tachwedd 2015

RhIF 377

PAPUR
BRO
CWMTAWE

Pris: 50c

Canolfan Gymraeg Cwm Tawe
Cyfarfod Cyhoeddus Llwyddiannus
Cynhaliwyd
cyfarfod
cyhoeddus yn festri
Soar Pontardawe ar nos
Fawrth, Hydref 20fed, i
drafod y cynlluniau i
agor Canolfan Gymraeg
newydd o fewn adeilad
yr Hwb ( yr hen Lys
Ynadon) ar Stryd Holly.
Cartref newydd y Ganolfan
Mae’r prosiect i sefydlu
canolfan Gymraeg yn ardal Pont-ardawe yn
bartneriaeth rhwng Academi Hywel Teifi, Prifysgol
Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot ac mae
derbyn wedi grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru
er mwyn addasu’r adeiliad ac i brynu adnoddau ar
gyfer y Ganolfan. Bydd y ganolfan yn cynnal
gweithgareddau
cymdeithasol,
digwyddiadau
cymunedol a rhaglenni addysgiadol cyfrwng Cymraeg
ar gyfer pob oed, yn ogystal â bod yn gartref i siop
lyfrau a swyddfeydd.
Cafwyd cyflwyniad am y cynlluniau gan Dr Gwenno

Roedd y gefnogaeth ymhlith y rhai a ddaeth i’r
cyfarfod yn frwd, gyda John Jones o Siambr Fasnach
Pontardawe yn dweud bod yna groeso mawr ymhlith
busnesau i gael arweiniad a chymorth i weithredu’n
ddwyieithog. Cafodd y syniad o gefnogi disgyblion
ysgolion Cymraeg y cylch yn ogystal â’r rhai sy’n
dysgu’r Gymraeg fel ail iaith drwy greu clybiau gwaith
cartref a chyfleon i ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r
stafell ddosbarth groeso mawr gan yr athrawon a
phrifathrawon a oedd yn bresennol.
Dywedodd Dr Gwenno Ffrancon: “Roedd yn wych
cael cyfle i rannu gwybodaeth ac i glywed barn
trigolion Cwm Tawe am y cynllun cyffrous a fydd yn
caniatáu i bobl y cylch fyw, dysgu a mwynhau yn
Gymraeg, gan wneud yr iaith yn rhan weledol o fywyd
bob dydd.
“Rydym yn edrych mlaen at gydweithio gyda
phartneriaid i gefnogi cymunedau Cymraeg Cwm
Tawe a’r cylch, a’u pobl ifanc yn enwedig.”
Y nod yw agor y Ganolfan Gymraeg yng Ngwanwyn
2016. Os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer
gweithgareddau neu am wybod mwy am y cynlluniau,
cysylltwch â sioned.williams@abertawe.ac.uk

Calendr lliw y llais

Gwenno Ffrancon, Owain Glenister, Sioned Williams

Ffrancon a Sioned Williams o Academi Hywel Teifi sy’n
arwain y prosiect o ddatblygu’r Ganolfan, ac fe
esboniodd Owain Glenister, Prif Weithredwr newydd
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, sut y byddai’r
Ganolfan o gymorth i brosiectau’r Fenter i hybu
defnydd o’r iaith Gymraeg yn yr ardal.

Golygfeydd
hyfryd o
Gwm Tawe
Pris £4.50
ar gael oddi wrth
eich gohebydd lleol
neu John Evans 01792 842853
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Yn ystod yr wythnos, wrth i mi baratoi’r llith hwn roedd
digwyddiadau hanner can mlynedd yn ôl yn cael sylw amlwg
yn y cyfryngau. Ar bapur, mewn llun ac mewn geiriau
ailadroddwyd y stori a’r hanesion tu ôl i foddi Capel Celyn. Mae
hwn yn ddigwyddiad sydd wedi ei hoelio i’n seici cenedlaethol
ac yn parhau i godi emosiynau cryf iawn. Diddorol a
theimladwy dros ben oedd gwrando ar hanesion rhai o
drigolion y pentref wrth
iddynt fwrw golwg yn ôl
i’r dyddiau du hynny.
Afraid yw ailadrodd yr
hanes yma gan ein bod
i gyd yn gyfarwydd â’r
digwyddiad.
Siawns bod y rhan
fwyaf
ohonom
yn
gyfarwydd â’r graffiti ar
wal y murddun hwnnw
tu fas i Lanrhystud.
Diddorol oedd clywed
mai’r awdur a’r beirniad
llenyddol
Meic
Stephens fu’n gyfrifol
am beintio’r slogan gwreiddiol. Fe ddisgrifiodd Meic Stephens
y weithred fel ei “ddatganiad enwocaf, ei gerdd mwyaf
adnabyddus, ei araith fwyaf huawdl a’i weithred boliticaidd
fwyaf dylanwadol”.
Yn ystod yr wythnos cafwyd trafodaeth Seneddol ar y
digwyddiad lle y derbyniodd Is-Weinidog Swyddfa Cymru yn
San Steffan, yr Aelod Seneddol Alun Cairns, fod y digwyddiad
wedi bod yn “bennod gywilyddus yn hanes Cymru”. Aeth
ymlaen i ddweud “na fyddai perygl o’r fath beth yn digwydd
eto”.
Dewis anghytuno a wna llawer â’r fath ddatganiad ac yn eu
plith roedd sylwadau un ar y cyfryngau a ddywedodd “ bod holl
gymoedd Cymru erbyn heddiw yn cael eu boddi gan
ddylanwad estron o’r tu allan”. Atseiniwyd hyn gan Liz Saville
Roberts AS Dwyfor Meirionnydd a nododd yn ystod y
drafodaeth seneddol y gallai “Tryweryn arall ddigwydd os na
fyddai pwerau’n cael eu trosglwyddo. Fe fydd rhaid i
Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol ym Mesur Cymru roi
perchnogaeth lawn o’u cyfoeth naturiol i bobl Cymru neu
gyfiawnhau pam nad ydyn nhw’n gwneud hynny”.
Yn ystod yr un wythnos cododd y ddadl am ddyfodol Plas
Glynllifon. Yn ôl y sôn bwriad MBI Consulting Limited oedd
newid enw’r plasdy hanesyddol i Wynnborn wrth greu gwesty
moethus yn cynnwys 102 o ystafelloedd. Bu cryn
wrthwynebiad yn lleol i’r bwriad a sefydlwyd deiseb i
wrthwynebu newid yr enw. Ddiwedd yr wythnos cafwyd
datganiad gan y cwmni nad oeddynt am fwrw ymlaen i
ddatblygu’r safle oherwydd yr “ymateb negyddol”. Yn fy marn
i fe ddylai fod gan unrhyw gwmni gwerth ei halen ei fys ar byls
y gymuned leol er mwyn datblygu gyda chydweithrediad y
gymuned honno. Rhywbeth hollol annerbyniol yw penderfynu
newid pethau a rhedeg y sioe ar eich telerau chi yn unig. Er y
byddai llawer yn dadlau mai mater bach yw newid enw ar safle,
i mi mae’n newid hollol sylfaenol sydd yn effeithio ar gymeriad
ein diwylliant a’n cenedlaetholdeb. Ceir sawl enghraifft lle mae
enwau traddodiadol Gymreig wedi eu newid i enwau Seisnig
sydd yn anghydnaws â’r safle. Dyma i mi arwydd arall fel y
dywedodd y sylwebydd ar y radio bod ein cymoedd yn parhau
i gael eu boddi gan ddylanwad estron o’r tu allan. A dyna pam
y mae hi yr un mor bwysig i ni ledaenu’r neges ar y wal
“COFIWCH DRYWERYN”.
dewi Lewis

cornEl naTur
dEwi lEwis

Y PROFFwYdI YN daROGaN
GaeaF GaRw - UNwaIth etO!
Adeg yma o’r flwyddyn mae proffwydi’r tywydd yn dechrau
darogan sut aeaf sydd o’n
blaen. Yr wythnos diwethaf
roedd hi’n amhosibl i chi beidio
gweld neu glywed am stori yn
ymwneud â’r tywydd. Y stori a
aeth â’m bryd i oedd honno
am yr Alarch Bewick (Bewick
Swan) a gyrrhaeddodd safle
Ymddiriedolaeth y Gwlyptir- Alarch Bewick (Bewick Swan)
oedd (Wildfowl and Wetlands Trust), Slimbridge. Yn ôl y
cofnodion dyma’r dyddiad cynharaf i’r rhywogaeth yma
gyrraedd y safle ers hanner can mlynedd. Aderyn sydd yn
treulio’r haf yn mhellafoedd gogledd Rwsia yw Alarch Bewick
ond sydd yn treulio’r gaeaf ymhellach i’r de a’r gorllewin yn
Ewrop. Bydd oddeutu 7000 o’r adar yn treulio’r gaeaf yma ym
Mhrydain,
y
mwyafrif
ohonynt
ar
warchodfeydd
Ymddiriedolaeth y Gwlyptir. Mae’r tywydd yn ffactor bwysig
wrth i’r elyrch benderfynu mudo yn yr hydref. Eleni mae’r
tymheredd yng Ngogledd Rwsia wedi bod oddeutu 5 i 10 gradd
yn is na’r arfer yr adeg yma o’r flwyddyn ac mae hyn wedi
golygu bod yr elyrch wedi cychwyn ar eu mudiad tipyn yn
gynharach. Yn ôl y ddihareb Rwsiaidd ‘Mae’r alarch yn dod ag
eira ar ei phig’ sy’n golygu bod yr elyrch yn mudo cyn cyfnod o
eira - tybed yn wir os mai hynny fydd y stori eleni ? Nid yr
Alarch Bewick yw’r unig rywogaeth o elyrch fydd yn cyrraedd
ein tir ond daw Alarch y Gogledd (Whooper Swan) hefyd. Mae
Alarch y Gogledd rhywfaint yn fwy nag Alarch Bewick. Bydd
oddeutu 15000 o Elyrch y Gogledd yn treulio’r gaeaf ym
Mhrydain.
Wrth gwrs anodd iawn yw tybio bod cyrhaeddiad un aderyn
yn gallu penderfynu beth fydd y tywydd am y misoedd o’n
blaen. Dim ond blwydd oed yw’r alarch yma a chyrhaeddodd
Slimbridge am y tro cyntaf llynedd gyda’i rieni. Oherwydd y
patrwm unigryw sydd ar y big, mae’n bosibl adnabod unigolion
penodol o fewn haid o rai cannoedd o elyrch. Nid yn unig mae
gan yr adar eu patrwn unigryw ar y big ond mae’r staff yn
Slimbridge hefyd wedi rhoi enwau i’r adar. Mae’r alarch hwn
wedi ei enwi yn ‘Record Breaker’. Deilyddion yr hen record
oedd dwy alarch, Tomato a Ketchup a gyrrhaeddodd y
warchodfa ar y 12fed o Hydref 1980.
Mae cofnodi cyrhaeddiad yr elyrch i Slimbridge yn mynd yn
ôl i 1963 pan ddechreuwyd modrwyo’r adar. Mae’r gwaith hwn
yn ddefnyddiol dros ben i gofnodi hynt a helynt yr adar. Y
cofnod hiraf oedd hwnnw oedd yn perthyn i alarch a enwyd yn
Winterling, ac a ddychwelodd i Slimbridge am gyfnod o 28
mlynedd. Nid yw wedi dychwelyd ers sawl blwyddyn bellach
a’r dybiaeth yw ei fod wedi marw. Ar hyn o bryd mae’r record
yn cael ei ddal gan alarch o’r enw Caper. Mae Caper wedi
dychwelyd i Slimbridge ers 22 o flynyddoedd ac mae’r staff yn
aros yn eiddgar am ei ddychweliad. Yn ystod y cyfnod yma
mae Caper wedi cael dwy gymar, yn gyntaf Frolic a fu’n gymar
iddo am naw mlynedd ac yna ei bartner presenol Gambol, sydd
wedi bod yn ffyddlon iddo am saith mlynedd. Mae’r elyrch yn
ffyddlon iawn i’w partneriaeth a dim ond marwolaeth neu
benderfyniad y ceiliog i chwilio am gymar arall sydd yn eu
gwahanu fel arfer.
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd miloedd o elyrch,
gwyddau a hwyiaid yn cyrraedd ein tir wrth iddynt fudo i osgoi
oerfel gogledd a dwyrain Ewrop. Tybed yn wir ai gwir fydd y
ddihareb ‘Mae’r alarch yn dod ag eira ar ei phig’ ? Gwyliwch y
tywydd gyfeillion.

Pobol y cwm
alun llEwElyn

Brodor o Ystalyfera, yw Alun Llewelyn
ac yno mae ei gartef o hyd ar lethrau
mynydd Alltygrug yn edrych draw at
fynydd y Darren Wyddon a’r Farteg.
Mae’n byw yno gyda’i wraig Rhian
(Hopkins gynt) sy’n wreiddiol o
Glydach. Mae ganddynt dri o blant –
Guto sy’n newyddiadurwr gyda’r
Carmarthen Journal, Iwan sydd
newydd raddio o Brifysgol Aberystwyth
a Heledd sydd bellach yn dechrau ei
chyrsiau TGAU yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera.
Derbyniodd ei addysg yn Ysgol y
Wern ac Ysgol Gyfun Ystalyfera, cyn astudio Gwleidyddiaeth
a Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth.
Bu’n gweithio i Gymdeithas Tai Gwalia, yn wreiddiol fel
Swyddog Tai yn ardal Cwm Tawe a Chwmaman, cyn dod yn
gyfarwyddwr cenedlaethol ym maes gofal a chymorth i bobl
bregus.
Meddai “Bu’n brofiad arbennig i weithio ar hyd a lled Cymru,
gan gynnwys rhai o’n cymunedau mwyaf anghenus. ‘Roedd y
Gymdeithas yn cynnig cyfleoedd i bobl o bob oed a brofodd
anabledd, digartrefedd, problemau iechyd meddwl neu
anghenion cymdeithasol i gael llety, gwaith a chefnogaeth.”
“Bu sawl newid ar hyd y blynyddoedd ac wedi 30 mlynedd
gyda’r Gymdeithas teimlais y llynedd ei bod yn bryd symud
ymlaen.”
Nid bod Alun yn segur. Mae’n Gynghorwr Plaid Cymru ar
ran Ystalyfera, a bellach yn cadeirio Pwyllgor Craffu
Economaidd a Chymunedol y Cyngor Sirol.
Fe’i etholwyd yn gyntaf i Gyngor Cymuned Ystalyfera cyn
ennill seddau ar yr hen Gyngor Bwrdesitref Dyffryn Lliw ac yna
Cyngor Castell-nedd Port Talbot.
“Mae’n anrhydedd enfawr i gynrychioli fy milltir sgwar fel
cynghorwr. ‘Roedd Ystalyfera yn bentref llawn cymeriad pan
oeddwn yn tyfu, a bu’n lle hyfryd i fagu teulu. ‘Rwyf am ei weld
yn parhau fel cymuned fyw Cymreig ymhell i’r dyfodol.”
Un o’i brofiadau fel cynghorwr oedd cefnogi’r gymuned i
ymdopi â cholli cannoedd o swyddi wedi cau ffatrioedd lleol Tic
Toc, Dewhirst a Compair. Cydweithiodd Alun gyda thrigolion
lleol i sefydlu Ymddiriedolaeth Datblygu Ystalyfera i gynnig
cyfleoedd newydd yn y cylch, a chanolfan gofal plant
ddwyieithog Tiddlywinks.
Ar nodyn personol, cafodd pleser arbennig wrth arwyddo’r
cytundeb i ddynodi ysgol gynradd y pentref, Ysgol y Wern, yn
Ysgol Gymraeg swyddogol. Mae’n gadeirydd llywodraethwyr
Ysgol y Wern ac yn rhan o’r paratoadau ar gyfer ei huno ag
Ysgol Gyfun Ystalyfera ar safle ddiwygiedig.
Pan fydd ganddo amser hamdden, mae Alun yn dwlu teithio
a darllen llyfrau hanes, ac wrth gwrs mae’n ddilynwr selog o’r
Swans gyda’i deulu.
Serch hynny mae misoedd prysur o’i flaen. Dewiswyd ef yn
ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Castell-nedd yn etholiadau’r
Cynulliad Cenedlaethol yn 2016, a dywedodd “petawn i’n cael
fy ethol i’r Cynulliad byddwn bob amser yn cael fy atgoffa o fy
ngwreiddiau. Mae byw yn Ystalyfera a Chwmtawe wastod yn
cadw eich traed ar y ddaear!” Mae’n wir dweud bod Alun
Llewelyn yn un o Bobol y Cwm.

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth cymru

Hysbyseb Swyddi
SWYDDOG
HYRWYDDO/DATBLYGU
Merched y Wawr yng Ngorllewin
Morgannwg
Swydd 5 awr yr wythnos • Oriau hyblyg
Graddfa 23 • £20,849 (pro rata)
~~~~~~

SWYDDOG HYRWYDDO
CLYBIAU GWAWR
Y De-ddwyrain, Gorllewin Morgannwg
a De Powys
Swydd 6 awr yr wythnos • Oriau hyblyg
Graddfa 23 • £20,849 (pro rata)
Gellir cyfuno’r swyddi uchod.
Am fanylion pellach a ffurflenni cais
cysylltwch â
Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol,
Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JH
Rhif ffôn: 01970 611 661 e-bost:
swyddfa@merchedywawr.cymru

Y Llais yn Trydar ac ar y We
Dilynwch y Llais ar Twitter a’r We
Chwiliwch am @PapurBroLlais ac fe gewch y newyddion diweddaraf
o Gwm Tawe, hanes digwyddiadau yn yr ardal a gwybodaeth am y
papur bro ei hun. Croeso i chi hefyd rannu eich newyddion gyda'r
Llais fel y gallwn ei drydar i Gymru a’r byd!
Mae gan y Llais wefan lle dangosir hen rifynnau. Teipiwch Llais
Cwmtawe yn y peiriant chwilio.

Golygydd mis Rhagfyr/Ionawr

Rhian Llewelyn
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
anita humphreys
castell Newydd, heol aman,
Brynaman, Rhydaman, Sa18 1SN
neu e-bost dewiannette@gmail.com
erbyn Tachwedd 20fed 2015 os gwelwch yn dda.
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Annibynwyr, Bedyddwyr, yr Eglwys Sefydledig’ yn y cwm.
Canmolwyd Ivander gan un gohebydd yn Y Gwladgarwr fel
y dyn perffaith ar gyfer y dasg: ‘y mae cerddoriaeth wedi ei
lyncu ef i fyny braidd yn gyfan gwbl, ac y mae yntau wedi
steven Thompson
llyncu cerddoriaeth; ac felly nid ydynt yn ddau ond yn un.’
Yn yr wythnosau a’r misoedd nesaf, cynhaliwyd sawl
cyngerdd yn y cwm gan y côr, gan gynnwys un yng Nghapel
Zoar, Ystalyfera ym mis Mehefin, ac un arall y noson wedyn
yng Nghapel Beulah, Cwmtwrch. Bu canmoliaeth sylweddol
ar safon uchel y canu a glywwyd yng Nghwmtwrch: ‘Bellach
Tra bod cymaint o bobl yn eistedd o flaen y teledu bob nos
yn amser i’r Côr ddechrau ar ei waith – rhyw 150 yn
daeth
Sadwrn yn gwylio rhaglenni fel X-Factor neu The Voice,
troelli
eu
lleisiau yn y modd mwyaf soniarus, nes swyno yr
mae’n hawdd anghofio bod cerddoriaeth yn weithgaredd
holl
dorf.
O’r anwyl! Dyma nefoedd fach ar y ddaear.’ Aeth
roedd nifer fawr o bobl yn arfer ei wneud eu hunain yn
y côr ymlaen i gystadlu yn Eisteddfod Caerfyrddin a
hytrach na’i wylio mewn ffordd oddefol. Mae bywiogrwydd
rhannu’r holl wobrwyon gyda chôr enwog Aberdâr. Tyfodd
diwylliant cerddorol y gorffennol wedi cael ei anghofio,
y
côr ymhellach wrth i gorau a chantorion eraill ymuno o
efallai, mewn byd llawer mwy masnachol sydd wedi troi
Abertawe,
Treforys, Llansamlet a Gellifedw, nes bod gan y
cerddoriaeth yn gynnyrch i’w werthu a’i brynu yn hytrach
côr
rhwng
300 a 400 o gantorion.
na’i drin fel rhan naturiol o fywyd beunyddiol.
Cynigiai’r
côr fwy na mwynhâd i’w haelodau ac i’r
Mae’n anodd peidio dod i’r casgliad, felly,
gymuned
leol. Ym meddyliau dynion fel Ivander,
bod diwylliannau cerddorol lleol yn llawer
roedd gan y mudiad corawl y potensial i wneud
mwy bywiog ac amrywiol yn y
llawer mwy. Yn gyntaf, roedd yn bosibl
gorffennol.
defnyddio’r côr i greu rhyw fath o
Un o ddiwylliannau cerddorol lleol
frawdoliaeth a hunaniaeth o fewn y cwm a
y gorffennol oedd y diwylliant
oedd, ar y pryd, yn denu llawer o bobl o
corawl, ac, yn enwedig, y corau
lefydd eraill. Fel yr ysgrifennodd un
meibion, a ddaeth i amlygrwydd yn
newyddiadurwr, ‘Bu yn offerynol i ddwyn
ystod y bedwaredd ganrif ar
cantorion y gwahanol fanau ag oeddent o’r
bymtheg. Daeth corau o Gymru i
blaen yn neillduedig, ac mor ddyeithr i’w
ennill cystadlaethau a chlod o fewn
gilydd
â phe trigiasai rhai o honynt yn y
a thu hwnt i’r Deyrnas Unedig a
Gogledd
a’r lleill yn y De, er eu bod yn yr un
daeth Cymru i’w hadnabod fel ‘gwlad
Cwm
neu
Ddyffryn,
i gyffyrddiad a chyfeillach
y gân’ o ganlyniad. Chwaraeodd Cwm
â’u
gilydd,
nes
agor
gwyneb
a chalon llawer un,
Tawe ei ran yn y datblygiadau hyn yn
a’u dwyn i deimlo fel brodyr a chwiorydd.
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac
Dadblygwyd eu galluoedd, coethwyd eu
roedd un côr arbennig wedi chwarae
chwaeth, nes eu gwneyd yn fwy addas i lenwi
Llun
o
fedal
a
enillwyd
gan
rôl hanfodol wrth ysgogi dechrau oes
eu
cylchoedd gartref, ac yn fwy teilwng i
Gymdeithas
Gorawl
Dyffryn
Tawe
yn
aur y mudiad corawl a barodd o’r
Eisteddfod
Genedlaethol
Abertawe
ym
ddwyn
yn mlaen wasnaeth y cyssegr yn
1860au hyd at yr Ail Ryfel Byd.
1863
pan
gurwyd
Côr
Cymdeithas
ddidramgwydd.’
Sefydlwyd Cymdeithas Gorawl
Yn ail, gan adlewyrchu daliadau’r
Dyffryn Tawe, neu ‘Y Côr’ i bawb yn Gorawl Aberdâr a oedd dan arweiniad
Silas Evans
traddodiad dirwestol a oedd mor bwysig i’r
y cwm, ym 1862 ac aeth y
corau cyn y 1860au, credai Ivander yn gryf y
gymdeithas yn ei blaen i ennill
byddai
modd
gwella moesoldeb pobl y cwm trwy’r mudiad
cystadlaethau, gwobrwyon ac enwogrwydd yn ystod ei hoes
corawl.
Yn
lle
gwastraffu eu hamser mewn tafarndai neu’n
fer. Sefydlwyd y gymdeithas gan William Griffiths ‘Ivander’
treulio’u
hamser
sbâr mewn ffyrdd afradus, byddai canu
(1830-1910), dyn a hanai o Aberafan yn wreiddiol ond a
mewn
côr
yn
annog
pobl dosbarth gweithiol i fwynhau
symudodd i Bontardawe ym 1850. Gweithai yn ystod y dydd
diwylliant
uwch
ei
statws
a mwy moesol ei natur, credai. Dro
fel derbynnydd arian yng ngweithiau tun Ynispenllwch,
ar ôl tro, rhyfeddai papurau newydd, yn enwedig y tu allan
Clydach, ond cerddoriaeth oedd yn mynd â’i fryd a dyna
i Gymru, at y ffaith bod corau mawr fel Cymdeithas Gorawl
oedd ei dalent mawr. Fel organydd a llywydd côr Eglwys
Dyffryn
Tawe yn cynnwys glowyr a gweithwyr tun, a
Sant John, Clydach, roedd Ivander yn awyddus i gryfhau
chanmolwyd
eu cysylltiad â gweithgareddau mor
diwylliant cerddorol y cwm. Cafwyd diwylliant corawl yng
wareiddiedig.
Agwedd
gadarnhaol arall i weithgaredd y
Nghwm Tawe yn y blynyddoedd cyn 1862 ond roedd y
corau
hyn
oedd
y
ffaith
bod
y cyngherddau a gynhaliwyd yn
corau, a oedd yn gysylltiedig â chapeli ac eglwysi, ac yn
codi arian er lles ysgolion, capeli, ac achosion eraill yn y
enwedig eu hymgyrchoedd dirwestol, yn wasgaredig, yn
cwm.
wan, ac yn anodd i’w cynnal o flwyddyn i flwyddyn. Yr
Daeth y côr yn fwy adnabyddus dros y blynyddoedd
ysgogiad pennaf i Ivander, mae’n ymddangos, oedd yr
nesaf,
yn enwedig yn dilyn perfformiadau o’r ‘Messiah’, gan
hysbysiadau a gyhoeddwyd gan Eisteddfod Caerfyrddin ym
Handel,
ac ‘Ystorm Tiberias’, gan Edward Stephen
1862 yn galw am gystadleuwyr. Aeth Ivander ati i uno
(Tanymarian).
Ym mis Ionawr 1863, perfformiodd y côr y
corau’r cwm a ffurfio un côr mawr er mwyn gallu cystadlu
‘Messiah’
yng
Nghapel
Panteg, Ystalyfera – y tro cyntaf i
yn yr eisteddfod. Ysgrifennodd mewn adroddiad ar hanes y
gantorion amatur yng Nghymru berfformio’r gwaith hwn a
côr ym 1865, ‘buasai hyny yn gyfrwng i wneyd lles
aeth ymlaen i fod yn un hynod o boblogaidd yn ne Cymru
anhraethol i ganiadaeth y Cwm, drwy ymegniad nerthol i
yn y degawdau dilynol. Fe’i perfformiwyd eto gan y côr yng
godi ei safon i’w le priodol, a dwyn teilyngdod ein cantorion
Nghapel
Hebron, Clydach ac wedyn yn Abertawe, a
i sylw y wlad’.
derbyniodd
y côr adolygiadau hynod o ffafriol mewn
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y côr yng Nghapel Jerusalem,
papurau
newydd
a gyhoeddwyd yng Nghymru a Llundain
Ystalyfera ym mis Ebrill 1862 ac, o fewn wythnos, roedd
ac
yn
y
wasg
gerddorol
arbenigol o ganlyniad.
150 o gantorion wedi ymrestru, ‘yn cynwys cantorion
Un rheswm dros lwyddiant y côr, ym marn Ivander, oedd
blaenaf uwchlaw 20 o addoldai, perthynol i’r Methodistiaid,
y ffaith bod amrywiaeth o leisiau yn cael eu dwyn ynghyd o

cof y cwm

canu’r cwm – cymdeithas
Gorawl dyffryn tawe
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amrywiol bentrefi’r cwm. Clywai Ivander rinweddau
gwahanol mewn lleisiau o wahanol ardaloedd y cwm,
credai, er enghraifft, fod cantorion Llansamlet yn dangos
llawer o dalent ond bod eu harddull ‘ychydig yn wladaidd’
ac ‘ymddengys i ni fod y diffyg o gyfoeth yn naws y lleisiau
i’w briodoli i natur eu galwedigaethau dyddiol, ac i effeithiau
y gweithfeydd copr sydd yn y gymydogaeth ar y mucous
membrane.’ Ymhellach lan y cwm, o Bontardawe i
Ystradgynlais, roedd y cantorion ‘yn fwy egniol, a nwyfus,
quality y lleisiau yn rhagorach drwy effaith awyr mwy pur yn
y peirianau lleisiol; nes y teimlid fod eu canu, os nad yw yn
fwy cywir, manwl... eto, yn fwy dwys a thanbaid, yn cynwys
mwy o yni a bywiogrwydd, ac yn sicr o greu effaith llawn, a
pheri i’r neb a fyddai yn gwrando, i deimlo yn ddwys’,
meddai.
Gwaetha’r modd, oherwydd llwyth-gwaith trwm yn
Ynispenllwch, rhoddodd Ivander y gorau i’w waith yn arwain
y côr ym 1867 a symudodd i ogledd Lloegr ym 1869 lle
daeth yn berchennog ar weithfeydd tun. Nid oedd y côr
enwog hwn yn un hirhoedlog, felly, ac nid tan y cyfnod
rhwng y rhyfeloedd yn ystod yr ugeinfed ganrif y profodd
côr o’r cwm lwyddiant ac enwogrwydd unwaith eto. Ond
mae gan Gymdeithas Gorawl Dyffryn Tawe, dan
arweinyddiaeth Ivander, le pwysig yn hanes corau de
Cymru am ei ran yn cic-danio oes aur y corau a barodd tan
yr Ail Ryfel Byd ac a sicrhaodd fod corau de Cymru yn fydenwog.
Os am gysylltu: sdt@aber.ac.uk

diGwyddiadur
cwm TawE
12 tachwedd: Y dYwYSOGeS a’R BYSeN FechaN Fach
Dyma stori llawn hwyl, cerddoriaeth, a digon o hud a lledrith,
ac mae hi’n berffaith i blant 3 i 6 oed a’u teuluoedd.
Cynhyrchiad Sherman Cymru a Theatr Iolo sy’n ail-gread llawn
direidi o un o straeon tylwyth teg enwog Hans Christian
Andersen. Neuadd Les Ystradgynlais, 13.00y.p.
13 tachwedd: cYNGeRdd Y cOFIO GaN FaNd PReS
GwaUN cae GURweN
Eglwys y Santes Fair, Clydach, 7y.h. Tocyn £6.
17 tachwedd: PethaU OLYv - haNeS a chYFLe I
BRYNU aNRheGION
Merched y Wawr Clydach yn Neuadd y Nant, Clydach am 7y.h.
18 tachwedd: Y tRI MeURYN (NeU StRIctLY cOMe
BaRddONI)
Festri Capel Soar, Pontardawe am 7y.h. Noson o hwyl a sbri
barddol yng nghwmni prifeirdd a beirniaid llên amlwg Prifysgol
Abertawe, gyda thri thîm lleol yn cystadlu yn erbyn ei gilydd.
Croeso i bawb, mynediad am ddim.
19 tachwedd: dR StePheN ReeS, PRIFYSGOL
BaNGOR: ‘heN aLawON (NewYdd) cYMRU’
Festri Capel y Nant, Clydach, 7.y.h. Darlith dan nawdd
Cymdeithas Gymraeg Treforys a’r Cylch. Croeso i bawb.
20 tachwedd: GIGS Y Gwach: MattOIdz a MwY!
Tafarn y Gwachel, 8.30y.h. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch,
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar 01792 864949.
26 tachwedd: SIâN MeINIR YN dehONGLI GwaIth YR
eMYNYdd aNN GRIFFIthS
Festri Tabernacl Treforys, 7.y.h. £5 wrth y drws. Digwyddiad
dan nawdd Cymdeithas Gymraeg Treforys a’r Cylch. Am fwy o
fanylion cysylltwch â David Gwyn John ar 01792 773507.
Croeso i bawb.

26 tachwedd: FFaIR NadOLIG
Eglwys y Santes Fair, Clydach rhwng 3 a 5 o’r gloch y
prynhawn.
27 tachwedd: cOGINIO NadOLIG
Bydd Wendy Ellis yn ymuno â Merched y Wawr Pontardawe
yn Neuadd Gerddi’r Gelli, Gellidfedw am 2y.h. i drafod
bwydydd y Nadolig.
28 tachwedd: FFaIR GReFFtaU NadOLIG eGLwYS Y weSLe
Neuadd y Nant, Clydach rhwng 2 a 4 y prynhawn. Elw tuag at
Apêl Mr X
28 tachwedd: FFaIR NadOLIG
Neuadd y Gymuned, Clydach o dan nawdd Cyngor Cymuned
Clydach, rhwng 12 a 4 y prynhawn.
4 RhaGFYR: GIG hwYL YR ŵYL
Gig gyda Cowbois Rhos Botwnnog, Yr Angen, Plu, Emily Gilroy
yn Nhŷ Tawe, 7y.h. £7 y tocyn. Am fwy o wybodaeth ffoniwch
Menter Abertawe ar 01792 460906.
7 RhaGFYR: SIOe NadOLIG cYw
Neuadd Gwyn, Castell Nedd am 11.30y.b.; 1.45y.h. a 4.45y.h.
Am docynnau, ffoniwch 0300 365 6677.
7 RhaGFYR: 150 PataGONIa
Noson o berfformiadau, darlleniadau a thrafodaeth i ddathlu
150 mlynedd ers sefydlu Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia
yng Nghanolfan Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe.
Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn cynnwys disgyblion o Ysgol
Gyfun Gwŷr a’r Prifardd Christine James yn darllen cerddi
newydd. Bydd hefyd dangosiad o ffilm Roger Williams a Lee
Haven Jones Galesa am y gymuned Gymraeg gyfoes ym
Mhatagonia. I gloi’r noson fe fydd panel o westeion arbennig
yn trafod arwyddocâd y Wladfa i ddiwylliant Cymru. Noson yn
dechrau am 6.30y.h., mynediad am ddim.
9 RhaGFYR: taIth SION cORN, cLYdach
5.30 - 8.30. Syrcas, ceirw ac anrheg i bob plentyn
10 RhaGFYR: MeLLtIth Y BReNIN LLUdd
Sioe Nadolig wreiddiol gan Dafydd Emyr yw hon wedi’i seilio
ar hen, hen chwedl Gymreig o gyfnod y Mabinogion gyda
chaneuon gan Gwyneth Glyn. Neuadd Gwyn, Castell Nedd am
10y.b.
14 RhaGFYR: PaNtO – dacw MaM YN dwad
Pantomeim newydd sbon ar gyfer plant ysgol rhwng 3-9
mlwydd oed a’u teuluoedd. Mae pawb yn cofio’r hwiangerdd
“Dacw Mam yn Dwad” felly mae Mam, Dafi Bach a Shoni Brica
Moni yn enwau cyfarwydd, ond yn awr mae’r cymeriadau’n dod
yn fyw mewn stori gyffrous a hwyliog. Yr awdur a’r cyfansoddwr
yw Martyn Geraint a Gareth Bale sy’n cyfarwyddo. Neuadd
Gwyn, Castell Nedd am 10y.b.
17 RhaGFYR: PaNtO – dacw MaM YN dwad
Pantomeim newydd sbon ar gyfer plant ysgol rhwng 3-9
mlwydd oed a’u teuluoedd. Mae pawb yn cofio’r hwiangerdd
“Dacw Mam yn Dwad” felly mae Mam, Dafi Bach a Shoni Brica
Moni yn enwau cyfarwydd, ond yn awr mae’r cymeriadau’n dod
yn fyw mewn stori gyffrous a hwyliog. Yr awdur a’r cyfansoddwr
yw Martyn Geraint a Gareth Bale sy’n cyfarwyddo. Neuadd Les
Ystradgynlais, 10.00y.b. a 13.00y.p.
POB NOS FawRth: twRw tawe
Cyfle gwych i bobl ifanc ganu, perfformio a chymdeithasu trwy’r
Gymraeg. Mae pobl ifanc blynyddoedd 4 i 9 yn cyfarfod rhwng
18.30y.h. a 20.00y.h. tra bod pobl ifanc Blwyddyn 10 ac uwch
yn cwrdd rhwng 20.00y.h. a 22.00y.h. yn Festri Tabernacl,
Treforys. Ffoniwch 01792 460906 am fwy o fanylion.
Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er
mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cydddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062
neu gwenno_ffrancon@hotmail.com
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ysGolion
ysGol Gynradd GymraEG fElindrE
Cafodd plant yr iau ddiwrnod i’w gofio ddechrau’r mis pan
aethant ar ymweliad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn
Aberystwyth. Yng nghwmni swyddogion addysg y llyfrgell,
cafodd y plant wybod am waith beunyddiol y sefydliad ac am
y mathau o eitemau a gesglir yno. Cawsant y fraint o gael
mynd i rannau o’r adeilad nad yw aelodau’r cyhoedd yn cael
mynediad iddynt fel arfer a chlywsant am sut mae trysorau
Cymru megis llawysgrifau
hynafol ac arteffactau yn
cael eu cadw a’u diogelu.
Dysgodd y plant fod y
llyfrgell yn cadw rhifynnau
o bob papur bro yng
Nghymru ac ar ôl cinio
cawsant gyfle i bori trwy
gyfrolau clawr caled o’r
Llais gydag ambell i
blentyn yn cael y wefr o
weld lluniau ohonynt eu
hunain. Uchafbwynt y dydd
serch hynny, oedd cael
gweld
Beibl
William
Morgan, a dyna oedd
penllanw tymor o waith yn
yr ysgol ar y Tuduriaid.
Cynhaliwyd gweithdy barddoni yn yr ysgol dan arweiniad y
prifardd Meirion Evans, brodor o Felindre. Roedd y plant wrth
eu bodd yn trin geiriau a chyfansoddi penillion ar thema ‘plant
y byd’. Mae’r ysgol yn ddiolchgar i’r cyn-archdderwydd am roi
o’i amser i ddod i’n gweld.

Da iawn i dîm pêl-droed yr ysgol am gynrychioli YGG Felindre
mewn twrnamaint pêl-droed a drefnwyd gan yr Urdd yn
ddiweddar. Cyd-dynnodd aelodau’r tîm yn dda a gwnaeth pob
un ymdrech arbennig!

Roedd doniau canu
a llefaru holl blant yr
ysgol i’w gweld ar
lwyfan neuadd y
pentref yn Eisteddfod Felindre ddiwedd Hydref. Roedd y
beirniaid yn unfryd
bod
safon
y
cystadlu’n uchel a
braf o beth oedd
gweld y plant yn
magu hyder wrth
berfformio o flaen
cynulleidfa fawr. Diolch i drefnwyr yr Eisteddfod am ddarparu
cyfle mor werthfawr i’r plant.

ysGol Gynradd GymraEG y wErn
YMweLIad MaRGaM
Fel rhan o’n gwaith thema y tymor hwn, buom yn ymweld ag
anifeiliaid y fferm ym Mharc Margam. Roedd y plant yn llawn
chwilfrydedd wrth ddysgu am yr ieir, y gwartheg, y geifr, y
defaid a’r cwningod. Ond yr uchafbwynt oedd cwrdd â thwrci
tew, lliwgar iawn! Byddwn yn cymharu’r anifeiliaid yma gydag
anifeiliaid Affrica nôl yn yr ysgol. Hefyd cawsom gyfle i arbrofi
gydag offerynnau taro naturiol ac edrych ar gerfluniau pren
tra’n trecio ar lwybr y fferm.
Ar ôl cinio cawsom hwyl a sbri yn y parc cyn cychwyn ein
taith gerdded nôl i’r bws wrth ganu caneuon yr Hydref ac
arsylwi ar liwiau gwahanol y tymor. Cawsom amser
bendigedig!
dIwRNOd ceNedLaethOL BaRddONIaeth a dathLU
t. LLew JONeS
Fel rhan o ddathliadau diwrnod cenedlaethol barddoniaeth bu’r
ysgol yn mwynhau llu o weithgareddau a gweithdai amrywiol
yn ymwneud â gwaith y bardd enwog T.Llew Jones. Braf oedd
gweld yr ysgol gyfan wedi gwisgo fel y môr leidr Barti Ddu.
Bu plant y dosbarth Meithrin yn gwneud rwbiadau, casglu a
dosbarthu dail yn ôl eu lliw a mwynhau gwrando ar gerdd
“Dawns y dail”. Cafodd y dosbarth Derbyn, a blynyddoedd 1 a
2 sbort a sbri yn casglu dail yn y parc lleol cyn mynd ati i greu
penwisgoedd dail a phaentio lluniau o goed a dail yr Hydref
gyda’u bysedd. Bu plant hŷn yr ysgol yn trafod bywyd a gwaith
T. Llew Jones gan ddefnyddio’r gerdd syml “Dwedai hen ŵr
llwyd o’r gornel” fel patrwm i ysgrifennu cerddi eu hunain yn
seiliedig ar Cwpan Rygbi’r Byd 2015. Cydweithiodd yr adran
iau yn wych o fewn eu llysoedd ac mae’r cerddi gorffenedig yn
arbennig!
BLOc NOFIO
Aeth disgyblion Blynyddoedd 1 a 2 i Bontardawe er mwyn
cyflawni ein pythefnos o hyfforddiant nofio. Roedd y disgyblion
wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn gydag ambell un yn
ymweld â phwll nofio am y tro cyntaf. Yn anhygoel, cyflawnodd
o leiaf 5 o’r disgyblion y gofynion nofio sydd ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 2 er eu bod yn y Cyfnod Sylfaen. Da iawn bob un a
fu yn y gwersi nofio.
PIe cORBett
Braf oedd cynnal y gystadleuaeth adrodd storiâu gan Pie
Corbett unwaith eto a gweld y disgyblion yn ymfalchïo ym
mherfformiadau ei gilydd ac wir yn mwynhau wrth gefnogi eu
cyfoedion. Blwyddyn 3 oedd yn fuddugol y tro hwn ond fe
ddewiswyd unigolion o bob blwyddyn i dderbyn gwobr fach am
eu hymdrechion gan gyngor yr ysgol. Ymdrech wych gan
bawb!
LLYSGeNhadON
Cynrychiolodd aelodau o flynyddoedd 5 a 6 yr ysgol ar gwrs y
Llysgenhadon ym Mhontardawe gan ddatblygu eu sgiliau
cyfathrebu ac arweinyddiaeth. Llongyfarchiadau i’r disgyblion
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a aeth a diolch yn fawr iawn i aelodau Campau’r Ddraig / PASS
am drefnu’r prynhawn. Fe wnaeth ein disgyblion fwynhau yn
fawr. Mae’r sgiliau ganddynt yn awr i arwain a throsglwyddo
gemau trwy gyfrwng y Gymraeg i ddisgyblion yr adran fabanod,
un o dargedau ein siarter iaith ac hefyd maent yn barod i drefnu
‘Gwener Gwallgof’ sy’n gyfle i blant ddod â’i beiciau a sgweteri
i’r ysgol bob dydd Gwener.
dIOLchGaRwch
Diolch o‘r galon i Mrs Pedrick a Mrs Spurway am drefnu
gwasanaeth Diolchgarwch yr Ysgol yn Eglwys Dewi Sant
Ystalyfera. Derbyniodd yr ysgol groeso cynnes gan y
Parchedig Hewitt ac roedd yn braf cael mynd â’r ysgol gyfan i
ddathlu
gyda’i
gilydd.
Hefyd
diolch yn fawr i’r
rhieni am ddanfon
bwydydd er mwyn
cefnogi ymgyrch
Catch.
Bu’n
wasanaeth y gall
bawb fod wir yn
falch ohono.
cLwB cOGINIO
Mae wedi bod yn bleser ac yn fraint cydweithio gyda disgyblion
blwyddyn 6 am y tro olaf o fewn cyd-destun y clwb coginio ac
roedd yn hyfryd gweini’r bwydydd i rieni a thylwyth y disgyblion
a chynnal sgwrs dros pryd o fwyd tri chwrs Eidaleg. Ymdrech
wych gan y disgyblion i roi o’u gorau a gan y rhieni wrth
gefnogi.

ysGol Gynradd GymraEG PonTardawE
cYNGOR YSGOL GYNRadd GYMRaeG PONtaRdawe
Ym mis medi eleni, cynhaliwyd etholiadau ym mhob dosbarth
rhwng blwyddyn 2 a 6. Erbyn hyn, mae 30 aelod i’r cyngor
ysgol ac mae’r swyddi wedi eu trefnu.
Blwyddyn 6
Madison Harris, Isaac Cole
Megan Evans, Rhys
Rowlands, Anest Cunliffe

Blwyddyn 4
Naomi Williams , Angharad
Cunliffe Flynn, Lola, Leila
Brayley, Ieuan Williams

Blwyddyn 5
Trystan Murphy, Dewi
Williams, Efa Jones, Katy
Evans, Catrin Griffiths
Alex Dowdells, Ben Williams,
Kaylin Evans , Ella-Mai
Davies

Blwyddyn 3
Jac Barfoot, Alaw Jones,
Grace John, Arthur Barber
Gwion Eveleigh, Gwenno
Wakeham, Seren Mabe,
Evan, Lexi Danton

Castell Henllys, Sir Benfro ddiwedd Hydref er mwyn paratoi ar
gyfer thema’r Celtiaid y tymor hwn. Cawsant ddiwrnod diddorol
gan ddysgu trwy brofiad am eu cyn-deidiau. Buont yn crasu
bara, adeiladu ty crwn gan ddefnyddio mwd a blew ceffyl, creu
basgedi helyg a phaentiwyd eu hwynebau â phaent glas i’w
paratoi ar gyfer y frwydr fawr!

YMweLwYR
Diolch i Sfeffan Jones, y Parchg Gary Green, y Parchg Owen
Pugh a Mr Andras Iago am eu hymweliadau â’n gwasanaethau
boreol. Cawsom Oedfa Ddiolchgarwch a phwysleisiwyd ein
gwerthfawrogiad o fwyd a diod. Yr ydym fel ysgol yn cyfrannu
yn fisol ar Fanc Bwyd Pontardawe er mwyn helpu eraill sy’n
llai ffodus na ni.
Diolch hefyd i PC Ken Bowen am ei ymweliadau cyson i
ddosbarthiadau yr Adran Iau i son am “Diogelwch y We”.

ysGol Gynradd GymraEG GEllionnEn
FFaRwéL
Bu’n rhaid ffarwelio yn ddiweddar gyda Mrs Helen Griffiths wrth
iddi gychwyn ar ei swydd newydd ac i Mr Rhodri Noakes wrth
iddo gychwyn cyfnod o astudio ar y cwrs TAR cynradd.
Dymuna pawb bob hapusrwydd a llwyddiant i’r ddau ohonynt.
cROeSO!
Llongyfarchiadau i Llinos a Daniel ar enedigaeth eu merch fach
Catrin Medi Gillet a dymuna bawb pob bendith ac hapusrwydd
iddynt fel teulu.
caMPaU
Mae’r ysgol yn falch o gyhoeddi llwyddiant
y plant a fu’n brysur yn cystadlu mewn
treialau rygbi a phêl droed ar gyfer
carfannau Ysgolion Abertawe. Pob lwc i chi
gyd! Hefyd, llongyfarchiadau i Niamh
Cresswell ar gyrraedd safle cyntaf
IRONKIDS 2015.

Niamh Cresswell

Blwyddyn 2
Aled Morgan, Lowri Davies
Ioan Brayley, Lottie North
Llongyfarchiadau i bawb!
Penderfynwyd i dargedu tri prif maes.Yn gyntaf, ennill y wobr
Arian yn Siarter Iaith Nedd Phort Talbot. Yn ail, ennill Lefel 1
Ysgol sy’n Parchu Hawliau Plant Unicef ac yn drydydd, ennill
y chweched Cam Ysgol Iach.
Ar Dachwedd 16 fe fydd y Cyngor yn lawnsio Wythnos
Hawliau Plant. Yn ystod yr wythnos fe fydd amrywiaeth o
weithgareddau ym mhob dosbarth i atgoffa’r plant o’u hawliau
a pha mor bwysig mae eu gwaith i bob plentyn ar draws y byd.
Caiff yr wythnos ei chloi ar Dachwedd 20fed, sef Diwrnod Bydeang y Plant Unicef. Os am ddysgu mwy ewch i:
http://www.ccuhpgwneudpethauniawn.co.uk/index.php/
Fe fydd y Cyngor Ysgol yn gwneud cyflwyniad i’r ysgol gyfan
ar Dachwedd 20fed.Os am weld mwy, ewch ii wefan yr ysgol.
Y ceLtIaId
Bu disgyblion Blwyddyn 3 ar ymweliad â safle hanesyddol

Carfan Pêl-droed
Ysgolion Abertawe
(o dan 10)

Carfan Pêl-droed
Ysgolion Abertawe
(o dan 8)

Carfan Pêl-droed
Ysgolion Abertawe
Merched

Carfan Pêl-droed
Ysgolion Abertawe
(o dan 10)

Carfan Rygbi
Ysgolion Abertawe
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dathLIadaU
Rydym wedi cynnal nosweithiau croeso llwyddiannus yn ystod
y tymor gyda nosweithiau targedau ar y gorwel, bore coffi ar
gyfer apêl Cancr Macmillan, cynnal gweithgareddau i gofio am
Owain Glyndwr, dathlu canmlwyddiant yr enwog T. Llew Jones
a chynnal wythnos is-thema yn seiliedig ar Cwpan Rygbi’r Byd.
Nawr, gyda’r diwrnod mawr yn agosau rydym yn edrych
ymlaen at ddathlu’r geni wrth ymbaratoi ar gyfer ein
cyngherddau Nadolig.
Cofiwch ddilyn yr ysgol ar drydar @ygggellionnen.

ysGol Gyfun ysTalyfEra
PLaNt PINc
Diolch i bawb am gefnogi’r apêl ar gyfer ymchwil Cancr y Fron,
codwyd £365 ar gyfer yr apêl.

RadIO GwIFReN!
Gwych ail-lansio ein
Radio Ysgol – “Radio
Gwifren” ar Ddiwrnod
Shw’mae Su’mae!
gyda
troellwyr
disgiau ardderchog o
blith y Chweche, fel
DJ Tomos a DJ
Rebecca – cariwch
ymlaen i rocio!
Y chweched a dawNUS
Croesawodd contractwyr adeiladau newydd yr ysgol, Dawnus,
fyfyrwyr Blwyddyn 13 sy’n astudio Peirianneg, Mathemateg a
Ffiseg i dreulio bore yn arsylwi’r gwaith adeiladu gan dderbyn
gweithdai ar wahanol agweddau o’r adeiladwaith. Roedd
adborth myfyrwyr yn hynod o adeiladol!
taIth haNeS Y RhYFeL BYd cYNtaF
Aeth rhai o ddisgyblion Ystalyfera i Ffrainc i weld rhai o
gofebion y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn y llun mae’r disgyblion o flaen
cofeb y Cymry wrth Goed Mametz, ger tref Albert yn Ffrainc.
Aethant hefyd ar ymweliad i fedd Hedd Wyn a chafodd y
disgyblion gymryd rhan yn y gwasanaeth gyda’r nos o dan
Borth Menin, Ieper.

Nawdd PêL RwYd
Diolch i Cheri Ann Vincent a Peter Burnett perchnogion Pennaf
Premier a Corran Resort and Spa, Talacharn am noddi dillad
pêl rwyd ar gyfer timau blynyddoedd 8 a 10. Mae’r merched
wedi cael dechrau gwych i’r tymor yn eu dillad newydd!

dReIGIaU IFaNc aRddeRchOG
Enillwyr Dreigiau Ifanc Bae Abertawe yw criw o fyfyrwyr busnes
Blwyddyn 10 Ystalyfera. Llongyfarchiadau ac ymlaen i’r rownd
nesaf!

aR Y FFORdd I
BataGONIa
Pob dymuniad da i Trystan
Watkins a Gwen Shenton
sydd ar daith i Batagonia
gyda Chôr Cenedlaethol
Ieuenctid Cymru, edrychwn
ymlaen at gael eu hanes.
aRwR Y cRYSaU dUON
Roedd yn wych cael croesawu un o arwyr y Crysau Duon, cynfewnwr y Gweilch, Justin Marshall, i’r ysgol i gwrdd â disgyblion
ac i ateb eu cwestiynau. Bu’n sgwrsio â’r timau rygbi a
dechrau’r gêm bêl-rwyd yn erbyn Ysgol Coedcae, Llanelli.

LLwYddIaNt RYGBI MeRched daN 15
Llongyfarchiadau i dîm rygbi merched dan15 ar ennill eu gem
gyntaf yn erbyn Dyffryn Aman 19-23.

LLwYddIaNt BaFta
Llongyfarchiadau i bedwar cyn-ddisgybl Ystalyfera ar ennill
gwobrau yn seremoni BAFTA Cymru yn ddiweddar. Bu’n noson
o ddathlu llwyddiant i Euros Lyn, Rhian Morgan, Catrin Evans
a Geraint Evans. Gwych iawn gyn-Ystalyferwyr!
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YStaLYFeRa a SYdNeY
Cyn y gêm fawr rhwng Cymru ac Awstralia, roedd hi’n braf cael
croesawu clwb rygbi o Sydney i aros gyda’n disgyblion ac i
chwarae gêm “ryngwladol”. Cafodd bechgyn Ystalyfera wers
rygbi galed ar y cae – ond bu cyfle i greu cyfeillgarwch braf
mewn twmpath ac wrth gymdeithasu!

PaRtNeRIaeth BaNGLadeSh
Braf iawn oedd croesawu Mr Ruhul Amin Mondol a Mr Mafiz
Wddin Sanderz o Bangladesh i Ysgol Gyfun Ystalyfera fel rhan
o raglen “Cysylltu Dosbarthiadau” y Cyngor Prydeinig. Mae
Ystalyfera wedi ymrwymo i’r cynllun sy’n gweld ein disgyblion
yn gallu cysylltu a gweithio ar y cyd gydag ysgol merched ym
Mangladesh. Mr Mondol (chwith) yw’r Prifathro, a bu Mrs
Delyth Richards (Adran Addysg Grefyddol) ar ymweliad â’r
ysgol yn ystod mis Hydref. Edrychwn ymlaen at bartneriaeth
ardderchog!

Gig cymraeg i
danio’r ddraig
Ddydd Gwener 10 Gorffennaf, daeth ysgolion
cyfrwng Cymraeg Sir Castell-nedd Phort Talbot
ynghyd i ddathlu digwyddiad arbennig iawn yn
Ysgol Gyfun Ystalyfera. Trefnwyd diwrnod i
ddathlu Cymreictod y disgyblion a’u hysgolion a
llwyddiannau eu blwyddyn gyntaf ar eu siwrnai
gyffrous i gyflawni targedau efydd y Siarter Iaith.
Daeth 800 o blant bywiog o glwstwr Ysgol Gyfun
Ystalyfera i’r Gig Gymraeg yng nghwmni Yr
Angen, Bromas a Bronwen Lewis. Cafwyd
diwrnod hyfryd!
Pob lwc i bawb ar eu taith trwy’r targedau nesaf
wrth gyflawni’r wobr Arian a chadw’r iaith yn fyw!

heLeN YM MRwSeL
Aeth Helen Edwards, Arweinydd Ieithoedd Modern yn Ysgol
Gyfun Ystalyfera, i Frwsel i gymryd rhan mewn Cynhadledd
eTwinning. Enillodd "Quality Label" am ei gwaith cyfnewid
rhwng ei dosbarth hi ag ysgol yn Ffrainc. Cafodd y cyfle tra yna
i drafod ei phrofiadau hi, i glywed am brofiadau eTwinners eraill
ac fe'i hysbrydolwyd i ddechrau ar brosiectau newydd yn yr
ysgol.

Ysgol Gynradd Gymraeg trebannws
Addysg i blant oed 3-11

Meithrin hyblyg am ddim
 01792 864004
Ebost: yggdtrebannws@npted.org
@YsgolTrebannws
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abEr-craf

ysTradGynlais

LLONGYFaRchIadaU
Pob lwc i Sarah, merch Diane ac Edwyn Gwilym, yn ei swydd
newydd fel Cydlynydd Machnata’r We Ddigidol ym Mhrifysgol
Abertawe.

LLONGYFaRchIadaU
Llongyfarchiadau i Katy, merch Helen ac Andrew Edwards,
wyres Christine ac Alun Jenkins, Heol Aberhonddu a Maureen
Edwards, Coelbren, ar lwyddo yn ei haroliadau Lefel A yn Ysgol
Gyfun Ystalyfera. Bydd yn astudio Saesneg ym Mhrifysgol
Caerdydd. Ein dymuniadau gorau iddi i’r dyfodol. Hefyd, ein
dymuniadau gorau i Callum, brawd Katy, sydd yn dechrau ar
gwrs Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe.

cYFaRFOdYdd
Daeth Jane Ashton-Mears a’i ffrind Gail i Eglwys Callwen i
gyflwyno arddangosfa o Ddillad Oes Fictoria. Gwragedd yr
eglwys oedd y modelau. Yn gyntaf daeth y Frenhines i mewn
yn ei dillad hardd gan eistedd ar yr orsedd, wedyn daeth y
forwyn Gaily â nifer o ymwelwyr cyfoethog i gwrdd â’r
Frenhines, i gyd yn eu dillad hyfryd ac yn moesymgrymu iddi.
Jane oedd wedi gwinïo’r gynau a’r hetiau i gyd, gan ddangos
fel roedd gwisgoedd wedi newid o ddechrau hyd ddiwedd Oes
Fictoria. Yn yr ail ran fe ganodd merch Jane â’i ffugenw Devon
mor swynol, a hefyd John Thomas o Gwmgïedd, tenor hyfryd
ac Aled Jones o Ystradgynlais yn chwarae’r ffidil yn fendigedig.
Ar ôl hynny roedd gwragedd yr eglwys wedi paratoi danteithion
blasus i gloi’r noson ardderchog.
Ar nos Wener, Rhagfyr 11, bydd noson o ganu carolau a
hefyd caneuon seciwlar yng Nghallwen ac yn dilyn bydd mins
peis â’r ddiod Pimms ar gael. Mynediad am ddim ond rhowch
gyfraniad os mynnwch.
YR heNOed
Fyron Evans mab Annie a David Evans gynt o Heol Tawe oedd
y gŵr gwadd. Bu’n rhoi hanes ei dad yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Yng ngaeaf 1945 roedd 550 o bobl ynys fach Soroya, Norwy
yn ymguddio mewn ogofeydd rhag yr Almaenwyr oedd wedi
goresgyn y wlad. Roeddent yn chwilio am gaethweision i
weithio i’r Natsïaid. Fe ofynodd Brenin Norwy i Winston
Churchill am gymorth i’w hachub. Roedd nifer o longau rhyfel
Prydeinig yn Murmansk ar y pryd ac anfonwyd pedair llong i
Soroya, a bu’n rhaid i’r teuluoedd Norwyaidd deithio i’r ffiord i
gwrdd â’r llongau. Roedd y siwrne drwy’r eira a’r rhew yn
beryglus, yn enwedig gan fod y Lwfftwaffa a deg U Boat yn eu
dilyn. Fe suddwyd dwy long ond fe gyrhaeddodd y ddwy arall
yn ddiogel yn yr Alban. Petty Officer Director Layer (gofalwr y
Drylliau Mawr) oedd Dai ei dad ac o’r diwedd mae Fyron wedi
derbyn yr Arctic Star oedd yn deilwng i’w dad am fod yn rhan
o’r ‘Russian Convoy’.
MaRwOLaeth
Mae’r teulu Evans wedi derbyn newyddion trist. Clywodd Fyron
fod ei gefnder David, mab y diweddar Lyn a Mary wedi cael ei
ladd mewn damwain car yn agos i’w gartref yn Eastevan,
Canada. Estynnwn ein cydymdeimlad â’r fam a’r teulu i gyd.
Bu farw Elfyn Parsons, mab y diweddar Joyce a Bernard.
Roedd Elfyn yn adnabyddus yn y pentre , a’i wên serchus tu ôl
i’r cownter yn siop sglodion y teulu yn amlwg bob amser.
Cydymdeimlwn â’i frawd Carwyn a’r teulu.
SeFYdLIad Y MeRched
GOROeSwYR StRôc cYMRU
Daeth Mr Wil Nedin o Gastell-nedd i siarad â’r aelodau am y
profiad a gafodd ar ôl strôc. Heb gael llawer o gefnogaeth ar
ôl gadael yr ysbyty, fe benderfynodd Wil, ei wraig a’i chwaer
ffurfio Elusen i adfer y goroeswyr a’u teuluoedd, ac yn barod
mae ’na saith grŵp yn ardal Abertawe, Nedd a Port Talbot. Os
gallwch chi helpu’r achos neu ymuno â’r grŵp cysylltwch â rhif
ffôn 01792 527986.
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cYMORth cRIStNOGOL
Cofiwch am y Bore Coffi a gynhelir yn y Neuadd Les ar fore
dydd Sadwrn, Tachwedd 21 Byddwn yn ddiolchgar am bob
cefnogaeth. Dewch i fwynhau.
Y NeUadd LeS
Am 7 o’r gloch ar nos Sadwrn, Tachwedd 7 bydd Theatr
Fropetsus yn cyflwyno “Not About Heroes”.
Ar ddydd Iau, Tachwedd 12, ceir dau berfformiad gan Theatr
Sherman o “The Princess and the Pea”. Bydd cyflwyniad
Saesneg am 10.30 y bore a chyflwyniad Cymraeg am 1.30 y
prynhawn.
Ar nos Iau, Rhagfyr 3 am 7.30 yr hwyr ceir darllediad byw o
“The Mikado” gan gwmni Opera Cenedlaethol Lloegr.
Ar nos Fawrth. Rhagfyr 8, am 7.00 yr hwyr ceir darllediad
byw o “Jane Eyre” gan y Theatr Genedlaethol.
MaRwOLaethaU
Yng nghartref gofal Tŷ Mawr ar Fedi 24 bu farw Eira Burgess,
Metz Cottages, Ynys Isaf, priod y diweddar Dennis, mam
Geraint, Meryl, Alison a Wayne, mamgu Emyr Wyn, Rhodri a
Vicky.
Ar Fedi 26, yn ei chartref Nant-y-mynydd, Glan-rhyd bu farw
Joyce Jones, priod Roger, mam Sian, Gareth a Geraint,
mamgu Gwen, Iwan, a Heledd, chwaer Glenda, mam yn
nghyfraith Ian, Nia ac Eleri.
Yn dawel ar Fedi 26, yn Ysbyty Cwm Rhondda, bu farw
Winifred Margaret Jones (Winnie) gynt o Gwmgïedd.
Ar Hydref 6, yn ei gartref Crown Cottages, bu farw Gerald
Barron, priod Hilary, tad Kevin, Andrea a Heath, tad yng
nghyfraith Julie, John a Julie, tadcu Christopher, Alisha, Niall,
Hannah, Jonathan, Sophie, a Sabrina, hen dadcu Ellis, brawd
Bill, Alister, Brian a Nigel, ewythr a brawd yng nghyfraith
annwyl.
Yn Ysbyty Treforys ar Hydref 14, bu farw Wyn Edwards,
Maescynog, brawd Lyn, brawd yng nghyfraith Brenda, ewythr
Ian Mark, ac Anwen, hen ewythr Cellan, Steffan, Dewi a
Geraint.
NON a veRNON YN dathLU eU PRIOdaS ddIaMwNt
Roedd Hydref 8 eleni
yn ddiwrnod arbennig
iawn yn hanes Mr a
Mrs Vernon a Non
John,
Llanfaes
oherwydd chwe deg
mlynedd yn nôl i’r
dyddiad roedd y ddau
ohonynt
wedi
addunedu i fod yn ŵr a
gwraig
ffyddlon
a
dedwydd i’w gilydd. Ac
felly y bu trwy gydol y
blynyddoedd hir a
hapus mae Non a
Vernon wedi cael i
fwynhau bywyd gyda’i gilydd. Mae’r ddau ohonynt wedi cysuro
ei giydd a chefnogi a chynnal breichiau ei gilydd ym mhob math
o dywydd.

Dathlwyd yr achlysur gyda’u teulu hyfryd o’u cwmpas ac
ychwanegwn ninnau fel ffrindiau ac aelodau Tyn y Coed ein
llongyfarchion mwyaf gwresog i’r ddau ohonynt gan ddymuno
i Non a Vernon flynyddoedd lawer eto o nerth ac iechyd.
cYNGeRdd BLYNYddOL côR Y GYRLaIS
Mae bod yn bresennol mewn cyngerdd Côr Meibion bob amser
yn fraint ac yn bleser diben-draw. Felly oedd hi yn Neuadd y
Gweithwyr Ystradgynlais nos Wener Medi 25 wrth i Gôr y
Gyrlais gynnal eu cyngerdd blynyddol. Cafwyd gwledd o ganu
gan y Côr gyda rhywbeth at ddant cerddorol pawb oedd yn
bresennol. A gwresog a brwd iawn hefyd oedd cymeradwyaeth
y dyrfa luosog i ddatganiadau diddorol a chyffrous Côr
Cymunedol Cwmtawe o dan arweinyddiaeth frwdfrydig Mr Dan
Lear. Braf oedd gweld a gwrando ar grŵp o bobl ifanc wrth eu
bodd yn canu gyda’r fath afiaith ac egni.
Prif unawdydd y gyngerdd oedd y soprano Sophie Kirk ac
yn sicr iawn roedd hi hefyd wedi ennill calon y gynulleidfa
gyda’i dewis o ganeuon oedd yn gweddu yn berffaith i’w llais
canu swynol a soniarus.
Ers peth amser bellach Cyfarwyddwr Cerdd y Côr yw Mr
Huw Parkman a gwnaeth lawn ddefnydd o’i ddoniau cerddorol
amlwg i gael y gorau allan o’r Côr er mawr bleser i’r gynulleidfa.
Ac yn yr un modd yn cyfeilio yn feistrolgar ar y piano oedd Mr
Christopher Lewis, ac yn sicr iawn roedd ei ddawn cyfeilio wedi
creu argraff ffafriol iawn ar bawb oedd yn bresennol.
Yn cynorthwyo yn hynod effeithiol hefyd roedd unawdwyr y
Côr sef Mr Doug James a Mr Brian Cann a mawr yw’r diolch i
Squadron Leader Raymond James am ei waith da fel
cyflwynydd.
Ar derfyn y gyngerdd cyflwynwyd tusw o flodau gan fachgen
ifanc, sef Carwyn Jones i Mrs Edith Bowden er mwyn
cydnabod ei chymwynasau parod a charedig i’r Côr.
Diolch am noson ragorol fydd yn aros ar y cof am amser hir
i ddod.

BORe cOFFI
Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r Bore Coffi yn Festri Ainon.
Codwyd £440 a’r arian yn cael ei rannu rhwng y “Macmillan
Nurses” a “Parkinsons Disease”.
taIth NOddedIG
Ar ddydd Sadwrn, Medi 5, aeth Andrew Ingham, mab Marilyn
a Roger Ingham, a’i fab Oliver i gerdded i Ben y Fan ar y
Bannau. Pwrpas y daith oedd i godi arian i gronfa “Parkinsons
Disease” ac fe lwyddwyd i godi £500. Diolch i bawb a
gefnogodd y fenter. Da iawn chi, fechgyn.
RhOI dIOLch aM FYwYd MR davId MaRceL wILLIaMS
Gyda thristwch mawr clywyd y newyddion blin fod Marcel wedi
ymadael â ni a hynny ar Fedi 14 yn 91 mlwydd oed.
Bydd modd cofio amdano mewn mwy nag un ffordd. I’w
deulu annwyl roedd yn ŵr rhinweddol i Jenny am chwe deg
pump o flynyddodd, yn dad gofalus a chariadus i Gareth ac i
Sally, yn dadcu ac yn hen dadcu balch iawn i Hannah, Bethan,
a Steve ac i James. Cofiwn yn dyner am Marcel hefyd fel
brawd a brawd yng nghyfraith i’w deulu a fel wncwl cefnogol
i’w nithoedd a neiaint.
Heblaw bod yn ddyn teulu roedd Marcel wedi disgleirio yn y
byd academaidd gan iddo ennill gradd dosbarth cyntaf yn y
Saesneg o Brifysgol Abertawe, gradd M.A eto o Brifysgol
Abertawe a gradd M.A yn y gyfraith o Brifysgol Llundain.
O ran gyrfa fe gofiwn am Marcel fel athro a phrifathro
cydwybodol ac ymroddedig ac mewn nifer o ysgolion gan
gynnwys Maesydderwen.

Gwnaeth lawn ddefnydd o’i ddawn lenyddol wrth i Marcel
ysgrifennu nifer o nofelau yn y Gymraeg ac yn ychwanegol at
hyn mewn dyddiau gwell bu’n ffyddlon i’r oedfaon yn Sardis lle
roedd yn ei ddydd wedi gwasanaethu fel diacon ac
ysgrifennydd.
Cafodd Marcel fywyd hir a dedwydd. Diolch am y cyfan
roedd yn golygu i’w deulu hyfryd ac yn wir i bawb ohonom a
gafodd y fraint o’i nabod.
Hedd i’w lwch a bendith y nef ar ei deulu annwyl.

ysTalyfEra
PaNt-teG
Blin oedd gennym glywed am farwolaeth Mr Lyn Williams,
brawd Mrs Caryl Chiswell. Un o fechgyn yr ardal ac o Eglwys
Pant-teg oedd Lyn ac yn fawr ei barch gan ei gydnabod. Ers
blynyddoedd bellach roedd wedi ymgartrefu gyda’i deulu yn yr
Alltwen ac wedi bod yn ddiacon gweithgar a ffyddlon yn y capel
yno. Cydymdeimlwn yn ddiffuant â Caryl, Huw a theulu Lyn ar
yr adeg drist hon.
Y cYFaRFOd UNdeBOL
Edrychwn ymlaen i gael cwmni aelodau Eglwys Jeriwsalem a
ffrindiau eraill yn y cyfarfod arbennig hwn ym mis Tachwedd.
Y weRN
GweStY’R OXwIch BaY
Roedd yr haul yn tywynnu, yr awel y fwyn, yr olygfa yn
fendigedig, heb sôn am helaethrwydd darpariaeth y gwesty ar
ein cyfer.
Roeddem fel pererinion llon a llawen o’r Wern yn edrych
’mlaen at orig fach hapus yng nghwmni’n gilydd mewn lleoliad
rhagorol.
At ei gilydd cawsom brynhawn i’w gofio. Mawr yw ein diolch
i Colin am drefnu’r cyfan ar ein rhan.
dILYN FY NGhaLON wRth hwYLIO YM MhwLLheLI
Wrth gael fy nerbyn i fod yn aelod o dîm Prydain Fawr ym
mhencampariaethau Optimist Ewrop, bach iawn y
sylweddolais y byddwn yn treulio mis cyfan o wyliau’r haf yn
hwylio ym Mhwllheli. Er hynny roedd yn gyfnod cyffrous iawn
yn fy mywyd.
Wedi cael fy newis fel aelod o’r tîm fe ddechreuon ni ymarfer
ar unwaith ac mewn fawr o dro roeddem ym mwrlwm yr holl
gystadlu. Hwn oedd y tro cyntaf i’r gystadleuaeth gael ei
chynnal ym Mhrydain a doedd dim gwell lle i’w chynnal nag yn
Academi Genedlaethol Cymru ym Mhlas Heli lle roedd yr
adnoddau yn wir ardderchog.

Yn cymryd rhan roedd 260 o hwylwyr o 37 gwahanol wledydd
a braf oedd cael dod i’w nabod wrth i ni gyd aros yng ngwersyll
Hafan y Môr. Er nad oedd yr amodau yn berffaith ar gyfer
hwylio llwyddais i ennill y gystadleuaeth roeddwn yn cymryd
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rhan ynddi sef “The Silver Fleet” a chymryd fy lle ar y podiwn
ar gyfer y gwobrwyo.
Bach iawn y meddyliais i pan ddechreuais hwylio yn saith
mlwydd oed y byddwn i’n cyrraedd i’r fan hon ond gwireddwyd
breuddwyd ym Mhwllheli haf diwethaf a mawr yw fy niolch I
Nick a Thîm Prydain Fawr am bob cefnogaeth ac anogaeth.
Yn dilyn y cystadlaethau Ewropeaidd roedd cystadlaethau
hwylio Prydain, a oedd wedi denu 500 o hwylwyr o dros y byd
i gyd ac unwaith eto fe ddaeth tipyn o lwyddiant i’r tîm roeddwn
wedi cael y fraint o fod yn aelod ohono. Am hynny roedd Nick
Sawyer yn hyfforddwr balch a hapus.
Ym Mhwllheli fe ges i’r profiad hefyd o hwylio cwch â thair
hwyl iddi ac roedd hyn yn wefreiddiol. Does dim amdani ’nawr
ond mynd am gwch tebyg – tair hwyl a chystadlu ym
mhencampwriaethau’r byd yng Nghaliffornia y flwyddyn nesaf.
Os daw rhyw gymaint o lwyddiant i’m rhan gorau oll, ond os
na, bydd cael treulio ychydig o amser yn hinsawdd Califfornia
yn fwy pleserus na’r tywydd ym Mhwllheli er cymaint oedd y
fraint a‘r mwynhad o gael bod yno yn cystadlu, yn cymdeithasu
gyda ffrindiau a mwynhau gyda’m teulu.
hannah Roberts-Straw
O.N. Llongyfarchiadau mawr i Hannah ar ei llwyddiant
diweddaraf a phob dymuniad da iddi i’r dyfodol. Edrychwn
ymlaen i glywed mwy am Hannah yn y blynyddoedd i ddod.
Mae Hannah yn ferch i Catherine a Phillip ac yn wyres i Doug
a’r ddiweddar Mary Roberts, Ystalyfer.

cwmllynfEll
cLeIFION
Cofiwn am a dymunwn wellhad buan i ddwy o wragedd y
pentre sydd ar hyn o bryd yn yr ysbyty – Mrs Bessie Morris,
Pant-y-brwyn yn Ysbyty Treforys a Mrs Lil Jones yn Ysbyty
Ystradgynlais. Yn gwella ar ôl triniaeth yn Ysyty Treforys mae
Mr Dilwyn Lewis, Heol y Bryn.
BORe cOFFI MacMILLaN
Daeth nifer o bobl ynghyd ar fore Coffi Macmillan yn y Ganolfan
yn Ystradowen. Codwyd y swm anrhydeddus o £354.35 i’r
achos arbennig yma. Diolchir i bawb a gefnogodd. Hefyd ar
fore Llun, Hydref 19 yn Neuadd y Mileniwm cynhaliwyd bore
coffi i gefnogi menter Mrs Helen Walters Morgan, Heol Gwilym.
Yn y gwanwyn bydd yn mentro i Fietnam i gymryd rhan mewn
taith o chwe niwrnod dros elusen Marie Curie. Pob hwyl iddi.
NeUadd Y MILeNIwM
Ar Ragfyr 12, cynhelir Parti i’r Plant o 4.30 tan 6.30. Thema’r
parti yw “Frozen”. Bydd Siôn Corn yn ymweld ac am £5 ceir
lluniaeth ac anrheg.
Yna o 7.30 ymlaen i’r oedolion bydd Côr ac unawdydd yn
diddanu gyda disgo yn dilyn. Pris mynediad £5.
Ymddiheurwn am unrhyw ing a achoswyd yn rhifyn hydref
o’r Llais pan gofnodwyd Mrs Miriam evans yn hytrach na
Mrs LavINIa evaNS yn weddw i’r diweddar Mr david
evans, heol Samuel.

rHos
GeNedIGaeth
Llongyfarchiadau i Rhidian a Katherine, Heol Castell-nedd ar
enedigaeth merch fach Freya Mai, wyres i Julie a Steven a
Chris ac Angela a Paul a Diane a gor-wyres i Mair a Malcolm,
Heol Castell-nedd a Hannah a Michael Edwards, Y Betws,
Rhydaman.
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yr allTwEn
PeN-BLwYdd
Llongyfarchiadau i Mari Thomas, gynt o Heol Dyffryn ac yn awr
yng Nghartref Llwyn-allt a fu’n dathlu ei phen-blwydd yn 99
mlwydd oed.
dIOLchGaRwch
Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch yn y Capel ar ddydd
Sul, Hydref 11.
Cafwyd darlleniadau o Salm 24 – Salm y Greadigaeth,
adnodau o Lythyr Paul at Timotheus, a “Y Ddaear Dda” gan W.
Rhys Nicholas gan Mari Lanchbury a Rhiannon HammondPugsley ac offrymwyd y weddi gan Elin Davies.
Cyflwynodd ein gweinidog ddarn barddoniaeth “Y Fedwen”
gan T. Llew Jones – yn amserol iawn a ninnau’n dathlu
canmlwyddiant ei eni.
Canwyd deuawd “Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni” gan
Mari Lanchbury a Rhiannon Hammond-Pugsley a chyflwynwyd
yr emyn olaf gan Delma James.
Thema’r oedfa oedd ‘Y Pedwar Tymor’ a diolch i Derek
Roberts, Soar-Maesyrhaf am baratoi deunydd gweledol ar ein
cyfer. Soniwyd am brydferthwch y byd a’r breintiau rydym yn
elwa ohonynt, ond hefyd am dynged arswydus y ffoaduriaid.
Mewn oedfa ddiolchgarwch teimlwyd ei bod yn addas i ni
gyfrannu tuag at Cymorth Cristnogol er budd y ffoaduriaid.
Bydd yr apêl ar agor am ychydig wythnosau eto.
Diolch i Elizabeth Davies am fod wrth y cyfrifiadur, paratoi’r
taflenni ac addurno’r capel.
cYdYMdeIMLad
Tristawyd trigolion yr Alltwen wrth glywed am farwolaeth
trychinebus Emma Evans, Tyle’r Alltwen yn Sbaen yn 37
mlwydd oed, gwraig Martin, mam Steffan, Eve ac Oliver a
merch Siân a Malcolm.
Yn 88 mlwydd oed bu farw Eric Atkinson, Heol Uchaf, brawd
Cyril. Yn enedigol o Ffarm y Llechau bu’n gweithio gyda
chwmni adeiladwyr David Davies.
Prin dri mis ar ôl marwolaeth ei wraig Lynda, bu farw
Lindsay Williams, Heol Derwen gynt, yn 91 mlwydd oed. Bu’n
athro yn Ysgol Crynallt, Castell-nedd, ac ef oedd diacon hynaf
Capel yr Alltwen, lle bu’n athro Ysgol Sul, yn gofrestrydd
priodasau ac yn gyfrifol am y cyfamodi. Yn aelod brwd o’r Blaid
Lafur ac roedd yn aelod o Gyngor Cymuned Cilybebyll am
flynyddoedd lawer, yn Llywodraethwr ar Ysgol Gynradd yr
Alltwen ac yn Gadeirydd Undeb Cenedlaethol yr Athrawon yn
ardal Castell-nedd. Roedd Lin yn berson hawddgar, dymunol
iawn, yn ddarllenwr brwd ac yn gwmniwr a storïwr difyr.
Ar ddechrau’r oedfa angladdol a oedd yng ngofal ei
weinidog y Parchedig Gareth Morgan Jones, gyda’r Parchedig
Ddr Vivian Jones, un o’i gyn-weinidogion yn darllen o’r Gair,
chwaraeodd Ralph, un o wyrion Lin a Lynda y darn Saraband
gan Bach ar y soddgrwth.
Roedd Lin yn dad i Rhodri a Rhiannon, tadcu Theo, Huw,
Ralph, Rhys a Harri a brawd Caryl Chiswell a’r diweddar
William John Williams.
Cydymdeimlwn â’r tri theulu hyn yn eu galar.
MeRched Y wawR
I ddechrau’r tymor newydd daeth Jean Bowen, Trebannws
atom i rannu atgofion ei phlentyndod yng Nghraig Cefn Parc.
Soniodd am gymdeithas Gymreig glós y Graig, am arferion
siopa, yr ysgol a’r capel, gwyliau’r haf, bwydydd a chwaraeon
y plant.
Cawsom brynhawn difyr yng nghwmni Jean ac fe ysgogodd
drafodaeth ddifyr ymhellach.

PonTardawE
cOFIO aM ddISGYBLION Y tec YM MhONtaRdawe
Roedd i’r Tec ym Mhontardawe draddodiad hir o roi ail gyfle i
bobl ifainc i’w paratoi ar gyfer amrywiol agweddau bywyd. Pan
ddinistrwyd yr adeilad yn 2008 arbedwyd cofeb oedd wedi cael
lle anrhydeddus yn yr ysgol ers 1948. Cofeb oedd wedi ei osod
yno gan gyn ddisgyblion a staff y Tec i ddynodi gyda balchder
y bechgyn oedd unwaith ar gofrestr yr ysgol, ond a syrthiodd
yn yr Ail Ryfel Byd. Enwau’r wyth gŵr ifanc ar y gofeb yw. H.
Eifion Clement (Felindre), Evan J. Evans (Pontardawe),
Glyndwr Guerrier (Ystalyfera), C. Gordon Jenkins (Godre’rgraig), G. Kenneth Jones (Ystalyfera), Glyn S Price (Trebannws), John M. Ryan (Clydach) a H. Ieuan Williams (Godre’r
graig).
Byddai wedi bod yn drosedd anfaddeuol pe bai’r gofeb hon
wedi mynd ar goll a’i dinistrio hyd yn oed, ond arbedwyd hynny
diolch i’r drefn. A mawr yw’r diolch i’r canlynol am hynny sef Mr
George Anderson am godi’r gofeb o’r SKIP. I Mr a Mrs Bill a
June Booth am gadw’r gofeb yn eu garej am nifer o
flynyddoedd hyd at ei drosglywddo i Major Ian a’r Territorials
yng Nghastell-nedd. Oddi yno bu’r gofeb yng ngofal Mrs
Eunice Williams Pontardawe a hynny am dair blynedd. Yn
ystod yr holl amser hyn bu’r gofeb ar grwydr yn mynd o un lle
i’r llall. Fe geisiodd Cymdeithas Ddinesig Pontardawe ei gorau
i ddod o hyd i le parhaol i’r gofeb ond er gwaethaf eu
hymdrechion clodwiw, methiant a siom oedd pob ymgais tan
yn ddiweddar iawn.
Trwy ddirgel ffyrdd llwyddodd Mrs Eunice Williams a Mrs
June Booth o’r Gymdeithas Ddinesig ennyn cefnogaeth Mr
Jason Reynolds o’r Gymdeithas Treftadaeth a Mr Wayne John,
Pennaeth y Gwasanaeth Llyfrgell yn Nedd Port Talbot a
chyda’u cymorth hwy ac ar ôl ymgyrchu am flynyddoedd i
geisio dod o hyd i gartref parhaol i’r gofeb, gwireddwyd
breuddwyd ar Fedi 23 pan ddadorchuddiwyd y gofeb yn y
Llyfrgell ym Mhontardawe er mawr lawenydd i bawb oedd yn
bresennol yn y seremoni.

Felly ar brynhawn nodedig yn y Llyfrgell ym Mhontardawe
cynhaliwyd seremoni arbennig iawn. Offrymwyd gweddi gan
Ficer Pontardawe, sef y Parchg Garry Green a dadorchuddiwyd y gofeb gan arweinydd y Cyngor Sir, sef Alun
Thomas. Trefnwyd arddangosfa gan Harriet Beaton a Terry
Miller a darparwyd lluniaeth ysgafn gan staff y llyfrgell.
Diolch am brynhawn bendithiol iawn, yn enwedig felly am fod
cofeb yn cynnwys enwau ein pobl ifainc a aberthodd hyd yr
eithaf, yn cael lle haeddiannol iawn yng nghalon ein cymuned.
Mewn angof ni chânt fod.
cYMdeIthaS haNeS cwMtawe
Mae Cymdeithas Hanes Cwmtawe yn ystod y misoedd nesaf
yn mynd i ymgymryd â phrosiect yn ymwneud â hanes llafar.
Golyga hyn gyfweld â thrigolion Pontardawe a’r ardal gan
recordio unrhyw brofiad neu brofiadau diddorol maen nhw wedi
cael yn ystod eu bywyd.
Os oes diddordeb gennych gael eich cyfweld a rhannu eich

profiadau a wnewch chi gysylltu os gwelwch yn dda â Mr
Wynford Pugh 01792 864299 neu Mrs Eugena Hopkin 01792
845135.

MeNteR NewYdd
Fel y cyfeiriwyd ati mis diwethaf, dyma lun o dair
genhedlaeth sy’n gyfrifol am siop llysiau newydd ym
Mhontardawe. Yn y llun gwelir Kelly Frost, y perchennog
gyda'i mam Trudy a'i mamgu Tegwen Heatherington sydd
bob amser yn barod i groesawu cwsmeriaid gyda gwen.

SOaR
Bu Cyfarfod Cenhadol yr Henaduriaeth yng nghapel y Trinity,
Abertawe ar Fedi 30ain. Y Parchedig Dafydd Jones o
Gymdeithas y Beibl Trindodaidd oedd y siaradwr. Yn ei araith
bu’n nodi enghreifftiau o’r Hen Destament fu’n rhagfynegu Crist
yn pontio’r ddaear a nef. Cyfeiriodd at hanes Abraham ac
wedyn Jacob a’r ysgol. Cawsom y croeso cynnes arferol gan
wragedd Trinity. Cawsom ddeall yn ystod y cyfarfod mai tro
Dosbarth Tawe Nedd fydd hi i groesawu Sasiwn Merched y De
yn ystod Haf 2018.
dIOLchGaRwch
Yn ein gwasanaeth ar Hydref 4ydd roedd Andras wrth y llyw,
Tom wrth yr organ a phlant yr Ysgol Sul yn cymryd rhan.
Wendy fu’n trefnu’r lluniaeth. Pwyslais y pregethwr wrth ail
gyflwyno hanes Moses yn yr anialwch oedd bod digon o fanna
i bawb ond os oedd yr Israeliaid yn casglu mwy na’u hangen
roedd yn pydru. Y wers oedd bod Duw â gofal drosom ac yn
gofalu bod digon a dim ond digon i’n hanghenion. Cyflwynodd
y plant roddion i’r banc bwyd a chafwyd casgliad o £180 i
Gymorth Cristnogol. Paratowyd pryd syml o fwyd yn y festri i
bawb er mwyn i ni gael parhau i ddiolch wrth gyd-fwyta a
chymdeithasu. Y plant a gymerodd rhan ar gân neu ar lafar
oedd lowri, Anest, Efa, Dewi, Amelia, Angharad, Alaw, Jenson
a Ruby.
YR heNadURIaeth
Bu cyfarfod yng nghapel Grove Place, Port Talbot ar yr 8fed o
Hydref. Y prif faterion a drafodwyd oedd Strategaeth yr
Henaduriaeth a’i pholisi ynglŷn â cheisiadau i’r Loteri am
gymorth i ofalu am adeiladau a pholisi dwyieithrwydd yr enwad.
Cawsom gyflwyniad gan flaenoriaid eglwys Jewin , Llundain
dan ofal Huw Edwards, sef yr ymdrechion a wnânt i roi bywyd
newydd ym Mam eglwys Presbyteriaid Cymry Llundain. Ar
ddiwedd yr oedfa gweinyddwyd y Cymun dan ofal y Parchedig
Anthony Williams - y Llywydd newydd - a diolchodd ef yn
gynnes iawn i Mrs Margaret Jones a oedd yn gorffen ei thymor
fel Llywydd yr Henaduriaeth.
RaS aNdRaS
Ar y 10fed o Hydref eleni fe fu Andras yn rhedeg ultramarathon
o gwmpas penrhyn Gŵyr - taith o ryw 50 milltir - gan godi arian
i apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar gyfer adeiladu adain
newydd i Ysbyty Dr. H. Gordon Roberts yn Shillong, gogledd
ddwyrain India, mewn pryd i dathlu canmlwyddiant sefydlu’r
ysbyty. Mae’r ysbyty wedi gwneud gwaith rhagorol yn darparu
gofal iechyd i boblogaeth Shillong a’i chyffiniau ers 1922, ond
mae mawr angen diweddaru ac ehangu ei chyfleusterau.
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Llongyfarchiadau mawr i Andras am ymdrech arbennig ac am
godi dros £1500 o bunnau hyd yma. Os hoffech gyfrannu ewch
i https://www.indiegogo.com/projects/rhedeg-rownd-ygwyr-dros-ysbyty-roberts-shillong#/, neu gallwch anfon siec
yn daladwy i ‘Eglwys Bresbyteraidd Cymru’, 81 Heol Merthyr,
Yr Eglwys Newydd, CF14 1DD.
taBeRNacL
OedFaON MIS tachwedd
14 2.00 Cyfarfod Ordeinio a Sefydlu
Y Brawd Owen Watcyn Pugh
15 10.30 Dr Dai Lloyd
22 10.30 Dr Phillip Davies
Saesneg
29 10.30 Y Brawd Owen Pugh
OedFaON MIS RhaGFYR
6 10.30 Y Brawd Owen Pugh
13
3.00 Y Brawd Owen Pugh
20
2.00 Y Brawd Owen Pugh
24/25 11.30 Y Brawd Owen Pugh
27

datGaNIad aR YR ORGaN
Cawson noswaith arbennig ar nos Sadwrn 17eg Hydref pan
ddaeth pedwar organydd dawnus ynghyd i rhoi ‘Datganiadau
ar yr Organ’. Roedd yn rhaglen amrywiol a diddorol a dewiswyd
darnau swynol o gerddoriaeth enwog.
Dyma lun o’r organyddion ar ddiwedd y gyngerdd. O’r chwith
gwelwn ein horganydd gwadd, sef Michael Lee Walton o
Lundain, Mrs Susan Davies, Mr Christopher Lewis a Dr Wyn
Parry, ein horganyddion reolaidd, Mrs Parry a’n llywydd Mr
Owen Pugh.

Cymundeb
Oedfa Danybryn
Dathlu’r Nadolig
Gwylnos y Nadolig
Cymundeb

Dim Gwasanaeth

cYFaRFOd ORdeINIO a SeFYdLU
Mae cyffro mawr yn y Tabernacl wrth i ni baratoi am gyfarfod
Ordeinio a Sefydlu ein harweinydd Mr Owen Pugh ar 14eg
Tachwedd. ‘Rydym yn falch iawn o’r ffaith bod Owen wedi
llwyddo ar ôl sawl blwyddyn o fyfyrio ac ymdrechion dwys, i
gael ei dderbyn fel gweinidog gan Goleg yr Annibynwyr,
Aberystwyth, Mae trefn yr oedfa yn eang iawn ac yr ydym yn
erfyn cynulleidfa sylweddol iawn i ymuno yn y dathlu. Mae
croeso cynnes i bawb.
tOM StONeMaN
Wyr i’n haelod ffyddlon Marion
Stoneman a’i gwr Malcolm o
Bontardawe yw Tom. Mae ei dad, Lyn,
a’i fam, Carolyn yn byw yn
Northampton. Mae Tom yn dechrau
ystudio cerddoriaeth yn ‘Conservatoire’ Birmingham ym mis Medi eleni.
Mae’n yn dilyn ei dad wrth iddo ymuno
â band press o oedran ifanc ac ar hyn
o bryd mae yn aelod o Fand
Cenedlaethol Ieuenctid Prydain Fawr.
Mae’n chwarae’r flugle horn ac hefyd
yn cyfansoddi cerddoriaeth i fandiau pres. Yn ddiweddar mae
wedi ysgrifennu darn o’r enw ‘Serenity’ ac mae’r teulu newydd
dychwelyd o wrando ar y band cenedlaethol yn chwarae’r darn
hyfryd hwn mewn cyngerdd yn Birmingham. Heb os mae gyrfa
disglair yn ei wynebu. Pob llwyddiantTom.
cINIO NadOLIG
Bydd Cinio Nadolig Cymdeithas Ruth a Naomi yn cael ei
gynnal yn y New Grange, yr Alltwen ar 15fed Rhagfyr am 1.00.
Bydd angen blaendal o £5. Enwau i Gill Williams cyn gynted a
phosib.
Dyma lun o rhai o’r chwiorydd yn dilyn eu cyfarfod misol ym
mis Hydref lle roeddent wedi rhannu reseitiau a blasu cynnyrch
a baratowyd gan y chwiorydd. Roedd pawb wedi mwynhau yn
fawr iawn.

GweLLhad BUaN
Dymunwn wellhad cyflym i Susan Roberts, Heol Dinefwr,
Pontardawe, sydd wedi cael llawdriniaeth yn Ysbyty Treforus.
LLONGYFaRchIadaU
Llongyfarchiadau i Geraint Wyn Walters ar gael ei urddo yn
farnwr, mewn seremoni yn yr Uchel Lys yn Llundain. Fe’i
urddwyd gan un o fechgyn disglair Cwmtawe, yr Arglwydd Brif
Ustus y Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd.
Cymerodd Geraint y llw yng Nghymraeg, y tro cyntaf i hyn
ddigwydd tu allan i Gymru.
Fe godwyd Geraint yn y Tabernacl lle cafodd bob cyfle
drwy’r Ysgol Sul i ymarfer ei ddawn gyhoeddus ac mae ei
ddyled yn fawr i’w athrawon y ddiweddar Mary Jones a Dilys
Davies a’i weinidog ar y pryd y Parchg T. Burgess Jones Fe
symudodd Geraint i Glydach ar ôl priodi Kathryn ac ymaelodi
yn Hebron ac yn awr yng Nghapel y Nant.

Cafodd ei addysg yn Ysgol Gynradd Rhyd-y-fro ac Ysgol Gyfun
Gymraeg Ystalyfera. Mae e’n fab i’n haelodau Dilys ac Eifion
Walters o Rhyd-y-fro. Dyma lun o’r tri ohonynt yn yr Uchel Lys
yn Llundain yn dilyn y seremoni.
Mae Geraint yn eistedd yn gyson mewn achosion uniaith
Gymraeg. Astudiodd y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth a
Gray’s Inn yn Llundain. Ymunodd â Siambr Angel Abertawe
yn1982, ac fe’i penodwyd yn bennaeth yn 2002. Fe’i etholwyd
yn gofrestrydd yng nghylchdaith Cymru a Chaer yn y flwyddyn
2001. Ar hyn o bryd mae’n eistedd rhan fwyaf o’r amser yn
Llysoedd Gogledd Cymru. Llongyfarchiadau.

Clwb Rotari Cwmtawe

Cyngerdd Mawreddog
Capel Tabernacl, Pontardawe
Sadwrn, Rhagfyr 5, 2015 am 7 o’r gloch
Aristiaid: Côr Clwb Rygbi Treforys,
Divas Cwmdulais ac eraill.
Tocynnau £5 plant am ddim
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craiG cEfn Parc
PaNtYcRwYS

at ein cyfrifoldeb tuag at eraill.
Oedfa’r Nadolig o dan ofal yr aelodau fydd ar Sul cyntaf
Rhagfyr. Bydd oedfa Mis Ionawr o dan ofal y Brawd Eifion
Walters, a mis Chwefror y Prifardd Tudur Dylan Jones. Bydd
pob oedfa am 2.30 y prynhawn ar Sul cyntaf y mis. Croeso
cynnes iawn i bawb.

GeNedIGaeth
Llongyfarchiadau i Nerys a Michael Lewis, Heol Rhyddwen ar
enedigaeth eu hail blentyn, merch fach o’r enw Erin Mali,
chwaer i Ellis. Mae Nerys yn ferch i Dewi ac Irene Jones, Cefn
Parc Uchaf, Bwlch y Gwynt. Pob dymuniad da iddynt fel teulu.
GweLLhad BUaN
Dymunwn adferiad iechyd i Gwenfil (Gwen) Davies, Heol
Clydach sydd wedi cael anaf yn ddiweddar ar ôl cwymp yn y
tŷ. Ar hyn o bryd mae yn Ysbyty Gorseinon ac yn gobeithio dod
adref cyn bo hir. Yn aelod ffyddlon i’r achos ym Mhantycrwys
rydym, ers tro, yn gweld ei heisiau yn y cwrdd.
caRtReF NewYdd
Fel eglwys a chymuned rydym yn dymuno pob hapusrwydd i
Hazel James, Heol Clydach gynt, sydd wedi symud i fyw i
Bontardawe. Fe fydd hi felly yn agosach at gartref ei mab
Gareth a’r teulu.

rHydyfro
SaRON
tachwedd
15
clyde Briggs
22
d c davies, y Glais
dIOLchGaRwch
Ar y Sul 18 Hydref cynhaliwyd gwasanaeth diolchgarwch yn
Saron o dan arweiniad y brawd Ken Allison, y Mwmbwls. Y
testun oedd dameg yr heuwr. Addurnwyd y capel â blodau a
ffrwythau yn ôl yr arfer ac roedd y chwiorydd wedi trefnu
lluniaeth ar ôl y cwrdd. Diolch yn fawr iddynt
GweLLhad
Dridiau ar ôl i Arthur Bryn ddod allan o’r ysbyty fe aeth ei
chwaer Mrs Dilwen Williams Gelli-deg i fewn i’r un ysbyty lle
bu am bron dair wythnos. Mae yn awr yn ôl yn ei chartef yn
cael gofal gyda nyrsus y ganolfan iechyd. Dymunwn wellhad
buan.
Bu tân yn y pentref a dinistrwyd y modurdy a fu gynt yn hen
efail gof ac mewn ychydig o ddyddiau torrwyd y bibell ddŵr ar
yr heol fawr. Beth nesaf?
caPeL Y BaRaN
Ar Sul cyntaf Hydref ymunodd nifer o gyfeillion â’n haelodau
mewn gwasanaeth gymundeb o dan arweiniad y Prifardd
Tudur Dylan Jones.
Cafwyd pregeth eneiniedig ganddo ar ddameg y Samariad
Trugarog. Y cwestiwn oesol yw, “Pwy yw fy nghymydog?”, ateb
y cyfreithiwr i Iesu oedd “Yr hwn a gymerodd drugaredd arno”.
Mae’r gair cymydog yn y ddameg yn golygu llawer mwy na
rhywun sy’n byw drws nesa. ’Rym yn byw mewn oes lle mae
angen cyd-ddyn o’n hamgylch ym mhobman. Mor wir y
gweddïodd y diweddar y Parchg Tudor Davies yn ei emyn
cyfarwydd .
O gwared ni rhag i’n osgoi
y sawl na ŵyr at bwy i droi;
gwna ni’n Samariaid o un fryd,
i helpu’r gwael yn hael o hyd.
“I feel” meddai’r Dalai Lama, “That the essence of spiritual
practice is your attitude toward others”. “Dos” meddai Iesu wrth
y cyfreithiwr a’i holodd, “a gwna dithau’r un modd”.
Diolch i Tudur Dylan am dynnu ein sylw yn ei ffordd ddihafal

fElindrE
NeBO
cwRdd haNNeR-BLYNYddOL
Cawsom gyfres o oedfaon bendithiol ar Sadwrn a Sul y degfed
a’r unfed ar ddeg o Hydref gyda’r Parchedig Beti Wyn James
yn gwasanaethu a thraddodi pregethau grymus. Llywyddwyd
y ddwy oedfa gan Mr Owen Pugh a chyfeiliwyd gan Eiri Evans.
Trefnwyd a llywyddwyd oedfa’r plant a’r bobl ifanc brynhawn
Sul gan Phyllis Bell. Cyflwynwyd yr emynau, darllenwyd o’r
ysgrythur ac adroddwyd gan Phyllis, Yvonne, Janis, Carys,
Gareth a Rhian (Stone) Curtis, Bethan, Millie a Maddie, a
chanwyd emyn gan Eiri. Ar ôl anerchiad diddorol a phwrpasol
gan y Parchedig Beti Wyn, cyhoeddwyd y fendith gan Mrs
Christine Pugh.
OedFaON tachwedd. 10.30 Y BORe
15
Y Parchedig Huw Mathews: oedfa Gymun
22
Y Parchedig Owen Pugh
29
Y Parchedig Carl Williams
OedFaON RhaGFYR 10.30 Y BORe
6
Y Parchedig John Gwilym Jones
13
Y Parchedig Owen Pugh (Dim Cymun)
20
Y Parchedig Owen Pugh,
Oedfa Gymun a derbyn aelodau newydd
25
9 o’r gloch y bore Gwasanaeth Nadolig,
Y Parchedig Owen Pugh a’r aelodau
27
Y Parchedig Meirion Evans
YSBYtY
Bu Mrs Annie Bell yn Ysbyty Singleton am driniaeth ond mae
ar wellhad gartre bellach. Dymunwn yn dda iddi ac edrychwn
ymlaen i’w gweld nôl yn ei sedd arferol yn Nebo cyn bo hir.
PRIOdaSaU
Llongyfarchiadau gwresog i Carwyn (mab Phyllis) a Maria Bell
ar eu priodas yng Nghyprus, ddechrau Medi, a’r teulu gyda
hwy yno yn dathlu
Hefyd, priododd James Redfern (mab Bob a Julie,
Glyncasnod) ag Angela o Sir Fôn ar Hydref yr 16eg. Mae’r
ddau yn feddygon yn ardal Lerpwl.
Dymuniadau gorau i’r ddau i’r dyfodol.
cYdYMdeIMLO
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn ag Emyr Lewis ac Angharad a’r
teulu, Pen-clun, ar golli rheini annwyl Emyr yng Nghaerdydd,
sef ei dad, Kynric Lewis ym mis Mehefin, a’i fam, Bethan ym
mis Medi.
Hefyd, estynnwn ein cydymdeimlad â Samantha a Richard
Manley, Crown ar golli mam-gu Sam, sef Valerie Ganz, yr artist
enwog o Abertawe.
Boed i’n gweddïau fod gyda’r ddau deulu yn eu tristwch a’u
galar o golli anwyliaid.
YR heNOed
Bu’r henoed yn gwledda yn Nhafarn y Deri ar Fedi’r 15fed yn
eu cinio pen-blwydd blynyddol.
Y siaradwr ar Fedi’r wythfed ar hugain oedd Dr Barry
Plummer, a ddangosodd ei dalent aruthrol fel artist wrth weithio
portread olew o Mansel Glasbrook.
Y ‘Baywood Belles’ o Abertawe fu’n eu diddanu mewn
dawns a chân fis Hydref.
15

dOSBaRth PILateS
Mae’r dosbarth pilates o dan arweiniad Zoe yn cyfarfod o
chwech tan saith o’r gloch bob nos Lun yn y Neuadd. Mae
croeso cynnes i unrhyw un ymuno er lles corff a meddwl. Codir
tâl o £5.

Wawr ac ar adeg Gwyliau Cerdded Dinas Abertawe.
Dangosodd nifer o’i gweithiau hi ei hun ac am beth amser
buom wrthi fel aelodau yn creu blychau cain iawn o dan ei
chyfarwyddyd.

TrEbannws
LLONGYFaRchIadaU
Llongyfarchiadau
i
Margaret
Pritchard,
ar
Heol Abertawe
gyflawni degawd arall a
chyrraedd ei phenblwydd yn 80. Braf
oedd cael rhannu’r
achlysur gyda Margaret
yn y bore coffi ac yn y
llun gwelir hi a’i
chyfnither Lorraine yn
paratoi i rannu’r deisen.
Mae mwy o ddathlu i
ddod gyda’i gŵr John, y
plant, yr wyrion a’r llu o
deulu estynedig sydd
ganddi.
Pen-blwydd
hapus a’n dymuniadau
gorau am sawl penblwydd i ddod.

clydacH
BedYdd

Yn ddiweddar sefydlwyd grŵp bach o ’sgythwyr cain yn ardal
Abertawe a blwyddyn nesaf bydd arddangosfa o’u gwaith yn
Amgueddfa Abertawe. Mwy na thebyg taw gwaith Grace fydd
yr unig ddarn yn y Gymraeg. Edrychwn ymlaen at yr
arddangosfa honno i werthfawrogi gwaith un o’n haelodau
dawnus.
caPeL Y NaNt
Blin oedd gennym glywed am anffawd John Evans a dorrodd
ei ysgwydd ar ddiwedd ei wyliau. Falch i weld ei fod yn gwella
er bod eisiau amynedd Job arno.
Yn ystod mis Hydref gwasanaethwyd yn yr oedfaon gan y
Parchedigion Dewi M Hughes a Derwyn Morris Jones, ynghyd
â Gareth Hopkin a Glynog Davies.
Cynhaliwyd Gŵyl Ddiolchgarwch o dan arweiniad ein
harweinydd Robat Powell ac aelodau’r eglwys. Buom yn
casglu bwyd i’r Banc Bwyd ac hefyd cawsom gyfle i ymateb i
Apêl arbennig Cymorth Cristnogol i helpu ffoaduriaid.
Cafwyd oedfa fer y dydd Mercher canlynol i’r rhai sy’n methu
â dod ar y Sul a gwerthfawrogwyd y cyfle hwnnw hefyd i
ddiolch.
GRŵP aMNeSt
Yn ystod y mis cafwyd cyfle i sgrifennu llythyron yn y Grŵp
Amnest i gefnogi ymgyrch i geisio rhyddhau Narges
Mohammadi sydd yn y carchar am fynnu hawliau dynol yn Iran.
Gwrthodir iddi unrhyw hawl i siarad ar y ffôn gyda’i dau blentyn
bach nag unrhyw ymweliadau oddi wrth ei theulu na chael
cysylltu â chyfreithwyr.

Yn ystod mis Hydref yn Eglwys y Santes Fair, Clydach
bedyddiwyd yr efeilliaid Osian Tomos ac Anest Efalyn, plant i
Huw a Leanne Waghorn, wyrion i Susan a’r diweddar Meirion
Hopkin, ac i Elaine a David Waghorn. Y rhieni bedydd oedd
Huw a Celine Lewis, Dyfrig a Shelley Owen, Ian Gilmore a
Louise Crawley, Victoria Coleman a Charlotte Hopkin.
Gwasanaethwyd gan y Parchedig Lois Williams, darllenwyd
yn Gymraeg gan eu tadcu David Waghorn a chafwyd ychydig
benillion gan ei brawd Rhys.
MeRched Y wawR
Cynhaliwyd cyfarfod prysur iawn ym mis Hydref yng nghwmni
Grace Birt o Abertawe. Croesawodd ein llywydd Brenda Evans
hi. Mae Grace wedi dysgu Cymraeg ac fe soniodd gymaint y
mae Merched y Wawr wedi rhoi hyder iddi hi wrth ddefnyddio’r
Gymraeg. Ar hyd y blynyddoedd bu’n cystadlu ac ennill
cystadlaethau’r Mudiad gyda’i dawn arbennig ag ysgrifen gain,
a brws a phaent. Mae wrth ei bodd hefyd yn cerdded ac wedi
arwain sawl grŵp drwy gyfrwng y Gymraeg gyda Merched y
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YMGYSYLLtU â chYFeILLION Y ddaeaR.
Mae cynhadledd fawr Paris ddiwedd Tachwedd a dechrau
Rhagfyr ar ddiogelu’r amgylchedd yn hynod bwysig. Oni bai
bod cytundeb ymysg y gwledydd i leihau carbon yn yr awyr,
bydd yn rhy hwyr i rwystro dyfodol llawn gwae i’r ddaear a’i
thrigolion. Aeth yn unfed awr ar ddeg. Byddwn yn gweddïo am
gytundeb effeithiol rhwng y gwledydd.
Mewn cwrdd eglwys ym mis Hydref cytunwyd yn unfrydol i’r
eglwys ymgysylltu â Chyfeillion y Ddaear i’w cefnogi yn ystod
y flwyddyn nesaf.
dymuniadau da i
Sioned James sy’n mynd i
Gynhadledd yn yr Almaen.
Cynhadledd Ewroparc yw
yn Regensburg lle mae
gwahanol barciau cenedlaethol
ac
ardaloedd
amddiffynedig ar draws
Ewrop yn ymgasglu i greu
cysylltiadau ac i rannu
syniadau.
Ceir
yno
drafodaethau am yr economi, amaethyddiaeth a rôl yr
ieuenctid. Mae Sioned yno ar ran Parc Eryri ond mae yna
gynrychiolwyr o Barc Penfro hefyd. Enillodd Sioned

Ysgoloriaeth Goffa Geraint George yn Eisteddfod Maldwyn a’r
Gororau ac roedd mynd i’r gynhadledd yn rhan o hynny.
Y BaRNwR
Llongyfarchwyd Geraint Walters mis diwethaf ar ei ddyrchafu
yn Farnwr yng Nghylchdaith Cymru. Mae Geraint sy’n 55 oed
yn ŵr i Kathryn, yn dad i Lowri, Catrin a Heledd ac yn fab i Dilys
ac Eifion Walters. Fe’i adnabyddir fel yr Anrhydeddus Farnwr
G.W. Walters. Gweler hanes Pontardawe.
Ers sefydlu Capel y Nant fe yw Cadeirydd y Pwyllgor
Gwaith. Dymuniadau gorau iddo yn ei swydd bwysig.
SUL Y BeIBL
Bob blwyddyn caiff
aelodau gwahanol
eglwysi Cymraeg
cylch Clydach y
cyfle i ddod at ei
gilydd ar Sul y
Beibl.
Eleni
daethom ynghyd i
Galfaria. Croesawyd pawb gan
Robat
Powell,
Cadeirydd Cytûn
ac arweiniwyd y
gwasanaeth gan y
Parchgedig John Robat Powell, Cadeirydd Cytûn Clydach
gyda’r Parchedig John Treharne.
Treharne, Eglwys
y Taberncl, Llwynhendy. Yn ystod yr oedfa cafodd yr egwysi a
phawb oedd yn bresennol gyfle i gyfrannu yn ariannol tuag at
waith Cymdeithas y Beibl. Da oedd gweld copïau o Beibl.net
wedi cyrraedd Clydach. Beibl mewn Cymraeg modern yw hwn
sydd wedi bod ar y we ers peth amser.
Mae’n ffrwyth llafur
Arfon Jones o GIG Gobaith i Gymru a
mawr yw ein dyled iddo
am ei waith caled.
Hefyd
mae
yna
fersiwn o 365 o
storiau ar gyfer plant.
Buwyd wrthi am
amser hir yn paratoi’r
gwaith. Ni fwriadwyd
iddo fod mewn print ond
oherwydd y galw gwnaed hynny, Mae’n debyg bod y copïau
cyntaf wedi eu gwerthu a’r ail argraffu ar waith eisioes.
PwYLLGOR cLYdach YMchwIL caNcR.
Cynhaliwyd cyngerdd ym mis Hydref yn Neuadd y Moose gan
y Belmont Singers o dan arweiniad Brian Morris a’r grŵp canu
Eclectic. Cafwyd noson hyfryd iawn a chodwyd £400 tuag at y
gronfa.
cYFUNdeB GORLLewIN MORGaNNwG
“Y FFORdd YMLaeN” I’R aNNIBYNwYR
Ar nos Fercher, Hydref 20, daeth bron i 30 o arweinwyr a
swyddogion eglwysi Cyfundeb Gorllewin Morgannwg at ei
gilydd yng Nghapel y Nant. Trefnwyd y cyfarfod gan y
Cyfundeb i helpu’r eglwysi i symud tuag at y dyfodol yn y
dyddiau anodd sydd ohoni.

Arweinwyr y noson oedd y Parchedigion Noel Davies a JillHailey Harris. Yn gyntaf, tynnodd Noel ddarnau o’r Testament
Newydd sy’n sôn am arwain eglwysi a gwasanaethu ynddyn
nhw. Yna rhannwyd y gynulleidfa yn dri grŵp i drafod hynny.
Soniodd Jill-Hailey am y Cwrdd Gweddi a sut dylid
defnyddio gweddi mewn eglwys, cyn gwahodd trafodaeth ar y
mater. Yna gofynnodd Noel i bawb feddwl am yr anghenion yn
y gymuned o’n cwmpas, a’u trafod. Y ddau angen mwyaf ym
marn y grwpiau oedd tlodi, ac unigrwydd y rhai oedrannus, a
chafwyd trafod diddorol ar sut gallai’r eglwysi gwrdd â’r
anghenion hynny.
Mae’r Parchg Robin Samuel newydd ei benodi yn Swyddog
Cynnal ac Adnoddau De Cymru gyda’r Undeb. I gloi’r noson,
rhoddodd grynodeb o’r trafodaethau.

Y Parchedigion Jill-Hailey Harries, Robin Samuel
a Noel Davies
Y gobaith yw y bydd cynrychiolwyr yr eglwysi yn y cyfarfod yn
mynd â syniadau yn ôl i’w capeli er mwyn cryfhau bywyd a
gwaith eu heglwysi eu hunain.
Bydd y Cwrdd Chwarter nesaf yn Ebeneser, Dynfant, Nos
Fercher Tachwedd 11, am 7 o’r gloch pan fydd Aled Eirug yn
cofio safiad gwrthwynebwyr cydwybodol adeg y Rhyfel Mawr.
LLONGYFaRchIadaU
Llongyfarchiadau i Catrin
Evans, gynt o Parc
Kingrosia , ar lwyddiant y
gyfres Adam Price a
Streic y Glowyr yn
seremoni
wobrwyo
BAFTA Cymru 2015.
Enillodd y gyfres gan
gwmni Tinopolis, Llanelli
y wobr am y gyfres
ffeithiol orau ac hefyd
wobr arbennig Gwyn Alf
Williams sy’n cael ei
chyflwyno I’r cynhyrchiad
sy’n
cynyddu’r
ddealltwriaeth orau o
hanes Cymru. Roedd y
gyfres a ddarlledwyd ar
S4C yn olrhain hanes
streic y glowyr 1984-85
trwy lygaid y cyn Aelod
Seneddol Adam Price
oedd yn fachgen ysgol ar
y pryd ac yn fab I lowr ar
streic. Yn ogystal a glowyr o’r de a’r gogledd cafwyd
cyfraniadau gan rai o gymeriadau gwleidyddol amlycaf y
cyfnod gan gynnwys y cyn weinidog cabinet Norman Tebbit, y
cyn Ganghellor Nigel Lawson, a’r cyn ASau Neil Kinnock ,
Hywel Francis, Sian James a Dafydd Elis Thomas. Catrin oedd
uwch-gynhyrchydd y gyfres ac yn y llun gwelir hefyd Steffan
Morgan (cynhyrchydd/cyfarwyddwr) ac Adam Price
(cyflwynydd).
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cofio bardd cynfas y cof

Adolygiad

bryan martin davies (1933-2015)

SYMUD YMLAEN: Vivian Jones
Cyhoeddiadau’r Gair tt96 Pris £6.99
“A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” oedd cwestiwn Iesu i’r claf wrth
lyn Bethesda. Roedd wedi bod yno yn dihoeni am dri deg wyth o
flynyddoedd ac yn methu’n glir â chyrraedd y dfir iachusol mewn
pryd. A oedd yn dyheu am iechyd â’i holl galon, neu a oedd yn hanner
cysurus yn ei gyflwr?
A ydym ninnau, aelodau eglwys Iesu Grist yng Nghymru heddiw,
wedi anobeithio dod yn rhydd o’n llesgedd? A gollson ni ein nerth
a’n brwdfrydedd a’n dychymyg?
Anelodd Dr Vivian Jones ei lyfr at y rheini yn ein plith sy’n credu
nad aros yn bendrist am y diwedd a ddylem ond mentro agor ffenestri
i awelon newydd.
Cafodd ei arfogi’n dda ar gyfer y dasg. Mae’n hyddysg yn hanes
yr eglwys Gristnogol dros y canrifoedd ac yn dangos sut y lliwiodd
digwyddiadau mawr Cystennin a’r Diwygiad Protestanaidd y ffydd
a draddodwyd i ni. Mae’n ddarllenwr awchus ar ddiwinyddion cyfoes
– ac mae’n syndod cymaint ohonynt y cyfarfu â hwy – awduron sy’n
dehongli’r ysgrythur a’r ffydd ar ein cyfer ni.
Dyna ble mae
cryfder y gyfrol. Ceir
toreth
o
lyfrau
Saesneg yn trafod
ffydd
ar
gyfer
heddiw, ond prin
iawn ydy llyfrau felly
yn Gymraeg. Mae
gwir angen i ni
glywed beth mae
Cristnogion o gefndir
a deall gwahanol i ni
yn ei ddweud.
Yn rhy hir buom yn
barnu ein bod yn
gwybod y cyfan, ac
nad oes angen help
Vivian Jones ac Aled Davies
arnom. Os cydiwn yn
y rhaffau sy’n cael eu cynnig i ni, efallai y down allan o’n pydew!
Darllenodd Vivian yn eang, a dethol a didol ar ein cyfer ni, yn ein
sefyllfa ni. Mae’n tynnu hefyd ar ei brofiad cyfoethog ei hun yn
bugeilio eglwysi yng Nghymru, ac yn ymwneud â bywyd Cristnogol
ehangach yma, cyn troi am yr Unol Daleithiau a chael ei daflu i
gyfrifoldeb mawr mewn dinas a diwylliant gwahanol iawn.
Llwyddodd i dorri’r bara’n fân ar ein cyfer.
Mae’n trin pynciau astrus yn gyfforddus iawn. Dyma’i fyd.
Meddai,” ar wahân i’m teulu, yr Eglwys Gristnogol, corff Crist, fu fy
ngofal pennaf i mewn bywyd.”Ceir yn y gyfrol ddeuddeg ysgrif yn
trafod heriau’r ffydd Gristnogol.
Mae’n trafod pynciau oesol y ffydd – pechod, maddeuant,
gwyrthiau, cenhadaeth ac ati, ac yn eu dal mewn goleuni newydd, ac
ambell bwnc na farnwyd yn aml eu bod yn weddus i’w trafod – y
Cristion a’i arian, er enghraifft.
Tybiaf y bydd llawer yn holi wrth ddarllen,”Pam na welais i hwn
yn glir o’r blaen?” Dyma ddwy enghraifft fyddai yn codi’r cwestiwn
ym meddwl rhai –sylwi bod Iesu yn gofyn ugain cwestiwn yn neg
pennod gyntaf efengyl Mathew, neu “ Mae addoli Protestannaidd
wedi anelu at greu credinwyr a ffyddloniaid, ond nid pererinion.”
Darllenwch y llyfr, ac achos bod cymaint yn newydd ynddo, bydd
llawer ohonoch yn awyddus i’w drafod fesul pennod gydag eraill.
Bydd y cwestiynau ar ddiwedd pob pennod yn help. Mae “Symud
Ymlaen” yn ddilyniant teilwng i’w ddau lyfr blaenorol, “Helaetha dy
Babell” a “ Menter Ffydd.”
Da y dywed Pryderi Llwyd Jones, “Mae’r gwaith yn llawn newydddeb, mae’n ddiddorol ac yn heriol. Bydd yn debyg o olygu gweld
newydd ac aeddfedu.”
Dewi M Hughes
Gellir prynu’r gyfrol o’ch siop Gymraeg leol neu oddi wrth
gwales.com
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Bu farw'r bardd Bryan Martin Ddavies yn
82 mlwydd oed ym Mro Morgannwg.
Magwyd ym Mrynaman, yn fab i lowr,
a'i addysgu'n gynnar yno ac yn Ysgol
Ramadeg Dyffryn Aman. Graddiodd
gydag anrhydedd yn y Gymraeg ym
Mhrifysgol Aberystwyth ym 1954.
Treuliodd ddwy flynedd yn Adran
Addysg y Fyddin wedi gadael y coleg
cyn cychwyn ar yrfa fel athro Cymraeg
yn Ysgol Rhiwabon ac yna fel pennaeth
y Gymraeg y Chweched Dosbarth yng Ngholeg Iâl, Wrecsam.
Enillodd goron Eisteddfod Rhyng-golegol y Myfyrwyr, coron
Eisteddfod Powys, a choron Eisteddfod Pontrhydfendigaid
ddwy waith yn olynol, ond y gamp agosaf at ei galon oedd
cipio'r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman 1970, yn
ei fro enedigol, a hynny gyda'i farddoniaeth a gyflwynodd i bobl
Cwmaman. "Darluniau ar Gynfas" - dilyniant o gerddi mawl i
gymdeithas cwm ei febyd - darluniadau o'i lencyndod. Enillodd
eilwaith yn Eisteddfod Bangor y flwyddyn ganlynol.
Yn 1982 cafodd dostrwydd cas ac yna cafodd Gwenda ei
wraig salwch blin. Caethiwyd yn enbyd ac nid yr un Bryan a
welwyd ar ol ei marw hi. Yr oedd yn ddyn golygus a dymunol
a chanddo ddiddordeb ym mhopeth. Bu'n byw tan yn gymharol
ddiweddar ger y Bont-faen, Bro Morgannwg yn agos at ei
ferched Nia a Sian.
Bu'n gefnogol adeg Eisteddfod Abertawe 2011 pan
gyhoeddwyd printiadau o'i gerdd Glas sy'n son am ei
blentyndod ym Mrynaman a'r wibdaith flynyddol i'r Mwmbwls.
Roedd Cynthia Dodd, Pontardawe yn gyfarwydd iawn ag ef
pan oedd hi a’i gwr Gwyn yn byw yn ardal Wrecsam.

Tudalen i’r PlanT
Wyddoch chi beth?
1)

Yr Eifftiaid oedd y bobl gyntaf i ddefnyddio calendrau bron 5,000 o flynyddoedd yn ôl. Roedden nhw’n eu defnyddio
nhw i weithio allan pryd y byddai’r afon Nîl yn gorlifo ac y byddai’r tir ar y glannau yn ddigon gwlyb i blannu cnydau.

2)

Y siop deganau fwyaf yn y byd yw ‘Toys R Us’ yn Times Square, Efrog Newydd. Mae’n
ddigon mawr i gael olwyn fferis yno.

3)

Beth yw’r pryd o fwyd fwyaf poblogaidd ym Mhrydain? Dim cig eidion a phwdin Swydd
Efrog. Dim pysgod a sglodion, ond cyri cyw iâr tikka masala.

4)

Dynion yr Is-almaen yw’r talaf yn y byd - ar gyfartaledd mae dynion yno yn 6 throedfedd o
daldra.

5)

Mae’r Alban yn enwog am ei lochs ond mae dros 100,000 o lynnoedd yn Sweden.

6)

Yn ôl yr arolwg diweddaraf rhai o’r enwau rhyfeddaf ar fabanod newydd yn 2014 oedd:
genethod - Cyan, Audi, Mahogany; bechgyn - Bender, Koy, Simba. Beth sydd o’i le ar
Gwladus ac Idwal?

7)

Pleidleisiodd pobl dros eu hoff anifail a’r enillydd oedd y teigr.

8)

Mae pawb trwy’r byd yn hoffi hufen iâ a’r blas mwyaf poblogaidd, o bell, yw fanila. Siocled
yw’r nesaf ond mae’n bell y tu ôl i fanila.

9)

O bob man Ffrainc yw’r lle mae’r rhan fwyaf o bobl yn eu dewis am wyliau.

10) Mae’r gair Himalaya yn golygu ‘Lle i’r Eira’ yn yr iaith Sanskrit. Y ddau gyntaf i
ddringo gopa eferest a dod yn ôl yn ddiogel oedd Tensing Norgay o Nepal ac
Edmund Hillary o Seland Newydd yn 1953. Mae cymaint o bobl wedi dringo
Eferest ers hynny ond y broblem fawr yw gadael sbwriel. Ar ôl gorchfygu
Eferest aeth Hillary i Begwn y De ac i Begwn y Gogledd. Aeth i’r gogledd gyda
Neil Armstrong - ef oedd y cyntaf i sefyll ar y lleuad yn 1969.
11)

Os ydych yn sefyll ar y cyhydedd byddwch yn cael yn union 12 awr o olau
dydd a 12 awr o dywyllwch.

12) Mae Cymru’n enwog am ei beicwyr. Enillodd Nicole Cooke fedal am feicio yn y Mabolgampau Olympaidd yn 2008.
Mae Geraint Thomas o Gaerdydd yn aelod enwog o Dîm Sky. Ac ar gyfer 2014 mae’r Cymro Luke Rowe wedi ymuno
ag ef yn y tîm o ddeg. Erbyn hyn hefyd mae gwraig o Fro Morgannwg wedi cyflawni rhywbeth arbennig. Moira
Leijerstam yw’r gyntaf erioed i feicio i Begwn y De ar ôl rasio yno yn erbyn Americanwr a Sbaenwr.
13) Y dyn a ddyfeisiodd y crogwr dillad (coat hanger) oedd Albert Parkhouse. Roedd e’n gweithio yn y Timberlake Wire
and Novelty Company yn Michigan UDA. Un dydd wrth gyrraedd ei waith gwelodd fod pob bach i grogi cotiau yn
llawn. Yn teimlo’n ddig cododd ddarn o wifren a’i droi’n siâp crogwr. Roedd y rheolwr John Timberlake yn meddwl
bod hyn yn syniad ardderchog a dechreuodd gynhyrchu crogwyr. Gwnaeth ffortiwn ond chafodd
Parkhouse, druan, ddim ceiniog.
14) Mae traean o’r byd yn anialwch. Y Sahara yw’r mwyaf a’r poethaf ac mae wedi
bod yn anialwch ers 5,000 o flynyddoedd. Mae rhai o’r twyni yno yn 180 medr o
uchder. Mae hi’n boeth tu hwnt, eto mae tua 1,200 o blanhigion yn tyfu yno. Does
dim rhaid i anialwch fod yn boeth. Mewn gwirionedd mae rhai yn oer dros ben
am fod planhigion yn tyfu yno i gynhesu’r tir. Y sychaf yn y byd yw’r Atacama yn
Chile. Ar un adeg aeth 40 mlynedd heibio heb ddiferyn o law. Weithiau mae
gwyntoedd o’r Sahara yn chwythu tywod mor bell â Chymru.
dewch o hyd i air yn yr ail grŵp sy’n gysylltiedig â gair yn y grŵp cyntaf.
Man Utd
Yr aifft
Robben Island
Môr y canoldir
Gareth Bale

west end
alltwen
New Orleans
ceredigion
andes

caergybi
abertawe
Patagonia
tokyo
Sweden

Seland Newydd
Y cynulliad
Norwy
Usain Bolt
cilmeri

aberystwyth
Mimosa
Nelson Mandela
Mabolgampau Olympaidd
condor

carwyn Jones
Gwenallt
Madrid
Llywelyn
Pyramidiau

Jazz
theatr
Rooney
volvo
Y Mwmbwls

Ynys Môn
Sardinia
wellington
Fjord
Bullet train
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