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CYFIAWNDER TRETHI
Hoffech chi osgoi talu trethi?

tlotach ac ymdrechu drwy’r ymgyrch i godi llen
cyfrinachedd sy’n cuddio’r gyfundrefn ariannol
ryngwladol?
Y tri cham y mae Cymorth Cristnogol yn galw amdanynt
yw...

Yr ateb amlwg yw ‘wrth gwrs!’ Ond beth fyddai oblygiadau
hynny? Dim ysgolion, dim ysbytai na threfniadau iechyd,
dim gwasanaethau cymdeithasol nac
unrhyw wasanaethau eraill, gan
fod y cyfan yn dod o’n trethi.
• Adroddiad llawn, blynyddol gan bob gwlad am elw ei
Yn ôl Cymorth Cristnogol, am
chwmnïau, gan sicrhau atebolrwydd i’r bobl
bob £10 sy’n mynd at waith
gwybodaeth ariannol yn agored a thryloyw
Cyfnewid
•
datblygu mewn gwledydd
rhwng llywodraethau a chwmnïau
tlawd, mae £15 arall yn mynd
• Cofrestri Cyhoeddus o Berchnogaeth ac Elw pob
ar goll. Sut? Oherwydd fod cwmnïau mawr ar draws y byd
cwmni
yn medru osgoi talu trethi. Oherwydd hynny, mae
Byddai Cofrestr Gyhoeddus gywir yn dangos pwy sy’n
gwledydd tlawd yn mynd yn dlotach, a’r cwmnïau
osgoi talu’u trethi, yn dadlennu trosglwyddiadau arian
rhyngwladol yn mynd yn gyfoethocach.
llwgr, ac yn sicrhau bod pob gwlad yn cael yr arian sy’n
Mae pob gwlad eisiau addysg i’w phlant, gofal iechyd
ddyledus iddynt – ac mae gwledydd cyfoethog yn cael eu
a dŵr glȃn, ond mae hynny’n
hamddifadu o arian treth yn
costi’n ddrud - a dydy’r arian
union fel y gwledydd tlawd..
ddim gan y gwledydd tlawd i
Mae Cymorth Cristnogol
fuddsoddi ynddynt. Mae’r
yn gofyn i ni alw ar Vince
ffaith fod rhai cwmnïau mawr
Cable AS, yr Ysgrifennydd
yn osgoi talu eu trethi yn
Busnes, i sicrhau bod
amddifadu gwledydd tlawd y
Cofrestr yn cael ei chreu ar
byd o ryw $160 biliwn y
fyrder ac yn cael ei
flwyddyn – arian a fyddai’n
gweithredu’n briodol. Cewch
at
helaeth
cyfrannu’n
fanylion llawn ar wefan
ddatblygiadau hanfodol yn y
Cymorth Cristnogol.
gwledydd tlawd.
Beth fyddai cyfiawnder fel
Sut mae’r cwmnïau yn
hyn yn ei sicrhau? Ystyriwch
llwyddo i osgoi talu trethi? Yn
Zambia, a ddylai fod yn un o
Bws Treth Cymorth Cristnogol yng Nghaerfyrddin yn 2012,
syml iawn, mae systemau
cyfoethocaf Affrica
wledydd
ariannol y byd mor gymhleth a gyda Alvin Mosioma (Tax Justice Network Africa) a’r AS lleol,
yn un o brif
bod
ei
gan
Jonathan Edwards.
chyfrinachol fel bod modd i
gynhyrchwyr copr y byd, a
gwmni rhyngwladol symud arian o un rhan o’r cwmni i ran
phrisiau copr yn 2013-14 yr uchaf maent wedi bod erioed.
arall, ac o un is-gwmni i is-gwmni arall o gwmpas y byd, a
Eto’i gyd, gwirionedd Zambia yw fod 70% o’i thrigolion yn
hyd yn oed i greu ffug-gwmnïau. Gweithred gyffredin
swyddogol ‘dlawd’, 49 mlynedd yw hyd oes gyffredin
erbyn hyn yw i gwmni guddio’i elw gwirioneddol drwy
Zambiaid, ac mae un meddyg a deg gwely i 45,000 o
ddefnyddio banciau ac ymddiriedolaeth-au amheus sy’n
drigolion.
cynnig cyfradd dreth isel eithriadol, neu hyd yn oed ‘treth
Pe byddai Zambia’n medru casglu’r $1 biliwn sy’n cael
zero’.
ei golli iddi bob blwyddyn drwy gwmnïau rhyngwladol sy’n
Beth fedrwn ni yng Nghwm Tawe ei wneud ynghylch
gweithredu yn y wlad ond yn osgoi talu trethi, gallai’r
anghyfiawnder fel hwn? Y cam amlycaf yw cefnogi’r
sefyllfa gael ei thrawsnewid yn llwyr a bywydau’n cael eu
arweiniad a roddir gan Gymorth Cristnogol – yn enwedig
hachub. Pob clod i Gymorth Cristnogol am ddatguddio’r
yr ymgyrch bresennol dros Gyfiawnder Treth. Onid ein lle
anghyfiawn-der hwn ac am yr arweiniad a roddant.
ni yw sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda’n partneriaid
Eurig Davies

Llais

Gŵyl y Gwachel 2014

Mewn cyfarfod yn y Bala yng ngwanwyn 1414, daeth gwrthryfel
Owain Glyndŵr i ben. Yno, 700 mlynedd yn ôl, penderfynodd
mân arglwyddi Cymru blygu glin i frenin Lloegr yn hytrach na
pharhau i gynorthwyo Owain i wireddu’i weledigaeth fawr am
Gymru yn genedl gyflawn, sofran, annibynnol.
Tybed sut Gymru fyddai gennym erbyn heddiw pe bai Owain
wedi llwyddo i’n huno’n barhaol o dan ei faner a sefydlu i ni
brifysgol, cyfundrefn gyfreithiol, senedd, cysylltiadau
Ewopeaidd a nodweddion cenedlaethol eraill? Dichon y
byddem yn genedl gryfach heddiw pe baem wedi dilyn Owain
a sefydlu’n hyderus ein llywodraeth ein hunain 700 mlynedd
yn ôl, ac yn sicr byddai lle teilyngach i’r Gymraeg ym mywyd
dyddiol y genedl.
Yr wythnos ddiwethaf profwyd ‘daeargryn’ honedig yng
ngwleidyddiaeth yr ynysoedd hyn wrth i blaid UKip lwyddo’n
rhyfeddol yn y blychau pleidleisio. Dyrchafu sofraniaeth
Prydain a chefnu ar undeb ag Ewrop yw eu prif - ac o bosib eu
hunig - nod. Ond rhag i ni ddechrau ystyried Mr Farage yn rhyw
fath o Owain Glyndŵr y Prydeinwyr, mae’n werth cofio mai
brwydro dros hawliau cenedlaethol i Gymru a chynghrair ag
Ewrob oedd Owain; gweld Cymru annibynnol mewn
partneriaeth o wledydd rhydd a chydradd oedd ei nod - a dydy
Prydain ddim yn genedl, er yr holl bropaganda Prydeinig a
glywn o Lundain yn feunyddol.
Yr wythnos ddiwethaf hefyd, yn y Bala fel y mae’n digwydd,
y cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014. Unwaith
eto, gwelwyd a chlywyd ieuenctid Cymru ar eu gorau. Erbyn
hyn wrth gwrs, fe gawsom ein senedd a sefydliadau
cenedlaethol, ond y coffâd gorau i weledigaeth Owain yw
cefnogaeth i ieuenctid Cymru wrth iddynt ddefnyddio’u
Cymraeg ac arddangos eu doniau yn eu bywydau dyddiol - ar
lwyfan, mewn ysgol, wrth eu gwaith ac wrth hamddena.
Fel yna mae sicrhau mai digwyddiadau’r Bala 2014 yn
hytrach na 1414 sy’n dangos i ni’r ffordd ymlaen.
Eurig Davies

Golygydd mis Gorff/Awst

Gareth Richards
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 Mehefin 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.

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru
2

Am Ddim!

Tafarn y Gwachel, Pondardawe
Nos Iau,

10/7/14
Noson Gomedi,

8:30pm

Noel James
Dilwyn Morgan
Daniel Thomas
Nos Wener,

11/7/14

8:30pm

Un o fandiau gorau Gymru

Mynediad am Ddim
(yn dathlu 40 mlynedd)

Dydd Sadwrn

12/7/14

1:30pm

Diwrnod i’r Teulu
Nos Sadwrn

12/7/14

8:30pm

Y Bandana
Bromas
Bronwen Lewis
www.micnpt.org

01792 864949

Ymweld â'r 1940au
Y Neuadd Les, Ystradgynlais
Nos Fawrth, 10 Mehefin, 7.00 y.h.
Cyflwynir ‘Ymweld â’r 1940 au’ gan
Sefydliad Celf Josef Herman Cymru perfformiad
hwyrol
mewn
partneriaeth â’r Neuadd Les,
Ystradgynlais. Ymunwch â ni i
fwynhau dangosiad penblwydd o
‘The Silent Village’; trafodaethau;
perfformiad
radio
byw
ac
arddangosfeydd amrywiol sy’n ail-fyw
hanes y ‘Tic-Toc’ a ffilmio ‘The Silent
Village’.
1942 Yn ‘The Silent Village’ mae pentref Cymreig a’i bobl
yn dramateiddio bywydau trigolion Lidice gan ddangos eu
ffordd o fyw cyn, a’u ffawd ar ôl i’r Natsiaid feddiannu
Tsiecoslofacia. Cyfarwyddwyd ‘The Silent Village’ gan
Humphrey Jennings - arlunydd, bardd a gwneuthurwr ffilm a’i ffilmiwyd yng Nghwmgiedd gyda chriw o bobl leol.
1945 Radio BBC ‘Around Britain’ gyda Talfan Davies yn
cyfweld â Josef Herman, David Alexander ac Islwyn
Williams i drafod yr uniondebygrwydd rhwng pentrefwyr
Lidica a Chwmgiedd; ‘Dau Löwr o Ystradgynlais’ gan
arlunydd o Ganolbarth Ewrop ac sydd nawr mewn oriel yng
Nghanada; ac oriorau a chlociau a wnaethpwyd ym
mhentref glofaol Cymreig sydd wedi cael eu cludo i bob cwr
o’r byd.
Fel rhan o'r cynllun 'Mining Josef Herman' canolbwyntir
yr achlysur ar fywyd Josef Herman a'r oes y bu'n byw ynddi,
ac mae'n galluogi ni i greu adnoddau digidol newydd. Bydd
y rhain ar gael ar wefan y Tate o Hydref 2014 ymlaen fel
rhan o'r prosiect 'Transforming Tate Britain; Archives and
Access'.

POBOL Y CWM

CORNEL NATUR

Elfair Jones

Dewi Lewis

Un o grotesi’r cwm sydd â
cherddoriaeth ym mêr ei hesgyrn ac yn
llifo drwy’i gwythiennau hyd flaenau’i
bysedd yw Elfair Jones.
Yn enedigol o Ynystawe, mae’n byw
yng Nghwmgïedd ac wedi bod yn
gaffaeliad cadarn i sawl ysgol a
chymdeithas dros y blynyddoedd –
megis Ysgol Gynradd Pontardawe a’i
chyn-ysgol gyfun yn Ystalyfera lle bu’n
athrawes gerddoriaeth a’r delyn. Fe’i penodwyd wedyn i Ysgol
Gynradd Ynyscedwyn, sydd bellach, o dan drefn ddiwygiedig
ysgolion cynradd de Powys, yn dwyn yr enw Ysgol Gynradd
Dyffryn y Glowyr yng Nghwm-twrch Isaf.
Mae gan Elfair hanes hynod lwyddiannus ym myd cerdd a
cherdd dant; mae’n delynores ac yn gyfansoddwraig eithriadol
ddawnus. Hyfforddodd ac arweiniodd gorau ysgol buddugol yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd droeon. Wrth gyfeilio, mae
Elfair yn un o’r bobl hynny sy’n medru gwneud i biano cyffredin
swnio fel cerddorfa lawn!

LLAWENYDD A CHYFYNG GYNGoR

Mae celf yng ngwead Elfair,
Rhydd angerdd i’r gerdd a’r gair
Ynghyd â’i gŵr Emyr, sy’n bennaeth Ysgol Gynradd y Bannau
yn Aberhonddu, bu Elfair yn gyfrifol am sefydlu a chynnal grŵp
gwerin Reit-i wala, a da oedd gweld twr o bobl ifainc y cwm yn
cynnal y diwylliant ac yn cael cystal blas ar draddodiadau
gwerin, nid yn unig ar lwyfannau cystadleuol ond hefyd wrth
hyrwyddo dawnsio a chanu gwerin yn eu bro.
Bu aelwyd y teulu yng Nghwmgïedd yn fagwrfa gerddorol
dda i’r meibion Carwyn ac Osian – Carwyn bellach yn astudio
cerddoriaeth a mathemateg yng ngholeg y Royal Holloway yn
Llundain, ac Osian, fel y gwelsom yn Eisteddfod yr Urdd eleni,
yn prysur ddilyn yn ôl troed ei frawd hŷn disglair gyda’r
soddgrwth.

Crissley Jones, Catherine Price, Elfair a Emyr Jones

Nid yw Elfair yn segur am eiliad, ac mae’n un o sefydlwyr a
hyfforddwyr Twrw Tawe, ynghyd ag Emyr, Catherine Price,
Naomi Morris a Crissley Jones. Gwelwyd aelwyd Twrw Tawe
yn llwyddiannus sawl gwith ar lwyfan Prifwyl yr Urdd yn y Bala
eleni, a’u heitemau’n hynod raenus a chaboledig.
Mae’r criw i’w llongyfarch yn wresog am gynnig profiadau
diwylliannol i’n hieuectid ym myd y celfyddydau perfformio, a
hynny mewn awyrgylch o bleser a mwynhad – diolch!
Eurig Davies

Yng Nghwm y Saeson yng nghanolbarth Cymru y clywais y
gog yn canu am y tro cyntaf eleni. Cerdded y cwm hyfryd hwn
yng nghwmni John Morgans ar brynhawn braf ym mis Mai. Y
ddau ohonom yn tiwnio i mewn i ddeunod yr aderyn wrth iddynt
gario ar awel felys Mai. Mae clywed y gog am y tro cyntaf yn y
gwanwyn wastod yn codi’r galon. Arwydd bod cennad y
gwanwyn wedi dychwelyd yn ôl i’r tir.
Pedair wythnos yn ddiweddarach cefais fy hun mewn cyfyng
gyngor. Eistedd ar lethr ger planhigfa Brynllefrith yn ardal
Felindre. Mae’r tirwedd
yma yn gynefin nodweddiadol ar gyfer y Gog gan fod
poblogaeth iach o Gorhedydd y Waun (Meadow
Pipit) yma. Yr aderyn yma
yw un o brif weision (host)
y gog ac nid rhyfedd iddo
gael yr enw llafar gwlad
Gwas y Gwcw. Nyth Corhedydd y Waun yw prif
darged y Gog ar hyd y
llethrau ar yr ucheldir yn
ardal cronfa ddŵr uchaf
Dyffryn Lliw. Yr hyn a ddaliodd fy sylw oedd symudiad ar bolyn
ffens. Nid un Cog ond dau neu felly y tybiwn. Gyda chymorth
sbienddrych gwelais nad dau Gog oedd yma ond un o bob
rhyw sef un ceiliog ac un iâr. Lliw brown sydd i’r iâr yn wahanol
i’r ceiliog llwyd-las. Bûm yn eu gwylio am gyfnod. Yn yr ardal
hefyd yr oedd nifer o Gorhediaid y Waun yn hedfan yn ôl a
blaen. Arwydd efallai bod nyth yn yr ardal. Tybed yn wir mai
presenoldeb nyth oedd wedi denu’r Gog yma hefyd? Ar ôl cryn
amser hedfanodd yr iâr gan ddisgyn i ganol tyfiant trwchus o
wair a brwyn. Mewn llai na munud hedfanodd ymaith a
dilynodd y ceiliog ar ei hynt.
Wel, wel roedd y weithred wedi ei gwneud. Mi roedd yr iâr
wedi cyflawni’r weithred o ddodwy wy yn nyth y corhedydd
druan. Wel dyna lle daeth y cyfyng gyngor i mi. Mi roeddwn
wedi bod yn llygad dyst i lofruddiaeth! Gwyddwn bod un wy y
Gog yn mynd i fod yn lladdfa i genhedlaeth o Gorhediaid y
Waun. A ddylwn i fod wedi erlid y Gog oddi yno neu a ddylwn
fynd i chwilio am y nyth a cheisio dyfalu pa un oedd wy’r Gog
a’i ddinistro? Gwyddwn fod poblogaeth digon iach o
Gorhedydd y Waun yma a bod y Gog i’w weld a’i glywed - y
ceiliog yn unig sydd â’r alwad cyfarwydd - yma bob blwyddyn.
Y mae Corhedydd y Waun yn magu sawl cyw yn ystod y tymor
ond dim ond un cyw ym mhob nyth dieithr sydd i’r Gog. Mi
fyddai’r Corhedydd yn magu a bwydo’r Gog fel ei epil ei hun
tra bod ei gywion yn gelain. Wel sôn am gyfyng gyngor.
Yn ei gyfrol “A Welsh Country Diary” y mae William Condry
yn adrodd stori debyg pan ddarganfu gweithiwr coedwigaeth
wy Gog mewn nyth Llwyd y Gwrych (Dunnock). Bu trafodaeth
frwd rhwng pymtheg o ddynion dros awr ginio ynglŷn â beth
i’w wneud. Dinistro’r wy neu ei adael yno? Yn y pen draw bu’n
rhaid cael pleidlais ar y mater. Pleidleisiodd chwech o’r dynion
i adael yr wy yn y nyth tra bo’r naw arall wedi pledleisio i’w
ddinistro. Ac felly yn enw democratiaeth dinistriwyd yr wy.
Beth tybed y buasech chi ddarllenwr yn ei wneud?
Wel, yng ngeiriau’r gwleidydd “Fe adawai hynny i chi
benderfynu”.
“Gwcw, gwcw, gwcw”
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COF Y CWM
Steven Thompson
Meddygaeth Lysieuol yng Nghwm Tawe:
Y Llysieu-lyfr Teuluaidd (1849)
Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daeth meddygaeth
yn faes llawer mwy gwyddonol. Datblygwyd dulliau mwy
effeithiol o arbrofi, arsylwi a thrin cleifion, a thyfodd pŵer
cymdeithasol a gwleidyddol y sefydliad meddygol. Daeth
meddygon i fod yn unigolion pwysig yn eu cymunedau ac yn
ffigyrau dylanwadol yn y wlad, yn enwedig pan ddaeth y
llywodraeth i basio deddfwriaeth iechyd gyhoeddus er mwyn
gwella cyflenwadau dŵr, creu cyfundrefnau carthffosiaeth, a
gwella’r amgylchedd trefol ledled y wlad.
Er hynny, nid pawb oedd yn croesawu’r newidiadau hyn.
Teimlai rhai mewn cymdeithas bod meddygaeth yn dod yn fwy
amhersonol a dideimlad wrth iddi ddatblygu’n fwy gwyddonol.
Yn ôl beirniaid y feddygaeth wyddonol newydd hon, triniwyd
symtomau neu glefydau yn awr yn hytrach na’r unigolyn.
Honwyd nad oedd meddygon yn gweld y person y tu ôl i’r
cyflwr a’u bod felly yn methu â thrin salwch mewn ffordd
gyfannol neu holistaidd.
Un ymateb i’r datblygiadau hyn oedd twf cyfundrefnau
meddygaeth amgen. Yn ystod y 1830au a’r 1840au, daeth
gwahanol gyfundrefnau meddygaeth amgen i amlygrwydd, gan
gynnwys homeopathi, hydropathi, mesmeriaeth a ffrenoleg. Un
o’r cyfundrefnau mwyaf poblogaidd oedd meddygaeth lysieuol,
neu lysieuaeth. Roedd gan y defnydd o lysiau i hybu iechyd a
thrin salwch draddodiad hir iawn ym Mhrydain erbyn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg, trwy ddylanwad gweithiau gan
unigolion fel Nicholas Culpepper ac, yng Nghymru, William
Salusbury. Ond, oherwydd unigolion fel Samuel A. Thomson
yn America ac Albert Isaiah Coffin ym Mhrydain, daeth
meddygaeth llysieuol yn boblogaidd iawn yn ystod y 1830au
a’r 1840au.
Mae llawer o haneswyr yn dadlau i feddygaeth lysieuol
brofi’r poblogrwydd mwyaf yn yr ardaloedd lle roedd
Anghydffurfiaeth yn gryf, fel gogledd Lloegr neu dde Cymru,
ac yn enwedig ymhlith pobl gyffredin a feddai ar ddaliadau
gwleidyddol radical cryf. Tybient nad oedd angen am
weinidogion er mwyn galluogi pobl i addoli Duw ac nid oedd
angen am feddygon i drin salwch. Rhoddwyd llysiau a
pherlysiau gan Dduw, meddid, i bobl
eu trin eu hunain ac nid oedd angen
ymweld â meddygon drud a
ddefnyddiai gyffuriau niweidiol neu
fferyllfeydd cyfalafol a wnai elw
mawr trwy werthu meddyginiaethau.
‘Pob dyn ei feddyg ei hun’ oedd
arwyddair y mudiad, a chyhoeddwyd
nifer o lysieulyfrau yn rhoi cyngor i
bobl gyffredin ar lysiau fel
meddyginiaethau.
Un llysieulyfr a ddaeth yn
boblogaidd iawn ymhlith y werin
Capel Newydd
Gymraeg, ac, yn ôl y sôn y Cymry
Cwmllynfell
Cymraeg yn America yn ogystal ag
yng Nghymru, oedd Y Llysieu-lyfr Teulaidd a gyhoeddwyd ym
1849. Dyma lyfr a ysgrifennwyd gan Rhys Price, gweinidog
capel Cwmllynfell o 1835 tan ei farwolaeth ym 1869. Ganwyd
Price yn Llangamarch ac, yn debyg i lawer o arloeswyr y byd
llysieuaeth, prin iawn oedd ei addysg – mynychodd yr ysgol
am dri diwrnod yn unig cyn i’r ysgoldŷ gael ei ddifa yn llwyr gan
dân. Addysgu ei hun pan yn oedolyn a wnaeth Price cyn dod
yn naturiaethwr, bardd, gweinidog, dirwestwr, seryddwr,
meddyg esgyrn, ac, wrth gwrs, llysieuwr, enwog.
Megis hyrwyddwyr llysieuaeth eraill, roedd syniadau Price
am effeithiau llesol llysiau yn gysylltiedig â’i gredoau crefyddol,
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ac ystyriai’r gyfundrefn feddygaeth amgen hon yn
ddemocrataidd ei natur ac yn rhagorach na meddygaeth
wyddonol. Fel yr ysgrifennodd yn ei lyfr ‘Gwnaeth ein Crëwr
doeth a thirion i amrywiaeth mawr o lysiau dyfu o’n cylch...
Dylai y cyffredin yn enwedig mewn gwlad, lle mae cyflawnder
o lysiau, ac, efallai, ddim un meddyg gerllaw, ymestyn at
wybodaeth helaeth, o’r llysiau gwerthfawr a gyflea
Rhagluniaeth yn ein hymyl, y rhai, yn ddiau, ydynt yn
cydweddol â’n cyrph, na’r meteloedd a’r cyffyriau pellenig, a
ddefnyddir mor gyffredin.’
Eto, yn wahanol i feddygaeth wyddonol, pwysleisai’r
gyfundrefn hon bwysigrwydd cynnal iechyd yn y lle cyntaf, ac
nid dim ond trin y salwch neu’r cyflwr, gan hybu dulliau ataliol
er mwyn osgoi salwch yn y lle cyntaf. Rhoddwyd llawer o
bwysau ar regimen y claf, sef y dylai pob unigolyn fwyta bwyd
da, osgoi pethau niweidiol i’r corff fel diodydd alcoholaidd a
baco, cadw’n heini, cysgu’n ddigonol, a dilyn bywyd da yn
gyffredinol. A ninnau’n byw mewn cyfnod lle mae meddygon
yn canolbwyntio cymaint ar ddewisiadau ffordd o fyw pobl
gyffredin, mae syniadau Price a llysieuwyr eraill yn ymddangos
o flaen eu hamser.
Pe cai unigolyn ei daro’n wael, honai’r meddygon llysieuaeth
hyn bod llysiau wedi eu rhoi gan Dduw er mwyn ei wella. Ceir
yn rhan gyntaf Y Llysieu-lyfr Teuluaidd restr o blanhigion a
disgrifiad o’u hansoddau. Yn ôl Price, roedd llygad y dydd, er
enghraifft, yn ‘feddyginiaeth gyffredinol rhag pob math o
chwyddiadau a chlwyfau’, tra bod camamil yn ‘feddyginiaeth
rymus iawn i symud poen o’r ochrau’ ac yn ‘feddyginiaeth
anghydmarol i’r cylla’. Roedd rhai llysiau eraill yn ddefnyddiol
wrth drin pob math o gyflyrau. Dyma oedd disgrifiad Price o
fanteision persli, er enghraifft: ‘mae trwyth y gwreiddiau yn
rhinweddol iawn i gynhyrfu y dwfr, i chwalu gwynt o’r cylla a’r
bòl, ac agor yr ymysgaroedd; gwna hefyd symud rhwystrau o’r
afu a’r ddueg, treulio ymaith y gareg, llaesu y poen a achosa,
a gwrthwynebu gwenwyn, bywhau yr ysbryd, esmwytho
peswch; mae yn dda iawn yn y clefyd melyn’.
Yn rhan dau Y Llysieu-lyfr Teuluaidd, cafwyd cyngor ar sut i
wella gwahanol glefydau a chyflyrau gyda llysiau. Ym mhob
achos, esboniwyd achosion y salwch, rhoddwyd
cyfarwyddiadau ar beth i’w fwyta, beth i’w wisgo, pryd y dylai’r
claf fynd i’w wely, ac yn y blaen, ac wedyn argymhellion ar y
meddyginiaethau llysieuol y dylai’r glaf eu cymryd. Wrth drin
‘poen yn y pen’, er enghraifft, argymhellodd Price y dylai’r claf
gymryd ‘ryw gyffyr rhyddhaol a weithio yn chwyrn; Epsom
Salts, neu ryw beleni’r un perwyl, neu cymerwch wraidd
Rhubarb, gwraidd Tafol blaenfeinion, a Llîn y mynydd: ar ol
agor y corph yn dda, yfwch dê un neu chwaneg o’r llysiau
canlynol:– Llysiau Cadwgan, Rhosmair, Cribau St. Ffraid,
Seads, dail Blodau’r Gwenyn, dros dymor.’ Rhoddwyd cyngor
ar sut i drin sawl salwch a chyflwr arall yn y llyfr hefyd.
Heddiw, mae nifer ohonom yn ffonio NHS Direct neu’n
defnyddio peiriant chwilio ar-lein fel Google er mwyn dod o hyd
i achosion gwahanol symtomau sy’n ein taro. Yn y bedwaredd
ganrif ar bymtheg, defnyddiai pobl gyffredin lysieu-lyfrau a
llyfrau meddygol eraill er mwyn gallu eu trin eu hunain. Mewn
cyfnod pan oedd meddygon yn ddrud neu’n defnyddio cyffuriau
aneffeithiol, roedd pobl yn llawer mwy bodlon i ymddiried yn
eu hymdrechion eu hunain i ddiogelu eu hiechyd ac i iachau
eu hunain. Cai Y Llysieu-lyfr Teuluaidd ei werthu’n rhad rhag
trethu pocedi aelodau’r ‘dosparth iselaf’ a thrysorwyd copi
mewn llawer o gartrefi yng Nghwm Tawe a Chymru gyfan yn
ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Megis y cymdeithasau
cyfeillgar, y cymdeithasau cydweithredol, y cymdeithasau
adeiladu, yr ysgolion, y capeli a llawer o sefydliadau eraill,
roedd llysieu-lyfrau, fel yr un a gyhoeddwyd yng Nghwm Tawe
ym 1849, yn enghraifft o’r hunan-gymorth a oedd mor
nodweddiadol o ddiwylliant pobl cyffredin y gorffennol. Mewn
teyrnged i Rhys Price flwyddyn wedi ei farwolaeth honwyd, ‘Yr
oedd ef yn ddiau yn un o ragorolion y ddaear, ac yn un o
anwyliaid y nefoedd’, yn rhannol oherwydd ei weinidogaeth
ond yn ogystal oherwydd ei waith yn cynnal iechyd pobl y cwm.

ABER-CRAF

YSTRADGYNLAIS

Y PASG
Ym Methlehem, Caerlan, cynhaliwyd gwasanaeth Dydd
Gwener y Groglith a’r Gymanfa Ganu. Mr John Coombe a’r
Parch Alun Brookfield oedd â gofal y Groglith a Miss Rachel
Coombe, a’r arweinydd gwadd oedd Huw Rees oedd yn gyfrifol
am y Gymanfa. Roedd y canu yn hwylus iawn er bod y nifer yn
fach.

Y NEUADD LES
Daeth cynulleidfa dda ynghyd i’r Neuadd ar nos Wener, Mai
16, i fwynhau noson o gerddoriaeth yng nghwmi Catrin Finch
a Seckou Keita o‘r Senegal. Bu’n noson o fwynhad a’r
gynulleidfa yn fawr ei gwerthfawrogiad. Hyfryd oedd gweld y
ddau offeryn – y delyn a’r kova – yn cydweithio cystal.
Am 2.00 y prynhawn ddydd Mawrth Mehefin 10, ceir cyfle i
Gofio Lidice. Yn 1943 daeth y ffilm ‘The Silent Village” i fod
gyda thrigolion Cwmgiedd yn sêr y ffilm. Mae’r ffilm yn talu
teyrnged i drigolion Lidice, cymuned a ddinistriwyd gan y
Natsiaid yn y flwyddyn 1942.
Ar nos Iau, Mehefin 12 am 7.00 yr hwyr bydd cyfle i weld “A
Small Family Business’ a ddarlledir o’r Theatr Genedlaethol.

PENBLWYDD
Dymunwn benblwydd hapus a iechyd da i Mrs Glenys Watkins,
Y Dyfnant, mae’n naw deg oed.
MARWoLAETH
Blin yw clywed am farwolaeth Gaynor, merch Dewi a Brenda
Phillips, Heol Tawe, yn Ysbyty Singleton. Cydymdeimlwn â’i
rhieni, ei gŵr Brian a’r teulu ac â’i brawd Malcolm.
Y CLEIFIoN
Dymunwn yn dda i Mr Alun Davies, Y Gelli, a Mrs Ann Lewis,
Craig y Nos sydd wedi cael triniaeth lawfeddygol. Dymunwn
yn dda hefyd i Mr Alun Williams, Ynys Uchaf, mae yn Ysbyty’r
Gymuned am ychydig.
SYMUD AELWYD
Croeso ‘nôl i’w hen gartref yn Heol Tawe i Alison merch y
diweddar Glenys a Reg Hamer.
MERCHED Y CRIBARTH
Ar ddydd Mawrth 13, fe aeth yr aelodau am wibdaith i’r
‘Railway Garden Centre’, Three Cocks. Mae’r ganolfan yn
cynnwys siop flodau, planhigion, crefftwaith ac yn y blaen a lle
bwyta enfawr. Fe gawsant ddiwrnod pleserus iawn.
SEFYDLIAD Y MERCHED
Ar ddechrau mis Mai Mrs Madeline Thomas o’r Tonna oedd y
wraig wadd. Saith mlynedd yn ôl fe gollodd ei merch ei golwg,
cyn marw o gancr yr ymennydd. Fe fu ‘Cymdeithas y Dall’ yn
garedig iawn ac yn gefnogol i’r teulu ac oddi ar hynny mae
Madeline yn helpu’r achos. Mae’n arlunydd penigamp ac
mae’n addurno blodau hardd ar lestri priddyn, gyda phaent
arbennig. Dydi’r tywydd ddim y effeithio’r lliwiau o gwbl.
Rhosynnau, pansis a ffwsia yw’r mwyaf poblogaidd ond mae’n
gallu creu unrhyw flodyn. Mae’r elw yn mynd i hyfforddi ‘Cŵn
i’r Deillion.
Ar Nos Fawrth 13 daeth grwpiau o ‘Ferched y Mynydd,
Powys, i ddathlu gyda aelodau Abercraf. Mrs June AshtonMears o Bontardawe oedd y wraig wadd a bu’n dangos
gwisgoedd hyfryd o’r oes Fictoraidd iddynt. Dillad i wragedd
cyfoethog oedd rhain, i gyd o waith llaw Mrs Ashton-Mears. Bu
tair gwraig o bob sefydliad yn gwisgo’r dillad traddodiadol hyn
ac yn dod i mewn i’r ystafell ac yn cyfarch y Frenhines Fictoria
oedd yn eistedd ar ei chadair neilltuol yn ei gwisg ddu. Roedd
y forwyn, ffrind Mrs Mears, yn ei ffrog ddu, ffedog wen a chap
bach lês ar ei phen, yn cyflwyno pob un yn eu tro fel yr
Arglwyddes hon a’r llall. Yn ôl pob hanes Charles Worth
cynllunydd ddaeth â’r ffasiwn am ‘bustles’ o Paris i Lundain ac
fe glywsom mai’r Doctor Jaeger a greodd hosannaus a ‘lle i
bob bys i frwydro’n erbyn llosg eira (chilblains). Roedd
gemwaith siet yn boblogaidd yr adeg hynny ac mae’n cael ei
wneud yn Whitby, dwyrain Lloegr o hyd.
Diolchodd y llywydd Mrs Jane Puw iddi am siwd noswaith
ddiddorol ac ar ôl hynny ‘roedd na wledd o swper yn aros i
bawb.
YSGoL Y CRIBARTH
O’r 8ed o Fehefin i’r 13eg bydd deg o blant blwyddyn chwech,
yng nghofal Mrs Jan Mulready a Mrs Susan Davies yn hedfan
o Fryste i Ffrainc ac yna i’r Almaen. Mae prosiectau gwyddonol
a daearyddol ganddynt ar “Ddŵr” yn Paris. Wedyn bydd rhai
o’r plant lleol yn mynd gyda nhw i’r Almaen i gario mlaen â’u
gwaith. Fe fyddan yn aros yng Ngwesty’r Heicwyr.

CYMoRTH CRISTNoGoL
Diolch i bawb a fu wrthi’n casglu o dŷ i dŷ yn ystod yr wythnos
ar ganol mis Mai. Diolch hefyd i bawb a gyfranodd mewn
ymateb i’r curiadau wrth y drws.
Ar brynhawn Sul, Mai 18, cynhaliwyd oedfa arbennig Cymorth
Cristnogol yng nghapel y Tabernacl. Y siaradwr gwadd oedd
Dr Alan Cram ac fe ddangosodd ffilm yn dangos gwaith
Cymorth Cristnogol yn Ne Sudan. Da oedd cael y cyfle i
gydaddoli gyda’r enwadau i gyd yn cael eu cynrychioli yn yr
oedfa. Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gwasanaeth. Bu’n
oedfa fendithiol.
BEDYDDIo MALI KATE
Mae gwasanaeth bedydd plentyn
bach bob amser yn achlysur hapus a
llawen iawn a dyna fel oedd hi’n
union yn Sardis ar brynhawn Sul
Ebrill 20 wrth i Mike a Karen (Hopton)
ddod â Mali Kate i Sardis er mwyn
iddi gael ei bedyddio a hynny yng
nghwmni eu teuluoedd a’u ffrindiau.
Roedd naws hyfryd i’r gwasanaeth
gyda Mali Kate ar ei gorau ac yn
amlwg yn mwynhau pob munud. Ond
fe gafodd pawb oedd yn bresennol
syrpreis arbennig wrth i Lewis a
Thomas ganu deuawd i ni a hynny ar y foment, heb yr un
rhybudd nac ymarfer o unrhyw fath. Ardderchog yn wir. Y rhieni
bedydd oedd Helen a Mark ar organyddes oedd Mrs Novella
Roberts-Lewis. Ar ôl y gwasanaeth dychwelodd pawb i Faes y
Gorof i gael ychydig o luniaeth blasus ar aelwyd hyfryd Mike a
Karen. Diweddglo bendigedig i brynhawn bedithiol iawn.
Braint personol i mi oedd cael gweinyddu’r ordinhad ac ar
ran pawb oedd yn bresennol ynghyd â chymdeithas Sardis
manteisiwn ar y cyfle i ddymuno’n dda i Mali Kate i’r dyfodol
LLoNGYFARCHIADAU
I Mrs Ann Phillips, Parc Tawe, ar dderbyn gwahoddiad i Blas
Buckingham fel gwerthfawrogiad o’i gwaith yn Ysgol Gynradd
Rhiwfawr a’r gymuned.
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Mr Vic Jones,
Rhestr Pelican ar ddathlu ei benblwydd yn 90 oed ar Fai 24.
MARWoLAETHAU
Yn dawel yn Ysbyty’r Gymuned ar Ebrill 23, bu farw Joan May,
Tan y Farteg, priod y diweddar Albie, mam Cheryl a Robin,
mam yng nghyfraith Mary, mamgu Theresa, Rebecca a Sian,
chwaer Beryl a Kendal.
Yn Ysbyty Singleton ar Fai 5, bu farw Gaynor Anthony (gynt
Phillips), Parc Tawe, priod Brian, merch Brenda a Dewi,
chwaer Malcolm, llysfam Rhian a Delyth, modryb annwyl.
Yn Ysbyty’r Gymuned ar Fai 10 wedi salwch hir a
ddioddefwyd yn ddewr bu farw Margaret Gaynor Thomas,
priod Lyn, mam Cathrin, Sian a Gareth, mam yng nghyfraith
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Edward, Tony ac Eleri, mamgu Luis, Harry, Gavin a Mali.
Cynhelir oedfa goffa amdani yng nghapel y Tabernacl am 1 o’r
gloch brynhawn dydd Sadwrn Mehefin 14,
Yng nghartref Tŷ Mawr ar Fai 23, bu farw Yvonne Davies,
gynt o Brecon Road, priod y diweddar Will, mam Caryl, mam
yng nghyfraith Meingwyn, mamgu Claire, hen famgu Rhys.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn yn eu hiraeth
a’u galar.
DECHRAU CANU DECHRAU CANMoL
Bydd y rhaglen hon yn cael ei recordio yng nghapel y Tabernacl
ddydd Llun, Mehefin 30ain. Croeso i uno yn y mawl.
MUDIAD Y CHWIoRYDD ADRAN CWMTAWE
O dan nawdd Mudiad y Chwiorydd Adran Cwmtawe
cynhaliwyd y Cyfarfod Hanner Blynyddol yn Sardis nos Fercher
Ebrill 9. Cymerwyd at y cyfarfod gan Chwiorydd Sardis â Thŷ’n
y Coed ac roedd y ffurf fel a ganlyn.
Llywyddwyd y cyfarfod gan Mrs Ann Soroka, gyda Mrs
Novella Roberts-Lewis wrth yr organ, canwyd nifer o emynau
oedd wedi eu cyhoeddi gan Mrs Rhiannon Donovan, ac
offrymwyd y weddi gan Mrs Elaine Thomas.
Prif ran y cyfarfod oedd y cyflwyniad ar y thema heddwch,
testun digon addas ac amserol gan ystyried y dyddiau rydym
yn byw ynddynt. Yn cymryd rhan oedd y Chwiorydd Ann
Donovan, Sandra Jones, Caren Hopton, Enfys James, Jennifer
Davies, Elizabeth Parcell, Kay Jones, Catherine Miles, Elinor
Evans, Judith Littlewood, Helen Jones, Ffion Jones a Karen
Hopton. Roedd graen ar waith pawb a gymerodd ran ac er taw
ychydig oedd yn y gynulleidfa roedd y fendith yn gwbl amlwg i
bawb oedd yn bresennol.
LLoNGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Mr Selwyn Morris,
Heol Bryn ar ddathlu ei benblwydd yn 80 oed ar Fai 25ain. Bu’n
dathlu yng nghwmni ei deulu.

YSTALYFERA
PANT-TEG
Blin oedd gennym glywed fod Mrs Margaret Edwards yn yr
ysbyty. Cofion a phob dymuniad da i’chi Margaret gan obeithio
y byddwch yn ôl yn eich cartre yn Heol yr Eglwys yn fuan.
DATHLU PENBLWYDD
Dymuniadau penblwydd gwresog iawn i Mrs Kate Rogers oedd
yn 96 oed yn ystod y mis. Mae Kate yn gaeth i’r tŷ ar hyn o
bryd ond mae’n siwr iddi gael diwrnod hapus wrth i aelodau’r
teulu a’i llu o ffrindiau ymweld â hi. Nid yw wedi gallu mynychu’r
oedfaon ers peth amser bellach ond nid aiff un cwrdd heibio
heb holi am yr oedfa a’r geiriau “Licen ni fod yno” Yno yn wir
mae ei chalon fel y bu ar hyd y blynyddoedd yn weithgar a
ffyddlon.
MERCHED Y WAWR
Roedd yn dristwch i ni gyd i glywed am farwolaeth Mrs
Margaret Aubrey. Dyma golli aelod ffyddlon a hawddgar o
Ferched y Wawr yn Ystalyfera. Un oedd yn barod ei
chefnogaeth bob amser. Roedd Margaret wedi edrych ymlaen
yn fawr i ddod i ginio’r Llywydd yn Llanelli ond nid felly y bu.
Cydymdeimlwn â’r holl gysylltiadau.
Yn ôl ein harfer yn yr haf byddwn yn mynd allan i ymweld â
rhywle diddorol a mwynhau pryd o fwyd – yr hanes yn y rhifyn
nesaf.
Y WERN
LLONGYFARCHION MAWR I EIRWYN A CARYL
Pum deg mlynedd yn ôl er llawenydd mawr i’w teuluoedd a’u
ffrindiau, roedd Eirwyn a Caryl (Williams) wedi penderfynu
ymuno â’r ystad priodasol a dod yn ŵr a gwraig i’w gilydd.
Cynhaliwyd y wledd briodas yng ngwesty’r Ddraig yn
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Abertawe, ac yn naturiol
cafwyd amer da gan yr holl
westeion oedd yn bresennol.
Mae priodas hir a hapus
Eirwyn a Caryl wedi ei
bendithio’n helaeth â dau o
feibion sef Hywel ac Alun a
hefyd gan ddau o wyrion sef
Gareth a Hollie.
Roedd Eirwyn a Caryl wedi
dathlu eu Priodas Aur wrth
iddynt fel teulu fwynhau pryd o
fwyd hyfryd iawn yn nhafarn y
Bridge End yng Ngellifedw ac
yn ôl y disgwyl roedd yr
achlysur yn un hapus iawn.
Rydym fel cymdeithas am
longyfarch Eirwyn a Caryl ar
ddathlu eu Priodas Aur ac ar
yr un pryd i ddymuno i’r ddau
ohonynt flynyddoedd lawer eto o fywyd priodasol dedwydd
iawn.
BRIONY A BENJAMIN YN PRIODI
Er bod priodas Miss Briony Davies
a Mr Benjamin Hanlin wedi ei
chynnal yn Eglwys y Santes Fair
yn Tamworth In Arden, Solihull,
roedd yr achlysur hapus hwn o
ddiddordeb i ni fel cymdeithas,
oherwydd mae Briony yn ferch i
Sian ac yn wyres i Mrs Jean
Jeffreys tra bod Colin tad Briony yn
fab i Mrs Veronica Davies, Church
Road. Felly roedd dydd Sadwrn
Mai 3 yn ddiwrnod arbennig iawn
yn hanes Briony a Benjamin ac i’w
teuloedd hyfryd ac i’r llu o ffrindiau
oedd wedi ymuno â hwy ar y dydd
bythgofiadwy i rannu eu llawenydd.
Ar ôl gwasanaeth bendithiol a
gwledd blasus, gadawodd Briony a
Benjamin y cwmni llon i fynd ar eu
mis mêl i Ynys Creta.
Pob dymuniad da i Benjamin ac
i Briony wrth iddynt ddechrau
gyda’i gilydd yn ŵr a gwraig.

CWMLLYNFELL
MARWoLAETHAU
Cofiwn am ddau deulu yn eu galar, teulu Mr David Eirwyn
Martin, Y Goedlan a theulu Mrs Rosie Morgan, Heol Pen y
Graig. Estynnwn ein cydymdeimlad mwayf dwys iddynt oll.
MEDDYGFA’R CWM
Mae tipyn o bryder ymhlith y pentrefwyr ynglŷn â dyfodol y
feddygfa yn y pentre. Mae’n debyg fod y ddau feddyg sy’n
gwasanaethu’r gymuned yn gorffen ganol yr haf. Gobeithio wir
bydd atebion yn dod yn fuan i leddfu pryderon y cleifion.
LLoNGYFARCHIADAU
Daeth bachgen bach, Benjamin Ellis i’r byd i lonni bywydau Mr
a Mrs William Thomas, Heol Samuel – ŵyr cyntaf iddynt, mab
i Emyr a Delyth sy’n byw yng Nghaerdydd.
CAPEL CWMLLYNFELL
Dyma restr o weinidogion i fisoedd Mehefin a Gorffennaf.
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Mrs Sian Lewis
Y Brawd Gareth Hopkin
15
22
Y Brawd Hefin Jones
29
Y Parch Aled Jones
Gorffennaf
6
Y Brawd Walford Morris
13
Y Brawd Dennis Morgan
20
Y Brawd Rhydian Griffiths
27
Y Brawd Dewi Davies

YR ALLTWEN
GWENER Y GRoGLITH
Ar brynhawn Gwener y Groglith daeth llond festri o aelodau’r
Alltwen a Soar i oedfa o fyfyrdod o dan arweiniad y Gweinidog
y Parch Gareth Morgan Jones. Myfyriwyd ar wewyr Crist yn
Gethsemane a’i weddi “Abba Dad aed heibio y cwpan hwn
oddi wrthyf, ond nid fy ewyllys i ond dy ewyllys Di“.
Gweinyddwyd y Cymun a chanwyd ar ddiwedd yr oedfa emyn
Emrys.
“Doed myrdd ar fyrdd o bob rhyw ddawn
i gydfawrhau d’anfeidrol Iawn,
y gwaith gyflawnaist un prynhawn
ar fythgofiadwy fryn”.
Huw Rees oedd wrth y piano a chwaraeodd yn briodol iawn y
darn Gethsemane.
SUL Y PASG
Ar Sul y Pasg daeth cynulliad lluosog ynghyd i Oedfa Gofalaeth
yn Soar Maesyrhaf oedd o dan arweiniad y Gweinidog. Ar
ddechrau’r oedfa a phlant Ysgol Sul Soar Maesyrhaf yn
bresennol dangosodd y Gweinidog bot o flodau yn portreadu
yr Wythnos Sanctaidd a drefnwyd gan Joanna Porter.
Cymerwyd rhan yn yr oedfa gan Nia Johns a Catrin Scourfield,
Elin Davies a Catrin Richards, a chanodd grŵp o dan ofal
Rhiannon Hammond, sef Mari Lanchbury a Nia Johns, Emyn
y Pasg “Heddiw cododd Crist o’i fedd, Halelwia”. Pregethwyd
a gweinyddwyd y Cymun gan y Gweinidog ac fe ganwyd Emyn
Macabeus i ddiweddu oedfa wir eneiniedig. Cafwyd cyfle i
gymdeithasu ymhellach yn y festri a diolch i Chwiorydd Soar
Maesyrhaf.
CYMoRTH CRISTNoGoL
Cynhaliwyd Bore Coffi er budd Cymorth Cristnogol fore
Gwener Mai 9, a llwyddwyd i godi £310 i’r elusen haeddiannol
hon.
PERERINDoD
Ar Ddydd Sul Mai 18, bu aelodau o’r Alltwen a Soar Maesyrhaf
ar bererindod i Soar y Mynydd.
Ar y ffordd cawsom hanes diddorol iawn am yr ardaloedd
buon yn teithio trwyddynt gan Alun Wyn Bevan: Brynaman (Y
Gwter Fawr), Y Mynydd Du a Llanymddyfri wrth iddo sôn am
gymeriadau a byd natur y mannau hyn.
Arhosom yng ngwesty’r Arglwydd Rhys yn Llanymddyfri lle
cawsom cyfle i weld cofgolofn Llywelyn ap Gruffydd Fychan
ger y Castell.
Roedd y daith ger Llyn Brianne ar ddiwrnod mor braf yn
drawiadol dros ben a’r cyfle i ryfeddu at fyd natur a’r golygfeydd
godidog.
Yng nghapel Soar y Mynydd pregethwyd yn rymus iawn gan
ein gweinidog Parch Gareth Morgan Jones ar y drydedd adnod
o’r bymthegfed bennod o Lyfr Cyntaf Paul at y Corinthiaid.
Roedd y Capel bach yn orlawn a’r harmoniwm ar ei orau,
a’r canu yn swynol.
Ar ôl y gwasanaeth cwsom gymdeithasu ag aelodau y capel
a chawsom groeso twymgalon ganddynt.
Ar y ffordd adre cawsom bryd o fwyd blasus yn Y Plough,
Rhosmaen a mawr oedd y canmoliaeth am y pryd.
Bu’r diwrnod yn llwyddiant ysgubol ac ysbrydol a diolch i’n

gweinidog ac i Alun Wyn Bevan am wneud y diwrnod mor
gofiadwy.
Diolch hefyd i Delma James am ei gwaith yn cynorthwyo
gyda’r trefniadau.
CYDYMDEIMLAD
Yn 64 mlwydd oed bu farw Gillian Evans, Heol Derwen gwraig
Ceri, mam Paul, Cerianne a Cristelle a mamgu Olivia, Tirion,
Hari, Menna a Moli.
Yn 90 mlwydd oed bu farw Olga Palmer, Lôn y Wern, gwraig
Stanley, mam Anthea, mamgu Simon a Catherine a hen famgu
Tyler.
Cydymdeimlwn â’r ddau deulu yn eu colled a’u hiraeth.
MERCHED Y WAWR
Ar brynhawn Llun, Ebrill 28, cafwyd prynhawn hynod o
ddiddorol gan Mair Williams, Trebannws. Dangosodd ffrwyth
ei gwaith llaw arbennig o grefftau yn cynnwys cwiltiau,
sampleri, addurniadau Nadolig a thegannau. Mae’n amlwg bod
digon o amynedd a dawn greadigol ganddi.
Diolch hefyd i Margaret Cairns am helpu gyda’r arddangos.
Croesawyd aelodau cangen Lôn Las i’n plith a chafwyd
amser pleserus yn cwmnia gyda nhw dros fwyd blasus iawn.
Diolch i’r aelodau am baratoi y fath wledd.
PENNAETH NEWYDD
Llongyfarchiadau gwresog i Owen Hyett, Trebannws ar gael ei
benodi yn Brifathro Ysgol Gynradd yr Alltwen.
Yn frodor o Glydach mae yn fab i Mairwen a Bill Hyett.
Cafodd ei addsg yn Ysgol Gymraeg Pontardawe, Ysgol Gyfun
Ystalyfera a Choleg y Drindod Caerfyrddin, ac ar hyn o bryd
mae yn Brifathro Ysgol Gynradd Pontrhydyfen.
Mae ganddo ef a’i wraig Karen ddau o blant, Dafydd, 8 oed
ac Elis, 4 oed. Mae Karen yn ferch i Ann a Neil Morris, Heol
Dyffryn, Yr Alltwen. Mae yn helpu gyda thîm Pêl Droed
Pontardawe o dan 8 oed, a gyda thîm Rygbi dan 8 Clwb Rygbi
Trebannws. Pob dymuniad da iddo yn ei swydd newydd.

PONTARDAWE
CYFARFoD GWEDDI’R DoSBARTH
Bu cyfarfod o’r Dosbarth ym Methel Llangyfelach ar Fai 6
Y Parchedig Ddr. Watcyn James oedd y siaradwr a’i destun
oedd “Gweddi”. Cafwyd paned o de wedi’r oedfa a’r croeso
arferol gan aelodau Bethel.
CYMoRTH CRISTNoGoL
Trefnodd Wendy Williams y cyfarfod Undebol arferol ar
ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol (Sul Mai 11) Y Parch
Carl Williams, Llandybie oedd y pregethwr. Swm y casgliad
oedd £92.
Yn Tabernacl Ystradgynlais daeth aelodau eglwysi
Presbyteraidd Cymraeg Pen Tawe i weddïo dan arweiniad
Hefin Rhys Jones am lwyddiant ar ei waith yn yr ardal.
Mae’n ddiddorol sylwi bod erthygl o eiddo Hefin yn y rhifyn
cyfredol o’r Cristion yn sôn am fywyd yr eglwys yn Brasil, lle
bu’n gweithio am gyfnod.
CYFARFoD CENHADoL DYFFRYN TAWE
Ar Fai 20, bu Mrs Myfanwy Owen yn annerch y Chwiorydd am
fanylion trefnu Banc Bwyd ac yn sôn am y ffordd roedd yr
ymdrech i sefydlu’r banc yn uno eglwysi Ystradgynlais.
CLEIFIoN
Mae’n dda cael Gaynor yn ôl yn y gwasanaeth ar fore Sul wedi
absenoldeb hir oherwydd cyfnod poenus iawn a’r driniaeth i’w
wella. Deallwn fod Doreen chwaer Avril, wedi gadael yr ysbyty
a gobeithiwn glywed cyn bo hir ei bod yn well.
CYDYMDEIMLWN
Cydymdeimlwn â dau deulu o Soar. Bu farw un a fu’n aelod
ffyddlon ar hyd ei hoes sef Mrs Wendy Hartland. Y Parchedig
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David Byron Davies fu’n gwasanaethu yn Soar ac wedyn yn
Amlosgfa Treforys. Cydymdeimlwn yn fawr â’i phlant Jeffrey
ac Eryl a’i hwyresi Sophie a Selina a gweddill y teulu yn eu
colled.
Collodd Luned ei chwaer, Gwladys yn 98 oed wedi oes hir
a hapus. Bu’n ymgartrefu yn yr Iseldiroedd ers blynyddoedd
gyda’i gŵr Ian.
TABERNACL
MEHEFIN
8 10.30
15 10.30
22 10.30
29 10.30

Y Brawd Owen Pugh
Y Brawd Dewi Davies
Y Brawd Huw Roberts
Y Parch Byron Davies

Oedfa’r Plant
Oedfa Saesneg

GoRFFENHAF
6 10.30
Y Brawd Owen Pugh
Cymundeb
13 10.30
Oedfa’r Chwiorydd
20 10.30
Y Brawd Owen Pugh
27 10.30
Y Chwaer Sylvia Hoskins Oedfa Saesneg
GWIBDAITH FLYNYDDoL
Ar Orffennaf 8fed bydd aelodau Cymdeithas Ruth a Naomi yn
mynd ar eu gwibdaith flynyddol. Eleni byddant yn mynd i
ymweld â’r farchnad yn Y Fenni. Ar y ffordd byddant yn galw
am luniaeth ym mwyty ‘Yr Hen Ysgol’ yn Nefynnog lle mae mab
ein haelod Myfanwy Evans, sef Lee Evans a’i wraig Kay, wedi
ail agor y caffi mis diwethaf. Medrwch weld mwy am y bwyty
wrth fynd i www.theoldschooltearoom.co.uk. Wrth dychwelyd
byddant yn galw yn y ‘ Bear Hotel’ yng Ngrughywel am bryd o
fwyd.
TE MEFUS A FFAIR HAF
Edrychwn ymlaen yn fawr iawn i’n Ffair Haf a The Mefus eto
eleni yn Festri’r Tabernacl, Stryd Tomos, Pontardawe.
Gobeithiwn gael cymorth sylweddol gan bawb yn yr ardal i
fwynhau’r diwrnod. Am 6 o’r gloch ar Nos Fawrth Mehefin
10fed. Pris mynediad fydd £3.

RHYDYFRO
SARoN
8
Parchg Illtyd Protheroe
15
Parchg Derwyn Morris Jones
22
Parchg Christopher owen
GWELLHAD
Dymunwn wellhad buan i Brian Davies, Gellideg sy’n Ysbyty
Dreforys yn aros am lawdriniaeth.
Hefyd mae Trevor Rees, Cysgod y Fro wedi bod yn Ysbyty
Dreforys am bythefnos cyn cael ei symud nawr i Baglan.
Gwellhad buan iddo fe hefyd.

Thesaloniaid “llawenhewch bob amser, gweddïwch yn ddibaid. Ymhob dim rhown ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllys Duw
yng Nghrist Iesu i chwi”. Braf oedd dod o oedfa yn llawen ac
yn ddiolchgar.
O’r diwedd daeth y gwaith adeiladu tu fewn a thu allan i’r
capel i ben. Er hynny mae ’na waith i’w wneud o hyd. Fel
dywedodd rhywun yn Saesneg. “What our churches need
more than ever is Christians who are willing to dirty their
hands”. Mae’r Baran yn ffodus, er mai ychydig o aelodau sydd
yno fod ‘na bobl felly yn ein plith sydd yn barod i dorchi llawes
heb anghofio’r don o ewyllys da sydd gan gyfeillion yr achos.
Fe fydd ein darlith flynyddol eleni ar y 15fed o ‘Orffennaf. Y
darlithydd gwadd yw’r Parchg Carl Williams, (rhagor o fanylion
nes ymlaen).
Bydd oedfa mis Gorffennaf o dan arweiniad y Parchg Alan
John, mis Awst y brawd Owen Pugh. mis Medi’r Parchg Ddr
Desmond Davies (Cwrdd Diolchgarwch). Bydd yr oedfaon ar
y Sul cyntaf o’r mis am 2.30y/p. Croeso cynnes iawn i bawb i
bob cyfarfod.

CLYDACH
MERCHED Y WAWR
Braf oedd croesawu Catrin Stevens atom ym mis Mai i sôn am
ei gwaith gwirfoddol gyda Phrosiect Archif Menywod Cymru.
Mae’r Archif yn tynnu sylw at fenywod yn hanes Cymru a
diogelu ffynonellau am hanes menwyod yng Nghymru.
Sefydlwyd yr Archif yn 1997. Roedd hi’n amlwg i Ursula
Masson a Deirdre Beddoe, ill dwy yn gweithio ym Mhrifysgol
Morgannwg, bod ffynonellau ar gyfer astudio hanes menywod
yng Nghymru mewn perygl gwirioneddol o gael eu colli. Yn
dilyn cyfres o gyfarfodydd gyda menywod â diddordeb yn y
maes hwn, crewyd yr Archif. At hyn mae yn gweithio gyda
Gwasanaeth archifau Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i
helpu pobl i ddeall gwerth hanesyddol dogfennau menywod,
ffotograffau a memorabilia ac i sicrhau y bydd y dystiolaeth
werthfawr hon yn goroesi yn yr hirdymor. Mae’r Archif yn falch
i dderbyn y math yma o ddefnydd yn rhodd. Elusen wedi’i
hariannu’n bennaf drwy danysgifiadau aelodau yw’r Archif.
Ewch i’w gwefan i gael mwy o wybodaeth.
Yn ddiweddar bu rhai o’n haelodau ac eraill yn yr ardal yn
cyfrannu i’r prosiect Menywod ar Lawr y Ffatri – sgyrsiau am
eu hamser yn y Ffatri Tic Toc.
LLoNGYFARCHIADAU
Ar enedigaeth merch fach, Mabli Gwen i Rhian a Huw Darch,
wyres i Hywel a Sian Griffiths a gorwyres i June Griffiths.
CAU CARTREF GoFAL

LLoNGYFARCHIADAU
Mewn achlysur arbennig a drefnwyd gan yr Heddlu
Trafnidiaeth Prydeinig, yn eu pencadlys yn Camden Town
Llundain, ac wedyn mewn seremoni yn Stationer’s Hall yng
nghanol y ddinas, fe gafodd Wynford Pugh,Heol Gelligron ei
gyflwyno â thystysgrif gan y Prif Cwnstabl Syr Andrew Trotter.
Cyflwynwyd tystysgrif i Wynford am ei waith diwyd gyda’r
heddlu yn gwella’r berthynas rhwng yr heddlu a’r cymunedau
mae’r heddlu yn gwasanaethu. Da iawn Wynford
CAPEL Y BARAN
Braint, a phleser hefyd, bob amser yw bod mewn oedfa o dan
arweiniad y Parchg Carl Williams. Fel dywedodd un o’r
aelodau, “joies i’r bregeth ’na”.
Ac onid fel na y dylen ni ddod allan o bob oedfa wedi “joio”?
Pregethodd gydag angerdd ar eiriau’r Apostol Paul, “Diolch
i Dduw am ei rodd anhraethadwy”. Fe ddywedodd rhywun mai
nid opsiwn yw diolch ond gorchymyn. Dywedodd Paul wrth y
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Yma gwelir Linda Sharpe, yr olaf o’r trigolion gyda Linda
Williams a Bev Bevan

Gyda thristwch y clywyd bod Cartref Park View yn cau ddiwedd
Mai. Mae’r olaf o’r trigolion yn symud ddiwedd y mis. Mae wedi
bod yn gartref hapus ar hyd y blynyddoedd a nifer wedi cael
gofal arbennig yno. Mae Linda Williams y Rheolwr a Bev

Bevan wedi bod yno ers y cychwyn ddwy flynedd ar hugain yn
ol. Roeddent yn drist iawn i weld y lle yn cau ond roedd y ddwy
wedi cael blynyddoedd hapus yn gofalu. Bydd hwn yn gyfle i
Linda ymddeol ac i dreulio mwy o amser gyda’i theulu. Pob
dymuniad da llawer o ddiolch.
PWYLLGoR CANCR CLYDACH
Mae’r Pwyllgor wedi trefnu Te Mefus prynhawn Sadwrn
Mehefin 28 am 2.30 yn Neuadd y Gymuned, Heol y Faerdre.
CYTÛN
Yn ystod mis Mai croesawyd Nigel
Cram, mab Pam ac Alan i sôn am ei
brofiad yn gweithio fel gwirfoddolwr
gyda Chwpan Plant y Stryd yn Rio.
Casglwyd 230 o blant o lawer
gwlad oedd wedi bod yn byw ar y
stryd i Rio de Janeiro, Brazil am
bythefnos ym mis Mawrth ac Ebrill ar
gyfer chwarae pêl droed . Erbyn y
diwedd y neges a glywyd gan bob un
o’r plant oedd,“Yr wyf innau yn
rhywun.”
Cynhaliwyd y digwyddiad mewn
awyrgylch o hwyl a gobaith gyda’r
gred bod gan bob un plentyn
ddyfodol i freuddwydio amdano, beth bynnag yw’r cefndir.
Roedd lle i gelf yno hefyd a chyfle i’r plant fynegi eu hunain
drwy gerddoriaeth a dawnsio. Yn aml mae plant sydd wedi
dioddef trauma mawr yn eu bywydau wedi colli elfen y plentyn
o obaith, a’r gallu i fynegi eu hunain, ond roedd Cwpan y Byd
Plant y Stryd wedi rhoi cyfle iddynt wneud hynny mewn
awyrgylch ddiogel.
Run pryd bu cynhadledd ryngwladol yn ystyried sut i wella’r
gofal a dileu’r cam mawr hwn â phlant.
Dwedodd un aelod o Ynysoedd y Philipinau, “nid anifeiliad
ydyn ni, rydyn ni’n ddynol – rydyn ni’n rhywun.” Ac mae fel
petai’r byd yn dechrau gwrando ar gyhoeddiadau tebyg.
Ymunodd pêl droedwyr proffesiynol wrth i’r newydd fynd o
amgylch Brazil - Gilberto Silva, a Bebeteo. Bu Zico yn hyfforddi
tîm y merched a daeth Canghellor y Trysorlys a’r Tywysog
William ar ymweliad.
Mae ‘Pencampwyr y Stryd’ wedi dod yn llysgenhadon yn eu
gwledydd wrth ddychwelyd. Maen nhw’n dystiolaeth i’r ffaith na
ddylai unrhyw blentyn fyw ar y stryd.
Yn dilyn y digwyddiad fe newidiodd calonau ambell wlad ee
rhoddwyd gwell darn o dir ar gyfer y tîm yn Tanzania ac hefyd
dewiswyd y Capten i’r tîm cenedlaethol. Bydd yn teithio i
Botswana (tîm ei famwlad) mewn twrnament Ieuenctid
Olympaidd yn hwyrach eleni.
Gellir dilyn yr hanes ar weplyfr/Facebook, Twitter ac ar we.
Rhyddheir ffilm Streets kids united 2 yn y sinemau yn 2015.
A Street Child United Initiative | Rhif elusen. 1144951
CYNGoR CYMUNED
Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol ac etholwyd Julie Davies yn
Gadeirydd i olynu Peter Morgan. Etholwyd Lynne Jenkins yn
Gadeirydd y Pwyllgor Neuaddau. Mae tri lle gwag ar y cyngor
- cysylltwch â Chlerc y Cyngor os oes diddordeb. Mae’r Cyngor
wrthi yn trefnu Garddwest-Gŵyl i’r gymuned ar benwythnos
Awst 2 a’r 3ydd. Hefyd yn y dyddiadur bydd yna dân gwyllt ar
gae criced Waverley ym mis Tachwedd.
CYMoRTH CRISTNoGoL
Cynhaliwyd oedfa Cymorth Cristnogol ar Nos Lun gyntaf yr
Wythnos ym mis Mai. Llywyddwyd gan y Dr Alan Cram,
Llywydd Pwyllgor Clydach a chymerwyd rhan gan aelodau o
wahanol eglwysi’r ardal. Wedyn datgelwyd enillydd y Cloc - Dr
Ifan Hughes a Bet Jones - drwy’r ymdrech hon fe godwyd dros
£600.
Bu pobl yn ddiwyd yn casglu tu allan i’r Coop am rai dyddiau
a chasglwyd £430 yno. Hefyd bu rhai yn casglu o ddrws i ddrws
yn strydoedd Pontardawe, ardal Caemawr, Stad Kingrosia ac

Oakwood. Hyd yn hyn mae cyfanswm yr wythnos wedi
cyrraedd £1,900.
Beth oedd y neges? Gall £15 dalu am flancedi i blant sy’n
ffoaduriaid i’w hamddiffyn rhag oerni’r nos; £40 ddarparu digon
o fwyd maethlon am fis i ddau blentyn sy’n ffoaduriaid.
Diolch am bob cyfraniad – megis diferyn yn y môr.
CAPEL Y NANT
Yn ystod y mis Mai cafwyd gwasanaethau gwahanol, oedfa
dan ofal Annette a Janice yn arddull Taize, darlleniadau,
gweddïau a distawrwydd a chyfle i ymdawelu i gyfeiliant Les
Thomas ar y ffidil wrth rannu’r dail oedd yn arwydd o fywyd.
Gwasanaethwyd gan y Parchg Ddr Noel Davies, Morgan
Llywelyn Jones ac oedfa ar thema cyfathrebu o dan ofal Helen
James a’r ieuenctid. Ffydd ar waith oedd thema un o oedfaon
ein harweinydd a chlywyd am waith un o’n haelodau Dr Eleri
Davies fel Meddyg Teulu.

Mis Mai yw’r mis pan fyddwn yn ail gyfamodi gyda’n partneriaid
yn yr Eglwys y Fethodistaidd. Parch Llywelyn Picton Jones, un
o blant Clydach nawr yn weinidog yn eglwysi Hope-Seilo
Pontarddulais a Bethesda Llangennech fu’n llywio’r oedfa.
Cyfeiliwyd gan Janice Walters a chymerwyd rhan gan
Gwyneth Watkins, John Morgan Jones, Ann a Martin Gregson
a’r Parchg Pam Cram a Dewi M. Hughes. Casglwyd at Ty
Croeso.
Arweiniwyd ein cyrddau cyfoes gan Dewi Lewis a’r Grŵp
Amnest a sesiwn o’r llyfryn Byw’r Cwestiynau.
CoFIo GWILYM BoWEN

Cyflwynodd Mrs Gillian Howells dlws er cof am ei thad Gwilym
Bowen i Glwb Rygbi'r Faerdre Dydd Sadwrn, Ebrill 26. Gwilym
oedd capten y Faerdre yn y tymor 1950/51. Roedd yn ganolwr
cryf a chyhyrog ac yn daclwr heb ei ail. Ymunodd â Chlwb
Rygbi Abertawe, a bu'n aelod poblogaidd iawn yn enwedig pan
yn gwrthwynebu yr enwog Dr. Jack Matthews a Bleddyn
Williams, o glwb rygbi Caerdydd gan eu taclo nhw yn nerthol
hyd at yr esgyrn.
Yna arwyddodd â chlwb rygbi'r Gynghrair Halifax lle
lwyddodd fel cefnwr gwych wrth daclo unrhyw un o'i flaen a'u
gosod ar y llawr yn ddisymwth. Hoffai Gillian ddiolch yn wresog
i bawb yn y clwb am y croeso caredig, i'r pwyllgor ac yn
enwedig i Joe capten y Faerdre am ddarllen rhan allan o lyfr y
diweddar Bil Samuel am y chwaraewr byth-gofiadwy Gwilym
Bowen. Cyflwynwyd y tlws gan Gillian i Lywydd Clwb y
Faerdre, Edric Whettleton.
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Cyflwynwyd tlws am y taclwr gorau Nos Sadwrn Mai 31ain
yng nghlwb y Faerdre yn eu noson gwbrwyo.

triniaeth lawfeddygol ar ei chlun. Ein dymuniad fel eglwys yw i
chwi eich tri gael gwellhad llwyr a buan.

BLoDAU GWYLLT
Mae’r blodau gwyllt a blanwyd llynedd yn blodeuo ac yn
gyrchfan i’r gwenyn. Gobeithio cawn weld rhagor o’r blodau ar
lawnt y capel yn ystod yr haf.

CYDYMDEIMLo
Sydyn ac annisgwyl oedd marwolaeth y ddiweddar Mary
Powell, Pontarddulais, gynt o’r Swyddfa Bost yn Felindre.
Daeth llu o Felindre i dalu’r gymwynas olaf yn amlosgfa
Llanelli. Cydymdeimlwn gydag Adele, Sharon, Wendy, wyrion
a’r teulu i gyd. Bu’r gwasanaeth yng ngofal y Parchedig Ganon
John Walters Pontarddulais.
Daeth bywyd ifanc i’w derfyn pan fu farw Wayne mab
Bernard Pearce, brawd Neil, Tracy a Gail, brawd-yngnghyfraith Dafydd Mainwaring, Cilfwnwr, a Wayne ond yn 46
oed. Bu’r gwasanaeth yn Amlosgfa Treforys.

GRWP GWNÏo S.o.S
Mae Grwp Gwnio (S.O.S- Sharing
our Skills) yn cwrdd yn wythnosol yn
festri Capel y Nant. Ar hyn o bryd
maent wrthi yn paratoi ar gyfer
Arddangosfa a gynhelir yng Nghapel
y Nant ar Orffennaf 3 a 4.
Dyma lun o un o’r cwiltiau sy’n
cael ei rafflo er budd Ambiwlans
Awyr Cymru.
CHWAERoLIAETH
Cynhelir ein Te mefus blynyddol ar ddydd Mawrth Mehefin 17
rhwng 4.30 a 6 o’r gloch. Tocyn yn £4 er budd Ambiwlans Awyr
Cymru.
DARLITH AR HoWELL HARRIS,
Disgwylir y Parchg Ddr Geraint Tudur i draddodi darlith ar nos
Fercher Mehefin 18 ar Howell Harris am 7 o’r gloch. Hefyd , fel
penllanw ein hymdrechion i godi arian at Apêl Haiti cawn gyfle
i gyflwyno’r siec iddo.

FELINDRE
NEBo
Dechreuwyd dathliadau y Pasg wrth gymuno fore’r Groglith o
dan arweiniad y Parch Gerald Jones. Diolch iddo am ei
wasanaeth bob amser a hynny ar fyr rybudd. Mr Meirion Bell
oedd fel rheol yn rhannu wrth fwrdd y cymun ar fore’r Groglith,
ond cafodd ei alw adref ar y bore hwnnw er ei ymdrech deg.
Mae’r bwlch i’w weld yn amlwg yn Nebo a thu hwnt mewn
llawer lle arall. Bu diwrnod ei angladd yn dyst o’r hyn ydoedd.
Diolch i’r llu o weinidogion, ffrindiau, cymdogion, perthnasau a
theulu a oedd yn bresennol. Cydymdeimlwn gyda Beryl ei
briod, Carol a Helen merched, Arwel mab-yng-nghyfraith,
Daniel a Rhys wyrion, Rhiannon a’r diweddar Myfanwy
chwiorydd, cyfaill i Huw a Robert. Roedd y gwasanaeth yng
ngofal ffrind annwyl iddo sef y Parch Meirion Evans ac eraill
ac Eiri Evans wrth yr organ.
Cynhaliwyd cyrddau Hanner Blynyddol Nebo a’r Parch
Vincent Watkins yn gwasanaethu. Roedd ei neges a’i hiwmor
yn arbennig iawn. Faint o’r aelodau oedd ddim yn sylweddoli
fod y cyfarfodydd wedi bod ar y nos Sadwrn, bore Sul, ac oedfa
prynhawn a dan ofal yr Ysgol Sul. Llywyddwyd yr oedfa gan
Yvonne Williams. Darllenwyd rhan o’r ysgrythur gan Curtis
Clynnes, gweddïo ac emyn gan Gareth Stone, yr emynau eraill
gan Bethan Davies, Catrin a Janis Stone, a darn o farddoniaeth
gan Janis, Phyllis Bell a Yvonne. Canwyd emyn gan Eiri a
hithau hefyd oedd yn chwarae yr organ yn y gwasanaethau.
Cafwyd anerchiad gan y Parch Vincent Watkins. Roedd wedi
dod â chyfaill ganddo i’w gynorthwyo sef Car-a-dog (Caradog).
Roedd y Ceiliog wedi mwynhau yn y pulpud yng nghwmni y
plant.
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YSBYTY
Cafodd Mair Jones Llwyngwenno ddamwain a gorfod iddi aros
yn ysbyty Treforys am driniaeth ar ei hysgwydd. Ond erbyn hyn
mae ar wellhad a da oedd ei gweld yn yr oedfa nos Sadwrn.
Bu Brian Llewellyn Abergelli hefyd yn yr ysbyty yn Nhreforys
ac wedi dod allan ar ôl cael triniaeth lawfeddygol. Does dim
dau heb dri yn ôl yr hanes ar trydydd i gael triniaeth yn
Nhreforys oedd Ann Morgan, Pantyfallen, hithau wedi cael

PENBLWYDD
Dymuniadau gorau i Mary Harris, Llysyrawel ar ddathlu ei
phenblwydd yn ddiweddar yn 98 oed. Mae’n bleser cael sôn
am achlysur hapus yn lle bod yn y lleddf o hyd. Diolch i bawb
sydd yn gofalu amdani.
TAFARN Y SHEPHERDS
Aeth gwragedd y pentref at ei gilydd am swper er mwyn dod i
nabod y bobl sydd wedi symud i fyw i’r pentref. Roedd y noson
wedi ei threfnu gan Kay Rees, Crwca ac yn noson “No Men
Allowed”.
PREGETHWYR
Gorffennaf
6
Mr. Gwyn Elfyn
13 Parch. E.T. Stanley Jones (Cymun)
20 Mr. D.C. Davies
27 Parch. Leslie Jones
Awst
3
10
17
24
31

Eisteddfod Genedlaethol Llanelli
Parchg Carl Williams
Parchg Hywel Jones
Parchg Derwyn Morris Jones
Parchg Gareth Morgan Jones

CRAIG CEFN PARC
ATGoFIoN – AIL RHYFEL BYD A’R PUMDEGAU
Mae atgofion o Glydach a’r Cylch yn ystod yr Ail Rhyfel Byd a’r
Pumdegau i‘w gweld yng Nghanolfan Treftadaeth ym Mharc
Coedgwilym, Clydach. Gwahoddwyd trigolion yr ardal i siarad
am eu gwahanol brofiadau, a rhain yn cael eu recordio mewn
sain ac ar fideo.
Un o‘r rhai a siaradodd am eu brofiadau oedd Mr Roy
Williams, Rhydypandy. Mae Roy yn frawd i’r diweddar Sal
Clement ac yn ewythr i Heulwen Morgan. Dyma lun o Roy
gyda’r morthwylion a wnaeth ym Mhwll Glo Clydach Merthyr,
Craig Cefn Parc (Nixon) o ddarnau hen reilffordd. Defnyddiwyd
y morthwyll llai (crafanc) i bedoli ceffylau yn y pwll glo.

Roy Williams, Rhydypandy gyda’r morthwylion.

CYDYMDEIMLo
Fel eglwys a chymuned mae’n meddyliau a’n gweddiau gyda
theulu y diweddar Meirion Bell, Felindre, a fu farw yn Ebrill yn

81 blwydd oed. Yn ŵr i Beryl roedd yn dad i Carol a Helen, ac
yn dadcu balch. Cynhaliwyd gwasanaeth o ddiolch yng ngofal
y Parchedig Meirion Evans yng Nghapel Nebo a chladdwyd
ym mynwent y Capel. Fel aelodau diolchwn am ei wasanaeth
i Bantycrwys dros y blynyddoedd. Coffa da amdano.
EISTEDDFoD LLANDUDoCH
Llongyfarchiadau mawr i Sioned Dafydd ar ennill Tlws Llenor
yr ifanc yn Eisteddfod Llandudoch eleni. Roedd y beirniad, Aled
Gwyn yn canmol ei gwaith yn fawr a chynhaliwyd seremoni
hyfryd yn yr Eisteddfod i’w hanrhydeddu.
Llongyfarchiadau hefyd i Esyllt Lewis ar ennill gwobr
ryddiaith Eisteddfod Llandudoch i disgyblion o dan 19 oed.

TREBANNWS
CLoD I MAIR
Mae Mair Williams o Drebannws yn
gelfydd iawn gyda’i dwylo ac yn trefnu
dosbarthiadau cyson yn y Neuadd y
Gymuned yn Nhrebanws. Mae’n
cystadlu’n gyson ac yn ennill hefyd. Mae
Mair yn Aelod o Gangen Clydach o
Ferched y Wawr ac yn yr Wyl Haf eleni
ym Machynlleth fe enillodd y wobr gyntaf
yn y gystadleuaeth i greu rhywbeth ar
gyfer dathliad Aur y Mudiad yn 2015. Yma
yn y llun gwelir hi gyda Catrin Stevens un
o gyn-lywyddion cenedlaethol y Mudiad a
fu’n siarad yn y gangen yn ddiweddar.
ATGoFIoN AM DALACHARN
Mae dwy chwaer o Drebannws wedi bod yn rhannu eu
hatgofion melys am eu hymweliad â Thalacharn (Laugharne)
pan roeddent yn blant.
Roedd Caryl Doyle a Susan Bowen (dwy chwaer o
Drebannws) ar eu gwyliau ym Mhendine gyda’u rhieni ym mis
Gorffennaf 1958. Un diwrnod, fe aeth eu rhieni â nhw ar drip i
Dalacharn. Buont yn ymweld â bedd Dylan Thomas yn y
fynwent, ac fe gawsant eu lluniau wedi’u tynnu o flaen yr hen
sied ble roedd Dylan yn ysgrifennu. Pan gerddasant i’r tŷ cwch,
roedd mam Dylan yn sefyll y tu allan, ac fe ofynnon nhw iddi hi
os gallent gael llun ohoni gyda nhw. Roedd hi’n fodlon iawn.
Bu mam Dylan yn treulio’i hamser yn Nhalacharn wedi
marwolaeth ei gŵr, ac roedd yn helpu i ofalu am blant Dylan,
sef Llywelyn, Colm ac Aeronwy.
Dyma lun o Caryl a Susan gyda’u mam a Mrs Thomas.

YSGOLiON
YSGOL GYNRADD GYMRAEG Y wERN
YMWELIAD PRESWYL MARGAM
Aeth rhai o ddisgyblion yr ysgol ar ymweliad preswyl cyntaf yr
ysgol i Barc Margam, a diolch i Mr Jones am fod mor barod i
fynd â’i ddosbarth ef yno am
yr wythnos gyfan. Bu’n dipyn
o her iddo o ran diffyg cwsg,
ac yn gyfrifoldeb mawr!
y
disgyblion
Treuliodd
ddiwrnodau’n craffu’n ofalus
ar y bywyd gwyllt yn y parc
gwledig, yn dysgu sut i
adeiladu llochesau er mwyn
cadw’n cynnes a chlyd, yn
gosod trapiau dros nos er mwyn gallu dal mamaliaid bach cyn
cael ymweld â’r trapiau y diwrnod canlynol ac astudio’r
anifeiliad. Anghofiwyd am y glaw wrth adeiladu coelcerth a
rhostio marshmallows ynddo, a chystal oedd y profiad nes i un
disgybl, Rhys, nodi mai hon oedd “Wythnos orau fy mywyd.”
SYRFFIo
Ar ôl yr holl drafferth a’r difrod a achoswyd gan dywydd garw’r
Gaeaf roedd yn ryddhad cael mynd â disgyblion a chyn
ddisgyblion yr ysgol i draeth Caswell er mwyn mynychu cyfres
o wersi syrffio. Roedd yn ddechrau ar bennod newydd i’r
bartneriaeth gan fod Ben, sydd
wedi bod yn hyfforddi’r criw
dros
y
chwe
mlynedd
ddiwethaf, wedi symud ymlaen
i ddatblygu ei fenter ei hun. Pob
lwc iddo. Braf oedd cwrdd â’n
hyfforddwyr newydd ac roedd
yn wych o beth i ddarganfod
fod y plant yn medru derbyn yr hyfforddiant bellach trwy
gyfrwng y Gymraeg. Cafwyd tonnau perffaith ar gyfer syrffio ac
roedd tymheredd y dŵr yn well o lawer na llynedd!
BWS MINI NEWYDD
Diolch o galon i’r sawl a gyfrannodd yn ddienw i gronfa’r bws
sydd wedi ein caniatau i
fuddsoddi
mewn
cerbyd
newydd ar gyfer yr ysgol. Bydd
yn arbed tipyn o arian i’r ysgol
wrth drefnu ymweliadau ar
gyfer y plant. Os hoffech
gefnogir disgyblion ymhellach
drwy noddi’r bws a wnewch chi
gysylltu â swyddfa’r ysgol, os
gwelwch yn dda.

YSGOL GYNRADD GYMRAEG GELLiONNEN

AMBIWLANS AWYR CYMRU
Ar Fai 14eg, agorwyd siop a warws newydd AAC ar ystad
ddiwydiannol Cwmdu. Mae’n werth gweld y nwyddau sydd ar
werth yno, a’r bargenion sydd i’w cael.
Hefyd, mae AAC eisiau celfi, dillad, teganau, trugareddau a
llyfrau safonol.
Ffoniwch 775294 am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth
casglu (rhad ac am ddim) neu cysylltwch â Barbara 863255

DATHLIADAU
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Iwan
Mainwaring ar enedigaeth eu mab Macsen
Tomos a phob lwc a dymuniadau gorau
iddynt
yn
eu
cartref
newydd.
Llongyfarchiadau hefyd i Mr a Mrs Cox
(Miss Shepherd gynt) ar eu priodas yn
Jamaica. Dymuna pawb yn yr ysgol bob
hapusrwydd iddynt!
EISTEDDFoD YR URDD Y BALA
Cystadleuodd nifer o blant yr ysgol yn
Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd fel aelodau o’r Côr Cerdd
Dant, y Cyflwyniad Dramatig, a’r Parti Llefaru Adran ac fe fu
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Ffion Tomos o Flwyddyn 5 yn cystadlu yn yr unawd Cerdd Dant
a’r unawd Alaw Werin. Mae’r ysgol yn falch iawn o ymdrechion
pob un ohonynt!
LLWYDDIANNAU
Cafodd yr ysgol lwyddiant yng
Nghystadleuaeth Tenis Ysgolion
Abertawe fel a ganlyn:
Tîm bechgyn – cyrraedd y
rownd gogynderfynol;
Tîm merched – colli yn y
rownd derfynol;
Tîm cymysg – enillwyr y dydd
a phencampwyr tenis ysgolion
Abertawe. Pob lwc iddynt yng
Nghaerdydd yn ogystal â thîm
cymysg Blwyddyn 6 a enillodd
gystadleuaeth tenis ysgolion
Abertawe!
Cafodd tîm pêl droed y
merched hwyl arni yng
nghystadleuaeth yr Urdd wrth
chwarae yn y glaw. Chwarae
teg iddynt! Cafodd blynyddoedd 3 a 4 amser hyfryd hefyd
yn canu yn Jambori yr Urdd yn
Ystalyfera.

Tŷ’R BoRFA
Eleni unwaith eto aeth plant blynyddoedd 4 a 5 yr ysgol i
Benrhyn Gŵyr am dridiau. Dan ofal rhai o staff yr ysgol,
arhosodd y plant yn Nhŷ’r Borfa am ddwy noson. Cawsant
lawer o hwyl wrth ymwneud â’r holl weithgareddau anturus yn
ogystal â chwarae gêmau ar y traeth.

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

YSGOL GYNRADD GYMRAEG fELiNDRE
ŴYN NEWYDD FELINDRE
Yn ystod mis Mai, daeth Mr a
Mrs Glyn Morgan i’r ysgol er
mwyn arddangos eu ŵyn
newydd i blant y cyfnod
sylfaen. Cawsom gyfle i fwydo
ac anwesu’r ŵyn egniol a
oedd yn amlwg yn hapus i fod
yng nghwmni’r plant. Mae Mr
a Mrs Morgan yn rhieni i
Caitlin sydd yn ddisgybl yn y
dosbarth meithrin.

FFERM FoLLY
Fel ran o ddysgu thematig y cyfnod sylfaen, aeth plant ieuengaf
yr ysgol i Fferm Folly ar ddechrau tymor yr Haf. Bydd yr hyn a
welsant ac y gwnaethant yn ystod yr ymweliad o gymorth wrth
gyfoethogi’r dysgu a’r addysgu sy’n digwydd yn yr ysgol am
weddill y tymor.

12

ARWR o’R ELYRCH
Mae Lee Trundle yn adnabyddus i gefnogwyr tîm pêl-droed
Abertawe fel un o sêr mwyaf yr Elyrch am ei ddoniau dewinol
ar y cae. Ers ymddeol o chwarae pêl-droed yn broffesiynol,
mae Lee bellach yn chwarae rôl gwahanol gyda’r clwb. Fe yw
Llysgennad Ieuenctid yr Elyrch, a braf oedd ei groesawu i’r
ysgol yn ystod mis Mai. Daeth i sgwrsio gyda’r plant am ei
brofiadau fel pêl-droediwr proffesiynol ac ateb cwestiynau
synhwyrol niferus y plant ar yr un pryd. I orffen y sesiwn, aeth
Lee gyda phlant cyfnod allweddol dau yr ysgol i gawell
chwaraeon newydd y pentref er mwyn ymarfer a datblygu eu
sgiliau pêl-droed.

YSGOL GYNRADD GYMRAEG PONTARDAwE
CRoESo NôL!
Estynnwn groeso cynnes i Mr Rhys Griffiths, sy’n dychwelyd
atom ar ôl cyfnod yn Ysgol Gymraeg Tirdeunaw, i ddysgu
Blwyddyn 6. Mae’n dda eich cael yn ôl!
LLoNGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau i Cerys Walker ar ennill yr Unawd Cerdd Dant
Bl 3 a 4 a’r Parti Llefaru Bl 6 ac iau yn Eisteddfod Rhanbarthol
yr Urdd yn ddiweddar. Pob lwc iddynt yn y Genedlaethol ym
Mala dros y Sulgwyn. Llongyfarchiadau i Ella Mai Davies a
Ruby May Allen am ddod yn bedwerydd yn y gystadleuaeth
parau gymnasteg yn Rownd Derfynol Gymnasteg yr Urdd yn
Aberystwyth.
CEFNoGI CRoNFA GYSUR CARoLINE
Ar ddydd Mercher 21ain o Fai gwnaeth plant yr ysgol gefnogi
Cronfa Gysur Caroline drwy wisgo un trainer ac un esgid am y
dydd. Rydym yn falch iawn o fedru cefnogi’r elusen.
ECo
Mae pwyllgor ECO yr Ysgol yn brysur yn paratoi ar gyfer
wythnos ECO 2014. Byddwn yn cynnal ein hwythnos ECO yn
ystod wythnos y 9fed i’r 13eg o Fehefin. Ar y dydd Llun bydd
pawb yn gwisgo gwyrdd i lansio’r wythnos. Bydd y disgyblion
yn brysur yn ystod yr wythnos yn garddio a thirlunio. Yn ystod
yr wythnos hefyd bydd disgyblion yn seiclo hyd taith i Baris ar
feiciau sefydlog er mwyn codi arian ar gyfer Cymorth
Cristnogol a chefnogi apêl Seiclo i Baris. Byddwn hefyd yn
cynnal cystadlaethau ac yn cael hwyl. Braf fydd gweld plant o’r
dosbarth Meithrin i flwyddyn 6 yn gweithio fel uned.

DigwyDDiaDur
Cwm Tawe
7 MEHEFIN: TAITH GERDDED TRWY DYLLAU TYWoD
oxWICH AR HYD LLWYBR ARFoRDIR CYMRU
Ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i ddechrau am
18.00y.h. o faes parcio Traeth Oxwich.Cost: £4.00, £1.00 i
blant dan 14.Arweinydd: Noel LewisAm fanylion pellach a
manylion cofrestru, ewch i www.gowerwalkingfestival.org/cy/
neu ffoniwch Ganolfan Croeso y Mwmbwls a Gŵyr,
(01792) 363392.
7 MEHEFIN: TAITH GERDDED CARREG CENNEN
PartnerIAITH Aman Tawe yn cynnal Taith Gerdded Carreg
Cennen. Tocynnau am £6 yn cynnwys bws, bwyd ac adloniant
yn y Cennen Arms ar ôl y daith. Bydd y daith yn dechrau o
Faes Parcio Co-op Rhydaman, Maes Parcio Glanaman yng
Nghwmaman a Maes Parcio Canolfan y Mynydd Du ym
Mrynaman am 10 y.b. Bydd y bws yn gadael am 5 y.h. i fynd
â’r cerddwyr yn ôl i’r mannau cychwyn. I archebu tocyn,
cysylltwch â Sarah Jones (Menter Bro Dinefwr) ar 01558
825336.
7 MEHEFIN: CYNGERDD CôR MEIBIoN RYGBI
TREFoRYS A PHARTI LLWCHWR
Capel Tabernacl, Pontardawe. Noson dan arweiniad Kevin
John gyda’r soprano Kate Harwood. Y noson yn dechrau am
7y.h. Tocyn yn £5 ac ar gael oddi wrth G. Griffiths 01639
413918; M. Jones 01792 862869; J. Jones 01792 862869. Elw
i gronfa adfer yr organ.
10 MEHEFIN: YMWELD A’R 1940AU

YSGOL GYfUN YSTALYfERA
PENCAMPWYR!
Llongyfarchiadau i fechgyn blwyddyn 7 ar gael eu coroni’n
Bencampwyr Sirol Rygbi’r Undeb mewn gêm derfynol yn
ddiweddar – llongyfarchiadau bois!

10 MEHEFIN: TE MEFUS A FFAIR HAF
Festri’r Tabernacl, Stryd Tomos, Pontardawe. Digwyddiad i
ddechrau am 6 o’r gloch. Pris mynediad yn £3.
17
MEHEFIN:
TE
MEFUS
DAN
NAWDD
Y
CHWAERoLIAETH
Festri Capel y Nant, Clydach rhwng 4.30y.h a 6y.h. Tocyn £4.
Elw i Ambiwlans Awyr Cymru.
18 MEHEFIN: DARLITH AR HoWEL HARRIS GAN Y
PARCHEDIG DDR GERAINT TUDUR
Capel y Nant, Clydach (SA6 5HB) am 7 o’r gloch.
26 MEHEFIN: PEN-BLWYDD PoENUS PETE GAN THEATR
IoLo
Canolfan y Celfyddydau Pontardawe. Perfformiadau am 1y.h.
a 7y.h. Theatr Iolo yn cyflwyno sioe newydd i deuluoedd yn y
Gymraeg, sy’n addas i ddysgwyr. Am fwy o fanylion, ffoniwch
01792 863722.

YSTALYFERA YNG NGWLAD YR IA!
Cafodd disgyblion yr ysgol brofiadau ardderchog ar y daith
Daearyddiaeth i Wlad yr Iâ. Mae’r llun wedi ei gymryd yn
Thingvellir – dyna lle sefydlwyd Senedd gyntaf Gwlad yr Iâ.
Mae ar gefnen Gogledd Iwerydd lle mae plât tectonig Gogledd
America yn gwahanu oddi wrth plât Ewrasia. Mae ymyl plât
Gogledd America yn y cefndir. Diolch i Mrs Jones am drefnu
ac i’r holl ddisgyblion oedd mor wych drwy gydol y daith!

2 GoRFFENNAF: PEN-BLWYDD PoENUS PETE GAN
THEATR IoLo
Neuadd Les Ystradgynlais. Perfformiadau am 11.15y.b. a
1.15y.h. Theatr Iolo yn cyflwyno sioe newydd i deuluoedd yn y
Gymraeg, sy’n addas i ddysgwyr. Am fwy o fanylion, ffoniwch
01639 843163.
10-12 GoRFFENNAF: GŴYL Y GWACHEL
BoB DYDD GWENER: CoFFI A CHLoNC
Cyfle am sgwrs ac i gymdeithasu yn Neuadd Capel Seion
Newydd, Treforys rhwng 10 a 12.
21-25 GoRFFENNAF, 28 GoRFFENNAF-1 AWST: HWYL
HAF YGG GELLIoNNEN.
Chwaraeon, celf a chrefft, gêmau dŵr, sgiliau syrcas, gêmau
parasiwt a llawer mwy. Am 9.00 y bore tan 1.00pm.Am fwy o
fanylion - 01792 460906
Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er
mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cydddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062
neu gwenno_ffrancon@hotmail.com
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Ymweld â Tanzania
Dros y pedair mlynedd diwetha rydwi wedi teithio i Tanzania,
Dwyrain Affrig, sawl gwaith, i helpu gyda prosiect bach jyst tu
fas i ddinas Arusha. Mae Tanzania yn un o wledydd tlota’r
Affrig. Mae’r prosiect—Heshima—wedi ei sefydlu gan Steve
ac Alison Rogers, sydd yn gweithio yn Braeburn International
School. Mae Steve yn dod o Kenya yn wreiddiol, ac fe sefydlon
nhw brosiect cymunedol, tua deng mlynedd yn ôl. Yn anffodus,
wedi’r etholiad cyffredinol yn Kenya yn 2008, roedd ’na drais
ofnadwy, ac roedd rhaid i’r teulu Rogers ffoi, a’r prosiect i gyd
wedi cael ei ddinistrio.
Sut bynnag, ddwy flynedd yn ddiweddarach, setlodd y teulu
Rogers yn Tanzania, ac maen nhw wedi mynd ati unwaith eto!
Eisioes, mae dau adeilad wedi eu codi: yn un, mae chwech
menw Maasai yn cwrdd pob dydd i ddysgu sut i wnïo, a
gwneud pob math o eitemau fel bagiau, dillad ac ati, i’w
gwerthu. Yn yr ail adeilad, daw tua 15 o blant ifanc bob dydd i
ddysgu Saesneg, i ymarfer
darllen, ac yn pwysigaf oll, i
chwarae!
Ar hyn o bryd, mae’r prif
adeilad yn cael ei godi: ac
wedyn bydd hi’n posibl i
redeg pob math o gyrsiau i
oedolion a phlant.
Rydwi’n mynd mas bron
bob 6 mis i wneud pob math
o bethau: peintio waliau a

Hefyd, mae cyfle pob tro i fynd ar daith gerdded: mae Arusha
yng nghysgod Mynydd Meru (tua 4500m o uchder), ac yna
mae llwybrau hyfryd trwy gaeau ble mae coffi, mays, ffa,
bananas ac ati yn cael eu tyfu.
Mae croeso i chwi ffeindio mas mwy am Heshima drwy
edrych ar y wefan www.heshima.org.uk . Hefyd, bydda i wrth
fy modd yn dod i siarad am y proseict.
Alan Cram, Clydach

RYSAIT

Mehefin yn yr Ardd

TATWS A CHENNIN MEWN CAWS PoB

Cysgodwch eich tŷ gwydr rhag haul crasboeth, ond mae
awyru yn bwysig - hynny yw, agor neu cau'r ffenestri a'r
drws fel bod angen.
Yn hytrach na gosod darnau o gerrig ar waelod eich
potiau defnyddiwch bolystyrene er mwyn cael draeniad
effeithiol ac wrth gwrs mae'r potiau yn ysgafnach i'w trafod.
Taenwch ddyrniad o wrtaith dros fylbiau'r gwanwyn a'u
cadw yn y pridd nes i'r dail wywo.
Chwynnwch yn ofalus rhwng ac o amgylch eich pys a ffa
a'r ffa dringo a gwnewch hyn yng ngwres yr haul a
dyfrhewch ar ddiwedd y dydd.
Erbyn hyn fe all eich planhigion tyner ifainc fynd allan i
wres yr haul, ond bydd angen eu gwylied a'u dyfrhau yn
gyson nes iddynt sefydlu.
Mae'n bwysig iawn i binsio blaen dyfiant llwyni fel
Fuchsia rhag iddynt fynd yn hirgoes, ac fe fydd mwy o
flodau wedyn .

CYNHWYSIoN
225g (8 owns) tatws bach
225g (8 owns) cennin wedi sleisio
15g (1/2 owns) margarin
15g (1/2 owns) blawd plaen
1 x 5ml (llwy de) powdr mwstard
150ml (1/4 peint) llaeth
1 x 2.5ml (4 owns) caws Cheddar cryf wedi gratio
1 melynwy
Halen a Phupur
DULL
• Rhowch y tatws, cennin a dau lond llwy fwrdd o ddŵr ac
ychydig o halen mewn dysgl addas ar gyfer microdon.
Gorchuddiwch a choginio ar UCHWL am 7-8 munud nes bod
y llysiau wedi eu coginio. Gadewch iddynt oeri.
• Curwch y margarin, blawd a mwstard efo’i gilydd ac yna’n
raddol, ychwanegu’r llaeth a’r saws Worcester a’i guro mewn.
• Coginiwch ar UCHEL am tua 2 funud gan ei guro bob rhyw
30 eiliad.
• Curwch y melynwy a’r caws i mewn.
• Tywalltwch y dŵr oddi wrth y llysiau a’u rhoi mewn mewn
dysgl, taenwch y saws drostynt ac yna eu rhoi dan gril poeth
neu bopty nes bod yn frown ar yr wyneb.
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ffenestri, helpu gyda’r dosbarth plant, ac ati. Fel arfer, rydwi’n
beicio i Heshima bob dydd, sydd 3 milltir i ffwrdd, ac yn aml
iawn mae pobl leol yn hapus i weiddi “Jambo” neu, weithiau,
chwerthin ar fy mhen, wrth i fi fynd heibio: pwy yw’r Mzwngu
(dyn gwyn) hwn yn reidio beic? Ond bob amser, er gwaetha
eu tlodi, mae pobl Tanzania mor gyfeillgar ac hael: sawl gwaith,
rydwi wedi cael fy ngwahodd i ymweld â theulu, a rhannu pryd
o fwyd gyda nhw.

Viburnum
Mae cymaint o amrywiaeth o Viburnum fel bod modd i chi
gael lliw yn yr ardd o fis Ionawr tan y Nadolig. Dyma ddau
sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd

Tinus Spring Bouquet

Viburnum Burkwoodii Anne Russell

Côr Cefnogwyr y Gweilch
Dros benwythnos y Pasg, bu Cor Cefnogwyr y Gweilch ar daith
i wlad Belg. Arhosodd tua 45 o gantorion, ynghyd â chefnogwyr
mewn gwesty ar lan y môr yn Oostend. Yn eu hamser rhydd
prin, aethant i ymweld ȃ thref hynafol Brugge. Ond mynd i ganu
oedd y bwriad, ac ar y diwrnod cyntaf buont yn diddanu
trigolion ac ymwelwyr Oostend o ‘fandstand’ ar ganol prif sgwâr
y dre. Er yn oer, twymgalon bu’r derbyniad, gyda chynulleidfa’r
diwylliant caffi Ewropeaidd honedig o gwmpas y sgwâr yn
gwerthfawrogi’r perfformiad o ryw awr o hyd.
Yr ail ddiwrnod, dinas brydferth, hanesyddol Gent oedd y
cyrchfan. Eto, canu ar y prif sgwâr yng nghanol y dre, cyn
symud i gyrion y dre i ddiddanu torf mewn twrnamaint rygbi
rhyngwladol i ieuenctid.
‘Roedd y trydydd diwrnod yn un cofiadwy iawn. Teithio i dref
enwog Ypres ac ymweliad ȃ’r fynwent lle mae bedd Hedd Wyn
a channoedd o’i gyd filwyr na oroesodd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Cafwyd cyflwyniad byr o’i hanes gan un o’r aelodau a chanwyd
yr emyn ‘Mi glywaf dyner lais’ ar y dôn ‘Gwahoddiad’ ar lan y
bedd. Gosodwyd torch o babis coch gan aelod hynaf y côr, sef
David Williams o’r Onllwyn. Dewiswyd David ar ran y côr gan
iddo gael ei ddysgu yn ysgol gynradd yr Onllwyn gan ffrind i
Hedd Wyn, Mr John Buckland
Evans a ailysgrifennodd gerdd y
gadair ddu mewn llawysgrifen
ddealladwy gan fod ysgrifen Ellis
Humphrey Evans (Hedd Wyn) mor
anniben. Orig deimladwy iawn.
Cymerwyd disgled o de a theisien
yng nghaffi Mario gerllaw, sy’n
gyrchfan i’r nifer o deithwyr o Gymru
sy’n ymweld â’r ardal. Mae
Cymdeithasau
Cymraeg
wedi
cyfrannu dros £20,000 i godi
cromlech ger y safle, a maes o law,
fe godir draig goch enfawr ar ei brig,
fel coffâd pellach o gyfraniad y
Cymry i’r brwydro dwys yn yr ardal.
Bedd Hedd Wyn
Yn ôl wedyn i Borth Menin, yn
Ypres, lle cawsant y fraint o ganu yn ystod seremoni chwarae’r
‘Last Post’. Cofgolofn enfawr yw’r Porth, ddim yn annhebyg i’r
Arc de Triomphe ym Mharis o ran maint a golwg. Fe’i codwyd
i gofnodi a chofio dros 57,00 o filwyr na chawsant angladd
anrhydeddus wedi’r gyflafan rhwng 1914 a 1918. Roedd Porth
y dre yn fan dechrau y daith fer i’r ‘ffrynt’ i filoedd o filwyr, y rhan

fwyaf ohonynt ddim i ddod yn ôl.
Mae’r seremoni yn digwydd
bob nos am 8.00 o’r gloch. Caeir
strydoedd cyfagos i drafnidiaeth,
mae ’na fand bach yn chwarae’r
‘Last Post’, gorymdaith i gario
baneri pwrpasol, swyddogion y
dre a Chomisiwn Mynwentydd y
Rhyfel yn sicrhau trefn ac
urddas,
nifer
fawr
o
gymdeithasau ac unigolion
ledled y byd yn gosod torchau, a
chan ei bod yn Sul y Pasg ac yn
ganmlwyddiant diwedd y rhyfel,
daeth tua 2,000 o bobl i edrych a
thalu eu teyrnged. Roedd yr
achlysur hyd yn oed yn fwy
arbennig na’r arfer. Gyda
Cofeb Newydd i gofio y
chyfraniad y côr o dri emyn milwyrCymreig a gollwyd yn
Cymraeg tra gosodwyd y
y Rhyfel Byd Cyntaf
torchau,
teimlwyd
iddynt
ychwanegu’n sylweddol tuag at naws a chynnwys y seremoni.
Gwnaethpwyd gryn argraff ar y côr a’r gynulleidfa.
Ar y daith mas i’r wlad, yn anffodus cafwyd oedi o bedair
awr yng ngorsaf drenau twnel y sianel oherwydd i un o’r trenau
dorri lawr yn y twnel. I leddfu ar y diflastod, yn dilyn syniad ac
o dan gyfarwyddyd y côr-feistr, Aled Hopton o Ystradgynlais,
cynhaliwyd ‘flash mob’, sef - Aled yn aros yng nghanol prif
gyntedd yr orsaf, yng nghanol y cannoedd o deithwyr eraill ac
yn dechrau canu can o’i ddewis, ac wedyn gweddill y côr yn
codi o’u seddau yn y caffis a’r siopau cyfagos i ymuno yn y
canu, heb rybydd na chyfarwyddyd, fel petai. Y nôd oedd ei
wneud i ymddangos fel petai’n ddidwyddiad hollol fyrfyfyr.
Efallai i chi weld rhywbeth tebyg ar ffurf dawns o orsaf y Grand
Central o Efrog Newydd. Dychmygwch yr effaith a’r syndod o
blith y cannoedd o deithwyr eraill. Bu cymeradwyaeth frwd a
chamerau’n fflachio. Mae e ’nawr i’w weld ar YouTube.
Mae’r côr yn canu caneuon amrywiol, o ddetholiad o’r Lion
King, California Dreaming, Si Hei Lwli, Ar Lan y Môr, Bohemian
Rhapsody, Myfanwy, Y Tangnefeddwyr - rhywbeth at ddant
pawb. Maent yn cwrdd bob nos Fercher yng Nghlwb Rygbi
Castell-nedd a wastad yn barod i groesawu aelodau newydd
(yn enwedig tenoriaid!). Nid yw’r gallu i ganu’n dda’n hanfodol,
ond mae’n hanfodol i fedru mwynhau. Dyna’r fath o gôr yw e.
Trowch lan neu cysylltwch â’r Gadeiryddes Mrs. Alyson
Thomas ladyalthomas@hotmail.co.uk
Huw Bowen

Pantyffynnon
Waun du • Cae cefn isha • Cae gwaun hir bach • Dwy erw galed
Waun fawr rhos • Waun fain • Dwy erw leyson • Crofft dwy erw leyson
Cae du • Cae tu hwnt i’r berth • Rhos twyn llydan • Cae newydd
Cae gwaun hir maen • Cae sgubor • Cae’r odyn

Y Farteg
Cae ffynnon • Cae ffynnon isha • Cae dan domen • Cae cunora
Craig y Farteg • Waun fain • Gardd y coedcae
Crofft y coed • Cae Hopkin • Gardd back

Caeau
Cwmtawe
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