuaddau cyhoeddus yn hollbwysig wrth
greu synnwyr o gymuned a rhoi cyfle
iddynt gwrdd, gweithio, dysgu a
mwynhau yng nghwmni ei gilydd.

Roedd Neuadd Gyhoeddus ac
Institiwt Pontardawe yn un o’r
enghreifftiau gorau o bwysigrwydd
sefydliad o’r fath wrth greu cymuned ac
mae hanes ei sefydlu a’i blynyddoedd
cynnar yn rhoi synnwyr clir iawn o natur
Pontardawe ar y pryd. Yn y lle cyntaf,
mae hanes sefydlu’r neuadd yn cyfleu
pa mor allweddol oedd y teulu Gilbertson i’r gymuned. Mae rhai
haneswyr yn disgrifio Pontardawe fel ‘tref cwmni’ yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg oherwydd cymaint y rheolaeth a
oedd gan y teulu Gilbertson dros y gymuned ac roedd
sylwebwyr cyfoes yn credu rhywbeth tebyg. Disgrifiwyd
Pontardawe fel pentref ffiwdal gan golofnydd ym mhapur
newydd The Cambrian ac, yn lle pentref yng nghysgod castell
rhyw farwn pwerus, meddai, roedd gweithiau tun o dan
berchnogaeth y teulu Gilbertson yn bresenoldeb parhaus dros
y gymuned.

Roedd y Gilbertsons yn hanfodol wrth sefydlu’r neuadd.
Cynhaliwyd cyfarfod ym mis Hydref 1907 i drafod sefydlu
neuadd gyhoeddus a ffurfiwyd pwyllgor i gynllunio’r gwaith a
llywio’r fenter newydd. Cadeiriwyd y cyfarfod cyntaf gan F. W.
Gilbertson ac fe ddaeth yn gadeirydd parhaol y pwyllgor yn dilyn
hynny. Yn ogystal, fe ddefnyddiodd ei gysylltiadau â’r banciau i
drefnu’r cyllid, yn ogystal â rhoddi £500 i gronfa’r neuadd. 

Roedd Frank Gilbertson yn awyddus i ddarparu neuadd i
Bontardawe yn rhannol er budd y gymuned ond hefyd fel rhan
o’i bolisïau rheoli llafur o fewn ei fusnes. Doedd Gilbertson ddim
yn hoff iawn o’r ddiod gadarn ac roedd yn awyddus i ddarparu
lle i undebau llafur a gweithwyr yn gyffredinol gwrdd yn lle’r
tafarndai. Yn debyg i lawer o gyflogwyr eraill yn ne Cymru, roedd
yn awyddus i wella ymddygiad a moesau ei weithwyr gan feddwl
y byddai sobrwydd yn cael effaith ar eu heffeithioldeb wrth eu
gwaith. Yn ogystal, roedd cynllun gan undebau llafur yn yr ardal
i sefydlu eu neuadd eu hunain ac mae’n bosib i Gilbertson
deimlo’r angen i gadw rhywfaint o reolaeth dros y cynlluniau
hynny. Gofynnwyd felly i’r undebau i roi gorau i’w cynlluniau ac
i ymuno ag ymdrechion Gilbertson.

Yn y cyfarfod cyntaf a gynhaliwyd ym mis Hydref 1907 i
drafod sefydlu’r neuadd, ffurfiwyd pwyllgor trwy ethol neu
enwebu dau gynrychiolydd ar gyfer pob capel neu eglwys a
phob cangen undeb ym Mhontardawe. Cynrychiolwyd undebau
llafur alcanwyr (canghennau No.1, No.2, a Glantawe y Smeltwyr
Dur a changen Ynysmeudwy y Melinwyr Tun & Llenfetel) a
glowyr (canghennau Primrose a Threbannws y Ffederasiwn
Glowyr) ar y pwyllgor. Yn ogystal, cynrychiolwyd capeli (Gosen,
Capel y Grug, Adulam, Rhyd-y-fro, Wesleyiaid Cymraeg, Soar,
English Wesleyans, Tabernacle, Mount Elim, New Temple,
Bethesda, Ebenezer, Yr Alltwen, Danygraig) ac eglwysi (All
Saints, St. Peters, a St. John’s). Mae’n ddiddorol nodi bod y

cof y cwm
steven thompson

gymuned yn cael ei chynrychioli orau, yn ôl syniadau’r cyfnod,
trwy’r capeli, yr eglwysi a’r undebau llafur tra bod grwpiau a
phobl eraill, er enghraifft masnachwyr, yn cael eu hesgeuluso.

Trwy waith y pwyllgor agorwyd y neuadd ar y 6ed o Fai 1909
ar gost o £4,650. Paratowyd y pentref ar gyfer dathlu’r achlysur:
rhoddwyd baner ar bob adeilad a byntin trwy’r strydoedd, ac
adeiladwyd pyrth gorfoledd (triumphal arches) ar bont y gamlas
a chyferbyn â gweithiau Gilbertsons cafwyd adeiladwaith ar ffurf
castell a wnaed o dun. Nod yr adeiladwaith oedd cynrychioli’r
syniad o ddiwydiant ac roedd arwyddion a symbolau arno, gan
gynnwys croes, coron, telynau, calonnau, a phedol. Gosodwyd
lawnt a blodau o flaen yr adeilad newydd ar Stryd Herbert ac
adeiladwyd cysgodlen rhag y glaw. Cynhaliwyd cyngerdd
mawreddog i agor y neuadd a daeth Madam Adelina Patti, y
gantores fyd-enwog, o’i chartref, Craig-y-nos, i ganu a chodwyd
swm mawr o arian ar gyfer y neuadd.

O fewn yr adeilad newydd roedd neuadd ac iddi le i 1,500 o
bobl, gyda galerïau o gwmpas yr ochrau. Yn
ogystal, roedd ystafell biliards fawr â digon o le i
ddau fwrdd, bar dirwest mawr, caffi cyhoeddus,
ystafelloedd cyfarfod, darllenfeydd, a llyfrgell.
Penodwyd gofalwr a marciwr biliards. Gan
adlewyrchu daliadau dirwestol Gilbertson ac
aelodau eraill o’r gymuned, esboniwyd yn yr
hysbyseb ar gyfer y swydd fod angen i’r gofalwr fod
yn llwyrymwrthodwr, ac yn siaradwr Cymraeg (‘a
bilingualist’ fel y disgrifiwyd yn yr hysbyseb). Fel
mae’n digwydd, mae cyfrifiad 1911 yn dangos mai
fy hen dad-cu, Sylvester Mathais, oedd yn llenwi’r
rôl yn y cyfnod hwnnw.

Roedd y neuadd yn sefydliad cyhoeddus o’r iawn
ryw ac mae’r defnydd a wnaed ohoni yn rhoi syniad

clir i ni o natur Pontardawe yn yr oes Edwardaidd. Yn y lle cyntaf,
defnyddiwyd ystafelloedd y neuadd gan gyrff gwahanol i gynnal
eu cyfarfodydd wythnosol neu fisol, gan gynnwys undebau llafur,
cymdeithasau cyfeillgar, Cymdeithas Ddirwestol Merched y De
a’r British Women’s Temperance Society, Undeb y Mamau,
Cymdeithas y Groseriaid, Cynghrair Diwygio’r Tariff (Tariff
Reform League), Y Blaid Ryddfrydol, sosialwyr (ar gyfer
darlithiau gan enwogion megis Mrs Bruce Glasier a Victor
Grayson AS), clybiau pêl-droed a  chwaraewyr tenis, capeli ac
eglwysi, corau meibion a chorau merched, cwmnïau drama lleol,
rheolwyr ysgolion, a sawl corff arall.

Nid oedd bywyd yn ymwneud â gwaith yn unig, wrth gwrs, a
defnyddiwyd y neuadd ar gyfer adloniant hefyd. Unwaith eto,
mae’r gweithgareddau hyn yn ddrych i ddiddordebau amrywiol
ac uchelgais y gymuned. Trwy ymweld â’r neuadd, roedd pobl
Pontardawe a Chwm Tawe yn cael mwynhau operâu,
cyngherddau, dawnsfeydd, cymanfaoedd canu, dramâu,
eisteddfodau, ‘penny readings’, yn ogystal ag adloniant llai
amlwg, fel Jon Owens y digrifwr, ‘Cinematographic
entertainments’, rhôl-sglefrio, cynadleddau dirwest, a Harry
Stephenson a Claude Faulkiner, y ddau yn ‘famous cueists’, yn
gwneud perfformiadau biliards. Cynhaliwyd cyngerdd blynyddol
i godi arian ar gyfer y Neuadd a denwyd cantorion ac offerynwyr
enwog o Lundain a llefydd eraill; megis yr un a gynhaliwyd ym
1910 lle perfformiodd Miss Phylis Lett (Contralto), Miss Bywater
(Soprano), David Hughes (Bas), William Green (Tenor), Jose
Gomez (feiolynydd), J. D. Jones (cyfeilydd).

Felly, roedd Neuadd Gyhoeddus ac Institiwt Pontardawe yn
sefydliad hollbwysig yn ei chymuned. Daeth bywyd trigolion y
pentref yn fwy bywiog a diddorol ac mae’n bosib gweld natur y
gymuned yn cael ei hadlewyrchu yn y gweithgareddau a
gynhaliwyd o fewn waliau’r adeilad. Canmolwyd y gymuned am
sefydlu’r neuadd a mynnwyd bod y cyfleusterau wedi cryfhau
teimlad cymunedol y pentref gan dorri ar duedd undonog bywyd
mewn man heb unrhyw atyniadau eraill. Yn ddiddorol,
ysgrifennodd colofnydd yn The Cambrian bod Pontardawe wedi
trechu Ystalyfera trwy adeiladu neuadd mor ysblennydd a bod
pobl Ystalyfera nawr yn awyddus i ymateb gan sefydlu neuadd
eu hunain, ac felly mae’n bosib gweld bod y fath adnodd yn
arwydd o gryfder a hunaniaeth cymuned ac yn ffynhonnell o
falchder sifig. 
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk.



MaraThon LLUnDain
Bydd Dr Nia Davies-Jones o Aber-craf, yn cymryd rhan ym
Marathon Llundain yn 2017. Magwyd Nia yn y pentref, ac ar ôl
ei hyfforddiant llwyddiannus i fod yn feddyg, mae hi wedi
dychwelyd ac yn byw yn nhŷ ei mamgu ’nawr. Ar ôl profiadau
personol a thrwy ei gwaith ymchwil, mae Nia yn awyddus i
wneud ei gorau dros yr elusen bwysicaf iddi, sef ‘The British
Heart Foundation’. Y targed hoffai gyrraedd yw £2,500, a
byddai Nia yn gwerthfawrogi’n fawr unrhyw gymorth i godi
arian. 

Os hoffech chi helpu Nia drwy drefnu gweithgareddau lleol
neu flychau casglu, gallwch gysylltu â mi ar y ffôn, neu
defnyddiwch y dudalen ar y we o’r enw ‘Just Giving’. Bydd mwy
o wybodaeth am hyn mis nesa’.

CyLCh CanU ySgoL y CriBarTh
Bob bore Mercher o 9.00 tan 10.15 yn ystod tymor yr ysgol,
cynhelir grŵp rhiant a phlentyn bach. Mae croeso mawr i bawb
ymuno yn yr hwyl, gyda chanu, gweithgareddau gwahanol,
crefftau, neu dewch i gael disglaid a sgwrs!

CaEr-BonT
Dymunwn wellhad buan i Mr Ieuan Evans, sydd newydd
gyrraedd adref o’r ysbyty. Torrodd e rai o’i asennau ar ôl
cwympo o dô ei dŷ, ond mae’n gwella nawr ac mewn llai o
boen.

CaPEL Tŷ’n-y-CoED
Fel ddarllenoch chi yn y rhifyn diwethaf, roedd Mr Eirian Davies
wedi cael llawdriniaeth ar ei glun, a’i deulu yn gofalu amdano.
Erbyn hyn, mae’n hyfryd gweld Eirian yn ôl ymhlith y
gynulleidfa.

CaPEL BEThLEhEM, CaEr-Lan
Ar 3 Rhagfyr o 10.30 y bore tan 12.30, bydd yna fore coffi yn
cael ei gynnal yng Nghapel Bethlehem, Caer-lan, Aber-craf.
Dewch yn llu i gael bargeinion yr Ŵyl, disglaid a theisen, a hwyl
a sbri!

Dewch i Gapel Bethlehem ar ddydd Sul 18 Rhagfyr am 4.00
p.m. i ddathlu’r Ŵyl, gyda’r Parchedig Clive Williams wrth y
llyw. Cawn ddisglaid a mins pei ar ôl y gwasanaeth. 

Cawn hefyd orymdaith llusernau am 6 o’r gloch, yn dechrau
o’r capel a dilyn yr heol o Gaer-lan tuag at Aber-craf, ac yn
gorffen yn Nhafarn y Rheolau er mwyn canu carolau yna hefyd.
Bydd lluniaeth, te a choffi yna gyda theisennod amrywiol.
Dewch yn llu i ddathlu’r Ŵyl gyda ni.

Bydd yna syrpreis cerddorol bach i bawb sy’n ymuno gyda
ni! 

gwEiThgarEDDaU CySon yn nEUaDD LES y gLowyr
• Bob nos Fawrth, nos Iau a nos Sadwrn o 8.30 tan 10.15,

bydd bingo yn cael ei gynnal.
• Bob nos Lun bydd Whist yn cael ei chwarae.
Cadwch lygad am weithgareddau eraill a fydd yn cael eu
cynnal yn y Neuadd.

yr hwB
Cofiwch bod eich Swyddfa Bost ar agor ac yn brysur. Ceir
bwyd yno, a sgwrs a disglaid o de neu goffi. 

aber-craf

y  nEUaDD LES
Cadwch lygad i weld beth sy’n digwydd yn y Neuadd Les.
Mae’r Nadolig yn dod a bydd cymaint o bethau yn cael eu
cynnal yna, felly ceisiwch gefnogi eich Neuadd.

Trefnir disgo Nadolig i blant ond does dim dyddiad ar gyfer
hwnnw eto. Byddwch yn barod gyda’r gwisgoedd!

Eto, eleni, bydd yna ddathliad amloedran i groesawu’r
flwyddyn newydd yn y Neuadd Les. Bydd mwy o fanylion a’r
tocynnau ar gael cyn bo hir.

gwEiThgarEDDaU CySon yn nEUaDD LES y gLowyr
CoELBrEn.
• Bob dydd Llun am 6.15 p.m: Grŵp Theatr Coelbren i blant.
• Ail ddydd Mawrth pob mis am 1.30 p.m: Cangen Pensiynwyr

Coelbren.
• Pob dydd Mercher am 10.15 a.m: bore coffi.
• Pob nos Fercher am 7.00 p.m: gwersi bolddawnsio.
• Pob dydd Iau am 12.30 p.m: Clwb Crefft.
• Pob nos Wener, bydd y bar ar agor o 7.00 p.m.
• Ar ddydd Sadwrn 21 Rhagfyr am 10.00 a.m. yn y Neuadd,

bydd y Cynghorydd David Arnold Thomas ar gael i ateb eich
cwestiynau ac i helpu gydag unrhyw broblemau. 

Os oes anhawster gennych i gyrraedd Coelbren, ffoniwch
01639 730033 er mwyn siarad â’r Cynghorydd.
Dyma rifau ffôn Cynghorwyr Cyngor Tawe Uchaf:-
Cyngorydd y Sir : David Thomas – 01639 730 033
Clerc y Cyngor: Elwyn Gwilym – 01639 843003
Ebost :- taweuchaf@yahoo.co.uk
Steve Davies (Cadeirydd): 01639 701508
Carol Williams: 01639 730250
Arlene Jones: 01639 730160
Auriol Graham: 01639 700586
Gareth Hayton: 01639 730627

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu casglu gwybodaeth ar
gyfer yr adroddiad hwn. Gwnaf fy ngorau glas i gasglu gymaint
o wybodaeth ag y gallaf er mwyn i chi wybod beth sy’n digwydd
yn yr ardal.

Os hoffech roi unrhyw wybodaeth am ddigwyddiadau yn
Aber-craf, Coelbren, Pen-y-cae ac Ynys-wen yn y Llais,
rhowch wybod i mi, Mags Coombe, ar 01639 701 331 a
gadewch neges ar y peiriant ateb, cyn y 15fed o bob mis.
Diolch o galon.

CyMorTh CriSTnogoL
Diolch i bawb a ddaeth i’r Bore Coffi yn y Neuadd Les ar fore
Sadwrn, 29 Hydref. Bu’n fodd i godi £343.70 at yr achos
teilwng hwn. Diolch i’r rhai a fu’n gweithio i sicrhau llwyddiant
y fenter ac i’n cefnogwyr cyson.

aPêL BoCS ESgiDiaU
Diolch o galon eleni eto am y genfogaeth i’r fenter hon.
Anfonwyd 131 blwch (121 gan gapel Ainon a 10 gan ffrindiau
o’r gymuned). Mae’n siwr y byddant yn dderbyniol iawn gan y
plant.

ChwaEroLiaETh ainon
Cafwyd tymor difyr yn y Chwaeroliaeth. Diolch i Angharad
Samuel am ei chyfraniad gyda’r delyn.

Yng nghapel y Swansea Valley Bible Church ar nos Fawrth,
6 Rhagfyr, cynhelir gwasanaeth carolau undebol y Chwiorydd.
Am 6.30 ar nos Fercher, 21 Rhagfyr, cynhelir gwasanaeth
carolau yn Eglwys Sant Cynog.

ystradGyNLais

coeLbreN
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oEDfaon y naDoLig
Cynhelir Oedfa Gymun yng nghapel Ainon am 6 o’r gloch ar
nos Sadwrn, 24 Rhagfyr.

Yng nghapel y Tabernacl, cynhelir oedfa am 10 o’r gloch ar
fore dydd Nadolig.

Yn eglwys Sant Cynog cynhelir oedfa am 5 o’r gloch ar 24
Rhagfyr ac am 10.15 ar fore dydd Nadolig.

Croeso cynnes i bawb i’r oedfaon hyn.

MarwoLaEThaU
Ar 24 Hydref yng nghartref Cwrt Enfys bu farw Jean Ruff, priod
y diweddar Ted, mam Jean, Chris a Pauline, mamgu a hen-
famgu, chwaer James, mam-yng-nghyfraith a modryb annwyl.

Ar 28 Hydref bu farw Walford Gwyn Davies (Wally), Rhes
Pelican, priod Mavis, tad Teresa, Dean a Wayne, tadcu Kyle,
Jack a Kian.

Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd yma yn eu hiraeth
a’u galar.

––––––

Adeg Sul y Cofio cyflwynwyd pabi cerameg mewn ffram i'r
Canon Dewi Roberts gan Gymdeithas Treftadaeth ac Iaith

Ardal Ystradgynlais. Mae'r pabi yn un o'r 888,236 a osodwyd
ger Twr Llundain i ddynodi y nifer o Brydain a laddwyd adeg
y Rhyfel Byd Cyntaf. Bwriedir ei arddangos ar fur yr eglwys.

Llun: Wayne Thomas, Malcolm Best, Dewi Roberts
––––––

rhagLEnni TELEDU Sky ArtS a Chôr DaThLU CwM
TawE
Anrhydeddwyd Côr Dathlu Cwm Tawe ym mis Hydref wrth
iddynt dderbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn rhaglen
ddogfen ar gyfer teledu Sky Arts. Mewn cysylltiad ag Oriel Tate,
mae’r rhaglen yn un o gyfres o raglenni sy’n ymwneud â
gweithiau arlunwyr sy’n canolbwyntio ar olygfeydd tirlun.

Thema’r rhaglenni yw rhoi sylw i amryw o artisiaid sydd wedi
portreadu gwahanol ardaloedd ym Mhyrydain yn eu gweithiau
a hynny ar adegau arbennig mewn hanes. Er enghraifft, mae
un rhaglen yn tynnu sylw at waith John Constable a’r syniadau
delfrydol oedd ganddo am gefn gwlad Lloegr. Mae rhaglen arall
wedi ei seilio yng Nghernyw. Yn y rhaglen hon edrychir ar y
storïau oedd gymaint o ysbydoliaeth i’r arlunydd Cernyweg
Alfred Wallis.

Cyflwynir y rhaglenni gan Gus Casley-Hayford, arbenigwyr
ar hanes celf. Fel cyflwynydd bydd yn ymweld â’r gwahanol
ardaloedd ar draws Prydain lle bu’r artisiaid a bortreadir yn y
rhaglenni yn byw ac yn darlunio. Bydd y rhaglen yn cymharu’r
ardaloedd â’r cyfnod a bortreadir yn y
darluniau.

O ddiddordeb i ni sy’n byw yn ardal y Llais,
recordiwyd un rhaglen ym mis Hydref ar yr
artist Josef Herman. Ffoadur o wlad Pwyl a
ddaeth i’r Ystrad ym 1944 oedd Joseff. Fe’i
hysbrydolwyd gan y glowyr a’u gwragedd a’r
gymdeithas lofaol gynnes yn Ystradgynlais.

Cafodd gysur a chefnogaeth wedi iddo ddianc o grafangau’r
Natsïaid, ac yntau’n Iddew.

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at y rhaglen a heb
amheuaeth bydd cyfraniad Côr Dathlu Cwm Tawe yn ei
chyfoethogi’n sylweddol.

Conway Morgan, Dave Rees a Michael Sheen yn Eglwys
San Cynog, Ystradgynlais adeg recordio’r côr ar gyfer y

rhaglen.

gwLaD BELg yn CroESawU Côr y gyrLaiS
Yn dilyn awgrym gan Peter Carter Jones, aelod o’r Côr, o fynd
ar daith i wlad Belg, cydsyniwyd y byddai ef a’r ysgrifennydd
cyngerddau, Andrew Ingram, yn dechrau ar y trefniadau ar
gyfer y daith. A dyna beth oedd taith i’w chofio.

Cychwynwyd am 5 o’r gloch y bore ar ddydd Llun, 24 Hydref
ar y daith i Dover er mwyn hwylio i Calais. Ar y fordaith bu’r
Côr yn diddanu’r teithwyr. Wedi cyrraedd y gwesty, cafwyd pryd
o fwyd a chyfle i ymlacio. Y diwrnod canlynol, teithio i’r gofeb
ryfel genedlaethol Gymreig yn Pilckem Ridge - draig goch
enfawr ar gromlech gyda phridd o Ben-y-fan a’r Wyddfa wedi’i
wasgaru o’i chwmpas. Gosodwyd torch o flodau yno gan Dewi
Hopkins, aelod o’r Côr. Canwyd ‘Gwahoddiad’ a ‘Hen Wlad fy
Nhadau’, ac yna mynd i fynwent Artillery Wood lle gosodwyd
torch ar fedd Hedd Wyn gan Glyn Williams a Christopher
Lewis. Yno, canodd y Côr ‘O Gymru” gyda Huw Roberts yn
unawdydd ac i ddiweddu ‘Hen Wlad fy Nhadau’.

Ymlaen wedyn i Poperinge lle gwelwyd cell a phostyn
dienyddio ar doriad gwawr ger Neuadd y Dref. Nid nepell oddi
yno roedd Talbot House, lle sefydlodd y Caplan Tubby Clayton
glwb i filwyr ymlacio adeg y brwydro. Ef hefyd sefydlodd
Cymdeithas Toc H. Cafwyd lluniaeth yno a chanwyd
‘Gwahoddiad’. Cyflwynwyd plât Ystradgynlais i’r rheolwr.

Y lleoliad nesaf oedd Ypres lle bu’r côr yn canu ger Porth
Menin am 8 yr hwyr yn seremoni’r Weithred Olaf (Last Post) a
berfformir bob nos yn ddi-dor gan aelodau’r Frigâd Dân.
Gosododd y brodyr Raymond a Teifryn James dorch yno. Bu’n
brofiad emosiynol a fydd yn aros yn hir yn y cof. Braf oedd cael
ymlacio yn y gwesty ar ôl diwrnod prysur.

Nesaf, ymweld â Lille, lle bu Denis Bernard, ffrind Peter, yn
ein tywys o gwmpas yr hen Lille cyn mynd i dref Bachy lle bu’r
Côr yn canu yn yr eglwys. Roedd plant o’r ysgol leol yno hefyd
yn canu caneuon Ffrengig. Canodd Côr y Gyrlais ddeg cân ac
unodd y plant gyda hwy i ganu ‘Hen Wlad fy Nhadau’ a’r ‘La
Marseillaise’. Cyflwynwyd plât Ystradgynlais i faer Bachy.

Ymlaen wedyn i Bruges a chael cyfle i siopa. Ar y ffordd nôl
i’r Bwyty Cymreig talwyd ymweliad â’r gofeb i’r ‘Black Watch’ a
chanwyd ‘Flower of Scotland’ gyda Brian Hastie a Joe Hayton
yn arwain. Nôl yn y Bwyty Cymreig mwynhawyd pryd blasus a
bu’r Côr yn canu nifer o ganeuon yn cynnwys ‘O Gymru’ gyda
Huw Roberts yn unawdydd. Roedd y gwesteion eraill o wlad
Belg wrth eu bodd gyda’r adloniant. Derbyniodd Marc, y
perchennog, blât Ystradgynlais i’w arddangos yn ei Ystafell
Atgofion. Cymaint oedd ei lawenydd daeth i’r bws i ddiolch i’r
Côr. Dywedodd ei fod yn caru’r milwyr Cymreig a oedd wedi
achub ei fam a’i fam-gu adeg Rhyfel 1939-45.

Nawr roedd rhaid troi am adre wedi blino’n lân ond yn hapus
iawn. Diolch i’r gyrrwr, Stuart a’n cludodd yn ei fws yn ddiogel
i bob man a phob amser yn gwrtais.
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Mae’r Côr a’r cefnogwyr yn ddiolchgar i Peter Carter Jones
am drefnu’r cyfan, i Andrew Ingram (a fethodd y daith), Richard
Morgan, y cadeirydd ac i Brian Hastie, yr ysgrifennydd am eu
gwaith caled. Hefyd i’r Cyfarwyddwr Cerdd, Glyn Williams a’n
cyfeilydd Christopher Lewis am y perfformiadau dan do ac yn
yr awyr agored, ynghyd â’r unawdydd Huw Roberts.

MuSIc for youth

Profiad gwych oedd gwylio ein dwy wyres, Beca a Rhiannon,
yn canu yng nghôr ABC, Academi Berfformio Caerdydd nos
Lun 14 Tachwedd, yn dathlu achlysyr Music for Youth. Roedd
Diane a Gethin Derrick o Felin-foel, Llanelli a Jen a Hywel
Williams o Ben-rhos,Ystradgynlais yn falch dros ben wrth
wylio'r ddwy wyres ar lwyfan mawreddog Neuadd Albert,
Llundain. Mae eu rhieni, Elen ac Ian Derrick yn gofalu rhoi y
profiadau gorau iddynt tra'n ymgartrefu yn Llan-daf, Caerdydd!
Profiad gwir fythgofiadwy i'r teulu cyfan! 

JayniE yn DaThLU PEn-BLwyDD noDEDig
Yn ystod gwasanaeth cyntaf mis Tachwedd yn
y Wern manteisiwyd ar y cyfle i longyfarch Mrs
Jaynie Lane ar ddathlu pen-blwydd arbennig
iawn.

Mae Jaynie yn adnabyddus iawn yn yr
ardal a ’dyw hi ddim yn syndod felly iddi
dderbyn nifer sylweddol o gardiau a
chyfarchion ar ddydd ei phen-blwydd.

Fel cyfeillach y Wern ein braint ninnau
hefyd yw llongyfarch Jaynie ac i ddymuno nerth ac iechyd iddi
am flynyddoedd lawer i ddod.

rhoi DioLCh aM fywyD MrS ray STonEMan
Yn ystod yr wythnosau diwethaf fe ddaeth cyfle i ni ffarwelio â
Ray ac mae’n drist meddwl am ein pobl yn ymadael â ni, un
ag yn un.

Ar sail ei ffyddlondeb i’r Wern a’i chefnogaeth i bopeth oedd
yn cael eu cynnal yn y Wern fe fyddwn yn gweld eisiau Ray yn
fawr iawn. Ond yn naturiol, ei theulu annwyl fydd yn gweld ei
heisiau fwyaf fel mam gariadus i Yvonne a Brian, mamgu a hen
famgu falch iawn i Rhian ac Ian a Steven a Rhian ynghyd â
Rachel, Jamie, Joshua a Steffan. Roedd Ray hefyd yn chwaer
gefnogol i Veronica a modryb garedig i’w theulu.

Mae’n chwith meddwl am fywyd yn y parthau hyn heb Ray
oherwydd ei bod yn perthyn i genhedlaeth arbennig iawn a
hithau wedi cyrraedd oedran teg. Roedd ganddi gyfarchiad
caredig a gwên siriol a gair o anogaeth ar gyfer pawb, a melys
fydd yr atgofion amdani gennym i gyd.

Cofio’n DynEr aM MrS KaTiE waTKinS
Cynnyrch ei milltir sgwâr oedd Katie ac wedi byw, yn hir a
hapus, yn Ystalyfera. Gwyddai yn dda gwerth diwrnod da o
waith ond roedd hefyd yn gwybod sut i fwynhau. Hoffai fynd ar
wyliau. Gwnaeth ddefnydd da o’i thrwydded deithio ac roedd
wrth ei bodd yn treulio amser yn yr ardd. Ymfalchïai fod ei henw
ar gofrestr Eglwys y Wern lle roedd yn ffyddlon i’r oedfaon ac
yn gefnogol i bopeth a ddigwyddai yno.

Roedd yn meddwl y byd o’i theulu hyfryd fel gwraig
rinweddol i’w hanwylyd Osi, mam gariadus i Ann a Gethin,
mam-gu, hen-famgu a hen hen famgu dyner i Paula ac
Anthony, Emma a Nicholas ynghyd ag Afa ac Elsie. Cofiwn am
Katie hefyd fel ffrind agos i Wynford, fel modryb garedig i’w
nithoedd a’i neiaint a chyfeilles ddidwyll i bawb o’i chydnabod.

Mawr yw ein braint o’i chael yn ein plith am gyhyd a diolch
am yr atgofion melys fydd yn lleddfu’r hiraeth yn ein calon ar
ôl Katie.

Fel cyfeillach estynnwn ein cydymdeimlad mwyaf diffuant
â’n cyfeillion annwyl yn eu colled a’u trallod. Boed i Dduw fod
yn agos atynt yn eu hiraeth a’u galar a’u bendithio â bendith
dawel nefol fyd.

ystaLyfera

LLongyfarChiaDaU Mawr i BrEnDa a KEn
Ar 23 Hydref yng ngwesty Peterstone Court, Aberhonddu fe
gafodd pawb oedd yn bresennol amser hyfryd yng nghwmni
Brenda Lewis, gynt o Ystalyfera a Dr Ken Harvey wedi iddynt
briodi ychydig yn gynharach yng nghapel Ty’n-coed.

Yn ôl y disgwyl roedd y wledd a baratowyd ar ein cyfer wrth
fodd pawb a’r cymdeithasu o gwmpas y byrddau yn hwylus
dros ben.

Pob dymuniad da i Ken a Brenda wrth iddynt gamu i’r
dyfodol fel gŵr a gwraig.

CaiS aM wyBoDaETh
Oes unrhyw un yn cofio neu’n gwybod lle roedd y Central Hall
yn Ystalyfera? Roedd sawl neuadd yn Ystalyfera ar ddechrau’r
ganrif ddiwethaf - Coliseum, Premiere, Tudor Hall, Capitol a’r
Empire, ond beth am y Central Hall? Os oes gan rywun
wybodaeth cysylltwch â Viv Guerrier, 01639 633230.
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Teulu’r Wern
Hanes Capel y Wern, Ystalyfera

Gareth Hopkin

Cyfrol o hanes un o gapeli Ystalyfera

1864-2014.

Ceir yma gofnod manwl o fywyd a

bwrlwm Capel y Wern

gan ei Weinidog presennol. Pris £10. 

Copïau ar gael oddi wrth yr awdur -

01792 845135

DaThLU
Ganwyd merch fach, Mali Haf, i Nicola ac Owain, Alder
Avenue, Ystradgynlais, wyres i Mr a Mrs Gareth
Evans,Ystradowen a gorwyres i Mr a Mrs Gerwyn Thomas,
Heol Newydd. Llongyfarchiadau.

Dymuniadau gorau am ben-blwydd hapus iawn yn 90 oed i
Mrs Nellie John, Heol Newydd.

CLEifion
Adferiad buan i Mr Geraint Harris, Heol Gynol, sydd wedi
derbyn triniaeth mewn ysbyty.

gwaSanaETh Coffa
Ar 11 Tachwedd, cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa yn y Neuadd
o dan arweiniad y Ficer Teale. Daeth nifer ynghyd gan gynnwys
plant hŷn yr ysgol. Atgoffwyd pawb am y trigolion a fu farw yn
y ddau ryfel byd a gosodwyd torchau o babïau coch. Crewyd
naws arbennig i gloi y gwasanaeth gyda Sioned Bevan o
flwyddyn 4 yn canu’r Alwad Olaf ar y cornet.

cwmLLyNfeLL 



gwiBDaiTh
Aeth nifer o aelodau Cymru Bywiog y pentref ar ymweliad ag
Abaty Cwm Hir ger Llandrindod. Aeth mis o baratoi gan y
perchnogion i addurno’r 52 ystafell ar gyfer y Nadolig, pob
ystafell â thema arbennig a choeden Nadolig briodol ym mhob
un. Roedd yna wledd i’r llygaid a  digon o groeso. Serch hynny
byddai gweld ambell air yn Gymraeg, megis ‘Croeso’ with y
drws a ‘Nadolig Llawen’ fan hyn ac acw wedi bod yn dderbyniol
gan ein bod yng Nghymru a gweddillion Llywelyn Ein Llyw Olaf
yn gorwedd gerllaw.

y CaPEL 

Cofio aBEr-fan
Cawsom oedfa deimladwy a pharchus iawn ar 22 Hydref wrth
i ni gofio am drychineb Aber-fan. Dyfynwyd cerddi o lyfr Wyn a
Christine James, Dagrau Tost, cerddi sy’n ymwneud â’r
drychineb, gan y Parchedig Gareth Morgan Jones.
Chwaraeodd Huw Rees y darn ‘Benedictus’ gan Karl Jenkins
a gwerthfawrogwyd ei gyfraniad ar yr organ.

yMDDEoLiaD
Dymunwn yn dda i Reithor y plwyf, Helen O’Shea ar ei
hymddeoliad. Mae cydweithrediad rhagorol rhyngom ni
aelodau Capel yr Alltwen ac aelodau Eglwys Sant Ioan. 

MErChED y wawr
Daeth Nan Lewis, un o gyn-lywyddion cenedlaethol Merched
y Wawr, a chyn-enillydd y Fedal Ddrama yr Eisteddfod
Genedlaethol i’n hannerch yn ein cyfarfod mis Hydref. Bu’n
cyfieithu gwasanaeth Cwrdd Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd
am lawer o flynyddoedd a mawr yw ein diolch iddi. Soniodd am
ei magwraeth yng Nghwm Gwendraeth wrth gyfeirio at natur y
gymdeithas yn y pentrefi glofaol - y gwaith, y diwylliant a’r
capeli. Bu’n brynhawn didwyll a doniol ac wrth fodd pawb. 

CoDi arian 
Mae Grŵp Codi Arian Macmillan yr Alltwen wedi bod yn brysur
iawn dros yr wythnosau diwetha. Cynhaliwyd bore coffi yn La
Carrabasse, Ffrainc gan Jen a Ken Taylor gan godi £425 a bu
sioe ffasiwn lwyddiannus yn y Manor Park, Clydach ddechrau
Tachwedd. Mae Betty Ann Jones wedi agor ei chartref yng
Nghlos Llwyn-allt yn ôl yr arfer i bawb gael mwynhau yr
addurniadau Nadolig arbennig yno a mwynhau lluniaeth a raffl.

noSon i gyfarCh anEirin KaraDog 
Bu noson hwyliog a hynod ddifyr yn Nhŷ’r Gwrhyd ar Nos Lun
21 Tachwedd i gyfarch y Prifardd Aneirin Karadog, cyn-ddisgybl

yn Ysgol Gymraeg Pontardawe ac Ysgol
Sul Soar, ar ei gamp wrth ennill Cadair
Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy 2016.
Clywodd y gynulleidfa farn un o feirniaid y
Gadair, y Prifardd Tudur Dylan Jones am
nodweddion rhagorol y dilyniant buddugol
o gerddi “Ffiniau” ac yna mewn sgwrs gyda
Robert Rhys, Uwch-ddarlithydd y Gymraeg
yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol

Abertawe, soniodd Aneirin am gefndir eu cyfansoddi a’r hyn
sy’n ysgogi ei farddoniaeth. Cafodd nifer o feirdd gyfle hefyd
ar y noson i gyflwyno eu llongyfarchion i’r prifardd newydd -
gan gynnwys y Prifeirdd Alan Llwyd, Christine James a Tudur
Hallam - anfonodd gerdd o Houston, Tecsas lle y mae’n byw
ar hyn o bryd wedi ennill ysgoloriaeth Fulbright. Bu dau gyd-
fyfyriwr i Aneirin yn Academi Hywel Teifi, Grug Muse a Matthew

yr aLLtweN

PoNtardawe

Tucker, hefyd yn cyflwyno cerddi i’w gyfarch, ac anfonodd y
cerddor Mr Phormula (Ed Holden) rap ar ffurf clip sain i’w
chwarae ar y noson yn canmol camp ei gyn-gyd-aelod o’r grŵp
Genod Droog. Daeth y noson i ben gyda darlleniad gan Aneirin
o “Ffiniau” i gyfeiliant sacsaffôn yr Athro Daniel Williams o’r Allt-
wen. 

gwaSanaETh Sifig Cyngor y DrE, PonTarDawE 
Ar brynhawn Sul Tachwedd 20 Tachwedd cynhaliwyd
gwasanaeth sifig yn Eglwys San Pedr i anrhydeddu Maer
Pontardawe, Rebeca Philips. Cafwyd perfformiadau gan Gôr
Ysgol Gymraeg Pontardawe a cherddorion Ysgol Trebannws
yn ystod y gwasanaeth a
chafwyd casgliad
arbennig ar gyfer TREAT,
elusen sy’n gweithio
mewn partneriaeth â
Bwrdd Iechyd Prifysgol
Abertawe Bro Morgannwg
i helpu gwella iechyd, lles
a chynhwysiant
cymdeithasol trigolion
cymunedau de orllewin
Cymru. Yn gyn-ddisgybl
Ysgol Gymraeg
Pontardawe ac Ysgol
Gyfun Ystalyfera, mae
Rebeca yn Gynghorydd
Plaid Cymru dros
Drebannws ar Gyngor Sir
Castell-nedd Port Talbot
ac yn weithiwr achos yn
Swyddfa Jonathan
Edwards AS ac Adam
Price AC yn Rhydaman.
Wedi’r gwasanaeth
cafwyd derbyniad hyfryd
yng Nghlwb Rygbi
Trebannws. 

TaBErnaCL

oEDfaon MiS rhagfyr 2016
11 3.00 Y Parch Owen Pugh - Oedfa Danybryn
18 2.30 Y Parch Owen Pugh - Dathlu’r Nadolig
24 23.30 Y Parch Owen Pugh - Gwylnos Nadolig
31 Dim Oedfa

oEDfaon MiS ionawr 2017
1 10.30 Y Parch Owen Pugh Cymundeb
8 3.00 Y Parch Clive Williams (Saesneg)

15 10.30 Y Parch Owen Pugh
22 10.30 Dr Dai Lloyd
29 10.30 Sul y Beibl yng Nghapel Soar

Soar

Er Cof 
Bu farw ein hannwyl flaenor a chyfaill Mrs
Beryl Davies yn ei chartref yn Rhyd-y-fro ar
fore Mawrth 23 Tachwedd, ddiwrnod cyn ei
phen-blwydd yn 81 oed, yng ngofal tyner ei
hunig fab, Hywel Wyn. 

Dioddefodd gystudd byr ond dwys yn
ddewr a chafodd Hywel Wyn gymorth
amhrisiadwy gan dîm o nyrsys Marie Curie
yn ystod ei dyddiau olaf. Fe’n synnwyd wrth weld y dirywiad
cyflym yn ei chyflwr dros yr haf ac mae tristwch mawr yn Soar
o golli aelod mor werthfawr ac mor gu. 

Treuliodd Beryl ei hoes yn ardal Pontardawe. Ganwyd hi a
magwyd hi yn Thomas Street a bu hi a’i theulu yn aelodau
ffyddlon yn Soar. Yno priododd Tom, ac yno y bu ei thad a’i
mab fel hithau yn flaenoriaid. Bu’n athrawes Ysgol Sul i
genedlaethau o’r plant lleiaf, gan fwynhau eu dysgu ac yn eu
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paratoi ar gyfer gwasanaethau ac roedd yn sicrhau eu bod yn
cael parti Nadolig wrth eu bodd - ac roedd pob un o’i disgyblion
yn dwlu ar ‘Anti Beryl.’ Bu’n dal wrth y gwaith tan ddechrau’r
haf eleni. Byddwn yn gweld eisiau ei llais swynol yn arwain y
canu, ei pharodrwydd i gymryd rhan mewn gwasanaeth a
dosbarthu cylchgronau’r enwad. Roedd ei chyfraniad fel
Dirprwy Drysorydd Soar a Chymdeithas Genhadol Dyffryn
Tawe (ac wedyn ei llywydd), yn werthfawr dros ben. Bu ei
chyfraniad a’i dylanwad ar Gymdeithas y Chwiorydd hefyd yn
allweddol. 

Yn gyn-ddisgybl Ysgol Ramadeg Pontardawe, dechreuodd
ei gyrfa ar staff swyddfeydd yr NCB. Hi oedd un o aelodau
gwreiddiol Cymdeithas Rieni Ysgol Gymraeg Pontardawe a
bu’n aelod o Gôr Trebannws am gyfnod hir. Fe’i cofir fel
cymydog caredig a gofalus, yn ferch, gwraig, a mam heb ei hail
ac yn famgu oedd yn dotio ar ei hwyrion Bethan a Ryan. Mae
Hywel Wyn yn gwerthfawrogi’n fawr y cymorth a gafodd gan
holl staff Canolfan Iechyd Pontardawe, Fferyllfa Well a’r holl
weinyddesau fu’n gofalu amdani. 

Mae bwlch enfawr yn Soar ar ei hôl a diolchwn i Dduw am
gael ei chwmni a’i gwasanaeth ar hyd y Daith. 

CaPEL y Baran
Cawsom oedfa fendithiol ddechrau mis Tachwedd o dan
arweiniad y brawd John Harri. Pregethodd yn ddeallus ar
anogaeth Paul i’w fab yn y ffydd, Timotheus; ei anogaeth iddo
lynu at y ffydd a ddaeth iddo drwy Lois ei nain ac Eunice ei
fam. Clywn yn gyson gan lawer heddiw am ffydd eu hynafiaid
duwiol, rhai a fagwyd yn sŵn yr Efengyl ond sydd bellach wedi
hen anghofio ei hymarfer. Nid rhyfedd i George Rees yr
emynydd a’r bardd weddïo yn ei emyn cyfarwydd:

O tosturia wrth genhedlaeth
gyndyn, wamal, falch ei bryd
sy’n dirmygu’i hetifeddiaeth
a dibrisio’i breintiau drud;
oes a giliodd o’th gynteddau
yn ei blys am fwyniant ffôl;
oes sy’n fyddar iawn ei chlustiau
i’th alwadau ar ei hôl.

Anogaeth Paul oedd ar i Timotheus bregethu’r Gair ‘boed yn
gyfleus neu’n anghyfleus’. Da o beth yw i ninnau heddiw gael
ein hatgoffa o hyn hefyd. Ger pentref bach Sarn Mellteyrn yn
Sir Gaernarfon saif capel Tŷ Mawr, capel cyntaf y Methodistiaid
yn y Sir. Sefydlwyd yr achos  wedi i Hywel Harris ymweld â’r
ardal tua’r flwyddyn 1740 a chynnal seiat yn fferm gyfagos Tŷ
Mawr. Ar wyneb y capel mae ‘na lechen las ac arni’r geiriau
sy’n rhybudd i’r gennad a’r gynulleidfa; ‘Pregetha’r Gair, bydd
daer, gwrandewch a bydd fyw eich enaid”. Dywedodd Paul
hefyd wrth Timotheus am argyhoeddi i geryddi ac i galonogi.
Tybed ai oherwydd bod disgyblaeth yr eglwys oddi mewn ac
oddi allan wedi treulio mor denau mae ein cymdeithas heddiw
a’i moesau ar chwâl? Barn Sir James Anderton y pregethwr
lleyg gyda’r Methodistiaid a chyn Brif Gwnstabl Manceinion
flynyddoedd yn ôl oedd bod ein cymdeithas yn ‘swirling in a
human cesspit of its own making’. Ac yn ôl y penawdau dyddiol
ar y cyfryngau nid oes dim wedi newid er gwell. Ond na
ddigalonnwn yn ormodol; diolch am yr hyn sy’n ein calonogi.
Diolch am ambell Onesiphorws yn ein heglwysi ac yn ein
cymdeithas. Rhain yn wir yw halen y ddaear. Diolch i’r gennad
am dynnu ein sylw at egwyddorion sylfaenol y ffydd Gristnogol.
Bydd oedfa mis Ionawr o dan ofal y brawd Eifion Walters, mis
Chwefror y brawd Walford Morris, mis Mawrth y Parchedig
Owen Pugh. Bydd pob oedfa am 2.30 y prynhawn ac estynnir
croeso cynnes iawn i bawb.

rHydyfro

Saron 

ionawr 2017
8 Y Parchedig John Roberts 

15 Y Brawd D C Davies, Y Glais
22 Y Parchedig Gareth Morgan Jones
29 (i’w drefnu)

gwELLhaD BUan
Ein dymuniadau gorau am wellhad buan i Ferial Roberts,
Waun Pen-lan, sydd wedi derbyn triniaeth lawfeddygol ar frys
yn Ysbyty Treforys. Gobeithiwn y bydd yn ôl yn ei chartref gyda
Randal ei gŵr erbyn i’r geiriau hyn ymddangos yn y Llais.

TaiTh EDwarD LLwyD
Bydd taith gan Gymdeithas Edward Llwyd yn yr ardal ar 14
Ionawr 2017. Mae croeso i unrhywun, yn enwedig dysgwyr, i
ymuno a llosgi bant peth o fwyd moethus y Nadolig. Bydd y
daith o ryw 5 milltir yn ymweld â hen Eglwys Llan-giwg; bydd
peth dringo ar y cychwyn a rhai mannau gwlyb. Am fwy o
wybodaeth cysylltwch â minnau ar 01792 864238

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

nEBo

oEDfaon 10.30 a.M. ySgoL SUL 2.30 P.M.

rhagfyr
11 Y Parchedig Owen W. Pugh 
18 Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun (10.30 a.m.)
18 Gwasanaeth Carolau (7.00 p.m.)
25 Y Parchedig Owen W. Pugh - 

Gwasanaeth Bore Nadolig (9.00 a.m.)

oEDfaon 10.30 a.M. ySgoL SUL 2.30 P.M.

ionawr
1 Dim oedfa.
8 Y Parchedig Owen W. Pugh: Oedfa Gymun

15 Y Parchedig Meirion Evans
22 Y Parchedig Owen W. Pugh
29 Y Brawd Clide Briggs

LLongyfarChiaDaU
Carwn longyfarch dwy o ieuenctid yr Ysgol Sul am anfon eu
gwaith arlunio i fewn i’r gystadleuaeth yn yr eisteddfod eleni,
sef Carys Ivey a Bethan Davies ac enill gwobr gyntaf ac ail.
Hefyd, Mansel Glasbrook am gystadlu ar ganu emyn dros
ddeg ar hugain oed ac yn deilwng o’r wobr gyntaf.

Diolch hefyd i Mansel am ganu Cân y Cadeirio ar fyr rybudd
yn absenoldeb Anneka Bell.

Diolch hefyd i Mr. Gethin Thomas, Dre-fach, Llywydd
Anrhydeddus y dydd, am ei anerchiad safonol a’i rodd
sylweddol a charedig. Mae yn anodd gwybod ble mae Gethin
yn cael yr amser i lenwi yr holl alw sydd arno.

Diolch i’r beirniaid Cerdd, sef Mrs Janet Jones; Llefaru: Y
Prifardd Einir Jones; Arlunio: Barry a Linda Plummer. Gwaith
ysgrifenedig yr ysgol a’r ardal leol: Mrs Nerys Davidson.
Cyfeilydd: Mr Jonathan Morgan B.Mus. LRAM. Cerddi a Meistr
Defod y Cadeirio: Y Prifardd Einir Jones a’r Trwmpedwr oedd
Mr Neil Palmer.

Enillydd y Gadair eleni am yr ail dro oedd Hannah Roberts,
o Gaerdydd ers deugain mlynedd ond yn enedigol o Dre-boeth.
Roedd y gadair yn rhoddedig gan Phyllis o’r Felindre. Dyma’r
eildro i Hannah ennill yn Felindre ond mae ganddi un ar
bymtheg o gadeiriau. Mae hefyd wedi ennill y Brif
Gystadleuaeth lefaru a derbyn Medal Llwyd o’r Bryn yn
Eisteddfod Genedlaethol 1984. Mae yn parhau â diddordeb
mewn cyfansoddi cerddi i eisteddfodau bach Cymru. 

feLiNdre
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Diolch hefyd i Sara David a Rhys Williams am arwain y
prynhawn a Phyllis Bell am arwain yr hwyr. Bu plant yr ysgol
leol yn brysur drwy’r prynhawn a diolch i’r staff am eu cyfraniad
hwythau. Diolch hefyd i bwyllgor yr eisteddfod, y paratoadau
llwyfan, paratoi bwyd, wrth yr raffl ac wrth y drws.

Daeth Parti Dawnsio Gwerin Pen-rhyd, Rhydaman yn
fuddugol yn yr Ŵyl Cerdd Dant ym Mhwllheli, ac un o’r
dawnswyr yw Mali, wyres i Marina Llewellyn, Abergelli.
Llongyfarchiadau ar ennill y wobr gyntaf o dan arweiniad
Jennifer Maloney.

ySByTy
Dymuniadau gorau i Wayne Harris sydd wedi bod yn yr ysbyty
dros nos. Hefyd, i Nora Williams sydd wedi cael triniaeth
cataract yn Santa Maria. Daeth Victor Japp allan o’r ysbyty a
dymunwn yn dda iddo. Gobeithio fydd pawb yn holliach erbyn
y Nadolig.

CyDyMDEiMLo 
Ar ôl cystudd hir mewn cartref preswyl bu Dilys Richards, Gelli-
wern Fawr, farw yn dawel a hithau dros 100 oed.
Cydymdeimlwn gyda’i merch a’i mab yng-nghyfraith, Mary a
David Edwards a’u teuluoedd. Roedd Dilys yn aelod o’r Orsedd
ac yn perthyn i lawer mudiad arall.

nEUaDD y PEnTrEf
Cafwyd noson arbennig yn y Neuadd yng nghwmni Jeff Childs
pan oedd yn siarad ac yn dangos sleidiau ar hen deuluoedd
bonheddig plwyf Llangyfelach. Mae tua 15-20 mlynedd ers pan
fu gyda ni o’r blaen. Mae ei gof yn arbennig o dda ac mae’n
ddiddorol dros ben. Cadeirydd anrhydeddus y noson oedd Mr
Kelvin Williams, Ffynnon-fedw. Roedd ei araith yntau yn
ddiddorol a daeth â’i fab Rhys gydag ef. Cyn i ni gymdeithasu
gyda chaws, gwin a bisgedi, cafwyd gorchwyl arbennig o
gyflwyno rhodd gan Gadeirydd y Neuadd, sef Helen Jones a
Kelvin Williams i Eirlys Jones gynt o Llwyngwenno am ei
gwaith arbennig, amrhisiadwy fel Ysgrifenyddes y Neuadd am
dros bum mlynedd ar hugain, a gwneud hynny mor drylwyr ac
o safon uchel heb unrhyw ffws.

LLongyfarChiaDaU
Ganwyd mab i Rhian a Steve Bell, gynt o Gastell Pigyn ond yn
byw ’nawr yn Llanmorlais, sef Idris Hedd, brawd i Mabon ac
ŵyr i Keith ac Anne, Castell Pigyn. Dymuniadau gorau i Catrin
a Thomas Bonnell; mae Catrin yn wyres i Danny a Helen
Jones, Carreg-Llwyd. Priododd y ddau yn Eglwys Rhosili a
boed iddynt gael bywyd llawn bendithion gyda’i gilydd ym
Mhont-iets. 

DinaSyDDion hŷn
Cafwyd prynhawn difyrrus yn y Neuadd gan gôr o ferched o
ardal Pontarddulais o dan arweiniad Betty Coleman. Maent
wedi bod gyda ni lawer tro o’r blaen ac mae eu lleisiau yn dal
mor swynol ac erioed. 

Aeth ein trip eleni i’r Fenni a Henffordd, a chafwyd diwrnod
braf er gwaethaf y tywydd yma yn Felindre. Amser gwledda yw
y Nadolig a llawenhau i ddathlu Gŵyl y Geni. Cafwyd cinio i
ddathlu’r Nadolig yn y ‘Shepherds’ a phawb wedi mwynhau’r
pryd blasus. Yna gorffen y flwyddyn yng nghwmni plant yr
ysgol, a the hyfryd i ddymuno nadolig Llawen a Blwyddyn
newydd Dda i bawb.

MarwoLaETh
Trist oedd clywed am farwolaeth Mrs Gwyneth Davies,
gweddw’r diweddar Gomer, Heol Abertawe, Trebanos. Bu farw
Gwyneth ar 21 Hydref yn Ysbyty Treforys ar ôl cystudd hir.
Roedd Gwyneth yn gyn-faeres Cyngor Tref Pontardawe ac yn
aelod ffyddlon yng nghapel Gosen. Cynhaliwyd gwasanaeth
yng Ngosen o dan ofal Mr Gareth Hopkin, ac fe ddarllenwyd
cerdd er cof am ei famgu gan Gareth, ŵyr Gwyneth.

Cydymdeimlwn â’i mab Philip, ei merch-yng-nghyfraith Iola,
yr wyrion Gareth a Beca a’r teulu i gyd.

Da iawn, ToMaS
Ym mis Hydref, ar ôl cael ei ysbrydoli gan raglen ‘Countryfile’
er lles yr elusen ‘Plant mewn angen’, aeth Tomos Hurst-
Hughes ati i gasglu noddwyr a threfnu taith gerdded iddo fe a’i
deulu. Roedd y siwrnai bron 6 milltir i gyd, tipyn o gamp i
blentyn 6 oed. Casglodd Tomas £258, ond ar ôl clywed am ei
ymroddiad a’i frwdfrydedd, derbyniodd swm cyfatebol gan
gwmni lleol, gan wneud cyfanswm o £516.00.

Yn y lluniau gwelwn
Tomos a’i ffon gerdded
yn paratoi am y daith.
Cafodd y ffon ei wneud
gan un o gymeriadau
Trebannws dros hanner
can mlynedd yn ôl, a
braf yw ei gweld hi’n dal
i roi cymorth. Mae’r ail
lun yn dangos Tomas yn
gwenu o glust i glust o
flaen y siec wreiddiol ar
ôl cyflawni’r gamp fawr.

Hoffai Tomas ddiolch i
bawb a’i cefnogodd a
rhoi mor hael.

yMChwiL CanCr
Cynhaliwyd Bore Coffi a Ffair Nadolig yn Neuadd y Pentref,
ddydd Iau, 27 Hydref. Agorwyd y digwyddiad gan Faer Cyngor
Tref Pontardawe, Rebeca Phillips a chodwyd swm
anrhydeddus iawn o £550. Dymuna’r Pwyllgor ddiolch i bawb

trebaNos

10



am eu haelioni at yr achos hwn sy’n effeithio ar fywydau
cymaint yn ein cymunedau.

Rebeca Phillips, y Maer, yn agor y Ffair.

PanT-y-CrwyS
Llongyfarchiadau gwresog i Cathy Davies a lwyddodd i
gerdded i gopa Kilimanjaro, Tanzania yn ddiweddar. Mae
Cathy yn wyres i Gwenfil Davies, gynt o Heol Clydach ac yn
ferch i Huw a Christine a gefaill i Lisa. Mae Cathy yn yr Heddlu
(West Midlands Constabulary) yn Birmingham. Aeth 37 o’r
gweithle ar y sialens i gyrraedd copa mynydd uchaf Affrica er
lles gwahanol elusennau yn ardal Birmingham. Camp yn wir
ac mae’r teulu cyfan yn falch iawn ohoni.

PrioDaS
Llongyfarchiadau i Rhian (Jones) a Kelvin Jenkins ar achlysur
eu priodas ar 30 Hydref yn Blanco’s, Port Talbot. Pob
dymuniad da iddynt i’r dyfodol.

DErByn graDD
Llongyfarchiadau i Rhian Jenkins (Jones) uchod, merch
ieuengaf Meurig a Cheryl Jones, Rhyd-y-gwin, gynt o fferm
Cynghordy Fach ar dderbyn gradd M.Sc mewn ‘Advanced
Practice in Health’ ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Rhian yn
gweithio fel ‘Advanced Nurse Practitioner’ yn Ysbyty Castell-
nedd Port Talbot ac wedi ymgartrefu ar yr Alltwen gyda’i gŵr
Kelvin a’i mab Rhys.

gEnEDigaETh
Pob dymuniad da i Bethan (James) a Rhys Pritchard, y Fenni
ar enedigaeth eu hail blentyn Carys Gwenno, chwaer fach i
Jac. Mae Carys yn or-wyres gyntaf i Hazel James, gynt o Heol
Clydach ac yn or-wyres arall i June Booth, Pontardawe. Pob
bendith ar y teulu oll a chroeso arbennig i Carys.

yn yr ySByTy
Mae Megan Lynn Davies, Glais House, gynt o Heol Clydach
yn Ysbyty Singleton. Mae ei hiechyd yn fregus ers sawl
blwyddyn ac rydym fel aelodau yn cofio amdani.

CLaDDEDigaEThaU
Ym mis Hydref claddwyd, ym mynwent Pant-y-crwys, Russell
Williams, gŵr y ddiweddar Margaret, Lancaster. Hefyd
claddwyd Eric Ashton, gŵr y ddiweddar Myfanwy (Williams) a
thad Rebecca ac Oliver. Cydymdeimlwn fel eglwys gyda’r ddau
deulu yma yn eu hiraeth a’u galar.

oEDfa naDoLig
Cynhelir Oedfa Gymun yn y Festri ar fore’r Nadolig am 9 o’r
gloch.

craiG cefN Parc

CanoLfan DrEfTaDaETh CLyDaCh: CyfarfoD
BLynyDDoL

Morwyn EDwarDaiDD
Gyda’i boned a’i siambar/ ‘gozunder’ ‘cos
it goes under the bed see’ fe
drosglwyddodd Phylis, un o’r morynion
‘uchaf’ storïau o fywyd mewn cartref
Edwardaidd i aelodau Canolfan
Treftadaeth Clydach.

Soniodd am y footman a dreuliai
ormod o amser o flaen y drych a chael un
dudalen ar ddeg o gyfarwyddiadau ar sut
i agor drws! Y tweennies, aelodau ifanc
o staff newydd adael yr ysgol a fyddai yn
glanhau y lle ac roedd yn rhaid iddynt gario bwcedi enfawr yn
llawn glo i fwydo’r tanau er mwyn cynhesu’r ’stafelloedd erbyn
i’r teulu godi yn y bore; cario jygiau o ddŵr poeth lan y grisiau
canol i’r baddonau - mor drwm roedd yn rhaid cael dwy law i’w
cario ond roedden nhw bob amser yn mynd yn dwym wrth ddal
gwaelod y bwced a dim llaw i ddal canllaw’r grisiau

Adroddodd Phylis storïau am dai eraill, er nad oedd wedi
bod yn un ohonynt, lle roedd efeilliad o fechgyn fel footmen
achos eu bod nhw’n edrych yn bâr ardderchog bob ochr i’r
drws. Mae’n debyg mewn tai eraill byddai morynion neu
weision yn colli eu gwaith os fyddai’r Dug yn eu gweld. ‘Ry’n
ni’n byw mewn tŷ da ac mae gofal da amdanom.’

Gwnaeth Debra John gyflwyniad difyr iawn fel Phylis ar ôl
cyfarfod busnes sych Canolfan Treftadaeth Clydach yn Eglwys
Santes Fair ar Hydref 25ain.

gwyn Evans

MErChED y wawr
Yn ystod mis Tachwedd bu Dr Mair Rees, sy’n gweithio ar hyn
o bryd fel Golygydd rhan amser i Wasg Gomer ac i’r Corpws
Corff Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe. Cawsom sgwrs
ddifyr ganddi am ei magwraeth yn ardal Fforest-fach, gyda’i
mam yn un o’r menywod llaeth diwethaf yn yr ardal. Cafodd
fferm y teulu ei gwerthu oherwydd prynwyd y safle ar gyfer y
Parc Busnes yn Fforest-fach. Bu’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera, graddiodd ym Mhrifysgol Manceinion a bu am rai
blynyddoedd yn Therapydd Celf. Ar ôl priodi a magu plant
dychwelodd i’r coleg yng Nghaerdydd a derbyniodd
Ddoethuriaeth yn y Gymraeg. Ffrwyth ei gwaith ymchwil yw
llyfrau’r Llawes Goch a’r Faneg Wen. Mae’n gefnogwr brwd o
Fenter Iaith Casnewydd ac ar gyfnodau wedi cael siop Dalen
Newydd yng Nghaerlleon. Erbyn hyn mae’r busnes stwff.com
sy’n darparu anrhegion bach Cymreig eu naws ar gael ar
wefan ac hefyd ar stondin ar faes yr Eisteddfod.

Dr Mair Rees wrth ei stondin.

cLydacH
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Mae’r Corpws Corff Cenedlaethol yn gyfrifol am gasglu data o
holl eirfa siardwyr Cymraeg er mwyn creu banc o eiriau.
Ymhen blynyddoedd bydd yn adnodd arbennig ar gyfer pobl
sy’n siarad ac yn astudio’r iaith. Mwy na thebyg fe welwn Mair
nôl yng Nghwm Tawe eto yn recordio rhai o’r aelodau yn
siarad. Llywyddwyd y cyfarfod gan Brenda Evans a diolchwyd
i Mair gan Annette.

yr EgLwyS fEThoDiSTaiDD
Diwedd Tachwedd cynhaliodd Guild y Wesle ei ffair Nadolig yn
arbennig i godi arian at roi anrhegion drwy gynllun Mr X.
Gwnaethpwyd £1,100 o elw ac o ganlyniad rhoddwyd 110 o
anrhegion at yr Apêl. Caiff yr Apêl hon ei chydlynu drwy’r
Gwasanethau Cymdeithasol yn ardal Abertawe.

rhanBarTh
Ar ôl gwrando ar Dr Esyllt Jones yn siarad ym mhenwythnos
Preswyl y Mudiad yn Abertawe ddechrau Medi a dangos
gwaith grwp S.O.S (Share our Skills - gwnïo) Clydach a dangos
y calonnau a wnaed er mwyn lleddfu ychydig ar ferched ar ôl
triniaeth canser y fron, penderfynodd Esyllt fynd ati gyda
chefnogaeth y Pwyllgor Rhanbarth i wneud o leiaf hanner cant
o galonnau fel gweithgaredd i gydfynd â Dathlu’r Aur sef
dathliad hanner canmlwyddiant y mudiad. Daeth criw da i’r
Institiwt yng Ngorseinon a buont wrthi’n ddyfal gan greu cant
o galonnau. Diolch i Iris Williams, Enfys Dix, Margaret Cairns
a Mair Williams am eu gwaith caled ar y dydd.
Gwerthfawrogwyd eu hymdrechion yn fawr iawn.

ffair EgLwyS y SanTES fair
Cynhaliwyd Ffair Nadolig yn Eglwys y Santes Fair ar ddydd Iau
24 Tachwedd. Agorwyd y Ffair, ar ôl gair o groeso gan y
Parchedig Dorothy Lewis, gan Gôr Ysgol Gellionnen. Codwyd
£2,929. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

CaPEL y nanT
Ddechrau Tachwedd, a’r
oedfa yng ngofal y Parchedig
Dewi M. Hughes bedydiodd
Dewi ei wyres, merch
Rhiannon ac Aled. Roedd yn
hyfryd cael y teulu yn
bresennol a chafwyd oedfa
fendithiol iawn a chyfle i
gymdeithasu yn y Neuadd
wedyn.

Croesawyd y
Parchedigion John Gwilym
Jones, Kenneth Lintern ac
Emyr Gwyn Evans i
wasanaethu yn ystod y mis,
yn ogystal â’n harweinydd
Robat Powell.

TaiTh i’r LLyfrgELL gEnEDLaEThoL.
Yn dilyn sgwrs gan Meilyr Powell ac Aled Rhys Hughes am
Mametz trefnodd Robat a Sheila daith I’r Llyfrgell
Genedlaethol. Cawsom ein tywys ar daith arbennig o amgylch
y Llyfrgell gan Emyr a gweld llawer o drysorau’r genedl. Profiad
arbennig oedd gweld Arddangosfa Mametz ac hefyd Aber-fan.
Roedd y ddwy arddangosfa yn arbennig iawn a’r lluniau yn
ddirdynnol. Cawsom bryd o fwyd yn Nhafarn Ffostrasol ar y
ffordd adre.

Cofio nan hoPKin
Yn ystod y mis bu farw Nan Hopkin, gweddw Howard Hopkin
a mam Richard, sy’n swyddog ym Mhencadlys Cymry

Llundain. Yn hannu o’r Glais, bu Nan yn
Ysgol Ramadeg Pontardawe cyn paratoi i
fod yn athrawes yng Ngholeg Hyfforddi’r
Barri.

Gan fod swyddi i ferched ieuanc yn brin
ym Morgannwg, cafodd swydd gyda nifer o
ferched Cwm Tawe yn Essex, cyn
dychwelyd wedi’r rhyfel i swydd yn Ysgol
Babanod Trebanos, lle bu’n fawr ei pharch.

Arbenigodd yn hwyrach ym Myd Addysg
Arbennig, a llwyddodd i gael nifer fawr o blant i feistroli’r grefft
o ddarllen yn ysgolion Gorllewin Morgannwg gan ddefnyddio
Ysgol Llan-giwg fel canolfan.

Roedd Nan a’i theulu’n ffyddlon iawn yng Nghapel Salem,
Faerdref, cyn ymuno gyda Hebron a Charmel yng Nghapel y
Nant.

Cydymdeimlwn â Richard wedi iddo golli ei angor yng
Nghwm Tawe.

Tal williams

CwrDD ChwarTEr gorLLEwin Morgannwg
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyfundeb Gorllewin Morgannwg yn
ystod mis Tachwedd yng Nghapel y Nant, Clydach.
Llywyddwyd dechrau’r cyfarfod gan y Cadeirydd, Mr Robat
Powell, arweinydd Capel y Nant. Annette Hughes a Sheila
Powell a gyflwynodd yr arweiniad defosiynol. Cynhaliwyd
cyfarfod busnes byr a chadarnhwyd y swyddogion am y tymor
nesaf. Diolchwyd i Mrs Anne Davies am ei gwaith fel
Ysgrifennydd y Cyfundeb ers rhai blynyddoedd. Cyflwynwyd
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rhodd iddi gan yr ysgrifennydd newydd, Mrs Wendy Ellis o
Fethel, Sgeti. Cynigiwyd bod Mr John Williams o Seion, Glais
yn parhau fel Trysorydd ac enwebwyd Mrs Anne Davies fel Is-
lywydd y Cyfundeb. Diolch i Ann Williams am gyfeilio ar fyr
rybudd.

Estynnodd Robat ddeheulaw cymdeithas i’r Llywydd
newydd, sef y Parchedig Clive Williams, gweinidog Bethania,
Sgiwen. Diolchodd Clive i Robat am ei waith fel Cadeirydd. Yna
cawsom anerchiad grymus iawn gan Robat ar yr adnod o’r ail
lythyr i Gorinth: ‘Peidiwch â digalonni’. Roedd y neges yn
arbennig o werthfawr gan mai’r bore hwnnw y torrodd y
newydd mai Donald Trump fydd Arlywydd nesaf yr Unol
Daleithiau.

Ar ôl yr anerchiad gweinyddwyd y Cymun gan y Parchedig
Clive Williams. Gwnaeth hynny yn hynod effeithiol i goroni
cyfarfod llawn bendithion. Dymuniadaun gorau iddo fel
Cadeirydd y Cyfundeb.

CErfLUniaU
Codwyd Ysbyty Clydach er mwyn coffàu y rhai a laddwyd ac a
glwyfwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, 1914-18. Bu nifer o aelodau
Hebron, Carmel a Salem, Faerdre yn rhan o'r fenter wreiddiol
o'i chodi a'i chefnogi ar
hyd y degawdau. Yn
wir roedd Pwyllgor
Ysbyty Clydach a'r
digwyddiadau codi
arian yn rhan bwysig o
fywyd cymdeithasol
ein pentref. Siom oedd
bod y cyfan wedi dod i
ben a'r ysbyty wedi
cau rai blynyddoedd yn
ôl. Gwerthwyd y safle
er mwyn codi tai fforddiadwy/cymdeithasol. Wrth glirio'r safle
a dymchwel yr adeiladau bu un o'r gweithwyr yn ddigon
synhwyrol i gadw llestri te gyda 'stamp' Clydach Hospital Linen
Guild arnynt ac hefyd ffigurynnau (figurines) plaster o
gymeriadau'r Geni. Roedd rhain yn cael eu harddangos yn yr
ysbyty adeg y Nadolig. Efallai bod rhai o'r aelodau'n eu cofio
yno. Aethpwyd â hwy at y Cynghorydd Ioan Richard, Craig
Cefn Parc ac ef gysylltodd â Gareth Richards. Roedd nifer
ohonynt wedi torri ac angen eu glanhau. Bu Walford Davies yn
ail-baentio'r cymeriadau. Diolch yn fawr iddo. Bydd y cyfan i'w
weld yn y capel.

Bwriedir gwerthu'r cwpanau er budd elusennau.

nEwyDDion Tŷ CroESo, CLyDaCh
Ar ôl croesawu amrywiaeth o bobl i Tŷ Croeso dros y pedair
mlynedd diwethaf mae’r mudiad ‘Places of Welcome’ wedi
cydnabod ein gwaith trwy ein derbyn i’w rhwydwaith. Fel y ‘Man
Croeso’ cyntaf yng Nghymru rydym yn awyddus iawn i lefydd
tebyg eraill ymuno yn y mudiad, a’n gobaith yw y bydd y
trefnwyr yng Nghanolbarth Lloegr yn barod i baratoi fersiwn
Cymraeg o’r logo.  Mae ‘Man Croeso’ yn gorfod bod yn agored
pob wythnos am amserau penodol, rhaid i’r paned ac unrhyw
luniaeth fod am ddim, a rhaid bod yn barod i groesawu pawb,
beth bynnag eu cefndir.

Weithiau rydym yn mynd mâs i rywle arall i wasanaethu yn
y gymuned. Ers sbel rydym wedi arwain sesiwn canu emynau
mewn cartref henoed lleol, ond ar ddiwedd mis Tachwedd fe
groesawyd pobl o gartrefi henoed lleol i Gapel y Nant i sesiwn

‘Tea and Hymns’ dan nawdd Tŷ Croeso a’r Guild Wesleaid.
Roedd yn dda gweld Neuadd y Nant yn weddol lawn a phawb
yn gytûn y dylem drefnu sesiynau eraill tebyg o bryd i’w gilydd
trwy’r flwyddyn.

Yn y flwyddyn newydd, ar fore dydd Mercher rhwng 11-12
o’r gloch fe gynhelir sesiynau ‘ymarfer corff ar eich eistedd’ yn
Nhŷ Croeso. Os oes diddordeb cysylltwch â ni ar 01792
845942 i sicrhau eich lle.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus i waith Tŷ Croeso, sy’n
gwneud gwahaniaeth i ansawdd bywyd nifer o drigolion lleol.

Alan Cram yn chwarae gyda plant Heshima

LLongyfarChiaDaU
Llongyfarchiadau I Alys
Williams o Heol y Lôn,
Clydach ar ennill y wobr
gyntaf yng nghystad-
leuaeth Gymnasteg dan
12 oed Gorllewin Cymru.
Roedd yn cynrychioli
sgwad Abertawe, a
ddaeth yn ail yng
Nghaerdydd yng
Nghystadleuaeth Cymru
gyfan.
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Cigydd Llwyddiannus
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wedi eu halltu gartre C
ym

ru
 y

Gwir Flas

Dewch i’n gweld



Mae enwau afonydd Cymru yn hen iawn, rhai ohonynt yn hŷn
na’r iaith Gymraeg hyd yn oed. Yn y gorffennol defnyddiwyd
afon fel ffin rhwng tiroedd, a phan oedd Cymru’n drwch o goed,
hyd yn oed ar y mynyddoedd, roedd afon neu nant yn ffin
naturiol. Enghraifft dda yw’r afon Twrch sy’n creu ffin rhwng
siroedd Brycheiniog, Morgannwg a Chaerfyrddin.

Mae chwedl y Twrch Trwyth yn y Mabinogion yn sôn am
Arthur yn hela’r twrch trwy dde Cymru. Mae cyfeiriad at Llwch
Tawy (Llyn Tawe neu Lyn y Fan Fawr erbyn heddi) ond mae’r
enw ‘Twrch’ hyd yn oed yn hŷn na’r chwedl. Mae’r enw yn
esbonio sut mae llif y dŵr yn twrio neu’n tyrchu ei ffordd o’r
Bannau i lawr i’r cwm yn gwmws fel mae mochyn, baedd neu
dwrch yn defnyddio ei drwyn cyhyrog i dwrio’r ddaear i chwilio
am fwyd. Mae sawl afon debyg e.e. y gwys, sy’n rhedeg i’r
Twrch. Hen air am fochyn ifanc yw ‘gwys’. Gair arall am fochyn
ifanc yw aman, sydd yn yr un cyffiniau.

Mae’r enw Tawe yn golygu rhywbeth gwahanol, sef
‘hamddenol’. Daw o’r Frythoneg ‘Tam’, cyn i’r Gymraeg
ymddangos. Mae’r elfen ‘tam’ yn ymddangos mewn sawl enw
ym Mhrydain i ddisgrifio afonydd sy’n llifo’n bwyllog i’r môr.
Gyda datblygiad yr iaith Gymraeg newidodd y cytseiniaid a
trodd ‘tam’ yn ‘taf’ ac yna ‘taw’. Ychwanegwyd yr ‘e’ yn
ddiweddarach. Yn Lloegr arhosodd yr hen enw a gwelir yr elfen
‘tam’ yn afonydd Thames a’r Tamar. Diddorol nodi bod afon o’r
un enw yn rhedeg trwy brifddinasoedd Cymru a Lloegr. Cyd-
ddigwyddiad?

Mae Llynfell yn cynnwys yr elfen ‘llyfn’ sydd eto’n ddisgrifiad
o wely’r afon yn hytrach na wyneb y dŵr. Dros y blynyddoedd
cymysgodd y cytseiniaid a newidiwyd eu trefn a throdd ‘llyfnell’
yn ‘llynfell’. Enw tebyg sydd ar nant Llech. Mae gwely’r afon
yn llyfn ac yn rhedeg dros graig gwastad fel llechen.

Uwchben Cwmgïedd ceir dwy nant yn llifo tua’r Gïedd, sef
y Ceiliog a’r iâr. Ym myd natur wedi i geilog a iâr gyfathrachu
ceir Cyw, a dyna’r enw sydd i’r nant wedi’r uniad. Dyma
enghraifft o hiwmor ein cyndeidiau.

Uwchben Dan-yr-ogof mae nant haffes. Mae dwy elfen i’r
enw: ‘haf’ a ‘hesb’, sy’n golygu ‘sych’. Ym myd amaethyddiaeth
defnyddir y gair i ddisgrifio buwch neu ddafad sydd heb laeth.
Mae’r afon yn rhedeg dros y garreg galch ac yn yr haf yn
dueddol o sychu wrth i’r dŵr rhedeg i lawr trwy’r garreg i’r
ogofeydd oddi tano. Ceir yr un elfen yn yr hepste (Hesbe yn
wreiddiol).

Mae’r wysg yn ddiddorol. Hen enw Brythonig ydyw, cyn oes
y Rhufeiniaid. Pan ddaeth y Rhufeiniaid i Dde Cymru, codwyd

caer fawr yn y man a elwir Caerleon (Caer + legion) heddiw.
Roedd yr afon Wysg yn llifo gerllaw ac roedd modd i longau
hwylio i fyny. Enwyd y gaer gan y Rhufeiniaid ar ôl yr afon, sef
Isca. Mae’r elfen ‘isc’ yn amlwg yn ein geirfa heddiw: ‘p-ysg-
od’. Yn wreiddiol ystyr yr enw oedd afon yn llawn pysgod. Ceir
yr un enw ar yr afon Esk yn Ardal y Llynnoedd heddiw.

Ym Mhapurau Ynysgedwyn ceir yr enw nant y Pebyll
Bedw. Enw arall ar nant Gyrlais oedd hwn. Yn The History of
Breconshire gan Theophilus Jones dangosir Nant y Pebyll
Bedw ar fap yn rhedeg i’r Tawe yn Ystradgynlais. Felly, yng
nghyfnod Stâd Ynysgedwyn (rhwng 1600 a 1805) adnabyddid
y nant wrth yr enw hwnnw. Wn i ddim pam y newidiwyd yr enw
i Gyrlais ond esboniad posib ar Nant y Pebyll Bedw yw bod
gweithwyr teithiol y cyfnod yma yn torri’r bedw ar gyfer
cynhyrchu colosg (charcoal) clocsiau (clocs) a phren ar gyfer
celfi. Byddent yn cartrefi mewn pebyll dros dro tra’n trin y coed.
Mae’n bosib mai dyma esboniad am yr enw hyfryd yma.

Mae gyrlais yn enw diddorol hefyd. Hen air am nant yw
‘glais’ ond nid oes sicrwydd am ystyr elfen gyntaf yr enw: ‘gyr’.
Ceir sawl fersiwn o’r enw mewn hen ddogfennau” Cingleis,
Kynleic, Genles, Strackenles (Ystradgynlais). Credai’r Athro
Stephen J. Williams mai cŵn + glais oedd y tarddiad, sef
dwrgwn (otters). Awgrym diweddarach yw mai cŷn (chisel) yw’r
elfen gyntaf, ond mae hyn yn amheus iawn, gan fod y Gyrlais
yn llifo’n dawel.

Ochr draw mynydd y Drum ceir yr afon Dulais, sef afon
(‘glais’) frwnt, efallai effaith y glo. Hoffwn awgrymu mai
Gwynlais oedd yr enw gwreiddiol, afon lân o’i chymharu â’r
Dulais. Dwy afon wahanol yn tarddu naill ochr i’r Drum, un yn
frwnt a’r llan yn lân. Ceir yr un enw yn Tongwynlais, ger Castell
Coch.

Ceir yr un gair ‘glais’ yn yr enw Garw Leisiau. glais, nid llais
yw’r enw gwreiddiol. Ystyr yr enw yw ‘nentydd sy’n llifo’n arw’.

Mae Papurau Stâd Ynysgedwyn yn sôn am nant y Crythor
ar y ffin â fferm Llwyn Bedw. Mae’n enw hyfryd, ond does dim
sôn am hanes y crythor.

Ger y llwybr o Gwm Tawe i Landdeusant, Sir Gaerfyrddin
mae nant Sali Morys. Un o’r gwragedd hynny arferai groesi’r
Mynydd Du gyda chynnyrch y fferm oedd Sali yn gwerthu
wyau, menyn, bara a chaws. Darganfuwyd ei chorff ger nant
fechan a lifai i’r Twrch Fach a rhoddwyd ei henw ar y nant.

Mae’r afon gïedd yn enw anodd i’w esbonio. Awgrymwyd
bod yr enw yn tarddu o’r gair “cïaidd”, afon gas, beryglus. Mae
tueddiad i’r afon godi llif yn sydyn iawn gyda’r canlyniad o
ddifrodi yn is lawr.

Ym mhen uchaf Cwm Tawe ceir nifer o nentydd wedi’u henwi
ar ôl anifeiliaid y fferm: nant y Lloi, nant y Moch, nant yr
Ŵydd a nant y Byfre. Ni wn am unrhyw air Cymraeg tebyg i
‘byfre’. Efallai ei fod wedi newid dros y canrifoedd. Ai ‘pefr’ sy’n
golygu ‘disglair’ yw’r elfen hon? Ceir enw tebyg: nant Tywynni
(‘disglair’), tua milltir i ffwrdd.

John williams
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Afonydd Cwm Tawe
CULhwCh aC oLwEn (DEThoLiaD)
Diweddariad gan Dafydd a
Rhiannon Ifans
"Yna, disgynnodd gwyr a
chwn arno (Twrch Trwyth).
Ymdrechodd yntau i deithio i
Fynydd Amanwy ac yna y
lladdwyd banw o'i foch ef. Ac
yna fe ymladdwyd fywyd am fywyd
gydag ef ac yna fe laddwyd Twrth Llawin. Ac yna fe laddwyd
un arall o'i foch - Gwys oedd ei enw. Ac oddi yna fe aeth i
Ddyffryn Amanw ac yna fe laddwyd Banw a Benwig. Nid
aeth yr un o'i foch oddi yno gydag ef yn fyw ond Grugyn
Gwallt Eraint a Llwydawg Gofyniad.
......Ac oddi yno fe aethant i Lwch Tawy ....

Ysbaddaden Bencawr oedd tad Olwen ac mae fferm Ton
Ysbyddaden ger Coelbren ac mae'r Creunant yng Nghwm
Dulais (creu=twlc mochyn).
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Cofio Trychineb
Aber-fan

Cafwyd cyfle i nodi hanner
canmlwyddiant trychineb Aber-fan yn
Nhŷ’r Gwrhyd ar nos Lun 24 Hydref
yng nghwmni’r Athro Christine James
a’r Athro E. Wyn James. Bu’r ddau,
sy’n Athrawon y Gymraeg ym
Mhrifysgol Abertawe a Chaerdydd ac
yn arbenigwyr ar lenyddiaeth y maes
glo, yn trafod Dagrau tost - cyfrol y
maent wedi ei golygu o gerddi a
ganwyd i Aber-fan -   gyda Sioned
Williams. Roedd hi’n noson emosiynol a’r cysylltiad personol
rhwng y golygyddion ac Aber-fan i’w deimlo’n gryf. Daw
Christine James o deulu o lowyr yn y Rhondda a daw E.
Wyn James o Droed-y-rhiw, sef y pentref drws nesaf i Aber-
fan. Roedd e yno ar y diwrnod du hwnnw yn Hydref 1966,
ac yn adnabod nifer o’r rhai gollodd eu bywydau. Mae
Dagrau tost yn cynnwys wyth deg a dwy o gerddi gan saith
deg saith o feirdd a thrafodwyd y ffaith mai trychineb Aber-
fan yw’r digwyddiad hanesyddol sydd wedi esgor ar y nifer
fwyaf o gerddi yn y Gymraeg. Yn ogystal â sgwrsio am natur
y cerddi sydd wedi eu casglu yn y gyfrol, a gyhoeddwyd
mewn cyfnod yn syth wedi’r drychineb hyd at y flwyddyn
bresennol, cafwyd darlleniadau o’r cerddi gan Christine
James - rhai gan brifeirdd fel T. Llew Jones a Gwenallt ac
eraill gan feirdd llai adnabyddus, a nifer ohonynt wedi eu
casglu o bapurau bro. Roedd yn noson arbennig iawn, ac
fe gafodd y gynulleidfa’r fraint o glywed y Parchedig Derwyn
Morris Jones, a fu’n gaplan i Faer Merthyr ar y pryd, yn
rhannu ei atgofion o geisio cysuro’r teuluoedd a gollodd
anwyliaid. I gloi’r noson, bu Christine a Wyn James yn
llofnodi copïau o Dagrau tost,  a da yw dweud bod pob copi
wedi ei werthu ar y noson. Mae mwy o gopiau wedi cyrraedd
siop lyfrau Tŷ’r Gwrhyd erbyn hyn os am brynu’r gyfrol
gynhwysfawr, bwysig, ingol hon.

aBErfan, 9.13 aM
Tynwyd y llun eiconig yma gan
ffotograffydd y Western Mail ddiwrnod
y drychineb yn Aberfan. Taflwyd o
erchwyn gwely un o breswylwyr Moy
Road i ganol y  sbwriel lo a lifai trwy'r
pentref wrth i'r ty ddymchwel.

Mae'r dwylo yn nodi'r amser i'r funud: 9.13
ac mae'r llaw fach yn dynodi 7 - amser dihuno. Cadwyd y
cloc gan Michael Flynn, brawd Paul Flynn, yr Aelod
Seneddol.

O ddiddordeb i ni yng Nghwmtawe gwnaethpwyd y cloc
arbennig yma gan gwmni Smiths English Clocks (Tic Toc)
yn Ystradgynlais

aber-fan
Bu yma dwrio ers canrif a mwy
am lo, a’i gyrchu o’r ddaear hen;
er tloted cyflog colier tlawd,
bu’n ddiddan ŵr y befr wên,
yn Aber-fan,
yn Aber-fan.

Ac ysgrifennodd talcen glo
ei eirfa ar ei wyneb llwyd,
a ffeiriodd yntau â’i gyrinog law
gynhaliaeth gwraig a phlant o fwyd,
yn Aber-fan,
yn Aber-fan.

Gwelwyd y mab yn drachtio dysg,
a’i chwaer yn dilyn ôl ei droed,
a chloch Pant-glas yn galw’i phlant -
dyna fu’r breuddwyd yma erioed,
yn Aber-fan,
yn Aber-fan.

Fud gloch Pant-glas, ni elwi mwy
dy blant i bader … y mwyn di-nam.
Chwydodd yr Himalaia’i fwd,
mygwyd y crio fu’n galw … ‘Mam!’,
Yn Aber-fan,
yn Aberfan.

abiah roderick, Clydach
(allan o Dagrau Tost)



Na, nid siarad am bêl-droed ’dw i nawr, ond am fy ymweliad
â’r Ynys ar fy ffordd o Doronto i Gymru yr haf ‘ma. Pam Gwlad
yr Iâ? ’Dw i ddim yn hollol siwr ond falle achos bod llawer iawn
o hysbysebu yn denu ymwelwyr, gan addo pob math o
‘ddanteithion’ fel ‘a stopover at no extra cost’ gan eu cwmni
awyrennau, Iceland Air. Felly bant â fi i Reykjavik, eu prif
ddinas am bedwar diwrnod, a chwympo mewn cariad ‘da’r
wlad.

Pam? Wel i ddechrau roedd y tywydd yn fendigedig - awyr
las, las, haul yn disgleirio, hithau’n dal yn olau tan oriau mân y
bore, amgueddfeydd ac orieli
ardderchog, golygfeydd anarferol,
bwyd môr blasus - er rhaid cyfadde na
allwn i ddim blasu morfil minke nac
aderyn y pâl (puffin) am ffortiwn.

Beth drawodd fi fwya’ oedd faint y
gallwn ni, y Cymry, ei ddysgu oddi
wrth y wlad fach hon am farchnata.
Tan yn weddol ddiweddar doedd neb
yn meddwl am fynd i Wlad yr Iâ ond
yn sydyn mae’r Ynyswyr/Y
Llywodraeth wedi troi’r lle yn Feca i
ymwelwyr, bron dros nos. Ac fe
gofiwch hefyd fel roedd y wlad mewn sefyllfa economaidd
ddifrifol, ond ddim bellach. Erbyn heddi twristiaeth yw eu prif
incwm.

Marchnata! Pam na allwn ni efelychu’r Ynyswyr? Beth sy
yng Ngwlad yr Iâ sy’ ddim gyda ni yng Nghymru - heblaw am
ambell ffynnon boeth (geyser) a llosgfynydd! Mae’r Ynyswyr
wedi dysgu sut i farchnata’r hyn sy’ gyda nhw i ddenu gweddill
y byd. 

Gwlân: mae’r siwmperi lleol yn atynfa fawr a phobl o bob
cwr yn eu prynu. Ond mae cystal, os nad gwell gwlân gyda ni,
ac ambell felin yn y de-orllewin ddylai gael mwy o sylw. Mae’n
carthenni ni heb eu hail - cym on bois! Marchnatwch!

Ceffylau: mae’r ceffylau ar yr ynys yn hollol gorjys - mor
annwyl a chyfeillgar. Ond beth am ein ‘ponis’ ni - y Cob
Cymreig a’r ponis mynydd? Pam na allwn ni farchnata mwy o
wyliau marchogaeth a theithiau arbennig i ymweld â’r ceffylau,
a falle eu marchogaeth?

Bwydydd: mae nifer o dai bwyta yn Reykjavik yn arbenigo
mewn bwydydd lleol - pysgod gan fwya, a chig oen yw’r prif
gynigion ar y bwydlenni. Ond erbyn heddi mae bwydydd
ardderchog yng Nghymru i’w cynnig, yn enwedig y gwahanol
fathau o gaws. Fuoch chi erioed yng Nghwm Cerrig (ger
Caerfyrddin) lle mae’r siop fwyd a’r caffi gorau weles i eleni?

Adeiladau: yn ‘y marn i dim ond un adeilad gwirioneddol
wych sy’ yn Reykjavik, sef yr Harpa - neuadd lle cynhelir

cyngherddau. Meddyliwch am eiliad beth
sy’ lawr wrth y Bae yng Nghaerdydd, heb
sôn am yr holl gestyll sy’ gyda ni (ocei,
Normanaidd yw’r mwyafrif, ond mae
ambell gastell Cymreig fel Carreg Cennen
sy’n atynfa hynod). Ac mae Sain Ffagan yn
amhrisiadwy.

Yr Iaith: rhaid cyfadde’ taw dyma beth
drawodd fi fwya, sef bod yr iaith leiafrifol
hon a siaradir gan lai na 350,000 mil, ddim
mewn urhyw beryg’. Mae ieithoedd
lleiafrifol eraill, gan gynnwys ein hiaith ni
ein hunain, mewn sefyllfa fregus. Yno,

mae pawb yn ddwyieithog ac yn gallu siarad Saesneg (fel ni)
ond gyda’i gilydd eu mam-iaith maen nhw’n siarad. ’Does neb
yn ymddiheurio i’r ymwelwyr, sy’n gwybod taw mewn gwlad
ddieithr maen nhw ac yn disgwyl clywed iaith y brodorion. Beth
sy’n bod arnon ni’r Cymry? Pam ‘dyn ni’n caniatáu i Saeson a
Chymry di-Gymraeg ddi-ystyru’n hiaith ac ymddwyn mor atgas
tuag atom wrth i ni siarad ein hiaith ein hunain? 

Marchnata, marchnata, marchnata! Beth sy’n ein hatal ni’r
Cymry rhag efelychu llwyddiant yr ynys fach hon? Dim ond ni
ein hunain! Magwn falchder yn ein gwlad a gadewch i ni
sicrhau bod gweddill y byd yn ymwybodol o’n nodweddion
arbennig a’n rhagoriaethau.

hefina Philllips
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maPiau deGwm i bawb
Dewch i weld hen fapiau gogoneddus o’r ardal ar y We. Cafodd yr ardal hon,
fel bron pob ardal yng Nghymru, ei mapio yn fanwl yn ystod yr 1840au ar
gyfer casglu’r degwm.

Mae’r mapiau hyn i gyd, dros 1,200 ohonynt, wedi eu digido yn y Llyfrgell
Genedlaethol ac maent ar-lein ar wefan cynefin.cymru. Croeso i unrhywun
fynd ar y wefan hon i edrych arnynt, a chymharu’r hyn a fu gyda beth sydd
yma heddiw. Os edrychwch yn fanwl fe welwch reilffyrdd, camlesi, tollbyrth a
gweithfeydd mwyngloddio cynnar. Mae tlotai a phlastai ar draws y wlad, a
gallwch ddod i hyd i ffermydd mewn mannau anghysbell, a thiroedd
amaethyddol sydd bellach wedi eu llyncu gan drefi a dinasoedd - a
chronfeydd dŵr.

Mae prosiect Cynefin hefyd wedi digido dogfennau’r degwm sy’n mynd
gyda’r mapiau. Mae'r rhain yn enwi pwy oedd yn talu’r degwm, a phwy oedd
perch-nogion y tir, gwybodaeth ddiddorol iawn i haneswyr teulu.

Gan amlaf mae’r wybodaeth wedi ei rhoi fesul cae, ac mae hefyd yn
cynnwys enwau’r caeau a’r defnydd tir. Mae’r dogfennau a’r mapiau hyn yn
cael eu trawsysgrifio gan wirfoddolwyr er mwyn ei gwneud yn bosib i bawb
allu eu harchwilio yn hwylus yn y dyfodol, ac mae dros fil o bobl yn rhan o’r
prosiect eisoes. Er hynny, mae digon o waith ar ôl, os hoffech chi ymuno,
gallwch wneud hynny yn rhwydd ar wefan cynefin.cymru, neu trwy anfon
ebost at cynefin@llgc.org.uk

Gyda diolch

Cofion
Elin-Hâf
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
SY23 3BU • 01970 632534
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CySTaDLEUaETh
CyfLE i EnniLL aLBwM nEwyDD SBon y
wELSh whiSPErEr!
Na, nid dim ond John ac Alun sydd bellach ar y sîn canu gwlad
yng Nghymru, rhowch groeso i’r Welsh Whisperer! Dyma ei ail
albwm ac y tro yma mae’r dyn o Gwmfelin Mynach wedi galw ar
rai o gerddorion gorau Cymru i weithio gyda fe. Mae Lee Mason
(gitarydd i Lowri Evans), Wyn & Osian Jones (Ail Symudiad) ac
arwr acordion Cymru, Bryan yr Organ (o enwogrwydd Tommo a
BBC Radio Cymru) ymysg y nifer sydd wedi cyfrannu at 10 trac
llawn hiwmor, canu gwlad a gwerin Cymraeg.

Sut mae cael gafael ar CD y Max Boyce newydd? Dim ond ateb
y cwestiwn anodd yma;

Sawl aelod sydd yn y deuawd canu gwlad ‘Dylan a neil’?

Atebion at welshwhisperer@live.com neu Caeglas, Cwmfelin Mynach, Hendy Gwyn Ar Daf, Sir Gaerfyrddin,
SA34 0DJ os gwelwch yn dda. Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad hefyd.

Cewch wybod llawer mwy am y Welsh Whisperer, clywed mwy o’i ganeuon a gwylio ei fideos ac
ymddangosiadau teledu ar www.welshwhisperer.cymru.

os oes modd, tagiwch y welsh whisperer mewn llun o’r erthygl yma ar facebook a Twitter!

Cymdeithas Gymraeg
Treforys a’r Cylch

Mae 2016 wedi bod yn flwyddyn gofiadwy yn hanes y
Gymdeithas wrth i ni ddathlu ein degfed tymor. Ymhlith yr
uchafbwyntiau roedd Darlith y  Dathlu gan y darlledwr Huw
Edwards, ymweliad â stiwdio  Tinopolis yn Llanelli, taith
estynedig i Lydaw a Chinio’r Dathlu yng nghwmni’r digrifwr
Glan Davies. Edrychwn ymlaen at fwynhau’r digwyddiadau
mae’r pwyllgor rhaglen wedi’u trefnu ar gyfer 2017, gan
gynnwys y Noson Agoriadol  gan Parti’r Efail  ar 19eg o
Ionawr. Bydd hanes yr Arglwydd   Bute a’i ddylanwad ar
Gaerdydd ac Ynys Bute yn yr Alban yn cael sylw arbennig
yn ystod 2017, ac mae’r achlysuron eraill yn creu rhaglen
apelgar ac amrywiol. Mae gan y Gymdeithas 80 o aelodau
gydag oddeutu 50 ymhob cyfarfod. Mae Treforys yn
ganolfan hwylus i’r ddinas a’r cwm. Beth am ymuno â’r
Gymdeithas yn 2017? Gellir ymuno am £10 y flwyddyn,
neu £2 y cyfarfod. Mae croeso cynnes yn eich aros.
Cewch fwy o wybodaeth gan y Cadeirydd, David Gwyn
John (01792 773507). 

Calendr Y llais 2017

golygfeydd hyfryd o gwm Tawe

anrheg delfrydol 

£4.50
ar gael gan:

John Evans 01792 842853

gwaSanaETh
garDDio hEDD

Garddio, torri coed a thocio perthi

Cysylltwch â Gareth Thomas

07877 620848
info@hedd.wales



Chwilio am Nudd
Yn 2013 prynodd Hafal, elusen iechyd meddwl fwyaf Cymru,
hen ysbyty Gelli-nudd. Ysbyty henoed ydoedd ers y 1980au,
pan godwyd y prif adeilad presennol, ond bu ysbyty ar y safle
ers canrif a rhagor cyn hynny. Mae’r wal allanol a’r hen adeilad
sy’n sefyll wrth y fynedfa, yn perthyn i ddiwedd oes Victoria o
leiaf. Ond tybed a oes hanes henach fyth i’r safle, a chysylltiad
â iachàu sydd i’w olrhain yn ôl dros filoedd yn hytrach na
channoedd o flynyddoedd?

Ystyr ‘gelli’ yw ‘llwyn o goed’, a duw Celtaidd oedd Nudd. Mae
cyfeiriadau ato yn y Mabinogion fel Nudd Llaw Eraint - ‘â  llaw
arian’. Nuada Argatlám ydyw yn  chwedlau Iwerddon. Pan
ddaeth y Rhufeiniaid i’r ynysoedd hyn, mabwysiadon nhw
dduwiau’r Celtiaid, a Nodens oedd Nudd iddyn nhw.  Mae olion
teml ysblennydd i Nodens ger Lydney yng Nghoed Dena, ac
mae’r safle, sy’n sefyll yng nghanol gerddi hardd, ar agor i’r
cyhoedd bob gwanwyn. 

Gwyddom fod y Celtiaid yn addoli eu duwiau mewn mannau
cysegredig yn y goedwig. Fe fyddai  gelli neu lwyn wedi ei
gysegru i Nudd yn addas iawn, felly. Ond damcaniaeth yw
hynny ar hyn o bryd. Fe fyddai’n ddiddorol iawn i wybod a oes
unrhyw dystiolaeth leol i’w hategu.

Ar ben hynny, perthyn Nudd a’i addolwyr i’n hen, hen hanes, a
phrin iawn yw’r dystiolaeth sydd gennyf hyd yn hyn am hanes
diweddar Gelli-nudd. Rwy’ wedi pori yng nghasgliadau hanes
lleol llyfrgelloedd Pontardawe a Chastell-nedd, a dod o hyd i
un llyfr perthnasol, sef un gan J.E.Morgan (Hirfryn) am Hanes
Hen Frodorion Gelli-nudd. Cyhoeddwyd hwn ym 1908, ac
mae’n cynnwys llawer o wybodaeth ddifyr am gymeriadau’r
ardal yn ail hanner Oes Victoria.  

Mae’r llyfr yn cyfeirio at y gwasanaethau a gynhaliwyd gan yr
Anghydffurfwyr cynnar ar Graig Gelli-nudd, gan ddyfynu
penillion o gerdd a gyfansoddwyd am hyn, megis 

“Hen Graig Gellinudd,
Lle annwyl y sydd

Yng nghalon ugeiniau o bobl fy ngwlad;
Aeth lawer tywysog
Trwy’th lwybrau troellog,

I’r bythod [‘bythynod’?] gwyngalchog mewn nef o fwynhad.”

Ond er mor ddifyr yw’r hanesion, nid  oes cyfeiriad ynddynt at
hanes yr ysbyty yng Ngelli-nudd.

Ysbyty heintiau ydoedd ar y cychwyn, mae’n debyg, gyda nifer
o adeiladau ar wahan ar gyfer y gwahanol heintiau. Yn Archifdy
Gorllewin Morgannwg mae casgliad o bapurau sy’n ymwneud
â Gelli-nudd, ac yn eu plith mae copïau o geisiadau cynllunio
ar gyfer yr ysbyty. Mae un cais, a wnaethpwyd ym 1939, yn
trafod addasu dau adeilad, sef y ‘Scarlet Block’ (ar gyfer y
dwymyn goch, mae’n debyg) a’r ‘Diptheria Block’, ar gyfer eu
defnyddio fel cysgodfannau bomio, gydag ystafell loches dan
y grisiau wedi ei chysgodi gyda llen nwy (‘gas curtain’). Ym
1946 ceir cais i adeiladu bloc newydd ( ‘new cubicle block’ )
ond nid yw’r cynlluniau’n nodi os bwriedid y bloc hwn ar gyfer
unrhyw salwch arbennig.

Hoffai Hafal gofio a dathlu’r traddodiad o ofalu a iachàu a sy’n
nodweddu safle ein Canolfan Adferiad newydd. Braf iawn
fyddai arddangos peth o hanes y safle – yn dystiolaeth
hanesyddol, hanesion am unigolion, dogfennau ac ati, ac fe
fydd croeso arbennig i unrhyw luniau. 

Bydd Canolfan Adferiad Gelli-nudd yn agor yn swyddogol yn y
flwyddyn newydd, pan fyddwn yn agor pennod newydd yn
hanes lle a fu unwaith – efallai – wedi ei gysegru i Nudd, duw
iachàu filoedd o flynyddoedd yn ôl. Gobeithiwn barhau gyda’r
gwaith oesol o ofalu am ein gilydd mewn pob math o glefyd, a
gweithio gyda’n gilydd tuag at adferiad.  

Os oes gan unrhywun o ddarllenwyr y Llais wybodaeth am
hanes a /neu ddatblygiad Ysbyty Gelli-nudd, hoffai Dr Elin
Jones, awdur yr erthygl uchod,  glywed oddi wrthych. Ei
chyfeiriad ebost yw elin.jones@hafal.org

Elin Jones, Cadeirydd Hafal,
d/o Pencadlys Hafal 

Uned B3, Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics, Llansamlet, Abertawe , SA7 9FE.
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Chwilio am berson
arbennig i dderbyn
Tlws John a Ceridwen
hughes, Uwchaled
Tlws a roddir yn ystod Eisteddfod yr Urdd i unigolyn sydd
wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru
yw Tlws John a Ceridwen Hughes, Uwchaled, ac mae
enwebiadau yn cael eu croesawu hyd at fis Ionawr 2017.

Os ydych chi’n adnabod unigolyn sydd wedi gwneud
gwaith heb ei ail gyda phobl ifanc dros y blynyddoedd,
annogir chi i’w enwebu. Gall fod yn ymwneud ag unrhyw
agwedd o waith ieuenctid, cyn belled a’i fod yn waith wyneb
yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed, yn wirfoddol a thu
allan i oriau ysgol. Rhaid i’r gwaith fod drwy gyfrwng y
Gymraeg, neu chyda ieuenctid sy’n dysgu’r iaith. Gall hefyd
fod gyda unrhyw fudiad ieuenctid.

Rhoddir Gwobr John a Ceridwen Hughes gan Dewi a
Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, oedd
yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Hon fydd y 25
flwyddyn ers iddi gael ei chynnig am y tro cyntaf.

Ar y panel dewis eleni fydd cynrychiolwyr o Fwrdd Syr
IfanC yr Urdd a Mudiad Clybiau’r Ffermwyr Ifanc, Prif
Weithredwr yr Urdd ac un o Gyfarwyddwyr Talaith yr Urdd.

Yn ôl Dai Bryer, Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymunedol yr
Urdd, “Cyfle yw hyn i roi cydnabyddiaeth a diolch i unigolyn
sydd wedi rhoi o’u hamser, i gefnogi ieuenctid Cymru, drwy
gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Urdd, fel y Clybiau Ffermwyr
Ifanc ac eraill yn gweld y gwaith ardderchog sydd yn cael ei
wneud gan fyddin o unigolion ar draws Cymru o ddydd i
ddydd, ac o wythnos i wythnos. Oes arweinydd yn eich ardal
chi sydd yn ysbrydoledig mewn maes megis chwaraeon neu
awyr agored, gyda phobl anabl neu ddysgwyr, yn y maes
perfformio neu ddiwylliannol efallai, neu ddyngarol a
chymdeithasol? Gall
fod mewn unrhyw faes o dan haul fwy neu lai! Os oes
rhywun yn dod i’ch meddwl chi allai gael ei ystyried fel
enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes, Uwchaled 2017, y
cyfan sydd angen ei wneud ydi llenwi ffurflen enwebu syml,
a gobeithio am y gorau!”

Gellir cael gafael ar y Ffurflen Enwebu drwy fynd i
urdd.cymru/tlws neu drwy gysylltu gydag Enfys Davies ar
01239 652 163 neu enfys@urdd.org.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 13
Ionawr 2017.
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Dywedwch rywbeth am y nadolig

Beth sydd gennych chi i’w ddweud am y Nadolig, tybed?
DYMA BETH DDDYWEDODD GRŴP O BLANT O’R

YSGOL GYNRADD…

TUDALEN I’R PLANT

Dw i’n hoffi mynd i’r dref yn y 

tywyllwch i weld y goleuadau a’r

anrhegion lliwgar yn y siopau.

Rwy’n gwybod be dw i ddim yn 

hoffi – gorfod mynd gyda fy rhieni i

weld pobl dw i ddim yn nabod. 

Mae Mam yn dweud. “Well i ni fynd.

Mae’n Nadolig”.

Mae’n neis rhoi

cardiau nadolig 

i bobl dw i’n hoffi

Dw i’n 15 oed ond dw

i’n dal i deimlo cyffro ar fore

nadolig. Tybed beth fydd fy

syrpreis eleni?

Y pethau gorau am y nadolig

ydy’r ddrama nadolig. Y tro

diwethaf fi oedd yr asyn. Gwnaeth

Mam glustiau mawr i mi

Y broblem am y nadolig yw

gorfod aros i mewn am ddau

ddiwrnod gyda’r teulu. Dw i’n

colli fy ffrindiau – ond dan ni’n

siarad ar y ffôn.

Mae’n amser cyffrous.
Dw i’m hapus i fynd i ngwely
ar Noswyl Nadolig.
Dw i eisiau i’r bore ddod i
weld fy anrhegion.

Nadolig Llawen 
i chi i gyd

Dw i’n gobeithio cysgu trwy’r nos 
achos fydd Siôn Corn ddim yn dod

os ydw i ddim.

Mae’r nadolig yn amser i roi a derbyn

Dw i’n hoffi rhoi anrheg i’r 
athrawes. Fel arfer dw i’n rhoi

bocs o siocled iddi hi

Ystyr iawn y Nadolig ydy
‘Geni’ ond ystyr y Nadolig
heddiw ydy ‘gwario’ mae’n

debyg.

Y Nadolig? Lot o
anrhegion, lot o fwyd a 

dim ysgol. Hwre!

rwy’n hoffi clywed y stori am 

y baban a’r bugeiliaid. 

a rwy’n hoffi canu carolau

rwy’n gobeithio
nad yw Mam yn 

gweithio ar Dydd
nadolig

Mae mynd i ffwrdd i
rywle dros y môr yn 

yr haf yn well i mi

Dw i ddim eisiau ffraeo adeg y

nadolig. Dw i’n siŵr bod fy mrawd

bach yn mynd i lefen am rywbeth. 

Mae o wastad fel yna

neges y nadolig ydy

‘Tangnefedd ar y ddaear. ewyllys da i

bob dyn’. Hoffwn i weld pawb yn

ffrindiau.

Mae Mamgu yn cwyno bod

pobl ifanc yn cael gormod y dyddiau

yma. Mae hi’n dweud bod pobl ifanc yn

cael llai erstalwm. Dan ni ddim yn

gwerthfawrogi pethau heddiw,

meddai Mamgu.

Mae fy nhad wedi gofyn fy chwaer a

fi i aros gyda fe a’i deulu newydd dros y

nadolig ond dyn ni ddim yn teimlo fel gadael

Mam ar ei phen ei hun

… AC WEDYN GRŴP O BOBL IFANC



Gyda’r nosweithiau yn tywyllu a’r
Nadolig wrth y drws dewch i rannu ein
newyddion a’n dathliadau gyda ni yma
yng Ngellionnen. Ond yn gyntaf, hoffem
ddiolch i bawb am eu hymdrechion yn
ystod y tymor i wella golwg ein hysgol
wrth ei pheintio a’i thacluso.

ChwaraEon
Mae plant yr Iau wedi bod wrth eu bodd yn ystod y tymor yn
dysgu môr o sgiliau rygbi o dan ofalaeth Mr. Gavin Evans.
Diolch o galon iddo.

DyDD y Cofio
Disgynodd dwy funud o dawelwch dros yr ysgol am 11 o’r gloch
ar yr 11eg o Dachwedd wrth i ni ymdawelu a chofio’r aberth a
wnaed a’r bywydau a gollwyd ar ein rhan.

PrioDaS y MEiThrin
Cafodd plant y Meithrin, eu
rhieni, y staff a ffrindiau’r
ysgol groeso arbennig yng
Nghapel y Nant ar gyfer
achlysur priodas fawr
Phoebe a Steffan. Diolch i
bawb a gyfranodd at
lwyddiant y digwyddiad.

DiwrnoD PLanT MEwn angEn
Cynhaliwyd diwrnod llwyddiannus o weithgareddau a chodi
arian tuag at achos da. Mwynhaodd y plant ymweliad gan
Pydsi yr arth a chael cyfle i wisgo smotiau a gwallt gwyllt.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod y dydd. 

gwaSanaEThaU CaroLaU
Rydym i gyd yn edrych ymlaen at berfformiadau plant y Derbyn
hyd at Flwyddyn 6 yn eu gwasanaethau carolau a diolch
unwaith eto i Gapel y Nant am ein croesawu i’w plith. Bydd
plant y Meithrin yn cynnal eu sioe nhw yn ein Neuadd Fawr.
Gwledd rwy’n siwr!

ysGoLioN

ysGoL GyNradd GymraeG GeLLioNNeN

CySTaDLEUaETh TafoD TawE
Llongyfarchiadau i Eleri Jenkins am ennill y gystadleuaeth
gyda’i dyluniad arbennig o fis Ebrill ar gyfer calendr Tafod
Tawe.

Cafwyd gwasanaethau hyfryd gan ddosbarthiadau Blwyddyn
1 a 2, a Blwyddyn 3 a 4. Wedi’r gwasanaethau, gwahoddwyd
y rhieni i’r ystafelloedd dosbarth i graffu ar lyfrau’r plant.
Gwelwyd nifer fawr o rieni a phlant balch iawn yn rhannu eu
gwaith.

Anfonwyd nifer helaeth o focsys esgidiau llawn anrhegion
Nadolig i apêl Blythswood. Bu’r plant a’r rhieni yn hael iawn.

Casgwlyd bwydydd sych gan bawb er mwyn eu roi i’r ‘banc
bwyd’ ym Mhontardawe.

ysGoL GyNradd GymraeG trebaNos
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Fel rhan o godi ymwybyddiaeth at ‘Black History Month’, daeth
dawnsiwr o’r enw Arnold i weithio gyda grŵp o blant. Cafodd y
plant gyfle gwych i berfformio’r ddawns gydag eraill yng
Nghanolfan y Celfyddydau ym Mhontardawe.

Bu rhai o blant y Cyngor Ysgol mewn cynhadledd yng Nghlwb
Rygbi Castell-nedd i hyrwyddo gwaith y Siarter Iaith. Cawsant
y fraint o gwrdd â Non Evans, y siaradwraig wadd a fu’n
ysbrydoliaeth i bawb.

LLwyDDiannaU Cyngor yr ySgoL!
Ysgol Gymraeg Pontardawe yw’r ysgol Gymraeg gyntaf i ennill
gwobr ‘Ysgol sy’n Parchu Hawliau Plant’ dan nawdd UNICEF.
Llongyfarchiadau a diolch i bob aelod o Gyngor yr Ysgol dros
y pedair blynedd diwethaf o dan arweiniad Mrs Lewis Jones.
Dyma lun o Gyngor y flwyddyn ysgol eleni ar ôl perfformio
cyflwyniad ‘Diwrnod Byd-eang y Plant’.

Os am weld mwy ewch at wefan yr ysgol
www.yggpontatdawe.cymru

y SiarTEr iaiTh
Llongyfarchiadau i Gyngor yr Ysgol am lwyddiant arall: bu’r
flwyddyn yn un brysur iawn wrth geisio ateb targedau’r Wobr
Arian. Ar ôl ymweliad gan dri aseswr, barnwyd bod yr ysgol
wedi ennill y Wobr Arian.

Isod mae aelodau blwyddyn chwech y Cyngor eleni yn
derbyn y Wobr. Pwy yw’r ddau gymeriad sydd wedi ymuno
gyda’r plant?

ysGoL GyNradd GymraeG PoNtardawe

Cyflwynwyd y Wobr yng Nghynadledd Cyngor Ysgolion Nedd
a Phort Talbot yng Nghastell-nedd.Y siaradwr gwadd oedd Non
Evans. Bu’n annerch y plant ar bwysigrwydd y Gymraeg a
Chymreictod yn ei gyrfa a bywyd bob dydd. Elwodd y plant
lawer o’r hanesion ac fe’u taniwyd i ddychwelyd i’r ysgol i
ysbrydoli’r holl ddisgyblion.

PLanT MEwn angEn a PhêL DroED
Llwyddwyd i gasglu dros £300 ar gyfer Plant Mewn Angen yn
yr ysgol trwy wisgo dillad gyda smotiau arnynt. Diolch i’n holl
rieni am eu cefnogaeth.

Llongyfarchiadau i’n timau pêl-droed a phêl-rwyd am eu
llwyddiant yng nghystadlaethau’r Urdd yn ddiweddar.
Llwyddodd y tîm pêl-droed i gyrraedd y rownd gyn-derfynol.

Mae wedi bod yn gyfnod prysur i gôr yr ysgol gyda chyfle i
recordio Carol yr Ŵyl a chanu yng ngwasanaeth y Cynghorydd
Rebeca Phillips. Buont hefyd yn canu yn Ffair Nadolig Tŷ’r
Gwrhyd a noson Proms Lleisiol Ystalyfera.

gaLa nofio’r UrDD 2016
Ar ddydd Mercher, 9 Tachwedd, aeth tîm nofio Ysgol
Pontardawe i gystadlu yng nghystadleuaeth nofio’r Urdd ym
Mhwll Nofio Castell-nedd. Roedd y diwrnod yn un cyffrous
gyda safon y nofio yn arbennig o dda. Braf oedd gweld y
disgyblion yn cefnogi ei gilydd wrth ochr y pwll. 

Yn llwyddo i’r cam nesaf yng Nghaerdydd ym mis Ionawr
bydd tîm ras gyfnewid amrywiol merched Blwyddyn 3 a 4, tîm
ras gyfnewid rydd bechgyn Blwyddyn 5 a 6 ac Evan Thomas o
flwyddyn 4 yn nofio’r dull cefn. Llongyfarchiadau a phob lwc i
bawb. 

ShwMai!
Ar ddydd Shwmai Sumae, cynhaliwyd gig yn ystafell Stwnsh
yr ysgol a chodwyd y tô diolch i Elis, Jo, Sophia, Harri a Iestyn! 

ysGoL GyfuN ystaLyfera
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BwyTa’n iaCh a ChaDw’n iaCh!
Mae disgyblion Blwyddyn 9 yn cymryd rhan mewn cynllun
cyfnewid gyda disgyblion ifanc o ysgol yn Wassigny yn Ffrainc.
Bydd y disgyblion yn ymweld â’i gilydd yn ystod y flwyddyn
nesaf. Cyfle gwych iddynt ddefnyddio’u Ffrangeg a dysgu am
arferion cadw’n iach yn y ddwy wlad.

TaiTh ySgoLion y CLwSTwr i’r gogLEDD
Cynhaliwyd taith i’r gogledd, i’r Bala, gan ysgolion y clwstwr er
mwyn cymryd rhan mewn gemau rygbi a phêl-droed.
Mwynhaodd y plant ymweliad â Senedd Glyndwr ym
Machynlleth, amrywiol weithgareddau yng Ngwersyll Glanllyn
a chwarae gemau yn erbyn disgyblion Ysgol y Berwyn. Tra yng
Nglanllyn, roedd hi’n braf cwrdd â chyn-ddisgybl, Adam Davies,
sy’n gweithio fel hyfforddwr gweithgareddau awyr agored yng
Nglanllyn. Roedd ei arweiniad a’i gwmni yn wych dros ben!
Taith ardderchog!

ProMS y CLwSTwr
Diolch i ysgolion cynradd y clwstwr am gefnogi’r Proms
Cynradd unwaith eto. Cafwyd dros 160 yn y gerddorfa unedig
a sain ardderchog - gwych dros ben!

gŴyL ySgoLion ShaKESPEarE
Cawsom berfformiad hynod broffesiynol o Twelfth Night gan
ddisgyblion Blwyddyn 10 yng Ngŵyl Ysgolion Shakespeare yn
Neuadd Gwyn, Castell-nedd. Bydd y perfformiadau, y sanau

melyn a’r chwerthin yn aros yn hir yn y cof. Diolch i Ms Elin
Williams a’r criw am eu hymrwymiad arbennig i’r prosiect.  

TaiTh i aUSChwiTz
Yn ystod hanner tymor, aeth 30 o ddisgyblion hŷn yr ysgol ar
daith Addysg Grefyddol i Krakow a Gwersyll Grynhoi
Auschwitz. Taith werthfawr, emosiynol a chofiadwy a’r
myfyrwyr wedi elwa o’u profiadau. Diolch i Mrs Samuel a’r
adran am drefnu. 

gwoBr gwyDDoniaETh nUffiELD 
Llongyfarchiadau enfawr
i Trystan Hughes ac Asia
Hoile, Blwyddyn 13 a
dderbyniodd glod
arbennig am eu gwaith
gyda Gwobr Nuffield
dros yr haf.  Cyflwynwyd
eu gwobrau iddynt gan
yr enillydd Nobel, Yr
Athro Syr Martin
Evans.  Yn ogystal,
enillodd Asia Wobr Aur
Crest am ei gwaith.

gwoBr DUg CaErEDin
Derbyniodd myfyrwyr Blwyddyn 11 eu tystysgrifau Gwobr
Efydd gan AC Castell-nedd Jeremy Miles yn Theatr y
Dywysoges, Port Talbot. Llongyfarchiadau iddynt. 
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CySTaDLEUaETh aChoS LLyS
Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Blwyddyn 11 a 12 a fu’n cystadlu
yn Llysoedd Barn Caerdydd a chyrraedd y drydedd safle am
eu gwaith dadlau a siarad cyhoeddus.

Prif SwyDDogion 2017
Llongyfarchiadau i Brif Swyddogion 2017, sef Molly Williams a
Tom Ware a’u dirprwyon Ffion Lowe, Angharad Davies, Osian
Morris a Morley Jones. Pob dymuniad da i chi.

gwyDnwCh MEDDyLioL 
Mae’r ddarpariaeth wedi newid eleni ond mae disgyblion
blwyddyn 6 yn parhau i rannu’r profiad gyda disgyblion Godre’r
Graig. Mae’r elfen o wydnwch a dyfalbarhad yn parhau gyda’r
nod o baratoi’r disgyblion ar gyfer y newid mawr sydd o’u
blaenau, sef symud i’r ysgol uwchradd. Maent yn mwynhau
cwmni ei gilydd ac yn cydweithio a chyd-chwarae yn arbennig
o dda. Daliwch ati.

PLanT MEwn angEn
Roedd tipyn o falchder yn yr ysgol wrth weld disgyblion
ymrwymedig yn paratoi, trefnu a chynnal arwerthiant o safon
er mwyn codi arian ar gyfer plant llai ffodus. Codwyd £302 gan
ddisgyblion yr ysgol ac fe gyfranodd disgyblion brwdfrydig
blwyddyn 2 cystal a phlant hŷn yr ysgol. Roedd yn wych gweld
disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn dynwared yr iau a chwarae
rhan lawn yng ngweithgareddau’r dydd. Da iawn bawb.

gaLa nofio UrDD
Cafodd yr ysgol ei chynrychioli gan dîm yng ngala nofio’r Urdd.
Perfformiodd pob un disgybl i’w lawn potensial. Cafwyd
canlyniadau da yn ras rydd blwyddyn 3 a 4 gyda Elicia yn
chweched a bu’n ddiwrnod o gystadlu brwd gyda llawer o
fwynhad ac ymdeimlad o gyflawniad.

ysGoL GyNradd GymraeG y werN

ThEaTr na nÓg
Aeth blwyddyn 5 a 6 i theatre Canolfan Dylan Thomas i wylio
a phrofi drama o’r radd flaenaf gan Theatr na nÓg. Ysbryd y
Pwll oedd y ddrama eleni ac roedd pawb wedi eu syfrdanu gan
safon y cynhyrchiad. Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i gyflawni
gweithgareddau yn amgueddfa Abertawe. Bu’n wythnos
gofiadwy a fydd yn ysbrydoli nifer o ddisgyblion i ymweld â, a
chymryd rhan mewn, theatr byw.

nELL ConniCK
Ers yr ail o Fedi ac ar bob ddydd Gwener ers hynny yn ystod
hanner tymor cyntaf yr Hydref mae’r ysgol wedi cynnal diwrnod
di-wisg ysgol er mwyn codi arian ar gyfer Cronfa Nell Connick.
Yn anffodus mae Nell yn dioddef o diwmor ac mae angen
triniaeth fuan arni er mwyn sicrhau gwelliant. Mae ymdrech
sylweddol wedi bod gan yr ysgol ac roedd yn bleser cael
cyflwyno siec o £650 i’r teulu. Gwellhad buan Nell. Os hoffech
gyfrannu gall Ysgol y Wern Ystalyfera basio sieciau ymlaen at
y teulu

––––––––––––

Y Gweilch v Caeredin - Cor y Clwstwr

Mentergarwch Cyngor ECO

Cyngor Ysgol yn derbyn tystysgrif Siarter Iaith
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DErByn y LLAIS / CaLEnDr
Drwy’r PoST 2017

Os ydych am dderbyn y Llais drwy’r post am y flwyddyn
2017 y tâl yw £12.

Yn ogystal mae calendr lliw y Llais ar gael – lluniau
godidog o’r ardal – pris £5.00 (yn cynnwys cludiant)
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Cyfeiriad ..............................................................................................................

....................................................................................................................................

........................................................................... Côd Post ...............................

Amgaeaf siec am £ ...............................

Llais ..................................... £12

Calendr........... copi @ £5.00 £............. (Nodwch sawl copi)

Sieciau taladwy i LLAIS i’w 
danfon at 

Gareth Richards, 
Gwasg Morgannwg

Ystad Ddiwydiannol Mynachlog Nedd, 
Castell-nedd, SA10 7DR

01792 815152
gwasgmorgannwg@gmail.com �

11 rhagfyr: BrECwaST naDoLig, oEDfa a
CharoLaU CaPEL y nanT
Cwrdd Cyfoes am 9.30y.b. gyda Brecwast Nadolig blasus!
Croeso i bawb ddod i’r Neuadd i fwynhau brecwastau amrywiol
yn sain carolau poblogaidd a darlleniadau tymhorol.
Oedfa’r Bore, 10.30: Y Parch Kenneth Lintern fydd yn arwain
ein hoedfa foreol.
Oedfa Garolau gyda’r Hwyr, 4.00y.p: Dyma gyfle arall i
fwynhau ein hoff garolau.

11 rhagfyr: TaiTh naDoLig i’r fEnni 
Taith i Ŵyl Fwyd Y Fenni yn gadael Tŷ’r Gwrhyd am 8.30y.b.
Pris yn £10 y pen.  Am fwy o fanylion, ffoniwch 01639 763819.

13 rhagfyr: BorE Coffi MErChED y wawr
CLyDaCh 
Cynehlir am 10.30y.b. yn Neuadd y Nant gyda phlant YGG
Gellionnen yn ein diddanu.

16 rhagfyr: JaCS yn Joio – y gwDihwS a BroMaS
Gig yn Nhŷ Tawe, Abertawe. Drysau’n agor am 8.00y.h.
Mynediad yn £5. Am fwy o fanylion, ffoniwch 01792 460906.

18 rhagfyr: DEwCh i BaraToi aT y gEni 
Oedfa’r Bore am 10.30y.b. gydag Oedfa fywiog yn cael ei
harwain gan blant a phobl ifanc Capel y Nant. Byddwch yn
barod am dipyn o ddrama wrth ddathlu’r Geni!
Oedfa’r Hwyr am 5.30y.p. Yn llai bywiog, efallai, ond dathliad
twymgalon, serch hynny, o Ŵyl y Geni gan oedolion yr eglwys.

20 rhagfyr: ParTi naDoLig Tŷ TawE
Celf a Chrefft, paentio wynebau, gemau ac ymweliad gan Sion
Corn, yn Nhŷ Tawe, Abertawe rhwng 12.30 a 3.30y.p. Pris yn
£3 y plentyn neu yn £5 i deulu gyda 2 o blant. Pris yn cynnwys
anrheg a llun gyda Siôn Corn. Am fwy o fanylion, ffoniwch
01792 460906.

25 rhagfyr: PLygain CaPEL y nanT
Croeso i bawb, yn aelodau a chyfeillion, i’n hoedfa Plygain ar
fore Dydd Nadolig amd 7y.b. Pa ffordd well i ddechrau’r dydd
arbennig hwn nag wrth ganu carolau a gwrando ar
ddarlleniadau traddodiadol yng ngolau ein canhwyllau. 

28 rhagfyr: CwiS i’r TEULU 
Cwis yng Nghlwb Rygbi Alltwen wedi’i drefnu gan Fenter Iaith
Castell-nedd Port Talbot. Noson i ddechrau am 7.00y.h. Pris
mynediad yn £1 y pen. Am fwy o fanylion, ffoniwch 01639
763819.

13 ionawr: yn ErByn y gwynT – Carwyn JaMES
Alun Gibbard yn sgwrsio ag Alun Wyn Bevan am ei gofiant
newydd i Carwyn James. Cynhelir y noson yn Nhŷ’r Gwrhyd,
am 7.y.h. Bydd cyfle i brynu’r cofiant ar y noson. 

14 ionawr: TaiTh EDwarD LLwyD
Taith yn ardal Eglwys Llangiwg. Manylion 01792 864238

19 ionawr: noSon o ganU gwErin a ChErDD DanT 
Bydd “Parti’r Efail“ o Bontypridd, buddugwyr Cenedlaethol, yn
cynnal noson o Ganu Gwerin a Cherdd Dant, gydag adlais o’r
Nadolig. Cynhelir y noson yn Festri’r Tabernacl, Treforys am
7.00.y.h.

27 ionawr: niD SianEL gyffrEDin Mohoni: hanES
SEfyDLU S4C
Elain Price, awdur cyfrol newydd ar hanes sefydlu S4C, yn
trafod ei gwaith a’r sianel yn yn Nhŷ’r Gwrhyd, am 7.y.h.

PoB BorE DyDD MawrTh: CyLCh Ti a fi y nanT
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach rhwng 9 – 11y.b. Croeso
i bawb. 

diGwyddiadur 
cwm tawe

PoB BorE MawrTh: Caffi CyMraEg ygg gwaUn
CaE gUrwEn
Cyfle i ddefnyddio, ymarfer ac i wella eich Cymraeg. Croeso i
siaradwyr rhugl, dysgwyr a’r di-Gymraeg rhwng 9y.b. a
10.30y.b. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639 763819.

PoB noS fawrTh: Twrw TawE
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30y.h. a 20.00y.h. tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 8 a 10 yr hwyr yn Festri Tabernacl, Treforys.
Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion. 

PoB BorE MErChEr: CyLCh CanU ySgoL y
CriBarTh
Grŵp i rieni a phlant bach yn Ysgol y Cribarth, Abercraf rhwng
8.50y.b. a 10.15y.b. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01639
763819.

PoB DyDD MErChEr: CLwB iEUEnCTiD CyMraEg
CaSTELL-nEDD
Clwb ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7+ sy’n cyfarfod yn Neuadd
Cymunedol Castell-nedd rhwng 6.30y.h. a 8.00y.h. £1 y
sesiwn. Am fwy o fanylion cysylltwch â Nia Johns ar 07500
607408.

PoB DyDD iaU: SioP SiaraD i DDySgwyr
Siop Siarad y Dysgwyr yn Nhŷ Croeso, Clydach, pob bore Iau
rhwng 10.00 a 11.30y.b. £1 y sesiwn. 

Gig am ddim yn Nhafarn y Gwachel, Pontardawe i ddechrau
am 8.30y.h. 

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


