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Ym mis Medi 1864 sefydlwyd a
chysegrwyd Capel y Wern i fod yn
Eglwys i Dduw, felly ym Medi
2014 ein cyfrifoldeb a’n braint
fel capel oedd i fynd ati i
ddathlu’r ffaith bod sŵn
pregeth, gweddi ac emyn
wedi atseinio o fewn muriau’r
capel ers canrif a hanner.

Y cam cyntaf oedd sefydlu
pwyllgor ac roedd hwn yn
dipyn o bwyllgor gyda Rhys a
Kathryn Williams, Doug a
Howard Roberts, Colin a Rhona
Stroud, Dafydd Glyn Griffiths, Rhian
Lewis, Margaret Jean Jenkins, Colleen
Vaughn, Jaynie Lane, Marionne Thomas a
Gareth Hopkin yn aelodau ohono.
Penderfynwyd ar raglen uchelgeisiol er mwyn
dathlu’r achlysur yn deilwng, ac efelychwyd y
Tadau gynt wrth i ninnau fel aelodau fynd â’r
maen i’r wal. Mewn da bryd roedd yr
adeiladwyr, Cwmni Mabe a Turner wedi
gorffen yr holl waith trwsio oedd angen
ei wneud, ac roedd y capel yn edrych yn
hyfryd iawn ar ei newydd wedd. Ond
roedd angen glanhau’r capel a’r festri,
gwnaethpwyd apêl ac fe ddaethant o’r
priffyrdd a’r meysydd gyda’u dwsteri a’u
bwcedi i roi’r fath sglein ar y capel oedd
yn ennyn edmygedd pawb oedd wedi
cefnogi’r Ŵyl. 

Nawr roedd popeth yn barod ar gyfer
y gyngerdd fawreddog agoriadol gyda’n
gwestai Côr Dathlu Cwmtawe gyda

Capel y Wern yn dathlu
Conway yn arwain a Dr David Lyn yn

cyfeilio ynghyd â’r artistiaid hynaws
a dawnus Helen Gibbon, John

Davies, Eirian Davies a Huw
Rees. Ac yn eu cwmni cafwyd y
fath gyngerdd a fydd yn aros ar
y cof am weddill dyddiau pawb
ohonom a gafodd y fraint o fod
yno.

Heblaw’r canu bendigedig,
oedd wedi diddannu a

chynhesu calon y gynulleidfa
luosog iawn oedd yn llanw

seddau y Wern y noson honno
roedd anerchiad twymgalon Mrs

Gaynor Richards, Llywydd yr Ŵyl a oedd
hefyd wedi gwneud argraff ddofn iawn ar y
ffrindiau lu oedd wedi cefnogi’r gyngerdd.
Priodol iawn oedd y dewis o Gaynor fel
Llywydd oherwydd gymaint yw ein dyled i
Gaynor am ei chynghorion doeth a’i
chefnogaeth barod i ni bob amser yn y Wern.

Artistiaid y gyngerdd agoriadol.
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Llais
Bûm yn myfyrio y mis hwn ar bwysigrwydd llais; llais unigolyn
a llais cymuned. Wrth gwrs, Llais, yw enw’r papur bro hwn; enw
da ar bapur cymunedol, enw cadarn, bachog, sy’n cyfleu mai
hanes ein bywydau ni yng Nghwm Tawe sy’n cael ei leisio
ynddo ac sydd wrth galon y papur. 

Gellid dadlau fod llwyfannau eraill i’w cael ar gyfer
newyddion y cwm hwn; y papurau newydd lleol megis y South
Wales Evening Post, cyhoeddiadau cenedlaethol sy’n
ymddiddori yn y bywyd Cymraeg a Chymreig, megis Golwg, y
radio a’r teledu, a gwefannau a safleoedd cyfryngau
cymdeithasol fel Facebook a Twitter. Ond ystyriwch, i ba
raddau y mae’r llwyfannau hynny’n rhoi’r newyddion a’r
diweddaraf i chi trwy gyfrwng y Gymraeg yn y lle cyntaf, ond
hefyd i’r fath ddyfnder a manylder sy’n berthnasol i’ch bywyd
chi a’ch cymdogion. Prin fod cyfrwng tebyg gennym.

Papur yw’r Llais wedi’i baratoi gan bobl y cwm hwn ar gyfer
trigolion y cwm. Papur ar gyfer cynnal cymuned. Oes mae
ynddo newyddion am briodasau, llwyddiannau, marwolaethau
a genedigaethau – newyddion sy’n hynod bersonol ac sy’n
berthnasol i nifer cyfyngedig ohonom ar y tro, gan amlaf – ond
mae ymdrech hefyd yn y papur hwn i daflu goleuni ar brofiadau
neu wybodaeth sydd o ddefnydd ac o ddiddordeb, gobeithio,
i’r darllenwyr oll. Ymhlith y colofnau sy’n bwrw’u rhwyd yn eang
y mae colofn natur werthfawr Dewi Lewis, colofn Pobol y Cwm,
a cholofn hanes Steven Thompson sy’n canfod gwersi i ni
heddiw yn hanes y cwm. Mae lle i chwyddo’r math hwn o
gyfraniadau a geir rhwng cloriau’r papur, i gynnwys deunydd
sy’n sylwebu ar ein bywydau ni yn y cwm hwn, felly cofiwch
fod croeso mawr i ddarllenwyr gyflwyno darnau i’w cyhoeddi. 

Ond ystyriwch sut fyddai hi arnon ni petae ni’n colli’r llais
hwnnw, yn colli cyfrwng pwysig sy’n asio cymuned ac yn uno
cwm. Y mae prinder llais cenedlaethol gennym fel cenedl, yn
sicr. Prin y gellir galw’r Western Mail yn bapur cenedlaethol
gyda’i werthiant mor isel a’i gynnwys yn amherthnasol i
ddarllenwyr i’r gogledd o Aberhonddu neu’r gorllewin o’r Fro!
Ac mae peryg sylweddol i sefyllfa o’r fath. Ystyriwch yr hyn a
welwyd yn ddiweddar yn Yr Alban gyda’r modd y gohebwyd ar
y refferendwm i ystyried annibynniaeth. 

Cyhuddwyd y wasg o fethu gweld nac o ohebu ar yr hyn a
oedd yn datblygu a thyfu ar lawr gwlad yn Yr Alban a nhwythau
wedi’u lleoli ym mherfeddion Llundain, gannoedd o filltiroedd
o’r ymgyrchu a’r pwyso a mesur yn Yr Alban (a hynny er
gwaethaf presenoldeb gohebyddion yn y wlad). Ym marn nifer,
cafodd newyddion a straeon y refferendwm eu gwyrdroi gan
unigolion a oedd wedi’u trwytho mewn Prydeindod ac agenda
Lundeinig. Daeth y BBC, yn enwedig, o dan y lach am fethu
cyflwyno adroddiadau cytbwys gan ysgogi nifer i’w cyhuddo o
fod yn gi bach i’r Llywodraeth yn San Steffan. Roedd y
cyfryngau traddodiadol, felly, ym marn nifer, wedi colli golwg
ar y nod o ohebu’r newyddion yn ddiduedd. O gofio mai dyma’r
platfformau a ddefnyddir yn bennaf gan gynulleidfaoedd dros
65 oed, does syndod, medd rhai, i’r ymgyrch ‘Na’ ennill, gyda
sawl pôl ôl-refferendwm yn dangos nifer uchel o’r categori oed
hwn wedi pleidleisio dros ‘Na’. Yn ôl YouGov, er enghraifft,
roedd dau allan o bob tri yn y categori hwn wedi dewis aros yn
y Deyrnas Unedig.

Ymddengys nad yw’r cyfryngau cymdeithasol yn faromedr
ddi-feth i farn cynulleidfa ychwaith. Petai nifer y dilynwyr oedd
gan yr ymgyrch ‘Ie’ ar Twitter a Facebook, er enghraifft, yn
fesur o ganlyniad y refferendwm yna byddai’r ymgyrch wedi’i
hennill yn hawdd gan yr ‘Ie-wyr’! Roedd gan yr ymgyrch ‘Ie’
103,000 o ddilynwyr ar Twitter o’i gymharu â’r ymgyrch Better
Together gyda 42,000. Roedd gan Alex Salmond 95,000 o
ddilynwyr tra mai 21,000 oedd gan Alistair Darling. Stori debyg
oedd ar Facebook, gyda’r ymgyrch ‘Ie’ yn cael ei ‘hoffi’ gan
320,000 o bobl o’i gymharu â 218,000 ar gyfer yr ochr ‘Na’.
Ond dyma’r cyfryngau a gaiff eu dilyn gan y tô iau yn bennaf,
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Golygydd mis Tachwedd
dewi Lewis

Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
Anita humphreys

Castell Newydd, heol Aman, 
Brynaman, rhydaman, SA18 1SN

neu e-bost arfryn@freenetname.co.uk
erbyn Hydref 20fed 2014 os gwelwch yn dda.

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.

y rhai, medd rhai polau, a bleidleisiodd dros annibynniaeth i’r
Alban. Y wers i’w dysgu yma, efallai, yw bod defnyddwyr
cyfryngau cymdeithasol yn dueddol o ddilyn pobl neu
sefydliadau sy’n rhannu’r un safbwynt neu farn â nhw. Rydym
yn creu byd bach ar y cyfrwng hwn sy’n adlewyrchu’n daliadau
yn hytrach na’u herio. Mae’r cyfryngau cymdeithasol, felly, yn
dueddol o weithio i atgyfnerthu neges yn hytrach na gweithredu
fel arf i berswadio’r rheini nad sy’n rhannu’n safbwyntiau.
Mae’n cadarnhau yr hyn mae bobl yn ei feddwl eisoes. 

Dyna’r her sy’n wynebu’r papur bro bach hwn. Sut i fod yn
berthnasol i gynulleidfa o bob oedran? Sut i fod yn ddrych ar
ein cymuned, ond hefyd yn gyfrwng i’n herio a’n hannog i
ddatblygu, i addasu ac i fod yn amserol? Ond yr hyn sy’n
allweddol yw bod y papur yn cyfleu deunydd sy’n ddifyr i’w
ddarllen, boed hynny’n newyddion, yn ddarnau ffeithiol neu’n
sylwebaethau. Gwae’r diwrnod y bydd y papur bro bychan hwn
yn wynebu’i dranc; diwrnod y mae sawl papur bro da arall
eisoes wedi’i brofi, gan gynnwys, Clecs y Cwm, a fu’n bapur
ar y cwm nesaf, Cwm Nedd. Codwch eich Llais, felly
ddarllenwyr, a hynny mewn sawl ffordd!

Gwenno ffrancon

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

Cofio
Cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf 1914-18

Gwahoddir adroddiadau, atgofion, lluniau neu
ffeithiau am unigolion neu ddigwyddiadau yn
ymwneud â’r cyfnod yma yng Nghwm Tawe.

Bwriedir cyhoeddi cyfres o’r manylion 
yma yn y Llais



Merch ei milltir sgwâr yw Catrin. A
hithau wedi’i geni a’i magu yng
Nghraig Gefn Parc yn ferch i Dylan
ac Ann Thomas, treuliodd gyfnod yn
hogi’i chrefft fel cogyddes gyda rhai o
dai bwyta gorau’r Deyrnas Unedig,
cyn troi’i llaw at fod yn ferch fusnes
lwyddiannus yn ôl yn ei chymuned,
yng Nghlydach.

Fe’i haddysgwyd hi, a’i dwy
chwaer, Angharad a Nia, yn Ysgol
Gynradd Pontardawe ac Ysgol Gyfun
Ystalyfera. Er iddi astudio Cymraeg, Celf a Hanes fel pynciau
Lefel A roedd ei bryd ar yrfa yn y diwydiant bwyd. Ers yn ddim
o beth bu, dan adain ei mam, Ann, oedd ei hun yn athrawes
goginio mewn sawl ysgol yn yr ardal, yn coginio adre ar gyfer
y teulu. Ei gorchwyl hi oedd darparu swper y teulu bob nos
Sadwrn a châi fwynhad mawr o ddewis ei chynhwysion a
chreu’r prydau hynny. Bu’n casglu llyfrau coginio ac yn
dyfeisio ryseitiau newydd yn ystod ei hamser hamdden, ac
mae’n grediniol fod coginio yn y gwaed ar ddwy ochr ei
theulu, gyda’i mam-gu, Pegi Thomas, yn gogyddes arbennig
yn ysgol Craig Cefn Parc, a’i chiniawau ysgol yn chwedlonol! 

Aeth Catrin i ddysgu’i chrefft yn swyddogol yng Ngholeg
Pibwrlwyd yng Nghaerfyrddin lle astudiodd am ddwy flynedd
am gymhwyster BTEC fel cogydd. Tra yno, gweithiodd ym
mwyty’r coleg a manteisiodd ar y cyfle i fynd i Ffrainc am fis
i weithio, i ddysgu mwy am goginio Ffrengig ac i feistroli’r
iaith hefyd. 

Derbyniodd ei swydd gyntaf, yn syth ar ôl iddi ennill ei
chymhwyster o’r coleg, yn nhŷ bwyta Y Polyn yn
Nantgaredig. Megis dechrau ennill yr enw arbennig sydd
ganddo fel bwyty yr oedd Y Polyn ar y pryd, ac felly
cyfranodd Catrin i ddatblygiad a llwyddiant y bwyty hwnnw
fel commis chef. Yn ystod ei chyfnod yn gweithio yno enillodd
Y Polyn wobr Tŷ Bwyta Gorau Cymru yr AA a chafodd
fynychu’r seremoni wobrwyo a’r dathliadau yn Llundain. Er
iddi, fel sydd yn arferol i gogyddion proffesiynol, weithio oriau
hir ac anghymdeithasol, magodd brofiadau gwych gan
fwynhau ei hamser yno. 

Treuliodd yna gyfnod yng Nghaerdydd yn datblygu ei
dealltwriaeth o fwyd gan weithio yn y delicatessen caws,
Madame Fromage, yn Arcêd y Castell, cyn symud wedyn i
weithio yn Llundain a gwireddu uchelgais o gael gweithio
yno. Dychwelodd at goginio gan weithio yn The Boundary yn
Shoreditch, un o dai bwyta Terence Conran, a’i gwaith oedd
paratoi platiau sylweddol o fwydydd môr, drudfawr yn
cynnwys cimychiaid, wystrys, a chynhwysion moethus eraill.
Cafodd brofiadau anhygoel a gwerthfawr yno. 

Erbyn iddi ddychwelyd i Gymru, a threulio blwyddyn arall
gyda’r Polyn a chyfnod yn y Sosban yn Llanelli, roedd ganddi
gynlluniau ar y gweill i fentro ar ei liwt ei hun. Roedd sefydlu’i
busnes ei hun wedi bod yn uchelgais o’r cychwyn ac ym mis
Hydref 2011, agorodd ei busnes, Pantri. Treuliodd ddwy
flynedd yn gweithio o gartref ei rhieni yn cyflenwi archebion
am gacennau, bara ac arlwyo gan bobl y gymuned ac yn
mynychu ffeiriau ac arddangosfeydd er mwyn adeiladu’r
busnes. 

POBOL Y CWM
Catrin Thomas
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Derbyniodd hefyd slot goginio misol ar raglen P’nawn Da

S4C yn ystod 2012, ac mae wedi mwynhau cyflwyno
ryseitiau i’r genedl trwy’r cyfrwng teledu gan gyfaddef fod y
sylw wedi bod o gymorth wrth godi ymwybyddiaeth am ei
busnes. Mae’n her fisol iddi hyd heddiw i ddarparu ryseitiau
sy’n manteisio ar gynhwysion tymhorol neu sy’n cael eu
dathlu ar ddiwrnodau arbennig. 

Ond yr hyn sy’n ei chadw’n bennaf brysur erbyn hyn yw’r
siop goffi a agorodd yn Nhachwedd 2013 ar leoliad garej ei
thad, Dylan, a’i hewythr, Wynne, ar Ffordd y Capel, Clydach.
Yno, gyda chymorth achlysurol ei mam, Ann, a Rhiannon ac
Helen, mae’n cynnig byrbrydau, cacennau a phaneidiau yn
y caffi ac yn derbyn archebion ar gyfer cacennau a bara
cartref ac archebion fwyd bwffe. Mae garej D & W Thomas
wedi’i sefydlu ers bron i ddeugain mlynedd ac yn fusnes
llewyrchus. Mae Catrin ei hun yn cydnabod faint yr
ysbrydoliaeth a gafodd o weld ymdrech, dyfalbarhad a
llwyddiant Dylan a Wynne fel gwŷr busnes. 

Erbyn hyn, mae siop goffi’r Pantri wedi datblygu’n gyrchfan
fach boblogaidd ac mae wrth galon bywyd cymdeithasol
Clydach. Mae’r danteithion sydd ar gael gan Catrin yn atynfa
arbennig, ond yr hyn, efallai, sy’n allwedd i’w llwyddiant yw’r
croeso twymgalon sydd ar gael a’r cymdeithasu rhadlon
gewch chi yno, yn amlach na heb, yn yr iaith Gymraeg. Tra’n
cydnabod cefnogaeth y gymuned i’w busnes, mae Catrin yn
mwynhau gweld yr un wynebau yn dychwelyd i’w chegin, ac
mae wedi bod yn gyfle iddi ddod i adnabod nifer mwy o bobol
y cwm. Mae ganddi ei selogion sy’n cynnal cyfarfodydd
busnes rheolaidd dros baned yn ogystal â’r rhai sy’n
manteisio ar gyfle i gwrdd er mwyn rhannu newyddion a
chynnal cyfeillgarwch. Gan fod y gegin yn un agored mae’n
caniatáu i Catrin gynnal sgwrs yn rhwydd gyda’i
chwsmeriaid, sy’n bleser ynddo’i hun, meddai. 

Mae’n amlwg nad un i orffwys ar ei rhwyfau yw Catrin, ac
mae ganddi syniadau’n cyniwair ar gyfer datblygu’r busnes
ymhellach – bydd menter arall, newydd ganddi yn y dyfodol
agos, mae’n siwr. Ond yr hyn sy’n allwedd i’w llwyddiant,
meddai, yw’r ffaith ei bod wedi dilyn gyrfa sy’n rhoi mwynhad
pur iddi. Er ei fod yn ddiwydiant cystadleuol sy’n galw am
waith caled, oriau hir ac ymrwymiad llwyr, mae’n deimlad
braf, meddai, gallu gweithio bellach i’w hunan, gan beidio
hido faint o oriau mae’n eu rhoi i’r gwaith. Ei chyngor i eraill
sydd yn ystyried agor busnes eu hun yw, manteisiwch ar bob
cyfle i gyfoethogi’ch profiadau a’ch sgiliau, mentrwch, a
dilynwch yr hyn rydych yn ei fwynhau, gan ddewis gyrfa sydd
ddim yn teimlo fel gwaith. 

Gwenno ffrancon

Lluniau
Oes gennych luniau (hen neu newydd) addas ar

gyfer Calendr y Llais, 2015?

Cysylltwch, ar frys, â Gareth Richards,

Gwasg Morgannwg 

01792 815152
gwasgmorgannwg@gmail.com



dryCh Ar GymuNed: BALedI’r
BedwAredd GANrIf Ar BymtheG

Un o’r problemau mwyaf a wyneba haneswyr sydd â diddordeb
mewn hanes pobl gyffredin, fel trigolion Cwm Tawe, yw prinder
ffynonellau hanesyddol sydd yn cyfleu yn uniongyrchol safbwynt
y bobl hyn. Weithiau yr ydym ni fel haneswyr yn lwcus o gael
ffynonellau fel llythyron, dyddiaduron neu hunangofiannau pobl
gyffredin neu, os yw’r pynciau dan sylw yn rhan o hanes
ddiweddar, mae’n bosibl gwneud cyfweliadau hanes llafar a
defnyddio atgofion pobl fel ffynhonnell hanesyddol.

Ond, ar y cyfan, nid yw pobl gyffredin wedi gadael y ffynonellau
hyn i ni yn yr un modd ag y gwnaethai unigolion o’r dosbarthiadau
cymdeithasol uwch. Yn rhy aml, mae’n amhosib darganfod llais
pobl gyffredin o’r gorffennol ac mae eu teimladau, eu hemosiynau,
eu gobeithion a’u pryderon wedi mynd ar goll ac yn anghofiedig.

Un math o ffynhonnell sy’n cynnig mewnwelediad i brofiadau
ac agweddau pobl gyffredin yn y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd
ganrif ar bymtheg yw baledi. Cyfansoddwyd,
ysgrifennwyd a chyhoeddwyd nifer fawr o
faledi hyd at ddegawdau cyntaf yr ugeinfed
ganrif a cheir casgliadau sylweddol mewn
archifdai ledled y Deyrnas Unedig a thramor.  

Cafwyd baledwyr niferus yng Nghymru yn
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac
roedd eu presenoldeb yn amlwg ar
strydoedd y rhan fwyaf o drefi’r wlad. Teithiai
rhai eraill o le i le, yn chwilio am gynulleidfa,
yn enwedig yn y pentrefi a’r trefi yn ne
Cymru lle roedd y diwydiannau glo, haearn,
tun a chopr yn ffynnu. Llwyddai’r baledwyr i
ganfod cynulleidfaoedd ehangach trwy’r
cyhoeddwyr a argraffai’r baledi a’u gwerthu
i farchnad barod. Un o’r argraffwyr hyn oedd
Ebenezer Rees o Ystalyfera a aeth ymlaen
yn ddiweddarach yn y ganrif i gyhoeddi’r
papur newydd Llais Llafur. 

Mae troi at faled fel ffynhonnell wedi cael
ei ddisgrifio fel ‘gwrando ar hanes’ ac mae
haneswyr wedi’u defnyddio er mwyn astudio
diwylliant poblogaidd ac agweddau pobl
gyffredin yn y gorffennol. Mewn cyfnod pan
oedd canran sylweddol o’r boblogaeth yn
anllythrennog, a phan oedd papurau
newydd a chyfryngau eraill yn rhy ddrud i’r
rhan fwyaf o bobl, gweithredai baledi fel cyfrwng i gyfathrebu
newyddion, datblygiadau gwleidyddol, troseddau, trychinebau a
llu o ddigwyddiadau eraill i’r werin bobl.

Fel y gwnai pobl ym mhob ardal arall yng Nghymru, roedd
trigolion Cwm Tawe yn defnyddio baledi er mwyn cyfathrebu â’i
gilydd ac â’r byd y tu allan i’r cwm. Yn 1886, er enghraifft,
cyhoeddwyd un faled dan y teitl ‘Cwynfan-gerdd gweithwyr
Ystalyfera’ gan weithwyr haearn a thun y pentref a fynnai alw ar
weithwyr eraill i’w cefnogi nhw yn ariannol oherwydd y diweithdra
yr oeddent yn ei ddioddef. Canwyd:

Pan oedd masnach yn flodeuog
’Roedd ein bro yn orsedd hedd,

Ceid digonedd ar ein byrddau,
A sirioldeb ar bob gwedd,

Gweithio cyson, heb ymryson
Wybren llwydd yn loew a chlir,

Ond yn awr mae cwmwl prudd-der
Yn daenedig dros ein tir.

Mewn baled arall o 1882, eto a gyhoeddwyd gan Ebenezer Rees,
cyfleuwyd profiadau George Williams, ar ffurf llythyr at ei dad yn
ôl yn Ystalyfera, o’i daith ar long o’r enw y Milton, a hwyliodd o
Shields i San Francisco, ac a aeth ar dân. Wedi dau ddeg tri
diwrnod mewn tri bad achub, achubwyd saith dyn mewn un o’r
badau achub gan long arall ond collwyd yr un-deg chwech dyn
arall yn y badau achub eraill. Canwyd fel hyn:

COF Y CWM
Steven Thompson

Pedwar diwrnod ar y cefnfor
Buom heb friwsionyn bwyd,

Newyn oedd yn llygadrythu
Dwy’r [sic.] gwynebau gwelw llwyd

Syched bob yn ail a newyn
Megys llym dau finiog gledd

Oeddent fel dau genad angau
I’r par’toi i wanc y bedd.

Mewn baled arall, o naws ysgafnach, ‘Hanes Ffair yr Alltwen’,
galwodd y baledwr, John Jones (Shoni Twm Shon), ar bobl
Morgannwg, Sir Frycheiniog a Sir Gaer i ddod i’r ffair yn y pentref.
Rhestrwyd yn y faled yr holl anifeiliaid a’r nwyddau a fyddai ar
werth, y chwaraeon a fyddai yn y ffair, yn ogystal â’r holl
gymeriadau od a gâi eu denu i’r ffair. Roedd Shoni Twm Shon yn
faledwr poblogaidd iawn yng Nghwm Tawe; yn ôl y sôn canwyd ei
waith ‘gan y glowr yn ei dalcen, y gyrwr [sic.] yn ei gerbyd, a'r
alcanwr wrth ei felin’. 

Ymhlith y ffurfiau mwyaf cyffredin o faledi yr oedd y marwnadau
a’r teyrngedau i bregethwyr, meddygon, diwydianwyr ac arweinwyr
eraill o gymunedau’r cwm. Un arall o brif bynciau’r baledi yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd trychinebau ac, yn ne Cymru,
golyga hyn drychinebau pyllau glo yn fwy na heb. Nod y rhain
oedd talu teyrnged i ddioddefaint y meirwon ac arwriaeth y

goroeswyr ond, yn ogystal, un o’r prif amcanion
oedd i godi arian ar gyfer y gweddwon a’r plant
amddifad.

Cyhoeddwyd baled ar ddamwain mewn pwll
glo yng Nghwm Tawe yn gynnar yn y ganrif gydag
amcan arall mewn golwg, er hynny. Ysgrifennwyd
‘Coffadwriaeth alarus am bump o ddynion a
laddwyd, a phedwar a glwyfwyd yng ngwaith glo
Craig Bryn Morgan’ gan Owen Dafydd a’i
chyhoeddi ym 1837. Pwll glo bach yng
Nghwmtwrch oedd Craig Bryn Morgan, a
digwyddodd y ddamwain ar 9 Mai 1812.  

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o faledi ar
drychinebau glofaol, cyhoeddwyd y faled hon
flynyddoedd ar ôl y ddamwain ac, yn amlwg, nid
codi arian er budd teuluoedd y dioddefwyr oedd y
nod. Yn hytrach, ar yr un llaw, gwnaethpwyd
ymdrech i goffáu aberth y meirwon ac enwyd pob
un o’r pump dyn a laddwyd – Dafydd Siôn, Siôn
Williams, William William, Daniel Thomas a
Dafydd Price – a’r pedwar a glwyfwyd – Thomas
William, William Powel, Thomas Rees a Siarls
Price. Yn ddiddorol iawn, mae’r faled yn enwi
aelodau teuluoedd y meirwon ac yn disgrifio eu
tristwch a’u galar. Yn lle cofgolofnau neu blaciau
fel y defnyddir heddiw, felly, coffawyd dioddefwyr
trychinebau yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg

trwy faledi. 
Yn ogystal, yn ôl traddodiad baledi’r ddeunawfed ganrif a

hanner cyntaf y ganrif ddilynol, cyn gwelwyd cynnydd mewn baledi
mwy seciwlar eu naws, defnyddiwyd y drychineb fel modd o
ysbrydoli a chryfhau ffydd grefyddol. Mae’r faled yn llawn iaith a
symbolau crefyddol ac mae’r marwolaethau yn cael eu trin fel
ewyllys Duw a cheir hefyd yr awgrym fod y meirw yn dianc rhag y
byd a’i bechodau. Canodd Owen Dafydd fel hyn: 

O Dduw dysg ninnau i gyfri’n dyddiau,
Fe ddau [sic.] angeu maes o law,
Yr achos mwya’ i bawb ystyried,
Pa fodd ymdrewn ni’r ochor draw;
Nid oes modd wynebu yno,
Yn gysurus fawr na mân,
Heb gael nabod Iesu’n briod,
A’n gwisgo a’i gyfiawnder glân. 

Cyn cloi ei faled â’r llinellau olaf hyn: ‘Ni wnaiff y gân ddaioni i’r
meirwon / Ond mae’n rhybuddion i’r rhai byw’.

Does dim dwywaith y bu baledi yn gyfrwng hanfodol o bwysig i
drigolion y cwm yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bu’r
faled yn fodd o rannu newyddion a chyfleu syniadau, ac o
gyfathrebu digwyddiadau, hanesion a gwersi i’r cyhoedd.
Roeddent yn fodd creadigol a deallus o esbonio’r byd a lle pobl y
cwm ynddo ac maen nhw’n werthfawr iawn i unrhyw hanesydd
sydd â diddordeb mewn hanes pobl gyffredin.
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rhyfeddod mudo Ar eNLLI
Mis Medi 2014 cefais
gyfle arall i dreulio
wythnos ar Ynys Enlli.
Y bwriad oedd cael
cyfle i weld heidiau o
adar ac ambell i
aderyn prin wrth
iddynt fudo tua’r de i
dreulio misoedd y
gaeaf. Fel y
digwyddodd bu’r
tywydd yn hynod
garedig, awyr las
digwmwl yn ystod y
dydd a nen serennog gyda’r nos. Ychwanegwch at hyn
wyntoedd ysgafn a’r canlyniad oedd diffyg adar! Oherwydd y
tywydd ffafriol parhau ar eu ehediad a wnaeth yr adar yn
hytrach na cheisio cysgod neu loches ar Enlli. Am bump
diwrnod fe gaed ambell i eithriad gyda heidiau bach o Siff-saff
(Chiff-chaff) a Dryw Eurben (Goldcrest) i’w gweld o gwmpas yr
ynys. Prin iawn oedd yr adar môr hefyd gan eu bod hwythau
allan ar y cefnfor yn mwynhau y tywydd ffafriol. Golygodd y
môr llonydd fod yr amodau yn berffaith ar gyfer gwylio
dolffiniaid a llamhidyddion (Porpoise) yn enwedig ar fachlud
haul. Dyma hefyd y cyfnod i’r Morloi (Seals) roi genedigaeth
yn yr ogofâu a’r cilfachau creigiog o gwmpas yr ynys. Yn ystod
yr wythnos cafwyd pedwar cenau newydd-anedig o gwmpas
yr arfordir.

Yn ystod nos Iau fe newidiodd pethau rywfaint. Cymylodd
yr awyr cyn hanner nos a chafwyd storm nerthol o fellt a
tharanau yn blygeiniol fore Gwener. Roedd hyn i gyd yn
argoeli’n dda ar gyfer gweld cynnydd yn niferoedd yr adar gan
fod y tywydd garw mwy na thebyg wedi gorfodi adar i geisio
lloches ar yr ynys.

A hithau’n gwawrio tua hanner awr wedi chwech roedd hi’n
amlwg fod nifer o adar wedi eu daearu yn ystod y storm. Roedd
pob gwrych yn fyw o adar. Roedd y canran uchaf wedi eu
daearu o gwmpas y goleudy gan fod y golau wedi eu denu. Yn
anffodus roedd sawl Siff-saff ac un Aderyn Drycin Manaw
(Manx Shearwater) wedi bwrw yn erbyn y goleudy a
gorweddent yn gelain gerllaw. O gwmpas cowrt y goleudy
roedd y llwyni a’r adeiladau yn fyw o adar. Roedd yr adar yn
hynod o ddof gan fod nifer ohonynt yn flinedig iawn ac angen
bwydo. Bu heidiau bywiog o Siff-saff yn bwydo gydol y dydd.
Cystal oedd y tywydd nes bod digonedd o bryfetach i’w cael
yng ngwres yr haul.Yn ystod y dydd cafwyd cyfrifiad o...

Siff-saff 443
Llwydfron (whitethroat)  16
telor Penddu (Blackcap) 9
telor yr hesg (willow warbler) 56
dryw eurben (Goldcrest) 54

Yn ychwanegol at rhain cafwyd un telor prin sef y Telor Rhesog
(Barred Warbler). Ymwelydd prin i Gymru yw hwn gyda
chofnodion yn bennaf o Ynys Enlli ac Ynys Sgogwm, Sir
Benfro.

Erbyn diwedd prynhawn Gwener roedd yr awyr wedi clirio
unwaith eto a’r haul yn braf uwchben.Golygodd hyn ond un
peth-parhau ar eu ehediad a wnaeth y teloriaid. Erbyn bore
dydd Sadwrn prin oedd yr adar oedd i’w gweld-a dweud y gwir
dim ond un Siff-saff a gofnodwyd mewn dwy awr o wylio!

Rhyfeddod yn wir oedd gweld y fath batrwm mewn mudiad
o fewn dau ddiwrnod a hyn i gyd oherwydd y newid a gaed yn
amodau’r tywydd. 

CORNEL NATUR
Dewi Lewis
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10 hydref: CwIS dwyIeIthoG
Yng Nghlwb Rygbi Cwmafan am 7.30y.h. Am Ddim!
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port
Talbot ar 01792 864949.

10-11 hydref: Cyrfe mAwr tyrfe tAwe
Gŵyl Gwrw a Cherddoriaeth yn Nhy Tawe, Abertawe
Nos Wener, 10 Hydref, 5.30y.h. Sesiwn Werin dan arweiniad
Gwilym Bowen Rhys Mynediad yn £5. Dydd Sadwrn, 11
Hydref. Drysau’n agor am 12y.p. Y diwrnod dan arweiniad
Steffan Alun gyda Lowri Evans, Caryl Parry Jones a Huw
Chiswell. Mynediad yn £5. Detholiad o gwrw a seidr lleol a
Chymreig ar gael i’w blasu. Am fwy o fanylion ewch i
www.tyrfe.com

16 hydref: CyNGerdd CyhoeddI GŵyL Gerdd
dANt PorthCAwL A’r fro 
Eglwys yr Holl Saint, Porthcawl am 6yh.
Cyngerdd i gyhoeddi’r ŵyl gyda pherfformiadau gan ysgolion
cyfrwng Cymraeg y fwrdeistref, ac yn datgan cywydd croeso y
prifardd Mari George. Tocynnau ar gael o Siop yr Hen Bont, o
ysgolion Bwrdeistref Penybont neu wrth y drws. £5 i oedolion,
plant am ddim. 

17-18 hydref: GŵyL ffILm y CrINddAIL
Dangosiadau ffilm, gan gynnwys Dirgelwch yr Ogof, a
gwobrwyo enillwyr Cystadleuaeth Ffilm Fer yr ŵyl. Am fwy o
wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar
01792 864949.

18 hydref: tAIth weddI o AmGyLCh CLydACh
Cyfarfod sy’n rhan o weithgarwch Cytun Clydach ar
benwythnos Gweddio dros newid Hinsawdd (Cymorth
Cristnogol). Cwrdd am 10 o’r gloch yng Nghapel y Nant.

21 hydref: merChed y wAwr CLydACh: ‘Creu A
Chreu’ GydA BetSAN GALLAGher 
Cynhelir yn Festri Calfaria am 7.y.h.

23 hydref: KIzzy CrAwford A mwy!
Yng Nghlwb Cyfansoddiadol Castell-Nedd am 7.30y.h.
Mynediad yn £3 y tocyn. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Menter
Iaith Castell-nedd Port Talbot ar 01792 864949.

25 hydref: tAIth Gerdded GyfyLChI
Gadael am 10:00y.b. o Faes Parcio Rhyslyn, Pontrhydyfen
Taith o 3 milltir gyda’r dewis o fwyd yn yr Afan Tafarn. Am fwy
o wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar
01792 864949.

26 hydref: Cwrdd uNdeBoL SuL y BeIBL CLydACh 
Cynhelir yng Nghapel y Nant am 10.30 y.b. gyda’r Parchedig
Dewi M. Hughes

21 tAChwedd: GIGS y GwACh, LowrI evANS
Tafarn y Gwachel, Pontardawe, 8 o’r gloch.

DigwyDDiaDur 

Cwm Tawe

Ynys Enlli



NewIdIAdAu StAff
Bu’n rhaid ffarwelio â Miss Carys Stewart, ein hathrawes
Cyfnod Sylfaen, ddiwedd y tymor diwethaf. Penodwyd Miss
Caitlin Lewis yn athrawes blynyddoedd 3 a 4 yn rhan amser.
Braf yw gweld bod Miss Lewis a’i disgyblion newydd wedi
ymsefydlu’n dda.

ymweLwyr
Daeth PC Bowen i ymweld â phlant yr Iau. Testun ei gyflwyniad
y tro hwn oedd ymddygiad gwrthgymdeithasol. Fel arfer,
cafwyd trafodaeth adeiladol a buddiol yn ei gwmni.

GweIthdAI vIv rhuLe AC ALIStAIr duNCAN
Yn sgîl prosiect y bu’r plant yn ymwneud ag ef y tymor diwethaf
yn seiliedig ar afon Lliw, daeth yr arlunydd, Viv Rhule, i gynnal
gweithdy celf undydd â phlant yr Adran Iau lle cawsant gyfle i
greu cerfluniau gan ddefnyddio deunyddiau naturiol o’r
goedwig y tu ôl i’r ysgol. Wedi’r gweithdy aethpwyd â ffrwyth
llafur y plant i Goedwig Bishop’s Wood ger Caswell i
ychwanegu at waith tebyg a wnaed gan ysgolion eraill yn ardal
Abertawe. Yn ogystal, cafodd nifer o ddisgyblion blynyddoedd
5 a 6 gyfle i ddysgu am dechnegau recordio sain pan
ymwelodd Alistair Duncan o brosiect Still Walks â’r ysgol er
mwyn recordio lleisiau’r plant ar gyfer DVD.

treIALoN ryGBI
Llongyfarchiadau i Ellis Fish ac Isaac Batty, ill dau’n
ddisgyblion blwyddyn 6, am gymryd rhan mewn treialon ar
gyfer tîm rygbi ysgolion cynradd Abertawe. Rydym yn awchu i
glywed a fuont yn llwyddiannus!

YSGOLiON

YSGOL GYNRADD GYMRAEG fELiNDRE

GwASANAeth dIoLChGArwCh
Mae holl blant yr ysgol wrthi ar hyn o bryd yn dysgu emynau
ac yn paratoi eitemau ar gyfer ein gwasanaeth diolchgarwch a
gynhelir yng Nghapel Nebo ar 23 Medi. Y thema eleni fydd ‘Ein
Byd’.

NeN-BLymIo Ar Gyfer eLuSeNNAu
Mae’r ysgol yn falch
iawn o Laura Jane
Williams, cynorthwy-
ydd dosbarth gyda’r
ysgol. Fe lwyddodd
Laura a’i brawd, Aled
Rhys Williams, i
gwblhau naid nen-
blymio (skydive) er
elusen. Cododd Aled
£500 ar gyfer
Ambiwlans Awyr Cymru
a hynny er cof am eu
tad-cu, Mr Gwyn
Williams o Sciach Ganol
Farm. Llwyddodd Laura i godi £630 ar gyfer elusen LATCH
sy’n cefnogi un o ddisgyblion yr ysgol, Cai Evans a’i deulu.
Cafodd Laura ac Aled ddiwrnod arbennig a daeth llawer o bobl
i’w cefnogi. Hoffai’r ddau ddiolch yn fawr i’w cefnogwyr ac i’r
rhai a roddodd arian er budd yr elusennau. 

hyfforddIANt PêL droed ABertAwe - yr eLyrCh
Ar ôl cyfnod o waith llythrennedd a rhifedd ac hyfforddiant pêl
droed gan John Truelove ar ddiwedd y flwyddyn diwethaf,
enwebwyd yr ysgol ar gyfer ennill cit pêl droed gyflawn wedi ei
noddi gan yr Uwch Gynghrair yn Lloegr. Bu’r ysgol yn ffodus
iawn i ennill y gystadleuaeth gan dderbyn ar ddechrau’r tymor
y cit newydd sbon. Byddwn yn ymweld â chlwb pêl droed
Abertawe fel ein bod yn medru derbyn y wisg yn swyddogol
cyn hir. Mae’r disgyblion yn awyddus iawn i ymweld â’r Liberty
ac yn fwy na hynny i ddefnyddio’r wisg mewn gêm. Rydym yn
ddiolchgar iawn i’r uwch gynghrair ac i Nike am gefnogi’r fenter. 

PêL fASGed ABertAwe
Mae Gavin Lewis o dîm pêl fasged y Swansea Storm, LC2,
dros y blynyddoedd diwethaf wedi trefnu gweithdai ar ddechrau

Medi gyda thîm yr
American Select o’r Unol
Daleithau America.
Rydym fel ysgol wedi
derbyn gwahoddiadau
gan Gavin ac wedi
ymweld yn gyson er
mwyn ehangu profiadau’r
disgyblion. Mae’r
disgyblion yn cylchdroi o
amgylch gweithgareddau
amrywiol gan dderbyn
hyfforddiant gan y
chwaraewyr o America er

mwyn gwella eu sgiliau pêl fasged. Mae’r hyfforddwyr yn llawn
egni a brwdfrydedd ac yn cael effaith gadarnhaol bositif ar y
sawl sy’n mynychu. Ar ddiwedd yr hyfforddiant mae cyfle gan
y disgyblion i wylio gêm pêl fasged fyw rhwng y Swansea
Storm a’r American Select sydd yn fraint ac anrhydedd i fod
mor agos at yr holl gyffro. Diolch yn fawr i Gavin am drefnu’r
holl achlysur. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at y flwyddyn nesaf. 

ymweLIAd BLwyddyN 5 A 6 AG ABertAwe 
Braf oedd croesawu Mrs Flowers yn ôl i’n plith er mwyn arwain
yr ymweliad i Abertawe er mwyn cael dysgu mwy am
brofiadau’r ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cafodd i disgyblion
glywed am brofiadau’r bobl gan ymweld â phrif safleodd y

YSGOL GYNRADD GYMRAEG Y wERN
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ddinas a ddioddefodd dair noson o’r Blitz gan yr Almaenwyr.
Roedd y disgyblion wrth eu bodd gyda Mrs Flowers gan fod ei
brwdfrydedd dros y pwnc yn heintus ac yn sicrhau ei fod yn
brofiad byw gyda llawer iawn o fwynhad. 

hwyLIo / hwyL fyrddIo 

Ar ôl llwyddiant yr ymweliad un-dydd gan flwyddyn 6 ar
ddiwedd Tymor yr Haf i Hwylio a Hwyl Fyrddio cysylltodd yr
ysgol gyda Sam Healy i holi ynglyn â’r posibilrwydd o gynnal
clwb allgyrsiol yn ystod hanner tymor cyntaf yr Hydref. Roedd
Sam yr un mor awyddus â’r ysgol i gael criw o blant draw i Lyn
Eglwys Nunydd ac fe wnaeth ymholiadau a threfniadau di-ri ar
ein cyfer er mwyn sicrhau fod y fenter yn llwyddo.
Penderfynwyd ehangu’r gwahoddiad i’r adran iau i gymryd
rhan mewn gweithgareddau hwylio o dan arweiniad Sam Healy
a Hwyl Fyrddio o dan arweiniad Alan Breeze a braf adrodd fod
disgyblion o flwyddyn 3 hyd at flwyddyn 6 wedi cymryd mantais
o’r cyfle euraidd. Roedd yr amgylchiadau yn berffaith gyda’r
haul yn disgleirio ac awel o 5 milltir yr awr yn chwythu. Cafodd
pob plentyn gyfle i lywio cwch ar draws y llyn neu i hwyl fyrddio
yn annibynnol. Roedd yn wych gweld datblygiad aruthrol y
disgyblion o fewn y gweithgareddau amrywiol. Da iawn bawb!

ymweLIAd â SAIN ffAGAN doSBArth 
Er i flwyddyn 3/4 ymweld â Sain Ffagan ddiwrnod yn
gynharach na’u cyd-ddisgyblion o’r dosbarthiadau Derbyn a
blynyddoedd 1 a 2, roedd yn ymweliad gwych i’r plant gael
ymdrochi yn niwylliant a hanes ein gwlad. Roedd yn bleser
cerdded o amgylch y safle gan symud rhwng y tai ar adeiladau
hanesyddol eraill gan ddysgu pethau newydd am Gymru. Braf
oedd bwyta brechdanau y tu allan i’r hen gartrefi yn yr heulwen
gynnes. Cafodd y plant brofiadau gwych a fydd yn ehangu eu
gwybodaeth ac yn eu datblygu fel unigolion. 

CroeSo NôL
Croeso cynnes nôl i’r ysgol ar ôl cyfnod o wyliau bendigedig.
Hoffai’r ysgol groesawu Mr. Craig Davies, ein Pennaeth
gweithredol newydd, i’n plith ac, ar nodyn trist, i ffarwelio gyda
Mrs. Delyth Mainwaring sydd wedi ein gadael i gychwyn swydd
newydd. Dymuna pawb lwyddiant, iechyd ac hapusrwydd i’r
ddau yn eu gyrfaoedd.

Hefyd, rydym yn estyn croeso i’r plant a’r staff i’w
dosbarthiadau newydd gan obeithio y byddant yn ymgartrefu
yn llwyr. Croeso nôl i Miss Katie Tanner ar ôl cyfnod o deithio
gan obeithio y bydd hi’n gosod gwreiddiau yma yng
Ngellionnen. Un gwreiddyn
dan y canghennau!

Cafodd blant Blwyddyn 5
eleni, amser bendigedig
yng Nghaerdydd yn ystod
eu gwyliau preswyl. Diolch
i’r staff am eu gofal ac
arweiniad yn ystod y daith.

Mae sgiliau rygbi plant
Blwyddyn 3 a 4 yn amlwg
yn gwella wrth iddynt
dderbyn hyfforddiant gan
Llywarch ap Myrddin. Mawr
yw eu mwynhad.

Gydag amserlen lawn o
waith, gweithgareddau a
mwynhad rydym i gyd yn
edrych ymlaen at flwyddyn
lwyddiannus a chyfoethog
yma yng Ngellionnen wrth Ymestyn am y Gorau Gyda’n Gilydd.

Cofiwch gadw mewn cysylltiad fel ffrindiau’r ysgol wrth ein
dilyn ar Trydar @ygggellionnen

YSGOL GYNRADD GYMRAEG GELLiONNEN



CroeSo Adre oweN

Bu’n hyfryd croesawu Owen Davis, cyn ddisgybl sydd wedi
gwneud tipyn o enw iddo‘i hun ar ôl gwasanaethu gyda chlod
gyda’r Fyddin yn Afghanistan ac ennill medal Dewrder Cudd
am ei waith ymysg llwythau brodorol a dysgu’r iaith Pashto.
Bellach mae Owen yn dilyn cwrs Meddygaeth, ond daeth yn ôl
i rannu ei hanesion gyda myfyrwyr y Chweched. Bydd rhaglen
am y gŵr ifanc arbennig hwn ar S4C yn
mis Rhagfyr.

oSIAN yN freNIN
Pan ewch i weld y ffilm Jack to a King
yn eich sinema leol sy’n olrhain peth o
hanes tîm Pêl Droed Abertawe, cofiwch
wrando ar y gerddoriaeth gefndir. Osian
Jones, blwyddyn 11 sy’n canu’r darn ar
y soddgrwth yn ystod y ffilm a’i enw e’
sy’n ymddangos ymysg y teitlau ar y
diwedd.  Gweithiodd Osian gyda Mal
Pope, y cyfansoddwr, a chael ei ddewis
i ganu’r gerddoriaeth – gwych dros ben!

ymweLIAd CoLeGIo BALmorAL, BueNoS AIreS

Cynhaliwyd gemau rygbi a hoci rhwng disgyblion Ysgol
Ystalyfera a disgyblion Colegio Balmoral o Buenos Aires.
Cafwyd gêm gystadleuol, cyflym a chaled gan dîm cyntaf
Ystalyfera yn erbyn y tîm teithiol. Roedd dylanwad y ddau
gapten, Curtis Davies a Delguy Bautista yn amlwg dros ben,
er i gefnwr Balmoral, Delguy ennill gwobr Seren y Gêm. Y sgôr
terfynol oedd Ystalyfera 27 - 19 Colegio Balmoral. Bu’r gêm
hoci yr un mor gystadleuol dan arweinyddiaeth y capteiniaid
Nia Morgan a Josephina Landy, ond, gwaetha’r modd, colli fu
hanes Ystalyfera yn y gêm honno.

YSGOL GYfUN YSTALYfERA
CyNhAdLedd y GymrAeG

Cafodd disgyblion blynyddoedd 12 a 13 gwrs preswyl
ardderchog gydag Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd ar
ddechrau’r tymor. Cawsant ddarlithoedd a seminarau ar
agweddau o’u hastudiaethau Safon Uwch a chyngor ar sut
ymgeisio i’r Brifysgol. Diolch i’r Adran a’r Brifysgol am brofiad
mor werthfawr.

yStALyferA 45 – 12 CoLeG Gŵyr 

Llongyfarchiadau i’r Tîm Rygbi 1af ar fuddugoliaeth gyntaf y
tymor yn erbyn Coleg Gŵyr o dan gapteniaeth Curtis Davies,
Blwyddyn 13.

LLySGeNNAd Stem

Bu’n hyfryd croesawu John Tucker, gwyddonydd Biofeddygol
gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe a Bro Morgannwg i’r
ysgol.  Cafodd y myfyrwyr sesiwn ardderchog a fu o gymorth
iddynt ddeall prosesau a defnydd o ymchwil biofeddygol ar
gyfer un o’u haseiniadau presennol.
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BeryL A CedrIC yN dAthLu eu PrIodAS Aur

Llongyfarchiadau mawr i Mr a Mrs Cedric a Beryl Price, Y
Ffynnon, Cwmtwrch Isaf ar ddathlu eu Priodas Aur yn
ddiweddar.

Unwyd y ddau mewn glan briodas yn y Capel Newydd yng
Nghwmtwrch ar Gorffennaf 25, 1964, gyda’r Parch Alun Jones
yn gwasanaethu.

I ddathlu’r achlysur hapus nodedig hwn, fe aeth Cedric a
Beryl ynghyd â’u ffrindiau gorau Raymond a Val a Kevin i’r
Ynysmeudwy Arms am bryd o fwyd blasus ac i rannu atgofion
o’r diwrnod mawr hanner can mlynedd yn ôl.

Yn rhan o’u dathliad hefyd fe aeth Cedric a Beryl a
Raymond, Val a Kevin ar fordaith i Fôr y Canoldir ac yn naturiol
iawn roedd y cwmni llon wedi cael amser bendigedig yng
nghwmni ei gilydd ag awelon mwyn y môr yn dyner ar eu
gruddiau

Mae gan Cedric a Beryl un mab sef Ian ac maent yn dadcu
a mamgu balch iawn i Lewys. Pob bendith i Cedric a Beryl a’u
teulu annwyl i’r dyfodol.

PrIodAS Aur
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Mr Robert (Bob) ac
Elsbeth Brough, Heol Twrch, sydd wedi dathlu eu Priodas Aur
yn ystod mis Medi. Mae ganddynt ddwy ferch Heather a Shari,
ac yn famgu a dadcu i Stephen, Anwen a Ioan. Pob dymuniad
da i’r ddau ohonynt.

GeNedIGAeth
Croeso i Samuel James Davies, babi newydd Gareth a
Catherine, Heol Tawe a brawd bach i Erin.

SefydLIAd y merChed
Brigid o Bwlch, yr ochr arall i Aberhonddu oedd y wraig wadd.
Bu’n rhoi gwers enghreifftiol o ‘rag rugging’. Roedd hi’n creu
tlysau i wisgo ac i adduro cydau ac mae’r gwaith rywbeth yn
debyg i’r hen grefft o wneud matiau o garpiau.

yr heN oed
Bu’r aelodau am wibdaith i ffermdy yn Cenarth i weld
paratoadau i wneud caws arbennig. Roedd pob un yn awyddus
i brynu cosyn,ac ar ôl hynny ymlaen i dre Aberteifi am ginio.

mArwoLAeth
Bu farw gŵr Clementine Arnold o Coelbren. Cydymdeimlwn â
hi a’i merch Vicki a’r teulu i gyd.

Hefyd cydymdeimlwn â theulu’r diweddar Dolly Adams, gynt
o Tanyrallt. Roedd hi’n chwaer i Emlyn, John, Katie, Enid ac
yn fodryb i Jean.

AdfywIo
Bu’r grŵp yn dathlu Digwyddiad yr Hydref yn y Neuadd Les ar

CWM-TWRCH

ABER-CRAF

ddydd Sadwrn 13 Medi. Enillydd ‘Blodyn yr Haul’ yn 210
sentimedr oedd Mr a Mrs Muchle, Haulfryn, Heol Tawe. Adran
y plant, yr enillydd oedd Emyr Harris, un ar ddeg a’i frawd
Carwyn, wyth oed o’r Gelli. Eto yn adran y plant enillydd y
deisen oedd Lily Haf Davies, merch Nigel a Sarah Caehopcyn.
Hayley Morgan, Tanyrallt enillodd arian y Clwb Cant.

Bydd y grŵp yn cwrdd eto i’r Cyfarfod Blynyddol ar nos
Fawrth Hydef 7 am chwech o’r gloch yn y Neuadd. Croeso
cynnes i bawb.

Ar ddydd Sadwrn, Hydref 25 bydd Bore Coffi yno ac mae’r
aelodau yn bwriadu creu llyfryn ar y thema Atgofion o Abercraf.
Felly os oes gyda chi luniau yn dangos y hen amser neu
storiau diddorol am amseroedd gynt, dewch â nhw os gwelwch
yn dda. Bydd hen luniau priodasau, gwibdeithiau’r capeli,
lleoedd o ddiddordeb neu partion yn y stryd i gyd yn addas.

PrIodAS
Fe briododd Nia Osborne, Yniswen, gyda Jason Harris,
Abertawe yn Eglwys Abercraf ddydd Sadwrn 20 Medi. Merch
Pam a Ross yw Nia ac wyres i’r diweddar Audrey a Henry John
Evans, Yniswen.

AINoN
Cafwyd oedfa fendithiol
iawn ym mis Gorffennaf
mewn oedfa Gymun dan
ofal y Parchedig John
Talfryn Jones. Yn ystod yr
oedfa, croesawyd a
derbyniwyd pedair
chwaer yn aelodau
cyflawn – Mrs Margaret
Thomas, Mrs Jenny
Williams, Mrs Alvine
Morgan a Miss Mavis
Lewis.

Yn ystod y
gwasanaeth cafwyd
datganiad swynol ar y
Delyn gan Angharad.
Mae newydd eistedd
arholiad Gradd Pedwar ar
y Delyn a’r Piano ac wedi
pasio gyda anrhydedd.
Ein llongyfarchiadau
calonnog iddi a phob
dymuniad da i’r dyfodol.

ChwAeroLIAeth
Roedd y Chwaeroliaeth yng nghapel Ainon wedi ail-ddechrau
ar nos Fercher, Medi 3ydd am 7.00 yr hwyr. Bydd yn parhau
bob yn ail nos Fercher. Croeso cynnes i unrhyw un i ymuno.

GeNedIGAeth
Ar ddydd Iau, Medi 11, ganwyd Mali Ceinwen, merch fach i
Amy a Jeffrey Ingham, Maes Cynog, wyres i Marilyn a Roger
Ingham, Bryn Road ac i Eira a Chris Harris, Pontardawe.

oPerAtIoN ChrIStmAS ChILd
Os am gyfrannu i’r fenter hon eleni, a bod gennych nwyddau
i’w rhoi, cysylltwch â Marilyn Ingham ar 01639 844312 neu
Carol Hughes ar 01639 730597 cyn Hydref 24 os gwelwch yn
dda. Diolch eleni eto, am eich cefnogaeth i’r fenter hon.

Cymorth CrIStNoGoL
Cynhelir Bore Coffi yn y Neuadd Les ar fore dydd Sadwrn,
Tachwedd 8. Cofiwch y dyddiad a dewch i gefnogi yr achos
teilwng hwn.

YSTRADGYNLAIS
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dymuNIAdAu GorAu
Dymuniadau gorau i’r bobl ifanc sydd newydd ddechrau ar
gwrs mewn Coleg neu Brifysgol yn dilyn llwyddiant yn yr
arholiadau yn yr haf.

yN yr ySByty
Ein dymuniadau gorau i Mrs Moira Griffiths, Cwmgiedd sydd
yn Ysbyty’r Gymuned, yn dilyn anaf. Anfonwn ein cofion
cynnes ati gan ddymuno gwellhad iddi.

mArwoLAethAu
Yn dawel yn Ysbyty’r Gymuned ar Fedi 3, bu farw Maida
Williams, Parc Glantawe, mam Wayne, mam yng nghyfraith
Rosaline, mamgu Emma a Nicola, chwaer y diweddar Eirlys.
Yn dawel yn Ysbyty Neville Hall ar Fedi 14, bu farw Terence
Michael Moule (gynt o Ystradgynlais), priod Susan, tad Hayley,
Adrian a Sharon, tadcu Summer, Casey, Lauren, Leah a
Cohen, brawd Vernon a Maureen.

Yn dawel ar Fedi 15, bu farw Vera Davies, Alder Avenue, yn
94 oed, priod y diweddar Bill, mam Marilyn, Elizabeth a Keith
y mab yng nghyfraith, mamgu Evan, Owen a Phillippa, hen
famgu Mitchell, Christopher, William a Jessica.

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

dILyS yN dAthLu PeNBLwydd ArBeNNIG

Roedd Neuadd Les Ystradgynlais yn gyrchfan poblogaidd i
laweroedd o ffrindiau Mrs Dilys Jones ar brynhawn Sadwrn
Gorffennaf 26 a hynny oherwydd ar y dydd hwnnw roedd Dilys
yn dathlu penblwydd nodedig iawn.

Braf iawn oedd cael treulio prynhawn dymunol iawn yng
nghwmni ei theulu annwyl a’i ffrindiau oedd wedi tyrru yno o
bob cyfeiriad, gyda Dilys yn amlwg yn cael amser da ac yn
mwynhau sgwrs fach gyda phawb oedd yno.

Fel arwydd o’i phoblogrwydd yn yr ardal roedd Dilys wedi
derbyn llawer iawn o gyfarchion yn ei llongyfarch ac yn dymuno
yn dda iddi oddi wrth ei ffrindiau. Ategwn ninnau bob cyfarchiad
caredig mae wedi ei dderbyn gan ddymuno i Dilys nerth ac
iechyd a phob bendith i’r dyfodol.

CAPeL y BArAN
Ar y Sul cyntaf o Fedi cynhaliwyd ein cwrdd diolchgarwch. Y
gweinidog gwadd oedd y Parchg Ddr Desmond Davies
Caerfyrddin. Cawsom bregeth a’n cyfoethogodd yn fawr yn
feddyliol ac yn ysbrydol. Pregethodd ar adnod allan o bennod
49 yng Ngenesis, “Y mae Joseff yn gangen ffrwythlon, cangen
ffrwythlon wrth ffynnon, a’i cheinciau’n dringo dros y mur.”
Dywed rhai bod ‘na gyffelybiaeth amlwg rhwng Joseff a Iesu.
Gwaredodd Joseff ei deulu a’i genedl mewn cyfnod o newyn
mawr. Gwaredodd Iesu fyd cyfan. Fel y dywedodd Paul wrth
yr Ephesiaid “ Oherwydd ef yw ein heddwch ni. Gwnaeth y
ddau, yr Iddewon a’r Cenhedloedd, yn un, wedi chwalu trwy ei
gnawd ei hun y canolfur o elyniaeth oedd yn ein gwahanu”.

RHYDYFRO

Pwysleisiodd Dr Davies y dylem ni fel aelodau o eglwys Iesu
fod yn ganghennau ffrwythlon yn ymestyn dros furiau ein
hadeiladau a phorthi angen cymdeithas a byd newynog.
Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, ac mae’n dweud wrthym
ni heddiw.

“Y mae’r cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin;
deisyfwch felly ar Arglwydd y cynhaeaf anfon gweithwyr i’w
gynhaeaf”.

Diolch i’r llu o gyfeillion a ymunodd gyda ni yn ein
diolchgarwch.

Bydd oedfa mis Tachwedd o dan ofal y Parchg Derwyn
Morris Jones, mis Rhagfyr gwasanaeth llithau a charolau, mis
Ionawr y brawd Eifion Walters.

Bydd pob oedfa ar y Sul cyntaf y mis am 2.30 y/p. Croeso
cynnes iawn i bawb

PrIodAS
Ar Fedi’r 4ydd yng ngwesty’r King Arthur, Reynolston, priodwyd
Mr Darrell Thomas, mab Mrs Moira Thomas, Heol Samuel a’r
diweddar Mr Oswlad Thomas, â Erica, merch Mr a Mrs Gareth
Howells, gynt o Ystradgynlais. Mae’r pâr ifanc wedi ymgartrefu
yn Heol Samuel a dymunwn bob hapusrwydd iddynt.

mArwoLAeth
Blin cofnodi marwolaeth Mrs Amanda Thomas, Heol Harries,
gweddw y diweddar Mr Jack Thomas. Estynnwn bod
cydymdeimlad i’w meibion Aled a Hywel a’r teulu cyfan yn eu
colled a’u galar.

CLwB BowLIo
Da yw dweud bod y Clwb wedi cadw’i safle yn y drydedd
gyngrhair eleni. Mae gwir angen gwaed newydd yn y clwb, felly
os oes diddordeb erbyn tymor 2015 cysylltwch â’r ysgrifennydd
Mr Aeron Williams.

Bore CoffI
Ar fore Gwener, Medi’r 19eg cynhaliwyd Bore Coffi Macmillan
yn y Neuadd eleni eto. Ers cychwyn y boreuau coffi wyth
mlynedd yn ôl casglwyd £5,071. Eleni codwyd y swm
anrhydeddus o £738 at yr elusen.

Diolch i bawb am eu haelioni ac i’r trefnwyr yn y Neuadd.

CWMLLYNFELL
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y werN

GŵyL dAthLu CAPeL y werN, 1864-2014
(parhad o’r dudalen flaen)
Manteisiwyd ar yr achlysur hefyd i gyflawni un seremoni
deimladwy iawn, a gyda’r holl deulu yn bresennol cyflwynwyd
rhodd hael iawn gan Mr Doug Roberts o biano hyfryd a
gwerthfawr at wasanaeth y capel er serchus gof am briod hoff
a mam annwyl sef Mrs Mary Roberts oedd hefyd yn aelod
ffyddlon yn y Wern. Yn naturiol iawn nid yn unig rydym fel
Capel yn ddiolchgar i Doug a’i deulu hyfryd am eu haelioni ond
i ddweud hefyd bod y Côr wedi rhagori yn eu datgaiad o un o
gyfansoddiadau hyfrytaf Doug ar y geiriau cyfarwydd – Mi
glywaf dyner lais.

Yn y gyngerdd hefyd gweddus oedd i ni gydnabod llafur
diflino ein hysgrifennydd diwyd a chydwybodol yn y Wern sef
Mr Rhys Williams. Mawr yw’r gobaith bod y gair o
werthfawrogiad didwyll a fynegwyd am y cyfan mae Rhys wedi
cyflawni yn y Wern yn gwneud tegwch i’w ymdrechion clodwiw
ac i’r parch eithriadol sydd iddo ymhlith yr aelodau. Mawr yw
ein diolch i lafurwyr y winllan ymhob man, hwynt hwy sydd yn
goleuo llwybrau’r ffordd ar gyfer y sawl sydd yn eu canlyn.
Mawr yw eu braint.

Fel y gŵyr pawb nid yw’n waith rhwydd i drefnu cyngerdd
a’r holl elfennau a berthyn iddo ac yn sicr iawn bydden ni byth
wedi llwyddo i’r cymaint graddau oni bai i ni elwa’n sylweddol
ar brofiad helaeth Mr Colin Stroud a’i ddoniau amlwg fel
trefnydd. A diolchwyd yn gyhoeddus i Colin am ei gefnogeth
werthfawr.

‘Daeth eto fore
Saboth’ a chynhaliwyd yn
ôl ein harfer oedfa gymun
ar Sul cyntaf y mis yn y
Wern. Mawr yw’r gobaith
y cafodd y gynulleidfa
fendith yn enwedig pan
gymerodd Doug ei le wrth
y piano, a’r fendith honno
ond yn rhagflas ac yn
ernes o’r fendith yn
oedfa’r hwyr oedd yn
ymaros y llu o ffrindiau
oedd yn eistedd wrth
draed y Parch Bernant
Hughes ac yn gwrando
arno. Doedd dim amheuaeth ym meddwl pawb oedd yn
bresennol bod yr ysbryd am ennyd bach wedi nythu o fewn
muriau’r capel a thrwy weinidogaeth ysbrydoledig ein cyfaill yn
y pulpud, daeth pawb ohonom o dan ei ddylanwad a chael ein
cyfoethogi’n sylweddol. Cafwyd Bernant ar ei orau yn yr oedfa,
a mawr yw’r diolch ei fod wedi cael nerth ac iechyd i fod gyda
ni a chael rhan yn yr Ŵyl.

Tro’r ifanc oedd hi nos Fercher i’n difyrru a’n syfrdanu gan
eu doniau amlwg. Yr unig air cymwys fedra’i feddwl amdano i
ddisgrifio’r noson yw’r gair gwefreiddiol. Roedd pob un o’r
artistiaid ifanc ar eu gorau a mawr oedd ein hedmygedd
ohonynt. Fe’u cyflwynwyd gan Miss Sian Thomas yn ei ffordd
ddihafal ei hun a mawr oedd y gymeradwyaeth i Chantelle
Phillips, Josh Morgan, Sian Hughes, Stefan Ortega Davies,
Iestyn Thomas, Angharad Samuel, Megan Rowe, Rebecca
Hughes, Sofia Ortega Davies, Steffan Leonard, Ffion Morgan,
Anya Welch, Osian Jones, Carwyn Jones ac i aelodau Band y
Wern sef Louise, Eilir Jayne a Nick am eu perfformiadau
graenus a meistrolgar. Yn cyfeilio i’r cerddorion ifanc oedd
Elfair a Louise. Boed i ni ymhyfrydu yn ein pobl ifanc a rhoi pob
cyfle iddynt hybu ac amlygu eu doniau a diolch unwaith eto am
gynulleidfa wresog a gwerthfawrogol.

YSTALYFERA

Ar nos Wener trefnwyd noson gymdeithasol yn y festri ar
ffurf rhaglen ddogfen yn olrhain hanes y capel yn fras o gyfnod
ei sefydlu ym 1864 hyd at 2014. Yn cymryd rhan oedd Rhys
Williams, Dafydd Glyn Griffiths, Howard Roberts, Colin Stroud
a Gareth Hopkin gyda Doug wrth y piano. Daeth y noson i ben
wrth i bawb oedd yn bresennol ddodd at ei gilydd o gwmpas y
byrddau i fwynhau’r lluniaeth bendigedig oedd wedi ei baratoi
gan Adrian a Dorothy y Gegin Fach. A daeth y noson i ben yn
sŵn cyfeillion yn cymdeithasu’n felys â’i gilydd.

Daw hyn â ni wedyn at y gymanfa ganu ar y nos Sul
ganlynol a gwledd i’r llygad yn wir oedd gweld y capel yn
gyffyrddus lawn a
phawb yn mwynhau
eu hunain ac yn
ymuno’n hyfryd
iawn yn y canu.
Roedd yr hen
ffefrynnau i gyd yn y
rhaglen a gyda Côr
Dathlu ar y galeri,
Conway yn arwain,
Doug ar yr organ, Dr David Lyn ar y piano cafwyd môr o ganu.
Yn ychwanegol at hyn parod iawn, ar rybudd byr oedd Steffan
Leonard i adrodd darn o’r Ysgrythur ar ddechrau’r Gymanfa, a
gwerthfawrogwyd ei gyfraniad sylweddol gan bawb oedd yn
gwrando.

Llywydd y Gymanfa Ganu oedd Miss Sian Thomas ac mewn
geiriau dethol roedd Sian wedi manteisio ar yr achlysur gan ei
bod yn ferch i’r Parch R. H. Thomas a Mrs Thomas, i rannu llu
o’r atgofion hyfryd oedd ganddi wrth iddi dyfu i fyny yn
Ystalyfera a bod yn ferch y mans. Diddorol oedd ei chlywed yn
sôn am y gwasanaethau Nadolig a Chymanfaoedd Canu y
gorffennol pan oedd tipyn o fynd ar y dathliadau hyn. Yn
bresennol hefyd oedd Mrs Gaynor Richards a chafwyd gair
pwrpasol ganddi i ddod â’r Ŵyl i ben. Yn wir roedd y Gymanfa
Ganu yn uchafbwynt teilwng iawn i’r wythnos o ddathliadau
roeddem wedi trefnu i fawrygu y tadau gynt ac i roi diolch i’r
Duw Mawr am ei holl ddaioni tuag atom.

Ac i ddathlu ymhellach roedd pawb wedi mwynhau Cinio’r
Dathlu yn yr Oxwich Bay, eto wedi ei drefnu gan Colin, ac i
gloi’r dathliad yn deg y stondin deisennod yn Tesco’s oedd
wedi profi’n boblogaidd iawn gan siopwyr yr ardal.

Cystal i ni gyfaddef, fe’n gwyleiddiwyd bawb ohonom gan y
fath gefnogaeth a gawsom fel capel yn ystod Wythnos y
Dathlu. Mawr yw ein diolch i bawb oedd wedi ymuno â ni yn y
gwahanol gyfarfodydd, i’n gwesteion ac i’r noddwyr am eu
haelioni, a’r gwahanol gyrff am grantiau. Diolch am bob
cefnogaeth a phob cyfraniad mewn unrhyw fodd a wnaeth ein
dathliad yn un teilwng a llwyddiannus. Boed i’r Ŵyl fod yn fodd
i’n hatgoffa am yr hyn sy’n bosibl wrth i ni ddod at ein gilydd i
fwynhau pethau gorau bywyd.

Arglwydd melys ydyw cerdded
Ar y ffordd tua Seion Fryn
Teithio hon y bu ein tadau
Yn finteioedd heirdd cyn hyn
Hapus ydym
O gael rhodio yn ôl eu traed.

Eiddo i ninnau yw’r fraint a gwna ni’n debyg
I’r ffyddloniaid dewrio’n gynt.
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PANt-teG

LLoNGyfArChIAdAu
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da I Lowri wyres Mrs Jane
Edmunds a merch Keith a Nia sydd newydd ymuno â’i chwaer
Non ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Lowri a’i bryd ar fod yn
gyfrifydd a mae Non ar y drydedd flwyddyn yn dilyn cwrs
fferylliaeth.

Braf hefyd oedd cael cwmni Dr Rebecca Earland, mewn
oedfa yn ystod ei gwyliau haf. Mae Rebecca wedi dechrau ar
ei swydd gyntaf fel meddyg yn Ysbyty Gwynedd Bangor. Pob
dymuniad da iddi hithau hefyd yn ei gyrfa.

GweLLhAd BuAN
Dymunwn adferiad buan i Enid Hutchings, Tyle’r Alltwen, sydd
wedi torri ei braich wrth gwympo yn y tŷ.

PwyLLGor mACmILLAN – ffrINdIAu’r ALLtweN
Trosglwyddodd Karen Dawson £410 i Bwyllgor Macmillan,
Ffrindiau’r Alltwen. Casglodd yr arian wrth redeg hanner
marathon Abertawe. Mae yn rhedeg yn rheolaidd gyda Clwb
Rhedeg Menywod Cymru.

Karen Dawson, a’r bwced yn trosglwyddo £410

Ar ddydd Iau, Medi 11, cynhaliwyd Ffair grefftau yng ngwesty
Manor Park Clydach a drefnwyd gan y Pwyllgor. Llwyddwyd i
wneud £1,715 a charai’r trefnyddion ddiolch o galon i’r
stondinwyr a’r cefnogwyr fu’n mynychu’r fenter.

Ffair Grefftau Manor Park 

Cynhelir Sioe Ffasiynau yng ngwesty Manor Park Clydach ar
nos Iau Tachwedd 6. Pris £10 yn cynnwys ffowlyn yn y fasged.

y CAPeL
Ar ddechrau’r mis cyfeiriodd ein gweinidog y Parchedig Gareth
Morgan Jones at y garreg goffa o’r Rhyfel Byd Cyntaf yng
nghornel y Capel.
Yn dilyn hyn aeth Huw George ati i wneud tipyn o ymchwil
ynghlŷn â’r bechgyn a gollodd eu bywydau.

YR ALLTWEN

• William T. Gibbs – 6ed Bataliwn De Caerhirfryn bu farw ar 
18 Awst 1915 yn 25 mlwydd oed.

• Sidney Williams - 16fed Bataliwn Ffiwsilwyr Cymreig a fu 
farw ar 11 Gorffennaf 1916 yn 23 mlwydd oed.

• D. Ivor Griffiths - 14fed Bataliwn y Gatrawd Gymreig a fu farw
ar 14 Ebrill 1916 yn 25 mlwydd oed.

• David Daniels - 2 Bataliwn Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a 
fu farw ar 29 Medi, 1916 yn 20 mlwydd oed.

• Willie Thomas – 9fed Bataliwn, Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
a fu farw ar 19 Medi 1918 yn 23 mlwydd oed.

• Gwilym Jones – 2 Bataliwn Cyffinwyr De Cymru fu farw ar 
3ydd Rhagfyr 1917 yn 29 mlwydd oed.

Bu Huw yn twrio ym mhapurau yr Herald of Wales, Y Llais
Llafur a’r Cambrian Leader ynghyd a’r cyfrifiad i ddod o hyd i’r
wybodaeth sydd wedi ei osod mewn arddangosfa raenus a
diddorol iawn o flaen y garreg goffa a diolchwn iddo am yr holl
waith.

Dyma’r geiriau sydd ar y garreg – “Mewn ffydd y bu farw y
rhai hyn oll heb dderbyn yr addewidion eithr o bell eu gweld
hwynt”.

Wrth ymyl y garreg goffa mae Rhestr Anrhydedd y 75 o
fechgyn o’r capel a ymunodd â’r llynges neu’r fyddin yn ystod
y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r rhif yn syndod i ni.

Ar Ddydd Sul Tachwedd 9 am 3 o’r gloch cynhelir oedfa i
gofio am y Rhyfel Byd cyntaf ar y cyd gydag aelodau Eglwys
Sant Ioan a’r gymuned. Hefyd cawn gwmni Côr Rygbi Treforys
o dan arweiniad ein horganydd D. Huw Rees.

CydymdeImLo
Yn 91 mlwydd oed bu farw Ruby Jones, Lôn y Wern gwraig Bill
a mam Stephen.

Yn 88 mlwydd oed bu farw Dilys Evans, mam yng nghyfraith
Anne Richards a mamgu Rhys a Catrin.

Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’r ddau deulu hyn yn eu galar.

dAthLu dwywAIth
Braf yw cael cofnodi bod newyddion da wedi dod i aelwyd 12
Heol y Parc, Alltwen dros fisoedd yr haf.

Ar ôl tair blynedd o hyfforddiant gyda Price Waterhouse
Coopers yn Abertawe mae Heather merch hynaf Randall a
Rose Williams wedi llwyddo yn ei harholiadau terfynol ar gyfer
bod yn gyfrifydd siartredig.

Fe fydd Heather yn parhau ei gyrfa gyda’r cwmni ac yn
arbenigo yn y maes trethu.

Yn ychwanegol mae Catherine, yr ail ferch wedi graddio
gyda anrhydedd mewn deintyddiaeth o Brifysgol Bryste. Fe
fydd Catherine yn gwneud ei blwyddyn o hyfforddiant
proffesiynol yng Nghaerfaddon a bydd hi’n dechrau ar ei gwaith
yno mis Medi.

Mae Heather a Catherine wedi dod â chlod i’w hunain, i’w
hardal ac i’w rhieni. Pob dymuniad da iddynt i’r dyfodol.
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PrIodASAu ArBeNNIG
Llongyfarchiadau i Margaret a Roy Davies, Lôn y Wern ar
ddathlu eu Priodas ddiemwnt, ac i Mary Rebecca a Martin
Dew, Lôn y Wern ac Ann a Ian Davies, Lôn Hir ar ddathlu eu
Priodas Arian.

CyfuNdeB GorLLewIN morGANNwG
Cynhaliwyd cyfarfod Chwarter Gorllewin Morgannwg yn y
Capel nos Fercher Medi 17.

Roedd y rhannau arweiniol yng ngofal aelodau’r Alltwen
gyda Delma James yn darllen Michah 4, adnodau 1-5, a
Rhydwen James yn darllen “Y Tangnefeddwyr” gan Alice
Evans. Offrymwyd y weddi gan Anne Richards.

Croesawyd pawb gan y Cadeirydd y Parchedig Jill Hailey
Harries, Bethel Sgeti.

Cymeradwyd bod Owen Pugh, Tabernacl Pontardawe ag
yntau wedi pregethu tair pregeth brawf yn gymwys fel
ymgeisydd i ddilyn cwrs i’w hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth.
Pob bendith iddo.

Cafwyd anerchiad cryno ac amserol gan y Parchedig Ddr
R. Alun Evans, Llywydd yr Undeb ar y thema Crist y Cymod a
pwysleisiodd ein bod yn coffau nid dathlu y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyfeiriodd at lythyrau roedd ei dad wedi anfon at ei nain o’r
ffosydd yn Ffrainc. Pan ddychwelodd o’r rhyfel roedd yn
heddychwr. 

Cafwyd lluniaeth ysgafn yn y festri ar ôl y cyfarfod a
diolchwyd i chwiorydd yr Alltwen gan y Parchedig Derwyn
Morris Jones.
Diolch i Iwan Shopland am ei wasanaeth wrth yr organ.

tABerNACL

oedfAoN mIS hydref
5 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb

12 5.30 Y Brawd Gareth Hopkin
19 10.30 Y Brawd Owen Pugh
28 10.30 Oedfa’r Chwiorydd 

oedfAoN mIS tAChwedd
2 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb
9 10.30 Oedfa Sul y Cofio San Pedr
9 3.00 Y Brawd Owen Pugh Sul y Cofio

16 10.30 Y Brawd Owen Pugh
23 10.30 Y Parch Clive Williams oedfa Saesneg
30 10.30 Y Brawd Owen Pugh

oedfA’r CyNhAeAf A dAdorChuddIo dwy GArreG
GoffA 
Ar ddydd Sul 5ed Hydref 2014 am 10.30 o’r gloch byddwn yn
cynnal Oedfa’r Cynhaeaf ac hefyd yn dadorchuddio dwy garreg
goffa i’n cyn weinidigion y Parchedig W. T. Owen a’r Parchedig
T. Elfyn Jones. Bydd aelodau’r ddau deulu yn bresennol ac
edrychwn ymlaen yn fawr iawn i’w cwrdd unwaith eto. Mae
croeso cynnes i bawb i ddod i’r achlysur yma.

GwASANAeth ArBeNNIG
Am 3.00 o’r gloch ar Sul 9fed Tachwedd byddwn yn cynnal
gwasanaeth arbennig i gofio aelodau o’r eglwys a syrthiodd yn
y Rhyfel Byd cyntaf. Bydd aelodau eu teuluoedd yn bresennol
a bydd yn achlusur cofiadwy.

CyNGerdd mAwreddoG
Cynhelir ein cyngerdd nesaf yn y Tabernacl am 7.00 o’r gloch
ar 8fed Tachwedd 2014. Cymerir rhan gan y cor arbennig ’Parti
Llwchwr’ ac hefyd rhai o ieuenctid Cwmtawe sydd yn rhan o
gôr ‘Twrw Tawe’. Yr unawdydd fydd Ashley Rodgers gydag
Anna Harris ar y ffliwt. Pris mynediad yw £5.00 gyda phlant am
ddim. Bydd y drysau yn agored am 6.30.

PONTARDAWE
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GwASANAeth NeILLtuo

Cynhaliwyd gwasanaeth yn y Tabernacl ar ddydd Iau Medi
11eg i gydnabod yn ffurfiol Mr Owen W. Pugh fel Arweinydd
swyddogol y capel.

Mae Owen wedi bod yn cynnal gwasanaethau yn y capel
am y tair mlynedd diwethaf ac yr oedd yn ystyried y swydd yn
anrhydedd yn enwedig gan ei fod wedi mynychu’r Tabernacl
ers yn bedair oed.

Yn y llun uchod fe welir y gwahoddedigion a gymerodd ran
yn y gwasanaeth. O’r chwith mae y Parchedig Gareth Thomas,
y Parchedig Gary Green, Robat Powell, John Jones, Dr. Phil
Davies, Margaret Davies, Ferial Roberts, Owen Pugh, Eifion
Walters, Eric Francis, Gareth Hopkin a’r Parchedig Ganon
John Walters. Yn dilyn y gwasanaeth, trefnwyd lluniaeth gan
gymdeithas ‘Ruth a Naomi’ ar gyfer yr achlysur arbennig hwn.

Hoffai Owen ddiolch i bawb a gymeroedd ran er mwyn
gwneud yr achlysur yn un i’w gofio.

CASGLIAd I’r PANtrI
Yn ystod Gwasanaeth
Neulltio ein harweinydd
Owen Pugh casglwyd swm
sylweddol o £200 er mwyn
rhoi cymorth ariannol i’r gell
fwyd ‘ Y Pantri’ sydd ‘nawr
wedi ei sefydlu yn festri’r
Tabernacl. Dyma lun o Owen
yn trosglwyddo siec o £200 i
Andrew Nicholson, trysorydd
Y Pantri yn ystod ein
gwasanaeth ar 21af Medi.

CyNGerdd y PANtrI 
Ar ddydd Gwener 10fed
Hydref am 7.00 y.h. bydd cell fwyd ‘Y Pantri’ yn cynnal
cyngerdd arbennig yn Eglwys San Pedr ym Mhontardawe i
godi arian i’r elusen. Yn cymryd rhan fydd Cor Polyffonic
Castell Nedd, plant Ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe ac
unigolion eraill. Bydd tocynnau yn £5.00 neu £2.50 i blant dan
16 oed. Medrwch ffonio Sue Northcott ar 01792 863814 am
fwy o fanylion.

CANGeN heN oed PoNtArdAwe
Ar 4edd Mehefin cafoddd aelodau’r gangen eu cludo i
gynhadledd a rali’r Hen Oed ym Mhorthcawl ac wedyn i
Ddinbych y Pysgod ar 23edd Gorffennaf. Hefyd ar 10fed o Fedi
aethant ar wibdaeth i Gaerfyrddin ac ar 22ail Medi aethant i
Weston Super Mare am y diwrnod. Diolch i’r Lotteri
Genedlaethol maent wedi cael grant o £3000 a byddant yn awr
yn medru cario ymlaen i gyflwyno’r aelodau i fwy o lefydd
diddorol yn y dyfodol.

Dyma’r gwestion a ddaeth i ddiddanu aelodau’r Hen Oed
dros y mis diwethaf. Ar 5ed Medi cawsant y cyfle i glywed Mr
Chris Pyke ar y piano, Mrs Thea Lewis, soprano a Mr Paul
Morgan, baritone, Ar 19edd Medi gwelsant luniau amrywiol gan
Mr Roy Davies.A r 26ed Medi cawsant noson gymdeithasol
gyda’r aelodau yn difyrru eu hunain wrth sgwrsio, yfed paned
o de a blasu cacennau a brechdanau.

Mae’r Gangen yn cwrdd bob nos Wener am 7.00 o’r gloch
a mae gwahoddiad cynnes i unrhyw un i ymuno. Mae’r
pwyllgor yn awyddus iawn i groesawu aelodau newydd.
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SoAr

CyfArfod PreGethu
Croesawyd aelodau Tabernacl atom i’r oedfa ar Fedi 14. Y
Parchedig Cynwil Williams oedd y pregethwr. Testun y bregeth
oedd efengyl Ioan – a phwrpas arbennig Ioan yn tynnu sylw
a’r arwyddocad pedwar o’r “saith arwydd”. Rydym yn
ddiolchgar iawn i’r pregethwr am ddod atom ar fyr rybudd am
i’r Parchedig Lona Roberts fethu “cadw’r oed”.

Mae’r Ysgol Sul (11.30 y bore) a’r clwb plant (Nos Lun 6o’r
gloch) wedi ail-ddechrau wedi’r haf. Mae croeso i bob plentyn
(dros 7 oed) fynychu un, neu’r ddau ohonynt. Maent yn cael
hwyl dan ofal Hefin, Sioned a Helen.

Cyfarfu pwyllgor y tair eglwys yn Tabernacl Ystradgynlais ar
Fedi 5, i drefnu gweithgareddau ac i gael adroddiad gan Hefin
o’r gwaith a wnaed ac y bwriedir ei wneud yn y dyfodol.

Ar Fedi 18 bu cyfarfod gweddi yn Brynllynfell i ofyn bendith
Duw ar y gwaith.

Bu’n rhaid gohirio cyfarfod a drefnwyd ym Moreia,
Casllwchwr ar Fedi 10. Ein gobaith oedd cyfarfod grŵp o
Weinidogion o Fryniau Casia ar eu hymweliad a’r Fam Eglwys
(Eglwys Bresbyteraidd Cymru). Yn anffodus, ac er mawr siom
roedd yn rhaid gohirio am fod eu ‘visas’ heb gyrraedd mewn
pryd.

Beth bynnag, ar Fedi 3, yn Salem Creunant, cawsom
adroddiad a lluniau o waith yr eglwys yn yr India, gan Mrs
Bethan Richards (un o flaenoriaid Trinity, Abertawe) a fu yno
ar ymweliad yn ystod Gorffennaf – yn wir, pererindod ydoedd i
un a gafodd ei magu yno yn blentyn i genhadon. Mae’r eglwys
yn fawr ei pharch yno, hyd yn oed gan aelodau crefyddau eraill,
nid yn unig am ei gwaith Cristnogol, ond hefyd ym myd addysg,
ac iechyd. Un elfen o’r gwaith beth bynnag sy’n amharu ar y
darlun hyfryd yw’r ffaith nad oes croeso i’r gwragedd i’r pulpud
nac fel swyddogion – ar hyn o bryd!

Ar Hydref 14, bydd cyfarfod ym Methel Llangyfelach. Ceir
darlith gan y Parchedig Ddoctor Watcyn James ar Thomas
Charles a Diwygiad “Y peth ei hun”

Ar Hydref 18 cynhelir “Sadwrn yn Soar” Parchedig, Ddr
Watcyn Jams fydd yn arwain am 3 y prynhawn a 6 yr hwyr.
Croeso cynnes i bawb.

ANrhydedd
Yn ystod cynhadledd NATO cafodd swyddogion gweisg y byd
gyfle i weld cynnyrch Cymru yn Nhŷ Tredegar.
Cafodd y cigydd Clinton Roberts yr anrhydedd o fod y cigydd i
arddangos cig oen ac eidion Cymru a hynny yn hyfryd iawn ar 
blatiau gwyn a glas.

CAPeL y NANt
Yn ystod mis Medi gwasanaethwyd gan y Parchedigion Ieuan
Davies,Ddr Noel Davies, Ryan Thomas, Desmond Davies a’n
harweinydd Robat Powell. Cynhaliwyd dau gwrdd cyfoes am
hanner awr wedi naw.

Yn ystod mis Hydref cynhelir ein cyfarfodydd Diolchgarwch
ar Sul Hydref 12fed. Am 9.30 yng nghwmni Janice Walters ac
Annette cawn oedfa gynnar yn null oedfa Taize ac am 10.30
cwrdd diolchgarwch teuluol. Ar brynhawn dydd Llun am 2.30
cynhelir Cwrdd Diolchgarwch byr i rai sy’n anabl ac yn methu
dod yn gyson.Os carech gael cludiant cysylltwch ag Annette.
843440.

Cymorth CrIStNoGoL
Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Clydach Cymorth Cristnogol
ym mis Medi . Adroddwyd bod y Pwyllgor wedi bod yn gyfrifol
am godi £4094.49 hyd Medi. Diolchwyd i bawb am eu
hymdrechion yn y gymuned a threfnwyd nifer o ddigwyddiadau
i godi arian i Gymorth Cristnogol yn ystod y tymor nesaf.

Ar Hydref 18 a 19 bydd penwythnos Cyfiawnder Hinsawdd

CLYDACH

Cymorth Cristnogol . Gobaith Cymorth Cristnogol yw y bydd yr
amrywiaeth o weithgareddau ar bwnc yr amgylchedd gan
eglwysi ledled y wlad yn cynorthwyo pawb i ddeall pa mor
ddifrifol yw bygythiad cynhesu byd-eang. Yn arbennig , eu
gobaith yw dangos sut mae’r cynhesu’n effeithio’n arbennig o
ddrwg ar dlodion y byd er mai gwledydd cyfoethog sy’n achosi’r
broblem.

Hefyd, bydd taflenni ar gael a chroeso i bobl i gerdded a
gweddïo ar amser mwy cyfleus iddyn nhw. 

merChed y wAwr

Rhai o aelodau’r ardal ym mhenwythnos Merched y

Wawr yn Llanbed.

Cynhaliwyd cyfarfod ym mis Medi, cyfarfod cyntaf y tymor.
Roedd yn gyfle i’r aelodau ymaelodi am y flwyddyn newydd
gyda chroeso brwd y Cadeirydd Jean Bowen. Roedd deg o’r
merched wedi bod ym Mhenwythnos preswyl y Mudiad yn
Llanbed a chafwyd hwyl yn profi Cyfaredd y Canolbarth.
Penwythnos addysgiadol a chyfle i gael hwyl gyda aelodau
eraill dros Gymru gyfan.Codwyd £24,00 llynedd drwy werthu
bagiau i Gymorth Cristnogol. Eleni casglu ategolion fyddwn yn
ei wneud – Ategolion at y Galon (Accessories). Os oes
gennych fwclis, breichled, sgarff, cyfareddwr (fascinator) yn hel
llwch rhowch ef at gasgliad Merched y Wawr. Derbynir mwclis
wedi torri hefyd- gellir ailddefnyddio’r gleiniau/bîds

GuILd y weSLe-yr eGLwyS fethodIStAIdd SAeSNeG

Dyma lun o’r merched prysur o Eglwys Fethodistaidd Clydach
adeg trefnu bore coffi Macmillan. Codwyd £265. Maent yn
ddiolchgar i bawb a gefnogodd 

Eleni mae’r Guild yn gant oed. Hon yw’r unig Guild yng
Nghylchdaith Gŵyr yr Eglwys Fethodistaidd ac ar Sul Hydref
19 am 3 o’r gloch cynhelir gwasanaeth arbennig i ddathlu’r
canmlwyddiant yng Nghapel y Nant gyda Arolygydd y
Gylchdaith y Parchg Howard Long yn gwasanaethu.Ceir te i
ddilyn yn nghapel Bethel gerllaw.

Ym mis Tachwedd ar Dachwedd 1af rhwng 2- 4 o’r gloch
byddant yn cynnal Ffair Grefftau yn y Neuadd Gymuned i godi
arian tuag at eu cronfa i godi arian tuag at Apêl Mr X.
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y NeuAdd
Mae’r gwaith ar y neuadd yn dod yn ei flaen yn dda.
Derbyniwyd grantiau ar gyfer y gwaith adnewyddu eisoes.
Rydyn yn ddiolchgar iawn i’r canlynol WREN (Waste Recycling
Enviornmental Ltd);Ymddiriedolaeth Pantyfedwen, Garfield
Weston Foundation,All Churches Trust, Cyngor Dinas
Abertawe - Cronfa Ymddiredolaeth deddf eglwysi Cymru
Abertawe, a haelioni ein haelodau.

Oherwydd y gwaith rhaid newid ychydig ar ein trefniadau a
rhai o’r grwpiau wedi gorfod symud lleoliad dros dro.

Mae’r Dosbarth Gwnïo a arferai gwrdd ar brynhawn Llun
bellach yn cwrdd yn Neuadd y Gymuned;Merched y Wawr yng
Nghalfaria.Mae’r Cylch Ti a Fi o dan ofal Leanne Walker yn
cwrdd yn Neuadd y Moose ar fore Mawrth rhwng 9 – 11.Mae’r
grwpiau eraill yn defnyddio’r Capel.

Cynhaliwyd cwrdd o’r Chwaeroliaeth yn ystod y mis ac fe
fydd yn cwrdd unwaith y mis ar y prynhawn Mawrth cyntaf am
2 tra pery’r gwaith ar y Neuadd .

GrŵP eGLwyS A ChymdeIthAS
Arferwn gefnogi dwy elusen bob blwyddyn ond oherwydd y
gwaith ar y Neuadd cefnogwn y gwaith i wella’r Neuadd ac
Elusen Maggie’s Singleton eleni .Trefnwyd bore coffi yng
nghartref Annette a Dewi yn Llawryfesen i godi arian. Diolch i
bawb a gefnogodd. Trefnir y bore coffi nesaf yng nghartref
John a Brenda yn Kingrosia ar Hydref 17fed.

Dymuniadau gorau i Gwyneth Watkins yn Ysbyty Singleton.
Da clywed bod Tal ac Iris Williams yn gwella ar ol cyfnod yn yr
ysbyty.Dymuniadau gorau i Menna Date fydd yn derbyn
triniaeth gyda hyn.

Llongyfarchiadau i Iestyn Llyr sydd wedi graddio mewn
Peirianneg Electroneg eleni a dymuniadau gorau i rai o’n
hieunctid fydd yn cychwyn ar gwrs coleg yn fuan, i Lowri Fflur
sy’n mynd i Fryste i ddilyn cwrs Milfeddygaeth,Buddug Islwyn
a Rhodri Nichols yn mynd i Brifysgol Caerdydd, Lucy Russell
fydd yn mynd i Fryste a Meilyr Powell yn astudio ar gyfer
Doethuriaeth ym Mhrifysol Abertawe.

CymdeIthAS hANeS CLydACh
Yn ystod mis Medi daeth Phil Treseder, hanesydd Amgueddfa
Abertawe i siarad am y Rhyfel Mawr a’i effaith ar Abertawe yn
Llyfrgell Clydach.

Mae’r Gymdeithas wrthi yn casglu atgofion trigolion lleol am
y Rhyfel ar gyfer cyhoeddiad diwedd y flwyddyn. Mae
Arddangosfa gan y Gymdeithas yn parhau yn y Llyfrgell.

Diddorol oedd darllen yng nghylchlythyr Oriel Glyn Vivian
fod llun olew o Mametz Wood, lle lladdwyd cymaint yn y Ryfel
Mawr, o waith Edward Handley- Read wedi ei gyflwyno i’r Glyn
Vivian gan Syr Alfred Mond y diwydiannwr a sylfaenydd ICI, ei
dad oedd sylfaenydd gwaith y Mond. Ar awgrym Mond y
sefydlwyd yr Imperial War Museum yn Llundain a fe oedd
Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr cyntaf ond teimlai y dylai’r
llun fod yng Nghymru yn hytrach nag yn Llundain. Mae
Ffrindiau OrielGlyn Vivian yn gobeithio y gellir gweld y llun yn
gyflawn pan ailagorir Oriel fydd yn cofio’r Rhyfel Mawr ganrif
ymlaen yn 2016. 

PeNCAmPwr NofIo
Ym mis Awst eleni, bu Rhodri
Humphries yn cystadlu dros dîm nofio
‘Meistri’ y Llynges Brydeinig ym
mhencampwriaeth meistri’r byd ym
Montreal, Canada.

Dyma’r gystadleuaeth nofio fwyaf yn
y byd tu fas i’r Gemau Olympaidd.
Roedd 6000 o nofwyr o 97 gwlad yn
cystadlu, gan gynnwys llwyth o gyn
Olympwyr a phencampwyr byd.

Yn ei adran oedran ef (rhwng 30 a
35 oed) daeth yn 3ydd, 8ed, 10ed a
12ed yn ei rasus, gan osod recordiau
Cymreig a’r Llynges mewn dwy
ohonynt.

Mae’n anelu tuag nofio’r sianel i Ffrainc yn Awst 2016 a
phencampwriaeth ‘Y Meistri’ eto yn Auckland, Seland Newydd
yn 2017.

Mae Rhodri yn gyn aelod o glwb nofio Pontardawe yn ei
ieuenctyd. Enillodd gap Ysgolion Cymru tra yn Ysgol
Ystalyfera, ond mae’n aelod o glwb Yeovil nawr. Mae Rhodri
Humphries yn fab i David a Pauline Humphries o Waungron,
Clydach, brawd Rhian ac Aled.

SwyddfA BoSt wedI Symud
Mae’n rhaid craffu yn fanwl i weld yr arwydd Cymraeg ar y
Swyddfa Bost yng Nghlydach, a hithau wedi symud. Mae
gwaith mawr wedi bod yn mynd ymlaen ac erbyn hyn mae’r
cownter mewn cwtsh bach yng nghornel siop fwyd Premier ar
sgwar y Mond. 

NeBo
Mae’r amser yma o’r flwyddyn wedi cyrraedd eto lle cafwyd
gwledd gan blant yr ysgol gynradd. Diolch i’r athrawon Mr.
Rhys Williams, Mrs. Bowkett, Miss Lewis, Miss Williams, Mrs.
Kesterton, Miss Law a Mrs. Davies, ac roedd Mr. Glyn Davies
yn chwarae y piano, ac fe lywyddwyd yr oedfa prynhawn gan
y Pennaeth Mrs. David.

Cafwyd anerchiad i’r plant gan y Parch Ifan Rhisiart Roberts
o Bontyberem .Dysgodd gân newydd i’r plant ac roeddent wrth
eu bodd yn ei chanu.

Mae’r Parch. Ifan Roberts yn gweinidogaethu mewn naw
capel yng Nghwm Gwendraeth trwy gymorth ei briod Catrin.
Gŵyl Ddiolchgarwch yn wir ystyr y gair, prynhawn a hefyd yr
hwyr. Roedd y casgliad a chyfraniad o’r llysiau yn cyrraedd
£200 i Elusen yr Annibynwyr tuag at Cymorth Cristnogol i Haiti.
Diolch i bawb am eu cyfraniad a’u cefnogaeth, ac i’r ychydig
wnaeth addurno y Capel.

LLoNGyfArChIAdAu
Mae ein horganyddes wedi dyweddio yn ddiweddar sef Eiri
Evans gyda Aron Jones. Ein dymuniad yw iddi hi ac Aron fod
yn hapus yng nghwmni ei gilydd. Diolch i Eiri am ei nerth a’i
hegni i godi arian tuag at lawer elusen a hefyd ei chyfraniad
tuag at Nebo o Sul i Sul yn chwarae yr organ.

Llongyfarchiadau hefyd i Dr. Barry a Linda Plummer ar
ddathlu eu Priodas Aur ac ychydig ddyddiau wedyn roedd
Vivienne a Gwennyth Davies Heol Myddfai yn dathlu eu
Priodas Aur hwythau.

Vivienne a Gwennyth Davies.

FELINDRE
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CydymdeImLo
Cydymdeimlwn gyda Lindsey a’r teulu Llwyngwenno ar iddi
ffarwelio gyda’i modryb Gloria.

Tristwch a ddaeth i’r pentref pan fu farw James Williams, 8
Bwlch-y-gwin. Rydym yn cydymdeimlo gyda’r plant bach
Maddie a Joey James, hefyd yn cydymdeimlo yn ddwys dros
ei dad a’i fam y Cynghorydd a Mrs. Dorian Williams ei frodyr
David a Paul a’u teuluoedd a’i ffrind Hannah. Roedd yr Eglwys
a Coedgwilym o dan ei sang o dan arweiniad y Parch Lyndon
Taylor. Coffa da amdano yn blentyn yn yr ysgol Sul a’r ysgol
gynradd ac yn blentyn serchus a hawddgar.

ySByty
Rydyn yn falch i glywed fod Vicky fel mae yn cael ei nabod sef
Vicky Crwca Bach wedi bod yn yr ysbyty ond adref erbyn hyn
ac yn teimlo llawer gwell ac yn lwcus iddi gael triniaeth yn syth
pryd hynny. Hefyd wedi cael triniaeth law feddygol yn ysbyty
Treforys mae Eryl Jones Carreg Llwyd ar ei llaw ond rwy’n
credu mai’r boen fwyaf ar hyn o bryd yw ei bod yn methu gyrru.
Gwellhad llwyr a buan i ti.

CANoLfAN weIthGAreddAu GArNSwLLt
Diolch i bawb wnaeth drefnu gweithgareddau ar gyfer y plant
trwy dymor gwyliau‘r haf ac i’r gwirfoddolwyr am eu
gwasanaeth hael.

Nfu
Fel popeth arall mae aelodaeth yn mynd yn hŷn a dyna yw
hanes cymdeithas Undeb Ffermwyr Cenedlaethol Cymru
Cangen Pontarddulais a Llangyfelach. Mae llawer o wragedd
Felindre yn uno gyda’i gilydd yn Neuadd Llywellyn Penllergaer
ar nos Fercher gyntaf y mis. Mae cadeirydd y Gymdeithas yn
gwneud cais i unrhyw un sydd yn ymwneud â ffermio i feddwl
am ymuno â ni yn y gymdeithas honno.

PreGethwyr

hydref
5 Parchg Morlais Owen
11 a 12 Cyrddau Mawr, Parchg Myrddyn Hughes

Sadwrn 6.30 y.h. - Sul 10.30 y.b. a 2.30 y.p.
19 Mr. John Harry
26 Parchg. Eirian Wyn (Cymun)

tAChwedd
2 Mr. D.C. Davies
9 Mr. Owen Pugh
16 Mr. Hywel Slaymaker
23 Parchg Meirion Evans (Cymun)
30 Mr. Eifion Davies

ymChwIL CANCr
Cynhelir Bore Coffi o dan nawdd Ymchwil Cancr yn Neuadd y
Gymuned ar fore Iau, Hydref 30 am 10 o’r gloch.

CydymdeImLo
Daeth tristwch mawr i’r pentref o glywed am farwolaeth sydyn
Jac lewis (Heol Abertawe) ar fore Sul Medi 21ain. Roedd Jac
yn berson hoffus, hawddgar a phoblogaidd, ac yn ffrind i bawb.
Roedd yn aelod ffyddlon yng nghapel Gosen, yn gefnogwr o
dim rygbi Trebannws, ac yn hoffi chwarae golff. Bu Jac yn
gofalu’n dda am ei wraig Nan am nifer o flynyddoedd.

Cydymdeimlwn fel capel a phentref gyda’i wraig Nan, ei
blant, ei wyron a’i wyresau. 

PrIodAS Aur
Llongyfarchiadau i Carol a Stuart Doyle, Heol Abertawe, ar
ddathlu eu Priodas Aur ar Medi 12fed. Cawsant barti i’w teulu
a’u ffrindiau yng nghlwb rygbi Trebannws.

TREBANNWS

GweLLhAd BuAN
Dymunwn wellhad buan i Mr Dan Young, Heol Newydd. Mae
Mr Young wedi bod yn ysbyty Singleton am rai wythnosau.

CAffI rhyNGrwyd
Mae Tom (o hen swyddfa bost Trebannws) wedi agor caffi
rhyngrwyd ar y groes yn Nhrebannws, ac mae hefyd yn cynnal
gwasanaethau cyfrifiaduron, sef trwsio, a hefyd, gwersi os fydd
eisiau.

CAP ArALL I dreBANNwS

Yr ail ddyn o’r dde yn y llun yw Brian Jones o Drebannws. Fe
gynrychiolodd tîm sboncen Meistri Cymru yn erbyn y gwledydd
cartref eraill yng Nghaerdydd yn ddiweddar. 

CydymdeImLo
Fel cymuned ac eglwys cydymdeimlwn gyda theulu y diweddar
Enoch Davies, gynt o Rhydygwin, Craig Cefn Parc, ond wedi
ymgartrefu yn Nhrebannws ers llawer i flwyddyn. Yn ŵr i’r
diweddar Meudwen roedd yn frawd i David Blethyn ac yn
ewythr hoff. Cynhaliwyd gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa
Abertawe o dan law Mr Gareth Hopkin. Coffa da amdano

LLoNGyfArChIAdAu
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Ffion Mair, merch
Miranda a Gwyn Williams yr Alltwen am ei llwyddiant yn yr
arholiadau T.G.A.U eleni. Mae Ffion bellach yn astudio Drama
a Saesneg yng Nganolfan Gwenallt yn Ysgol Gyfun Ystalyfera.
Fel elgwys rydym yn dymuno pob lwc i’r dyfodol.

PrIodAS
Ar brynhawn dydd Gwener Awst 29 cynhaliwyd gwasanaeth
priodasol ym Mhantycrwys rhwng Jessica Leanne Williams a
Jason Thyer, o dan ofal y Parch Clive Williams. Yr organydd
gwadd oedd Mr Graham Smith. Rydym hefyd am ddiolch, fel
eglwys i Mrs Gaynor Poor (Elim) am gymryd at
ddyletswyddau’r cofrestrydd ar y diwrnod, yn absenoldeb Mrs
Heulwen Morgan. Pob dymuniad da i’r pâr ifanc a’r ddau deulu.

CArtref Newydd
Pob dymuniad da i Einir (Watts) a Gareth Rees yn eu cartref
newydd ym Mharc Kingrosia, Clydach, ar ôl symud yno ym mis
Gorffennaf o Langyfelach.

GrAddIo
Llongyfarchiadau gwresog i Lowri Hafina Rooke, wyres Mrs
Heulwen Evans (George) sydd nid yn unig eisioes wedi
llwyddo derbyn Gradd 1af B.Sc (Hons) mewn Optometry, ond

CRAIG CEFN PARC
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yn ddiweddarach wedi pasio arholiad O.S.C.E. ym Manceinion.
Yn Awst dechreuodd weithio yn Boots, Cwmbwrla fel “Qualified
Resident Optometrist”. Pob dymuniad da i’r dyfodol.

ymweLd â ffLANdryS
Cafodd Danielle Hopkinson, ei gŵr Ian ynghyd ac Efa eu
merch, y fraint o ymweld â Fflandrys, gwlad Belg, ar adeg y
Gwasanaeth Teyrnged Cofeb y Cymru ym mis Awst. Roeddent
fel teulu wedi teimlo’r tristwch am y golled enfawr o fechgyn
ifanc o Gymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac hefyd pob
rhyfel arall lle mae ieuenctid ein gwlad wedi gwneud yr aberth
mwyaf. Dywedodd Danielle fod clywed “Hen Wlad fy Nhadau”
yn cael ei chanu gan dorf enfawr mewn cornel bach o wlad
Belg yn emosiynol iawn ac y dod â dagrau i’r llygad. Yn ystod
y gwasanaeth cawsant groeso dwym galon gan y Cymry oedd
yno yn Languemarc a phobl Belg. Cafodd sgwrs gyda Peter
Carter Jones a ddechreuoedd y syniad o godi Cofeb
Cenedlaethol. Diddorol nodi ei fod yntau wedi ymgartrefu ar
Heol y Lôn, Clydach, am sawl
blwyddyn. Hefyd gan mai ‘artist
stained glass’ yw Danielle
siaradodd â’r person a wnaeth
y ddraig fendigedig sef Lee
Odishaw. Amser bythgofiadwy
i’r teulu yma sy’n byw yn
Ipswich, lle mae gan Danielle
stiwdio ei hun. Mae Danielle yn
ferch i Brian a Nesta (Jewell)
Hopkinson, Rhydygwin, Craig
Cefn Parc ac yn chwaer i Maria.
Maent fel teulu yn dychwelyd
nôl i’r Graig ar bob cyfle. Diolch
i Mrs Audrey James (Jewell)
modryb Daniell am adrodd yr
hanes. Dyma lun o Efa o flaen
y gofeb.

Noson Ffilm Gymraeg
Gwyl Ffilm y Crinddail

Menter Iaith CNPT

Dirgelwch yr Ogof (12+)

Canolfan Celfyddau 
Pontardawe

Nos Sadwrn 18/10/14
am 7.30yh

Lluniaeth a diodydd Cymreig
ar gael

Mynediad am ddim
(cyfraniadau tuag at elusen lleol)

Cyrfe mAwr tyrfe tAwe 2014
GŴYL GWRW A CHERDDORIAETH - TŶ TAWE

hydref 10fed - 11eg

NoS weNer 10fed  – £5
Sesiwn Werin dan arweiniad GwILym BoweN rhyS

Drysau’n agor am 5.30pm

––––––––––––––––––––––

dydd SAdwrN 11eg  – £5
Drysau’n agor am 12pm

3pm  LowrI evANS
4.30pm  CAryL PArry JoNeS

6pm  huw ChISweLL
––––––––––––––––––––––

a’r cyfan dan arweiniad y comediwr lleol SteffAN ALuN
BYDD DWSIN O GYRFAU LLEOL GWAHANOL I’W BLASU AC

AMBELL SEIDR HEFYD!
––– TYRFE.COM  –––18+
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RYSAIT

CyNhwySIoN
75g / 3 owns menyn

50g / 2 owns siwgr brown meddal

2 lwy dê o gocoa

pinsiad o halen

rhinflas fanilla

100g / 4 owns blawd codi

25g / 1 owns creision  ŷd wedi eu malu

I addurno: siocled wedi ei doddi a cnnau almwn

duLL

• Hufennu’r menyn a’r siwgr gyda’i gilydd.

• Cymysgu’r cocoa, yr halen a’r rhinflas fanilla i
mewn.

• Curo’r blawd a’r creision ŷd i mewn yn raddol.

• Siapio i belen tua hanner maint cneuen
Ffrengig.

• Gosod ar dun pobi wedi ei iro a gwasgu ychydig
arnynt. Gadael lle iddynt chwyddo.

• Coginio mewn popty cymhedrol 160º C / Nwy 3
am 15 munud – nes maent yn dechrau mynd
yn gadarn.

• Gosod ar wifren oeri.

• Pan maent wedi oeri digon, eu addurno gyda
siocled wedi ei doddi ac almwn.

BISGedI SIoCLed BACh
Dyma fisgedi siocled bychan sy’n addas i’w

gweini gyda coffi ar ddiwedd pryd bwyd.
Maent yn rhywbeth cyflym i’w gwneud.

Hydref yn yr Ardd

Goleuo’r ardd
Os ydych newydd symud i dŷ sydd â gardd

wedi’i sefydlu, gadewch e’n segur am

flwyddyn, er mwyn gweld beth sydd ar

gael ynddo yn ystod y tymhorau.

Dewch i nabod natur y pridd – ydy e’n

gleiog, yn galchog, yn dywodlyd neu’n

fawnog?  Nodwch ble mae’r haul a’r

cysgod ar wahanol amserau, hefyd beth

sy’n gwneud yn dda yn yr ardal.

Dyw hi ddim yn rhy hwyr i blannu

bylbiau’r Gwanwyn, ond ar ôl amser mae’n

hawdd anghofio ble roeddech wedi gosod

bylbiau yn yr ardd, felly mae eu tyfu mewn

potiau yn syniad da. Gohiriwch blannu

tiwlipau / chwydd bonion tan y mis nesa. 

Er mwyn goleuo’r ardd yn ystod y

misoedd llwm dewiswch blanhigion sy’n

gwneud yn dda o dan goed collddail –

plannwch glwstwr o lysiau’r ddidol /

syclamen, i flodeuo yn ystod y misodd

yma, hefyd mae’r canlynol yn gallu

gwneud yn dda mewn cysgod – Cennin

Pedr bychain, eirlysiau, ac un sydd â sawl

amrywiad a llawer iawn o enwau sef

blodau’r glust / Twm para byth / euphorbia

/ spurge....

Mae’n debyg bod hosta ac ajuga reptans

/ glesyn y coed, yn tyfu’n dda gyda’i

gilydd, hefyd mae pulmonaria / lugwort yn

hoff o gysgod ac wrth gwrs mae llawer

math o redyn a mwsog diddorol.

Hostas dan
goeden

Blodau’r glust Pulmonaria
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Bu cyfnod cythryblus yng Nghwmtawe ar ol i'r Normaniaid
ddod i Frycheiniog. Daeth Bernard de Newmarch
(Neufmarche/Newmarket yn Ffrangeg /Saesneg) i Frycheiniog
tua 1088. Cododd gastell pren (motte and bailey) yng Nghlas-
ar-Wy (Glasbury) yn 1088, gan symud yn raddol ymhellach i'r
gorllewin. Dechreuodd godi castell ger aber yr afon Honddu yn
1093 pan ymosododd y Cymry arno dan arweiniaeth Rhys ap
Tewdwr, arglwydd Dyfed. Dyfed oedd yn rheoli Brycheiniog yr
adeg yma. Lladdwyd Rhys yn
y frwydr, gan adael y
Normaniaid yn feistri ar
Frycheiniog. Ond nid dyna
ddiwedd y gân. Roedd y
Bannau a'r Epynt yn drwchus
o goed yn y cyfnod yma ac
roedd y Normaniaid yn rhoi
llonydd i'r Cymry yn yr
ucheldiroedd gan fodloni ar
reoli dros gymoedd yr Wysg
a'r Gwy. Er bod Ystradgynlais
yn rhan o Arglwyddiaeth
Aberhonddu cafodd y
trigolion lonydd i raddau i
fynd yn eu blaen fel arfer heb
lawer o ymyrraeth oddi wrth y
Normaniaid. Roedd y Bannau a elwid erbyn hyn yn Fforest
Fawr Brycheiniog yn rhannu Ystradgynlais oddi wrth weddill yr
Arglwyddiaeth.

Ond bob hyn a hyn byddai rhyw wrthryfel yn dechrau rhwng
y Cymry a'r Normaniaid a byddai byddinoedd un neu'r llall yn
ysgubo drwy Gwmtawe
gan adael difrod ar eu hol.
Cydnabyddwyd Llywelyn
Fawr yn Arglwydd
Brycheiniog am gyfnod ac
hefyd Llywelyn ein Llyw
Olaf am rai blynyddoedd.
Ond yn 1276, trechwyd
Llywelyn gan Humphrey
de Bohun, larll Henffordd
ac Essex, a de Bohun o
hyn ymlaen oedd
Arglwydd Brycheiniog.
Daeth Llywelyn yn ol i
Frycheiniog gyda'i fyddin
yn 1282, ond fe'i lladdwyd
yng Nghilmeri ger Llanfair
ym Muallt ac wedyn fe chwalwyd ei fyddin. Dyna ddiwedd
gobeithion Cymru am waredigaeth oddi wrth y Normaniaid. Bu
gwrthryfel arall dan arweiniad Rhys ap Maredudd yn 1288/9,
ond daeth byddin enfawr o Normaniaid o Henffordd ar hyd y
ffordd Rufeinug heibio Aberhonddu hyd at Lanymddyfri gan
dorri ffordd trwy'r goedwig ar y Bannau. A dyna ddiwedd Rhys
ap Maredudd.

Wyddom ni fawr ddim am gyflwr Cwmtawe yn y cyfnod hyn
oherwydd nid oes unrhyw ddogfennau wedi cofnodi effaith y
rhyfela hyn ar yr ardal. Ond mae un dogfen wedi ei darganfod
yn ddiweddar yn Archifau Kew yn Llundain sy'n son am ffrae
rhwng de Bohun, larll Henffordd ac Arglwydd Brycheiniog a
Gilbert de Clare, larll Caerloyw ac Arglwydd Morgannwg,
lorwerth laf oedd Brenin Lloegr - dyn digyfaddawd - ond yn
1288 aeth lorwerth allan i'w diroedd yn Ffrainc a gwelodd de
Clare ei gyfle i ychwanegu Cwmtawe at ei eiddo ym
Morgannwg. Mae'r ddogfen wedi ei hysgrifennu yn Ffrangeg,
iaith y Norman, ond mae Kew wedi ei chyfieithu i'r Saesneg.

Daeth de Clare i mewn i dir de Bohun "with 100 armoured

horses and 1000 foot-soldiers and wasted and foraged his
land". Roedd Cyngor (Council) yn rheoli Prydain tra'r oedd y
Brenin yn Ffrainc, ond ni thalodd de Clare unrhyw sylw i'r
Cyngor. "He foraged 3000 acres of hay and oats, took and
imprisoned 32 men within Holy Church killed 60 men, wounded
100 men, entered three churches and took chalices, books and
vestments, 6000 cheeses, 200 marks worth of flour, linen and
other goods worth £100, stole over 4000 beasts and burned 9

houses". Dyna ddifrod llwyr. Mae'n
amlwg bod y niferoedd wedi eu gorliwio
tipyn - rwy’n amau bod cymaint o
anifeiliaid a bwyd yng Nghwmtawe yn y
cyfnod cynnar yma - ond roedd y
trigolion oedd wedi gallu osgoi'r llanast
wedi eu gadael heb ddim ar gyfer y
gaeaf. Diddorol hefyd fyddai gwybod
lle'r oedd y tair eglwys a ysbeiliwyd.

Y flwyddyn ganlynol (1289) daeth de
Clare yn ol i Gwmtawe yr eilwaith. "He
again entered the petitioner's land in the
same way and wasted and foraged it”.
Bu lladd a dinistr am yr eildro ond hefyd
"he built a new castle in the petitioner's
fee and franchise, took property and
prisoners and exiled his men so that no

one dares stay near the castle and church of Strackenles....".
Wedyn, y diwrnod cyn Nadolig, "his men took 24 cows and
bulls from the petitioner's land on Christmas eve last”.  Ar
lonawr 25,1290, "the same men took 60 bulls and cows from
him". Yr un hen stori sy'n digwydd ar hyd yr oesoedd pobl
diniwed yn cael eu lladd neu eu gyrru allan o'u cartrefi. Roedd
lorwerth 1af yn ol yn Lloegr erbyn hyn, ac fe ddaeth i gastell
Abergafenni a galw de Bohun a de Claire ato. Gorchmynnwyd
de Clare i adael y castell ac i beidio a threspasu ar dir de
Bohun eto. Efallai bod byddinoedd eraill wedi  ymddwyn yn yr
un ffordd droeon ynghynt ond dyma'r unig ddogfen y gwyddom
amdani ar hyn o bryd sy'n disgrifio'r rheibio a dinistrio a
ddigwyddodd yn Ystradgynlais.

Mae llawer o wybodaeth diddorol yn y ddogfen yma. Er
enghraifft bwyd y trigolion
- bara (y blawd y sonir
amdano) a chaws. Drwy'r
haf byddai 'r trigolion yn
godro'u gwartheg ac
weithiau eu defaid ac yn
gwneud caws o'r llaeth ar
gyfer y gaeaf. Ond y peth
mwyaf trawiadol yw y son
am gastell yn
Ystradgynlais - castell
pren mae'n sicr, rhywle yn
agos i'r eglwys. Ceir son
ym Mhapurau
Ynysgedwyn am "Lie yr
Castell" (dogfen 84), ond
dim awgrym lle'r oedd.
Ond er nad oes unrhyw
olion o'r castell wedi
goroesi mae'r enw yn dal
yn fyw lle bu'r castell pren gynt. Braidd chwarter milltir o'r
eglwys, ar ochr arall yr afon Tawe ceir twmpath o dir yn codi
ychydig uwchben gwaelod y cwm ac enw y ty ar ei gopa yw
Castle Bank, cartref Dr. Boladz gynt. Mae'r enw wedi parhau
dros 600 mlynedd er i'r castell ddiflannu. 

John williams

Castell Ystradgynlais

Castell mwnt a beili cyffredin.

Gilbert de Clare

4ydd Iarll de Bohun
- disgynydd Humphrey de Bohun


