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Pe bai rhestr ar gael o ddeg o ryfeddodau neu atyniadau
mwyaf poblogaidd Cwm Tawe mae'n siwr y byddai'r Gamlas
neu’r ‘Cnel’ yn uchel arni.

Agorwyd y gamlas yn 1798 a'i hyd oedd 16.5 milltir gan
gychwyn yn Hen Neuadd, Abercraf. Cludai'r badau cul glo a
chalch i weithfeydd haearn a chopr ar waelodion y cwm ac
er mwyn allforio o ddociau Abertawe. Tyfodd pentrefi
Abercraf, Clydach, Ynysmeudwy, Ystalyfera ac
Ystradgynlais gyda datblygiad a phwysigrwydd y gamlas.
Gwelwyd twf ym musnesau yn ymwneud ag adeiladu badau
a sefydlwyd dociau, hyd yn oed, yng Nghlydach.

Erbyn yr 1860au gydag agor y rheilffyrdd gwelwyd
gostyngiad yn y defnydd o'r gamlas a theithiodd y bad olaf
yn 1931. Erbyn yr 1950 nid oedd defnydd i'r gamlas a
llannwyd rhannau helaeth ohoni. Adeiladwyd ffyrdd
newydd ar y rhannau i'r de o Ynystawe ond mae tua 5
milltir ohoni wedi ei chadw mewn cyflwr da ac yn atyniad
i gerddwyr a beicwyr.

Sefydlwyd Cymdeithas Camlas Abertawe yn 1981 er
mwyn cynnal a chadw'r hyn sy'n weddill. Maent yn cyfarfod
yn wythnosol er mwyn glanhau sbwriel a chadw tyfiant dan
reolaeth. Mae cynlluniau i agor rhan o'r gamlas sydd wedi ei
orchuddio ers degawdau, sef hen iard y Cyngor ger Coed
Gwilym. Gorchuddiwyd llifddorau gan darmac ond mae’n fwriad
gwerthu'r safle a chodi tai ond gan fod y gamlas yn rhan o
Gynllun Datblygu Unedol mae'n cael ei ddiogelu.

Bydd y gwaith yn cychwyn cyn bo hir a bydd modd dilyn y
gamlas o Bont Nant Lawrog (Sgwar y Mond) i Goed Gwilym yn
ddidrafferth. Adnodd gwerth chweil i Glydach a Chwm Tawe.

Camlas Tawe’n glasu eto
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Pont Ynysmeudwy - lle i enaid gael llonydd

Y dwr yn llifo trwy’r beipen gerCoed Gwilym



Llais
Alla i ddim peidio â rhyfeddu ar ddau ddigwyddiad
gwrthgyferbyniol sydd wedi hawlio eu lle yn newyddion y byd
yn yr wythnosau a’r misoedd diwethaf. Y naill yn binnacl
dyfeisgarwch, creadigedd a gwybodaeth wyddonol dyn. Y llall
yn bydew diwaelod o greulondeb, casineb a thrais. Dyn ar ei
orau a dyn ar ei waethaf. 

Sôn ydw i wrth gwrs, ar y naill law, am hanes rhyfeddol
glanio’r teclyn bach hynod hwnnw, ‘Philae’, ar gomed, wedi
deng mlynedd o gynllunio.– dyn ar ei fwyaf creadigol. Ac ar y
llaw arall? Gweithredoedd annynol y grwp sy’n galw eu hunain
yn ISIS, yn y Dwyrain Canol – dyn ar ei fwyaf dinistriol. A’r ddau
yn cynrychioli rhyw elfen gynhenid yn nghynysgiaeth dyn, sef
yr ysfa i ddangos goruchafiaeth - un i feistroli’r bydysawd a’r
llall i feistroli pwerau’r byd. 

Mae un yn delio gyda ffeithiau gwyddonol, clir, diamwys tra
bod y llall yn gwirdroi gwybodaeth a chrefydd a’i ddefnyddio fel
esgus i ymddwyn yn ymosodol, yn fygythiol a threisgar. Mae
ISIS yn honni eu bod yn gweithredu yn enw crefydd – ond
byddai Mwslemiaid yn dadlau yn wahanol. Fel Cristnogaeth,
crefydd heddychlon, goddefgar a dyneiddiol yw Mwslemiaeth,
yn ei hanfod.

Wrth wrando ar eitem radio am y Rhyfel Byd Cyntaf yn
ddiweddar, clywais hanesydd cydnabyddedig yn dweud, am y
ddau rhyfel, “Dyma sy’n digwydd pan mae gwareiddiad yn
dadfeilio.” Arhosodd y frawddeg honno yn fy meddwl yn hir. Ac
mae’n dychwelyd yn gyson pan glywaf am erchylltra anwaraidd
y grwp hwn sy’n gweithredu yn Syria, Iraq a gwledydd cyffuniol
y Dwyrain Canol. 

Wrth fyfyrio ar y dyfyniad hwn, es i chwilio am ddiffiniad o
‘wareiddiad’ a chael “y gwrthwyneb i farbariaeth ac anhrefn” a
hefyd “cam uwch o gymdeithas dynol – lle mae pobl yn byw
gyda gradd rhesymol o drefn a chysur ac yn gallu meddwl am
bethau fel celfyddyd, addysg a gwyddoniaeth”. Nid yw’r naill
ddiffiniad na’r llall yn disgrifio’r patrwm byw sy’n cael ei orfodi
ar gannoedd ar filoedd o genhedloedd lleiafrifol a Christnogion
mewn ardaloedd o’r Dwyrain Canol ar hyn o bryd. Yn hytrach,
fe’u gorfodir i fyw fel ffoaduriaid - wedi ffoi o’u cartrefi yn
waglaw er mwyn goroesi. 

Gwyddom am erledigaeth Cristnogion ers dyddiau’r Iesu ei
hun wrth gwrs. Ac onid yw’n rhyfedd meddwl am gymaint o
hanesion y Beibl sydd wedi eu lleoli yn y wlad rydym yn ei
hadnabod heddiw fel Iraq ? Mae ‘Babylon’ wedi ei leoli ‘rhwng
afonydd Tigris ac Ewffrates’, sydd yn Iraq. Yno hefyd lleolir ‘Twr
Babel’; cafodd Abraham ei eni mewn tre o’r enw Ur, gogledd
Iraq; pregethodd Jonah yn Ninefah, tref arall yng ngogledd Iraq
- gan gyfeirio at ond ychydig. 

Mae hanes wedi dangos i ni pan fod cymdeithas yn methu
ymateb i anghenion sylfaenol dyn, mae’n chwilio am y drefn
mwyaf llym, mwyaf caeth, mwyaf awdurdodol i roi ffurf a siâp
a phwrpas i’w fodolaeth. Mae’n dilyn yn ddigwestiwn gan fod
hynny’n rhoi ffiniau i’w fyd. A dyna sy’n digwydd yn y Dwyrain
Canol heddiw. 

Mae’n gwneud i fi feddwl hefyd am eiriau Gwenallt yn ei
gerdd ‘Gardd’; 

‘Roedd y Drindod yn ddigon o gymdeithas i Dduw
Fel nad oedd angen iddo greu dim byd,
Ond angerdd Ei gariad a grym Ei greu 
A greodd rhyfeddod o fyd;

Ni allai wneud yn well na phlannu gardd
Er mwyn i ddyn gael byw ynddi’n hardd,

Ond crafangodd ei falchder am orsedd Duw,
A throi darnau o’r cread yn ddiffaith wyw,

Nid oedd dim amdani ond danfon Crist
I ganol ein daear ddryslyd,

Ac yn yr ardd bu Ei greisis trist,

A chreisis ein cymdeithas ninnau.
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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.

Ofni ydw i ein bod yn syllu gymaint ar ddirgelion y bydysawd
fel na fedrwn weld y dinistr rydym yn ei greu wrth ein traed.
Rydym yn gadael i wleidyddion ar gyflogau breision ddadlau
dros diriogaethau, mewn cynadleddau byd eang mewn
lleoliadau moethus – tra bod elusennau gwirfoddol yn
stryffaglio i geisio datrys trasiediau dynol. Mae apêl ar ben apêl
yn codi miliynau. A does dim yn newid. Mae gwyddoniaeth yn
mynd o nerth i nerth tra bod y ddynoliaeth yn mynd o argyfwng
i argyfwng. Does dim pwer nac arian digonol gan wleidyddion
i greu gwir newid.

Pe bai hyd yn oed chwarter y cyllid sy’n cael ei wario ar
ymchwil gofodol – byd eang - yn cael ei wario ar ddatblygu
strategaethau sy’n creu gwir newid gellid gwella ansawdd
bywyd cenhedloedd gorthrymedig led led y byd. Nid elusen
neu gardod - ond gwir strwythurau cymdeithasol dyneiddiol
sy’n atal dyn rhag teimlo’r angen i ‘ladd ei frawd’ er mwyn cael
lle yn y byd. 

Dwy i ddim yn dadlau am funud nad oes angen i wyddonwyr
arbrofi a datblygu. Wedi’r cyfan, gall y ddynolryw ddim aros yn
ei hunfan. Mae athrylith dyn wedi glanio ar y lleuad, wedi glanio
robot ar gomed, mae arian ac entrepeneriaeth Richard
Branson wedi dod â gwyddonwyr o fewn trwch blewyn i greu
taith bleser i’r gofod. Pam mae gwyddonwyr mor llwyddiannus
a gwleidyddion ddim tybed? Ai am fod gwyddonwyr yn delio â
thechnoleg a pheiriannau tra bod gwleidyddion yn delio gyda
dyn ?

Neu ydy’r rheswm yn fwy sylfaenol? Does dim arian i’w
wneud o heddwch, goddefgarwch a chariad brawdol nac oes? 

Nadolig Llawen!
anne Morris

Anrhegion Nadolig

o Gwmtawe

anrhegion nadolig unigryw i bobol y Cwm neu i
berthnasau a ffrindiau oddi cartref.

Mygiau a bagiau gydag enwau pentrefi’r cwm - dim ond £5 yr
un 
Cysylltwch â Siân (0777 152 3083) neu Anne (07713 554343) 
Archebwch nawr mewn pryd ar gyfer y Nadolig! 



Rwy’n siwr fod gwrthrych y golofn hon
y mis yma yn gyfarwydd iawn i
ddarllenwyr y Llais, ac yn enwedig i
bentrefwyr Cwmllynfell a gwylwyr y
rhaglen Pobol y Cwm ar y teledu, yn
enwedig yng nghyfnod y saithdegau
pan oedd cartref Brynawelon yn
ganolog iawn i lawer o’r digwyddiadau
yn yr opera sebon Pobol y Cwm. Ydych
chi’n cofio’r Metron oedd yn gorfod
ymdrin â phobol fel Bella (Rachel
Thomas), Harri Parri (Charles Williams) Dai Tushingham
(Islwyn Morris) a Jacob Ellis (Dillwyn Owen) heb anghofio’r
ddigymar Maggie Post (Harriet Lewis). Wel, y Metron oedd
Marion fenner o Gwmllynfell, ac mae hi newydd gyhoeddi ei
hunangofiant sy’n son am ei magwraeth yn awyrgylch glos a
Chymreig y pentref ar odre’r Mynydd Du, a’i huchelgais o’i
phlentyndod oedd perfformio, ac fe wireddwyd hynny ar lwyfan
a theledu yn ystod ei gyrfa lwyddiannus. Fe’i magwyd yn y
Pant, cartref ei mamgu, Agnes a Rhys Thomas, lle roedd ei
rhieni Bessie a Don Fenner wedi ymgartrefu.

O’i hieuenctid roedd Marion wedi gosod ei bryd ar berfformio
yn gwbl groes i ddymuniadau ei rhieni, gan eu bod am i’w
merch anelu am sicrwydd swydd, ac fe gafwyd cyfaddawd pan
gafodd le yng Ngholeg y Santes Fair, ym Mangor er mwyn
derbyn hyfforddiant fel athrawes, ac oddiyno bu’n dysgu yn
Nolgellau, Penmaenmawr, Selly Oak ger Birmingham, ac yna
i Ysgol Gynradd Trebannws, lle roedd hi ’nol yn ei chynefin.
Dyma’r cyfnod pan ailgododd y chwiw perfformio, ac ymunodd
â Chymdeithas y Ddrama Gymraeg yn Abertawe a Chwmni
Opera Cwmllynfell a mawr oedd yr hwyl a’r sbri.Yn y cyfnod fe
briododd ond yn anffodus ni pharhaodd y briodas yn hir. Roedd
Marion a’i bryd ar fynd ar gwrs yng Ngholeg Cerdd a Drama
yng Nghaerdydd, a’i gwr heb ei chefnogi, ac felly daeth y
briodas i ben. Ymhen amser cafodd wahoddiad i ymuno â
Chwmni Theatr Cymru, a bu’n brysur mewn amrywiol
gynyrchiadau - sioeau i blant ysgol, y ddrama Esther lle bu’n
perfformio ochr yn ochr ag enwogion fel John Ogwen a
Maureen Rhys. Difyr yw darllen am y profiad a’r profiadau a
gafodd yn y cyfnod hwn. Cyfarfu ag un o’i gyd-actorion, ac o
dipyn i beth fe ddatblygodd y berthynas, gan arwain i briodas
ac ymhen hir a hwyr fe anwyd merch iddynt - Heledd. Cafodd
Marion wahoddiad i ymuno â chast Pobol y Cwm, lle bu’n
chwarae rhan Doreen Bevan fel Metron Cartref Brynawelon
am 22 o flynyddoedd. Roedd ei gŵr ynghlwm wrth gwmni yn y
Gogledd a Marion a’i dyletswyddau yn y De, ac o ganlyniad fe
wanhaodd y briodas gan arwain at ysgariad. Bu marwolaeth
disyfyd Don ei thad yn 54 oed yn ergyd drom i Marion a’i mam,
ac fe barodd hyn iddynt fod yn fwy clos a dibynnol ar ei gilydd.

Ond nid yw sicrwydd bywyd llwyfan yn para byth, a Doreen
yn diflannu o’r stori. I gynnal ei hun bu’n rhaid iddi ymgymryd
â swyddi fel stacio silffoedd mewn archfarchnad, ac hefyd
rhedeg cartref i bobl ag anghenion arbennig. Yn y cyfnod
cythryblus hwn wynebodd sawl argyfwng a thrasiedi fel
marwolaeth  annisgwyl cymar a phryder am salwch ac iechyd
ei merch. Ond does dim yn trechu’r ferch o Gwmllynfell.

Erbyn hyn mae gyrfa Marion wedi newid cyfeiriad; mae
erioed wedi ymddiddori mewn coluro ac ymbincio, ac fe gafodd
hyfforddiant yn y diwydiant coluro, ac erbyn hyn rydym wedi ei
gweld yn rhoi cyngor ar goluro ar raglen  teledu Prynhawn Da
S4C yn achlysurol, ac yn Ymgynghorydd i gwmni Estee Lauder
yn fferyllfa Boots yng Nghaerfyrddin.

Mae Marion yn adrodd ei stori’n agored ac yn onest ac
mae’n adrodd mewn arddull agos atoch a dealladwy, ac er mai

POBOL Y CWM
Marion Fenner
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Golygydd mis Chwefror
Dewi Lewis

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

Castell newydd, heol aman, 
Brynaman, Rhydaman, Sa18 1Sn

neu e-bost     dewiannette@gmail.com
Erbyn Ionawr 20fed 2015 os gwelwch yn dda.

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

ei hanes hi sydd yma yn ei hunangofiant yn dwyn y teitl W,

Metron, bydd yn taro tant â phob menyw sydd wedi dioddef a
goroesi profiadau tebyg. Marion welwn ni bob cam yn yr
hunangofiant drwy’r hiwmor a’r tristwch, yn yr hwyl a’r troeon
trwstan, ac yn y berthynas sydd rhyngddi hi a’i theulu a’i
ffrindiau, sydd wedi bod yn gynhaliaeth ac yn gefn iddi ar hyd
y daith.

Os ydych am ddarllen ei hanes, mynnwch gopi o’r gyfrol W,

Metron, y gellwch ei brynu am bris rhesymol £7.99 mewn siop
lyfrau Cymraeg yn Rhydaman, neu Abertawe neu Gaerfyrddin.
Ni chewch eich siomi. 

John Evans

DERByn y LLAIS / CaLEnDR
DRwy’R PoST 2015

Os ydych am dderbyn y Llais drwy’r post am y flwyddyn
2015 y tâl fydd £12.

Yn ogystal mae calendr lliw y Llais ar gae
l – lluniau godidog o’r ardal – pris £4.50

Enw .........................................................................................................................

Cyfeiriad ..............................................................................................................

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

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

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

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

Calendr........... copi @ £4.50 £.............

(Nodwch sawl copi)

Sieciau taladwy i LLAIS i’w 
danfon at 

John Evans, 
23 Parc Kingrosia, 

Clydach, 
Abertawe. SA6 5PN



BLoDyn TRiLLiw aR DDEg
Sawl un ohonoch sydd yn tyfu
blodau trilliw ar ddeg yn eich
gardd? Neu efallai y dylwn i
ofyn sawl un ohonoch sydd
yn tyfu Hydrangea yn eich
gardd? Pa liw sydd i’r blodau
yn eich gardd chi? Y mae i’r
blodyn neu blanhigyn sawl
enw Cymraeg ar lafar yn
cynnwys blodyn yr enfys,
blodyn seithliw a lledi’r India. Mae’r holl enwau yn cyfleu rhyw
syniad o liw neu liwiau llachar. Planhigyn brodorol i Asia -
Siapan, Korea a China yn bennaf a’r Amerig yw’r blodyn trilliw
ar ddeg gyda’r mwyafrif yn tyfu hyd at dair i chwe troedfedd o
uchder. Ceir rhai rhywogaethau sydd yn tyfu mor fawr â choed
ac eraill sydd yn dringo i fyny coed eraill. Cofnodwyd un wedi
dringo 98 o droedfeddi. Y mae oddeutu saithdeg o wahanol
rywogaethau. Ar y cyfan gwyn yw lliw’r blodau - pam felly yr
enw blodyn trilliw ar ddeg?

Fel y gwyddoch y mae sawl arlliw gwahanol i’w cael sydd
yn amrywio o wyn i binc i las ac i borffor.

Beth felly sydd i gyfrif am y gwahanol arlliw ?
Hen gred oedd mai presenoldeb haearn neu gopr yn y pridd

oedd i gyfrif am y gwahanol liwiau a chaed nifer o bobl yn
claddu arian copr neu bedolau a hoelion haearn wrth wraidd y
planhigyn er mwyn ceisio newid lliw y blodau. Dwy elfen sydd
i gyfrif am y gwahanol arlliw pH y pridd lle mae’r planhigyn yn
tyfu a faint o olau naturiol mae’r planhigyn yn ei dderbyn. Os
yw’r pridd yn asidaidd yna mae mwy o siawns i’r blodau fod yn
binc. Mae pridd sydd â pH o tua 4.5, hynny yw pridd asidaidd
yn fwy tebygol o gynhyrchu blodau glas tra bod pridd gyda pH
o 7.0, pridd alcalaidd yn fwy tebygol o gynhyrchu blodau pinc
llachar. Nid yw hi’n anghyffredin yng Nghymru i erddi gynnwys
pridd sydd yn amrywio mewn pH o 4.5 i 7.0. Hyn felly sydd i
gyfrif am yr amrywiaeth yn y lliwiau a geir.

Beth felly os ydych am newid lliw y blodau? Wel, mae hi’n
bosibl ychwanegu calch (lime) i’r pridd er mwyn newid y pH.
Fe fydd pH uchel yn toi’r blodau yn binc. Beth felly os yw
rhywun am droi lliw’r blodau o binc i las? Mae modd gwneud
hynny drwy ostwng y pH gan ychwanegu aliwminiwm i’r pridd.
Pan yn ychwanegu calch neu alwminiwm i’r pridd rhaid gwneud
hynny yn raddol. Rhaid cofio hefyd na fydd lliw’r blodau yn
newid dros nos. Fe all y broses o newid pH y pridd gymryd
sawl blwyddyn cyn cael unrhyw effaith ar y planhigyn. Y mae
golau naturiol a genenau’r planhigyn hefyd yn chwarae rhan
allweddol. Felly mae’n bwysig ystyried safle’r planhigyn yn yr
ardd.

I’r rhai ohonoch a fyddai’n hoffi newid lliw’r blodau heb
ddefnyddio cemegau beth am ddilyn arbrawf syml.

Mae’n bosibl newid pH y pridd trwy ddefnyddio cwrtaith
naturiol rydym yn ei gynhyrchu yn ein cegin bob dydd. Mae ffâ
coffi wedi eu malu, croen ffrwythau sitrws a phlisgyn wŷ i gyd
yn gallu newid lefel yr asid yn y pridd. Yr hyn sydd yn rhaid ei
wneud yw gwasgaru y gwrtaith naturiol yma wrth fon y
planhigyn. Wrth i’r deunydd ddirywio a phydru fe fydd yn newid
y pH. Unwaith eto fe all y broses yma gymryd tipyn o amser i
gael effaith ar y lliw ond os oes digon o amynedd gennych a’r
awydd i weld y blodau yn newid eu lliw beth am roi tro arni.

Fe fydd planhigyn trilliw ar ddeg yn blodeuo ar ddiwedd y
gwanwyn a thrwy’r haf. Nid ydynt yn rhy hoff o dywydd sych
felly mae’n bwysig eich bod yn eu dyfrio yn rheolaidd yn yr haf.
Er mwyn i’r planhigyn gadw ei siâp mae’n bwysig tocio yn
rheolaidd - fel arfer yn yr hydref cyn dyfodiad rhew. Ar ddiwedd
tymor y blodeuo fe fydd y blodau yn troi yn beli pom-pom
brown. Mae pobl sydd yn hoff o osod blodau yn sychu’r blodau
ac yn eu lliwio mewn gwahanol ffyrdd. Adeg y Nadolig nid yw’n

CORNEL NATUR
Dewi Lewis

anghyffredin gweld blodyn trilliw ar ddeg wedi ei wedd newid i
liw aur neu arian.

Peidiwch da chi â gofyn a oes modd newid y lliw i aur neu
arian yn naturiol - digon i’r diwrnod ei ddrwg ei hun ! 

Yn Siapan fe ddefnyddir y blodau persawrus i wneud te o’r
enw ama-cha. Ar benblwydd Buddha - Ebrill yr wythfed, fe fydd
te ama-cha yn cael ei arllwys dros ddelw ohono.

Rhaid cofio bod y planhigyn yn gallu bod yn wenwynig.
Rhaid wrth ofal wrth docio’r planhigion oherwydd fe all y sudd
sydd ynddynt achosi anhwylder y croen. Yn ystod fy ngyrfa fel
nyrs deuthum ar draws sawl claf oedd wedi eu heintio gan
flodyn trillw ar ddeg. Felly pwyll piau hi os am docio gyda
siswrn.
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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

Cofio yn y TabernaCl,
PonTardawe
Bnawn Sul Tachwedd 9fed daeth
cynulliad ynghyd i gofio am fechgyn
y Tabernacl a gollwyd yn y Ryfel
Byd Cyntaf. O dan arweinyddiaeth
Owen Pugh darllenwyd enwau’r
bechgyn sydd ar y gofeb a chafwyd
ychydig o’u hanes.

John Howard davies. Mab John ac Ann Davies, Bron-
ycoed, Pontardawe. Ei dad yn rheolwr yn y Gwaith Tun.
Lladdwyd yn Ypres, gwlad Belg yn 1917 yn 22 mlwydd oed.

John evans. Mab Daniel ac Ann Evans. Roedd John yn
gweithio yn Galv pan alwyd i ymladd. Lladdwyd yn 1917.

benjamin Hodge. Un o naw plentyn Tom a Hannah Hodge.
Llongwr ar HMS Defence. Boddwyd ym mrwydr Jutland, 1916
yn 22 mlwydd oed. Hen ewythr i Philip, Eryl a John (Jones)
sy’n aelodau yn Tabernacl. Hannah Hodge oedd gofalwraig
gyntaf y Tabernacl.

George Jones. Mab Mary, gwraig weddw a brawd John S. a
Margaret A. Jones. Lladdwyd yn 1917.

oliver Jones. Un o saith plentyn Morgan a Sarah Jones, 42
Grove Road, Pontardawe. Morgan yn enedigol o Sgiwen a
Sarah o Drebannws.

ben lewis. Un o 13 o blant ac yn byw yn Heol Newydd,
Ynysmeudwy. Lladdwyd yn 1917 yn 22 mlwyd oed.

brinley richard lewis. Mab un o sylfaenwyr y Tabernacl a
pherchennog Gwaith Glanrhyd, David Lewis. Hen ewythr i’r
diweddar Brinley Lewis, diacon y Tabernacl (m. 2004).
Cynrychiolodd dimau rygbi Pontardawe, Abertawe,
Caergrawnt a Chymru (1912-13). Ymladdodd ym mrwydr
Mametz ond lladdwyd gan ffrwydriad yn Boesingle yn 1917 yn
25 mlwydd oed.

richard lewis. Un o 15 o blant David ac Elizabeth Lewis, 76
Heol Aberhonddu. Lladdwyd yn Serbia yn 1918 yn 26 mlwydd
oed. Claddwyd ym mynwent Kora Sauli, Groeg.
John Buckland Williams. Plant amddifad oedd John a’i
chwaer. Perthynas iddynt oedd Tom a Beti Williams a’u plant
David Buckland a Mary Wyn Williams.

“....... a gwaedd y bechgyn lond y gwynt,
A’u gwaed yn gymysg efo’r glaw.”



 

ySBLanDERau MynyDD gELLionnEn

Rwy’n sicr fod nifer o ddarllenwyr y Llais yn gyfarwydd â
gogoniannau Mynydd Gellionnen. Dyma fynydd sydd wedi ei
leoli hanner ffordd i fyny’r cwm ac sydd yn sefyll yn gysgod
cadarn dros sawl cymuned yn yr ardal, gan gynnwys Rhyd-y-
fro, Pontardawe, Trebannws, Clydach a Chraig-cefn-parc. Mae
llawer ohonom, rwy’n siwr, wedi cael y plesur o dreulio cryn
dipyn o’n plentyndod ar y
mynydd; yn cerdded, yn nofio
yn yr afonydd, yn casglu
mwyar duon, llus a chnau
cyll, ac yn dilyn ein trwynau
ar hyd rhyw lwybr neu gilydd.
Mae rhai o drigolion y cwm
wedi addoli yng Nghapel
Gellionnen, un o’r capeli
Anghydffurfiol hynaf yng
Nghymru, tra bod eraill wedi
gweithio ar un o’r ffermydd
niferus sy’n britho’r mynydd.

Erbyn heddiw, ac er
gwaethaf yr amrywiol weith-
gareddau y gellir eu cyflawni o hyd ar y mynydd, mae’n hawdd
efallai i ni anghofio pa mor ganolog y bu Mynydd Gellionnen
ym mywydau pobl Cwm Tawe dros y canrifoedd. Mae’n hawdd
dod i’r casgliad, efallai, nad oes llawer yn digwydd ar y mynydd
y dyddiau hyn a bod y mynydd yn ymylol i’r cwm, nawr ac yn y
gorffennol. Ond, mewn gwirionedd, roedd Mynydd Gellionnen
yn holl-bwysig ym mywydau pobl Cwm Tawe yn y gorffennol,
gan weithredu fel math o ganolfan hamdden, gymdeithasol, a
diwylliannol, ac fel lleoliad ar gyfer sawl gweithgarwch
annisgwyl, o bosib.  

Daeth Mynydd Gellionnen yn ganolfan iechyd bwysig i bobl
de Cymru yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg,
er enghraifft. Ystyrid bod nodweddion iachusol i ddŵr y ffynnon
naturiol sy’n tarddu o gopa’r mynydd. Yn ôl dadansoddiad
cemegol a wnaed ym 1858, darganfuwyd bod dŵr y ffynnon
yn cynnwys llawer o ‘ficarbonad o haearn’ a oedd yn gwneud
y ffynnon yn un chalybeate ac felly yn un dda ar gyfer cryfhau’r
cyfansoddiad a gwella pob math o salwch. Ysgrifennodd un
ymwelydd yn ystod y cyfnod hwnnw ei fod wedi yfed pedwar
gwydriad ar ddeg o’r dŵr tra bod ei wraig wedi yfed un
gwydriad ar bymtheg, er gwaethaf y ffaith bod y dŵr yn aroglu
fel ‘croen mwnci’.

Er gwaethaf yr arogl, cafwyd cymariaethau ffafriol â’r ffynnon
yn Llanwrtyd, a ddaeth yn bwysig fel tref ffynhonnau yn ystod
y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ond gwnaed y pwynt yn aml
bod dŵr ffynnon Gellionnen ar gael i bawb, am ddim, a’i bod
yn llawer mwy poblogaidd nag unrhyw ffynnon arall yn ne
Cymru o ganlyniad. Yn wir, deuai miloedd o bobl bob blwyddyn
i fanteisio ar ddŵr y ffynnon ar gyfer iachâd nes bod copa’r
mynydd fwy fel Syrcas Piccadilly gyda’r holl goetsys, certiau a
cherbydau eraill yn dod â’r cloff a’r afiach at y ffynnon. Deuai
niferoedd mawr, yn enwedig ar y Sul, ond roedd rhai unigolion
yn feirniadol iawn o’r duedd i ymwelwyr wedyn droi at
dafarndai’r ardal er mwyn torri’u syched ymhellach gan
feddwi’n rhacs a chodi ‘terfysg dirfawr’. ‘Gobeithiwn yr
ymfoddlonant y tro nesaf yn unig ar ddiod iachusol ac
anfeddwol y ffynon’, adroddodd un awdur yn y papur newydd
lleol, ‘ac y byddant o hyn allan yn debycach i resymolion.’  

Oherwydd y ffynnon ddŵr iachusol, cynhaliwyd math arall o
ddigwyddiad ar y mynydd yn ystod ail hanner y bedwaredd
ganrif ar bymtheg, sef gwyliau mawr dirwestol. Roedd
dirwestwyr Pontardawe, er enghraifft, yn cynnal gŵyl fawr wrth
ymyl y ffynnon bob blwyddyn. Yn ogystal â’r dŵr iachusol,
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mwynheuai’r dirwestwyr y golygfeydd ysblennydd, y cyfle i gael
picnic yn yr awyr iach gyda ffrindiau ac aelodau’r teulu, a
chyfres o areithiau ar beryglon y ddiod felltith gan gewri’r
mudiad dirwestol yng Nghymru. Fe ddaeth y sba mor bwysig i
ddirwestwyr nes y cafodd y ‘gwesty’ wrth ymyl y ffynnon, sef
hen ffermdy, ei ail-enwi yn ddiweddarach yn y ganrif yn Westy
Sba Dirwestol Gellionnen.

Yn ogystal â rhoi iachâd honedig i’r corff, roedd Mynydd
Gellionnen yn llesol i’r ysbryd hefyd. Heblaw am y
gwasanaethau Undodaidd a gynhelid yn yr hen gapel
anrhydeddus, cynhaliwyd achlysuron diwylliannol yn y capel
hefyd, gan gynnwys cyfarfodydd llenyddol, cyngherddau canu
a hyd yn oed eisteddfod flynyddol a ddenai filoedd o bobl.

Cynhaliwyd Eisteddfod Gellionnen yn
flynyddol ar ddydd Llun y Sulgwyn a
chai ei threfnu gan Lewis Hopkins,
Fferm Cathelid, Cwm Clydach, sef
ysgrifennydd yr eisteddfod. Nid
rhywbeth arwynebol neu ddi-bwys
oedd yr eisteddfod hon yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg –
cwynodd un eisteddfodwr bod yr
eisteddfod ym 1874 wedi para o ddeg
o’r gloch y bore tan wyth o’r gloch y
nos, meddai, ‘Bum i bron llewygu,
bron tagu, a bron starfo’.

Roedd Mynydd Gellionnen yn
leoliad ar gyfer math arall o
iachawdwriaeth yn ystod ail hanner y

bedwaredd ganrif ar bymtheg hefyd. Cynhelid cyfarfodydd
undebol y glowyr yn aml ar gopa Gellionnen yn ystod y 1870au
cythryblus. Dyma gyfnod pan gafwyd anghytundebau dyrys a
sawl streic yn creithio’r diwydiant. Cynhaliwyd cyfarfodydd ar
y mynydd yn rhannol oherwydd diffyg lleoliadau eraill ar gyfer
cynnal cyfarfodydd mawr yn y cwm, ond roedd cynnal
cyfarfodydd torfol yn yr awyr agored ar y mynyddoedd rhwng
y cymoedd hefyd yn nodweddiadol o’r mudiad llafur yn ne
Cymru yn ystod y ganrif honno a hanner cyntaf yr ugeinfed
ganrif. Mewn un cyfarfod pwysig ar yr 20fed o Hydref, 1872,
ymgasglodd glowyr y cwm ar gyfer cyfarfod lle cafwyd
anerchiad gan Thomas Halliday, arweinydd enwog yr
Amalgamated Association of Miners, un o’r undebau
cenedlaethol cyntaf ar gyfer glowyr. Yn wir, felly, nid gwahanu
cymunedau Cwm Tawe a wnai Mynydd Gellionnen yn yr achos
hwn, ond, yn hytrach, gweithredai fel modd o uno’r cymunedau
gan ddarparu man cyfarfod cyffredinol ar gyfer miloedd ar yr
un pryd.

Nid materion difrifol yn unig a gâi eu trafod a’u trefnu ar
fynydd Gellionnen. O 1903 ymlaen, cynhaliwyd Treialon Cŵn
Defaid Gellionnen yn flynyddol. Heblaw’r treialon cŵn defaid
eu hunain, cynhelid hefyd rasys ceffylau, rasys trotian, sioeau
anifeiliad ac, er gwaethaf gwrthwynebiad y dirwestwyr,
gwerthid diodydd alcoholaidd a bwydydd eraill. Roedd tua
3,000 o bobl yn mynychu bob blwyddyn, gyda rhai yn teithio
cryn bellter. Casglwyd llawer o arian er budd Ysbyty Abertawe
fel un o amcanion bendithiol y digwyddiad.

Nid lleoliad ymylol, anghysbell oedd Mynydd Gellionnen,
felly, ond canolfan hamdden, gwasanaeth iechyd, neuadd
wleidyddol, cyrchfan gerddorol a llenyddol, gweithle
amaethyddol a diwydiannol, a lle sanctaidd. Roedd y Cymry
Fictorianaidd yn gwerthfawrogi ysblanderau’r mynydd yn fawr
iawn ac roedd pobl yn llifo i Bontardawe ar y trenau bob gŵyl
banc neu wyliau eraill er mwyn dringo’r mynydd a mwynhau’r
posibiliadau niferus a oedd ar gael yno. I un ymwelydd â
Mynydd Gellionnen ym 1889, roedd gweld y ‘golygfeydd
rhamantus’, y ‘môr a’i wyneb glas yn frith o longau’ a Chwm
Tawe yn ‘ardderchog o brydferth’ o gopa’r mynydd, yn brofiad
arbennig. ‘Nid rhyfedd fod trigolion y dyffryn hwn’,
ysgrifennodd, ‘yn fach a mawr, naill ai yn feirdd neu yn
gantorion, oblegid y maent yng nghanol swynion natur yn
barhaus.’ 

Gwesty’r Sba ar fynydd Gellionnen



TaiTh aMgyLChEDDoL
Fel rhan o’u hastudiaethau aeth plant yr Adran Iau ar ymweliad
â safle Cog Moors ger Caerdydd. Yn y ganolfan addysg
amgylcheddol hon sydd yn eiddo i gwmni Dŵr Cymru, cafodd
y plant eu tywys o gwmpas y gweithfeydd trin carthion, cawsant
weld sut yr eir ati i ailgylchu dŵr a chawsant gynghorion ar sut
y gallant hwythau arbed dŵr o ddydd i ddydd. 

PLanT MEwn angEn
Cafwyd diwrnod hynod lwyddiannus o godi arian ganol
Tachwedd ar gyfer elusen Plant Mewn Angen gyda’r plant yn
cymryd cyfrifoldeb am drefnu gêmau a stondinau. Daeth pawb
i’r ysgol yn eu dillad nos a thalu punt yr un am y fraint o gael
gwneud hynny. Llwyddwyd i gael tipyn o hwyl tra’n cefnogi
achos teilwng iawn.

y BLuEn wEn
Aeth disgyblion yr Adran Iau i weld cynhyrchiad o’r enw ‘Y
Bluen Wen’ gan gwmni Theatr Na nÓg. Thema’r ddrama rymus
hon oedd y Rhyfel Byd Cyntaf ac ar ôl mynychu’r sioe aeth y
plant i’r amgueddfa i ymgymryd â nifer o weithgareddau
cysylltiedig.

gwaSanaETh Cofio aRBEnnig
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig yng Nghapel Nebo i blant yr
ysgol a’r arweinydd gwadd oedd Mr Owen Pugh. Gan mai
cofnodi Dydd y Cofio oedd amcan y gwasanaeth cafodd y plant
eu hannog gan Mr Pugh i ystyried pwysigrwydd dau air bach
sef ‘cofio’ a ‘diolch’.

wyThnoS gwRTh-fwLian
Cynhaliwyd Wythnos Gwrth-fwlian yn yr ysgol yn ddiweddar i
gynyddu ymwybyddiaeth ac ysgogi trafodaeth ymhlith y plant.
Daeth nifer o’r Llywodraethwyr i’r ysgol i gymryd rhan yn y
gweithgareddau.

MaLwoD anwES!
Mae anifeiliaid anwes newydd yn yr ysgol sef llond teulu o
falwod Affricanaidd! Mae plant y Babanod wrthi ar hyn o bryd
yn casglu gwybodaeth amdanynt fel y gallant lunio set o
gyfarwyddiadau i bobl eraill ar sut i ofalu amdanynt. 

Bu disgyblion yr ysgol yn astudio cyfnod 

y Rhyfel Byd Cyntaf

yMwELiaD â ChaERDyDD
Ymwelodd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 â Chaerdydd ar 11 Medi,
fel rhan o’r thema ‘O dan fy nghroen’. Yn gyntaf, aethant i’r
Amgueddfa Genedlaethol i astudio gwahanol bortreadau o
bobl sydd yn bwysig i ni yng Nghymru ac yna i ‘Techniquest’.
Dysgwyd sut mae gwahanol rannau o’r corff yn gweithio ac am
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swyddogaethau’r sgerbwd. Cafodd y disgyblion gyfleoedd i
gynnal arbrofion diddorol a gwylio sioe wyddonol gyffrous.

PwLL MawR
Yn llawn cyffro, ar ddydd
Gwener, 5 Medi, aeth
Blwyddyn 5 a 6 i ymweld â
Phwll Mawr, Blaenafon, er
mwyn sbarduno thema’r
tymor – ‘Dan Draed’. Ar ôl
gwisgo’n ddiogel ar gyfer y
daith o dan y ddaear a
theithio mewn cawell 300m i
grombil y pwll, tywyswyd y
plant o gwmpas gan gyn
lowyr. Roedd y plant wedi eu
syfrdanu wrth iddynt glywed
am amodau gwaith plant yn ystod y ganrif ddiwethaf, yn ogystal
â dysgu am bwysigrwydd glo yn ein hardal leol. Cafodd bawb
ddiwrnod i’r brenin.

ffoRDD y gLowyR
Hoffai disgyblion
Blwyddyn 5 a 6 estyn eu
diolch i Mr Arwel Michael,
hanesydd lleol, am fynd
â’r dosbarthiadau ar daith
gerdded ar hyd ‘Ffordd y
Glowyr’, Brynhenllys, at yr
odynnau calch. Dilynwyd
trywydd yr hen reilffordd
mwynau a fu unwaith yn
gwasanaethu gweithfeydd
glo a chwareli’r ardal. Ar hyd y daith gwelwyd adfeilion y pyllau
glo lleol. Cafodd y rhan fwyaf ohonynt eu tynnu i lawr yn yr
ugeinfed ganrif pan ddaeth y diwydiant glo brig i’n hardal.
Dychwelwyd i’r ysgol wedi mwynhau ond hefyd wedi blino’n
llwyr ar ôl yr holl gerdded!

PRofiaDau aMRywioL gyDa TESCo
Aeth rhai o
ddisgyblion yr ysgol i
ymweld ag
archfarchnad Tesco,
Y s t r a d g y n l a i s .
Cawsant gyfle i flasu
ffrwyth o wahanol
wledydd y byd, i flasu
caws ac i bobi bara.
Ar ôl cyrraedd,
gwisgodd y plant
ffedogau arbennig a
hetiau i orchuddio’u
gwallt rhag y bwydydd. Dysgodd y plant am bwysigrwydd
Iechyd a Diogelwch yn y gweithle. Cafodd pob dosbarth eu
tywys o gwmpas yr archfarchnad i weld a blasu’r gwahanol
ffrwythau, i flasu gwahanol gaws, fel caws Mango a Sinsir,
Winwns wedi’i garameleiddio a chaws prenafal mwg. Ar ôl
hynny, cafwyd gyfle i fynd o gwmpas y popty cyn gwneud torth
o fara. Y gweithgaredd olaf oedd cael tro ar y til. Roedd pob
plentyn wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn.

gwaSanaEThau nSPCC
Mae’r NSPCC wedi cynnal nifer o wasanaethau yn yr ysgol ers
dechrau’r tymor. Themau’r gwasanaethau oedd cadw’n ddiogel
a chodi ymwybyddiaeth y plant o sut i ddelio â sefyllfaoedd
sydd yn eu gwneud yn anhapus. 

aMguEDDfa aBERTawE
Fel rhan o’u hastudiaethau ar y Blits, aeth disgyblion Blwyddyn
5 a 6 i Amgueddfa Abertawe er mwyn cael blas o fywyd yn
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ystod y rhyfel yn Abertawe yn y 1940au. Cawsant gyfle i siarad
am y rhyfel a gweld siopau, cartrefi a llochesi rhyfel. Bu’n
ddiwrnod bythgofiadwy a ddaeth â’u hastudiaethau yn yr
ystafell ddosbarth yn fyw.

CoDi aRian
Codwyd dros £2,000 tuag at apêl NSPCC a chodwyd £200
tuag at apêl Plant Mewn Angen. Rydym yn ddiolchgar iawn i
bawb am eu haelioni.

DiwRnoD MEnTERgaRwCh
Ar ddechrau mis Hydref aeth disgyblion Blwyddyn 6 i Ysgol
Gyfun Ystalyfera ar gyfer Diwrnod Mentergarwch. Rhoddwyd
y cyfle iddynt ddatblygu ymhellach eu sgiliau rhifedd,
cyfathrebu, cyd-weithredu a datrys problemau wrth weithio fel
tîm i greu a marchnata eu cynnyrch. Cawsant flas o fywyd yn
Ysgol Ystalyfera a’r cyfle i ddod i adnabod y staff a rhai o’r
disgyblion. Diolch yn fawr iawn i staff Ystalyfera am drefnu’r
gweithgaredd hwn unwaith eto, ac am ddangos pa mor bwysig
yw gweithio mewn partneriaeth er mwyn cyfoethogi profiadau’r
plant.

LLongyfaRChiaDau
Llongyfarchiadau i Owain Hopkins, Corey Lewis, Cellan Carter
Jones a Rhodri Lewis ar gael eu dewis i gynrychioli carfan rygbi
Ysgolion Cwmtawe. Llongyfarchiadau i Cellan Carter Jones
am gael ei ddewis i gynrychioli ysgolion Cwm Tawe ar y cae
pêl-droed.

LLyfR Coginio
Yn dilyn eu prosiect ar fwyd y flwyddyn ddiwethaf, mae
disgyblion Blwyddyn 3 a 4 wedi cynhyrchu eu llyfr coginio eu
hunain. Mae’r llyfr yn llawn ryseitiau blasus, iachus a rhesymol
o ran cost a bydd ar werth o fis Rhagfyr ymlaen. Diolch i Mrs
Helen Thomas am arwain y prosiect.

gwaSanaETh CynhaEaf
Cynhaliwyd ein Gwasanaeth Cynhaeaf ar gyfer teuluoedd a
ffrindiau’r ysgol yn Eglwys Santes Farged unwaith eto y
flwyddyn hon. Hoffem ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ac i
swyddogion yr eglwys am eu cydweithrediad. Cafwyd casgliad
o fwydydd ar gyfer y Banc Bwyd yn Ystalyfera.

CRyThoR aR y To
Ym mis Tachwedd aeth disgyblion Blwyddyn 6 i Neuadd Gwyn
Castell Nedd i weld perfformiad o “Crythor ar y To” gan Ysgol
Gyfun Ystalyfera. Rhaid llongyfarch disgyblion a staff Ysgol
Gyfun Ystalyfera am gynyrchiad mor broffesiynol a diolch yn
fawr am y gwahoddiad. 

CynhaDLEDD CyngoR ySgoL
Ym mis Tachwedd aeth Cyngor yr Ysgol i gynhadledd ar gyfer
ysgolion Cymraeg Clwstwr Ystalyfera yng Nghlwb Rygbi
Castell Nedd. Prif nod y dydd oedd hybu Cymreictod yn ein
hysgolion. Braf oedd gweld ein disgyblion yn cydweithio gyda
chynghorau eraill a rhannu syniadau ynglyn â Siartr Iaith
ysgolion Cymraeg y clwstwr. Bu’n ddiwrnod bendigedig ac
roedd Cyngor yr Ysgol wedi dychwelyd i’r ysgol yn llawn
syniadau ac yn frwdfrydig. Llongyfarchiadau i’r disgyblion am
ymateb mor bositif i’r gweithgaredd hwn, a diolch i Gyngor
Ysgol Ystalyfera, Mrs Julia Griffiths, Pennaeth Ysgol Rhosafon
a Mr Rhodri Sion, Pennaeth Cwm Nedd am drefnu’r
gweithgaredd.

Cyn DDiSgyBLion - LLongyfaRChiaDau 
Braf yw cydnabod llwyddiannau cyn-ddisgyblion Ysgol
Cwmllynfell. Hoffem longyfarch Mathew Thomas am gael ei
ddewis i farchogaeth dros Gymru, a Curtis a Connor Davies
am gael eu dewis i chwarae rygbi cynghrair dros Gymru yn y
Gemau Cymanwlad yn ystod yr haf. Mae’r tri ohonynt yn
perthyn i’r un teulu ac mae’r tri ohonynt yn mynychu Ysgol
Gyfun Ystalyfera. Dymunwn yn dda i’r tri ohonynt yn y dyfodol.

Rydym wrth ein boddau yn clywed am lwyddiannau ein cyn-
ddisgyblion a byddem yn croesawu clywed am unrhyw
newyddion sydd gennych chi.

Dyma lun o ddisgyblion y dosbarth derbyn yn dechrau ar eu
gyrfa amser llawn yn yr ysgol.

DREigiau BuDDugoL!
Llongyfarchiadau i griw o fyfyrwyr busnes Blwyddyn 10 ar ennill
gwobr Dreigiau Busnes Castell Nedd Port Talbot. Ymlaen â
nhw i’r rownd nesaf!

MynyDD o fwyD
Diolch enfawr am y mynydd o fwyd a gyfrannodd disgyblion yr
ysgol i Fanc Bwyd Cwm Tawe. Llenwyd 8 crat enfawr o fwyd a
phawb wedi eu syfrdanu! Diolch i chi!

CyngoR nEwyDD
Llongyfarchiadau i aelodau newydd o Gyngor yr Ysgol ar gyfer
2014-15 a phob hwyl iddynt wrth eu gwaith. 

YSGOL GYfUN YSTALYfERA
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CEgin ySTaLyfERa yn DaThLu!
Llongyfarchiadau i Mrs Vicky Warren, cogydd yr ysgol, a’r criw
gwych o ferched y gegin am lwyddo i ennill sgôr hylendid 5 yn
ddiweddar – dyma’r sgôr uchaf y gellir ei roi gan yr arolygwyr
hylendid. Mae’r ymweliadau di-rybudd yma gan Asiantaeth
Safonau Bwyd yn dilyn cyfarwyddiadau hylendid llym dros ben
ac mae ennill y sgôr uchaf o gofio safon adeiladau presennol
yr ysgol yn gamp arbennig. Llongyfarchiadau gwresog i chi a
diolch am eich gwaith o ddydd i ddydd gydol y flwyddyn!

LoTi yn y LLyS!
Croesawyd un o’n cyn-ddisgyblion, Loti Flowers, yn ôl i’r ysgol
i rannu ei phrofiad o fywyd Tuduraidd efo disgyblion Blwyddyn
8. Pleser oedd clywed ei straeon a’i phrofiad o fyw heb
dechnoleg fodern wrth dreulio tair wythnos yn gweithio fel
‘morwyn y gegin’ yn y rhaglen ‘Y Llys’ ar S4C.

BwyD TuDuRaiDD
Cafodd rhai disgyblion ffodus o Flwyddyn 8 gyfle i goginio bwyd
o’r cyfnod Tuduraidd yn eu gwers Hanes yr wythnos hon.
Diolch i Mrs Rumsby am drefnu’r pobi a’r potes!

MERChED aR fRig y TaBL!
Llongyfarchiadau i dimau rygbi merched yr ysgol am ennill 6 o
gemau mewn twrnament yn ddiweddar. Llongyfarchiadau i’w
capten Darria Baxter a’u hyfforddwr, Mr Owen Phillips.

gaLa nofio’R uRDD
Llongyfarchiadau i gynrychiolwyr y Gala Nofio a fu’n cystadlu
yn rownd gyntaf cystadlaethau nofio’r Urdd yn ddiweddar.
Daeth Ben Snadden, Blwyddyn 8, yn gyntaf yn ei ras 100 medr
– pob lwc ar gyfer y rownd nesaf yng Nghaerdydd!
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AAllllttwweenn
Crofft • Cae gwen
Cae pen barli isha
Cae pen barli ucha

Cae sgubor
Crofft y sant
Cae llyn icha 
Cae llyn ucha

Gwaun tir bachAAllllttwweenn GGaannooll
Cae graig • Cae graig bach •Cae tan y ty 
Cae ffynnon• Cae pant • Crofften
Cae tri chwarter • Cae mawr
Gwaun ffynnon caws

CCaaeeaauu 
CCwwmmttaawwee



MaRwoLaETh
Bu farw Mrs Teg Watkins gynt o Yniswen yn ei naw degau.
Cydymdeimlwn â’i merched Marilyn ac Ann, ei meibion yng
nghyfraith a’i wyron.

Bu farw Mrs Iris Parry, Hen Neuadd, yn naw deg saith oed
ar ôl anap yn ei chartref. Cydymdeimlwn â’i merch Christine,
ei wyres Ann Marie, ei wyron Anthony a Mark a’i ffrindiau.

Hefyd bu farw Miss Megan Watkins, Caehopcyn yn gan
mlwydd oed. Cydymdeimlwn â’i chwaer Betty a’i brawd Elfed
a’r teulu i gyd.

Daeth y newydd fod Elizabeth Jeffreys-Jones wedi marw
mewn ysbyty yn Tunbridge Wells. Merch Mary a Sulwyn Jones,
y Larches oedd Elizabeth ac yn gyn aelod, gyda’i mam, o
Eglwys Abercraf.

SEfyDLiaD y MERChED
Fe aeth yr aelodau i’r ganolfan gerddi yn y Railway Inn i brynu
coeden Afal Sur. Bydd hi’n cael ei phlannu ym mynwent
Callwen i ddathlu canmlwyddiant y sefydliad yn y wlad.

Ar ddechrau’r mis Marion Oughton, chwedleuwr neilltuol o
Crai oedd y wraig wadd. Bu’n adrodd stori ddiddorol am
Bangladesh a hefyd adroddodd Elizabeth Tyler sawl stori
ddoniol. 

ySByTy
Dymunwn wellhad buan i Eurig Morgan, Heol Tawe; mae yn
Ysbyty Treforys dros dro.

gwaSanaETh Cofio
Ar Nos Sul Tachwedd 2, fe gynhaliwyd gwasanaeth yn Eglwys
Callwen gydag Alun Brookfield i gofio am ein hanwyliaid
ymadawedig. Gwasanaeth o emynau a gweddïau i roi cysur a
nerth i ddeall y gorffennol ac i gyfoethogi’n dyfodol.

MERChED y CRiBaRTh
Yn y cyfarfod diwethaf fe ddarllennodd Ruth Toye rai o atgofion
bywyd ei mam yng nghyfraith.

aCToR LLEoL
Mae Aled Herbert, un o fechgyn Cwmgiedd, wedi bod y cymryd
rhan yn y ddrama ‘Y Bluen Wen’ gyda Theatr Na Nog yn Theatr
Dylan Thomas yn Abertawe. Drama yw hi i gofio can mlynedd
ers i’r rhyfel byd cyntaf gychwyn. Roedd yn ddrama wych. Ein
dymuniadau gorau i Aled i’r dyfodol gyda’i waith.

CyMoRTh CRiSTnogoL
Bu’r Bore Coffi a gynhaliwyd yn y Neuadd Les ar fore dydd
Sadwrn, Tachwedd 8 yn llwyddiant eleni eto. Daeth nifer dda
yno i brynu o’r amrywiol stondinau ac i fwynhau cwmniaeth. Yn
bennaf eleni daeth ymwelydd o Haiti, Mr Prospery Raymond
atom. Hyfryd oedd cael clywed ganddo sut mae’r arian a godir
gan Gymorth Cristnogol yn gwneud gwahaniaeth mawr i
drigolion ei wlad. Da oedd deall fod menywod yn cael cymaint
o help. Hyfryd hefyd oedd cael cwmni y Parchedig Geraint
Tudur a ddaeth â Mr Prospery Raymomd o Abertawe i’r Ystrad.
Diolch i’r Parchedig Tom Davies a ddaeth â nwyddau Masnach
Deg i’w gwerthu. Da oedd clywed pobol yn gofyn am ambell
beth oeddent wedi prynu ar y stondin cynt. Rhaid diolch i bawb
a ddaeth eleni eto i gefnogi yr achos teilwng hwn. Diolch
arbennig i’r gweithwyr ffyddlon am eu gwaith eleni eto.

oPERaTion ChRiSTMaS ChiLD’
Diolch i bawb a gefnogodd y fenter hon eleni. Casglwyd 127 o
focsys esgidiau yn llawn anrhegion i blant bach anffodus ein
byd o gapel Ainon. Byddant yn dwyn ychydig o hapusrwydd i’r
plant adeg y Nadolig.

YSTRADGYNLAIS

ABER-CRAF
MaRwoLaEThau
Ar Fedi 28, yn Ysbyty Treforys bu farw Mrs Margaret Allen,
Heol Glanrhyd, priod y diweddar Denzel, mam Anthony, mam
yng nghyfraith Lynne, mamgu Ken, Kevin, Catrin a Richard,
hen famgu Mya Seren.

Wedi tostrwydd hir, ar Hydref 6 bu farw John Howard
Simmonds, Hendre Ladus, priod Wendy, tad Phillip, tad yng
nghyfraith Nicky, tadcu Frazer, brawd yng nghyfraith Jean.
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn yn eu hiraeth a’u
galar.

oEDfaon y naDoLig

ainon
Noswyl y Nadolig am 6 o’r gloch Oedfa Gymun dan ofal y
Parchedig John Talfryn Jones.

SaRDiS
Oedfa’r Nadolig ar fore’r Nadolig am 9 o’r gloch

ST Cynog
Cynhelir oedfa’r plant am 3 o’r gloch ar brynhawn dydd cyn
Nadolig. Yna am 6 o’r gloch yr hwyr cynhelir oedfa gymun.

Croeso cynnes i bawb i’r oedfaon arbennig hyn. Dewch i uno
yn y mawl.

Yna yn Eglwys Sant Cynog am 7.15 yr hwyr ar nos Lun,
Rhagfyr 22, cynhelir yr oedfa Nadolig Gymunedol.

goR-wyRES
Yn rhifyn diwetha’r Llais cyfeiriwyd at enedigaeth Carys Eira
Soroka yn Newcastle. Mae hi hefyd yn or-wyres fach i Mr a
Mrs Derek Allen, Glanrhyd.

PaRC PaLLEg
Rhoddir yr enw Palleg ar y tir rhwng afon Giedd ac afon Twrch.
Tir mynyddig yw’r rhan fwyaf o’r Palleg, gwastatir uchel, yn
ymestyn o Gwmtwrch yn y de hyd at y Fforest Fawr yn y
gogledd. Daw’r enw Palleg o’r hen air Cymraeg “balleg”, sy’n
golygu cawell neu fasged wedi ei gwneud o wïail. Gosodid y
balleg mewn afon i ddal pysgod. Ar ôl nofio i mewn ni allai’r
pysgod nofio allan. Tybiaf mai ar yr afon Twrch yr oedd y
balleg, rywbryd yn yr Oesoedd Canol. Rhwng afon Twrch a
nant Gwŷs ceir mynydd o’r enw Llwyn Cwnstabl, ac ar waelod
y Llwyn, fel y’i gelwir, ceir adfeilion Hafod Cwnstabl. Os oedd
y Cwnstabl am gael pysgod i ginio, naturiol fyddai gosod balleg
yn afon Twrch gerllaw.

Roedd y ffermydd ar odre Palleg yn cael eu prynu a’u
gwerthu yn unigol, ac ar ôl i’r teulu Awbrey ddod i Ystradgynlais
tua 1500, prynodd y teulu bob un o ffermydd gwaelod
Cwmtawe ac ymylon Palleg un ar ben y llall. Ond roedd y
ffermydd ar gopa Palleg yn rhan o Stad Palleg, rhyw 23 neu
25 o ffermydd (yn amrywio dros amser) yn cynnwys dros 2,500
o erwau, yn ogystal â Mynydd Palleg ychydig dros 3,500 o
erwau. Dyma Stad dros 6,000 erw, yn cael ei phrynu a’i
gwerthu fel un uned. Tir eithaf llwm oedd y Palleg, heb unrhyw
nodweddion arbennig fel tir ffermio. Pam felly y ffurfiwyd y
Stad?

Ceir awgrym yn yr enw Pen y Parc, fferm ar odre Palleg, y
tu allan i’r Stad. Ym mhapurau Ynysgedwyn yn 1512 ceir
cyfeiriad at le o’r enw “Eskerr y Parke” hynny yw, Esgair y Parc.
Mae’r ddau enw hyn yn dangos mai “Parc” oedd Palleg ar un
adeg. Tir hela oedd “Parc” yn yr oesoedd Canol. Roedd sawl
math o dir hela i’w gael yng nghyfnod y Normaniaid. Os mai’r
Brenin oedd y perchennog, gelwid ef yn “Fforest”, er enghraifft
y Fforest Fawr neu Fforest Sherwood,.. Os mai’r Barwn oedd
y perchennog gelwid y tir yn “Chase” er enghraifft Cannock
Chase. Ac os mai rhyw ddyn cyfoethog lleol oedd y
perchennog, fe’i gelwid yn “Parc”, Felly tir hela ceirw yn eiddo
i ryw ddyn cyfoethog lleol oedd Palleg ar un adeg. Efallai mai’r
Cwnstabl a gododd Hafod Cwnstabl oedd y dyn a greodd Parc
Palleg, ac efallai byddai’n aros yn yr Hafod yng nghanol y Parc
cyn mynd i hela.

Beth bynnag, trowyd gwaelod gwastatir Palleg yn dir ffermio,
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ac ar ôl creu dros ugain o ffermydd roedd y tenantiaid yn gallu
pori eu hanifeiliaid ar Fynydd Palleg. Dim ond tenantiaid y Stad
oedd â’r hawl i bori ar Fynydd Palleg. Roedd rhaid i denantiaid
Stad Ynysgedwyn bori ar Garreg Goch neu’r Fforest Fawr. Ar
hyn o bryd does dim gwybodaeth pryd y trowyd Palleg o dir
hela i dir ffermio. Efallai bod hela yn dal i barhau allan ar
Fynydd Palleg, oherwydd roedd coed yn dal i dyfu yno hyd y
19ed ganrif. Yn 1764 ysgrifennodd John Morgan o
Fforchonllwyn, Rheolwr Stad Palleg, at Thomas Morgan,
Tredegar i ddweud ei fod wedi cwympo llawer o goed gwern
ar y Palleg oherwydd bod ffermwyr o Gaerfyrddin a
Morgannwg yn eu dwyn. Roedd ffermwyr Caerfyrddin a
Morgannwg yn cael pori’r Fforest Fawr, ac mae’n amlwg eu
bod yn croesi’r ffin i Fynydd Palleg i ddwyn coed.

Ar ddechrau’r 19ed ganrif, dim ond ar Llwyn Cwnstabl oedd
coed yn dal i dyfu. Roedd ceirw yn dal i fod ar y Llwyn, nid y
ceirw mawr coch ond y ceirw llai (fallow deer). Roedd Gwaith
Haearn Ynysgedwyn yn difa coed yr ardal oherwydd ei fod yn
methu defnyddio glo carreg yn y ffwrnesi. Cwympwyd coed y
Llwyn o’r diwedd, a dyma’r ceirw olaf yn diflannu. Gellir gweld
wrth ymyl nant Gwys lle llosgwyd coed y Llwyn i’w troi yn olosg.
Mae wal enfawr o hir yn rhedeg o gwmpas rhan helaeth o
fynydd Llwyn Cwnstabl, gyda’r Hafod wrth yml y wal. Dyma lle’r
oedd y Parc Ceirw olaf ar Balleg. Erbyn heddiw, does dim i
awgrymu bod Parc wedi bod ar Balleg, heblaw am y ddau enw
sy’n cynnwys y gair Parc.

John williams

CySTaDLEuaETh
Eleni roedd Mudiad Pensiynwyr Cymru yn chwilio am
arwyddair a logo newydd. Roedd y gystadleuaeth yn agored i
bawb a pleser yw nodi mae Mrs Eireen Stephens, Heol
Samuel, o gangen Cwmllynfell a Rhiwfawr yw’r enillydd yn y
categori arwyddair. Da iawn wir.

CLwB BowLio
Cynhaliwyd y cinio blynyddol yn mis Tachwedd yn yr
Ynyscedwyn Arms, Ystradgynlais lle gwobrwywyd y
chwaraewyr amrywiol. Pencampwr y clwb eleni yw Mr William
Thomas ac fe dderbyniodd y tlws wrth y Cadeirydd Mr Clive
Trotman.

Bydd y wibdaith yn 2015 i Torquay am benwythnos o fowlio,
Mehefin 19-22. Os oes diddordeb, cysyllter â Mr Aeron
Williams yn Neuadd y Mileniwm.

MaRwoLaETh
Blin cofnodi marwolaeth Mrs Maggie Davies, Heol Newydd,
Ystradowen a Mrs Elsie Jones, gynt o Riwfawr. Cofiwn am y
ddau deulu yn eu hiraeth.

gyRfa nEwyDD
Llongyfarchiadau i Ffion Lloyd, Heol y Bryn, merch Mr a Mrs
David Lloyd ac wyres Mr a Mrs Morlais Lewis, Cefn Bryn Brain.
Llwyddodd i sicrhau swydd fel cynllunydd esgidiau gyda’r byd
enwog Jimmy Choo yn Llundain. Pob dymuniad da iddi yn ei
gyrfa newydd. 

PanT-TEg

SuL y Cofio
Mr Dewi Davies oedd â gofal oedfa Sul y Cofio. Diolch iddo am
drefnu gwasanaeth mor fendithiol ac addas ar gyfer y Sul
arbennig hwn. Diolch hefyd i Fiona am ei dewis o emynau sydd
bob amser yn cydweddu’n hyfryd ar gyfer yr oedfaon, a thestun

YSTALYFERA

CWMLLYNFELL

neu thema arbennig. Roedd yn braf cael croesawu y rhai
hynny oedd wedi dewis ymuno â ni yn yr oedfa. Diolch am eu
presenoldeb.

Bydd y cyfarfod nesaf o dan ofal Eglwys Jeriwsalem yn mis
Rhagfyr.

DyMuniaDau Da
Roeddem yn falch o glywed bod Mrs Jane Edmunds nôl gartre
wedi cyfnod yn yr ysbyty. Rydym i gyd yn cofio’n gynnes atoch
Jane ac yn meddwl amdanoch.

Gan mai hwn bydd rhifyn olaf y Llais cyn y Nadolig
dymunwn Fendithion yr Ŵyl i’n haelodau a’n cysylltiadau i gyd
ac yn arbennig felly i’r rhai hynny sy’n methu mynychu’r
oedfaon ar hyn o bryd.

y wERn

Rhoi DioLCh aM fywyD LinDa
Fe ddaeth tyrfa luosog iawn ynghyd i’r ddau wasanaeth a
gynhaliwyd ar ddydd Mawrth Hydref 28 er mwyn talu’r
gymwynas olaf i Linda, ac i ffarwelio yn weddaidd â hi. Roedd
cael cymaint o ffrindiau o’n cwmpas ar adeg mor drist, yn
tystio’n hyfryd iawn nid yn unig i’r parch a’r edmygedd mawr
oedd gan bawb tuag at Linda, ond hefyd at ei theulu annwyl
yn ogystal.

Fe fydd gan bawb ohonom ein hatgofion arbennig am Linda
fel mam, merch, mam-gu, chwaer a chwaer yng nghyfraith,
modryb a chyfeilles annwyl a didwyll.

Bendithiwyd Linda â nifer o ddoniau a rhinweddau arbennig
iawn, oedd wedi cyfoethogi’n sylweddol iawn fywyd pawb a
ddaeth i gysylltiad â hi. Yn anad dim person teulu oedd Linda,
roedd hi’n meddwl y byd o’i theulu hyfryd a hwythau yn meddwl
y byd ohoni hithau.

Fel y gŵyr pawb nid oedd Linda wedi mwynhau’r iechyd
gorau ers blynyddoedd, ond brwydrodd yn ddygn yn erbyn ei
salwch, ond er hynny gwyddai nad oedd yn brwydro ar ei phen
ei hun, oherwydd roedd y teulu wrth law bob amser gyda gair
caredig o gysur ac o anogaeth iddi. Ond er gwaethaf eu cariad
mawr tuag at Linda a’r gofal gafodd yn Ysbyty Castell Nedd
Port Talbot, gyda’r tristwch pennaf fe ddaeth yr amser i Linda
ymadael â ni gan adael ei theulu ac yn wir pawb a gafodd y
fraint o’i nabod, i alaru ac i hiraethu ar ei hôl.

Hedd i’w llwch a bendith y nef ar ei theulu hyfryd.

EDwaRD yn ChwaRaE yn wEMBLEy
Roedd Tachwedd 1 eleni yn ddiwrnod mawr yn hanes Tîm Pêl
droed Alderbury sydd yn gyfagos i Salisbury, oherwdd ar y
dydd Sadwrn hwnnw roedd y tîm o dan saith yn cymryd rhan
mewn twrnament pêl droed yn Wembley. Fel y gellir dychmygu
roedd y cyffro yn uchel gyda’r gefnogaerth yn frwd i bob tîm
ond gan fod Edward yn aelod o dîm Alderbury, doedd neb
balchach ymhlith y sawl oedd yn gwylio na Kate Gregory a
Rose a Rhys a Kathryn sef tadcu a mamgu Edward.

Fe wnaeth y tîm yn dda, ond nid tro Alderbury oedd hi ar
ddiwedd y twrnament i godi’r cwpan. Ta waeth am hynny fe
gafodd y chwaraewyr a gymerodd ran gyfle i fynd ar daith o
gwmpas y stadiwm i weld y rhyfeddodau i gyd ac yn
ychwanegol fe gafodd bob tîm ‘Kit’ newydd i nodi’r achlysur.

Doedd dim dwywaith bod y profiad wedi sbarduno sawl
breuddwyd ymhlith y sawl oedd wedi cymryd rhan yn y
twrnament hwnnw, a phwy a ŵyr efallai yn y dyfodol bydd
Edward mewn gêm ryngwladol yn sgorio gôl, ond tybed i bwy
Cymru neu Lloegr?

LLongyfaRChiaDau MawR i aLED MyERS
Mae Aled ers peth amser wedi bod yn ymddiddori mewn Tang
Soo Do. Mewn cystadleuaeth genedlaethol yng Nghwrt
Herbert Castell Nedd ar Dachwedd 1, o’r holl ymgeiswyr oedd
wedi cymryd rhan dyfarnwyd taw Aled oedd y cystadleuydd
gorau yn yr holl gystadleuaeth. Er mawr balchder i’w rieni
Delyth a Wyn cyflwynwyd tlws i Aled ar y ddydd i nodi ei
lwyddiant yn y gamp.

Ar hyn o bryd mae Aled yn feddiannol ar y wregys goch ond
mae’n ymarfer yn galed er mwyn sicrhau iddo’i hun y wregys
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ddu. Fel cymdogaeth edrychwn mlaen at y dydd pan fydd Aled
yn gwireddu ei freuddwyd . Pob llwyddiant i’r dyfodol. Mae Aled
yn byw yn Ffordd Glandwr Ystalyfera, ac yn ŵyr i Wyndham a
Shirley ac i Jack a Christine.

y CaPEL
Ar Dachwedd 2, cynhaliwyd oedfa gymun yr ofalaeth yn Soar
Maes yr Haf dan ofal ein gweinidog y Parchedig Gareth
Morgan Jones.
Cafwyd darlleniad gan Nia Johns, Maes yr Haf ac offrymwyd y
weddi gan Delma James a Sharon Rees o’r Alltwen.

Thema’r bregeth oedd yr adnod o’r Salmau ,“bwrw dy faich
ar yr Arglwydd, ac efe a’th gynnal di”.

Bu ein gweinidog yn holi Sharon Rees am ei gwaith yn
Eglwys Llanfair Penrhys lle mae wedi gweithio yn ddiflino am
23 mlynedd, a rhoddwyd siec o £475 i Eglwys Llanfair, arian a
gasglwyd adeg oedfa ddiolchgarwch Soar Maes yr Haf. Ar ôl y
gwasanaeth cafwyd amser i gymdeithasu â’n gilydd, dros
ddishgled a bisgeden.

Cynhaliwyd oedfa deimladwy iawn ar Tachwedd 9, i gofio
am ganmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd cyntaf.

Ar ddechrau’r oedfa cysegrwyd dwy fainc sydd wedi eu
gosod yn y fynwent – un i gofio y bechgyn a gollodd eu
bywydau yn y rhyfel byd cyntaf gyda’r arysgrif “Gwae fi fy myw
mewn oes mor ddreng” (Hedd Wyn) a’r llall i’r bechgyn a
gollodd eu bywydau yn yr ail rhyfel byd â’r arysgrif “Hedd wedi
loes”.

Darllenodd Cadeirydd Cyngor y Gymuned Amarjit Kaur
Kingra Micah 4 adnodau 1-4 a Hilary Thomas, Ebeneser Rhos
yn darllen Llythyr Paul at yr Effesiaid Pennod 2 adnodau 14-
22, Offrymwyd y weddi gan y Rheithor – Y Parchedig Helen
O’Shea.

Angharad Brinn, Gareth Morgan Jones a Helen O’Shea

Pwysleisiodd ein gweinidog bwysigrwydd heddwch yn y byd
gan gyfeirio at Waldo, Hedd Wyn a Wilfred Owen. Cofio sy’n
bwysig, a dysgu wrth yr hanes.

Cafwyd datganiad swynol iawn o englynion R. Williams
Parry i Hedd Wyn gan Angharad Brinn.

Yna cawsom ddwy eitem gan Gôr Rygbi Treforys dan
arweinyddiaeth ein horganydd Huw Rees. Yn briodol iawn Y
Tangnefeddwyr a Anfona Angel oedd y dewis gyda Huw
Roberts fel unawdydd a Rhiannon Pritchard y gyfeilyddes.
Mawr oedd canmoliaeth y cyfraniad hyn gan y gynulleidfa
niferus.

Ar ôl dwy funud o dawelwch enwyd y rhai a gollwyd yn y
Rhyfel Mawr. Cyhoeddodd Hilary Thomas enwau John D. John
a Benjamin Davies o Ebeneser Rhos. Cyhoeddodd Malcolm
Bubb enwau Albert Edward Hewer, Arthur Harold Williams,
Percy Oliver Brown, Ernest Dudderidge a Thomas Morgan o
Eglwys Sant Ioan. Cyhoeddodd Huw George, oedd wedi
trefnu’r arddangosfa canmoliadwy iawn, enwau’r bechgyn o’r
Capel – William T. Gibbs, Sidney Williams, D. Ivor Griffiths,
David Daniels, Willie Thomas a Gwilym Jones.

YR ALLTWEN

Huw Roberts, Rhiannon Pritchard a Huw Rees

Diolch i Barbara a Roland Lanchbury am gynhyrchu posteri ac
am hysbysebu’r oedfa, ac i Elizabeth Davies am gynhyrchu
taflenni’r oedfa.

Braf oedd gweld cymaint o’r gymuned wedi dod at ei gilydd
i gofio.

Y Chwiorydd fu’n gyfrifol am yr oedfa ar Tachwedd 13, o dan
arweiniad Rhydwen James. Cymerwyd y rhannau arweiniol
gan Elizabeth Davies, Delma James, Anne Richards a Pamela
Thomas, a chawsom anerchiad ystyrlon iawn gan Rhydwen
James ar stori Noa.

Ar ddiwedd yr oedfa cyflwynwyd siec am £507 oddi wrth y
chwiorydd i Sharon Rees, gan Nest Davies, ysgrifenyddes y
Chwaeroliaeth, er mwyn helpu atgyweirio to Eglwys Llanfair,
Penrhys, sydd yn mynd i gostio oddeutu £32,000.

Nest Davies yn cyflwyno rhodd i Sharon Rees.

Y plac ar y fainc ym Mynwent yr Alltwen

CyDyMDEiMLo
Yn 88 mlwydd oed, bu farw Aldwyn Davies, Llys Glan yr Afon,
gynt o Frondeg, tad Mair a Gaynor, tadcu Ffion, Bethan,
Rhodri, Rhys, Owen a Cieron a ben ddadcu Flynn.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â’r teulu oll yn eu galar.

SwyDD nEwyDD
Llongyfarchiadau i’r Parchedig Judith Morris, merch Margaret
a’r diweddar Desmond Flook sydd wedi ei phenodi yn
Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb Bedyddwyr Cymru. Pob
bendith iddi yn y swydd bwysig hon.

ffRinDiau’R aLLTwEn – CRonfa MaCMiLan
Mae’r pwyllgor wedi bod yn brysur iawn eto y mis hwn.
Cynhaliwyd Sioe Ffasiynau yn y Manor Park, Clydach a
llwyddwyd i godi y swm sylweddol o £2,265. Diolch i Jayne’s
Pontardawe, Dress Parlour Clydach ac Ashleys a Chrysalis
Gorseinon am eu cefnogaeth.
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MERChED y wawR
Ym mis Hydref cawsom brynhawn pleserus ac addysgiadol
yng nghwmni Joanna Hopkin, Casnewydd. Bu’n sôn am ei
thaith i Dde Affrica a chlywsom am y mannau diddorol a
gwahanol y bu yn ymweld â nhw.

Dechreuodd y daith yn Johanesburg, dros fynydd
Drakensburg i Swaziland ymlaen i Lesotto, sydd â
chysylltiadau cryf â Merched y Wawr ac i Durban ac yna
hedfan i Port Elizabeth ac ymuno â Thaith y Gerddi.

Ymweld â Pharc Kruger sydd yr un maint a Chymru lle
gwelwyd llewod, rhinoserosiaid, hipopotamysau jiraffod ac
eliffantod; Parc Mkuze, Parc Tsitsikamar ar lan y môr lle roedd
traeth bendigedig a fferm estrys, Gerddi Botaneg Kirstenbosh,
treflan Knysa lle roedd plant yng nghartref Jeriwsalem i blant
amddifad, sydd yn cael eu noddi gan y cwmni teithio Saga.

Wedyn ymweld â Phenrhyn Gobaith Da lle roedd
pengwiniaid Boulder ac yna hedfan adre o Cape Town ar ôl
taith bythgofiadwy.

Diolch i Joanna am rannu ei phrofiadau â ni, rhai ohonynt
yn ddirdynol, ac i’w ffrind Pat Lister am roi’r cefndir daearyddol
inni ar y map.

Llongyfarchiadau i nai Joanna, sef Richard Hopkin ar gael
ei benodi yn Brif Arolygydd gweithredol gyda Heddlu Dyfed
Powys. Mae Richard yn fab i Barbra a’r diweddar David
Hopkin, ac yn ŵyr i’r diweddar Arthur a Hilda Hopkin,
Penygraig.

Cynhaliwyd Cwis Cenedlaethol Merched y Wawr ar nos
Wener Tachwedd 14 yng nghlwb rygbi Gorseinon. Llwyddodd
tîm Pontardawe – Ella Harris, Cynthia Dodd, Gwyneth Griffiths
a Nest Davies i ddod yn drydedd allan o 17 o dimau, gyda
changen Gorseinon yn gyntaf a’r Gwter Fawr yn ail. Cangen
Llanuwchllyn oedd y buddugwyr cenedlaethol.

Llongyfarchiadau i un o’n haelodau ffyddlon Gwyneth
Griffiths ar ennill dwy waith yn olynol yng nghystaleuthau
Posau yng nghylchgrawn y Wawr.

TaBERnaCL

oEDfaon MiS RhagfyR 2014
7 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb

14 3.00 Y Brawd Owen Pugh Oedfa Danybryn 
21 3.00 Dathlu’r Nadolig 
24/25 23.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb 
28 Dim Gwasanaeth 

oEDfaon MiS ionawR 2015 
4          10.30 Y Brawd Owen Pugh       Cymundeb 

11          10.30 Y Chwaer Lorraine King  Saesneg 
18         10.30 Y Brawd Owen Pugh 
25          10.30 Y Brawd Jeff Bowen Sul y Beibl yn Soar Saesneg

CyngERDD 

Cawsom noswaith hyfryd o adloniant nos Sadwrn 8fed
Tachwedd gyda Chôr Parti Llwchwr a Chôr Aelwyd Twrw Tawe
yn ymuno i’n diddanu’n. Hefyd cawsom eitemau swynol iawn
gan ein hunawdydd Ashley Rogers gydag Anna Harris yn ein
synnu â’i doniau aruthrol ar y ffliwt. Ar y cello cawsom eitem

PONTARDAWE

wych gan Osian Jones o Ysgol Gyfun Ystalyfera. Roedd pawb
wedi mwynhau’r noson yn fawr iawn a diolchodd ein
harweinydd Owen Pugh i bawb oedd wedi cyfrannu i wneud y
noson mor llwyddianus. Dyma lun y ddau gôr. Mae Parti
Llwchwr yn y rhes flaen gyda Chôr Twrw Tawe yn y cefn. 

PRioDaS 
Ar Hydref 29ain yng ngwesty'r Corran yn Nhalacharn, priodwyd
ein aelod Rhianydd Harris a Richard Doyle. Mae Rhianydd a
Richard yn byw yn Sgiwen. Rhieni Rhianydd yw’n aelodau
Michael ac Ann Harris gynt o Rhyd-y-fro ond o Abertawe ar hyn
o bryd. Mae Richard yn fab i Michael a Barbara Doyle o
Aberafan. Dymunwn bob hapusrwydd iddynt yn eu bywyd
priodasol. Dyma lun o’r ddau yn mwynhau yn y gwesty wrth
idynt arwyddo’r gofrestr.

SuL y Cofio 
Ar 9fed Tachwedd cynhaliwyd oedfa arbennig i gofio’r rhai a
syrthiodd yn y ddau ryfel byd a brwydrau eraill. ‘Roedd aelodau
sawl un o’r teuluoedd yn bresennol. Darllenodd Rhodri Jones
lythyr oedd ei dad Nisien wedi ysgrifennu adref o anialwch y
Sahara yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd yna dipyn o
wybodaeth wedi ei ddarganfod ynglŷn â’r wyth aelod o’r capel
a hunodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Darllenodd ein harweinydd
y manylion hyn allan ac ‘roedd yn achlusur emosiynol iawn i’r
holl gynulleidfa.

CyMDEiThaS RuTh a naoMi 
Ar 18eg Tachwedd cafodd y gymdeithas gyfle i weld yffordd
iawn o drefnu blodau er mwyn eu harddangos ar eu gorau yn
y cartref. Gwynne Griffiths,ein hysgrifennydd sydd yn
arbenigwr yn y maes hon, oedd y gŵr gwadd a hyfforddwyd
ein chwiorydd yn y grefft werthfawr yma. Roedd yn brynhawn
difyr iawn a diolchodd Ferial Roberts, trysorydd y gymdeithas,
yn gynnes iawn i Gwynne.

Ar 9fed Rhagfyr bydd cinio Nadolig blynyddol y gymdeithas
yng nghwesty’r Ynysmeudwy Arms. Mae pawb yn edrych
ymlaen at bryd hyfryd o fwyd a derbyn anrhegion. 

hyDREf 25
‘Sadwrn yn Soar’ – y cyfarfod blynyddol arferol – rhan o raglen
y Parch Carwyn Arthur, swyddog hybu’r Henaduriaeth. Roedd
Sesiwn Hyfforddi am 3 o’r gloch a phregeth am 6 o dan ofal y
Parchedig Ddr. Watcyn James – a rhwng y ddau gyfarfod
cwrdd gweddi a phaned o de. Cawsom fendith, ond roedd
tristwch hefyd o ddeall bod Carwyn wedi derbyn galwad gan
eglwysi ardal Tregaron a’i fod yn dechrau yn ei ofalaeth
newydd yn Ionawr.

Bu’n hynod weithgar yn ein plith – yn ysgolion yr ardal,
trefnu darlithiau, cynhyrchu papur chwarterol ‘Y Ddolen’ yn
ogystal â bod yn fugail ar ryw saith o eglwysi bychan yng
Nghwm Rhondda, a threfnu bws pob haf i fynd â phlant i Goleg
y Bala.

Diolchwyd yn fawr iddo am ei wasanaeth ffyddlon i ni a
chyflwynwyd rhodd iddo gan ffyddloniaid “Sadwrn yn Soar.”

giDEoniaiD
Mae’r Gideoniaid yn cyflwyno copi o’r Testament Newydd a’r
Salmau” i blant blwyddyn 7 yn ein hysgolion cyfun bob
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blwyddyn. Cawsom gais ganddynt yn ddiweddar i noddi’r
cyflenwad i blant Ysgol Gyfun Ystalyfera, gan fod y rhai
Cymraeg yn costio £2.50 yr un (Saesneg - £1). Rydym wedi
anfon cyfraniad atynt Mae rhyw 15 o blant yn eu derbyn – felly
mae angen help gan yr eglwysi Cymraeg lleol eraill hefyd. Y
Parch Steffan Jones (Elim) a Hefin Jones oedd yn eu cyflwyno
i’r disgyblion ar Dachwedd 4.

LLongyfaRChiaDau
Yn ddiweddar yng Nghaerdydd enillodd Rhian James wobr
arbennig am gyflwyniad yn y Gymraeg am ei gwaith ym mhrif
swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau yn Abertawe.
Llongyfarchion iddi hi. Mae’n hyfryd deall fod cyn ddisgyl o
Ysgol Gyfun Ystalyfera yn rhoi’r lle dyledus i’r Gymraeg yn ei
gwaith pwysig bob tro daw’r cyfle. Mae Rhian yn ferch i Llwyd
a Margaret Williams ac yn fam i Megan a Rhys.

LLaDRaD
Dros benwythnos Calangaeaf torrodd lladron i mewn i’r festi
a’r capel gan ddwyn Sustem Sain y capel ynghyd â phethau
eraill – gan gynnwys bwyd a gasglwyd ar gyfer Pantri – y banc
bwyd lleol. Mae’n sicr eu bod yn gobeithio dod o hyd i arian –
am fod pob cwpwrdd a dror wedi cael sylw!. Deallwn mai nid
Soar oedd yr unig darged – roedd Eglwys San Pedr wedi
dioddef, nifer o fusnesau lleol, ceir, ac ambell garafan. Mae’r
Heddlu yn ymchwilio.

CLwB PLanT aC iEuEnCTiD
Mae dau glwb Cristnogol ym Mhontardawe yn Saesneg yn
Elim ar nos Fawrth, ac un Cymraeg yn festri Soar ar nos Lun
am 6 o’r gloch (plant dan 11) a 7 o’r gloch (ieuenctid). Croeso
cynnes i bawb,

naDoLig
Bydd gwasanaeth Nadolig yr Ysgol Sul ar fore Sul Rhagfyr 21
am 10 y bore, a Gwasanaeth Plygain ar fore Nadolig am 9.30.
Croeso cynnes i bawb.

ySgoL RhyDyfRo
Ar fore Mercher Tachwedd 5 cynhaliwyd gwasanaeth arbennig
i drosglwyddo siec o £100 i Ymchwil Cancr. Yn ystod tymor yr
haf roedd y disgyblion wedi cymryd rhan mewn diwrnod o
weithgareddau/chwaraeon ac felly i godi arian at gwahanol
elusennau yn cynnwys Ymchwil Cancr. Rhoddwyd
gwahoddiad i Mrs Judith Thomas (Trysorydd) a Mrs Jean
Bowen (Ysgrifennydd) i ymuno yn y gwasanaeth a chroesawyd
hwy gan y Dirprwy, Mrs. E. Morris a soniodd am y pwysigrwydd
o godi arian at Ymchwil Cancr. Diolchodd Jean Bowen i’r plant
a’r ysgol i gyd am eu hymdrechion ac am eu brwdfrydedd i
gefnogi gwahanol elusennau yn y Gymuned.

Yn y llun gwelir Mia Bending (Prif Ferch) a Luke Brown (Prif
Fachgen) yn trosglwyddo siec am £100 i Mrs Judith Thomas,
Trysorydd Pwyllgor Ymchwil Cancr Pontardawe a’r Cylch.
Unwaith eto diolch i’r ysgol am eu cefnogaeth.

Jean Bowen, Mia Bending, Luke Brown, Judith Thomas

RHYDYFRO
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CaPEL y BaRan
Nid oes gwell brofiad i’w gael na dod allan o oedfa a theimlo
yn gyfoethocach nag oeddem pan aethom i mewn. A dyna’n
profiad ni o dan arweiniad y Parchg Derwyn Morris Jones.
Pregethodd ar y fraint a’r fendith o fod yn perthyn, a’r berthynas
honno yn ymestyn yn ôl i’r rhai sydd wedi ein blaenori. Mae hel
achau yn boblogaidd iawn heddiw. Mae Mathew yn ei Efengyl
yn nodi’n fanwl achau Iesu Grist, ac mae awdur y Llythyr at yr
Hebreaid yn ein hatgoffa o’r cwmwl tystion sydd o’n gwmpas.
Onid dyna’n cyfrifoldeb ni sy’n aelodau o eglwys Iesu Grist yw
“cadw tŷ mewn cwmwl tystion”.

Mae’r Parchg William Rees (Gwilym Hiraethog) yn
ymwybodol fod ein perthynas ni fel Cristnogion yn ymestyn yn
ôl drwy’r canrifoedd i oes y Patriarchiaid a’r Apostolion. Fe
fagwyd Hiraethog yn Fethodist Calfinaidd ond ymunodd a’r
Annibynwyr yn Llansannan ac yn y flwyddyn 1831 fe’i
hapwyntiwyd yn weinidog ym Mostyn. Dywedodd Gwynfor
Evans mai ef oedd y ffigwr amlycaf yn nhrydydd chwarter y
ddeunawfed ganrif pan oedd pregethwyr yn arwyr Cymru. Mae
chwech o’i emynau ac un cyfieithiad yng Nghaneuon Ffydd ac
yn dal yn boblogaidd iawn. Ond nid yw’r emyn yma sy’n ein
hatgoffa fod ein mawl yn perthyn i‘r dyrfa anweledig sydd
ymhlith y cwmwl tystion yng Nghaneuon Ffydd. Mae Hiraethog
yn dweud ein bod ni sy’n addoli heddiw “Yng nghymanfa’r
gwaredigion o oes i oes”.

Patriarchiaid o un galon
A’th folant di;
Sanctaidd gôr yr Apostolion
A’th folant di;
Clodus nifer y proffwydi
Ac ardderchog lu’r merthyri, 
Ar delynau gwlad goleuni, 
A’th folant di

Bydd oedfa Mis Ionawr o dan ofal y brawd Eifion Walters, Mis
Chwefror y chwaer Einir Jones, Mis Mawrth y brawd Owen
Pugh. Bydd pob oedfa am 2.30 y prynhawn ar y Sul cyntaf o’r
Mis, croeso cynnes iawn i bawb.

SaRon
7 Rhagfyr 2014 Parchg Clive Williams

14 Rhagfyr 2014 Parchg Ieuan Davies
21 Rhagfyr 2014 Y Chwiorydd
28 Rhagfyr 2014 Parchg Gareth Morgan Jones

4 Ionawr 2015 Parchg Ieuan Davies 
11 Ionawr 2015 Parchg E John Roberts 
18 Ionawr 2015 Brawd D C Davies Glais 
25 Ionawr 2015 Brawd Clyde Briggs

MaRwoLaEThau
Blin gennym cofnodi marwolaeth Mrs Sylvia Partridge, Tŷ
Capel. Bu yn goddef am dipyn o amser ond ar ôl amser byr yn
yr ysbyty fe ddaeth yn ôl i ofal ei theulu. Cydymdeimlwn â Brian
ei gŵr a’r plant sef Linda, Annette, Julie, John, Penny, Dawn,
Jamie, a Timothy. Y Parchg Gary Green oedd â gofal y
gwasanaeth yn Amlosgfa Treforys

Trist hefyd nodi marwolaeth sydyn Mrs Margaret Brown,
“Margaret Pant y Celyn”. Bu gwasanaeth angladdol yng nhapel
Saron o dan arweiniad Dr Phill Davies cyn mynd ymlaen i
Amlosgfa Llanelli. Cydymdeimlwn â’r plant Susan, Janet,
Elizabeth a David hefyd a’r holl deulu yn eu hiraeth.

gwELLhaD
Dymunwn wellhad buan i Mr Brian Partridge a fuodd mor
anffodus â thorri ei bigwrn ac asgwrn yn ei goes. 

yMwELiaD
Braf oedd cael ymweliad Mike a Chantal James o Lydaw â
Rhydyfro. Mae Mike yn galw heibio nawr ac yn y man ond nid
yw Chantal wedi bod yma ers 2009; yr oeddynt wedi dod yma
i ddathlu achlysur eu priodas berl 30 mlynedd. Pleser oedd
cael siarad a gweld Emily a Rebecca yn Sbaen a Dylan yn
Ffrainc, eu plant, trwy ryfeddod Skype. Mae Mike yn cyfieithu
ac yn ysgrifennu cerddoriaeth i fynd gyda rhannau o waith
Dylan Thomas, ac fe ymwelsom â Thalacharn.
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y CyngoR CyMunED
Bu’r Cyngor yn brysur ers yr haf, pan gynhaliwyd Ffair ar gae
Waverley am y tro cyntaf. Noddwyd Noson Tân Gwyllt ar y Cae
Criced ac er y glaw mawr daeth tua 500 i weld yr arddangosfa
liwgar.

Cynhaliwyd Ffair Nadolig yn y Neuadd Gymuned ar Sadwrn
olaf Tachwedd. Llanwyd 30 bwrdd gyda chrefftau a nwyddau
Nadoligaidd.

Bu’r cynghorwyr a’u teuloedd yn gosod dros 30 o goed
Nadolig bach ar siopau’r Stryd Fawr. Dyma’r ail flwyddyn iddynt
wneud hyn. Bydd y coed yn cael eu tynnu lawr yn y flwyddyn
newydd ac ym mis Mawrth gosodir baneri Cymru yn eu lle.
ysbyty Clydach
Gyda siom y methodd ymgyrch y Cyngor i ddiogelu yr hen
ysbyty i’w bwrpas gwreiddiol o wella clwyfau. Y bwriad oedd
cadw prif adeilad yr ysbyty coffa er mwyn iacháu milwyr a
ddioddefodd yn ystod ymgyrchoedd mwy diweddar ond
methwyd â denu nawdd a chefnogaeth asiantaethau a
chynghorau sir lleol. Serch hynny mae’r prif adeilad hardd yn
cael ei gadw i gartrefu teuluoedd. Bydd yr adeiladau eraill yn
cael eu dymchwel er mwyn codi cartrefi Cymdeithas Tai
Gwalia.
Llwybr Pysgod
Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi gosod llwybr pysgod ger
sgŵd Forge Fach. Codwyd argae tua 1784 gan Richard
Parsons ar y Glydach Isaf er mwyn cronni dŵr i’w weithfeydd.
Er mor ddeniadol oedd y sgŵd nid oedd modd i bysgod
dramwyo i fyny er mwyn dodwy wyau. Mae Clydach yn afonig
ddelfrydol ar gyfer samwn a sewin ac wedi gwella o ran
ansawdd y dŵr ers cau y pyllau glo. Edrychwn ymlaen at
lwyddiant y fenter yma. 

Mae si ar led bod mwnci yn crwydro ardal Aberclydach a
chlywyd sgrechfeydd rhyfedd wedi iddi dywyllu. Mae’n debyg
mai sgrech gwdi-hw oedd y swn rhyfedd, er mae rhai yn tyngu
bod y creadur yn dal i grwydro. Gochelwch!

MERChED y wawR

Cynhaliwyd Cwis Hwyl Cenedlaethol eleni eto ym mis
Tachwedd a chafodd aelodau Rhanbarth Gorllewin
Morgannwg hwyl yn Swît Lewis Jones Gorseinon. Tîm
Gorseinon enillodd yn y rhanbarth gyda Phontardawe a
Brynaman yn dynn ar ei sodlau. Llanuwchllyn a orfu yn
Genedlaethol. Dyma lun o dîm Cwis Hwyl Gorseinon gyda’r
Swyddogion Rhanbarth sef Sarah Hopkins, Llywydd, Catrin
Stevens, Ysgrifennydd ac Elisabeth Morgan Trysorydd.

Cafwyd cwmni’r ffotograffydd Aled Rhys Hughes yng
nghyfarfod y gangen ac aeth â ni ar daith o ddeg mlynedd ar
hugain o’i yrfa fel ffotgraffydd. Drwy sgwrs a llun fe’n
haddysgwyd am ffotograffwyr cynnar fel David Jones a Mary
Dillwyn a chawsom yn ei gwmni gip ar Gymru a mwy drwy eu
luniau;gwaith a baratowyd ar gyfer y ddwy gyfrol, Môr Goleuni
Tir Tywyll a Rhyw deid yn dod mewn. Fe’i croesawyd yn
gynnes gan ein Llywydd Jean Bowen a braf oedd croesawu
aelodau newydd i ymuno â’r gangen. Braf gweld aelod o’n
cangen yn rhestr enillwyr pos y Wawr mis Hyref.Mis Rhagfyr
byddwn yn cynnal bore coffi yn Neuadd Capel y Nant ar fore
Mawrth Rhagfyr 16 am 10.30 ac edrychwn ymlaen at
groesawu plant Gellionnen i’n diddanu.

CLYDACH
TaiTh nERyS LEwiS i’R inDia 
Ar ol derbyn nawdd gan y British Council o dan y cynllun
‘Connecting classrooms’ cefais gyfle i fynd am wythnos i
ymweld ag ysgol yn New Delhi yn yr India. Ysgol breifat o’r enw
Venkateshwar International school oedd yr ysgol a fynychais.
Roedd plant o 3 i 18 oed yn mynychu’r ysgol ac roedd y plant
yn cael eu haddysg drwy gyfrwng yr iaith Hindi a ‘r Saesneg
(Saesneg oedd prif iaith yr ysgol). Cefais gyfle i gymryd rhan
mewn gwahanol wersi cerddoriaeth a chelf gan ddysgu am eu
traddodiadau. Fel athrawes yn y blynyddoedd cynnar treuliais
amser gyda’r plant ifancaf lle mae’r dulliau dysgu mor wahanol
a llawer mwy ffurfiol nag yr ydym ni yn cyflwyno yma yng
Nghymru.

Yn ogystal cefais gyfle i ymweld â gwahanol fannau megis
Teml Akshardam, Marchnad Dilli Haat, a’r Taj Mahal - profiadau
fydd yn aros yn y cof am byth!

Yn dilyn yr ymweliad, braf oedd croesawu dwy athrawes o’r
India yn ol atom ni i Ysgol Rhosafan ar ddechrau mis
Tachwedd. 

Cofio aM DyLan ThoMaS

Gwefreiddiodd Rhiannon Powell, merch Vernon Watkins ac
aelod yn Eglwys y Santes Fair Clydach y gynulleidfa gyda’i
darlleniadau o farddoniaeth Dylan Thomas. Mae’r byd a’r
betws yn dathlu canmlwyddiant geni Dylan a dathlwyd hynny
drwy gynnal bore coffi. Darllenodd Rhiannon ‘My October’ a
‘Fern Hill’ a hefyd teyrnged ei thad ‘A true Picture Restored’.
Cyn hynny roedd June Griffiths wedi rhoi darlleniad bywiog o
Atgofion Nadolig Dylan. Dywedodd y Parchg Lyndon Taylor
bod gwrando ar rywun oedd yn adnabod Dylan Thomas yn
bersonol yn gyfle rhy bwysig i’w golli .Roedd Rhiannon wedi
rhoi cyfle i bobl ddod yn agosach at ŵr a ffrind mynwesol i’w
thad Vernon Watkins.

CyMoRTh CRiSTnogoL
Edrychwn ymlaen i’r gwasanaeth carolau ar nos Fawrth
Rhagfyr 9fed am 7 o’r gloch yn Eglwys y Santes Fair gyda
Band Byddin yr Iachawdwriaeth yn ein harwain.

Cynhelir cwis er budd Cymorth Cristnogol ar nos Wener
Ionawr 30ain 2015 yn Neuadd y Moose am 6.30 o’r gloch.

CyTÛn
Ym mis Hydref daeth y Parchg Tom Defis o Gymorth Cristnogol
i siarad am yr ymgyrch am Gyfiawnder Newid Hinsawdd. Ar y
funud olaf rhaid oedd symud lleoliad y cyfarfod o Eglwys y
Santes Fair i festri Calfaria. Bach oedd cynrychiolaeth o’r
eglwysi ond cafwyd bendith wrth glywed am her y dyfodol i’n
cymunedau a’n byd drwy newid hinsawdd. 

CaPEL y nanT
Edrychwn ymlaen at dymor y Nadolig ac hefyd croesawu
ysgolion a mudiadau lleol i ddefnyddio’n hadeiladau. Wrth
gwrs, mae’r adeilad wedi bod yn ganolfan gwaith mawr ers mis
Medi ac edrychwn ymlaen yn ystod yr ŵyl i’w weld ar ei newydd
wedd. Mae’n braf croesawu ac mae drysau Capel y Nant ar
agor i gydaddoli . 

Yn rheolaidd cawn gyfle i gydaddoli o dan arweiniad ein
harweinydd Robat Powell. Yn ystod y mis croesawyd nifer o
ffrindiau i’n harwain: y Parchedigion Llew Picton Jones, un o
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blant yr eglwys, T. Gerwyn Jones, Kenneth Lintern, Victor
Evans a chyn weinidog Hebron y Parchg Guto Prys ap
Gwynfor. Braf oedd croesawu Helen James, ein Trysorydd nôl
ar ol treulio tri mis yn gweithio yn Minneapolis - dim llonydd iddi
chwaith gan iddi arwain un o’r cyrddau cyfoes yn ystod y mis.
Rwy’n siwr y cawn glywed rhagor o’i stori.

Mae’n gyfreithiol bellach i bobl o’r un rhyw briodi. Ond a
ydynt yn gallu priodi mewn eglwys neu gapel? Ni ellir
gweinyddu priodasau un rhyw yn yr Eglwys yng Nghymru.
Mae’r Presbyteriaid yn dal i drafod. Mae’r Annibynwyr yn
penderfynu ar y mater fesul eglwys. Bu trafodaeth ar y pwnc
ers peth amser yng Nghapel y Nant a phenderfynwyd caniatau
i weinyddu priodas Gristnogol rhwng cyplau o’r un rhyw. 

Bu’r Grŵp Bugeilio yn cwrdd i drefnu ei gwaith ar gyfer y
Nadolig. Meddyliwn yn annwyl iawn am Gwyneth Watkins a
Freda Rees sydd dal yn yr ysbyty. Diolchwn am y gofal gan
feddygon, nyrsus, teulu a ffrindiau ac am bawb sydd angen
gofal o bob math.

y ChwaERoLiaETh
Yn ystod y mis croesawyd
Glenys Kim Protheroe o
Frynaman i sgwrsio â ni.
Croesawyd hi gan ein llywydd
Brenda Evans. Ar ol y rhannau
defosiynol cawsom rannu a
gweld casgliad anhygoel o
lestri gloyw neu lystar - y cyfan
yn dangos crefft a dawn
anhygoel y crochenydd.
Hyfryd oedd gweld ambell
llestr o grochendai lleol
Ynysmeudw ac Abertawe.

hELPu’R anghEnuS
Yn ystod y mis bu Ann a Huw Bowen wrthi yn casglu anrhegion
oddi wrth yr aelodau fel rhan o Apêl Nadolig Mr X. Apêl yw hon
fydd yn dosbarthu anrhegion i blant anghenus yn ardaloedd
Abertawe.

gRŵP EgLwyS a ChyMDEiThaS
Oherwydd nad oedd y Neuadd ar gael trefnwyd boreau coffi
yng nghartrefi rhai o’r aelodau i godi arian at elusennau, sef
Apêl Maggi Ysbyty Singleton a Gwelliannau’r Neuadd. Diolch
i Brenda a John Evans ac Eleri ac Eurig Davies am eu croeso.
astudiaeth feiblaidd
Bu’r Parchg Dewi Hughes yn arwain dwy Astudiaeth Feiblaidd
ar y proffwydi ac fe gynhelir rhagor yn y flwyddyn newydd.

oEDfaon naDoLig
Croeso i chi ymuno â ni mewn oedfa garolau ddwyieithog
gyda’n Partneriaid yr Eglwys Fethodistaid ar brynhawn Sul
Rhagfyr 7 am 3 o’r gloch; Brecwast Nadolig am 9.30 bore
Rhagyr 14 ac oedfaon am 10.30 dan ofal Dewi a 5.30 dan ofal
John Evans; Rhagfyr 21 Nadolig y Bobl Ifainc am 10.30 a
Nadolig yr Aelodau am 5.30; Dydd Nadolig - Plygain am 7 ac
oedfa fore’n unig dan ofal ein harweinydd ar fore Sul Rhagfyr
28.

ffRinDiau CanoLfan TREfTaDaETh CLyDaCh
World War Portraits oedd teitl cyflwyniad
yn Eglwys Santes Fair ddiwedd Hydref.
Mewn gwisg o’r cyfnod portreadwyd nifer
o gymeriadau’r Rhyfel Mawr.

Cafwyd portread o’r bardd Hedd Wyn
(Ellis Humphrey Evans) o Drawsfynydd a
laddwyd yn Paschendaele, bardd
Eisteddfod y Gadair Ddu; John Campell a
ddioddefai o beth elwid yn “shell shock” ac
a foddodd ym Mae Porthcawl yn 1916 yn
26ain oed. Roedd Hertha Marks Ayrton yn

ferch, yn beirannydd trydanol ac yn aelod o Sefydliad y
Perianyddion Trydanol. Cafodd ei gwrthod fel Cymrawd o’r
Gymdeithas oherwydd ei bod yn wraig briod. Daeth yn enwog

am ddyfeisio ffan Ayrton ar gyfer gwaredu’r nwy yn y ffosydd.
Doedd y Fyddin ddim â diddordeb ond fe’i defnyddiwyd yn
hwyrach yn y pyllau glo.

Daeth Betty Clement o’r Cooper’s Arms ym Mhlasmarl yn
brif nyrs yn Nhloty Llanelli. Aeth i weithio ym Malta ac wedyn
Serbia. Cafodd ei charcharu a bu fyw tan 1956 a hithau’n 80
oed.

Dinistriodd y cyfansoddwr George Butterworth lawer o’i
alawon pan ymunodd, ond diolch ei fod wedi rhoi tipyn o’i
gynnyrch i Ralph Vaughan Williams. Wedi ennill medal am
ddewrder fe’i lladdwyd ar y Somme yn 1916.

Cafodd cyflwyniad Debra groeso mawr gan Gyfeillion
Canolfan Treftadaeth Clydach, a ninnau wedi cael cipolwg ar
bobl wedi eu gosod mewn sefyllfaoedd anghyffredin ac anodd.

CwRDD ChwaRTER 

Cynhaliwyd Cwrdd Chwarter eglwysi Cyfundeb Gorllewin
Morgannwg ym Methel Sgeti. Llywyddwyd y gwasanaeth gan
y Parchg Jill-Hailey Harries sydd wedi bod yn llywydd yn ystod
y ddwy flynedd ddiwethaf. Cafwyd anerchiad grymus iawn
ganddi gan ganolbwyntio ar dri pheth sydd wedi bod yn
ganolog i waith yr eglwysi yn ystod y flwyddyn sef Apêl Haiti,
tlodi a thrais a phriodasau un rhyw, - a’n hymateb a’n
cenhadaeth ni fel eglwysi wrth drafod y pynciau hyn.

Trosglwyddodd Feibl y Cyfundeb i’r llywydd newydd, sef
Robat Powell, arweinydd Capel y Nant. Gweinyddodd yntau’r
Cymun yn ystod yr oedfa.Ysgrifennydd y Cyfundeb yw Ann
Davies o Fethel Sgeti a’r trysorydd yw John Williams o Seion
Glais.

aDfywio’R gaMLaS yng nghLyDaCh
Mae Cymdeithas Camlas Abertawe yn gwneud gwaith cynnal
a chadw sylweddol ar hyd y darnau o’r gamlas sy’n bodoli
rhwng Clydach ac Ystalyfera. Mae’r gwaith i ailagor y lociau yn
Nhrebannws yn amlwg i unrhywun sy’n cerdded heibio.

Nawr mae perchnogion y darnau o’r gamlas – yr
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd - wedi cyhoeddi prosiect
i ailagor y gamlas ar draws Hen Iard y Cyngor yn Heol
Pontardawe, ar bwys y Mond. Llenwyd y gamlas yma
flynyddoedd yn ôl ac mae dŵr y gamlas yn rhedeg dan yr iard
mewn piben enfawr.

Awgrymir datblygu tai ar ran o’r safle ac ailagor y gamlas.
Cyngor Dinas Abertawe (sy gyda pholisi o amddifyn llinell y
gamlas yn eu Cynllun Datblygu Unedol) sy’n berchen ar yr iard
ac yn ystyried ei gwerthu. Mae enghraifft o’r math o ddatblygiad
fydd yn bosib islaw.

Byddai’r prosiect yn ailgydio y darnau o’r gamlas sy’n
ymestyn o Players Clydach i waelod y meysydd chwarae ym
Mhontardawe. Ac yn hollbwysig i drigolion Clydach byddai’n
creu atyniad yng nghalon y pentre. Mewn amser ac ar ôl
adnewyddu y lociau yng Nghlydach byddai’n creu bwrlwm o
gychod yn symud unwaith eto trwy’r pentre.
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nEBo
Carwn ddiolch i’r holl weinidogion a’r lleygwyr sydd wedi bod
yn lledaenu’r Efengyl o bulpud Nebo drwy gydol y flwyddyn.
Diolch i’r Parchg Meirion Evans am ei barodrwydd yntau ar bob
achlysur naill i briodi neu gladdu aelodau, derbyn aelodau
newydd neu fendithio plant yn ôl y galw. Mae ei wasanaeth
wedi bod yn ormod i mi roddi pris ar ei gyfeillgarwch.

Diolch i’r Parchg Alan John am ei barodrwydd yntau er
sicrhau rhyddhau Mr. Eifion Davies ar y degfed-ar-hugain o
Dachwedd.

Mae gweinidogion yn mynd yn hynafolion erbyn hyn nid yn
hŷn felly, ond yn brin. Felly ein dymuniad yn Nebo fydd i Mr.
Owen Pugh lwyddo yn ei gwrs am fynd i’r weinidogaeth ac yn
weinidog ordeiniedig yn y dyfodol. Gobeithio fydd i Mr. Owen
Pugh a ni fel aelodau gydweithio yn hapus gyda’n gilydd yn y
cyfamser. 

nEuaDD
Cafwyd noson arbennig yn y neuadd gan Dr. Barry Plummer,
Heol Myddfai, gyda hanes, sleidiau, a sgwrs, ar hanes yr
arlunydd Evan Walters o Langyfelach. Roedd y neuadd yn
llawn a chefnogaeth frwd wedi dod i’r noson. Daeth y noson i
derfyn gyda caws, gwin, bisgedi a sgwrs gan y cefnogwyr o
amgylch ei gilydd.

CyDyMDEiMLo
Carwn gydymdeimlo gyda’r ychydig deulu a oedd gan y
diweddar Joan Rees 4 Folland Court Llwynderw Drive West
Cross gynt o Gelligwm Felindre. Roedd Joan wedi bod yn
aelod tawel, ffyddlon yng Nghapel Nebo ar hyd ei hoes hyd
nes iddi golli ychydig o’i golwg a methu gyrru bellach. Byddwn
yn cofio am Joan am ei rhodd i’r capel, y platiau bara a’r cwpan
bedyddio, a’i ffyddlondeb.

Diolch i’r diweddar Meurig Petherick, Gwynfryn am ei rodd
yntau i Nebo yn ddiweddar. Roedd y Capel, yr Ysgol Sul, yr
ysgol a’r Neuadd yn agos iawn i’w galon yntau, ac yn ddiacon
ffyddlon a gweithgar.

Parhau yn yr ysbyty yn Singleton mae Tom Stone, Cilfaen a
Mary Harris, Llysyrawel. Bu Rowenna Miles i mewn am
ychydig ddyddiau wedi cael llawdriniaeth ond adref gyda Glan
erbyn hyn. Bydded i’r tri ohonoch gael adferiad iechyd llwyr a
buan. A bydded i’n gweddïau eich cysuro.

DinaSyDDion hŷn 
Blin oedd clywed am farwolaeth Frank Andrews, Daren un o
aelodau ffyddlon y gymdeithas llynedd ond nid oedd ei iechyd
wedi caniatáu iddo ddod yn ddiweddar. Cydymdeimlwn gyda
Sheila ei briod, y plant a’r wyrion.

Cafwyd prynhawn llawen a hwylus yng nghwmni merched
o ardal Gorseinon. Roedd eu lleisiau yn arbennig gyda
chaneuon amrywiol, llenyddiaeth, a storïau difyr gan yr
arweinydd. Wedyn bu’r gymdeithas am drip i Bryste, roedd y
tywydd yn arbennig er i’r ardal hon gael glaw trwm.

LLongyfaRChiaDau
Llawenydd a ddaeth i aelwyd Amanda a Daniel ar enedigaeth
merch fach, Efa Jayne. Llongyfarchiadau i Hywel a Hilary ar
gael wyres fach arall ac i Mary Harris ar ddod yn hen-famgu.
Gobeithio fydd yr hen-famgu allan o’r ysbyty er mwyn rhoi
cwtsh i’r un fach.

Dymuniadau gorau i Steve a Lucy, Brynafon Stores pan fu
i’r ddau briodi yn ddiweddar felly congratulations Mr. & Mrs.
Steve Davies.

Cymerodd Liam, mab Bethan a Neil Harrington a ŵyr i Ann
Baber, Bwlch-y-gwin, ran yn El Camino de Santiago, sy’n
bererindod i Eglwys Gadeiriol Santiago de Compostela yng
Ngalicia, Gogledd Orllewin Sbaen i godi arian i ‘LATCH’.

Nid yw gweithgaredd corfforol yn ddiarth i Liam, am iddo

FELINDRE
eisoes ddringo i ‘base
camp’ Mynydd
Everest yn Ebrill
2012.

Llwyddodd yn y
daith anhygoel hon i
Santiago, drwy seiclo
550 milltir dros dir
garw ar brydiau,
mewn 10 diwrnod ac
mewn gwres aruthrol,
ym mis Gorffennaf
eleni.

Nod y bererindod
oedd codi arian a
diolch i LATCH,
elusen sy’n cefnogi
plant, sy’n derbyn
triniaeth cancr a’u
teuluoedd yn Ysbyty
Plant i Gymru.

Does neb yn
gwybod yn well am y
gefnogaeth hyn, na
Liam ei hun a’i rieni
pan ddarganfuwyd bod Liam â chancr yn 2010 a’i orchfygu.

Mae Liam a’i rieni yn ddiolchgar tu hwnt am y nawdd a
dderbyniwyd o’i bererindod a hefyd am y cyfraniadau o’i wefan
‘justgiving.com/liamharryyy’ – y cyfanswm clodwiw i LATCH,
yn cynnwys Treth Cymorth – yn £2,921.43.

Canmolwyd Liam gan LATCH am ei ymdrech bersonol a
bod ei deulu a’i ffrindiau yn siŵr o fod mor falch ohono.

Ardderchog yn wir a phob dymuniad da i’r dyfodol i Liam.

CyDyMDEiMLo
Cymdogion da fu y diweddar Charlie a Mary Evans gynt o Heol
Myddfai Felindre. Daeth bywyd Mary i’r terfyn ar ôl llawer o
driniaethau meddygol. Cafwyd gwasanaeth a theyrnged gan y
ficer, Robert Hannen, Llangyfelach. Cydymdeimlwn gyda
Victoria a Jeanette a’u teuluoedd. Cafwyd gwasanaeth i
ddathlu bywyd Glenys Monica Jenkins, priod Elgar, mam Julia,
29 Heol Myddfai, a Claire. Mamgu hoffus Daniel, Oliver, ac
Elliot mam-yng-nghyfraith Jeremy a Mike. Roedd y
gwasanaeth yn un parchus iawn i Monica a hithau wedi byw
bywyd llawn a Christnogol.

ELuSEnau
Mae Cai yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre ac
yn derbyn triniaeth tuag at gancr yr ymenydd. Gwnaeth
organyddes Nebo Felindre redeg ras deg cilometr Abertawe
ac mae Eiri am ddiolch i bawb oedd wedi ei noddi. Rhwng y
noddwyr, staff a Login Fach a wnaeth rhan yn y ras, fe godwyd
£1,800.45 , ac fe wnaeth Cai a’i fam a chynrychiolydd o LATCH
fynd i ysgol Login Fach i dderbyn y siec.

LLaiS
Bydd angen arian y Llais, £5, i mewn yn ystod y mis ar gyfer
2015 a hefyd archebu Calendrau £4.50 yr un neu Anrhegion
Nadolig o Gwmtawe £5.

EiSTEDDfoD - EniLLyDD LLEoL

DERByn

aRLunio
1af - Cynan, Ail - Ethan, 3ydd - Amelia

Canu
1af - Poppy, Ail - Imogen, 3ydd - Cynan

LLEfaRu
1af - Hannah, Ail - Ela, Cydradd 3ydd - Ellis ac Imogen

BLwyDDyn 1/2

aRLunio
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1af - Rhodri, Ail - Efa, Cydradd 3ydd - Molly a Fabian

Canu
1af - Seren, Ail - Ellis, 3ydd - Lewis

LLEfaRu
1af - Molly, Ail - Efa, 3ydd - Ela

RhyDDiaiTh
1af - Sparkles (Ffugenw), Ail - Molly, 3ydd - Daphne (Ffugenw)

BaRDDoniaETh
1af - Efa, Ail - Cellan, 3ydd - Gruffalo (Ffugenw)

LLawySgRifEn
1af - Anwen David, Ail - Arwen Garland, 3ydd - Rosie (Ffugenw)

BLwyDDyn 3/4

aRLunio
1af - Thomas Halfpenny ac Arwen Garland, Ail - Jonah Scott,
3ydd - Noa Derby

RhyDDiaiTh
1af - Morgan Pascoe, Ail - Chloe Walllace, 3ydd - Thomas Halfpenny

BaRDDoniaETh
1af - Jonah Eccott, Ail - Morgan Pascoe, 3ydd - Ashton Diment

Canu
1af - Jonah Eccott, Ail - Arwen Garland, 3ydd - Lowri Fowler-Brew

LLEfaRu

aRLunio
Cydradd 1af - Anwen David ac Anwen Morgan. Gwobr arbennig i
Anwen Morgan

RhyDDiaETh
1af - Amelia Ruthwen, Cydradd Ail - Katie Hopkins a Ffion Lott,
Cydradd 3ydd - Isaac Batty ac Anwen Morgan

BaRDDoniaETh
1af - Anwen David, Ail - Anwen Morgan, 3ydd - Ellis Fish

Canu
1af - Ffion Lott, Ail - Anwen David, 3ydd - Sophie

LLEfaRu
1af - Anwen Morgan, Ail - Ffion Lott, 3ydd - Oliver Ruthwen

BLwyDDyn 7/13

aRLunio 
1af - Carys Ivey

SToRi fER
1af - Carys Ivey

BaRDDoniaETh
1af - Carys Ivey

unRhyw offERyn
1af - Carys Ivey

CERDD gaETh nEu RyDD - y gaDaiR
Richard Lloyd Jones, Bethel, Caernarfon.

Pregethwyr 10.30 y.b. Ysgol Sul 2.30 y.p.

ionawR 2015
4 Dr. Dai Lloyd

11 Mr. Owen Pugh (Cymun) 
18 Parchg Vincent Watkins (Cymun)
25 Mr. Owen Pugh

ChwEfRoR 2015
1 Parchg Clive Williams
8 Mr. Owen Pugh (Cymun)

15 Parchg Alan John
22 Mr. Owen Pugh

nadolig Llawen a Blwyddyn newydd Dda

PanTyCRwyS

CyDyMDEiMLo
Gyda thristwch a siom clywsom am farwolaeth Alun Harries
Rees, New Hedges, Dinbych y Pysgod. Roedd yn fab i’r
diweddar Blethyn a Dorothy (Dolly) Rees, Heol y Mynydd ac
yn frawd i Bethan. Yn ŵr i Mair, yn dad i Catrin a Nicola ac yn
“Bampy” i Max, Lewis, Tal, Osiana a Freya, bu farw ar Hydref
17 yn 67 oed. Ar ôl ei fagwraeth ar y Graig ac Ysgol Ramadeg
Pontardawe roedd yn athro yn ôl ei alwedigaeth yn ysgol
Greenhills, Dinbych y Pysgod lle roedd yn uchel ei barch.
Roedd yn aelod o Gôr Meibion Dinbych y Pysgod. Cynhaliwyd
gwasanaeth i ddathlu ei fywyd yn Amlosgfa Parc Gwyn
Narberth o dan ofal Canon Andrew Davies gyda’i ffrind Mr John
Morgan yn rhoi teyrnged bersonol iddo. Hefyd rhoddwyd
datganiad o’r emyn-dôn ‘Gwahoddiad’ gan y Côr Meibion fu
Alun yn aelod ffyddlon ohono. Daeth torf fawr i dalu’r deyrnged
olaf, a chofiwn amdano ym Mhantycrwys gydag atgofion melys
iawn. Mae’n meddyliau a’n gweddiau gyda’i deulu yn eu colled
a’u hiraeth. Coffa da amdano.

gwaSanaETh angLaDDoL
Ar Dachwedd 13 cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn y
Fynwent i Mrs Pamela Hopkin, Heol Sant Ioan, Clydach a fu
farw yn 81 blwydd oed. Roedd teulu gŵr Pamela yn hannu o’r
Graig, sef teulu Jôb Hopkin (Y Globe). Cydymdeimlwn â’r teulu
i gyd.

yMwELiaD â ffRainC a BELg
Cafodd Bill a Meirwen Hyatt, Jeff a Heulwen Morgan,
wahoddiad i ymweld â chartref Dr Tommy a Michelle de
Tournay, ym mhentre bach Eppe-Sauvage, yng Gogledd
Dwyrain Ffrainc, yn agos iawn i’r ffin rhwng Ffrainc a Belg. Bu
Tommy â Michelle, gyda’u ffrindiau Gerard a Bernadette yn
aros yng Nghlydach yn ystod yr haf.

Dechreuodd y daith i Ffrainc ar Hydref 26, aros dros nos yn
Dover cyn croesi’r môr i Calais drannoeth.

Cyn cyrraedd cartref Tommy â Michelle, penderfynwyd galw
ym mhentref Manberge, i ymweld â beddau ewythr Bill, sef F/O
George Williams, ac ewythr Heulwen sef F/O Henry Eifion
Clement. Mae’r ddau yma wedi eu claddu pedwar bedd oddi
wrth ei gilydd, er nad oeddent yn adnabod ei gilydd. Sylwodd
Heulwen fod rhosyn coch wedi ei ddodi ar y saith o griw Eifion
a gafodd eu lladd gyda’i gilydd. Teulu Cartnell o Fleetwood, tu
allan i Blackpool oedd wedi bod yn ymweld â’u pethynas yr
wythnos gynt. Dodwyd crwys ar y beddau, gyda blodau hefyd,
fel roedd Sul y Coffa yn agosau. Roedd y ddau deulu yn
gwerthfawrogi yn fawr iawn waith y Comisiwn Beddau Rhyfel
sydd yn cadw’r beddau mor daclus.

Roedd yn amser te, pan cyrraeddon gartref bendigedig
Tommy a Michelle. Hen gastell yw eu cartref, ac mae hanes ei
fod yn cael ei ddefnyddio yn amser Napolean, y rhyfel byd
gyntaf, a’r ail ryfel byd. Mae Tommy a Michelle wedi gwario
llawer o’u hamser ac arian, ar hyd y blynyddoedd i atgyweirio
a thacluso’r adeilad, ac erbyn heddiw mae yn bleser ei weld, a
chael yr anrhydedd i aros ynddo. Mae Tommy a Michelle yn
agor yr adeilad unwaith bob blwyddyn i’r cyhoedd, ac yn rhoddi
esboniad o hanes ysgubol yr hen gastell.

I orffen y diwrnod cyntaf yn Ffrainc cafodd Bill a Meirwen,
Jeff a Heulwen, wahoddiad i ginio yng nghartref Gerard a
Bernadette Dehaibe, ym mhentref bach Wallers en Fagne,
ddim yn bell o Eppe-Sauvage, lle roeddent yn gwestya,

Yn ystod yr wythnos yno buont yn Naier, Brussels a Reims,
yn teithio dros fil o filltiroedd.

Daeth yn amser gadael bore dydd Gwener, ac i ddiolch i’r
ddau deulu am eu croeso a’u brawdgarwch bendigedig.

Ar y ffordd adre, penderfynwyd galw wrth y gofeb newydd
sydd wedi ei hadeiladu ym mhentref Langemark. Mae’r cerrig
sydd yn sylfaen i’r ddraig goch, a’r ddraig ei hunain i gyd wedi
dod o Gymru, er cof am yr holl filwyr Cymreig a laddwyd yn y
rhyfel byd gyntaf. Ar ochr y gofeb ar garreg fedd mae geiriau’r

CRAIG CEFN PARC
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ein Hanthem Genedlaethol.
Mae llawer o ddiolch yn ddyledus i’r tai sydd o amgych y

gofeb, oherwydd mae’r ddraig goch yn hedfan o bob un
ohonynt, a hefyd i’r amaethwr a roddodd y tir lle mae’r gofeb
yn sefyll yn anrheg i’r Cymry.

Pan wrth y gofeb daeth bws, a chynfilwyr ardal Penybont.
Canwyd yr Anthem Genedlaethol gyda’n gilydd, a doedd dim
llygad sych yn unman. Hyfryd oedd cofio am ymdrech pobl
ifainc ein gwlad yn y rhyfel byd cyntaf a phob rhyfel wedyn.

Noder pan fu Cymry yn chwarae Belg yn ddiweddar (pêl
droed) ym mis Tachwedd hyfryd oedd gweld Chris Coleman
(Rheolwr) a tîm pêl droed Cymru yn sefyll wrth y gofeb yn
Langemark, i dalu eu teyrnged hwythau.
Diolch i Mr Jeff Morgan, Parc Kingrosia am ysgrifennu’r
darn hynod o ddiddorol yma

Yn y llun gwelir Jeff Morgan i’r chwith,Bill a Meirwen
Hyett yn y canol a Heulwen Morgan ar y dde.

hEn oED
Roedd Cymdeithas yr Hen Oed wedi mwynhau sawl gwibdaith
yn ystod y tywydd ardderchog yn yr haf, ac maent yn parhau i
joio er gwaethaf y tywydd. Fe aethant i Gaerfaddon ym mis
Hydref ac i Gaerloyw ym mis Tachwedd.

yMChwiL CanCR
Ar fore Iau Hydref 30 fe gynhaliwyd Bore Coffi/Ffair “Stand up
to Cancer” yn Neuadd y pentref. Agorwyd yr achlysur gan y
Cynghorydd Peter Williams, Maer Cyngor Tref Pontardawe.
Codwyd, gyda rhoddion y swm calonogol o £635. Dymuna’r
Pwyllgor ddiolch i bawb am eu presenoldeb ac am eu
cefnogaeth amhrisiadwy.

Aelodau’r Pwyllgor gyda Maer Pontardawe

CyDyMDEiMLo
Yn ystod mis Hydref bu tristwch mawr pan bu farw tri o’n hoff
bentrefwyr. 

Ar ôl salwch hir a ddioddefodd yn ddewr iawn, bu farw Mr
Llew Davies, Heol y Llwynau. Person diymhongar, hawddgar
oedd Llew, yn adnabyddus i bawb yn Nhrebanos a dim ond
chwech mis yn ol, bu farw ei hoff briod Cherie. Cydymdeimlwn
â’i blant Yvette a Reiland, a’r teulu i gyd.

Bu farw Mr Dan Young, Glansefin, Heol Newydd, ar ôl
cyfnod yn ysbyty Nedd a Port Talbot. Roedd Dan yn aelod o
gapel Gosen ac yn weithgar iawn pan oedd e’n iach. Bu’n
aelod cryf o dîm rygbi Alltwen hefyd, ac yn arddwr brwdfrydig
ac yn dipyn o gymeriad. Cydymdeimlwn â’i hoff briod Annie, ei
ferch Rhian, a’r teulu i gyd.

Hefyd, bu farw Mrs Monica Jenkins, Heol Abertawe yn
Ysbyty Treforus. Roedd Monica yn llawn hiwmor ac yn berson
cymdeithasgar iawn. Roedd hi’n aelod ffyddlon yn eglwys San
Mihangel. Cydymdeimlwn â’i hoff briod Elgar, â’i dwy ferch
Claire a Julia a’r teulu i gyd.

TREBANNWS

15 RhagfyR: PwS MEwn BwTS. PanTo MaRTin
gERainT 
Neuadd Gwyn, Castell Nedd am 10y.b. neu 1y.p. Tocynnau: £10,
£8 consesiwn, £8 ysgol. 
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 0300 365 6677.

16 RhagfyR: BoRE Coffi a STonDin o Dan nawDD
MERChED y wawR CLyDaCh
Cynhelir yn Neuadd Capel y Nant, Clydach am 10.30y.b. gydag
adloniant gan blant Ysgol Gellionnen. Elw at Cymdeithas y
Galon

18 RhagfyR: Canu CaRoLau
Dewch i ganu, neu i wrando, am 5.30y.h. y tu allan i Siop y Co-
op Clydach dan nawdd Cytun

19 RhagfyR: noSon gaRoLau a MinS PEiS a ChwiS 
Cynhelir am 7y.h. yn Neuadd Capel y Nant, Clydach

20 ionawR: DynES a hannER – SioE gyDa Rhian
MoRgan a LLio SiLyn 
Cynhelir yn Neuadd y Nant, Clydach o dan nawdd canghennau
Merched y Wawr. Croeso cynnes I bawb. Tocynnau’n £5 y pen. 

21 RhagfyR: gwaSanaEThau’R naDoLig yng ngaPEL
y nanT, CLyDaCh
Am 10.30y.b. bydd Nadolig yr Ifanc ac yna gwasanaeth carolau
am 5.30y.p.

25 RhagfyR: gwaSanaETh PLygain yng ngoLau
CannwyLL 
Cynhelir y gwasanaeth am 7 y bore yng Nghapel y Nant,
Clydach. 

27 RhagfyR 2014: CwiS naDoLig 2014 MEnTER iaiTh
CaSTELL-nEDD PoRT TaLBoT
Cynhelir yng Nghlwb Rygbi yr Alltwen am 8.00yh
Y Cwis Feistri fydd Alun Wyn Bevan a Cennydd Davies
Pris mynediad: £2 gyda’r elw yn mynd tuag at Elusen Macmillan.
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port
Talbot ar 01792 864949.

30 ionawR: noSon gwiS gyDa ffowLyn a SgLoDion
Cynhelir am 6 .30 yn Neuadd y Moose, Clydach. Elw i Gymorth
Cristnogol.

DyDD MawRTh yn wyThnoSoL: Ma’ Dy gyMRaEg Di’n
gRêT
Yn Ysgol Dyffryn y Glowyr, Ystradgynlais rhwng 9:00 a 10:30
y.b.
Siarad Cymraeg ond byth yn gwneud? Eisiau codi hyder i siarad
yr iaith yn fwy? DYMA’R GRWP I TI! Gweithgaredd amrywiol,
gan gynnwys gwneud gemwaith, gwneud cardiau paentio
crochenwaith a llawer mwy! Am fyw o wybodaeth ffoniwch: Ceri:
07966 936252 neu Sarah: 01792 864949

DyDD MERChER yn wyThnoSoL: CyLCh Canu: gRŵP
RhianT a PhLanT BaCh
Yn Neuadd Ysgol y Cribarth, Abercraf. £1 y sesiwn. Byddwn yn
canu caneuon, darllen storiâu a chrefft. Am fwy o wybodaeth,
ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar 01792 864949.

BoB DyDD iau yM MiS hyDREf: SioP SiaRaD i
DDySgwyR 
Cynhelir yn Ty Croeso ar Stryd Fawr Clydach

DyDD gwEnER yn wyThnoSoL: Coffi a ChLonC 
Caffi Remos, Aberafan am 10:30am
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port
Talbot ar 01792 864949.

Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er mwyn iddynt
gael eu rhestru yma a chael sylw eich cyd-ddarllenwyr. Cysyllter â

Gwenno Ffrancon ar 01792 842062 neu gwenno_ffrancon@hotmail.com

DigwyDDiaDur 

Cwm Tawe
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Tawelwch meddwl
– heb boeni am y mân bethau
Mae popeth wedi ei gynnwys

• Defnyddiwch eich lwfans gallu symudol

• Cymorth torri lawr

• Treth car ac yswiriant

• Gwasanaeth a gofal

• Lwfans 60,000 milltir

• Cyngor Arbenigol

A ydych yn gymwys i dderbyn car “motability”. 
Ffoniwch 0800 953 4002

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

Ffôn: 01792 842529

Busnes teuluol ers 1968

fiesta Zetec

£DiM
Taliadau Blaenorol

C-MaX Zetec

£DiM
Taliadau Blaenorol

Mae holl geir Ford yn cynnwys synhwyrau parcio

CigyddionPonty Butchers

71 Herbert Street
Pontardawe

Telephone:

01792 863197

Llawer i’w gynnig gan eich
Cigydd Llwyddiannus

Pencampwr 
Bacwn a Gamwn

wedi eu halltu gartre

C
ym

ru
 y

Gwir Flas

Dewch i’n gweld

Anrhegion o safon
Mae Susan Chilcott o Bontardawe yn
cynllunio a chreu nwyddau i’r cartref:

llenni, clustogau, anrhegion ac
ardduniadau Nadolig. 

Ffôn: 0787 5589 429
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Menter Iaith 

Castell-nedd Port Talbot 

CWIS NADOLIG 2014 

Cwis Feistri:- Alun Wyn Bevan a 

Cennydd Davies 

Pris: £2 

(Elw tuag at Elusen Macmillan)

Ddydd Sadwrn, 27 Rhagfyr, 2014

8.00yh

Clwb Rygbi yr Alltwen
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TUDALEN i’R PLANT
RyDyn ni’n LwCuS

ynghanol holl gyffro’r nadolig mae’n syniad da inni gofio mor lwcus ydyn ni.
MwynhEwCh y gwyLiau naDoLig

Os oes baban newydd yn y teulu mae pawb yn hapus ac yn dotio ato fe neu
ati hi. Mae pawb yn dathlu. Ystyr Nadolig, wrth gwrs, ydy GENI. A dyna pam
rydyn ni’n cael Nadolig bob blwyddyn. Rydyn ni’n cofio geni’r baban ym
Methlehem. Rydyn ni’n dathlu’r Nadolig a rydyn ni’n hapus.

Felly mae’r Nadolig yn amser llawen, amser i gael hwyl ac i fwynhau ein
hunain wrth inni roi a derbyn anrhegion. Mae’n amser hefyd i ddweud
diolch wrth bawb sy’n garedig i ni.
Ac efallai ei bod hi’n amser inni gofio mor lwcus ydyn ni. Dydy hi ddim yr
un fath i blant a phobl ifanc ymhobman.

Dyma Harry. Unig blentyn ydyw. Mae’n byw efo’i
fam. Dydy ei dad ddim yn byw efo nhw. Mae ei
fam yn sâl o hyd a Harry sy’n gorfod gofalu
amdani ar ei ben ei hun. Does ganddo ddim
llawer o amser i fynd allan i chwarae gyda
bechgyn eraill. Weithiau mae e mor flinedig yn
mynd i’r ysgol dydy o ddim yn gallu canolbwyntio
ar ei waith. Ond o’r diwedd mae rhywbeth da
wedi digwydd iddo fe. Mae’n cael help gan
Barnardo’s a nawr mae bywyd yn fwy hapus
iddo.

Dyma ddau fachgen sy’n byw yn Goma yng ngwlad Congo ynghanol Affrica.
Dydyn nhw ddim yn gwybod beth ydy distawrwydd a heddwch a chael
llonydd i chwarae. Mae brwydro a rhyfela wedi bod yn eu gwlad nhw ers
blynyddoedd. Dyna’r cwbl maen nhw’n ei gofio. Ond ar ddechrau mis
Tachwedd 2013 o’r diwedd daeth seibiant o’r ymladd. Gobeithio bod pethau’n
well i’r ddau.

Dyma blant yn Ethiopia wrth y
tap dŵr glân yng nghanol eu
pentref. Yno, fel mewn llawer o
lefydd yn y byd does dim dŵr o
gwbl yn y tai - na dim trydan.

Dyma lun o ysgol i blant
tlawd yn Kwa-Zulu Natal,
rhan o wlad De Affrica. Y
Groes Goch sy’n rhedeg yr
ysgol. Yn aml eu cinio ysgol
ydy’r unig bryd iawn mae’r
plant yn ei gael trwy’r dydd.

Am fod rhyfel yn Syria mae miloedd ar filoedd o
bobl ofnus wedi gorfod gadael y wlad. Nawr maen
nhw’n byw mewn gwersylloedd fel yr un yma yn
Lebanon.
“Dydyn ni ddim eisiau byw fel hyn am byth”
meddai un eneth ifanc.

Dyma lun o bentwr enfawr o fwyd sy’n cael ei daflu i ffwrdd gan
gwmni Tesco. Yn ôl y papurau newydd mae pobl y wlad yma yn
gwastraffu gormod. Bara, tatws a llaeth ydy’r gwaethaf. Ar y 
Nadolig rydyn ni’n llenwi’r cwpwrdd bwyd a’r rhewgell i’r ymylon.
Rydyn ni wastad yn prynu mwy nag yr ydyn ni eisiau mewn
gwirionedd on’d ydyn ni?
Ar yr un pryd oeddech chi’n gwybod bod 842 miliwn o bobl yn y byd
sydd ddim yn cael digon i’w fwyta?
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