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Tanio'r Ddraig
Mae rhieni a disgyblion ysgolion Cymraeg Cwm Tawe
wedi derbyn gwybodaeth am Siartr Iaith Gymraeg
newydd Tanio'r Ddraig.
Cynllun i hybu’r Iaith Gymraeg ymysg disgyblion
ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg Castell-nedd
Port Talbot yw'r siartr, er mwyn ceisio annog plant i
ddefnyddio'u Cymraeg yn eu bywydau bob dydd.
Mae'r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghwm Tawe
wedi gostwng yn fawr yn ystod y deng mlynedd
diwethaf. Ac er bod nifer dda o blant y Cwm nawr yn
derbyn addysg Gymraeg, mae'n ymddangos nad yw'r
iaith yn cael ei defnyddio y tu allan i'r ystafell
ddosbarth. Cyngor Gwynedd oedd y cyntaf i lansio
siartr iaith, er mwyn cynyddu defnydd o'r Gymraeg
ymhlith disgyblion. Mae'r siartr yn dangos sut y gall
pawb - yn athrawon, yn ddisgyblion a rhieni gydweithio i sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei
hybu a'i dathlu - gyda'r gobaith y bydd hyn yn annog
pawb i fod yn falch o'u Cymraeg.
Yn ogystal â hyn, mae Cyngor Castell-nedd Port
Talbot yn agor ymgynghoriad cyhoeddus ar Chwefror
9fed ar eu cynlluniau ar gyfer dyfodol addysg
Gymraeg yn y sir. Mae'r cynlluniau yn cynnwys creu
campws newydd ar gyfer disgyblion cynradd ac
uwchradd yn Ystalyfera a darparu addysg uwchradd

cyfrwng Cymraeg yn ardal Port Talbot. Bydd y
datblygiadau yma ynghyd â llwyddiant y Siartr Iaith yn
sicr o gael effaith ar ddyfodol y Gymraeg yng Nghwm
Tawe. I wybod mwy am gynlluniau yr Awdurdod Lleol,
ewch i'r wefan neu holwch yn eich Swyddfa Cyngor
lleol am fanylion a ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad.

Celf yn llundain
Disgyblion Blynyddoedd 12 a 13 Ysgol Ystalyfera ar ymweliad ag Orielau Celf Llundain - mwy ar dudalen 7.

LLais

Fel un o Lywodraethwyr Ysgol Gymraeg Pontardawe, cefais
gyfle yn ddiweddar i ymweld â phob dosbarth yn yr ysgol yn
ystod un prynhawn, o dwts bach y dosbarth meithrin yn brysur
gyda'u lliwio, i blant hyderus blwyddyn chwech yn defnyddio'r
dechnoleg ddigidol ddiweddaraf. Roedd yn brofiad arbennig i
weld cynnydd y plant wrth iddynt feithrin sgiliau amrywiol
ymhob dosbarth.
Y cynnydd mwyaf trawiadol oedd hwnnw oedd i'w weld yn y
plant sy'n cyrraedd yr ysgol heb fawr o Gymraeg ond erbyn
diwedd eu taith drwy'r ysgol, yn siaradwyr rhugl a hyderus.
Siom o'r mwyaf oedd deall bod nifer o’r disgyblion sy'n llwyddo
mor arbennig i feistroli sgil sydd mor werthfawr yn
ddiwylliannol, yn academaidd ac yn economaidd, yn dewis
peidio â pharhau â'u haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg, gan
ddewis mynychu ysgolion cyfun Saesneg. Fel y dywedodd un
athro wrthyf, mae hynny'n golygu y bydd y rhai sydd am fod yn
athrawon yn y dyfodol er enghraifft, yn haneru eu cyfle o gael
swydd yng Nghymru, heb sôn am gau nifer o ddrysau
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol eraill.
Mae'n debyg bod siroedd y de-orllewin yn colli un o bob pum
disgybl Cymraeg i addysg Saesneg. A'r sir wannaf yng
Nghymru yw Castell-nedd Port Talbot, sy’n colli 30% o’i
disgyblion cyfrwng Cymraeg cynradd i ysgolion cyfun cyfrwng
Saesneg. Mae'r ystadegau yma'n dangos bod hyn yn broblem
yn ardal Cwm Tawe yn enwedig. Mae diffyg buddsoddi
hanesyddol y sir mewn addysg Gymraeg wedi creu sefyllfa lle
mae adeiladau a chyfleusterau modern gan yr ysgolion
cyfrwng Saesneg sy'n denu rhieni a phlant., er bod newid ar
droed o'r diwedd ar gampws Ysgol Gyfun Ystalyfera. Mae
diffyg cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn lleol hefyd yn
trosglwyddo'r neges nad yw'r Gymraeg yn sgil ymarferol na
defnyddiol.
Mae'n wyrthiol gweld sut y mae ein system addysg
Gymraeg yn creu siaradwyr Cymraeg newydd neu'n medru
adfer yr iaith o fewn teuluoedd, fel fy un i, lle neidiodd y
Gymraeg genhedlaeth. Os ydym am adfer y sefyllfa, rhaid
darbwyllo'r rhieni sy'n dewis amddifadu eu plant o'r cyfle i fod
yn siaradwyr Cymraeg rhugl, bod addysg Gymraeg yn
ddefnyddiol yn ogystal â bod yn ddymunol. Yr unig ffordd o
wneud hynny yw ein bod ni gyd yn mynnu byw yn y Gymraeg
o ddydd i ddydd yn ein cymunedau. Bydd hynny'n golygu y
byddai'n rhaid i gyrff cyhoeddus a phreifat gyflogi mwy o
siaradwyr Cymraeg gan sicrhau bod y Gymraeg yn sgil
hanfodol, rhy werthfawr i'w daflu o'r neilltu yn unarddeg oed.
Sioned williams

Golygydd mis Mawrth

ysgol Bryntawe
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 Ionawr 20fed 2015 os gwelwch yn dda.

Ariennir Llais yn rhannol gan
lywodraeth Cymru
2

corneL natur
dewi Lewis

rhywoGaeTh newydd i’r ardd
Wedi dros chwarter canrif o gofnodi rhywogaethau a niferoedd
o adar yn wythnosol tipyn o newydd-deb bellach yw gweld a
chofnodi rhywogaeth newydd yn yr ardd.
Ar bnawn Sadwrn canol mis Ionawr daliwyd fy sylw gan ryw
fflach olau yn mynd heibio’r ffenestr. Roeddwn yn gwybod yn
syth bod y fflach yn wahanol i fflach yr adar sydd yn dod i’r ardd
yn feunyddiol. Symud at y ffenestr a chraffu ar y
lawnt a dyna lle roedd hi - yn hamddenol
braf yn bwyta wrth droed y bwrdd
adar. Dyma’r cofnod gyntaf o
Siglen Lwyd (Grey Wagtail) yn yr
ardd. Wel am aderyn lliwgar a phrydferth
yn haul mis Ionawr. Iâr oedd hon gan nad yw hi mor lliwgar â’r
ceiliog. Nid oes iddi y farf ddu o dan yr ên ychwaith ond yn
hytrach farf wen neu olau yr olwg. A dweud y gwir mae’r enw
Siglen Lwyd braidd yn gamarweiniol gan bod y melyn mewn
gwirionedd yn dipyn mwy amlwg na’r llwyd. Rhaid cofio wrth
gwrs bod yna Siglen Felen (Yellow Wagtail) hefyd er mai
ymwelydd prin yn ystod yr haf yw hwnnw.
Nid yw’r Siglen Lwyd mor gyffredin â’r Siglen Fraith (Pied
Wagtail) gellir gweld honno o gwmpas mewn sawl ardal a
chynefin. Aderyn y cnêl, nentydd ac afonydd yw’r Siglen Lwyd.
Rwyf yn aml yn ei gweld ar hyd glannau’r Tawe pan af am dro.
Beth felly a’i denodd i’r ardd yma yng Nghlydach? Y prif reswm
siwr o fod yw cyflenwad o fwyd. Cawsom dair noson o rew a
barrug gyda thymheredd yn ystod y dydd o gwmpas pum
gradd. Golygodd hyn bod niferoedd o nentydd a phyllau dŵr
wedi aros dan haenen o rew. Dyma gynefin arferol y Siglen
Lwyd felly anodd iawn fyddai cael cyflenwad digonol o fwyd.
Bu’r Siglen Fraith yn ymwelydd cyson i’r ardd ers sawl
blwyddyn ond dyma’r tro cyntaf i’w “chefnder” fentro yma. A
phleser o’r mwyaf oedd ei gwylio yn rhedeg gyda’i Sigl-di-gwt
ar hyd y lawnt. Enwau llafar gwlad eraill arni yw; Siglen Las,
Brith y Fuches Lwyd, Tinsigl Lwyd, Sigldin Lwyd a Shigwti
Lwyd.
Fel y crybwyllais nid yw hi mor gyffredin â’r Siglen Fraith.
Amcangyfrifir bod oddeutu 38,000 o barau yn nythu ym
Mhrydain o gymharu â 470,000 o’r Siglen Fraith.
Y mae cofnodi niferoedd a gwahanol rywogaethau yn ein
gerddi yn rhan bwysig o waith Ymddiriedolaeth Adareg Prydain
(BTO). Drwy gymharu cofnodion miloedd o wirfoddolwyr led
led y wlad gellir gweld patrymau a symudiadau gwahanol
rywogaethau a sut meant yn ymateb i batrymau’r tywydd yn
enwedig yn ystod tywydd oer a garw. Er enghraifft yn ystod yr
wythnosau diwethaf cafwyd nifer cynnyddol o bobl yn cofnodi
Telor Penddu (Blackcap) a Siff-saff (Chiffchaff) mewn gerddi.
Yn draddodiadol ystyrir y ddau rywogaeth yma fel ymwelwyr
yr haf ond ceir tystiolaeth eu bod fwy fwy yn treulio’r gaeaf yma
ym Mhrydain. Fel yn achos y Siglen Lwyd manteisio ar
gyflenwad bwyd mae’r Telor Penddu. Ei fwyd naturiol yw aeron
a phryfetach ond yn y gaeaf daw i’n gerddi i fantesio ar afalau
a pheli o fraster neu siwet. Pryfetach yw bwyd arferol y Siffsaff ac yn ystod tywydd oer fe’i cofnodwyd yn clera o gwmpas
hen blanhigion ac ar hyd y gwrychoedd mewn gerddi lle ceir
cyflenwad o fwyd.
Os ydych chi yn un o’r bobl rheiny sydd yn gwylio adar yn
eich gardd canolbwyntiwch ar y fflach o oleuni heibio’r ffenestr
a all olygu eich bod chwithau hefyd yn cofnodi rhywogaeth
newydd yn eich gardd. Hwyl ar y gwylio.

PoboL y cwm
Gareth baLe

Gareth Bale yw seren y cynhyrchiad
theatr newydd GraV sy’n portreadu y
chwaraewr rygbi, darlledwr ac arwr
cenedlaethol ray Gravell. Sôniodd wrth
y llaiS am ei fagwraeth yng nghwm
Tawe, ei yrfa fel actor a’i gariad at ei fro.
“Mae fy nheulu yn dal i fyw yn yr ardal –
yn yr Alltwen, Trebannws, a Phontardawe
ond yn Ynysmeudwy y tyfais i lan. Mae atgofion hapus da fi o
Old Road a'r parc ar waelod y stryd. Ces i fy addysg yn Ysgol
Gynradd Gymraeg Pontardawe (ar yr hen safle) ac yna Ysgol
Gyfun Ystalyfera. Mae lot o ffrindie agos ‘da fi yn byw yn yr
ardal – dwi’n gweld Cennydd Davies, Glyn Lloyd a Trystan
Hopkin yn aml. Es i wedyn i Goleg Cerdd a Drama Cymru a
joio mas draw!”
“Y llwyfan cyntaf ges i oedd gyda'r Ysgol Sul yn Soar,
Pontardawe! Roeddwn i’n cymryd rhan mewn gwasanaethau
yn aml ac yn enwedig amser Pasg a Nadolig. Yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera y dechreuais actio. Rygbi oedd y peth pwysicaf i fi
ar y pryd ond daeth hi'n weddol amlwg ‘mod i ddim digon da i
chwarae ar unrhyw lefel safonol! Tua’r un pryd ces i gyfle i fynd
ar gyrsiau Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg a Theatr
Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Roedd yn brofiad arbennig ac
yn agoriad llygaid!”
“Rwy’ wedi mwynhau gwneud lot o gomedi dros y
blynyddoedd diwetha gan weithio gyda chwmni theatr Black
RAT ar ddramâu fel Bedroom farce, Boeing Boeing,
neville's island a Bouncers. Roedd gwneud drama richard
Parker yn Hollywood yn gwbl wahanol ond eto yn brofiad
ffantastig. Rwyf hefyd ‘di joio bod yn 'i chanol hi gyda
Phantomeimiau dros y blynyddoedd diwetha. Roedd chwarae
Captain Hook yn grêt – a chlywed y plant yn bwian! Rwy’ n
mwynhau gweithio ar ddramau Shakespeare yn fawr, a
chwarae Hamlet, Macbeth a Mercutio yn uchafbwyntiau. Ces i
gyfle i wneud bach o gyfarwyddo sy’ bach yn wahanol ond yn
her arall rwy'n mwynhau.”
“Ar hyn o bryd rwy’n rhan o gynhyrchiad Grav. Dyma'r
trydydd tro i mi weithio i gwmni Theatr y Torch sydd wedi ei
leoli yn Aberdaugleddau ac rwy’ wrth ym modd yn gweithio yno.
Fy syniad i oedd gwneud y
sioe. Roedd gan Peter Doran
(cyfarwyddwr artistig y Torch)
ddiddordeb yn syth. Byddai
gwneud y ddrama wedi bod
yn amhosib heb ei gefnogaeth
e a’r Torch. Daeth yr awdur
Owen Thomas (ysgrifennodd
richard Parker) ynghlwm â'r
cynhyrchiad o'r dechrau.
Mae'r tri ohonom wedi
gweithio'n galed dros y
deunaw mis diwethaf i greu
sioe sydd yn berthnasol yn
ddramatig ond hefyd yn
deyrnged i un o bobl mwyaf
adnabyddus a hoffus Cymru.
O'n safbwynt i, mae e'n fraint i
chwarae Ray. Mae’n her, wrth
gwrs, gan fod pawb yn dwli arno ac mi odd e'n ddyn unigryw
gyda phersonoliaeth enfawr! Ac mae pawb yn ‘nabod Ray hyd yn oed pobl nad oedd wedi cwrdd â fe! Ac mae gan bawb
stori amdano. Mae'n amhosib cynnwys bob stori, ond y gobaith
yw y bydd pobl yn mwynhau beth rŷn ni ‘di rhoi at ei gilydd. O

safbwynt yr edrychiad, roedd angen
tyfu a lliwio gwallt / barf, dysgu siwd i
wisgo contact lenses er mwynhau
newid lliw y llygaid a threulio amser
yn y gym! Mae’r sioe yn mynd ar daith
o amgylch Cymru ac yn barod mae
sôn am fynd a hi ymhellach. Er bod y
ddrama am fywyd un dyn, mae hi'n
llawn hiwmor ac elfennau trist sy'n
berthnasol i bawb. Rwy'n gobeithio
fydd bobl Cwmtawe yn ei mwynhau!”
“Wrth feddwl am y dyfodol, rwy’n
gobeithio perfformio yng Ngŵyl
Caeredin yn yr haf a pharhau i fwynhau perfformio a teithio.
Mae Cwm Tawe yn bwysig iawn i mi. Rwy'n browd iawn o
ddweud mod i'n fachgen o Ynysmeudwy ('Smitw) ac yn hapus
i rannu'r wybodaeth yna gydag unrhywun!”
Sioned williams

Cwmni Theatr y Torch i lwyfannu
sioe un dyn am yr arwr rygbi Ray
Gravell yn Neuadd Les Ystradgynlais
a Neuadd Gwyn Castell-nedd
Ar 16 Chwefror am 7.30 yh , bydd Cwmni Theatr y
Torch yn cyflwyno yn Neuadd Gwyn Castell-nedd ac ar
18 Chwefror yn Neuadd Les Ystradgynlais, sioe un dyn
wedi ei seilio ar fywyd yr arwr rygbi ac eicon diwylliannol
Ray Gravell.
Roedd Raymond ‘Ray’ William Robert Gravell yn
ganolwr Undeb Rygbi Cymru wnaeth chwarae i Llanelli.
Ar lefel rhyngwladol, enillodd Gravell 23 cap i Gymru a
chafodd ei ddewis ar gyfer taith y Llewod Prydeinig ym
1980 i Dde Affrica. Yn hwyrach yn ei yrfa, daeth yn
ddarlledwr o fri, ac yn actor achlysurol. i nifer roedd yn
ymgorffori beth yw bod yn Gymro. Yn Hydref 2007 bu
farw yn 56 mlwydd oed, wedi ildio i gymhlethdodau o
ganlyniad i ddioddef o glefyd y siwgr. Yn adnabyddus i
filiynau am ei gampau arwrol ar y cae rygbi, mae, ac
roedd ‘Grav’ yn gymaint mwy na hynny. Roedd yn actor,
eicon diwylliannol, tad, gŵr a mab gyda bywyd llawn
storïau sy’n haeddu cael eu clywed unwaith yn rhagor.
Ysgrifennwyd Grav gan Owen Thomas, gyda bendith
Mari, gweddw Ray, a chyfraniadau gan ei ffrindiau o
dimoedd Cymru a’r Llewod.
Wedi ei chyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig Theatr
y Torch, Peter Doran, mae’r sioe un dyn yma yn
ymchwilio i fywyd dyn a oedd ur yn mor ddiddorol oddi
ar y cae rygbi ag yr oedd arno. Dywed Peter:
“Mae gennym nifer o arwyr rygbi yng Nghymru ond roedd
Grav yn llawer mwy na hynny; mae’n stori sydd yn aros
i gael ei chlywed, sut wnaeth trasiedi fel glaslanc ifanc
lywio a llunio gweddill ei fywyd – stori gyfareddol, a dyn
cyfareddol!’
Wedi ei pherffomio gan Gareth Bale o Bontardawe bydd
Grav yn atgoffa’r byd unwaith eto o fywyd unigryw wedi
ei fyw’n dda.
Mae tocynnau ar gael wrth y Swyddfa Docynnau ar
01639 843163 (ystradgynlais) 0300 3656677 (Castellnedd) .
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cof y cwm
steven thompson

Cymryd swllt y Brenin – recriwtio yn ystod y
rhyfel Byd Cyntaf yng nghwm Tawe
Gyda’r byd yn cofio digwyddiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf ac
aberth cenhedlaeth dros y blynyddoedd nesaf, bydd y golofn
hon yn dychwelyd nawr ac yn y man at y cyfnod du hwnnw yn
ein hanes er mwyn ystyried ei gysgod dros hanes y cwm.
Testun y golofn y mis hwn yw’r ymdrechion recriwtio a
ddigwyddodd yn y cwm yn ystod misoedd cyntaf y rhyfel. Hwn
oedd y rhyfel torfol cyntaf yn hanes Prydain ac fe ddaeth yn
amlwg yn syth wedi i’r rhyfel ddechrau y byddai angen codi
byddin a fyddai’n ddibynnol, yn y lle cyntaf, gobeithiwyd, ar
wirfoddolwyr. O ganlyniad, canfu arweinwyr cymunedol Cwm
Tawe eu hunain yn gyfrifol am drefnu’r ymdrechion i berswadio
dynion ifanc y cwm i adael eu milltir
sgwâr, teithio i faes y gad, a pheryglu
eu bywydau ‘dros Frenin a gwlad’.
Un o’r cwestiynau mae haneswyr o
Gymru wedi ei ofyn am y Rhyfel Byd
Cyntaf yw, pam fu pobl Cymru mor frwd
a chefnogol yn achos yr ymdrech rhyfel
yn erbyn yr Almaen, er gwaethaf
egwyddorion a oedd mor bwysig i
ddiwylliant Cymreig a Chymraeg yn y
blynyddoedd blaenorol. Yn y cyddestun hwn, mae haneswyr yn sôn, ar
yr un llaw, am yr heddychiaeth a’r
gwrth-filitariaeth a oedd mor bwysig i
Anghydffurfiaeth yng Nghymru trwy
gydol y ganrif flaenorol. Ac, ar y llaw
arall, mae haneswyr yn cyfeirio at y
frawdoliaeth a oedd yn ganolog i’r
sosialaeth a enillodd dir yng Nghymru
ers blynyddoedd olaf y bedwaredd
ganrif ar bymtheg. Efallai y ceir rhai
atebion wrth astudio bywyd yng Nghwm
Tawe yn y misoedd wedi dechrau’r
rhyfel ym mis Medi 1914.
Yn y lle cyntaf, roedd yr ymdrechion
i recriwtio milwyr wedi cwympo ar ysgwyddau amrywiaeth o
arweinwyr cymunedol, ac mae statws a phwysigrwydd yr
unigolion hyn yn helpu i esbonio eu heffeitholrwydd wrth
berswadio dynion ifanc i ‘gymryd swllt y Brenin’. Gwnaethpwyd
ymdrechion gan gyflogwyr y cwm, er enghraifft, ac nid oedd
neb yn fwy blaenllaw nag aelodau o’r teulu Gilbertson a oedd
wedi rheoli gweithiau tun Pontardawe am ddegawdau hyd at
1914. Anerchwyd sawl cyfarfod recriwtio a gynhaliwyd yn y
misoedd wedi dechrau’r rhyfel gan aelod o’r teulu Gilbertson,
tra penodwyd swyddogion recriwtio o fewn y melinau tun ym
Mhontardawe a oedd yn gweithio i recriwtio aelodau o staff i’r
fyddin.
Wedi dweud hynny, lleisiwyd pryderon am ymdrechion a
dulliau gweithredu rhai cyflogwyr yn y cwm. Adroddwyd yn
Llais Llafur, er enghraifft, fod cwmnïau glo yn yr ardal glo
carreg, gan gynnwys y cwmni a oedd yn perchen ar byllau glo
Yniscedwyn ac Ystradfawr, yn gorfodi gweithwyr i ymuno â’r
fyddin trwy wrthod unrhyw waith iddyn nhw. Roedd Llais Llafur
yn bendant bod hyn yn enghraifft ofnadwy o ormes a
desbotiaeth a fyddai’n niweidio ymdrechion recriwtio. Fel y
nododd colofn olygyddol Llais Llafur, nid oedd dynion ifanc y
cwm yn gachgwn, ond yn hytrach roeddent yn pwyso a mesur
yr effaith ar eu teuluoedd a’u sefyllfa economaidd cyn
penderfynu mynd i Ffrainc. Roedd dynion priod, yn enwedig,
yn gorfod ystyried eu gwragedd a’u plant a oedd yn gorfod
goroesi ar incwm llawer llai petasai’r dyn yn mynd i Ffrainc, ac
yn wynebu tlodi hir-dymor petasai rhywbeth yn digwydd i’r gŵr
ar faes y gad.
Yn ail, chwaraeodd arweinwyr y mudiad llafur rôl flaenllaw
yn yr ymgyrch recriwtio. Mewn cyfarfodydd a gynhaliwyd yn y
cwm, anerchwyd y cynulleidfaoedd gan rai o arweinwyr
Ffederasiwn Glowyr De Cymru, gan gynnwys Tom Richards,
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Ysgrifennydd Cyffredinol y Ffederasiwn, William Brace,
Llywydd y Ffederasiwn, a John Morgan, Asiant Glowyr y
Dosbarth Glo Carreg. Roeddent yn fodlon rhannu’r platfform
gydag hen elynion, sef cynrychiolwyr y pleidiau Ceidwadol a
Rhyddfrydol, er gwaethaf cyhuddiadau eu bod yn cydweithredu
â chyfalafiaeth.
Yn arwyddocaol, roedd yr arweinwyr hyn yn teimlo bod
angen iddynt esbonio eu galwadau ar i’r gweithwyr ymuno â’r
ymdrech rhyfel yn erbyn gweithwyr mewn gwledydd eraill.
Roedd Brace yn gorfod esbonio ei fod wedi troi ei gefn ar
egwyddorion a arddelai gynt, fel cydweithredu a chymodi
rhyngwladol, a’i fod bellach o’r farn y dylid ymladd ar ochr yr
wladwriaeth Brydeinig er mwyn amddiffyn democratiaeth,
rhyddid a chyfiawnder. Aeth John Morgan yn bellach mewn
cyfarfod yn Ystalyfera ym mis Hydref, gan ymosod ar filitariaeth
a Kaiseryddiaeth yr Almaenwyr gan fynnu bod dyletswydd ar
undebwyr llafur ifanc i ymuno â’r lluoedd arfog oherwydd y
despotiaeth a wynebai gweithwyr yn Yr Almaen.
Un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o bwyso ar deimladau
Prydeinwyr yn ystod cyfnod cynnar y rhyfel oedd trwy ledaenu
storïau am erchyllterau a barbareiddiwch gweithredoedd
Prwsaidd a welwyd, yn ôl y sôn, yng Ngwlad Belg,
ac roedd un stori, yn amlwg, wedi cael ei chreu er
mwyn tynnu ar emosiynau gweithwyr a sosialwyr.
Adroddwyd bod milwyr Almaenig wedi lladd glowyr
Mons, Gwlad Belg, trwy eu cau i mewn yn eu pwll
glo. Mewn ardal lofaol fel Cwm Tawe, byddai
adroddiadau fel hyn yn cythruddo dynion y cwm, yn
pigo’u cydwybod ac yn eu perswadio i frwydro dros
eu brodyr dosbarth gweithiol ar y cyfandir.
Yn olaf, math arall o arweinydd cymunedol a
oedd yn weithgar yn yr ymdrechion recriwtio yng
Nghwm Tawe oedd arweinwyr crefyddol. Y rhai
amlycaf yn yr ymdrechion recriwtio, o leiaf yn ystod
misoedd cyntaf y rhyfel, oedd gweinidogion
Anglicanaidd neu Saesneg eu hiaith, yn enwedig J.
Secundus Jones, Ficer Ystalyfera. Cadeiriwyd sawl
cyfarfod recriwtio gan Jones a bu’n weithgar iawn
yn siarad ar sawl platfform o blaid yr ymdrech rhyfel.
Ni fu arweinwyr Anghydffurfiol mor amlwg yn yr
ymgyrch. Cynhaliwyd cyfarfod recriwtio yn Festri
Panteg, Panteg ym mis Medi 1914, er enghraifft,
ond, yn arwyddocaol, adroddwyd nad oedd y
Gweinidog Ben Davies, na diaconiaid y capel, yn
bresennol. Cynhaliwyd cyfarfod recriwtio yn Festri
Sardis, Ystradgynlais ym mis Tachwedd, ac, er bod
gweinidog Capel Ainon, Ystradgynlais yn bresennol, roedd
gweinidogion Anglicanaidd yn llawer mwy niferus yn y cyfarfod.
Roedd y capeli, o leiaf yn ystod misoedd cyntaf y rhyfel, yn
llawer mwy gweithgar yn codi arian er mwyn cefnogi teuluoedd
milwyr neu baratoi dillad i’w hanfon at y milwyr yn y ffosydd.
Yn y pen draw, roedd yr holl ymdrechion hyn gan bileri’r
cymunedau yn llwyddiannus wrth berswadio dynion ifanc Cwm
Tawe i frwydro yn y rhyfel. Adroddwyd enw pob dyn a
wirfoddolodd yn y papurau newydd lleol, er mwyn rhoi pwysau
ar ddynion eraill i’w hefelychu, efallai, ac adroddwyd pa bentrefi
a oedd yn cyfrannu’r mwyaf o ddynion ifanc i’r achos,
Ynysmeudwy a Godre’rgraig yn achos Cwm Tawe, eto er
mwyn creu rhyw fath o gystadleuaeth recriwtio rhwng
cymunedau’r cwm.
Yn aml, cynhaliwyd ciniawau er mwyn anfon y gwirfoddolwyr
ar eu ffordd gyda bendithion gorau eu cymunedau genedigol
a dathlu arwriaeth a dewrder y rhyfelwyr brwd. Byddai bandiau
pres yn chwarae ar blatfform yr orsaf rheilffordd wrth i’r dynion
adael i ymuno â’u hunedau. Pan adawodd tri aelod o staff
dysgu Ysgol Maesydderwen i ymuno â’u huned yn Aberhonddu
ar ddiwedd mis Medi, er enghraifft, aeth cant o ddisgyblion yr
ysgol ar orymdaith i’r orsaf drenau ac wedi iddynt ymdrefnu
mewn rhengoedd ar y platfform aethant ati i ganu a bloeddio’u
canmoliaeth o’r tri athro wrth iddynt adael.
Gadawodd cannoedd o ddynion y cwm yn ystod misoedd
cyntaf y rhyfel. Aeth y trueiniaid dewr hyn ymlaen i brofi
erchyllterau’r ffosydd ar y ffrynt gorllewinol neu brofiadau
arswydus eraill y rhyfel. Mae lle i gredu, felly, y profodd
arweinwyr cymunedol y cwm eu bod mor effeithiol â’u
cymheiriaid mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig wrth
berswadio dynion ifanc i wneud yr aberth mwyaf dros eu
gwlad.

ysGoLion
ysGoL Gynradd GymraeG feLindre

ysGoL Gynradd GymraeG y wern
CySTadleuaeTh CoGinio CoGurdd
Ers saith mlynedd a mwy bellach mae’r disgyblion wedi
cystadlu yn frwd am yr anrhydedd o gynrychioli’r ysgol yng
nghystadleuaeth CogUrdd. Mae’r safon bob amser yn uchel ac
mae dewis enillydd yn dasg anoddach bob blwyddyn. Rhaid
canmol yr ymgeiswyr bob un am baratoi ac ymarfer yn gyson.
Llongyfarchiadau mawr i’r buddugwyr Chloe o flwyddyn 6 ac
Anwen o flwyddyn 4. Pob dymuniad da iddynt yn yr ail rownd.
Galwad y GwyllT
Yn ystod y trydydd ymweliad gan Galwad y Gwyllt roedd yn
braf cael croesawu disgyblion Godre’r Graig i’n plith unwaith
eto er mwyn rhannu profiadau a dysgu ochr yn ochr. Mae’r
disgyblion yn mwynhau bod yng nghwmni ei gilydd ac yn elwa
wrth gyflawni tasgau heriol gyda’i gilydd a bod yn gefn i’w
gilydd wrth gydweithio gyda phobl anghyfarwydd. Cafodd pawb
gyfle i ddatblygu dycnwch meddyliol; sgil bywyd go iawn.
dan anThony
Cafodd y plant gyfle i fod yng nghwmni’r awdur Dan Anthony a
chydweithio ag ef i greu darnau ysgrifenedig. Seiliodd yr awdur
y diwrnod ar ei lyfrau Rugby Zombies, anturiaethau rygbi gyda
chwpan y byd mewn golwg. Gwirionodd y plant yn llwyr gydag
ef a chafwyd nifer fawr o sylwadau cadarnhaol am ei waith
ganddynt. Mynegodd un disgybl mai ei huchelgais bellach yw
bod yn awdures. Campus!
y fari lwyd
Daeth y Fari Lwyd i’r ysgol am yr ail flwyddyn yn olynol er
mwyn rhannu diwylliant a thraddodiadau Cymreig. Roedd sawl
disgybl yn medru galw i gof yr ymweliad diwethaf ond bu rhaid
atgyfnerthu arwyddocad Y Fari Lwyd adeg y flwyddyn newydd.

Cast ‘Nadolig Llawen Mr Sgrwj’

PC Bowen
Mae PC Bowen yn ymwelydd cyson â’r ysgol ac yn cael
ymateb gwych gan y disgyblion i gyd. Tro blwyddyn un oedd
hi i dderbyn gwers gan PC Bowen yn ymwneud â thobaco a
thoddyddion ac roeddynt wrth eu bodd yn creu cawl allan o’r
holl gynhwysion. Bu blwyddyn 3 a 4 yn ffodus i dderbyn gwers
am foddion gan PC Bowen ac roedd yn braf arsylwi ar blant yn
awyddus i gwestiynu PC Bowen ymhellach ar ôl y wers.
Pêl faSGed
Aeth disgyblion blwyddyn 6 i LC2 Abertawe er mwyn cymryd
rhan mewn gŵyl pêl fasged gyda Gavin Lewis o dîm Swansea
Storm. Bellach dyma’r profiad gorau y mae’r plant yn ei
dderbyn wrth fod yn rhan o unrhyw ŵyl chwaraeon. Mae Gavin
yn trefnu pob peth i’r dim ac mae’r disgyblion yn cael cymryd
rhan yn y gweithgaredd trwy gyfrwng y Gymraeg. Llwyddodd
y disgyblion i ennill pob gêm. Ond, nid y buddugoliaethau a
oedd yn bwysig, ond dodi’r sgiliau a ddysgwyd ar waith,
mwynhau, cydweithio a gwneud cyfeillion newydd.

Celf gyda David Marchant

ryGBi a Phêl rwyd CyfeillGar Gyda yGG
PonTardawe
Cafodd disgyblion yr ysgol groeso cynnes gan Ysgol
Pontardawe ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am y cyfle i
chwarae gêm rygbi a gêm pêl rwyd yn erbyn yr ysgol. Roedd
y rygbi yn wych gyda Kian A yn neilltuol wrth groesi am 5 cais
gyda chyfraniadau gwerthfawr gan Keian L, yn ei gêm gyntaf,
a Luke H. Roedd safon chwarae merched Pontardawe yn wych
yn y pêl rwyd ac mae’n amlwg fod yr ymarferion wythnosol
wedi talu ffordd – da iawn ferched ar berfformiad disglair.
Llongyfarchiadau i ferched Y Wern am godi’u gem yn yr ail
hanner. Gwych!
aSianTaeTh fwyd
Bu’r Asiantaeth Fwyd yn yr ysgol yn ddiweddar er mwyn
addysgu’r plant am hylendid wrth drafod bwyd. Bu sawl
cyflwyniad gerbron yr ysgol gyfan cyn i is-adrannau dderbyn
gweithdai perthnasol ar gyfer eu hoedran. Roedd adborth yr
asiantaeth yn wych wrth iddynt son am ymddygiad da a deallus
y disgyblion ac hefyd am eu dealltwriaeth o’r maes. Da iawn
blant!!
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ysGoL Gynradd GymraeG Pontardawe

ysGoL Gyfun ystaLyfera

oPeraTion ChriSTmaS Child
Bu disgyblion yr ysgol yn brysur yn casglu bocsys ar gyfer
Operation Christmas Child, sef prosiect Nadolig mwyaf y byd,
sydd dan ofal Samaritan’s Purse. Nod y prosiect yw dangos
cariad Duw mewn modd pendant i blant anghenus o gwmpas
y byd, ac ynghyd â’r eglwys leol ledled y byd, i rannu’r
newyddion da am Iesu Grist. Nod yr ysgol oedd casglu mwy
na’r 130 o focsys a gasglwyd y llynedd. Yn y llun mae Morgan
Thomas a Blayke Louise Bills, disgyblion dosbarth Meithrin Mrs
Evans.

CynGerdd arBenniG
Bu dros 80 o ddisgyblion yn perfformio ar y cyd â Chôr
Orpheus Treforys nos Sadwrn, 24 Ionawr yn Baglan.
Perfformiwyd detholiad allan o’r sioe ‘Crythor ar y To’ yn ogystal
â darnau allan o ‘Teilwng yw yr Oen’. Cafwyd canmoliaeth
uchel i bob un o ddisgyblion yr ysgol a hudodd y gynulleidfa o
dros 250 a phawb yn synnu at dalent arbennig Aneurin Jones
wrth iddo chwarae darnau gwerin ar ei ffidil. Llongyfarchiadau
iddyn nhw i gyda a diolch yn fawr i’r rhieni am fod mor barod i
gefnogi’r ysgol unwaith yn rhagor.

y nadoliG
Bu plant bach y Meithrin a’r Derbyn yn brysur iawn yn gweithio
ar brosiect Cyswllt Cartref yn nhymor yr Hydref. Mae’r plant
wedi dod â’u gwaith i mewn i’r ysgol gyda balchder! Mae’r
gwaith Nadoligaidd wedi ei arddangos yn yr ysgol, fel y
gwelwch yn y llun. Diolch i bawb sydd wedi ymdrechu mor
galed.

diwrnod eCo
Ar 23 Hydref, fe wnaeth yr ysgol ddathlu Eco Ysgolion yn 20
oed wrth greu eco ddymuniad a chladdu capsiwl amser ar
gyfer y rhai a ddaw ar ein hôl. Fe wnaeth pob dosbarth yn yr
ysgol blannu capsiwl. Cafodd bawb hwyl ar y diwrnod trwy
wisgo glas, gwyrdd a gwyn. Cododd yr ysgol £109 ar gyfer
Ysgolion Eco.

GwoBrau Blwyddyn 7
Cafwyd gwasanaeth gwobrwyo Bl 7 ar ddiwedd tymor. Da iawn
i'r rhai enillodd dystysgrif! Diolch hefyd i’r disgyblion am eu
gwaith caled yn casglu arian i brynu anrhegion Nadolig i blant
lleol.

Blwyddyn 9 yn fudduGol
Llongyfarchiadau i dîm rygbi Blwyddyn 9 am guro Ysgol
Aberpennar yn rownd 16 olaf cwpan Cymru.

diolChGarwCh
Daeth Mr Owen Pugh i gynnal Gwasanaeth Diolchgarwch
gyda ni. Cafodd swm o £180 ei godi ar gyfer elusen Ty Hafan.
PlanT mewn anGen
Gwisgodd plant a staff yr ysgol i fyny fel Arch Arwyr gan godi
swm o £330 ar gyfer Plant mewn Angen. Arbennig!

ysGoL Gynradd yr aLLtwen
Roedd Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol yr Alltwen yn falch iawn o
ymdrech y plant a’r staff yn ystod yr arolwg a gynhaliwyd ym
mis Rhagfyr. Mae adroddiad yr arolwg ar gael ar wefan
ESTYN.
Ers mis Medi bu’r ysgol yn symud ymlaen dan arweiniad
pennaeth newydd, sef Mr Owain Hyett. Gwelwyd cyfnod prysur
yn yr ysgol yn ystod yr ŵyl a chynhaliwyd dau gyngerdd ‘Stori
y Nadolig’ gan blant y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yn
neuadd yr ysgol. Perfformiodd y plant hŷn gyngerdd carolau
arbennig yng Nghapel yr Alltwen. Dymuna yr ysgol diolch i
ddiaconiaid y capel am adael i’r plant berfformio yng nghapel
y pentre.
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Galwad Cymru i Jake
Llongyfarchiadau i Jake Nicholls,
Blwyddyn 9, ar ei alwad i sgwad
cenedlaethol dan 15 tîm pêl droed
Cymru. Bydd Jake yn cymryd rhan
lawn yn yr ymarferion cyn teithio i
Wlad Pwyl yn y flwyddyn newydd
am
ei
gap
rhyngwladol.
Llongyfarchion Jake!

raS hwyl lwyddiannuS
Diolch ichi gyd am ymuno yn ein Ras Hwyl lwyddiannus ar
ddiwedd y tymor. Gwelwyd gwisgoedd ffansi ardderchog ac
enillwyd y ras gan athletwyr gorau'r ysgol! Diolch am bob
cyfraniad!

5 millTir mewn 33 munud, 37 eiliad
Cafwyd perfformiad ardderchog yn ras
Gŵyl San Steffan gan Awen Lewis (Bl 11)
wrth iddi gystadlu gyda dros 240 o redwyr
yn y ras flynyddol hon. Torrodd Awen
record y cwrs i ieuenctid a derbyniodd glod
arbennig gan y trefnwyr. Gwelwyd
perfformiad gwych hefyd gan Joseph
Lloyd-West (Bl 9) a ddaeth yn drydydd yn
y ras ieuenctid. Llongyfarchiadau mawr
iddynt!
menToriaid Cymar 2015
Dymunwn yn dda i fentoriaid cymar newydd yr ysgol, sydd
eisoes wedi dechrau ar eu gwaith gyda disgyblion iau
Ystalyfera. Bydd y Mentoriaid ar gael yn Stafell Stwnsh i helpu
disgyblion Blynyddoedd 7, 8 a 9 gydag unrhyw broblemau yn
eu pynciau. Bydd y Mentoriaid ar gael i gynorthwyo’n
disgyblion gydag unrhyw drafferthion gyda’u gwaith cartref neu
asesiadau!

efa nol yn ySTalyfera
Hyfryd oedd cael croesawu Efa Gruffudd Jones, Prif
Weithredwr yr Urdd a chyn-ddisgybl Ystalyfera, yn ôl i wobrwyo
disgyblion TGAU a Safon Uwch. Roedd yn achlysur perffaith i
ddiolch i Brif Swyddogion 2014, Elin Havard ac Euros Morgan,
ac i groesawu Prif Swyddogion 2015, sef Eli Flowers ac Alistair
O’Mahoney.

dafydd JameS: CriCedwr y Sir
Llongyfarchiadau i Dafydd James (Bl 12) ar
gael ei gynnwys yn sgwad deithiol Gorllewin
Morgannwg ar daith i Dde Affrica yn ystod
gwyliau'r haf. Bydd Dafydd yn chwarae mewn
stadia enwog ar ei daith ond hefyd yn cael
cyfle i hyfforddi a chwarae mewn rhai o
gymunedau tlotaf y wlad. Dymuniadau da iddo
ar ei daith!
o ySTalyfera i GaerGrawnT a rhydyChen!
Llongyfarchiadau i Elin Havard
ar gael ei derbyn i astudio
Bioleg yng Ngholeg yr Iesu,
Rhydychen a Sam Harris ar
gael ei dderbyn i Goleg y
Brenin, Caergrawnt i astudio
Mathemateg. Dyma gamp a
hanner gan y ddau fyfyriwr a
dymunwn bob llwyddiant iddynt
yn arholiadau'r Haf!
JaCqueS ar ei ffordd i BaTaGonia
Llongyfarchiadau i Jacques Mahé ar gael ei
ddewis o blith dros 200 o ymgeiswyr ar gyfer
teithio i'r Ariannin, i Batagonia, gyda phobl
ifanc eraill o Gymru gyda'r Urdd yn Hydref
2015! Mae hon yn fraint wirioneddol i ymweld
â rhan arall o'r byd lle mae'r Gymraeg yn fyw
ac yn iach, a chyfle i Jacques gymdeithasu
a pharatoi am daith unwaith mewn bywyd!
Llongyfarchiadau enfawr Jacques!
arlunwyr ifanC
Llongyfarchiadau i ddisgyblion mwy galluog a thalentog ym
maes Celf a Dylunio ar gael eu dewis yn rhan o grŵp
“Artsquads” y Sir. Dros y misoedd nesaf byddant yn derbyn
cyfleoedd i weithio ochr yn ochr ag arlunwyr lleol a
phroffesiynol ac i greu eu portffolio unigryw eu hunain.
Edrychwn ymlaen at weld eu gwaith yn yr haf.

Celf yn llundain
Cafodd disgyblion Celf a Chyfryngau yr ysgol benwythnos
hynod brysur a gwerthfawr yn ymweld â rhai o brif orielau
Llundain dros y penwythnos. Cafwyd rhestr hir o ymweliadau
gydag Orielau ac Amgueddfeydd o bwys, fydd yn symbyliad
arbennig i ddisgyblion yn eu gwaith Safon Uwch. Diolch i Mr
Rowlands a Mr Micah am arwain taith lwyddiannus arall.
elin yn Gadeirydd CenedlaeThol
Llongyfarchiadau i Brif Ferch yr ysgol, Elin
Havard ar gael ei dewis yn Gadeirydd Fforwm
Ieuenctid Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Yn ei
rôl bydd yn cynrychioli pobl ifanc yng Nghymru
mewn sawl maes gan gynnwys prosiect “Y
Sgwrs Genedlaethol” gafodd ei lansio yn y Ffair
Aeaf Cymru. Llongyfarchiadau a phob hwyl i
Elin wrth ei gwaith!
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aber-craf

Kieran a David a aeth i ysbryd y gwasanaeth gyda’u datganiad
soniarus ac ar y pryd o Gwm Rhondda. Gwerthfawrogwyd yn
fawr iawn hefyd gyfraniadau clir a deallus chwaer a morwyn
briodas Nia a Richard oedd wedi cymryd at y darlleniadau.

SEFYDLIAD Y MERCHED
Mr Gary Davies o Adran Diogelwch Gymunedol Nedd Port
Talbot oedd y gŵr gwadd Mis Rhagfyr. Fe roddodd sgwrs
ddarluniadol gampus ar ‘Diogelwch yn y cartref’.
Fe fwynhaodd yr aelodau ginio blasus yng Ngwesty
Ynyscedwyn i ddathlu’r flwyddyn newydd ar ddechrau’r mis.
NADOLIG
Fe berfformiwyd Stori’r Geni gan grŵp o oedolion, yng
ngwasanaeth boreol yr Eglwys ar Ragfyr 21 ac am chwech o’r
gloch yr hwyr, roedd ’na wasanaeth Carolau Undebol yng
ngolau cannwyll. Ar Noswyl y Nadolig am gwarter awr cyn
hanner nos daeth nifer yno i ddathlu’r Cymun Sanctaidd.
Roedd yr Eglwys wedi cael ei haddurno’n brydferth iawn.
TŶ MAWR
Daeth plant Ysgol Sul yr Eglwys Gatholig yn Ystradgynlais i
ddiddanu’r trigolion â charolau. Roedd y plant i gyd yn chwarae
gitar. Pleser oedd clywed eu lleisiau swynol a hefyd i glywed
nifer o’r gynulleidfa yn ymuno.
GOLEUO’R GOEDEN
Fe gasglodd tyrfa fawr tu allan i Swyddfa’r Post i ganu carolau
gyda Band Pres Ystradgynlais. Adrian Williams gafodd y fraint
o gynnau’r golau ar y goeden fawr hyfryd a’r ‘Croeso i Abercraf’
ar draws y stryd. Yna aeth y dyrfa i’r Neuadd Les i fwynhau
danteithion, y cyfan wedi’u paratoi gan wragedd y Grŵp Adfer.
MARWOLAETH
Bu nifer o’r ardal farw yn ystod y ddau fis diwethaf. Neil Hamer,
Heol Tawe, Elizabeth Jane Parry, Ynyswen, Thorleif
Mowinckel, Nancy Mumford a Sylvia Victoria Anson o
Coelbren. Hefyd John Walters o Ynyswen ond yn byw ers
blynyddoedd yn Leamington. Cydymdeimlwn â’u teuluoedd a’u
ffrindiau oll.
CLEIFION
Dymunwn wellhad buan a llwyr i bawb sydd wedi bod yn sâl
yn eu cartrefi neu’r ysbyty o’r ffliw heintus sydd wedi taro nifer
fawr o bobl.
Dymunwn yn dda hefyd i Dewi Phillips, Heol Tawe. Mae
wedi bod yn Ysbyty Treforys ar ôl cwympo yn ei gartref a thorri
ei droed.
MABOLGAMPAU
Mae gan Gymru ‘blade runner”
newydd sef Molly Hopkins, un ar ddeg
oed o Gaehopkin. Mae wedi derbyn ei
‘blades’ cyntaf, wedi’u creu gan y
prosthetig Jon Pini a’r technegwr Mike
James o Ysbyty Treforys. Mae Molly
yn nofiwr rhyngwladol yn barod ac
mae’n awyddus i redeg yn gystadleuol.
Dyma hi yn profi ei llafnau rhedeg tu
allan i’r ysbyty.
PRIODAS NIA A THOMAS
Y lle i fod ddydd Gwener Rhagfyr 20 oedd capel Tŷ’n y Coed
oherwydd yno roedd llawer iawn o bobl wedi dod ynghyd yn
llawen eu gwedd i ddathlu priodas Dr Nia Medi a Thomas.
Roedd y capel bach a oedd wedi ei addurno’n hyfryd ar gyfer
yr achlysur yn llawn o ffrindiau i Nia Medi a Thomas a hwythau
wedi dod o bell ac agos i gael rhan yn y gwasanaeth.
Roedd y gwasanaeth yng ngofal gweinidog Tŷ’n y Coed,
Gareth Hopkin a chymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan Mrs
Novella Lewis, yr organyddes wadd, oedd wedi cyfrannu’n
sylweddol at y gwasanaeth gyda’i chyfeilio medrus, ynghyd a
Mr John Thomas oedd wedi swyno’r gynulleidfa hardd â’i
ddatganiad bendigedig o’r gân Geidwad Byd. Diolchwyd hefyd
i Gôr y tywyswyr sef Richard Joseph, Dean Oliver, Matthew
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Ac i wneud yr achlysur hyd yn oed yn fwy arbennig roedd
morwyn y blodau Efa Mair Thomas ynghyd â’r gweision bach
Wil Trainer, Mostyn Rochford, Freddie Griffiths Trainer, Oliver
Trainer, Lewis Trainer a Harry Williams yn edrych yn hardd
iawn ac wedi ychwanegu at ysblander yr achlysur. Yn cadw
trefn ar y cyfan oedd Dr Leigh Golding.
Yn goron ar ddydd bythgofiadwy cynhaliwyd hefyd seremoni
bedyddio Will i ddiolch i Dduw am ei rodd werthfawr o fab
annwyl i Nia a Thomas.
Mae Nia yn ferch i Alun a Cynthia Williams ac yn wyres i
Mair ac Eddie Shinc un o gymeriadau mwyaf gwreiddiol yr
ardal. Mae Thomas yn fab i Martin a Sue Trainer, Abertawe.
Diolch am ddydd bendithiol oedd wedi llonni calon teuluoedd
a ffrindiau Nia a Thomas. Pob dymuniad da i’r teulu bach i’r
dyfodol.

ystradGynLais
Côr y GyrlaiS aC ySGolion lleol mewn
CynGerdd
Roedd yr hysbysebion a’r posteri wedi addo noson o ddathliad
cerddorol. A dyna ddigwyddodd yn y Neuadd Les ar nos
Wener, Tachwedd 28. Yr oedd pawb wedi mwynhau y noson y gynulleidfa a’r perfformwyr. Awgrymodd rhai y dylai fod yn
gyngerdd blynyddol. Eraill yn dweud ei bod yn werth yr arian,
ac yn ôl barn rhai “Dyna’r noson orau yn y neuadd ers
blynyddoedd”.
Trefnwyd y gyngerdd gan Côr y Gyrlais, gyda diolch
arbennig i Hywel Williams, aelod o’r Côr, am gysylltu â’r
ysgolion. Daeth chwech ysgol leol i gymryd rhan – Ysgol y
Wern, Ysgol Cribarth, Ysgol Bro Tawe, Ysgol Gymraeg Dyffryn
y Glowyr, Ysgol Maes y Dderwen ac Ysgol Gyfun Ysalyfera.
Roedd mwy na 200 o blant yn cymryd rhan.
Mr Richard Morgan, y Cadeirdd agorodd y gyngerdd yn
swyddogol gan gyflwyno Huw Parkman, y cyfarwyddwr cerdd,
a’r cyfeilydd am y noson, Aled Hopton. Côr y Gyrlais oedd y
cyntaf i ganu amrywiaeth o’u caneuon, ac yna Ysgol y Wern
yn darllen straeon byrion cyn i Ysgol Cribarth ac Ysgol Bro
Tawe ganu caneuon o’u dewis. Daeth yr hanner cyntaf i ben
gyda datganiad gan Gôr y Gyrlais.
Tri unawdydd agorodd yr ail hanner – India Davies, Lilly
Pervis a Beatrice Pervis. Yn dilyn daeth Ysgol Dyffryn y Glowyr
a chasgliad o ganeuon. Tro’r ysgolion uwchradd oedd hi wedyn
gydag eitemau gan Rebecca Hughes, Joseph Welch, David
Griffiths ac Anya Welch, disgyblion Ysgol Maes y Dderwen.
Yna cafwyd rannau o’u cyngerdd ‘Y Crythor ar y tô’ gan
ddisgyblion Ysgol Gyfun Ystalyfera
Daeth y gyngerdd i ben wrth i’r Côr ganu dewisiad o’u hen
ffefrynau. Yna gwahoddwyd pawb nôl i’r llwyfan i ganu Hen
Wlad fy Nhadau.

Roedd elw’r noson yn cael ei rannu rhwng yr ysgolion a
gymerodd ran. Mae’r Côr yn ddiolchgar i gefnogwr y gyngerdd,
Mr John Adams (Ailgylchu J.L.A.). Eraill a gefnogodd oedd
Barry Wood, Cyril Norton, Gethin Joiner, Stuart Short a’r
Rheola Arms. Diolch iddynt hwy hefyd.
Ychydig cyn diwedd y tymor ysgol bu’r Cadeirydd Richard
Morgan a Hywel Williams yn ymweld â’r chwech ysgol gan
gyflwyno siec gwerth £200 i bob un o’r ysgolion o elw’r
cygerdd.
Mae Côr y Gyrlais yn ymarfer yn Neuadd Les Cwmtwrch
bob nos Lun a nos Iau am 7.15 yr hwyr. Os yn mwynhau canu,
mae croeso cynnes i aelodau newydd boed hen neu ifanc.
ChwaeroliaeTh ainon
Aeth aelodau’r Chwaeroliaeth i’r Ynysmeudwy Arms i fwynhau
cinio Nadolig ar brynhawn dydd Mercher, Rhagfyr 10.
Treuliwyd prynhawn hapus mewn cwmni da. Diolch i Heather
Morgan am wneud y trefniadau. Bydd y Chwaeroliaeth yn
cyfarfod eto am 7 o’r gloch ar Chwefror 4.
oedfaon y nadoliG
Daeth cynulleidfa dda ynghyd yn Eglwys Sant Cynog ar nos
Lun, Rhagfyr 22 i’r Oedfa Garolau Cymunedol. Cafwyd
darlleniadau o’r ysgrythur gan gynrychiolwyr o’r gwahanol
gymdeithasau lleol. Cafwyd eitemau gan Gôr y Gyrlais a Band
Pres Ystradgynlais. Arweinwyd y canu cynulleidfaol gan Euros
Llyr Morgan a Conway Morgan oedd yr organydd.
Cynhaliwyd oedfa Gymun yng Nghapel Ainon ar noswyl
Nadolig dan ofal y Parchedig John Talfryn Jones, ac yng
Nghapel Sardis cynhaliwyd oedfa ar fore’r Nadolig. Diolch i
Geraint Jenkins am ei anerchiad pwrpasol. Hefyd yng nghapel
Sardis cynhaliwyd cyfarfod carolau’r Chwiorydd ac aelodau o’r
gwahanol leoedd o addoliad yn cymryd rhan.
llonGyfarChiadau
Llongyfarchiadau calonnog i Claire, merch Caryl a Maelgwyn
Rees, Penrhos ar ennill gradd M.Sc.
marwolaeThau
Ar Dachwedd 23, bu farw Barbara Jones (gynt Paddon), priod
y diweddar John, mam Alana a Gareth, mamgu Ellie, Harry a
George, modryb Anita ac Aled.
Yn Ysbyty Treforys ar Rhagfyr 6, bu farw Sarah Ann (Nan)
Jones, Maes y Cwm, priod y diweddar Gordon, mam Rhian,
Alun, Gary a’r diweddar Bennie, mamgu Bethan, Rhys, Elys,
Huw, John a’r diweddar Nia, hen famgu Mackenzi, ac Ashton,
mam yng nghyfraith Samantha, Anne a John.
Yng nghartref y Grove ar Rhgfyr 11 bu farw Mary Margaret
(Mair) Hiseman, priod y diweddar Jack, mam Barry a Beatrice,
mam yng nghyfraith Thelma a Huw, mamgu a hen famgu
annwyl.
Yn dawel ar Ragfyr 24, yng nghartref y Grove, bu farw
Barbara Bird, gynt o Rhes y Coleg, priod y diweddar Keith,
modryb Verna, Teryl a Kerry.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn i gyd yn eu
hiraeth a’u galar.
GweiThiwr CriSTnoGol – Chwilio am olynydd
Mae’n flin gennym golli Hefin Jones ein gweithiwr presennol
yn yr ardal sydd yn dychwelyd i Brasil. Diolch iddo am y
cysylltiadau mae wedi gwneud drwy ymweld â’r ysgolion lleol
a thrwy gynnal Clwb Plant. Ein dymuniadau gorau iddo ef a’i
deulu i’r dyfodol. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn
parhau gyda’r gwaith hwn gellir cael manylion am y swydd
drwy gysylltu â’r Parchedig Dafydd Andrew Jones, yn y
Swyddfa yng Nghaerdydd ar 02920554075.
williamS PanTyCelyn a fferm fforCh-onllwyn
Daeth Methodistiaeth i ardal Ystradgynlais yn gynnar yn hanes
y mudiad. Howell Harris oedd y cyntaf i ddod yma. Daeth
Howell Harris i Gwmllynfell gyntaf yn 1736 gan aros yn fferm
Tŷ Gwyn, gan fod Eglwys Annibynnol yn bod yng
Nghwmllynfell ers cryn amser. Wedyn daeth i Ystradgynlais
gan bregethu ar fuarth fferm Ystrad Fawr. Nid oedd pentref

Ystradgynlais yn bod eto, ac roedd Ystrad Fawr yn ganolog i
gynnal cyfarfod pregethu. Bu hefyd yn pregethu yn fferm
Fforchonllwyn. John Morgan, Rheolwr Stad Palleg, oedd yn
byw yn Fforchonllwyn yn y cyfnod yma. Mae cofeb iddo ar y
wal tu mewn i Eglwys Sant Cynog. Sefydlwyd Seiadau
(Societies) ar y Palleg ac yn y Creunant. Ar ôl i Howell Harris
gefnu ar Fethodistiaeth yn 1750 a sefydlu “Teulu” yn Nhrefeca,
aeth nifer o’r Seiadau i’r wal am fod neb ar gael i’w harwain.
Trodd Seiad Creunant at yr Annibynwyr a ffurfio Eglwys
Annibynnol, a chodwyd capel Godre’r Rhos. Diflannodd Seiad
Palleg hefyd, ac yn ei lle cafwyd Eglwys Annibynnol yn cwrdd
yn Abercraf, a arweiniodd at gapel Tŷ’n
y Coed mewn byr amser.
Ail-ddechreuodd Methodistiaeth yn ardal Ystradgynlais
tua 1780, gyda ychydig o
bobl yn cwrdd yn llofft
Eglwys Sant Cynog, yr hen
Eglwys. Mr Jones o Fforchonllwyn oedd y curad, ac roedd
Adeilad gwreiddiol Eglwys
yn gefnogol i’r achos. Mae’n bosib
Ystradgynlais
mai mab John Morgan oedd y Mr Jones
hyn. Gwyddom mai Morgan John oedd enw mab hynaf John
Morgan, ac mae’r cyfenw John yn Seisnigeiddio i Jones. Fodd
bynnag aeth rhywbeth o’i le a rhwystrwyd y grŵp bach rhag dal
i gwrdd yn yr Eglwys. Buont yn cwrdd yn ffermdai’r ardal am
nifer o flynyddoedd, hyd nes i Samuel Williams o fferm Yorath
gynnig darn o dir i godi tŷ cwrdd newydd. Agorwyd capel Yorath
yn
1806.
Pa roedd capel Yorath yn dathlu ei ganmlwyddiant yn 1906,
gwahoddwyd un o feibion yr ardal y Parch Thomas Levi, i
siarad yn y dathliadau. Ganwyd Thomas Levi yn 1825 yn
nyddiau cynnar y capel bach yn Yorath, a dechreuodd ar ei yrfa
fel pregethwr y 1849, y flwyddyn y daeth y geri marwol
(cholera) i’r ardal.
Adroddodd Thomas Levi lawer o hanes cynnar yr achos i’r
gynulleidfa. Roedd yn cofio pump o’r un deg pedwar gwreiddiol
a sefydlodd y capel bach cyntaf ar dir fferm Yorath. Un o’r un
deg pedwar gwreiddiol oedd Mary Howel, merch Mr Jones y
curad a oedd yn byw yn fferm Fforchollwyn gynt. Pan
ddechreuodd Thomas Levi ar ei yrfa bregethu, bu’n rhaid iddo
bregethu bump wythnos yn olynnol yn Yorath am fod
pregethwyr o’r tu allan yn ofni dod i’r ardal. Dywedodd Thomas
Levi bod deuddeg cant o bobl wedi marw o’r pla yng
nghyffiniau Ystradgynlais
Adroddodd Thomas Levi stori am Williams Pantycelyn yn
galw yn fferm Fforchonllwyn, ac yn aros yno am rai dyddiau
Arferai Williams Pantycelyn deithio ar hyd a lled Cymru ar gefn
ei geffyl, yn cynnal seiadau a chyrddau gweddi, y pregethu ac
yn gwerthu llyfrau yntau Beiblau neu lyfrau emynau cynnar. Ar
ddiwedd ei oes mynnodd Williams Pantycelyn iddo deithio dros
gant a deg mil o filltiroedd o gwmpas Cymru, gystal â mynd o
amgylch y byd deirgwaith. Roedd nifer o bobl yn gwerthu llyfrau
ar ran Williams Pantyelyn ac un ohonynt oedd Sali Stringol o
Gastell-nedd. Bu Pantycelyn yn dannod i Sali am ei bod heb
dalu arian iddo ers cryn amser am y llyfrau yr oedd yn gwerthu.
Tra’n aros yn fferm Fforchonllowyn, roedd Williams
Pantycelyn a Mr Jones y curad yn cael cinio un dydd, pan
ddaeth cnoc ar y drws. Sali Stringol oedd yno, mewn tymer
ddrwg ac wedi dod i dalu Williams Pantycelyn. Daeth Sali i
mewn a thaflu’r arian ar y bwrdd yn anniddig. Gofynnodd am
daleb (receipt) am yr arian. Ysgrifennodd Williams Pantycelyn
daleb i Sali ar ffurf pennill
Yr wy’n rhyddhau Sal Stringol
Y wraig a’r natur fawr
O bob rhyw ddyled imi
O Noa hyd yn awr,
Dymuna’n dda i Sali,
A’i chrefydd gyda hi,
A gwnaed hi hedd â’’r Nefoedd
Fel gwnaeth hi hedd imi.
John williams
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cwmLLynfeLL
daThlu’r nadoliG
Yng Nghapel Brynllynfell cafwyd gwasanaeth Nadolig hyfryd o
dan arweiniad medrus Mrs Nia Jones. Cymerwyd at y rhannau
arweiniol gan aelodau, hen ac ifanc ac fe roddwyd anerchiad
byr a phwrpasol gan Mr Hefin Jones. Rhaid sôn am gyfraniad
arbennig Miss Dilys Jones a adroddodd ar gof bennod gyfan
o’r Efengyl. Cafodd argraff ar bawb a’i clywodd. Yna
gwahoddwyd pawb i de parti Nadolig.
Yng Nghapel Cwmllynfell gyda Mrs Joan Rosser yn
llywyddu fe greuwyd naws arbennig ar fore Sul Rhagfyr 21.
Rhaid canmol plant yr Ysgol Sul am eu cyfraniadau. Cawsom
adroddiad, cân, eitemau ar y cornet a’r corn, y ffidil a’r piano .
Trefnwyd y gwasanaeth gan Mrs Eirian Evans ond ni allodd
fynychu’r gwasanaeth oherwydd roedd yn yr ysbyty yn dilyn
cwymp yn ei chartref. Dymunwn adferiad buan iddi.
Cleifion
Dymunwn yn dda i’r Cynghorydd Eirion Richards, y Bryn sydd
newydd dderbyn triniaeth yn yr ysbyty. Da yw gwybod fod Mr
Ieuan Williams, Heol Gwilym a Mrs June Owen, Railway
Terrace wedi dychwelyd adre ar ôl cyfnod yn yr ysbyty.
Gwellhad buan iddynt oll.
PriodaS
Ar ddydd Sadwrn Ionawr 10, yn Old Walls, Gŵyr, priodwyd
Katie, merch Mr a Mrs Meirion Thomas, Heol Harries a Gavin,
mab Mr Derrick Knight o Glydach. Mae’r pâr ifanc wedi
ymgartrefu yn Heol Newydd, Ystradowen. Priodas dda iddynt.
marwolaeThau
Yn ystod Mis Ionawr bu farw pump o drigolion y pentre – Mrs
Ann Harries, gwraig Mr Berwyn Harries, Cefn Bryn Brain, ar ôl
salwch hir, Mrs Liz Dvies, Cefn Bryn Brain, gwidw y diweddar
Deidrick Davies, Mrs Margaret Davies, Heol Gynol gwidw’r
diweddar Mr John Dewi Davies, Mrs Meirwen Rees,
Glanyrafon, gwraig Mr Clive Rees ac un o gymeriadau’r pentre
sef Mr Siriol Williams, gŵr Mrs Christine Williams, Dolawel.
Cofiwn am y teuluoedd yn eu colled a’u galar.
Yn dawel ar Ddydd Sadwrn, Ionawr 10fed, 2015 yng
Nghartref Peniel, Caerfyrddin, bu farw margaret davies o
Ochr y Waun, Cwmllynfell yn 94 oed, priod hoff y diweddar
John Dewi, mam annwyl y diweddar Morlais, mam yng
nghyfraith barchus Val, mamgu gariadus Nickola a’i gŵr Heulyn
a hen famgu ffyddlon Elis ac Erin. Cynhaliwyd gwasanaeth
coffa yng Nghapel Gorffwys Keith Morgan, Glanaman a
thalwyd y deyrnged olaf iddi gan Mr Euros Jones Evans.
Dymuna’r teulu ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a’u
caredigrwydd.

ystaLyfera
daThlu’r nadoliG
Diolch i bob un a gyfrannodd at ein gwasanaeth i ddathlu’r Ŵyl
– gwasanaeth a baratowyd ar ein cyfer gan y Parchg Kenneth
Lintern. Diolch yn arbennig i Llywelyn am ei ddatganiad yntau.
Gobeithio cawn ei glywed eto yn ystod y flwyddyn. Edrychwn
ymlaen at hynny.
Cydymdeimlo
Rydym fel eglwys am ddatgan ein cydymdeimlad diffuant â
sawl teulu ar ddechrau’r flwyddyn hon. Ychydig cyn y Nadolig
bu farw Mrs Mary Lintern wedi salwch hir ac roedd y teulu i gyd
yn ein meddyliau dros yr Ŵyl. Aeth nifer ohonom draw i
Langadog i’r gwasanaeth angladdol yng Nghapel Providence
lle bu’r Parchg Kenneth Lintern yn weinidog cyn ymddeol.
Rhaid diolch i’r gwragedd hawddgar am eu croeso yn y Festri
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wedi’r oedfa a hwythau yn falch o gael dweud mor hoff oeddent
o Mrs Lintern yn ystod y cyfnod a dreuliodd hi yn ei plith.
Bu farw hefyd yn sydyn iawn un o’n haelodau, sef Mrs Beryl
John. Cydymdeimlwn â’i mab Keith a’i deulu ac â’i chwaer
Muriel. Roedd Beryl a Muriel yn ddwy chwaer agos iawn a bob
amser yng nghwmni ei gilydd. Mae’n siwr fydd na fwlch mawr
ym mywyd Muriel hebddi. Mae yn ein meddyliau ar yr adeg
drist yma.
Ar ran Cangen Ystalyfera o Ferched y Wawr a’r Dosbarth
Llenyddol a arferai gyfarfod yn Ysgol Gyfun Ystalyfera ac yna
yn Festri’r Guros hoffem gydymdeimlo â Mr Emrys Read a’r
teulu ar farwolaeth ei fam Myra. Bu Mrs Read yn aelod ffyddlon
o Ferched y Wawr ac un o aelodau cyntaf y Dosbarth Llên ers
ei sefydlu. Roedd hi wrth ei bodd yn trafod y gwahanol lyfrau
dan sylw a’i chyfraniad bob amser yn werthfawr a chraff.
Ddechrau Ionawr yng Nghasnewydd bu farw Mrs Nansi
Richards, gynt o Heol Tirbach, gwraig y diweddar Philip a mam
Nest a Sian. Bu hithau’n aelod ffyddlon o Ferched y Wawr a
Chapel y Gurnos ac yn ddarllenwraig ffyddlon o’r Llais.
melin Goed y GamlaS
Yn dilyn yr erthygl ar gamlas Abertawe yn rhifyn Llais cyn y
Nadolig dyma lun o’r felin llifo coed a safai lle mae’r fynedfa i
Graig Newydd heddiw. Byddai’r felin yn trin coed ar gyfer trwsio
a chynnal y badau ar y Gamlas. Mae’n siwr fod rhywrai yn
cofio’r hen felin a’r olwyn fawr. Roedd yn lle da i chwarae
slawer dydd. O edrych yn ôl mae’n drueni na fyddai’r olwyn
wedi ei chadw fel atgof o oes a fu. Diolch i Mr Glyndwr Rees
am y llun.

y wern
GwaSanaeThau’r nadoliG
I ni yn y Wern, fe ddaeth y flwyddyn i ben gyda dau wasanaeth
nodedig iawn. Yn y gwasanaeth cyntaf a drefnwyd gan Mr
Doug Roberts cawsom ein hatgoffa am ryfeddod y Nadolig
cyntaf erioed trwy gyfrwng carolau, darlleniadau a deuawd
swynol iawn gan Doug a Rhona. Diolch twymgalon i bawb a
gymerodd ran ac yn arbennig i Doug am gydlynu’r cyfan.
Wythnos yn ddiweddarach, sef y Sul cyn y Nadolig fe fuon
yn cynnal ein hoedfa arferol yn y prynhawn, a honno’n oedfa
gymundeb, ac wedi bod yng nghwmni’r bugeiliaid a’r sêr
ddewiniaid, a ddaethant o bell ac agos i weld y baban Iesu yn
sŵn yr angylion yn canu. Gobeithio yn wir bod yr oedfa wedi
bod yn fodd i ninnau weld a deall o’r newydd wir arwyddocad
y Nadolig.
Eto yn ôl ein harfer ar ôl yr oedfa aethom i’r festri i barhau
ein cyfeillach uwchben cwpaned ac ychydig o luniaeth Nadolig
hyfryd iawn. Diolch am bob darpariaeth ragorol ar ein cyfer.
Hyfryd iawn hefyd oedd gweld y goeden wedi ei gosod yn ei
lle wedi ei haddurno’n fendigedig ac ar y bwrdd ffigurau teulu’r
Nadolig wedi eu gwau yn gampus gan Mrs Ceris Thomas,
Tawe Parc, ac wedi eu cyflwyno ganddi at ddefnydd y capel.
yn yr ySByTy
Y Nadolig hwn eto mae nifer o gyfeillion sy’n dal cysylltiad agos
â ni yn y Wern, naill ai wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar neu
maen nhw yn dal yno ar hyn o bryd. Ryn ni’n meddwl yn fwyaf
arbennig am Mrs May Carter, Mrs Kate Rogers, Mrs Naomi
Thomas a Mr John Clun Williams sydd yn weddol gyffyrddus
eu byd yn y gwahanol ysbytai yn yr ardal. Yn naturiol rydym yn
meddwl amdanynt ac yn dymuno y byddan nhw’n teimlo
gymaint yn well yn fuan.

Diolch am bob gofal gafodd Mrs Ann Lewis, Mrs Rose
Havard a Mr Rhodi Thomas yn ystod yr amser y buon nhw yn
yr ysbyty. Mae’r ffaith eu bod nhw nôl adref yn newyddion da i
bawb ohonom.
Blwyddyn newydd dda
Gyda blwyddyn arall wedi tynnu i’w therfyn rhown ddiolch am
bob bendith a braint a ddaeth i’n rhan yn ystod wythnosau a
misoedd 2014. Wrth edych i’r dyfodol pwy a wyr beth sydd
mewn stôr i ni yn ystod y flwyddyn newydd hon yn ein hanes.
Y gobaith mawr yw pan fydd y llenni yn dod lawr arni ymhen
deuddeg mis o amser bydd pawb ohonom yn medru canu a
thystio bod daioni a thrugaredd yr Arglwydd wedi ein canlyn
a’n cynnal ni holl ddyddiau’r flwyddyn. Does dim mwy allwn
ofyn na hynny heblaw dymuno blwyddyn newydd dda i holl
deulu‘r llawr.
y wern yn Cydymdeimlo
Yn ystod yr wythnosau diwethaf hyn fe fuom yn ffarwelio â Mrs
Mair Murphy, y Farteg a hynny ar ôl cystudd hir a blin.
Heblaw am yr hyn roedd Mair yn golygu i’w theulu hyfryd fel
gwraig ddedwydd i Vernon, mam gariadus a mam yng
nghyfraith gefnogol i Louise a Dave ac i Lisa a Denver, yn
famgu dyner i Tom, Max a Joe ac yn chwaer annwyl i Luned.
Fe fyddwn yn cofio am Mair am ei chroeso twymgalon i’w
haelwyd, ei chwerthiniad iach ynghyd â’i diddordeb a’i
chefnogaeth i gapel y Wern.
Yn sicr fe fyddwn yn gweld eisiau Mair yn fawr iawn ond heb
amheuaeth ei theulu annwyl fydd yn gweld ei heisiau fwyaf. A
fel teulu fe wnaethon nhw bopeth o fewn eu gallu i wneud
bywyd Mair mor gysurus a chyffyrddus â phosib a hynny dros
gyfnod maith. Bellach mae’n rhydd o boen ac wedi ei chymodi
â’i hanwyliaid yn y gwynfyd tragwyddol.
Cofiwn yn dyner hefyd am Mr Ieuan Evans, Prospect Place.
Fe ddaeth cynulleidfa hardd ynghyd i Amlosgfa Treforys i
ddangos eu parch i Ieuan a’u cefnogaeth i’w deulu annwyl. Yn
y gwasanaeh i roi diolch ac i ddathlu bywyd hir a dedwydd
Ieuan manteisiwyd ar y cyfle i gydnabod iddo fod yn ŵr da a
ffyddlon i Heddwen, y dad cariadus i Janet a Lawrence ac yn
dadcu a hen dadcu balch a thyner i Kilie, Jayne, Stephen,
Aimee, Cameron, James Harrison a Charlotte.
Roedd Ieuan gyda’r hynaf oedd yn byw yn Ystalyfera ac ar
sail ei bersonoliaeth hyfryd a dymunol aeth yn ddwfn iawn i
serchiadau pawb a gafodd y fraint o’i nabod.
Cofiwn yn dyner am y teuluoedd annwyl hyn yn eu colled
a’u hiraeth ar ôl anwyliaid, a dymunwn fendith y nef arnynt.
rhodi a maryonne yn daThlu eu PriodaS aur
Gan fod Rhodi yn yr ysbyty ar y pryd, tawel oedd y dathu yn
Alltygrug wrth i Rhodi a Maryonne ddathlu eu Priodas aur ym
mis Rhagfyr. Serch hynny roedd llawer o gardiau wedi eu
cyrraedd nhw, sydd yn tystio’n hyfryd iawn i’w poblgrwdd ac i’r
parch mawr sydd gan bawb tuag atynt. Yn naturiol mae’r ddau
yn hynod ddiolchgar i bawb oedd wedi cofio amdanynt wrth
iddynt gyrraedd a dathlu carreg filltir mor nodedig.
Ychwanegwn ein cyfarchion ninnau at y llu o gardiau sy’n
harddu eu haelwyd gynnes, gan ddymuno blynyddoedd lawer
eto o fywyd priodasol dedwydd i Rhodi a Maryonne. Pob
bendith i’r ddau ohonoch a’ch teulu hyfryd.

yr aLLtwen
y CaPel
Ddydd Sadwrn, Rhagfyr 6, cynhaliwyd Bore Coffi Nadoligaidd
llwyddiannus eleni eto ac fe lwyddwyd i godi £907.
Unwaith eto mae dosbarth y Chwiorydd wedi cyfrannu yn
helaeth tuag at yr elusennau Cymorth Cristnogol, Ambiwlans
Awyr Cymru a Shelter Cymru.
Mwynhaodd y Chwiorydd Ginio Nadolig blasus dros ben yn
Yr Aradr, Rhosmaen ar Ragfyr 9.

Ar Ragfyr 21 cafwyd oedfa Nadolig wedi’i threfnu gan
Rhiannon Hammond. Cawsom ddarlleniadau gan Sharon
Rees, Gwenan Davies ac Ann Davies.
Cyflwynwyd yr emynau gan Heather Williams, Pamela
Davies, Rachel Davies a Delma James, ac offrymwyd y weddi
gan Rhydwen James. Chwaraeodd yr ensemble offerynnol yn
cynnwys Elin Lloyd, Corn tenor, Rhiannon Hammond, ffliwt
gyda Heather Williams yn cyfeilio iddynt y darn “Nadolig
Llawen i chi gyd” Cyflwynodd Rhiannon Hammond y gerdd “Ar
noson fel heno” – T. Llew Jones.
Cynhaliwyd oedfa gymun ar fore’r Nadolig o dan ofal ein
gweinidog y Parchedig Gareth Morgan Jones. Cymerwyd y
rhannau arweiniol gan Elin Davies, Rachel Davies, Catrin
Richards a Mari, Ffion a Wiliam Lanchbury a chafwyd deuawd
hyfryd ar soddgrythau gan Rhian a Cadi Hutchings yn chwarae
Carol Prydferthwch a Hwiangerdd Mair.
Cafwyd neges amserol fel arfer gan y gweinidog.
Diolch i Huw Rees am ei ddewis o’r gerddoriaeth addas ar
yr organ.
Ar Ddydd Sul Ionawr 11, cynhaliwyd gwasanaeth gan y
Chwiorydd ar y thema “Mae’n Flwyddyn Newydd”.
Cymerwyd y rhannau gan Delma James, Wendy a Rachel
Davies, Ann Williams, Sharon Rees, Elizabeth Davies, Beti
Williams, Sian Hart, Anne Richards a Nest Davies.
Diolch yn fawr iawn i Delma James am drefnu’r oedfa.
llwyddianT
Llongyfarchiadau i Alun Biffin ar ennill doethuriaeth o Goleg
Brifysgol, Rhydychen am ei ymchwil i “Condensed matter
Physics”. Mae wedi derbyn swydd yn Sefydliad Paul Scherver
yn y Swisdir.
Mae Alun yn fab i Martin ac yn ŵyr i Ceinwen Biffin, Bryn
Llewelyn.
PenBlwydd 80
Hyfryd yw cael newyddion am gyn-drigolion yr Alltwen.
Yn ddiweddar dathlodd Iwan Thomas mab y diweddar Mary
Ann a Talfryn Thomas, Heol Philip ei benblwydd yn 80 mlwydd
oed.
Cofiwn am Iwan yn gweithio gyda’r B.B.C. yng Nghaerdydd.
Mae gan Catrin ei ferch hŷn efeilliaid Soffia ac Alys, ac mae
gan Angharad ei chwaer dri o blant, Magi-Gwen, Lili Nel a
Seth.
Mae gan Mair, chwaer Iwan a’i gŵr Eurig Thomas, Clydach
gynt, ferch Rhiannon a mae ganddi hithau ferch, Anna
Elizabeth a bachgen Sam.
Bu Iwan yn dathlu’r achlysur hapus yn Miskin Manor gyda’i
deulu, ffrindiau a llawer o gyfeillion a fu’n gweithio gyda ef yn
y B.B.C.
Cydymdeimlad
Yn 83 mlwydd oed bu farw Win Jones, Heol Gwyn mam Alan
a Julie, a mamgu Daniel, Caitlin ac Adam.
Yn 91 mlwydd oed bu farw Joyce Williams (Hopkin gynt),
Heol Derwen, mam Eleanor, mamgu Kate a Steffan a hen
famgu i Evan, Garan a Dyfan a chwaer Jeff.
Cydymdeimlwn â’r ddau deulu hyn yn eu hiraeth.
BaBanod
Croeso i Maya Beth Dickinson a anwyd ar 2 Rhagfyr. Merch i
Rhiannon a Sebastian, wyres i Sian Hart, ac Angie Dickinson,
Hendre Caradog a Rory Dickinson Porth Tywyn a gor-wyres i
Dr Ella Harris.
Ar Ddydd Sul Rhagfyr 14, ganwyd Elis Gwyn Jones, mab i
Owain a Kayleigh, ŵyr i Ann a Ceri Jones, Heol Derwen a
Gareth ac Anna Williams, a gor-ŵyr i Mair Jones, Craig Cefn
Parc, Maureen Griffiths, Llandybie a Mair a David Williams,
Trebannws.
yn ôl i affGaniSTan
Mawr ydy’r ganmoliaeth am ymddangosiad Owen Davis, ar y
rhaglen deledu Gohebwyr.
Pan yn Gapten yn y Morluoedd Prydeinig bu yn
ymgynghorwr diwylliant a gwleidyddol ac yn gweithio gyda
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heddlu Affgan yn Helmand i frwydro yn erbyn y Taliban.
Dysgodd yr ieithoedd cynhenid Pashto a Dari er mwyn iddo
allu cyfrathrebu â’r brodorion.
Am ei ddewrder a’i arweinyddiaeth penigamp cafodd ei
anrhydeddu â’r Conscipuous Gallantry Cross, ym Mhalas
Buckingham gan y Frenhines, sydd yn cael ei hystyried yn ail
yn unig i’r Groes Fictoria.
Mae Owen a gafodd ei addysg yn Ysgol Gymraeg
Pontardawe ac Ysgol Gyfun Ystalyfera yn fab i Margaret a Nick
Davis, Bryn Llewelyn ac yn awr yn dilyn cwrs Meddygaeth ym
mhrifysgol Keele.

gan Beryl. Mae’n hyfryd cael aduniad fel hyn bob blwyddyn a’r
‘ymwelwyr’ yn barod bob amser i gymryd rhan yn y
gwasanaeth – yn eu plith eleni, roedd Gareth Bale, Sian
Thomas, a Miriam Hopkins (merch Linda Wyn Joseph).

Gwellhad Buan
Dymunwn yn dda i Brenda Matthews, Rock Chwyth, sydd wedi
derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Treforys.
merChed y wawr
Yn ôl y drefn bellach mae’r aelodau yn ymweld â Changen Lôn
Las bob mis Tachwedd.
Eleni Dilys Richards, Penybont ar Ogwr oedd yn dangos ei
gwaith celfydd a chywrain yn cynnwys cwiltiau a sampler. Mawr
oedd ein hedmygedd am y gwaith crefftus yn Eglwys y
Tabernacl, Penybont. Mrs Richards yw arweinydd y grŵp
Pwyth a Phaned sydd yn gweithio i godi arian tuag at wahanol
elusennau. Diolch i aelodau Lôn Las am eu croeso arferol ac
am y lluniaeth blasus a baratowyd ar ein cyfer.

Pontardawe
Soar
daThliadau’r nadoliG
Thema gwasanaeth y plant eleni, ar Ragfyr 21 oedd “Y
Doethion” yn seiliedig ar gerdd I. D. Hooson – “Pwy yw y rhain
sy’n dod i’r ddinas ar y bryn?” Y pwyslais oedd ar arwyddocad
yr enwau – sef Brenin, Arglwydd a Duw – ac ar anrhegion y
Doethion – yr aur, thus, a’r myrr. Dewi, Lloyd a Jenson oedd y
tri brenin a chymerwyd rhan hefyd – yn darllen a chanu a
chyflwyno - gan Lowri, Efa, Lauren, Anest, Amelia, Angharad
Erin ac Alaw. Rhoddwyd y casgliad o £82 i Dŷ Hafan. Wedi’r
oedfa croesawyd pawb i’r festri i fwynhau sgwrs a lluniaeth
ysgafn tra bod y plant yn derbyn rhoddion gan Santa. Diolch i
bawb a fu’n helpu ac yn arbennig i Hywel Wyn (S.C.)
Ar y noson ganlynol bu’r clwb plant yn dathlu yn Llanelli yng
nghwmni eu rhieni a Hefin sy’n gofalu am y clwb. Roedd e wedi
trefnu ymweliad â Byd y Lasers lle cawsant lawer o hwyl yn ôl
y sôn a phryd o fwyd wedi’r chwarae.

mr Jeff Bowen o fudiad y Gideoniaid yn cyflwyno
Testamentau newydd i blant ysgol Sul eglwys Soar
Pontardawe.
Cydymdeimlad
Yn ystod y mis (Rhagfyr 15) cafwyd gwasanaeth o
ddiolchgarwch am fywyd tadcu Miriam, a thad Linda Wyn, sef
Mr Dillwyn Joseph – cyn filwr a physgotwr o fri – un o
gymeriadau poblogaidd Pontardawe a anwyd yn y Coedcae.
Mr Gareth Hopkin oedd yn gwasanaethu a chladdwyd ei
weddillion ym mynwent Eglwys y Santes Fair, Ynysmeudwy.
Cydymdeimlwn â’i ferch a’i wyres a’r teulu yn eu colled.
Cleifion
Bu Wendy yn yr ysbyty am gyfnod byr ac mae nifer o’n
haelodau ffyddlon yn dioddef ac yn methu dod i’n
gwasanaethau. Mae Mrs Nona Ebeneser yn Ysbyty Port Talbot
o hyd ac yn rhyfeddol o siriol a di-rwgnach er yn hollol ddall ac
yn gaeth i’w gwely. Cofiwn amdanynt i gyd yn ein gweddiau.
amBiwlanS awyr
Swm y casgliad a wnaed yn Soar tuag at Ambiwlans yr Awyr
oedd £170 - hyn yn hytrach na gwario ar gardiau Nadolig i’n
gilydd.
yr ySGol GymraeG
Hoffwn ddiolch i blant cynradd a staff Ysgol Gymraeg
Pontardawe am wasanaeth Nadolig arbennig iawn yn Eglwys
Sant Pedr. Roedd graen ar y canu, y gerddorfa, a’r gwaith llafar
a phob un o‘r disgyblion wedi cymryd rhan. Diolch o galon i’r
prifathro a’r athrawon.
TaBernaCl
oedfaon miS Chwefror
15
10.30 Dr Dai Lloyd
22
10.30 Y Parch Lewis Rees
oedfaon miS mawrTh
1
10.30 Y Brawd Owen Pugh
Cymundeb
8
10.30 Dr Phillip Davies
Saesneg
15
10.30 Y Brawd Owen Pugh
22
10.30 Y Brawd Rhydian Griffiths
29
10.30 Y Brawd Eric Francis
marwolaeTh
Bu farw ein haelod Myra Lewis yng Nghartref Danybryn yn
ystod mis Ionawr. ‘Roedd yr angladd yn Amlosgfa Treforus ar
22 Ionawr dan ofal ein harweinydd Owen Pugh.
Cydymdeimlwn yn fawr iawn gyda’i merch Delyth a’r teulu.

mounT elim
Ar Ragfyr 7, cawsom wahoddiad i Eglwys Efengylaidd Mount
Elim i Gwrdd Carolau Cymraeg ar gyfer Cymry Cymraeg a
Dysgwyr. Cafwyd pregeth gan Emyr James (Caerdydd) a digon
o fins peis a the/goffi eto! Diolch am drefnu ac am y croeso.
PlyGain Soar
Ar fore Nadolig daeth y cwmni arferol ynghyd i addoli trwy’r
carolau, y gweddiau a’r darlleniadau. Trefnwyd y gwasanaeth
12

yn yr ySByTy
Cafodd Dilys Walters, gwraig ein diacon Eifion Walters,
lawdriniaeth mewn ysbyty yn Birmingham ar 14 Ionawr. Ar hyn
o bryd mae Dilys yn gwella’n dda ac yn gobeithio dod adref
cyn hir. Mae Ann Paulette yn dal i fod yn Tawe Ward, Ysbyty
Ystradgynlais, tra fod Elizabeth Williams, gwraig ein diacon
Emlyn Williams wedi symud i Llys y Seren, Port Talbot ar ôl
ymadael ag Ysbyty Afan Nedd. Gobeithiwn bydd y dair ohonynt
yn gwella’n gyflym ac yn medru ail-ymuno â ni yn fuan iawn.

Tri PhenBlwydd arBenniG
Ar 13 Ionawr cynhaliwyd parti penblwydd arbennig gan
Gymdeithas Ruth a Naomi i ddathlu penblwydd Margaret
Williams, gwraig Llwyd a Doreen Lewis, mamgu ein horganydd
Christopher Lewis. ‘Roedd y ddwy yn 80 yn ystod y mis
diwethaf. Yn ymuno yn y dathlu ‘roedd Hetty Davies, mam ein
haelod Margaret Davies a’i chwaer Jean, a oedd hefyd yn
dathlu penblwydd arbennig iawn yn 100 oed. Derbyniodd Hetty
dusw o flodau hyfryd oddi wrth ein harweinydd Owen Pugh.
‘Roedd yn brynhawn plesurus iawn ac ‘roedd pawb wedi
mwynhau. Dyma lun Owen gyda Doreen, Hetty a Margaret.

rhos
llwyddianT
Llongyfarchiadau i Trystan Edwards, Heol Castell-nedd ar
ennill Gradd Meistr Gwyddoniaeth M.Sc. mewn hyfforddiant
chwaraeon ieuenctid o Goleg Prifysgol De Cymru.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â theulu Edith Powell, gynt o Heol Castellnedd, a fu farw yn 93 mlwydd oed.

cwmGiedd
yr aPêl ‘BoCS eSGidiau’
Diolch i bawb eleni eto am gyfrannu at yr apêl ‘Bocs Esgidiau’
llwyddiannus.

PenBlwydd heTTy
‘Roedd yna lawenydd mawr yn Llys Glanyrafon, Pontardawe
ar 17 Ionawr wrth i Hetty Davies, mam ein aelod Margaret
Davies a’i chwaer Jean, ddathlu ei phenblwydd yn 100 oed.
Daeth rhyw 70 o aelodau’r teulu, ffrindiau a chymdogion
ynghyd yn neuadd y Llys i gael parti godidog. Cafodd Hetty
gardiau di-ri, llwyth o flodau a llawer o anrhegion annisgwyl .
Cafodd pawb fwy na digon o fwyd blasus iawn ac roedd yr
achlysur yn un cofiadwy iawn. Dyma lun (isod) o Hetty yn
edmygu’r gacen gyda Margaret ar y chwith a Jean ar y dde.

GwaSanaeTh Carolau
Ar nos Sul Rhagfyr 21 cynhaliwyd gwasanaeth carolau
blynyddol y capel. Cawsom ddarlleniadau gan rai o’r aelodau,
cyflwyniadau amrywiol gan aelodau’r Ysgol Sul, yr aelodau
ifanc ac aelodau o’r band pres. Unwaith eto rydym am roi
diolch i’r band pres am y cyfeiliant arbennig eleni .

rhydyfro
Saron
15 Chwefror
22 Chwefror

GeLLinudd
Cydymdeimlo
Yn 94 mlwydd oed bu farw Margaret Elizabeth Morgan,
Brynaman, mam Marilyn Pugh, Ashwood Drive a Peter Morgan
a mamgu Rhodri a Steffan.
Roedd Margaret yn aelod ffyddlon o Eglwys Ebeneser
Brynaman nes i’w hiechyd ballu, ac yn aelod ffyddlon hefyd o’r
Hen Oed.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwys â’r teulu yn eu colled

Parch Gareth Morgan Jones
Brawd Eifion Walters

Gwellhad
Mae Mrs Eirlys Jones Waun Penlan yn dal i fod yn yr ysbyty
ond mae’n gobeithio symud mewn i gartef preswyl cyn bo hir.
Blin cofnodi bod y Parchg Walford Llewelyn wedi torri ei glun
ac ar ôl bod yn Ysbyty Treforys mae nawr wedi symyd i Ysbyty
Baglan. Dymunwn yn dda iddo a gobeithio fydd yn ôl yn ei
gartef gyda Mrs Llewelyn cyn bo hir.
Dymunwn wellhad buan i Mrs Dilys Walters a ninnau
newydd glywed ei bod hi ar hyn o bryd yn yr ysbyty yn
Birmingham.
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marwolaeTh
Trist cofnodi marwolaeth sydyn, ar ôl salwch byr, y brawd
Gerwyn Morgan, Cwm Ann ger Llanbedr Pont Steffan. Bu
Gerwyn yn ffrind da i nifer fawr iawn o gapeli Cymru, yn
pregethu tua phedair gwaith y Sul, yn teithio milltiroedd o un
capel i’r llall ac yn gwrthod tal, yn fwy nag aml. Yr oedd yn hoff
iawn o farddoniaeth ac yn barddoni tipyn ei hun, ac yn aelod
ffyddlon o Gymdeithas Edward Llwyd, wedi arwain nifer o
deithiau i’r Gymdeithas. Yn 77 oed ac yn hen lanc, daeth nifer
fawr o’i ffrindiau ynghyd i dalu teyrnged am ei fywyd, yn llenwi
capel Tabernacl Llanymddyfri, a chladdwyd ym mynwent y
Crofft gerllaw.

arthur Bryn Jones a Gerwyn morgan
CaPel y Baran
Ar y Sul cyntaf o’r Adfent cynhaliwyd oedfa Llith a Charol o dan
ofal yr aelodau. Cymerwyd rhan gan Janet Jacob, Bethan
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Roberts, Eugena Hopkin, Jeff Reed, Jeff Morgan, Jean Jones
ac Eifion Walters.
Diolch i Susan Davies am ei chymorth yn trefnu’r
gwasanaeth a hefyd am gyfeilio wrth yr organ.
Diolch am barodrwydd pawb i gymeryd rhan yn yr oedfa, a’r
cymorth hael i baratoi paned a lluniaeth ar ôl yr oedfa’
Yn y Beibl yn y 4ydd bennod o 1 Cor., mae Paul yn cyfeirio
ato’I hun a’i gydweithwyr fel (servants) gweision i Grist. Y gair
Groeg mae Paul yn defnyddio am ‘servants’ yw ‘hyperetas’ sef
un sy’n rhwyfo, a phan fo pawb yn cyd-dynnu yn rhwyfo gyda’i
gilydd mae’r cwch yn symud yn ei flaen yn hwylus. Dros y
canrifoedd mae’r eglwys wedi defnyddio’r ddelwedd o long a’r
hwylbren yn symbol o’r groes. Cyfeiriodd Clement o Alexandria
yn yr ail ganrif OC at yr eglwys fel llong. Dim ond wrth gyd
dynnu a chydweithio y gallwn ni hwylio yn ddiogel drwy
stormydd difaterwch a materoliaeth ein hoes i ddyfodol gwell
a diogel. Diolch o galon am y cydweithio hapus gan aelodau
a’n llu o gyfeillion dros y flwyddyn a aeth heibio.
Cawsom oedfa fendithiol iawn ar ddechrau’r flwyddyn newydd
o dan arweiniad un o’n haelodau ffyddlon, Jeff Reed.
Pregethodd yn eneiniedig ar lythyr Paul at Philemon.
Pwysleisiodd yr angen i faddau yn llwyr fel y maddeuodd Paul
a Philemon i Onesimus am ei gamwedd, hefyd fel y mae Duw
yn maddau i ninnau. Mae gwir faddeuant yn golygu cerdded
yr ail filltir. Nid yw maddau bob amser yn hawdd mae e’n
golygu fel dywedodd Waldo, “cael ffordd drwy’r drain at ochor
hen elyn”.
Bydd oedfa Mis Mawrth o dan ofal y Brawd Owen Pugh, Mis
Ebrill y Parchg Dewi Myrddin Hughes, Mis Mai y Parchg Clive
Williams. Bydd pob oedfa ar y Sul cyntaf o’r Mis am 2.30 y/p.
Croeso cynnes iawn i bawb.

craiG cefn Parc

feLindre

Cydymdeimlo
Yn sydyn bu farw Clive Thomas, Penrhos, Ystradgynlais, ar 1
Rhagfyr yn 74 blwydd oed. Yn frodor o’r Graig, roedd yn frawd
i Eirlys, Glyndwr a Wynford ac yn fab i’r diweddar David Owen
ac Alice. Yn athro cyn ymddeol roedd hefyd wedi gweithio’n
galed ym myd criced drwy gydol ei oes. Yn ei ieuenctid roedd
yn weithgar iawn ym Mhantycrwys gydag adloniant, yn
gerddorol ac ar lafar. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn
Amlosgfa Margam o dan ofal Mr Gareth Hopkin a da oedd
gweld y lle yn llawn i dalu’r deyrnged olaf i un a oedd yn uchel
ei barch yn ei filltir sgwar. Coffa da amdano.
Hefyd cydymdeimlwn gyda theulu y diweddar Dillwyn
Joseph, Pontardawe. Roedd yn ŵr i’r diweddar Hetty (Jones,
gynt o’r Graig) a thad i Linda Wyn a thadcu Miriam. Cynhaliwyd
gwasanaeth angladdol yn Soar o dan ofal Mr Gareth Hopkin.
Fel eglwys cydymdeimlwn gyda theulu y diweddar Margaret
Rose Jones, Felindre. Ar ôl gwasanaeth cyhoeddus yn Nebo
Felindre, cynhaliwyd claddedigaeth preifat ym mynwent
Pantycrwys.

Blwyddyn newydd dda i bawb yn felindre a thu hwnt,
gobeithio y bydd yn garedig i bawb ohonom yn 2015

trebannws

Pantycrwys.

CaPel GoSen
Cynhaliwyd oedfa Nadoligaidd ar fore Sul, Rhagfyr 21ain, ac
roedd yn oedfa fendithiol iawn. Cafwyd adroddiadau gan Olivia
(wyres Diana), eitem gerddorol gan Hannah a Luke (ŵyr ac
wyres Gwyneth ), a chaneuon gan Ashton a Lili (ŵyr ac wyres
Heulwen). Byddai’r ddwy hen famgu wedi bod yn falch iawn.
Hefyd cafwyd eitem gan Edwina.
Ar ôl yr oedfa roeddem wedi mwynhau mins peis, teisen a
choffi yn y Neuadd Gymuned.
Casglwyd arian tuag at Y Pantri (Banc Bwyd Pontardawe).

Noswyl Nadolig cynhaliwyd Plygain ac fe gawsom y pleser o
glywed Owen yn chwarae’r organ “newydd” am y tro cyntaf.
Diolch yn fawr i gapel Brynteg am fod mor barod i’n helpu.
Cafwyd darlleniadau gan Edwina, Barbara, Hywel a Catrin
a gweddi gan Jean (Bowen).
Braf oedd gweld Delyth nôl o Lundain ar gyfer y Nadolig.

neBo
Mae Mr. Owen Pugh wedi dechrau ar ei swydd gyda ni yn
Nebo. Carwn ddymuno pob bendith iddo yn ein cwmni, gyda
chroeso arbennig i’w briod Christine hefyd, a da oedd gweld ei
ferch Katrin yn bresennol yn yr oedfa a chefnogi ei thad. Roedd
Katrin fel cyn-athrawes yn Ysgol Felindre yn uchel ei pharch .
Cynhaliwyd pencwarter yr Ysgol Sul ar 14/12/14 o dan
arweiniad Janis Stone gyda chymorth aelodau yr Ysgol Sul sef
Gareth Stone, Curtis Clynes, Fabian ac Ellis Brockelsby, Carys
Ivey, Bethan Davies, Eiri Evans Jones, Yvonne Williams a
Phyllis Bell. Diolch am eich presenoldeb yn 2014. Gobeithio
eich gweld yn ffyddlon yn 2015. Diolch i Janis am ei gwaith fel
arolyges drwy’r flwyddyn.
Ar hwyr 21/12/14 cafwyd noson ddwyieithog yn y capel wedi
ei pharatoi gan Lindsey Jones gyda chymorth oddi wrth Phyllis
Bell a Mr. Owen Pugh. Diolch i Lindsey am ei threfnu a chafwyd
cân gan Brogane Perrin. Llongyfarchiadau hefyd i Brogane am
gystadlu yn Children got Talent. Aeth elw y noson o £137.70 i
“United Nations Children” yn Syria i brynu hetiau, menig,
sgarffiau a blancedi.
dinaSyddion hŷn
Cafwyd Cinio Nadolig y gymdeithas yn nhafarn y Shepherds
eleni. Roedd pawb wedi cael gwledd gan Rob a Joanne a’r
gweinyddwyr. Ar brynhawn y gymdeithas yn y Neuadd yn lle
cael carolau, cafwyd prynhawn yng nghwmni plant yr ysgol
wedi ei paratoi gan y brifathrawes Mrs. S. David a’r staff.
Cafodd y plant anrheg fach am eu cyngerdd wedi ei baratoi
gan Nora a Val. Diolch i bob aelod am ei raffl ac i Eleanor ac
Eireen Yeomann am eu dosbarthu. Prynhawn llawen a hwylus
fel arfer.
GenediGaeTh
Llongyfarchiadau i Mair Jones, 52 Bryn Elim, Craig Cefn Parc
ar enedigaeth gor-ŵyr iddi, sef Ellis Gwyn ac yn falch i glywed
ei fod wedi dod allan o’r ysbyty. Cafodd fynd i ysbyty Treforys
ac wedyn i’r Heath yng Nghaerdydd. Gwellhad llwyr a buan
iddo. Cafodd perthynas iddo fynd i’r ysbyty hefyd ac yntau ond
yn dair oed sef Jack Harrison mab Siân nee Gimblett ac ŵyr i
Gwyndaf ac Ann a Gwilym Williams. Ein dymuniad fel aelodau
a phentrefwyr fydd y flwyddyn newydd yn rhoi adferiad iechyd
iddynt. Mae Vania (Penbryn) wedi cael triniaeth ond adref
erbyn hyn, hefyd Mair Jones Llwyngwenno wedi cael triniaeth
ar ei llygaid ac yn gweld rhyfeddodau erbyn hyn. Mae Diane
Jeffreys wedi bod yn yr ysbyty ers tipyn o amser ac wedi cael
triniaeth ac yn gwella yn araf. Mae Idris Jones gynt o Twyn
Bach wedi dod adref ac yn teimlo yn well ar ôl y driniaeth.
Cydymdeimlo
Mae ein cydymdeimlad yn mynd i un o ffyddloniaid y
gymdeithas hŷn a’r clwb nos Iau, sef Molly Thomas ar golli Mr.
Clifford Thomas aelod ffyddlon o’r ddwy gymdeithas.
Cydymdeimlwn gyda Molly ei briod, Garry y mab a’r ferch-yngnghyfraith Debbie.
Bu gwasanaeth o ddiolchgarwch am fywyd William Wynford
Gimblett (Will) yng nghapel Nebo. Cydymdeimlwn gyda
Thelma ei briod, tad cariadus Lynwen a Rhian, tad-yngnghyfraith Alan a Shane, tadcu hoffus Geoffrey, Andrew,
Damien a Mills a hen dadcu Taylor a Jacob. Roedd Will wedi
byw yn Felindre ers blynyddoedd hyd nes iddynt symud i
Bontarddulais, roedd yn hoff iawn o ganu a chystadlu mewn
eisteddfodau a physgota. Roedd yn un o deulu mawr ac yn
gadael chwaer a brawd sef Marian Lewis a Gareth Gimblett.
Cydymdeimlwn gyda’r ddau a’u teuluoedd i gyd. Roedd y
gwasanaeth yng ngofal y Parch. Meirion Evans.
15

Bu angladd tad Just Jenny yn Eglwys Dewi Sant, Treforys
cyn mynd i Amlosgfa Treforys, o dan wasanaeth y Parchg
Hugh Lervy. Cafodd wasanaeth parchus ac yntau yn hoff o
ganu ac wedi bod yn aelod o amryw o gorau yn ystod ei fywyd.
Bydded i’n cydymdeimlad fod gyda Jenny, Huw a Gavin a’r
teulu i gyd. Cafwyd gwasanaeth o ddiolch am fywyd un a fu yn
ffyddlon yn holl weithgareddau y pentref ac yn ffyddlon i Nebo
ar hyd y blynyddoedd fu yn aelod ohoni, mae’r gwacter i weld
fel ffrind, cymydog a rhywun a fyddai wedi codi eich calon
mewn ychydig amser. Rwy’n sôn am neb llai na Margaret Rose
Jones, Brynhyfryd, Felindre ac yn cydymdeimlo â Marie y
ferch, mab-yng-nghyfraith Kevin, a mamgu annwyl i Iwan.
Roedd y gwasanaeth o dan ofal eto y Parch Meirion Evans
gyda ymddiheuriad oddi wrth y Parchg Vincent Watkins a’r
Parch Islwyn Davies.
Mae’r golled yn parhau yn y pentref wrth i ni ffarwelio ag
aelod arall sef Tom Alwyn Stone, Cilfaen Felindre.
Cydymdeimlwn gyda Huw, Anthony, Stuart (meibion), Liz,
Janis, Cheryl (merched-yng-nghyfraith) tad-cu a hen datcu
cariadus a brawd Anita. Roedd yn frawd tawel iawn, yn fugail
gofalus, a hefyd yn feirniad mewn sioeau amaethyddol. Roedd
wedi cael oedran teg a hefyd ei iechyd yn dda tan rhyw
flwyddyn neu ddwy yn ôl. Cafwyd gwasanaeth teilwng o dan
ofal y Parchg Meirion Evans a Mr. Owen Pugh. Diolch hefyd
yn yr holl angladdau am wasanaeth Mrs. Eiri Evans Jones wrth
yr organ
Pregethwyr
10.30 y.b. Ysgol Sul 2.30 y.p.

bach gael profiad theatrig.
Ym mis Chwefror disgwylir mab un o’n haelodau, sef Alun
Cairns yr Aelod Seneddol i ddod i siarad â ni am hanes a
thraddodiadau’r Tŷ Cyffredin.

GrwP Ti a fi, CaPel y nanT.
Yn ystod tymor yr hydref bu’r grŵp yn cwrdd yn Neuadd y
Moose ond cafwyd cyfle i fynd yn ol i Neuadd y Nant ar gyfer
y parti Nadolig

Chwefror
15
Parchg Alan John
22
Mr. Owen Pugh
mawrTh
1
Parchg Meirion Evans. Rihyrsal Cymanfa Ganu am 2.30
8
Mr. Owen Pugh (Cymun)
15
Parchg Gerald Jones
22
Mr. Owen Pugh
29
Cymanfa Ganu (Nebo) Arweinydd: Mr. Robert Nicholls

cLydach
PyThefnoS maSnaCh deG
Cynhelir Pythefnos Masnach Deg o Chwefror 23ain hyd
Mawrth 8fed. Cynhaliwyd gyntaf ym 1995 ac mae llawer o
waith wedi ei wneud ers hynny i addysgu’r cyhoedd. Mae 78%
o bobl ym Mhrydain yn adnabod y marc.
Yn 2013 buddsoddwyd £26 miliwn o werthiant Masnach
Deg Prydain wedi ei fuddsoddi gan gynhyrchwyr Masnachu
Teg. Serch hyn dim ond 1.2% o goco a llai na 10% o de sydd
yn cael ei gynhyrchu’n deg.
Eleni canolbwyntir ar storiau’r cynhyrchwyr coco, siwgr a
the. Bydd ffilm arbennig ar gyfer yr wythnos yn cael ei dangos.
Mae ‘r Parchg Pam Cram yn asiant i Traidcraft a bydd hi
gyda’i ffrind o Sgeti yn trefnu bore coffi Sadwrn, Chwefror 28
rhwng 10 a 12 yn Neuadd y Nant, Capel y Nant, Clydach. Ceir
yno stondin grefftau Masnach Deg hefyd. Cyhoeddir yr
achlysur trwy’r rhwydwaith Saesneg y ‘BIG BREW.
merChed y wawr - dyneS a hanner
O dan gynllun Noson Allan Cyngor y Celfyddydau cafwyd
cwmni Llio Silyn a Rhian Morgan mewn perfformiad bywiog,
difyr o Dynes a Hanner.
‘Romp’ ddifyr drwy’r canrifoedd mewn sioe sy’n rhoi golwg
newydd ar ein harwresau! Dyna oedd disgrifiad o’r sioe - fe
hedfanodd yr amser wrth i Llio Silyn a Rhian Morgan gyflwyno
mewn sgets, cân a cherdd y gwir am y merched sy wedi ffurfio
ein hanes. Y tywysogesau, yr ymladdwyr. Ac ymhlith yr enwau
adnabyddus, cyflwynwyd “ambell i nytar go iawn”. Roedd yn
noson ardderchog a chriw da wedi dod ynghyd. Mae’r Cynllun
Noson Allan yn help i grwpiau bychan ac yn gyfle i gymunedau
16

Dyma rai ohonynt gyda Sion Corn.
Mae’r Grwp Ti a Fi yn dal i gwrdd ar fore dydd Mawrth rhwng
9 – 11 o dan ofal Leanne Walker gyda help Annette. Mae’n
gyfle da i rieni glywed yr iaith a dysgu caneuon Cymraeg
gyda’u plant.
Twf
Mae sesiynau Twf wedi eu cynnal yn y Llyfrgell ar fore Mercher
- lle mae babanod a rhieni yn cael cyfle i rannu stori a chân
CymorTh CriSTnoGol
Cynhaliwyd y gwasanaeth carolau blynyddol gyda chymorth
Band Byddin yr Iachawdwriaeth yn Eglwys y Santes Fair ym
mis Rhagfyr. Ym mis Ionawr cynhaliwyd cwis llwyddiannus
iawn yn neuadd y Moose. Daeth dros wyth deg ynghyd i gael
pryd o ffowlyn a sglodion cyn ymlafnio ar y cwis a baratowyd
gan Robat Powell.

Dyma’r tîm buddugol. Diolch i Robat Powell am baratoi’r cwis
ac i Dr Alan Cram am drefnu’r noson a gododd dros £300 i
Gymorth Cristnogol.
CylCh Chwarae CymraeG
Cynhelir Cylch Chwarae Cymraeg yn Ysgol Gymraeg
Gellionnen bob dydd yn ystod yr wythnos 9 – 11.30 a 1.15-

2.45. Cysylltwch â Llinos Williams, 07563792433 neu 846514
am fanylion pellach. Cynhelir sesiwn Ti a Fi yn yr ysgol ar
brynhawn Iau.
ClwB CymraeG newydd
Ar Chwefror 24ain bydd Clwb Cymraeg ar gyfer plant
blynyddoedd 5 – 9 yn cael ei gynnal yn Neuadd y Gymuned,
Heol y Faerdre rhwng 6 - 8 o’r gloch am dâl o £1 yr wythnos.
CyTÛn eGlwySi ynGhyd
Cynhaliwyd cyfarfodydd bob bore yn ystod wythnos ym mis
Ionawr yn ystod Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol. Yn
ystod cyfnod y Grawys cynhelir Astudiaethau Beiblaidd ar
nosweithiau Mawrth yng Nghapel y Nant a Chalfaria bob yn ail
gan ddechrau ar Chwefror 24 ain yng Nghapel y Nant.
CaPel y nanT
Gŵyl o lawenydd yw’r Nadolig a chafwyd tipyn o lawenydd wrth
ddathlu a chydaddoli yng Nghapel y Nant. Dathlwyd yng
nghwmni’r aelodau yn hen ac ifanc. Drwy sgript ddifyr a
dyfeisgar ein harweinydd Robat Powell ac egni’r ifanc cafwyd
cyflwyniad amserol iawn o’r hen hen stori. Daeth tyrfa dda i’r
gwasanaeth Plygain boreol ac yn ystod cyfnod yr Adfent fe
gynheuwyd fflam y gannwyll yn arwydd bod y fflam yn dal i
losgi a bod y Crist byw yn dal i’n harwain. Bu llawer iawn o
dostrwydd yn ystod mis Rhagfyr a nifer o’r aelodau wedi methu
mynychu fel y carent. Serch hyn cafwyd oedfaon bendithiol.
Mawr fu’r edrych ymlaen at weld y newid mawr yn y Neuadd
a braf oedd addoli yno ar Sul cynta’r flwyddyn. Mae’r lle yn
werth ei weld ac yn glod i’r adeiladwyr Daniel Wright a Phillips
a wnaeth y gwaith. Bu nifer yn gweithio’n dawel ac er bod y
gwaith adeiladu wedi gorffen mae gwaith o hyd i’w wneud. Bu’n
hynafiaid yn llafurio a gweithio dan amodau caled i godi capeli
mawr mewn cyfnodau o dlodi a da gweld bod pobl eto yn bwrw
ati i ofalu am yr adeiladau ar gyfer defnydd heddiw. Nid
adeiladau “sgwar afrosgo trwm” ond adeiladau sy’n llawn
bywyd a bwrlwm.

Cynhaliwyd noson o garolau, mins peis a’r cwis arferol o dan
arweiniad Geraint James yn y Neuadd ar ei newydd wedd.
Ni cheir y melys heb y chwerw yw’r hen ddywediad a
chwerw oedd hi wrth i ni golli dau aelod yn ystod y cyfnod. Trist
iawn oedd colli Gwyneth Watkins, aelod yn Salem, bu’n
ffyddlon a gweithgar iawn yn holl weithgareddau Capel y Nant.
Bu’n aelod o’r Pwyllgor Gwaith gwreiddiol wrth uno’r eglwysi
ac yn gefnogol i bopeth. Gwelwn ei heisiau yn fawr iawn a
chydymdeimlwn gyda’i brawd David ac Elaine yn eu colled a’u
hiraeth.
Roedd Sali Davies wedi symud o Kingrosia ers rhyw ddwy
flynedd i gartref gofal yng Nghaerdydd. Pan oedd yn Hebron
roedd yn aelod brwd o’r côr Merched ac yn ffrind da i lawer.
Cydymdeimlwn gyda’r merched, Susan, Mair a Menna a’u
teuluoedd yn eu colled a’u hiraeth.
Ers symud i’r pentref i fyw fe fyddai Mrs Mary Lintern yn
cydaddoli gyda ni yn achlysurol. Trist oedd clywed am ei
marwolaeth ar ôl cystudd hir a ddioddefodd mor ddewr. Gwraig
addfwyn oedd bob amser mor siriol a diolchgar.Cydymdeimlwn

â‘i phriod y Parchg Kenneth Lintern a’r merched Fiona, Olwen,
a Bil a Llywelyn
llonGyfarChiadau
Llongyfarchiadau
i
Sioned
a
Dan
Guilfoyle. Mae Sioned
yn ferch i Eleri ac
Eurig. Fe’u priodwyd
yng nghapel Minny St
Caerdydd ym mis
Rhagfyr. Mae Dan y
gyfreithiwr ym Mryste
a
Sioned
yn
gyfreithwraig i NHS
Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y wledd
briodas yng Ngwesty
Coed y Mwstwr ger
Penybont.
Llongyfarchiadau i
Huw ac Anne Bowen
ar ddod yn Dadcu a Mamgu - ganwyd mab, Steffan Dafydd i
Sara Mair ac Iestyn. Llun isod.

ChwaeroliaeTh
Braf oedd cael dychwelyd i’r Neuadd ar ôl
tymor yr ailadeiladu. Unrhyw esgus am
barti! Dyna a wnaethom i ailddechrau’r
tymor. Cawsom gyfle i gofio a diolch am
gyfraniad Gwyneth Watkins ar ddechrau’r
cyfarfod. Dymunwn adferiad buan i Brenda
gan obeithio y gall ymuno â ni yn fuan.
Cawsom gyfle i ddathlu gydag un o
ffyddloniaid y chwaeroliaeth, sef Mrs Glenys
Jones o Down St. a ddathlodd ei
phenblwydd yn 90 oed yn ddiweddar.
GrwP eGlwyS a ChymdeiThaS
Trefnir Arwerthiant dillad bron yn newydd dechrau Chwefror ac
ar nos Iau Chwefror 26 daw y comedïwr Noel James nol i’n
diddanu. Croeso i chi ymuno â ni yn y Neuadd.
daThlu Gwyl ddewi yn aBerTawe
Mae gŵyl yn cael ei threfnu yn Abertawe i ddathlu Dydd Gŵyl
Dewi, dwyieithrwydd ac amlddiwylliannaeth bywyd yn y Gymru
gyfoes. Cynhelir hyn ar ddydd Sadwrn Chwefror 28ain 2015
yng nghanol y ddinas. Yn ystod y dydd, trefnir gweithgareddau
ar gyfer plant a theuluoedd a bydd yr ŵyl yn parhau gyda’r nos
gyda gweithgareddau ar gyfer oedolion. Bydd yr ŵyl yn lliwgar
ac yn llawn cyffro, hwyl a sbri – a bydd cyfleoedd i bawb
gymryd rhan. Dewch i Sgwâr y Castell erbyn 12.30 . Bydd
gorymdaith yn dechrau am 1. Rhagor o fanylion oddi wrth
elgan@menterabertawe.org.
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radio Cymru yn y PanTri
Dyma Shan Cothi yn y Pantri ym mis Ionawr yn siarad ag Elgan
a Llinos dau o swyddogion Menter Iaith Abertawe. Clywyd sôn
am rai o weithgareddau’r fenter Iaith ac am y paratoadau sydd
yn mynd yn eu blaen ar gyfer dathlu Gŵyl Ddewi yn ninas
Abertawe, sef ABERDEWI.

diGwyddiadur
cwm tawe
13 Chwefror: GiGS y GwaCh - al lewiS a'r Band
Tafarn y Gwachel, Pontardawe am 8:30y.h. Mynediad am ddim.
16 Chwefror: GraV, CaSTell-nedd
Neuadd Gwyn, Castell-nedd, 7.30. Tocynnau 0300 3656677.
17 Chwefror: merChed y wawr ClydaCh
Sgwrs gan Alun Cairns. Noson yn dechrau am 7y.h. yng Nghapel
y Nant.
18 Chwefror: GraV, ySTradGynlaiS
Theatr y Torch yn cyflwyno Gareth Bale mewn drama wedi ei
hysgrifennu gan Owen Thomas sy’n dathlu’r dyn a’r arwr. Neuadd
Les, Ystradgynlais am 7.30y.h. Pris mynediad yn £11/£10.

Cofio
Cyfnod y Rhyfel
.
Byd
Cyntaf 1914-18

71 Ffordd Pentrepoeth,
Treforys,
Abertawe,
SA6 6AE.

Ffôn: 01792 792829
ebost: alan.llwyd@googlemail.com
Annwyl Gyfeillion,
Rwyf wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar lyfr sy’n dwyn y teitl
Gwlad o Gofebau, er fy mod hefyd yn ystyried ei alw yn Colli’r
Hogiau. Bwriad Gwlad o Gofebau yw edrych ar y Rhyfel Mawr
o ongl wahanol. Er mai Gwlad o Gofebau yw teitl y gyfrol
arfaethedig ar hyn o bryd, nid y cofebau eu hunain sy’n bwysig,
ond y rhai a enwir arnynt. Pwy oedd y miloedd hyn o fechgyn
a enwir ar y cofebau? A dyna sy’n wahanol yn y gyfrol hon.
Amlinellir y cefndir hanesyddol, yn naturiol, ond nid ar hanes y
rhyfel ei hun nac ar hanes y gwahanol frwydrau y mae’r
pwyslais, ond, yn hytrach, ar y bechgyn a gymerodd ran yn yr
ymladd. Ar hanesion personol y mae prif bwyslais y gyfrol, ac
nid hanesion y bechgyn yn unig ychwaith. Mae’r bennod
‘Ymgeledd Gwragedd y Groes’ yn y gyfrol yn adrodd hanes y
merched hynny o Gymru a fu’n gweini ar y cleifion ar y Ffrynt
Gorllewinol a’r Ffrynt Dwyreiniol, sef merched y Groes Goch.
Ar ôl cyflwyno hanes rhai o’r cofebau, yn fyr, adroddir hanes
rhai o’r bechgyn a enwir arnynt, gan ganolbwyntio ar y straeon
mwyaf diddorol, ond gan roi darlun cyffredinol o effaith y rhyfel
ar deuluoedd Cymru ar yr un pryd. Dyfynnir o’u llythyrau a’u
dyddiaduron. Dyfynnir englynion a cherddi coffa iddynt. Rhoir
wyneb i’r enw, a thrwy adrodd hanes rhai unigolion, daw
trasiedi’r rhyfel yn fyw. O safbwynt lluniau, bwriedir cynnwys
ffotograffau gwreiddiol yn y llyfr yn ogystal â hen luniau o’r
milwyr a’u teuluoedd, ac yn y blaen.
Bwriad y llythyr hwn yw apelio am ddeunydd. Os oes gennych
lythyrau neu ddyddiaduron gan rai a fu’n gwasanaethu mewn
rhyw fodd neu’i gilydd yn y rhyfel, neu luniau ohonynt, neu’r
ddau, byddwn yn ddiolchgar iawn ichi am gysylltu â mi. Os nad
ydych yn awyddus i ollwng gafael ar y deunydd gwreiddiol sydd
yn eich meddiant, gellwch anfon llungopïau ataf neu
drosglwyddo deunydd imi drwy gyfrwng fy nghyfeiriad ebost.
Hoffwn ddiolch ichi ymlaen llaw am eich cymorth a’ch
cydweithrediad. Rhoir cydnabyddiaeth i bawb a roddodd
ddeunydd imi yn y gyfrol.
Yn gywir iawn,
alan llwyd
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18-20 Chwefror: Chwarae Chwefror!
Bore o hwyl i blant dros 8 oed yn Ysgol Gynradd Gymraeg
Gellionnen, Clydach rhwng 9y.b.-1.y.p. Pris yn £1 a does dim
angen cofrestru o flaen llaw, dim ond galw heibio. Am fwy o
wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith Abertawe ar 01792 460906.
20 Chwefror: CwiS dwyieiThoG
Clwb Rygbi Cwmafan. Dechrau am 7.30y.h. a mynediad am ddim.
Am fwy o fanylion, ffoniwch Menter Castell Nedd Port Talbot ar
01792 864949.
Ciniawau'r GrawyS ynG nGhlydaCh
(Rhwng 12 a 1 y.p. Elw i Gymorth Cristnogol):
20 Chwefror yn St. Michael's Trebannws
27 Chwefror – Wesle yng Nghapel y Nant
13 Mawrth – St Benedict yng Nghapel y Nant
20 Mawrth – Capel y Nant
27 Mawrth – Calfaria
Bydd Astudiaethau'r Grawys ar nos Fawrth yn dechrau ar
Chwefror 24 yng Nghapel y Nant a Chalfaria rhwng 7 a 9 y.h.
24 Chwefror: ClwB CymraeG
Clwb newydd i blant blynyddoedd 6 – 9 yn y Fardre rhwng 6 a
8y.h. £1 y sesiwn.
26 Chwefror: noSon Gyda’r Comediwr noel JameS
Neuadd y Nant, Capel y Nant.
28 Chwefror: Bore Coffi ‘BiG Brew’
Ar gyfer Pythefnos Masnach deg, cynhelir Bore Coffi a Stondin yn
gwerthu nwyddau masnach deg rhwng 10 a 12 yn Neuadd y Nant,
Capel y Nant.
6 mawrTh: Cwrdd Gweddi GwraGedd y Byd
Cynhelir yng Nghalfaria, Clydach am 2 y.p.
7 mawrTh: ffair GreffTau
Cynhelir yn y Neuadd Gymuned Clydach rhwng 11 y.b. a 3 y.p.
PoB dydd mawrTh: Cyflwyno'r GymraeG i'Ch BaBi
Trefnir gan Twf a PhartnerIAITH Aman Tawe am: 1:30y.p. 2:30y.p. yn Neuadd Cwmllynfell. Awr o ganeuon, storiau, crefft a
phaned! Cynhelir y sesiynau o'r 24ain o Chwefror tan y 24ain o
Fawrth. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Ceri Havard (TWF) 07966
936252 neu Sarah Gwilym (PartnerIAITH Aman Tawe) 01792
864949.
ail noS wener BoB miS: SeSiynau Gwerin, Ty Tawe
Dewch i wrando, canu, llymeitian, neu dewch ag offeryn. Croeso
mawr i bawb a'r cyfan yn rhad ac am ddim! Drysau'n agor am
8.30y.h a'r nodau cyntaf tua 9.00y.h. Ceir casgen o gwrw gwadd
ymhob sesiwn.
mawrTh 3: The RoyaL BeD
Cyfieithiad Saesneg o Siwan, gan Saunders Lewis. Canolfan
Celfyddydau Pontardawe am 7.30pm. Tocynnau 01792 863722.
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

Chwefror yn yr Ardd

Tafarn y Gwachel

Blodau’r Gaeaf

Y Bandana + Yr Angen

Erbyn hyn, mae bylbiau cynnar wedi gwthio’u ffordd
allan drwy’r ddaear. Er gwaetha dyddiau byr ac eira
cynnar a rhew, mae coed a phrysgwydd wedi blodeuo.
Dyma ddeg sy’n codi calon ar yr adeg yma -

Nos Wener
20 Mawrth 8.30
www.micnpt.org
01792 864949

Chimonanthus
‘Luteus’

Mahonia
‘Underway’

Daphne
‘Jacqueline Postill’

Chimonanthus. Blodau melyn clir. Mae
mwy o flodau ar ôl haf cynnes. Mae’n tyfu
hyd at 6’.
Cornus “Golden Glory”. Mae hwn yn
cynhyrchu llawer o flodau, ffrwythau coch
a deiliach porffor yn yr Hydref. 15’
Cornilla. Mae hwn yn blodeuo am amser
hir ond ar ei orau nawr. 3’
Hamamelis. Blodau lliwgar ac mae ganddo
bersawr cryf. 12’
Mahonia “Underway”. Mae hwn ychydig
yn fyrrach na’r gweddill o’r teulu - blodau
syth ar bigau hir yn drawiadol. 10’
Mae gan y 5 uchod flodau melyn, fel
nifer o flodau’r Gwanwyn.
Erica “Springwood White”. Mae’r grug
yma yn dipyn o ffefryn, yn lliwgar a
dibynadwy a heb fod yn ddibynnol ar bridd
asid.
Daphne. Un o’r goreuon o’r prysgwyrdd
persawrus, a blagur coch yn agor i flodau
mawr gwyn. 8’
Skimmia Kew Green. Cysylltwn Skimmia
gydag aeron coch ond mae gan hwn lawer
o flodau gwyn persawrus. 3’
Viburnum Bodnantense “Dawn”. Blagur
coch-binc sy’n agor i sypiau toreithiog
gwyn ag ymylon pinc, sy’n gwrthsefyll
rhew.
Viburnum Tinus Gwenllian. Mae’n
fythwyrdd gyda blagur pinc tywyll yn
newid i flodau gwyn ac wedyn fe geir aeron
glas-ddu, weithiau ar yr un adeg. Tyfwyd
yn Kew tua canol y ganrif ddiwethaf. 10’

“dangosaf iti’r byd
sy’n erwau drud rhwng dy draed”
“...dangosaf iti’r glendid
sydd yn llygaid glas dy fam”
“...dan garthen lwyd y niwloedd mud a’r glaw
mae cwm fy meithrin”
“...y llannau llwm a’r bryniau
fu’n gwarchod plwy fy mebyd”

Cofio
Dafydd
Rowlands
Noson o gerddoriaeth a
darlleniadau i goffáu’r diweddar
Archdderwydd a Phrifardd
DAFYDD ROWLANDS
Cyflwynir Gwobr Goffa i
enillydd cystadleuaeth
lenyddiaeth er cof amdano

Gwesty Manor Park
Ynyspenllwch
Clydach
Nos Iau
30 Ebrill, 2015
Drysau’n agored am 6.30
i gychwyn yn brydlon am 7 yr hwyr.
Oedolion: £5 • Ieuenctid oed ysgol: £3

Bydd bar ar agor
Rhaglen yn cynnwys cyfraniadau gan

RHIAN MORGAN, TWRW TAWE
a HUW CHISWELL
“A Duw a ddywedodd ar yr wythfed dydd,
BYDDED BARDDONI”

Cysyllter â John Evans
01792 842853
llais@tiscali.co.uk
am fwy o fanylion.
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Cofio norah
Mae
Cymdeithas
Ddinesig
Caerfyrddin yn gosod cofebau ar
ffurf Placiau Glas ar wahanol
adeiladau yn nhref Caerfyrddin o
bryd i’w gilydd i goffau unigolion
arbennig. Mae’r Gymdeithas
wedi penderfynu gosod cofeb o’r
fath
ar
‘Llwybrau’,
Heol
Pentremeurig, Caer-fyrddin, cyn
gartref yr annwyl Norah Isaac.
Y bwriad yw dadorchuddio’r
gofeb ar brynhawn Sul Mawrth
29ain, 2015 am 2 o’r gloch. Yna, mynd i Gapel Coleg y Drindod
Dewi Sant i weld Ffenest Goffa Norah yn
y Rhag-Gapel ac i wrando ar
gyflwyniad mewn llun a gair o fywyd
y ferch arbennig hon. Bydd te i
ddilyn trwy garedig-rwydd y
Brifysgol. Fe gyhoeddir mwy o
fanylion yn agosach at y dyddiad.
Amcangyfrir bydd y gofeb yn costio
£350 a gobeithiwn dalu amdani trwy
wahodd cyfeillion i gyfrannu tuag at y gost.
Os oes unrhyw un yn dymuno gwneud hynny bydd ein
diolch ichi’n gynnes iawn.
Ar ran y Gymdeithas Ddinesig,
John Reynolds, Huw Iorwerth, Linda Jones a
Peter Hughes Griffiths.
(Anfoner unrhyw gyfraniad i Peter Hughes Griffiths, 20
Waundew, Caerfyrddin SA31 1HE gyda sieciau’n daladwy i
‘Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin’).

Canolfan y
Celfyddydau
Pontardawe,

Mawrth 3
am 7.30pm
01792 863722

RYSAIT
PorC mewn mêl a TomaTo

CynhwySion
4 golwythen porc
2 wniwn mawr
1 clôf garlleg
4 llond llwy fwrdd saws tomato
4 llwy fwrdd o fêl
2 lond llwy dê o fwstard sych
1 tun tomato
dull
• Iro tun cig ag olew.
• Torri yr wniwn a’i roi ar ben y cig yn y tun.
• Cymysgu y garlleg, saws tomato. mêl, mwstard a’r
tun tomato.
• Arllwys dros y cig a’r wniwn a’i goginio mewn ffwrn
wedi ei gynhesu i 150ºC / Nwy 3 am oddeutu
dwyawr.
• Gweini gyda’r tatws a llysiau.

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

ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws
Addysg i blant oed 3-11

meithrin hyblyg am ddim
 01792 864004
Ebost: yggdtrebannws@npted.org
@YsgolTrebannws

liCryS olSorTS PoB noS Sadwrn ar S4C

Braf yw cael gwylio ail-ddarllediad o’r gyfres licrys olsorts ar ein teledu unwaith eto ar ôl bwlch o
tua ugain mlynedd.
Sgriptiwyd y clasuron yma gan Dafydd Rowlands sy’n portreadu cymeriadau unigryw Cwmtawe.
Dyma lun o ‘O’s rhywun ‘na?’ a ddarlledwyd nos Sadwrn, Ionawr 31 gyda Gethin ac Alun Horan a
Cennydd a Steffan Davies yn ymddangos o flaen un o dai Primrose Row.
Cofiwch wylio S4C!

Melin Cilybebyll
Crofft isha
Cae uwchlaw’r pownd
Crofft ucha
Cae maen

Clundelau
Crofft lloi
Cae clun isha
Cae clun ucha
Craig

Caeau
Cwmtawe

Cwm y Llygod
Cae cwm llygod
Cae cwm nant
Gwaun ty’n y cae
Cae’r odyn
Cae sgubor
Pump cwarter
Gwaun ddwyer
Cae bryn

