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Mae'r frwydr i achub Canolfan y Groes,
Pontardawe wedi cychwyn o ddifri.
Ers i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd
Port Talbot awgrymu y gall y ganolfan gau fel
rhan o'i gynllun arbed arian mae trigolion lleol
a defnyddwyr wedi lleisio eu barn yn groch yn
erbyn y syniad.

Mae angen arbed £23 miliwn yn ystod y
flwyddyn nesaf a £50 miliwn yn ystod y tair
blynedd nesaf ac mae pob sector o'r Cyngor
o dan y chwydd-wydr. Ystyrir cau ysgolion,
llyfrgelloedd, cartrefi henoed, Canolfan Parc
Gwledig y Gnoll, a bydd gwasanaethau
bysiau'n cael eu heffeithio. Er mai
Llywodraeth Cymru sy'n ariannu holl
gynghorau Cymru daw'r arian mawr o San
Steffan ac mae hwn wedi lleihau'n flynyddol. I
fod yn deg ni ddylid gosod yr holl fai ar y
Cyngor.

Mae Canolfan y Groes yn fwrlwm o
weithgareddau ac mae sawl mudiad a busnes
wedi ymgartrefu yma. Mae Menter Iaith

Rhaid achub 'y Groes'
Castell-nedd Port Talbot a'r Cylch Meithrin
yma,a chynhelir cyfarfodydd Cymdeithas
Hanes Pontardawe yma'n fisol. Yma hefyd y
cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Llais. Mae'n
gartref i naw busnes a chyflogir cyfanswm o
50 person. Mae mudiadau gwirfoddol a
grwpiau crefft yn cwrdd yma ac yn arddangos
eu cynnyrch i'r cyhoedd.

Mae'n adeilad anferth gydag 18 ystafell ac
mae'n gyfleus a hwylus i’w gyrraedd. Bydd
colled fawr os ceuir y Ganolfan.

Mae'r Cyngor yn bwriadu cynnal
ymgynghoriad i gasglu teimladau'r cyhoedd.
Cofiwch leisio'ch barn.

Anrhegion Nadolig

o Gwmtawe

Mae menter newydd yn rhoi lle amlwg i enwau pentrefi
Cwmtawe. 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! 



Llais
Ydych chi erioed wedi teimlo dan fygythiad neu hyd yn oed
wedi cael eich bygwth? Sut deimlad oedd? Ar y cyfan rhyw
deimlad digon annifyr yw bod dan fygythiad. Teimlad o
ansicrwydd ac ofn ynglŷn â beth sydd yn mynd i ddigwydd
nesaf. Pendroni beth sydd i’w wneud am y gorau - wynebu’r
bygythiad a gobeithio yn ei dro ei waredu neu anwybyddu’r
bygythiad gan obeithio y bydd yn diflannu ohonno’i hun. A
ninnau ar ganol Tachwedd mae dau fygythiad yn hawlio sylw
byd-eang.

Yn gyntaf mae’r newyddion yn llawn hanesion am fygythiad
y Wladwriaeth Islamaidd (Islamic State IS). Yn feunyddiol cawn
hanesion am erchyllterau a chreulondeb y mudiad sydd eisiau
llywodraeth a chyfraith llym sharia yn eu gwledydd. Syria, Iran
ac Irac ar hyn o bryd yw prif ganolbwynt y symudiad ond mae’r
bygythiad yn fyd-eang a nifer o wledydd y gorllewin ar eu
gwyliadwraeth rhag ymosodiadau terfysgol.

Yn ail, mae bygythiad Ebola yn fyw o flaen ein llygaid ar y
teledu yn nosweithiol. Darluniau graffig o’r trueiniad yn eu poen
a’u galar. Feirws yn lladd rhai miloedd yng ngwledydd Sierra
Leone, Liberia a Guinea. Mae yn lledu yn gyflym a mawr yw’r
pryder am iechyd a diogelwch rhai miloedd o bobl. Ond nid yng
ngorllewin yr Affrica yn unig mae’r bygythiad i’w deimlo. Yn fyd
eang mae sawl gwlad gan gynnwys America, Lloegr a Sbaen
wedi cael ei siglo oherwydd marwolaeth neu salwch trigolion
sydd wedi eu heintio â’r feirws yn dilyn ymweliad â’r gwledydd
uchod neu yn dilyn cyfnod o ofalu am y gwael. Yr ofn mwyaf
wrth gwrs yw nad oes gwrthwenwyn (antidote) effeithiol hyd
yma i ymladd y feirws. Ar ben hyn ceir y bygythiad bod
posibilrwydd i’r feirws fwtadu (mutate) gan beri mwy o ofn a
dychryn.

Os mai teimlad annifyr yw bod dan fygythiad - sefyllfa
beryglus yw bod dan fygythiad a bod yn ddiarwybod ohonno.
Dewch yn nes at adref.

Ar hyn o bryd yr ydym ar drothwy tymor y ffliw. Ceir yr
awdurdodau iechyd yn ein hannog i gael pigiad er mwyn
lleihau neu arbed symptomau’r afiechyd. Bob blwyddyn
amcangyfrif bod oddeutu 3-4,000 o bobl yn marw o ganlyniad
i afiechyd sy’n gysylltiedig â’r ffliw (Flu related illness). Yr ifanc,
pobl hŷn a’r rhai bregus eu hiechyd sydd fwyaf tan fygythiad.
Er hyn canran isel iawn o’r boblogaeth sydd yn ymwybodol o
effaith y ffliw ac yn cael pigiad.

Bygythiad mawr ein cymdeithas yw bygythiad y gor neu
gam-ddefnydd o alcohol neu gyffuriau. A ninnau ar drothwy
tymor y partïon a’r dathlu cafwyd ystadegau brawychus yn y
cyfryngau yn ddiweddar. Ym Mhrydain yn 2012 cafwyd 8,367
o farwolaethau yn gysylltiedig â’r defnydd o alcohol. Ymysg
dynion rhwng 60-64 roedd y canran uchaf. Amcangyfrif bod
gan alcohol ran i’w chwarae mewn un o bob ugain marwolaeth
boed hynny trwy afiechyd neu ddamwain. Dengys yr
ystadegau bod yfed alcohol a’i gam ddefnyddio ar gynnydd
ymysg yr ifanc yn enwedig ymysg plant yn eu harddegau. Y
mae hyn yn gosod sylfaen am fygythiad clir i’r dyfodol.
Cynnyddu’r pwysau ar y gwasanaethau cymdeithasol ac
iechyd ac yn waeth fyth fe fydd yn siglo gwerthoedd a dyfodol
ein cymunedau a’n cymdeithas hyd eu seiliau.

Y gwir amdani yw fod y bygythiad weithiau ar stepan ein
drws a hynny’n ddiarwybod i ni.

“Mae diwedd y byd, bob amser, yn rhywle arall”

dewi Lewis
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Er mai brodor o Gastell-nedd yw Dai
Rees y mae Cwm Tawe wedi bod yn
gartref iddo ers bron i hanner canrif. Fe’i
ganed ar Fehefin 9fed 1938 yn unig
blentyn i Sidney William Rees a
Prudence Bedua Rosser. Gyrrwr trên
oedd ei dad a fu’n gyrru trenau yn cario
ffrwydron yn ystod yr ail ryfel byd. Nid
rhyfedd felly i Dai droi at y rheilffordd am
ei yrfa. Yn aml fe gyfeiria at ei
blentyndod fel dyddiau braf a’i fod yntau
yn “fachgen hapus”. Derbyniodd ei
addysg gynnar yn Ysgol Cwrt Sart, Castell-nedd cyn gadael yr
ysgol yn un ar bymtheg oed heb fawr o gymhwysterau.

Ym 1954 derbyniodd brentisiaeth fel peiriannydd a thurniwr
gyda Rheilffyrdd Prydeinig. Cwblhaodd ei brentisiaeth ym
1959. Dyna’r adeg pryd y derbyniodd lythyr oddi wrth
Swyddfa’r Rhyfel yn ei alw i Wasanaeth Cenedlaethol gyda’r
fyddin. Yr oedd ymysg yr olaf i gael eu galw i wasanaeth o’r
fath. Treuliodd bythefnos dan hyfforddiant yng Nghroesoswallt
cyn symud i Fae Cinmel. Ar ddiwedd yr hyfforddi cafodd wybod
y byddai yn mynd unai i’r Almaen neu i Hong Kong. Fel y
digwyddodd cododd trafferthion Camlas Suez ac o ganlyniad
bu’n rhaid iddo fynd i Hong Kong. Bu gyda’r fyddin yn Hong
Kong am ddwy flynedd. Dyma’r tro cyntaf a’r unig dro iddo fod
mewn awyren, profiad nad yw’n awyddus i ail adrodd gan fod
ganddo ofn uchder! Y mae’n cofio’n iawn y profiad o edrych i
lawr ar y Ganges a’r Matterhorn. Mae ganddo sawl stori ddifyr
a “lliwgar” am ei gyfnod yn Hong Kong.

Wedi dwy flynedd yn Hong Kong daeth adref yn ôl i Gastell
-nedd ac unwaith eto troi ei olygon tua’r rheilffordd. Ail-afaelodd
yn ei yrfa gan weithio yng Nghastell-nedd am flwyddyn. Bryd
hynny disgynodd cysgod bwyell Beeching ar y rheilffyrdd a
phenderfynodd chwilio am waith tu allan i’r Rheilffyrdd
Prydeinig. Ym 1963 aeth i weithio gyda chwmni Taylor’s
Engineering yn Llansawel. Byr iawn fu ei gyfnod yno. O fewn
blwyddyn roedd wedi symud i weithio yng ngwaith Dur yr
Albion. Nid arhosodd yno’n hir chwaith gan nad oedd yn gallu
ymdopi â’r dasg o weithio ar y nenbont yn uchel uwchben y
ffwrneisi. Disgrifiai’r gwaith yma fel “gwaith budr” nad oedd o
les i iechyd neb.

Nid rhyfedd felly iddo unwaith eto droi at y rheilffordd. Ym
1963 aeth i weithio i’r siediau cynnal a chadw yng Nglandŵr.
Er mwy ymestyn ei grefft fel peiriannydd gorfu iddo fynd i
Swindon am flwyddyn a chael hyfforddiant pellach. Dychwelyd
wedyn i Glandŵr lle treuliodd bron i chwarter canrif yn cynnal
a chadw trenau.

Oherwydd amgylchiadau bu’n rhaid iddo ymddeol yn
gynnar. Ond ni fu’n segur yn hir. Y mae sawl un yng Nghlydach
a thu hwnt yn ddiolchgar iddo am gynnal a chadw eu gerddi
mewn trefn. Ar un adeg roedd yn gofalu am ugain o erddi - yn
torri’r lawnt a thocio’r gwrychoedd. Pobl hŷn fel arfer yr oedd
yn eu cynorthwyo.

Pethau syml bywyd sydd yn mynd â bryd Dai Rees - y
mae’n wyneb cyfarwydd wrth iddo droedio palmentydd
Clydach. Y mae’n hoff iawn o sgwrs a chlec ond gwae chi am
oedi os ydych ar frys. Nid un i siarad am funud neu ddau yw
Dai Rees. Yr hyn sydd yn rhoi y pleser mwyaf iddo y dyddiau
yma yw gwrando ar gerddoriaeth roc a rôl - roedd e’n ffansio
ei hun yn dipyn o Teddy Boy yn ei ddydd ac mae sawl un yn ei
gofio yn dawnsio yn y neuaddau lleol. Ei arwr, heb os nac
onibai, yw Bill Hayley gydag Elvis yn ail agos iawn.

Pan fydd hi’n nosi golygfa gyfarwydd i mi yw gweld Dai Rees
yn sefyll ar stepan ei ddrws cefn yn syllu i’r tywyllwch yn cael
ffag, un arall o’i bleserau. Y mae wedi ysmygu gydol ei oes ac
yn ei eiriau ei hun “I’m not going to stop now”. Pwy fentra
wadu’r pleser hwnnw iddo?

dewi Lewis

POBOL Y CWM
David Thomas (Dai Rees)

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth cymru



daU GReadUR Y NOS
GaNOL PRYNhawN

Wythnos gyntaf mis Hydref a’r bwriad oedd mynd am dro i
ardal Felindre i weld a oedd rhai o fronfreithod y gaeaf (winter
thrushes), Coch Dan Adain (Redwing) a’r Socan Eira
(Fieldfare) wedi cyrraedd ein tir o’r gogledd pell. Dyma’r cyfnod
hefyd pan fydd mwyalchen y mynydd (Ring Ouzel) yn elwa ar
y cnwd o aeron sydd i’w gael ar y Griafolen (Mountain Ash) a’r
Ddraenen Werdd (Hawthorn) ar hyd y llethrau yma. Yn
wahanol i’r coch dan adain a’r socan eira mudo i’r Affrica ar ôl
treulio’r haf yma mae mwyalchen y mynydd. Fel y digwyddodd
dim ond mwyalchod (Blackbird) a’r fronfraith (Song Thrush) ein
hadar brodorol oedd i’w gweld yn gwledda ar yr aeron. Mi
roedd yna ambell i siff-saff (Chiff-chaff) a thelor penddu
(Blackcap) i’w gweld yn bwydo yn awchus yn yr heulwen
hydrefol ond dim un ymwelydd y gaeaf.

Cefais fy hun felly yn dringo’r llethr i gyfeiriad murddun
Bwllfa Isaf sydd i’w weld yn amlwg ar y bancyn. Cyflwr digon
simsan sydd iddo gyda’r waliau bron
â chwympo. Er hynny mae’r gragen
yn cynnwys dwy simdde uchel.
Dyna lle roeddwn pan glywais ryw
siffrwd. Edrych i fyny ar gilfach yn
nhalcen y tŷ a gweld rhywbeth gwyn
yn disgleirio yng ngolau’r haul canol
prynhawn. Nid ysbryd oedd yno ond
yn wir i chi tylluan wen (Barn Owl).
Er yr holl ymdrech i dynu’r camera
allan o’r sach mor araf a phosibl
roedd y dylluan yn drech na’r
ffotograffydd. I ffwrdd â hi ar ei
hediad mor ysgafn ag ysbryd cyn
diflannu dros Fynydd Garn Fach.

Disgynais i
lawr y llethr wedi i mi gael fy ngwynt ataf.
Roedd yr haul yn gynnes braf wrth iddo
lithro tua’r gorllewin. Eisteddais i lawr i gael
panad o de. O’m cwmpas roedd gwair hir
a hwnnw yn sïo yn y gwynt. Mwyaf sydyn
daliodd fy sylw rhyw symudiad yn y gwair
tua deg llath i ffwrdd - does bosib nad
ysbryd arall oedd yno!

Craffais yn ofalus - tybed yn wir beth
oedd e. Ar yr olwg gyntaf meddyliais mai ci
oedd yno. Ond na, yn sydyn fe gyfarfu ein
llygaid - cadno! Safodd yn syfrdan (a
minnau hefyd!) cyn diflannu o’r golwg i’r
drysni. Daeth i’r cof yn syth linellau
anfarwol R. Williams Parry.

“Syfrdan y safodd yntau, ac uwchlaw
Ei untroed oediog dwy sefydlog fflam
Ei lygaid arnom.Yna heb frys na braw
Llithrodd ei flewyn cringoch dros y grib:
Digwyddodd, darfu, megis seren wib.      (Y Llwynog)

Wel dyna oedd profiad ar brynhawn o hydref cael gweld dau
greadur y nos.

I goroni’r prynhawn wrth i mi ddychwel tuag adref sylwais ar
haid o adar ar Fynydd y Gwair. Codi’r telesgop er mwyn craffu.
Dyna i chi olygfa, haid o Gwtiaid Aur (Golden Plover). Yn sydyn
cododd yr haid i’r awyr las. Roedd hi’n wefreiddiol gweld yr
adar, rhai ohonynt yn dal i wisgo plu lliwgar yr haf, yn hedfan
yn hamddenol braf wrth i’r haul suddo tua’r gorwel. Prynhawn
i’w gofio a’i drysori.

CORNEL NATUR
Dewi Lewis
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Golygydd mis Rhagfyr/Ionawr
ann Morris

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

castell Newydd, heol aman, 
Brynaman, Rhydaman, Sa18 1SN

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

Y Llais yn Trydar ac a’r We
Dilynwch y Llais ar Twitter a’r We

Chwiliwch am @PapurBroLlais ac fe gewch y newyddion diweddaraf
o Gwm Tawe, hanes digwyddiadau yn yr ardal a gwybodaeth am y
papur bro ei hun. Croeso i chi hefyd rannu eich newyddion gyda'r
Llais fel y gallwn ei drydar i Gymru a’r byd!

Mae gan y Llais wefan lle dangosir hen rifynnau. Teipiwch Llais
Cwmtawe yn y peiriant chwilio.

Cofio
Cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf 1914-18

Diolch i Mrs Hilda John, Ystalyfera am fanylion
hen ewythr iddi (brawd  Maria Thomas, sef mam

Hilda John) a laddwyd yn y Ryfel Byd Cyntaf.

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



 

Y RecheBIaId a’R ddIOd 
FeLLtIth YN Y cwM

Mewn cyfnod pan mae’r cyfreithiau trwyddedu wedi’u
lleddfu, pan mae’r tafarndai ar agor yn hwyrach ac yn
hwyrach i’r nos, a phan mae’r archfarchnadoedd yn gwerthu
diodydd alcoholaidd am lai o arian na dŵr, mae’n ddifyr
ystyried agweddau cymunedau’r gorffennol at ddiodydd
alcoholaidd. Mae alcohol wedi dod yn rhan amlycach o
fywyd beunyddiol cymdeithas yn y Gorllewin, gan arwain at
bryderon ynglŷn â goryfed a chanlyniadau negyddol ar
iechyd, ond roedd yn bwnc llosg yn ystod y bedwaredd
ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif hefyd.

Yn ystod y cyfnod cyn yr Ail Ryfel Byd, roedd y mudiad
dirwest yn rhan bwysig o
ddarlun cymdeithasol y
wlad. Ceid trafodaethau
ffyrnig yn y sffêr gyhoeddus,
cyhoeddwyd miloedd o
erthyglau, llyfrau a
phamffledi yn trafod y pwnc,
a sefydlwyd cymdeithasau i
newid ymddygiad pobl, a
hyn i gyd er mwyn
perswadio unigolion i
ymwrthod â’r ddiod gadarn.
Roedd y mudiad dirwest yn fudiad hynod o bwerus yn y byd
gorllewinol ac yn bŵer gwleidyddol sylweddol, yn enwedig
yng Nghymru ble pasiwyd deddf ym 1881 i gau’r tafarndai
ar y Sul a hynny tan yn hwyr yn yr ugeinfed ganrif, a than
1996 yn achos un ardal, sef Dwyfor.

Daeth y mudiad dirwest i amlygrwydd ym Mhrydain yn
ystod y 1830au, a hynny yn sgil ymdrechion tebyg yn
America yn ystod y 1820au. Yn ystod y cyfnod cynnar hwn,
roedd y pwyslais ar ymwrthod â gwirodydd ac i yfed cwrw
yn gymedrol. Ond, yn weddol fuan wedyn, daeth
llwyrymwrthodaeth, sef ymwrthod â diodydd alcoholaidd yn
llwyr, yn ganolog i’r mudiad ym Mhrydain. Un o’r
cymdeithasau pwysicaf yn y mudiad llwyrymwrthodaeth
oedd Urdd y Rechebiaid, a fabwysiadodd ei enw gan lwyth
y Rechebiaid yn yr Hen Destament, llwyth a oedd wedi
ymwrthod â diodydd alcoholaidd. Sefydlwyd Urdd y
Rechebiaid yn Salford, Manceinion ym 1835 ac fe ddaeth
yn rhan bwysig iawn o’r mudiad dirwest yn y degawdau
dilynol. Math o gymdeithas gyfeillgar oedd y Rechebiaid, ac
roedd yr urdd, felly, yn cynnig budd-daliadau salwch, budd-
daliadau mamolaeth, pensiynau, gwasanaeth meddygol, a
hyd yn oed morgeisiau. Ond, y gwahaniaeth mawr, wrth
gwrs, oedd yr ymrwymiad i lwyrymwrthodaeth.  

Roedd dirwest yn rhan bwysig o ddiwylliant Cwm Tawe
yn ystod y blynyddoedd cynnar hyn hefyd, ac, mewn
adlewyrchiad cyhoeddus o hyn sefydlwyd Neuadd Ddirwest
yng Ngwmtwrch, Band Pres Dirwest Ystalyfera, ac
Adeiladau Dirwest yn Ystradgynlais. Er hynny, ni ddaeth y
Rechebiaid i fodolaeth yn y cwm tan y 1880au. O’r cyfnod
hwnnw ymlaen, tyfodd y mudiad yn sylweddol a
chynyddodd y nifer o ‘bebyll’ (fel y gelwid canghennau’r
gymdeithas) yn gyflym.  Sefydlwyd y pebyll canlynol: Hope
of Clydach (1883), Rose of Pontardawe (1883), Gwyddon,
Ystalyfera (1884), Ark of Twrch (1889), Gobaith Brychain,
Coelbren (1905), Abercrave (1906), a Seren Llynfell,
Cwmllynfell (1910), ac mae’n ddiddorol nodi ym mha iaith y

COF Y CWM
Steven Thompson

sefydlwyd y pebyll hyn.
Mae cofnodion pabell Hope of Clydach wedi goroesi ar

ôl cael eu darganfod mewn bocs yng Nghapel Hebron ym
1992 ac mae’r holl gofnodion, cyfrifon, cofrestrfeydd salwch,
cofrestrfeydd angladdau, a thystysgrifau meddygol yn
dystiolaeth o fywiogrwydd a phrysurdeb y mudiad dirwestol
yn y cwm. Sefydlwyd y babell ym mis Mehefin 1883 a bu’r
Urdd yn cwrdd yn Coffee Tavern Clydach i ddechrau ond
yna yn yr Hen Ddarllenfa, Ffordd Hebron. Yn wahanol i
gymdeithasau cyfeillgar eraill, daeth aelodau o’r Rechebiaid
o gefndiroedd amrywiol, ac ymhlith aelodau pabell Hope of
Clydach yr oedd rheolwyr a pheirianwyr pyllau glo, cyfrifwyr,
teilwriaid, a gweinidogion, yn ogystal â labrwrs, glowyr,
gweithwyr tun, gofaint, cryddion, ac, yn ddiweddarach,
gweithwyr nicl.

Cyn dod yn aelod, roedd disgwyl i bob unigolyn
addunedu i beidio ag yfed neu werthu diodydd alcoholaidd
neu i annog unrhyw unigolyn arall i’w cymryd. Pe cymerai
aelod ddiod alcoholaidd, byddai’n colli pob hawl ar unrhyw
fudd-dal neu fantais arall a ddaethai gyda’r aelodaeth. Ar yr
un pryd, nid oedd torri’r addewid yn hollol anfaddeuol: ym
mis Awst 1913, er enghraifft, cafodd un aelod o babell Hope
of Clydach ei dderbyn yn ôl i’r urdd ar ôl talu cosb o bump
swllt a chyfaddef ei fod wedi torri’r llw. 

Yn ogystal, nid oedd llwyrymwrthodaeth y Rechebiaid yn
agwedd ymylol i’w busnes fel cymdeithas gyfeillgar, yn
hytrach roedd yn rhywbeth hollol ganolog. Yn ôl cyfrifon
actiwaraidd trefnwyr yr urdd, roedd llwyrymwrthodwyr yn
profi llai o salwch nag yfwyr a chyfraddau marwolaeth is
hefyd. Felly, oherwydd iechyd gwell a hirhoedledd bywyd
llwyrymwrthodwyr, roedd y Rechebiaid yn gymdeithas
gyfeillgar llawer mwy effeithiol a segur yn ôl ei hysbysebion
a’i deunydd recriwtio. Ymddengys nad oedd aelodau’r
Rechebiaid yn profi cymaint o salwch ag aelodau
cymdeithasau cyfeillgar eraill ac felly roeddent yn llai o faich
ar adnoddau’r urdd gan ei gwneud yn urdd a oedd yn llai
tebygol o fethu fel cymdeithas gyfeillgar o ganlyniad.

Yn ogystal â gwneud ymwrthod â diodydd alcoholaidd yn
amod cyn ymaelodi, roedd y Rechebiaid yn lledaenu neges
ddirwestol trwy ddulliau eraill hefyd. Un o’r rhai pwysicaf
oedd y ‘gwrthdystiad’ (demonstration) blynyddol pan fyddai
aelodau’r babell yn gorymdeithio trwy eu bro er mwyn cyfleu
eu neges mewn modd gyhoeddus ac amlwg i drigolion yr
ardal. Felly, ar y 26ain o Orffennaf 1913, er enghraifft,
dechreuodd gorymdaith
pabell Hope of Clydach
am 4:30 y prynhawn,
gyda Band Pres
Dirwestol Treboeth yn
arwain y ffordd. Aeth y
gorymdeithio ymlaen
trwy strydoedd Clydach
tan 5:30yp, cyn y
cynhaliwyd te yn Festri
Hebron. Yn dilyn hynny,
cynhaliwyd cyfarfod
cyhoeddus fin nos yn
Neuadd Gyhoeddus y
pentref ac ymunodd Undeb y Gobeithlu, corff dirwestol
pwysig arall, â nhw hefyd.

Mae’n anodd iawn dychmygu, yn yr unfed ganrif ar
hugain, faint pŵer a phwysigrwydd y mudiad dirwest yng
Nghymru a Chwm Tawe yn ystod y bedwaredd ganrif ar
bymtheg a degawdau cyntaf y ganrif ddilynol. Ond,
cynhyrfwyd emosiynau a thensiynau sylweddol gan y ddiod
felltith a gwnaethpwyd ymdrechion difrifol i droi yfwyr rhag
apêl y dafarn
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Baner dirwest Aberdar

Hebron, Clydach



Cynhaliwyd bore coffi yn nhafarn y Shepherds, Felindre
ddiwedd mis Medi a chodwyd £1,140 ar gyfer elusen
MacMillan. Cafodd plant yr ysgol wahoddiad i ddarparu’r
adloniant ac roeddynt yn eu helfen yn canu detholiad o
ganeuon hwyliog. Yn dâl am eu gwaith caled cafodd pob
plentyn gacen a diod!

Cymerodd pob un o blant yr ysgol ran yn ein gwasanaeth
diolchgarwch llwyddiannus yng Nghapel Nebo. Llwyddwyd i
gasglu £200 ar gyfer elusen Cymorth Cristnogol a chafodd y
plant eu canmol am safon uchel eu cyflwyniadau.

Mae nifer o ymwelwyr wedi dod i’r ysgol y mis hwn: treuliodd
plant yr Iau brynhawn difyr iawn yng nghwmni Dr Sarah
Roberts o Brifysgol Caerdydd a ddaeth i siarad am gysawd yr
haul a chyfrinachau’r gofod fel rhan o waith yr Adran Iau ar
thema’r gofod. Daeth PC Bowen hefyd i annerch y plant am
ddiogelwch ar y we.

Mae sesiynau gwyddoniaeth wedi ailddechrau yn yr ysgol
ac wedi derbyn ymateb brwd tu hwnt gan y sawl sy’n eu
mynychu. Mae Radical Rhys o gwmni Mad Science yn arwain
cyfres o weithdai ymarferol a’r gobaith yw ennyn chwilfrydedd
a diddordeb y plant ym maes gwyddoniaeth.

Rydym oll yn Ysgol Felindre yn cytuno bod Cai Evans
(Blwyddyn 5) yn dipyn o ysbrydoliaeth i ni, felly roeddem yn
hynod falch o glywed bod ei gryfder meddwl a’i ddewrder wedi
cael eu cydnabod mewn seremoni fawreddog yn Neuadd y
Brangwyn yn ddiweddar. Dyfarnwyd gwobr “Child of Courage”
i Cai yn y Seremoni Arwyr Lleol a drefnwyd gan orsaf radio The
Wave. Brysia wella Cai - rwyt ti’n arwr i ni i gyd!

NOSON wOBRwYO MeNteRGaRwch Bae aBeRtawe.
aNRhYdedd aRBeNNIG I MR GwILYM JONeS
Cafodd Mr Jones ei enwebu gan yr ysgol ar ddiwedd Tymor Yr
Haf y llynedd ar gyfer Anrhydedd Arbennig yn noson wobrwyo
Mentergarwch Bae Abertawe. Braf adrodd fod y panel
gwobrwyo wedi cytuno â’r enwebiad ac wedi penderfynu fod
Mr Jones yn fuddugol. i Dyma gydnabyddiaeth deilwng o’r holl
waith ac amser y mae ef wedi ei fuddsoddi yn Ysgol Y Wern
a’r ardal leol. Llongyfarchiadau gwresog, felly, oddi wrth bawb
sydd wedi cael yr anrhydedd o’ch adnabod ac o gael gweithio
gyda chi dros y blynyddoedd.

YMweLIad PReSwYL LLaIN 
Cafodd criw blwyddyn 5 daith i
wersyll Llain ger Aberaeron. Er
fod pawb sydd yn dychwelyd yn
flynyddol o’r gwersyll yn llawn
cyffro ynglŷn â’r
gweithgareddau a’u
cyflawniadau, roedd bwrlwm ac
egni ychwanegol yn perthyn i’r
disgyblion a ddaeth yn ôl eleni.
Cyflawnodd yr holl ddisgyblion
bob her antur awyr agored a
roddwyd iddynt er eu bod nhw,
efallai, cryn dipyn yn fwy
cysurus o fewn rhai
gweithgareddau nag eraill.
Unwaith eto bu’n ymweliad
preswyl llwyddiannus. Diolch o’r
galon i Mrs Spurway ac i M/s
Counsell am arwain yr ymweliad! 

YSGOLiON

YSGOL GYNRADD GYMRAEG fELiNDRE

YSGOL GYNRADD GYMRAEG Y wERN
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PIe cORBett
Braf oedd cynnal y gystadleuaeth adrodd storiâu gan Pie
Corbett unwaith eto a gweld y disgyblion yn ymfalchïo ym
mherfformiadau ei gilydd a gwir fwynhau wrth gefnogi eu
cyfoedion. Blwyddyn 5 a 6 oedd yn fuddugol y tro hwn ond fe
ddewiswyd unigolion o bob blwyddyn i dderbyn gwobr fach am
eu hymdrech. Erin, Jake, Aimee, Libby, Sadie, Adam, Lucas,
Anna ac Efa oedd sêr y perfformiadau. Ymdrech wych gan
bawb. Ardderchog a daliwch ati!

aNhYdedd aRBeNNIG
Derbyniodd Mc Kenzie
anrhydedd arbennig gan AYOB
Cymru ar ôl cyflawni cyfres o
wersi ar lyn Eglwys Nunydd am
ei ymdrech ar y dŵr. Cafodd
pawb a fu ar y dŵr dystysgrif ac
anrheg ac estynwyd croeso i ni
i ail gychwyn ar y gwersi yn
nhymor yr Haf. Gobeithio felly y
bydd y disgyblion yn manteisio
ar y cyfle.

YSGOL Jac
Aeth blynyddoedd 4, 5 a 6 i Bontyberem er mwyn ffilmio
rhaglen newydd ‘Ysgol Jac’. Bu sawl disgybl yn rhan o’r hwyl
a’r sbri wrth gymryd rhan yn y gemau ac fe fwynhaodd yr
athrawon wrth gystadlu yn erbyn ei gilydd. Roedd yn braf
rhannu’r bore gyda’n cyfeillion o ysgol Tyle’r Ynn. Diolch yn
fawr iawn am y gwahoddiad ac am roi’r profiadau i’n plant.

LLYSGeNhadON
Aeth aelodau o flwyddyn 5 a 6 i gynrychioli’r ysgol ar gwrs y
Llysgenhadon ym Mhontardawe gan ddatblygu eu sgiliau
cyfathrebu ac arweinyddiaeth. Llongyfarchiadau i’r disgyblion
a aeth a diolch yn fawr iawn i aelodau Campau’r Ddraig / PASS
am drefnu’r prynhawn. Fe wnaeth ein disgyblion fwynhau yn
fawr. Mae sgiliau ganddynt yn awr i arwain a throsglwyddo
gemau trwy gyfrwng y Gymraeg i ddisgyblion yr adran fabanod,
a dyma un o dargedau ein siarter iaith.

dIOLchGaRwch
Diolch o‘r galon i Mr Spurway am drefnu gwasanaeth
Diolchgarwch yr ysgol yn Eglwys Dewi Sant Ystalyfera.
Derbyniodd yr ysgol groeso cynnes gan y Parchedig Hewitt ac
roedd yn braf cael mynd â’r ysgol gyfan i ddathlu gyda’i gilydd.
Llongyfarchiadau mawr i aelodau o flwyddyn 2 a fu’n serennu
wrth berfformio eu darnau yn wych yn ystod yr oedfa. Diolch
yn fawr hefyd i’r rhieni am eu haelioni wrth ddanfon bwydydd
er mwyn cefnogi ymgyrch Catch. Bu’n wasanaeth y gall pawb
wir fod yn falch ohono.



dIwRNOd V.e.
Ar ddydd Mercher, 15 Hydref, ail-grewyd
naws a bwrlwm diwrnod V.E. ar gyfer
disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 yr ysgol.
Dathlwyd y diwrnod hanesyddol hwn fel
rhan o’n hastudiaethau ar y thema ‘Y Blits’.
Daeth y disgyblion i’r ysgol wedi gwisgo fel
milwyr, ifaciwîs, gwleidyddion ac
amrywiaeth o gymeriadau o’r cyfnod. Fe

wnaeth y
disgyblion ymgynnull yn y neuadd i
wrando ar gyhoeddiad gan Winston
Churchill. Cyhoeddodd Churchill
fod yr Almaenwyr wedi ildio i’r
Cynghreiriaid i ddirwyn yr Ail Ryfel
Byd i ben. Yn dilyn bloedd o
ddathliad, bwytaodd y plant y bwyd
y buont yn ei baratoi y diwrnod

blaenorol, sef cacennau jam,
sgonau, brechdanau spam,
pice ar y man a digon o
‘dandelion and burdock’ i olchi’r
holl fwyd i lawr! Bu’r plant yn
canu a dawnsio mewn bore o
ddathlu bythgofiadwy!

chwaRaeON
Mae’r hanner tymor cyntaf wedi bod yn un prysur i YGG
Pontardawe o ran chwaraeon. Rydym wedi cymryd rhan yng
nghystadlaeth pêl-droed Clwb Rotari Pontardawe, twrnamaint
yr Urdd a daeth Ysgol Rhosafan i’r ysgol am gêm bêl-droed.
Gwnaeth 32 plentyn o flynyddoedd 5 a 6 gymryd rhan yn y
gemau. Pleser oedd gweld y plant mor frwdfrydig wrth
gynrychioli’r ysgol ac yn mwynhau pob eiliad!

Etholwyd 6 aelod o flynyddoedd 5 a 6 i fod yn Llysgenhadon
Chwaraeon yr Ysgol. Bu’r llysgenhadon yn weithgar iawn, yn
cynnal clybiau a gweithgareddau amser cinio i blant o
flynyddoedd 3 a 4.

Llysgenhadon Chwaraeon YGG Pontardawe

Wrth i ddail yr Hydref ddisgyn fel mantell o liw ar lawr, mae’n
amser i rannu ein newyddion gyda chi o Ysgol Gynradd
Gymraeg Gellionnen. Llongyfarchiadau i dîmau rygbi a phêl
rwyd yr ysgol ar eu llwyddiannau yn erbyn ysgolion Lon Las a
Thirdeunaw. Cafodd bawb brynhawn arbennig o chwaraeon a
chymdeithasu.

Rydym newydd ddathlu cyfnod yn llawn cyffro a hwyl wrth
i’r ysgol gynnal wythnos o Wyddoniaeth Gwyllt. Cafodd y plant
fôr o brofiadau a chyfleoedd i arbrofi a phawb yn dysgu llawer
am fyd gwyddoniaeth. Hoffwn ddiolch i Explorer Dome, y
Gwyddonydd Gwyllt, Techniquest, XL Wales a Mr. Kevin
Davies am eu harbrofion gwyddoniaeth anhygoel. 

Cynhaliwyd gwasanaeth o ddiolchgarwch am y cynhaeaf yn
y neuadd fawr o dan ofalaeth Blwyddyn 6. Cafodd plant yr
ysgol a rhieni Blwyddyn 6 wledd yn eu cwmni. Diolch i bawb

YSGOL GYNRADD GYMRAEG GELLiONNEN

YSGOL GYNRADD GYMRAEG PONTARDAwE
am eu cyfraniadau i fwrdd y cynhaeaf! Gwerthfawrogwn eich
cefnogaeth yn fawr iawn.

Diolch i Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol am drefnu
disgo llwyddiannus ar ddiwedd yr hanner tymor ac i bawb am
eu help yn ystod y noswaith.

Gyda’r Nadolig yn nesau rydym yn edrych ymlaen at y
paratoadau a bwrlwm yr ŵyl. 

Cofiwch ddilyn yr ysgol am ei nnewyddion diweddaraf ar
Twitter: @ygggellionnen

YStaLYFeRa YN cataLUNYa
Teithiodd myfyrwyr o flwyddyn 10, sef Catrin Walters, Rebecca
James, Ellie Rowlands, Siôn Smith, Morley Jones a Matthew
Phipps, i Catalunya er mwyn mynychu gwersyll rhyngwladol i
drafod hawliau cyfartal. Roeddent yno ynghyd â phlant a phobl
ifanc o Latfia. Roedd criw Ystalyfera wedi chwifio’r faner yn
uchel dros Gymru ac wedi derbyn clod am eu cyfraniad
aeddfed. Gwaith arbennig!

GwOBR NUFFIeLd MewN GwYddONIaeth
Cyflwynwyd Gwobr Aur Nuffield i ddisgyblion blwyddyn 13 gan
enillydd gwobr Nobel mewn Gwyddoniaeth, yr Athro Syr Martin
Evans. Rhaid llongyfarch dau o’n myfyrwyr am waith arbennig
ar gwrs estynedig gydag Adran Biofeddygol Prifysgol Caerdydd
fel rhan o wobr Nuffield. Gwnaeth Nia Wynne Jones a Rhys
Thomas gyfnod o brofiad gwaith estynedig gydag Ysgoloriaeth
Nuffield a chyflawni gwaith ymchwil ochr yn ochr ag
academyddion blaenllaw y Brifysgol. 

YSGOL GYfUN YSTALYfERA
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FFORwM NewYdd Y 6ed dOSBaRth
Gwych oedd croesawu Prif Swyddogion ysgolion ar draws De
Orllewin Cymru i sefydlu fforwm Chweched Dosbarth newydd.
Daeth cynrychiolwyr o ysgolion Llangynwyd, Bro Myrddin, Bro
Dinefwr, Maes y Gwendraeth, Bryn Tawe a’r Preseli i ymuno â
ni yn Ystalyfera. Pwrpas y Fforwm yw hyrwyddo’r Gymraeg,
rhannu arferion da a hybu gwaith y Prif Swyddogion ymhob
ysgol – diolch am eich cyfraniadau!

tYwYdd da YN YStaLYFeRa!
Hyfryd oedd cael croesawu cyn-ddisgybl enwog yn ôl i’r ysgol,
sef Siân Lloyd, a ddaeth i drafod ei gyrfa gyda myfyrwyr
blwyddyn 13. Soniodd am bwysigrwydd dwyieithrwydd a
manteision y Gymraeg wrth gofio ei hamser yn ddisgybl yn
Ystalyfera. Dyma Siân gyda phrif swyddogion yr ysgol, Euros
Morgan ac Elin Havard.

MYLeS dROS GYMRU!
Llongyfarchiadau i Myles Protheroe (Bl 9)
ar ei lwyddiant ardderchog yn y gamp
Golff. Mewn ychydig dros 7 mis mae wedi
cynrychioli Morgannwg a bellach wedi’i
ddewis yn sgwad Cymru ar gyfer tymor y
Gaeaf. Mae ei lwyddiannau hyd yma yn
cynnwys: Pencampwr Bechgyn De Cymru
dan13 – Clwb Golff Grove; ail yng
Nghystadleuaeth Agored Cymru dan 13;
aelod o dîm Morgannwg dan 14 – ac yn
ddi-guro; ac wedi’i ddewis yn aelod o
Sgwad Academi Cymru ar gyfer 2015/16.
Gwych iawn!

YStaLYFeRa MewN PINc!
Diolch am gefnogaeth y disgyblion i wrth gynnal ymgyrch i
gasglu arian ar gyfer elusen ymchwil cancr y fron. Casglwyd
£747.15.

cYNRYchIOLI cYMRU
Llongyfarchiadau i ddau ddisgybl o flwyddyn 11 ar gael eu galw
i gynrychioli Cymru. Bydd Kane Griffiths yn cynrychioli Cymru
yng nhîm Rygbi Bechgyn Cymru ac mae Miquie Walker-Jones
wedi ei chynnwys yn sgwad dan 17 Pêl Rwyd Cymru.
Ardderchog!

GweILch IFaNc
Llongyfarchiadau i James Roberts (Bl 13); Reuben Morgan-
Williams, Jed O’Reilly a Kieron Williams (Bl 12) ar gael eu
cynnwys yn sgwad dan 18 y Gweilch. Dechrau gwych i’r tymor
fechgyn!

ceFNOGI caSeY
Hyfryd oedd derbyn llun o feic newydd un o ddisgyblion
blwyddyn 9, Casey Jenkins, yn dilyn ymgyrch i godi arian yn
ystod Tymor yr Haf. Diolch i bawb o’r disgyblion gefnogodd yr
ymgyrch ardderchog yma!



MaRwOLaeth
Bu farw Thomas Roderick, Caehopcyn, ar ddechrau’r mis,
cydymdeimlwn â’i weddw a’i blant i gyd.

Bu farw Noel Davies, Heol Tawe ar ôl cystudd hir.
Cydymdeimlwn â’i weddw Winifred, ei blant Huw, Eifion,
Rhiannon a Cathryn â’i wyron i gyd. Roedd Noel yn gefnogwr
brwdfrydig o dîm a chlwb Rygbi Abercraf.

aNaP
Mae Mrs Delyth Hosford, Heol Tawe yn gwella’n raddol ar ôl
torri ei throed ac mae Mrs Beryl Scutts yn yr ysbyty ar ôl torri
ei braich. Hefyd mae Mrs Parry wedi cael mynd i Ysbyty
Singleton. Dymunwn wellhad buan i’r tair.

BedYdd
Ar Medi 21 fe fedyddiwyd Carys Ann Hodder gan y Ficer Alun
Brookfield. Wedi dod i’r ardal mae’r rhieni a fe briododd y ddau
yn yr Eglwys.

GeNedIGaeth
Croeso i Llŷr, babi newydd Rhian a Gareth Thomas, Cwm Isaf.
Brawd i Ioan ac ŵyr arall i Ethni a Norman Jones, Heol Hen
Noyadd.

GŴYL FLOdaU
Daeth Delyth Davies o Llanddeusant i Eglwys Callwen ar Medi
21 i greu arddangosfa flodeuol. Tra roedd Delyth yn paratoi’r
blodau roedd Aled Jones o Drecastell yn rhoi eitem ar yr utgorn
ac ar y ffidil. Wedyn fe gafwyd unawd ar y delyn gan Teleri o
Drecastell ac ar ôl hynny canu swynol gan Rebecca o
Coelbren. I gloi bu Marion Oughton o Crai yn adrodd stori
fywiog. Roedd gwragedd yr eglwys wedi addurno’r eglwys ac
wedi paratoi swper blasus i bawb. Mae Delyth a’i ffrind wedi
cael y fraint o addurno un o’r capeli bychan yn Abaty San
Steffan â threfniant blodau saith troedfedd o uchder, er cof am
Florence Nightingale.

MeRched Y cRIBaRth
Bu’r aelodau am dro i Gerddi’r Rheilffordd yn Three Cocks am
ginio ac i weld adduriadadu Nadolig sydd yno yn barod. Mae’r
gwragedd yn cwrdd yr ail Ddydd Mawrth bob mis yn y Neuadd
Les am ddau o’r gloch, os oes rhywun am ymuno. 

Y FIceR
Yn dechrau ar Medi 25 bu Alun yn cynnal pum sesiwn o drafod
agweddion heriol ein ffydd Gristnogol, yn Ysgol y Cribarth.
Ar Nos Sul Hydref 5, yn Neuadd Les Coelbren bu Alun yn
difyrru’r gynulleidfa â hanes ei dri mis o Sabothol. Bu hefyd yn
Neuadd Abercraf ddydd Iau 9 yn ail-adrodd storiau, dangos
lluniau a chanu caneuon am y mynachlogydd, roedd wedi
cyfansoddi ei hun ar y gitar.

O’r mynachlogydd Sistersaidd a ymwelodd ag Ynys Bur
(Caldey) a Hendŷ Gwyn ar Daf oedd y ddau ffefryn. Ar ôl y
ddwy awr ddiddorol dros ben, aeth pawb i’r Hub am ginio
blasus.

GwaSaNaeth aMBIwLaNS
Ar y chwith yn y llun, gwelir Dean Llewelyn, Rheolwr
gwasanaeth Hyfforddiant Ambiwlans Cymru gyfan, yn derbyn
‘defibrillator’, yr ail un i Dîm Ymateb Cyntaf, Ystradgynlais.
Cafodd ei brynu o arian wedi ei gasglu gan aelodau Grŵp
Cefnogi Colin Harris sydd wedi ei greu er cof am Colin
Caehopcyn, a fu farw yn ddyn ifanc. Fe dderbyniwyd y
defibrillator cyntaf oddi wrth y Gymdeithas Gyntaf,
Ystradgynlais a thrwy garedigrwydd y gymuned leol maen nhw
wedi casglu dros un mil pedwar cant o bunnoedd i brynu’r ail
beiriant a cwdyn trauma. Bydd y peiriant achub bywyd yn cael
ei gadw yn safle’r Ambiwlans yn yr Ystrad, ar gael am bedair
awr ar hugain yn barod i’r “Ymatebwyr Cyntaf”, medd Delyth
gweddw Colin. Hefyd yn y llun gwelir Maureen Mountford,

ABER-CRAF
trysorydd y grŵp gyda un o’r gwirfoddolwyr Nieall Williams, yn
derbyn y bag trawma oddi wrth Rhodri Tubb ac Alyson Mitchell
dau o staff Tesco Ystradgynlais. Roedd yr archfarchnad wedi
rhoi cyfle i’r grŵp gynnal raffl yn y siop.

Mae Delyth am ddiolch i Wynford Thomas a’i fab, Trefnwyr
Angladdau am eu cyfraniad o ddau cant punt i brynu crysau
arbennig i’r tîm i gael eu adnabod pan yn cyflawni eu gwaith.

BORe cOFFI
Cynhaliwyd Bore Coffi yn Llyfrgell Ystradgynlais ar fore dydd
Gwener Hydref 3. Codwyd £135 at waith Nyrsus McMillan.
Diolch i staff y Llyfrgell am eu cefnogaeth.

GeNedIGaeth
Ar ddydd Llun Medi 29, ganwyd Carys Eira, merch fach i Alison
a Mathew Soroka, Newcastle, wyres fach i Julie a Peter
Soroka, Tan y Farteg, gor-wyres i Mrs Ann Soroka.
Llongyfarchiadau i’r teulu bach.

LLONGYFaRchIadaU
Llongyfarchiadau i Delyth Wynne, Brecon Road, merch Carol
a Hywel Davies ar ennill Gradd B.Sc mewn ‘Sports
Development’ Pob dymuniad da iddi i’r dyfodol.

cYMORth cRIStNOGOL
Cynhelir Bore Coffi yn y Neuadd Les ar fore dydd Sadwrn,
Tachwedd 8. Dewch i gefnogi’r achos teilwng hwn. 

aR Y LLwYFaN YN LLUNdaIN
Llongyfarchiadau i Sarah Louise, merch y Cynghorydd Sue a
John Mc Nicholas, Glanrhyd, sydd ar hyn o bryd yn
ymddangos yn Theatr y Dominion Llundain fel y Feistres yng
nghyflwyniad Andrew Lloyd Webber o Evita. Mae hi newydd
gwblhau taith o amgylch Prydain cyn mynd i’r West End,
Llundain. Mae Sarah yn gyn-ddisgybl o Ysgolion Glanrhyd a
Maes y Dderwen. Ar hyn o bryd mae’n ymddangos o flaen
cynulleidfaoedd llawn gyda Marty Pellow (yn enwog o ‘Wet,
Wet,Wet’), Madaleina Alberto (un o Sêr y West End) fel Eva,
Mathew Carnelle fel Peron a Ben Forster (a ddewiswyd i fod
yn Jesus Christ Superstar newydd gan y B.B.C.) fel Magaldi.
Mae wedi cael llawer o ganmoliaeth yn y papurau ac mewn
colofn ‘sgrifenwyd gan Elaine Page, y seren gyntaf a
ymddangosodd yn y sioe. Ein dymuniadau gorau iddi eto i’r
dyfodol.

BORe cOFFI
Cynhaliwyd Bore Coffi yn festri Ainon ar fore dydd Mercher,
Medi 24 i godi arian at ‘Macmillan Cancer Support’ a hefyd y
‘British Heart Foundation’ Bu’n fore llwyddiannus iawn gyda
nifer dda o bobl wedi troi i mewn i gefnogi’r achos. Diolch o
galon i bawb a ddaeth i gefnogi. Bu’n gyfrwng i godi £600 a
bydd yr arian yn cael ei rannu rhwng y ddwy elusen - £415 i
Macmillan a £185 i’r ‘British Heart Foundation’. Diolch i bawb
a oedd wedi gweithio ar y diwrnod neu wedi cyfrannu mewn
unrhyw ffordd.

YSTRADGYNLAIS
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cYNGeRdd
Cynhaliwyd cyngerdd yn y Neuad Les ar nos Sadwrn, Hydef
18 gan Fand Tre Tredegar. Y band hwn oedd cefndir cerddorol
y ffilm ‘Pride’ a oedd yn adrodd hanes cefnogaeth y ‘Gays and
Lesbians’ i streic y glowyr yn yr Onllwyn yn 1984. Roedd y
naws a’r safon yn y gyngerdd yn aruthrol. Trueni fod cyn lleied
yn y gynulleidfa wrth gofio am draddodiad yr ardal mewn
cerddoriaeth o bob math.

BaNc BwYd tRUSSeLL tRUSt
Mae Banc Bwyd Trussell Trust nawr ar agor yn Eglwys Saron,
Ystradgynlais (gyferbyn â’r Clwb Rygbi).

Yn y cyfnod anodd yma, mae plant ac oedolion yn ardal
Ystradgynlais â’r Cylch yn mynd heb fwyd. Heb ddigon o arian
ac yn wyneb argyfwng sydyn fel colli swydd, profedigaeth, oedi
cyn derbyn budd-daliadau neu dostrwydd, mae rhai pobl yn
methu bwydo eu hunain na’u teuluoedd Rydym yn gyfarwydd
â gweld hyn mewn rhannau eraill o’r byd, ond dim ar ein stepen
drws ein hunain.

Mae’r Banc Bwyd yn rhan o rwydwaith cenedlaethol wedi ei
sefydlu gan yr elusen Gristnogol Trussell Trust, ac yn cael ei
redeg gan eglwysi lleol. Mae dros 400 Banc Bwyd ar draws
Prydain, gyda 35 ohonynt yng Nghymru, gan weithio o 5
canolfan ddosbarthu, sef Caffi Coch y Mwmbwls ac Eglwys
Saron (dydd Llun 10.00-12.00), Tŷ Croeso, y Stryd
Fawr,Clydach (dydd Mawrth 10.00-12.00), City Church, Heol
Dyfaty, Abertawe (dydd Mercher 10.00-12.00) ac Institiwt
Gorseinon (dydd Iau 10.00-12.00). Rydym yn darparu bwyd i
unigolion a theuluoedd mewn argyfwng sy’n cael eu cyfeirio
atom gan asiantaethau yn yr ardal. Mae help yn cael ei gynnig
i bobl sengl, hen ac ifanc a theuluoedd o bob oed.

Mae Banc Bwyd Ystradgynlais yn cael ei redeg gan dim o
wirfoddolwyr, ac rydym yn ddiolchgar am y bwyd y mae pobl
ar draws yr adal wedi ei gyfranu i ni.

Rhaid i unrhyw un sydd angen bwyd gysylltu â’r
asiantaethau canlynol a fydd yn rhoi hawl iddynt dderbyn bwyd
o’r Banc Bwyd:

Gwasanaethau cymdeithasol - Oedolion, Plant a thai
canolfan cymunedau’n Gyntaf
canolfan Gwirfoddolwyr
cartrefi Gwalia
canolfan Byw’n Iach
the Larches
Y Groes Goch (yn Ysbyty Ystradgynlais)
Nyrsys ardal (yn Ysbyty Ystradgynlais)
Mae’n drist fod cynifer o bobl ar ein stepen drws sy’n
wynebu sefyllfaoedd anodd, ond mae’ wych ein bod ni,
pob un ohonom, yn gallu gwneud rhywbeth bach i helpu

Myfanwy Owen
Banc Bwyd Ystradgynlais.

MaRwOLaeth
Yn annisgwyl iawn bu farw Mrs Hettie Bevan, Heol Samuel.
Hefyd fe gollwyd Mr Alan Alcock, Heol Newydd a Mrs Maggie
Jones (Nantybrain), Cefn Bryn Brain. Estynwn bob
cydymdeimlad i’w teuluoedd yn eu colled a’u hiraeth.

cLeIFION
Dymunwn yn dda i Mrs Moira Thoms, Heol Samuel sydd
newydd derbyn triniaeth. Gwellhad buan iddi.

heN Oed
Pleser oedd clywed fod Cangen Cwmllynfell a Rhiwfawr wedi
ennill potel o Champagne yn raffl flynyddol Cymdeithas
Genedlaethol Pensiynwyr Cymru, potel champagne o Dŷ’r
Arglwyddi yn rhodd gan y Farwnes Gale o Blaenrhondda. I

CWMLLYNFELL

gyflwyno’r wobr fe ddaeth Mr John Davies Cadeirydd
Cymdeithas Genedlaethol Pensiynwyr Cymru i’r gangen yn
Neuadd Samuel yng nghyfarfod mis Medi. Penderfynwyd
gosod y botel yn raffl Nadolig y gangen 

NeUadd cwMLLYNFeLL
Daeth y ‘West End’ i Gwmllynfell ar Nos Wener 17 o Hydref
pan gynhaliwyd cyngerdd arbennig o dan arweiniad Peter
Karrie, y canwr bydenwog. Yn diddanu oedd llu o artistiaid o’r
cylch – Elin Wyn Murphy a Côr Plant Serennu o Rydaman,
Rhian Wyn Thomas o Frynaman a Chôr Meibion Dyffryn Aman,
a llanc 11 oed Cellan Evans o Gwmllynfell sy’n dipyn o
gonsuriwr a digrifwr. Plesiwyd y gynulleidfa’n fawr iawn a
thybiwyd mai dyma un o’r cyngherddau gorau a gynhaliwyd yn
y Neuadd.

Diolch i Bwyllgor y Neuadd am drefnu’r noson a dymunant
hwy yn eu tro ddiolch i’r artistiaid ac i’r bobl sy’n cefnogi’r
Neuadd ar bob achlysur. Dyma ganluniadau’r Clwb Cant

£100 Keith Roberts
£ 50 anne davies
£ 25 Meirion Morgan

Y weRN

wedI’R dathLU
Galwad i waith ar un llaw yw gwahoddiad Cristnogaeth ond ar
y llaw arall ac wedi chwysu yn y winllan, hyfryd o beth yw cael
gorffwys: Dewch chwi eich hunain o’r neilltu i le unig a
gorffwyswch am dipyn?

Gweithwyr yn unig sy’n gwybod gwerth ychydig o seibiant.
Dyna fel mae arnom ni yn awr yn y Wern ar ôl bod wrthi yn
ddyfal am gyfnod helaeth yn paratoi ar gyfer yr wythnos fawr
yn ein hanes, sef dathlu canmlwydd a hanner sefydlu’r achos
yn y Wern.

Braf yw cael gorffwys ar ein rhwyfau er mwyn tynnu anadl
ond ni allwn fforddio gorffwys yn hir – ond am dipyn oherwydd
mae ‘na waith o hyd i’w wneud. Braint yn wir yw cael bod
ynglŷn â gwaith y winllan.

Boed i Dduw ein nerthu fel Eglwys i fod yn llaw forwyn
deilwng iawn ohonom yn ein cornel bach ni o’r bydysawd yn
Ystalyfera.

NewYddION da
Da o beth yw cael rhannu’r newyddion da gyda phawb sy’n ei
nabod fod Rhoda ar ôl cyfnod byr yn yr ysbyty nôl ar ei haelwyd
glyd yn Alltygrug ac yn cael y gofal gorau gan Marionne. Erbyn
hyn mae’n teimlo yn well o lawer a’r gobaith yw yn awr y bydd
Rhoda yn dal i atgyfnerthu ac i deimlo’n well eto yn fuan iawn.

Rydym fel cymdeithas yn falch i ddeall bod Jen, gwraig

YSTALYFERA
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Elwyn, Gower Road, Cilla, Abertawe yn gwella ar ol cael
triniaeth yn Ysbyty Treforys. Ychydig o ddiwrnodau yn unig y
bu Jen yn yr Ysbyty a bellach mae wedi dychwelyd i’w chartref
gydag Elwyn yn gofalu’n dyner amdani. Eisoes mae Jen yn
edrych ymlaen i roi ychydig ymarfer i’w chlun newydd wrth
ymgymryd â therapi siopa yn Abertawe yn y dyfodol agos.
Brysied y dydd pan fydd yn gallu gwneud hynny. 

PRIOdaS JONathaN a Peta
Ar brynhawn Sadwrn Awst 2 eleni roedd pob heol yn arwain i
gyfeiriad Eglwys San Martin yn Bladon, sydd heb fod ymhell o
Rydychen. Y rheswm am hynny oedd am fod Jonathan a Peta
wedi penderfynu y bydden nhw’n uno mewn glân briodas y
prynhawn hwnnw. Yn naturiol fe ddaeth llawer iawn o’u
ffrindiau ynghyd ac aelodau o’r ddau deulu i Eglwys San Martin
ar gyfer yr achlysur hapus ac mewn gwasanaeth cynnes a
theimladwy ymdynghedodd Peta a Jonathan i fod yn ŵr a
gwraig cariadus i’w gilydd er mawr lawenydd i bawb oedd yn
bresennol.

Roedd y gwasanaeth yng ngofal y Parchedig Clare Hyns a
chymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan Andrew Hunter, brawd
Peta Elizabeth, Wallis brawd Jonathan - Huw Evans, Gareth
Hopkin, ffrindiau teulu Jonathan a John Cullen yr organydd.

Mae Peta yn hannu o Harare yn Zimbabwe ac yn ferch i Don
a Vicky Hunter a Jonathan o Ystradgynlais, yn fab i Ogwyn ac
Ann Phillips ac yn wyr i Mrs Naomi Thomas, Millborough Road,
Ystalyfera. Diddorol yw nodi, a thebyg iawn dyw hyn ddim wedi
digwydd erioed o’r blaen ac mae’n anhebygol y digwydd byth
eto sef gweld baner Cymru a baner Zimbabwe yn chwifio yn
braf ochr yn ochr â’i gilydd o dŵr yr Eglwys.

Wedi’r gwasanaeth cynhaliwyd y wledd briodas yn Lains
Barn nepell i ffwrdd ac yma eto roedd yr arlwy, yr anerchiadau
a’r cyfarchion a’r cymdeithasu wrth fodd pawb oedd yn
bresennol a hynny i swn seiniau melys telyn oedd yn cael ei
chwarae yn fedrus gan Bethan Bevan fel ryn ni yn ei nabod o
Drebannws. 

Yng Nghlwb Golff y Palleg cafwyd ddathliad pellach o
briodas Jonathan a Peta ac unwaith eto roedd y wledd o fwyd
a ddarparwyd, y difyrrwch gan Eifion a Gethin a dawnswyr y
Palleg at ei gilydd wedi creu noson fydd yn aros ar ein cof am
amser hir i ddod.

Mae Peta a Jonathan yn bobl ifainc rhagorol iawn ac yn glod
i’w rhieni a’u teuluoedd a’u ffrindiau ymhob man. Braint yn wir
oedd cael bod gyda hwy i rannu llawenydd y dydd. Lwc dda,
hir oes a bendith Duw i Jonathan a Peta wrth iddynt ymlwybro
i’r dyfodol law yn llaw fel gŵr a gwraig. 

PaNt-teG

cYdYMdeIMLO
Blin oedd gennym glywed am farwolaeth Mrs Beryl Evans,
Bryste - gweddw y diweddar William Evans a chwaer yng
nghyfraith Jane a Joan. Bu Beryl yn ymwelydd cyson ag
Ystalyfera a Heol y Cyfyng a phob tro byddai’n ymuno â ni ym
Mhant-teg ar y Sul. Roedd y ffyddlon i’w chapel ym Mryste ac
yn golled i’r Gymuned Gymraeg yno.

aRFeRION caLaN GaeaF

cRwMPYN JOhN
Yn ddiweddar bu erthygl yn yr Evening Post y gofyn am bobl i
ymuno â’r grŵp Caseg Cwmtawe – er mwyn adfywio’r arferiad
o’r Fari Lwyd. Roedd y Fari Lwyd yn gyffredin ym mhen uchaf
Cwmtawe a Godre’rgraig yn hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif.
Ond er i’r Fari gael ei pherfformio rhai blynyddoedd yn ôl does
dim sôn mawr felly am yr arferiad yma yn ardal Cwmtawe. Ond
arferiad cyffredin iawn ym mhen uchaf Godrer’graig a Phant-
teg oedd y Crwmpyn John. Ond nid oedd yn ymestyn i
Ystalyfera ac yn anghyfarwydd yn uwch i fyny na Phant-teg.
Ar adeg Calan Gaeaf byddai nifer o fechgyn ieuainc yn mynd
o amgylch y tai i berfformio’r Crwmpyn John. Byddent yn duo’u
hwynebau ac yn canu a dawnsio ar yr aelwyd (wedi cael
mynediad i’r tŷ). Roedd yno nifer o gymeriadau rhyfedd fel
Robin Hood, Dr Brown, Indian Dark a Chingahing. Byddai
esgus ymladd a chleddyfau ac Indian Dark yn cael ei ladd –
ond yn atgyfodi o dan enw newydd. Mae’n debyg i’r Crwmpyn
John ddod i’r ardal gyda dynion o Gernyw a ddaeth i weithio
ar adeiladu’r Gamlas, ac ei fod yn deillio o’r hen ddramau
moesol. Ymhen amser daeth yn gymysgaeth o Saesneg a
Chymraeg. Ymhlith y rhai olaf i befformio Crwmpyn John oedd
Griff Edwards (brawd Mrs Kate Rogers) a Lewis John Williams
(ewythr Rosalind Davies). Pan dorrodd yr Ail Ryfel Byd allan
daeth yr arferiad i ben. Rhai blynyddoedd yn ôl gwnaed rhaglen
deledu o Crwmpyn John yn nhŷ mam Lewis John Williams,
Heol Hodgson 

dathLU
Croeso i Edward Arfon, mab i Emma a Gareth Williams
Caersallog (Salisbury), brawd i’r efeilliaid George a Henry ac
ŵyr i Ann ac Alan Williams, Ynystawe.

Llongyfarchion i Ann ac Alan hefyd ar ddathlu eu Priodas
Ruddem. Yn ogystal â Gareth maent hefyd yn rhieni i Helen. 

PeNBLwYdd 90
Llongyfarchiadau gwresog i Stanley Palmer, Lôn y Wern, tad
Anthea, tadcu Simon a Catherine a hen ddadcu Tyler. Mae
Stanley yn adnabyddus iawn fel trefnydd angladdau lleol.

Y caPeL
Cynhaliwyd gwasanaeth ddiolchgarwch ar Hydref 12 dan ofal
ein gweinidog y Parchedig Gareth Morgan Jones. Cyflwynwyd
yr emynau gan Rhydwen James, Lynda Hammond a Rhiannon
Hammond. Darllenodd Elizabeth Davies, Mathew 6 adnodau
25-33 a’r 8fed Salm gan Anne Davies. Offrymwyd y weddi gan
Rhiannon Hammond.

Soniodd ein gweinidog am y prosiect gan Cymorth
Cristnogol sydd yn helpu pobol Burundi gyda phlannu blodau
haul sydd yn tyfu yn dda yno. Mae £12 yn gallu prynu 2kg. o
hadau blodau haul a thrwy hyfforddiant mewn technegau
cynhyrchu, mae’n golygu bod teuluoedd yn gallu bwydo’u plant
a rhoi addysg a gofal iechyd iddynt.

Diolchwyd i bawb am eu cyfraniadau hael tuag at y banc
bwyd.

Chwaraeodd Huw Rees, ein horganydd ddarn Sankey a
Moody “Casglu’r Ysgubau”.

Diolch i Rhiannon Hammond am drefnu’r oedfa ac i
Elizabeth Davies am addurno’r Capel a chawsom gyfle eleni
eto i weld baner odidog Jill Jones o’r cynhaeaf.

eLUSeNNaU
Er budd Cymorth Cristnogol cymerodd Sharon Rees a naw o’i
ffrindiau o Benrhys, ran mewn sialens gwersylla yn
Llangennith, lle bu rhaid iddynt fyw ar £1 y pen, y diwrnod.

Llwyddodd Sharon i gasglu £140 ac mae am ddiolch i bawb
a fu’n ei noddi.

Cymerodd Elin, merch Anne ac Ian Davies, Lôn Hir ran yn

YR ALLTWEN
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hanner marathon Caerdydd a chwblhaodd y ras mewn 2awr
16 munud.

Er na chafodd ei noddi, cyfranodd £60 i’r elusen “Stand Up
for Cancer”.

FFRINdIaU’R aLLtweN – cRONFa MacMILLaN
Ar fore Gwener, Medi 26 cynhaliwyd Bore Coffi yn Neuadd y
Gwyn fel rhan o’r ymgyrch Bore Coffi mwya’r byd. Llwyddodd
Eglwys Sant Ioan i godi £365. 51. Codwyd y symiau hyn gan
weithwyr a chefnogwyr y canlynol

c. M. day £ 54.67
Fferyllfa y co-op £210.00
h.S.B.c. £205.00
cyngor Nedd Port talbot £715.08
Yna aeth Jen a Ken Tayler, Ty’n y cae ar eu gwyliau i La
Carabasse Frainc, a llwyddon nhw i godi £200 yno i’r ymgyrch
Felly daeth y cyfanswm i £1,750.26. Gwych iawn.

Ffrindiau’r Alltwen – Crofa Macmillan

MeRched Y wawR
Cafwyd prynhawn pleserus iawn yng nghwmni Alan Willliams, 
Gelligron, Ysgrifennydd Aelodaeth Cymdeithas Edward Llwyd,
sy’n arwain teithiau diddorol iawn ac yn feistr ar dynnu lluniau
bendigedig.

Amlinellodd Alan hanes Edward Llwyd (1660-1709) a oedd
yn naturiaethwr, botanegydd, ieithydd ac yn ddaearyddwr, a
ddaeth yn geidwad Amgueddfa Ashmolean, Rhydychen. Ef
ddaeth o hyd i’r blodyn prin Lili’r Wyddfa yn Eryri a gafodd ei
henw ar ei ôl yn lloydia serontina.

Sefydlwyd Cymdeiths Edward Llwyd yn 1978 a bu’r daith
gyntaf o Ystradowen lan i ffrydiau’r Twrch.

Dangosodd Alan amryw o luniau golygfeydd godidog Cymru
a gymerwyd ar deithiau’r Gymdeithas a mawr oedd ein
hedmygedd o’i grefft fel ffotograffydd medrus.

Diolch iddo am brynhawn addysgiadol a diolch hefyd i Eirian
Davies, trefnydd teithiau’r De am ddod i’w gynorthwyo.

TABERNACL

OEDFAON MIS TACHWEDD

9 10.30 Oedfa Eglwys San Pedr Sul y Cofio

9 3.00 Y Brawd Owen Pugh Sul y Cofio

16 10.30 Y Brawd Owen Pugh

23 10.30 Y Parchg Clive Williams Oedfa Saesneg

30 10.30 Y Brawd Owen Pugh

OEDFAON MIS RHAGFYR

7 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb

14 3.00 Y Brawd Owen Pugh Oedfa Danybryn

21 2.00 Dathlu’r Nadolig

24/25 23.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb

28 Dim Gwasanaeth 

PONTARDAWE

DADORCHUDDIO DWY GARREG GOFFA

Ar Sul 5ed Hydref cynhaliwyd Oedfa Diolchgarwch a

Dadorchuddio Cerrig coffa i ddau o’n cyn- weinidogion yn y

Tabernacl. ‘Roedd yn oedfa emosiynol iawn gydag

aelodau’r ddau deulu yn bresennol. 

Yn gyntaf cafodd y Parchg W. T. Owen BA.BD.PhD. ei

gofio pan ddadorchuddiwyd ei garreg goffa gan ei weddw

Mrs Janet Owen a’i ferch Dr. Eleri Rowlands. Yn y llun

gwelwch Mrs Owen ar y chwith gyda Dr Rowlands a’n

harweinydd Owen Pugh ar y dde. Roedd Y Parchedig

W.T.Owen yn weinidog ar y capel rhwng 1941 a 1948.

Yr ail garreg i’w dadorchuddio oedd i’r Parchedig T.Elfyn

Jones. Roedd yn weinidog yma rhwng 1949 a 1964. Yn y

llun canlynol mae Sian Elfyn Jones a Geraint Elfyn Jones

ar y chwith a Menna Elfyn ac Owen Pugh ar y dde

Yn yr ail lun gwelwch y teulu yn eistedd. Yn y rhes ôl mae’r

bardd enwog Menna Elfyn â’i gŵr Wynfford James ac yn y

rhes flaen o’r chwith mae Sian Elfyn Jones, Geraint Elfyn

Jones a’i wraig Elizabeth a’u merch Sarah. Mae Geraint yn

far-gyfreithwr yng Nghaerdydd ac yn bregethwr cynorthwyol

rhan amser. Bydd Geraint yn arwain ein gwasanaeth ar

21ain Mehefin 2015.

11



CYMDEITHAS RUTH A NAOMI

Yn eu cyfarfod diwethaf ar 13eg Hydref penderfynodd y

chwiorydd gynnal eu cinio Nadolig eleni yng ngwesty’r

Ynysmeudwy Arms yn y prynhawn ar 9fed Rhagfyr.

Trefnydd y cinio yw Mrs Gillian Williams a bydd yn

ddiolchgar I dderbyn enwau a blaendal o £5 cyn gynted â

phosib.

Dydd Mawrth 11 Tachwedd am 2.00 bydd Sian o Siop

flodau Sherwood Forest yn rhannu ei doniau o drefnu

blodau. Croeso cynnes i bawb.

GWASANAETH COFFA ARBENNIG

Am 3.00 o’r gloch ar 9fed Tachwedd byddwn yn cynnal

gwasanaeth coffa arbennig i gofio aelodau’r Tabernacl a

syrthiodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd aelodau teuluoedd

y rhai a syrthiodd yn bresennol. 

SOaR

thOMaS chaRLeS
Roedd Hydref yn llawn o gyfarfodydd pwysig yn Nosbarth Tawe
Nedd, yn yr Henaduriaeth ac y Soar ei hun.

Fel ran o’r dathliadau eleni bu’r Parchedig Ddr. Watcyn
James yn darlithio ar “Thomas Charles a’r Diwygiad” ym
Methel Llangyfelach ar Hydref 14. Cawsom ambell i fanylyn
newydd a diddorol am bethau Tomos Charles a wnaeth y
ddarlith ardderchog amdano yn fwy diddorol fyth.

ORdeINIO BLaeNORIaId
Ar Hydref 9 ordeiniwyd deuddeg o flaenoriaid newydd yr
Henaduriaeth yn Eglwys y Crwys, Caerdydd gan Lywydd
Cymdeithasfa’r De sef, yr Athro J. Gwynfor Jones. Roedd
Daniel a Sioned Williams o Soar, yn eu plith. Llongyfarchion i’r
ddau. Maent yn barod bob amser i ymateb i gais am gymorth
gyda gwaith yr eglwys fel y gwnaeth cenedlaethau o’r ddau
deulu o’u blaen yn eu heglwysi hwythau yn Rhymni a’r Barri.

Sioned a Daniel Williams, gyda Cynthia Dodd a Tom Jones,
yn y gwasanaeth ordeinio blaenoriaid newydd yng 

Nghapel y Crwys, Caerdydd

cwRdd ceNhadOL YR heNadURIaeth
Bu Cwrdd Cenhadol yr Henaduriaeth ar Hydref 15 yn
Tabernacl Cwmafon. Mari McNeil o fudiad Cymorth Cristnogol
oedd i fod i’n hannerch, ond method ddod oherwydd tostrwydd
a daeth Gwenno Rees, atom yn ei lle i sôn am waith Cymorth
Cristnogol. Mae Gwenno yn wyres i’r Parchg Eirian Rees, Efail
Isaf. Roedd hi ar fin mynd ar daith i Ethiopia i weld effaith
gwaith y mudiad yno. Roedd y gwasanaeth dechreuol dan ofal
Chwiorydd yr eglwysi sef Soar (Pontardawe), Tabernacl
(Cwmafon), Grove Place (Port Talbot), Seion (Fforest), Hermon
(Cilfrew) a Trinity (Abertawe). Mynegodd y Llywydd ei diolch
am y croeso i Chwiorydd y Tabernacl i Gwenno, ac yn arbennig
i’n hysgrifenyddes Miss Irene de Lloyd (Resolven) am drefnu’r
cyfarfod er nad oedd yno am ei bod yn yr ysbyty yn cael
triniaeth lawfeddygol.

GwaSaNaeth dIOLchGaRwch
Cynhaliwyd hwn ar Ddydd Sul Hydref 19. Bu’r plant yn paratoi
eu cyfraniad yn yr Ysgol Sul ers tro. Y pwyslais eleni oedd ar
y Salmau – a’r rhai oedd yn mynegi diolch yn bennaf. Wrth
gofio bod Iesu wedi dysgu rhain pan yn fachgen mewn iaith
arall, dysgodd pob un ohonynt adnod wahanol yn mynegi
diolch – ond dechrau trwy gydadrodd adnod gyntaf Salm 23 a
gorffen trwy ganu’r adnod ar ffurf tôn gron. Erin, Amelia,
Angharad, Alaw, Anest, Efa a Dewi fu’n adrodd a Lowri
ddarllenodd Salm 100. Cyhoeddwyd yr emynau gan Dewi,
Anest ac Efa. Sioned a Beryl fu’n holi’r plant am bwysigrwydd
RHANNU a mynegi diolch trwy gefnogi Masnach Deg. Sioned
hefyd oedd yn arwain mewn gweddi

Plant Soar Pontardawe yn 
y Gwasanaeth Diolchgarwch 

Trwy ddefnyddio gwirfoddolwyr o blith y plant, pwysleisio picil
y plant mewn llawer gwlad dlawd, wnaeth Hefin er mwyn i ni
ddiolch am iechyd, bwyd, am gysgod, am deulu ac wrth gwrs,
am gariad Duw trwy ddiolch am Iesu.

Croesawyd gweinidog o Brasil i’r gwasanaeth – cyfaill i
Hefin o’r enw Pastor Elias (Daeth ef hefyd i’r Clwb Plant ar nos
Lun.) Cafodd ei holi ganddynt am fywyd yn Brasil a dysgodd
ambell air o Bortiwgëg iddynt.

Daeth y plant â rhoddion o fwyd i’r Pantri sef Banc Bwyd
Pontardawe i’w ychwanegu at y bwyd a gesglir bob wythnos
yn Soar.

Anfonwyd 32 parsel eto eleni i blant Rwmania ar gyfer
Nadolig. Wendy ac Avril oedd yn bennaf gyfrifol am y siopa a’r
pacio,a’r aelodau eraill yn ariannu’r gwaith. Diolch i bawb am
gofio. Diolch hefyd i’r Chwiorydd am addurno’r capel ar gyfer
y gwasanaeth Diolchgrwch.
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CYNGERDD
Tabernacl, Stryd Tomos, Pontardawe, SA8 4HD
Dydd Sadwrn, 8 Tachwedd, 2014, 7.00pm

COR PARTI LLWCHWR 

COR AELWYD TWRW TAWE
Unawdydd: Ashley Prichard

Ar y fliwt: Anna Harris

Mynediad £5. Plant am ddim Drysau’n agored 6:30
Tocynnau wrth y drws.

Yr elw tuag at atgyweriad pellach i’r organ.



cROeSO
Croeso nôl i Mair wedi wythnosau o ddioddefaint. Hyfryd ei
gweld yn ei lle arferol yn y gwasanaeth diolchgarwch. Croeso
hefyd i Lloyd Meller i’r Ysgol Sul.

cLwB LLYFRaU PONtaRdawe
Aeth pump o aelodu’r Clwb i’r Gogledd Ddwyrain am dridiau
yn ystod Medi, i gwrdd â Jane Jones Owen – enillydd y Fedal
Ryddiaeth yn Eisteddfod Dinbych llynedd. Buom yn darllen ei
chyfrol fuddugol “Gwe o glymau sidan” a chael cryn bleser o’i
darllen a’i thrafod yn ein cyfarfodydd yn Llyfrgell Pontardawe.
Yn ffodus iawn, mae Gwyneth, chwaer yr awdures, yn un o’n
haelodau a hi drefnodd i ni gyfarfod â’i chwaer, sy’n byw yn yr
Wyddgrug, Sir Fflint (gwlad Daniel Owen).

Y bwriad oedd trafod y gyfrol gyda’r awdur, a’i holi am rai o’r
pwyntiau a godwyd yn ein cyfarfodydd ac, efallai ymweld â rhai
o’r mannau y soniodd amdanynt.

Wrth gyrraedd Sir Ddinbych a gweld yr arwydd i Glyn
Ceiriog, dyma benderfynnu ymweld â’r Neuadd Goffa enwog
yno sef Neuadd Goffa Ceiriog – (awdur Alun Mabon a Nant y
Mynydd). Ond, yn wir, mae yno gasgliad gwych o gofebion i
Gymry enwog – Dewi Sant hyd at Islwyn Ffowc Elis, a Cheiriog
ei hun, yn ogystal a Chymry enwog eraill oedd yn gysylltiedig
a’r ardal. Roedd nifer o ffenestri lliw arbennig ymhlith y rhain,
a phlac yn talu teyrnged i Thomas Jefferson cyn arlywydd Unol
Daleithiau America ac awdur datganiad Annibyniaeth y wlad
newydd – heb son am nifer o enwogion eraill yn ein hanes.

Canolfan gymdeithasol y pentref yw’r neuadd ac mae
croeso i Ferched y Wawr, Sgowtiaid a chyngerddau o bob math
yno.

Aethom yn ein blaenau i Benarlag (Hawarden) lle roedd Ann
(Rosser) wedi trefnu llety i ni yn y gwesty sydd ynghlwm â
llyfrgell enwog William Gladstone. Der- byniodd Jane ein
gwahoddiad i’n cyfarfod yno a dros ginio cawsom sgwrs
ddiddorol iawn. Daeth atom y diwrnod wedyn i’n harwain i
fannau o bwys yn y sir ac yn ei llyfr –yn eu plith Ffynnon
Gwenfrewi yn Nhreffynnon (Holywell), ac Eglwys Gadeiriol
Llanelwy lle mae cof golofn yr Esgob William Morgan a’r rhai
eraill a fu’n cynorthwyo trwy gyfieithu rhannau o’r Beibl i’r
Gymraeg. Wrth gwrs roedd rhaid cael “cwpaned” a sgwrs pob
hyn a hyn. Roedd eglwys Penarlag hefyd drws nesaf i’n llety
yn llawn trysorau hanesyddol gan gynnwys ffenestri lliw
godidog gan Edward Byrne Jones.

Wrth ddychwelyd i’r De, croesi mynyddoedd Clwyd a
chyrraedd Rhuthun a galw yn y Ganolfan Crefftau – a
chysylltiad arall ag un o hanesion Janes sef siop Cefin Burgess
– digon o grefftwaith hyfryd a thraddodiadol (Gwnaeth sawl un
ddechrau siopa Nadolig yma!) Yna, drwy’r Bala i Fachynlleth
a thrwy’r Canolbarth yn ôl i Gwm Tawe.

Diolch i Gwyneth, ac Ann am drefnu ac i Nest am yrru’n
ddiflino a dirwgnach er gwaetha ambell i dro trwstan! Edrychwn
ymlaen yn awr at ein taith nesaf.

SaRON
2 tachwedd Brawd Owen Pugh
9 tachwedd Parchg Illtyd Protheroe

16 tachwedd chwaer Gaynor Francis
23 tachwedd Rev Ron williams
30 tachwedd Parchg e John Roberts

Mae wal ffin y capel yn cael ei hail godi ar ôl i ran gwympo rhai
misoedd yn ôl. Mae’r gwaith yn cael ei wneud gan John Gittins,
Ffarm y Felin neu i roi’r enw gwreiddiol arni Tir Shet.

GweLLhad 
Ychydig amser ar ôl dod yn ôl i Waun Penlan, ar ôl bod gyda
Ann ei merch a’r teulu yn Llundain, fe gwympodd Mrs Eirlys
Jones yn yr ardd a torri ei chlun. Bu yn ysbyty Treforys ac yn

RHYDYFRO
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anffodus cwympodd eto a thorri’r clun arall. Ar hyn o bryd mae
yn ysbyty Singleton wedi cael ei throsglwyddo yno o Dreforys.

caPeL Y BaRaN
Braint a bendith bob amser yw bod mewn oedfa o dan
arweiniad y Prifardd Einir Jones, Rhydaman Pregethodd ar y
balch a’r gostyngedig yn troi i mewn i’r Deml i weddio. Un yn
Phariseaid ar llall yn bublican, hen stori mewn oes wahanol,
ond eto a’i neges mor gyfoes. Y Pharisead hunangyfiawn yn
credu ei fod yn well na phawb arall ac roedd e eisiau i Dduw a
dynion i wybod hynny. Un o’r ‘proffesionals’ oedd hwn wedi ei
drwytho yn nefodau a chyfreithiau’r Iddewon. Ond cofiwn beth
oedd Iesu yn meddwl am hwn a’i deip. “Gwae chwi
ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr, oherwydd yr ydych yn
cau drws teyrnas nefoedd yn wyneb pobl; nid ydych yn mynd
i mewn eich hunain, nac yn gadael i’r rhai sydd am fynd i mewn
wneud hynny”. Ond am y publican a oedd yn destun dirmyg i’r
Pharisead roedd hwn yn gwybod ei seis ger bron Duw a dyn,
safai o hirbell yn crefu am drugaredd. Pwy a gafodd ei
gyfiawnhau? Y dyn gostyngedig. A’r neges inni heddiw. Dyma’r
un aeth adref wedi ei gyfiawnhau nid y llall, oherwydd
darostyngir pob un sy’n dyrchafu ei hunan, a dyrchefir pob un
sy’n darostgwng ei hun”. Diolch i Einir Jones am oedfa
fendithiol iawn.

Fe seliodd Thomas William, Bethesda’r Fro, y Methodist a
drodd yn Annibynnwr,ei emyn cyfarwydd ar y ddameg yma.

O’th flaen O Dduw, ‘rwy’n dyfod
gan sefyll o hirbell;
pechadur yw fy enw,
ni fedda enw gwell;
trugaredd ‘rwy’n ei cheisio,
a’i cheisio eto wnaf,
trugaredd imi dyro
‘rwy’n marw onis caf.

Braint bob amser yw cael gwahoddiad gan ysgrifennydd
eglwys i bregethu ynddi, a braint arbennig yw cael gwahoddiad
i bregethu yn un o gapeli mwyaf unigryw Cymru sef Soar y
Mynydd. Roedd yn oedfa ddiolchgarwch ac yn oedfa olaf y
flwyddyn iddynt. Penderfynodd nifer o aelodau a chyfeillion y
Baran ymuno yn y gwasanaeth a mawr oedd y croeso cynnes
a gawsom a’r gymdeithas gan bobl o gyffelyb anian yn felys
odiaeth. Braf hefyd oedd y gymdeithas a’n gilydd ar y ffordd
adref yng ngwesty’r Angel Salem, Llandeilo a mwynhau’r
lluniaeth blasus a chroeso cynnes y gwesteiwyr o gwmpas
tanllwyth o dân coed Cafwyd diwrnod hyfryd dros ben, a’r
tywydd yn fendigedig o braf.

Ar y Sul cyntaf o Ragfyr bydd oedfa o lithau a charolau o dan
ofal yr aelodau. Mis Ionawr y Brawd Eifion Walters, Mis
Chwefror y Brawd D. C. Davies. Bydd pob oedfa ar y Sul cyntaf
o’r mis am 2.30 y prynhawn. Croeso cynnes iawn i bawb.
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cYMORth cRIStNOGOL

Crewyd Llwybr Gweddi Newid Hinsawdd Clydach gan eglwysi
Clydach fel rhan o’r Ymgyrch Newynu dros Gyfiawnder gan
Gymorth Cristnogol.
Pam y dylai eglwysi weddio ynghylch newid hinsawdd? 

Y cyn Archesgob Rowan Williams ddwedodd : Rydyn ni’n
gallu, ac fe ddylen ni, weddio. Nid cwestiwn amgylcheddol yn
unig yw Newid Hinsawdd; mae hefyd yn gwestiwn o
gyfiawnder. Yn ôl y drefn, y gwannaf yw’r rhai mwyaf tebyg i
ddioddef waethaf, er mai’r mwyaf cyfoethog sydd wedi
cyfrannu fwyaf i lygru’r atmosffer ac i gyflymu cynhesu byd-
eang.”

Dechreuwyd y daith ger Capel y Nant
a chafwyd ennyd i weddïo yno a ger
Ysgol Gynradd Clydach, Rhaeadr Forge
Fach, Cofeb y bâd glo, Stad
ddiwydiannol Players,Pont ddŵr Nant
Clydach a Phont Feicio Afon Tawe,
gwaith Alcam y Mond a Chanolfan
Iechyd Clydach.

Cafwyd orig ddwys iawn wrth weddio
a bendith ac addysg wrth weld
gogoniannau byd natur yng Nghlydach.
Diolch i Charlotte a Hywel Davies am
baratoi’r daith.

SUL Y BeIBL.

Cynhaliwyd oedfa Undebol ar Sul y Beibl o dan ofal aelodau
yr Eglwysi Cymraeg sy’n perthyn i Cytûn Clydach o dan
arweiniad y Parchg Dewi Myrddin Hughes.

Darllenwyd darnau o’r Beibl gan Brenda Evans ac Allistair
Davies.Cyflwynwyd yr emynau gan Arwyn Evans,
Salem,Margaret Cairns a Meinir George o Galfaria . Atgoffwyd
ni am waith Cymdeithas y Beibl, yr hanes am Mari Jones a
Thomas Charles, a thrwy ffilm cafwyd cip ar Ganolfan Byd
Mary Jones sydd newydd agor yn Eglwys Llanycil yn y Bala.
Cyfeiliwyd gan Eurig Davies ac offrymwyd gweddi gan Llinos
Owen. Yn ystod yr oedfa cyflwynwyd rhoddion o’r gwahanol

CLYDACH
eglwysi at waith Cymdeithas y Beibl heddiw ac fe’u derbyniwyd
gan Allistair Davies y Trysorydd.Mae gwaith Cymdeithas y
Beibl yn parhau, mae’r cyfieithadau o’r Beibl yn cael eu
gwneud gan filoedd ac ar hyn o bryd mae dros bum cant o
brosiectau ar waith er mwyn i’r Beibl gael ei gyfieithu i bawb o
bobl y byd. Mae’n dyled ni’r Cymry yn fawr iawn i bobl fel
Thomas Charles a Gruffydd Jones a fu wrthi yn dysgu pobl
drwy’r Ysgolion Sul i ddarllen a gwneud ein gwlad yn wlad
llythrennog. Mae’r Sul wedi newid a’r darllen ar y Beibl yn aml
yn cael ei esgeuluso. Mae ‘na gynlluniau newydd o hyd yn
annog pobl i ddarllen y Beibl a’i astudio. Un cynllun a weithredir
yn ardal Clydach yw Cynllun Agor y Llyfr/Open the Book lle
mae gwirfoddolwyr yn mynd i ysgolion lleol unwaith yr wythnos
i ddarllen stori o’r Beibl. Mae aelodau o’r tîm yn mynd i ysgolion
Clydach, Ynystawe, Graigfelen,Gellionnen a Threbannws.
Bydd y Parchg Dewi M. Hughes yn cynnal Astudiaeth Feiblaidd
ar Tachwedd 20 a Rhagfyr 4ydd rhwng 2 a 3.30 yng Nghapel
y Nant. Croeso cynnes i bawb 

cYtUN cLYdach
Ar nos Iau Tachwedd 6ed am 7 yn Eglwys y Santes Fair
disgwylir i Drefnydd y De Orllewin i Gymorth Cristnogol sef Tom
Defis i draethu yn Saesneg am ymgyrch Newynu dros
Gyfiawnder Cymorth Cristnogol .

MYNd I’R weINIdOGaeth
Yn y llun yma gwelir Dorothy Lewis wrth gofeb y bad glo ar
Heol Hebron. Roedd yn un o’r rhai fu’n gweddïo ar y daith
Llwybr Gweddi. Mae Dorothy yn weithgar iawn yn Eglwys y
Santes Fair ac mae wedi ei derbyn i ddilyn cwrs i
wenidogaethu yn yr Eglwys. Mae’n wraig i Gareth ac yn byw
yn y Gellifedw. Dymunwn yn dda iddi yn ei menter newydd.

Un yn mynd ac eraill yn dod yn eu lle yw’r hyn sy’n digwydd
yn aml. Dyma’r ail o gynulleidfa Eglwys y Santes Fair i
gyflwyno’i hun i waith y weinidogaeth . Yn ystod y mis ar ôl
cyfnod o ddeng mlynedd bydd y Ficer y Parchg Lyndon Taylor
yn ymddeol o’i swydd fel Ficer Eglwysi Santes Fair Clydach a
Sant Mihangel a’r holl Saint Trebannws. Dymuniadau gorau
iddo.

cYNGeRdd cadOedIad
Cynhelir Cyngerdd Cadoediad yn Eglwys y Santes Fair ar
Tachwedd 7fed am 7 o’r gloch gan Gôr Meibion y Gyrlais a
Band Pres Gwaun Cae Gurwen. Tocynnau yn £5.

MeRched Y wawR

Yn ystod mis Tachwedd roeddem fel cangen wedi gwahodd
merch leol sef Betsan Gallagher Rees i sgwrsio â ni . Mae
Betsan yn ferch i Mariel a’r diweddar John Gower Rees o
Drebannws. Clywyd ganddi am ei hoffter pan yn blentyn o greu
pethau . Mae’n debyg bod ei thad yn cadw popeth ac roedd
hithau yn ifanc iawn wedi dechrau creu. ‘Creu a chreu’ oedd
testun ei sgwrs. Mae’r diddordeb hynny wedi mynd â hi i
weithio mewn mannau diddorol iawn. Cynllunydd yw wrth ei
gwaith ac mae wedi bod yn gweithio ar gyfer lluniau rygbi ar
gyfer cylchgrawn World Rugby magazine,Bu’n gweithio gyda
Gavin Dando ar gyfer Ymgyrch Bread of Heaven;gyda Dillad y
Gweilch – Osprey Valentine Range; Cafodd ei gwaith ei
arddangos yn Efrog Newydd ac hefyd bu wrthi yn paratoi props
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ar gyfer y ffilm Gladiator. Ar hyn o bryd mae’n gofalu am ei
mam ac yn ail ddechrau creu cardiau a phapur lapio ar gyfer y
Nadolig . Cafwyd noson ddiddorol iawn yn ei chwmni a
dymunwn yn dda iddi i’r dyfodol.

PRIOdaS 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Bethan Evans a Iestyn
Griffiths ar eu priodas yn ddiweddar. Mae Bethan yn ferch i
John a Mair Evans o’r Glais a Iestyn yn fab i Keith ac Avril
Griffiths o Bwtrimawr, Betws. Fe’u priodwyd yn Eglwys Dewi
Sant Betws Rhydaman ar Fedi 27ain.

caPeL Y NaNt

deRBYN aeLOdaU
Aelodau o’r un Tïm oedd thema’r gwasanaeth a chafwyd cip
ar deulu’r disgyblion cynnar Iago a Ioan drwy ymgom fer
rhyngddynt drwy Dewi Hughes a Huw Bowen. Cafwyd sgwrs
bwrpasol iawn gan ein harweinydd Robat Powell. Pamela
Jennings oedd yn cyfeilio ac yn ystod y gwasanaeth clywyd
cyffes tri o’n hieuenctid a dderbyniwyd yn gyflawn aelodau sef
Gwion Lewis, Rhodri a Sali Nichols. Bu’r tri gyda Joyce Jones
yn dosbarthu’r Cymun a chafodd y tri groeso brwd gan y
gynulleidfa. Mae Gwion yn fab i Nerys a Dewi Lewis , ŵyr
Dorreen, a Rhodri a Sali Nichols yn blant i Mary a Peter
Nichols, ŵyrion Joan Moses . Mae’r plant wedi eu magu yn
Hebron , Carmel a Chapel y Nant a da gweld eu bod wedi
penderfynu dod i berthyn i’r eglwys. Pob bendith iddynt.

GŴYL ddIOLchGaRwch 
Cynhaliywd ein Gwyl Ddiolchgarwch ar Hydref 12.

Cynhaliwyd cwrdd cyfoes yn arddull Taize o dan ofal Janice
Walters ac Annette Hughes . Canolbwynt yr oedfa yw’r
tawelwch ymhlith y Salm a’r gweddiau a’r caneuon byr yn null
Taize. Mae wastad yn ddechreuad da i’r dydd ac yn brofiad
ysbrydol iawn i lawer.

Yr ieuenctid gyda’u harweinydd fu’n arwain y Cwrdd
Diolchgarwch a chafwyd hwyl a llawenydd wrth gydaddoli
gyda’n gilydd. Diolch i Cian Wyn,Tomos a Gwion, Betsan a
Bryn, Osian a Sion, Nel ac hefyd i Mr Les Thomas am ei
ddatganiad ar y ffidil. 

Casglwyd bwyd i’r Banc Bwyd a derbyniwuyd rhoddion
ariannol tuag at Gronfa Maggie’s, Canolfan yn Singleton sy’n
helpu gyda gofal cancr. 

Ar brynhawn Llun roedd y Grŵp Bugeilio wedi trefnu dod â
rhai o’r bobl na all ddod i wasanaeth arferol oherwydd aml
resymau. Trefnwyd gwasanaeth byr. Arweiniwyd y cyfarfod gan

ein harweinydd Robat .Diolch a Chan oedd testun cân Eleri,
Janice ac Annette . Roedd y rhai a ddaeth ynghyd yn
werthfawrogol iawn o’r gwasanaeth. Yn ystod y mis bu’r Grŵp
Bugeilio yn ymweld â’r henoed yn eu cartrefi.

Da gweld bod Tal ac Iris Williams yn well.Rydyn yn falch bod
rhai o’n haelodau wedi dod adref o’r Ysbyty. Dymuniadau
gorau i Gwyneth Watkins a Menna Date yn ystod yr wythnosau
nesaf. 

Yn ystod y mis bu oedfaon yng ngofal y Parchedig Dewi
Myrddin Hughes, y Prifardd Einir Jones Rhydaman a’r Brawd
Eifion Walters o Rhydyfro.

cYdYMdeIMLO
Blin iawn oedd gennym glywed am farwolaeth Mrs Mary Hall .
Am rhan fwyaf o’i hoes bu’n aelod o’r Eglwys Wesleaidd
Gymraeg ym Mhontardawe ac yn bregethwr lleyg gyda’r
Gylchdaith. Pan gaeodd yr achos yn Horeb ymaelododd yn
Salem yn y nawdegau ac a ddaeth yn ran o Gapel y Nant yn
ddiweddarach . Dwy flynedd yn ol aeth i fyw i Gaerdydd at
Catrin ei merch . Bu hithau a Phylip yn ofalus iawn ohoni.
Cydymdeimlwn yn fawr iawn â’r ddau yn eu hiraeth o golli un
mor annwyl.

dathLU’R weSLe GUILd.
Cynhaliwyd cyfarfod ar Hydref 19 i ddathlu canmlwyddiant
Chwaeroliaeth Wesley Guild. Arolygydd y Gylchdaith y Parchg
Howard Long fu’n annerch. Paratowyd baner arbennig i
ddathlu’r achlysur.

LLONGYFaRchIadaU
Llongyfarchiadau i Delfryn Hall a Rhiannon wrth i’r ddau
ddyweddïo yn ddiweddar. Dymuniadau gorau iddynt.

Llongyfarchiadau arbennig i Dr. Daniel Lee, MBBCH
(Anrhydedd) Caerdydd; a MRCP Coleg Brenhinol, Llundain ar
ei lwyddiant i ymarfer fel Arbenigwr Meddygol “oncology” yn
Queen’s Centre yn Hull. Ganwyd Daniel yn Llundain ond
symudodd i Fferm Hafod Las, Felindre gyda’i rieni Hoe a Diane
Lee pan yn dair oed.

Addysgodd yn ysgol Gynradd Pontlliw, Ysgol Gyfun
Pontarddulais a Choleg Gwyr cyn astudio yng Ngholeg
Caerdydd ac ar ôl graddio, ymarfer yn Abertawe a sawl ysbyty
yn Nghymru a Lloegr. Yna symud ymlaen i Leeds fel
“Cofrestrydd” cyn derbyn y swydd bwysig yn Hull. Ardderchog
yn wir.

Ganwyd ei chwaer, Katie, yn Hafod Las ac mae hithau hefyd
yn bell o gartref yn athrawes yn Sydney, Awstralia. 

Mae Hoe Lee yn aelod ffyddlon o Ymddiriedolaeth Datblygu
Mawr ac yn weithgar iawn fel trysorydd yno. Mae Diane a Hoe
am ddiolch i ffrindiau a chymdogion yn Felindre am eu
dymuniadau da a’u cefnogaeth iddo. Gobeithio y bydd synnwyr
cyffredin yn ei ddenu nôl i Cymru yw dymuniad ei fam ! Meddai,
beth yw “prescription” heb “cwtsh”? – a dim ond yng Nghymru
yn ceir hwnnw! 

FELINDRE
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YSBYtY
Mae rhai o aelodau Nebo wedi bod yn anffodus ac wedi gorfod
ymweld â’r ysbyty. Yn anffodus iawn fu Margaret Rose Jones,
Brynhyfryd Felindre pan wnaeth syrthio a thorri ei phenelin yng
nghartref Llys Tywysog. Hefyd Nancy Williams, Maestir Mawr
ond bu iddi hithau fod yn fwy lwcus a pheidio a thorri asgwrn.
Rydym yn ffodus iawn yn Felindre fod yr ysbyty yn gyfleus ac
yn diolch am wasanaeth y nyrsys a’r meddygon bob amser.
Mae Myra Mainwaring, Gwenlais Fach wedi bod yn ysbyty
Treforys wedi cael triniaeth lawfeddygol ac adref yn ei chartref
gyda’r teulu.

Yn ysbyty Treforys ac yn Nhŷ Olwen mae Joan Rees, gynt
o Gelligwm. Mae Tom Stone, Cilfaen yn ysbyty Singleton. Ein
dymuniad fel aelodau a phentrefwyr iddynt gael gwellhad llwyr
a buan.

NeUadd LeS FeLINdRe
Nos Fawth Tachwedd 4ydd. 
Noson o Sleidiau o waith yr Arlunydd o Langyfelach, Evan
Walters gan Dr. Barry Plummer, Felindre. 7.00 pm. Tocyn £4
yn cynnwys caws a gwin.
Llywydd Keith Harris. 
Nos Fawrth Rhagfyr 9fed.
Coginio a Threfnu Blodau gan Gareth Richards, Llanbed. 
7.00 pm. Tocyn £4.
Llywydd Mrs. Chris Pugh.

Mae angen arian am y Llais i fewn y mis yma am 2015 os
gwelwch yn dda, hefyd archebion am galendrau y Llais £5 yr
un trwy law Phyllis Bell.

Nos Iau, Rhagfyr 11, Siôn Corn yn y Neuadd, manylion
pellach i ddilyn.

PReGethwYR

tachwedd

2 Mr. D.C. Davies

9 Mr. Owen Pugh

16 Mr. Hywel Slaymaker

23 Parchg Meirion Evans (Cymun)

30 Mr. Eifion Davies

RhaGFYR

7 Parchg John Gwilym Jones

14 Pencwarter / Carolau

21 Parchg Desmond Davies Cymun 10.30

Gwasanaeth Carolau Dwyieithog 7 pm.

25 Gwasanaeth Bore Nadolig 9.00

28 Parchg Carl Williams`

NeBO

cYRddaU haNNeR BLYNYddOL
Y Parchg Dewi Myrddin Hughes fu’n gwasanaethu yn y gyfres,
Hydref 11eg a 12fed, Nos Sadwrn, Bore Sul a phrynhawn Sul
yng nghwmni plant yr Ysgol Sul.

Trefnwyd gwasanaeth prynhawn Sul gan Helen Jones, ar y
thema “Colli a Chael”. Llywydd oedd Eryl Jones a darllenodd
Yvonne Williams dwy ddameg, sef y Ddafad Golledig a’r Darn
Arian Colledig ac arweiniwyd ni mewn gweddi gan Phyllis Bell.
Curtis, Bethan, Gareth (Stone) a Janis Stone ddarllenodd yr
emynau.

Cawsom ddeuawd hyfryd gan ddau frawd bach, Fabian ac
Ellis Brocklesby yn canu un pennill “Iesu Tirion, gwêl yn awr”
a’r plant ac oedolion yr Ysgol Sul yn uno yn y penillion eraill.

Diolchodd y llywydd i’r Parchg Dewi Myrddin Hughes am ei
anerchiad perthnasol ar golli rhywbeth a’r llawenydd mawr o’i
ddarganfod a’i gyffelybu â phobl ar goll yn troi nôl at yr Iesu.

Diolchodd Eryl hefyd i bawb a fu mor barod i gymryd rhan a
pharatoi’r plant ac i Eiri Evans a fu’n cyfeilio yn y tri gwasanaeth
arbennig o fendithiol.

cROeSO
Croeso i Ifan Wyn Lloyd, mab newyddanedig Andrew ac
Angharad, brawd bach i Mabli, ŵyr arall I Jeff a Christine Lloyd
a gorwyr i Mary Tyler. Mae achau’r teulu Lloyd yn ddwfn ym
mhentref Trebannws ers dwy ganrif a mwy a braf yw gwybod
bod yr enw teuluol yn ddiogel am flynyddoedd i ddod. Os fydd
Ifan cystal chwaraewr rygbi a’i dad mae dyfodol timoedd rygbi
Trebannws a Chymru yn ddiogel hefyd.

YSGOL tReBaNNwS
Cafodd Edwina Ranft wahoddiad i Ysgol Gynradd Trebannws
I siarad â phlant blwyddyn 3 am wyliau a theithio tramor. Roedd
y plant wrth eu bodd yn cyfrannu i’r sgwrs ac yn daer i chwilio
i’r bag oedd yn llawn o swfeniriau a lluniau o ben draw’r byd.
Un llun a achosodd tipyn o drafodaeth oedd yr un o ymweliad
Siôn Corn I Singapore. Er bod y dyn pwysig ei hun wedi gwisgo
yn draddodiadol roedd yr haul yn disgleirio’n hyfryd a phawb
o’i gwmpas mewn dillad haf, dim sgarff na het wlân i’w gweld
yn unman! Mae’n braf gweld fod yr ysgol yn estyn croeso ac
yn gwerthfawrogi cyfraniad y pentref a’r gymdeithas. 

PaNtYcRwYS

MaRchOGaeth
Llongyfarchiadau i Megan Haf Jones a’i merlyn Waxwing Mini
Mouse ar ennill y wobr gyntaf yn y “lead rein pony, Hunter
Type” yn Sioe Bro Morgannwg ym mis Awst. Aethant ymlaen i
ennill y Bencampwriaeth “Mini Hunter Type” yn yr un sioe.
Ardderchog yn wir. Mae Megan yn 7 mlwydd oed ac yn ferch
hynaf Wyn a Rhiannon, Fferm Cynghordy Fach, Craig Cefn
Parc. Yn chwaer hŷn i Beth mae’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd
y pentref. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol.

haNNeR MaRathON
Llongyfarchiadau i Darren James, Heol y Mynydd a’i chwaer
Miranda Williams yr Alltwen am lwyddo rhedeg hanner
marathon Caerdydd yn ddiweddar yn codi arian at wahanol
elusennau drwy eu hymdrechion.

PeIRIaNNeG
Yn y llun fe welir Darren
James, Cyfarwyddwr
Rheoli gyda chwmni
peirianneg Sifil Costain,
yn sgwrsio gyda’r
Dywysoges Anne mewn
cyfarfod ynghlyn â
pharatoi perianwyr sy’n
mynd allan i wledydd
tramor i helpu pobl lleol
sydd wedi dioddef
oherwydd argyfwng neu effaith tywydd difrifol. Mae’r mudiad –
Register of Engineers for Disaster Relief – yn un byd eang ac
mae Darren yn rhan ohono. Mae’r Dywysoges yn Llywydd y
mudiad hwn ac yn gefnogol iawn i’r fenter. Cawsant sgwrs
gwerth chweil am y gwaith holl bwysig hwn.

GeNedIGaeth
Pleser nodi genedigaeth Jac Arthur Pritchard, plentyn cyntaf
Bethan (James) a Rhys, ŵyr cyntaf Sue a Gareth James
(Pontardawe) a gor-ŵyr cyntaf Hazel James, Heol Clydach
Craig Cefn Parc a June Booth, Pontardawe, aelod yn Sant
Pedr. Ganwyd ar 17 o Fedi. Pob dymuniad da i Jac a’i rieni
sydd wedi ymgartrefu yn Llantilio Crossenny, ger y Fenni.

CRAIG CEFN PARC

TREBANNWS
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9 tachwedd: OedFa I GOFIO’R RhYFeL BYd cYNtaF 
Oedfa i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf a chysegrir dwy sedd yn y
fynwent. Cymerir rhan gan y Rheithor a’r Gweinidog a Chôr
Rygbi Treforys (Arweinydd Huw Rees) ac Angharad Brinn.
Croeso i bawb i’r oedfa ac i weld yr arddangosfa a baratowyd
gan Huw George.

12 tachwedd: daRLIth edwaRd LhUYd 
Yr Athro Siwan Davies fydd yn traddodi ar y testun ‘Newid
hinsawdd sydyn: datgelu cyfrinachau’r gorffennol’. Cynhelir y
ddarlith yn Narlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol
Abertawe am 5.30y.h. Mynediad am ddim. 

12 tachwedd: cwRdd chwaRteR cYFUNdeB
GORLLewIN MORGaNNwG YR aNNIBYNwYR 
Cynhelir yn Bethel Sgeti am 7y.h.

14 tachwedd: NOSON I ddathLU PeN BLwYdd Pobol

y CwM YN 40!
Cynhelir yn Neuadd Cwmllynfell am 7y.h. 
Dewch i gael blas ar y gyfrol newydd hyfryd hon ac i glywed rhai
o actorion y gyfres yn sgwrsio â’r awdures Lowri Haf Cooke.
Mynediad am ddim. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith
Castell-nedd Port Talbot ar 01792 864949.

14 tachwedd: cwIS hwYL ceNedLaethOL  MeRched Y
wawR GORLLewIN MORGaNNwG 
Cynhelir yn Swit Lewis Jones, Gorseinon am 7.y.h.

17 tachwedd 2014: “cURSe, BLeSS, Me NOw”: dYLaN
thOMaS aNd SaUNdeRS LewIS
Darlith gan yr Athro Tudur Hallam. Cynhelir yn Narlithfa Wallace,
Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe am 6.30y.h. Croeso i bawb. 

18 tachwedd: BReUddwYdIO’R wYBReN LaS 
Noson gyda’r ffotograffydd Aled Rhys Hughes. Cynhelir yng
Nghapel Calfaria, Clydach am 7y.h.

20 tachwedd: aStUdIaeth FeIBLaIdd daN aRweINIad
Y PaRchG dewI MYRddIN hUGheS
Cynhelir rhwng 2 a 3.30y.p. yng Nghapel y Nant. Croeso i bawb.

21 tachwedd: GIG Y Gwach: LLew daVIeS YN ceFNOGI
LOwRI eVaNS a’R BaNd
Gig am ddim yn Nhafarn y Gwachel, Pontardawe am 8:30y.h.
Croeso i bawb!
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Menter Iaith Castell-nedd Port
Talbot ar 01792 864949.

DigwyDDiaDur 

Cwm Tawe

 4 RhaGFYR: ‘cReU aR GYNGhaNedd’: daRLIth
aGORIadOL YR athRO aLaN LLwYd
Cynhelir yn Narlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol
Abertawe am 6.30y.h. Croeso i bawb.

9 RhaGFYR: GwaSaNaeth caROLaU cYMORth
cRIStNOGOL 
Yn Eglwys y Santes Fair Clydach gyda Band Byddin yr
Iachawdwriaeth am 7.30.y.h.

9 RhaGFYR: PataGONIa cwMNI MeGa
Neuadd Gwyn, Castell Nedd am 10y.b. neu 1.y.p.
Tocynnau yn £8 i blant ysgol.

11 RhaGFYR: SIOe NadOLIG cYw
Neuadd Gwyn, Castell Nedd am 11.30y.b., 1.45.y.p. neu 5.45y.h.
Tocynnau yn £7 i oedolyn, £5 i blentyn, Teulu yn £21. I brynu
tocynnau, ffoniwch Galeri, Caernarfon ar 01286 685222 neu
ewch i www.galericaernarfon.com

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.

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
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Loti yn camu nôl mewn hanes
Mae myfyrwraig o Gaerdydd,
sy'n breuddwydio am fod yn
gyflwynydd teledu rhyw ddydd,
am gamu nôl mewn amser, i
ymddangos fel morwyn yn y
gegin mewn cyfres hanes byw
S4C, Y Llys.

Bydd Loti, cyn-ddisgybl yn
Ysgol Gyfun Ystalyfera ac sy'n
wreiddiol o’r Creunant, ger
Castell-nedd, yn camu nôl i
Dretŵr ym Mannau Brycheiniog
gyda 16 arall, gyda'r nod o fyw
fel y gwnaethon nhw yn 1525 am bron i dair wythnos. Darlledir
y rhaglen ar S4C nos Sadwrn, 1 Tachwedd.

"Fi mor gyffroes! Bydd e'n brofiad newydd i fi, byw 'da pobl,
ac mor wahanol i fywyd bob dydd. Un dydd fi moyn mynd i
mewn i'r cyfryngau yn y pendraw, falle fel cyflwynydd, felly
bydd hwn yn brofiad gwych i fi, dw i'n dwli ar fywyd y Tuduriaid
hefyd, a dw i'n dwli ar y syniad o fynd nôl mewn hanes."

Mae Loti yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Cymraeg a
Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi'n
poeni ychydig am golli ei hastudiaethau, ond yn credu y bydd
y profiad o weld sut oedd pobl yn byw yn ystod teyrnasiad Hari
VIII yn ddiddorol.

"Y peth gwaethaf fydd peidio gallu cysylltu â neb, dw i'n
poeni 'chydig am golli gwaith. Fi wastad yn cysylltu gyda theulu
a ffrindiau, bydd hi'n od peidio siarad gyda nhw."

Mae Loti, fydd yn chwarae rhan morwyn y gegin yn Y Llys,
yn byw mewn fflat yn Cathays gyda'i chwe ffrind, yn dweud ei
bod yn anobeithiol yn y gegin.

"Fi ddim yn dda iawn yn gwneud pethau bob dydd, pethau
cyffredinol hawdd i bobl eraill, fi wastad yn torri pethau. Dw i

wedi gwella ers mynd i'r brifysgol, fi'n gallu gwneud tsilis a chyri
nawr. Pryd fi'n dod mas o'r Llys fi'n gobeithio gallu gwneud lot
mwy o brydau!"

Ond ni fydd cyri na tsili ar fwydlen yn Y Llys yn Nhretŵr, a
dywed Loti y bydd prydau yn sylfaenol yno.

"Fi'n meddwl y bydd 'na lot o gig yna. Fydd dim tatws ar
gael. Pryd fi'n edrych nôl ar y cyfnod fi'n credu y bydd 'na lot o
hela, a dw i hefyd yn meddwl y bydden nhw'n bwyta lot o
wahanol adar."

Yn 1525 doedd dim trydan, gwres canolog, dwr glân ac yn
sicr dim cyfryngau cymdeithasol . Nid yw Loti yn poeni chwaith
am absenoldeb sychwyr gwallt na sythwyr gwallt yn y llys,
"mae fy ngwallt i'n gyrliog" dywed. Ond mae hi'n credu y bydd
hi'n colli ei cholur. 

Bydd dillad o ddydd i ddydd yn cael ei ddisodli gan staes a
boned.

Fi'n edrych yn ddoniol! Pan wisgais i'r dillad yn y diwrnod
hyfforddi daeth yr holl syniad yn fwy byw. Roedd e'n reit
anghyfforddus a chaled i roi'r dillad 'mlaen, ac mae'r boned
bach gwyn yn rhyfedd. Mae e reit wahanol, fi'n teimlo fel bo fi'n
mynd nôl i Ŵyl Ddewi!

Bydd Loti hefyd yn colli ei thrainers, gan ei bod yn rhedeg
os ydi hi'n teimlo dan straen, ac yn teimlo bod hynny yn tawelu
ei meddwl hi. Fodd bynnag, mae hi yn teimlo y bydd bywyd
mewn llys Tuduraidd yn fwy heddychlon na'i bywyd presennol." 

"Fi'n meddwl y bydda i'n dihuno'n gynnar. Fi ddim yn credu
y bydd e'n brysur drwy'r dydd. Yn fy mywyd pob dydd fi'n mynd
mas, a fi'n fishi, ond fydd e ddim yn hectig, a fydd gen i ddim
cant a mil o e-byst i ateb."

Mae Y Llys yn dechrau nos Sadwrn, 1 Tachwedd. Bydd
isdeitlau Saesneg ar gael. Cynhyrchiad Boom Cymru ar gyfer
S4C. Noddir ‘Y Llys’ gan Wasnaeth Twristiaeth Cyngor Sir
Powys
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TUDALEN i’R PLANT
tymor yr hydref. Dyma gwis gyda’r atebion yn dechrau gyda H Y D R E F

Anfonwch eich hatebion gyda’ch enw, cyfeiriad ac oedran at: John Evans, 23, Parc Kingrosia, Clydach, SA6 5PN neu drwy e-bost
at llais@tiscali.co.uk Fe fydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi yn y rhifyn nesa’ o’r Llais. POB LWC!

1.  Caredig iawn, iawn
2.  Mae gormod ohono yn ddrwg i chi ond rhaid cael

tipyn bach i roi blas ar fwyd.
3.  Amser i ymlacio.
4.  Stori am y gorffennol.
5.  Tlws, pert, prydferth.
6.  Yn groes i ryfel ac ymladd.
7.  Tywydd.

8.  Y pethau rhwng rhaglenni S4C.
9.  Os ydy’r tîm yn paratoi ar gyfer pencampwriaeth,

rhaid iddyn nhw gael llawer o hyn.
10.  Gair arall am ‘cwsg’.
11.  Dŵr y môr.
12.  Yn groes i anodd.
13.  Y grwp o bobol sy’n cynnwys tadcu a mamgu.
14.  Breuddwyd sy’n rhoi braw i chi.

h

Y

1.  Blodyn yr Alban.
2.  Maint bach iawn.
3.  Mae pobl yn ofni mynd i’r hen dŷ rhag ofn bod ___

yno.
4.  I yrru car rhaid i chi gael trwydded, treth ac ___.
5.  Dod i’r golwg.
6.  Dim ond yn y nos y mae hwn yn hedfan.
7.  Mae dechrau’n syth ar ôl hanner nos heno.
8.  Beth ydy Sgomer?

9.  Os ydych chi’n ___ digon, efallai y byddwch chi’n
cael llwyfan yn yr Urdd.

10.  Gair arall am bihafio.
11.  Gair arall am brolio.
12.  Mae’n digwydd mewn rhyfel yn anffodus
13.  Mynd heb fwyd am amser.
14.  Roedd Iwl Cesar yn un o’r rhain.
15.  Mae geiriadur yn dweud beth ydy ___ geiriau.

R
1.  Prif fwyd pobl y Dwyrain Pell.
2.  Mae mwy o goch arno yn y gaeaf nag yn yr haf.
3.  Os ydych chi’n coginio rhywbeth newydd rhaid i

chi gael y ___.
4.  Os ydy rhaglen ar y teledu ddim yn fyw mae hi

wedi cael ei ___ ymlaen llaw.
5.  Pobl yn rhedeg yn erbyn ei gilydd.

6.  Defnydd y teiars ar eich beic a’ch car.
7.  Yr unig ffordd i’r lleuad ydy mewn un o’r rhain.
8.  Mae Harrods yn siop foethus ond mae

Poundstretcher yn siop ___.
9.  Roedd pawb yn y ddrama’n wych ar wahân i

Gwyn. Doedd o ddim wedi dysgu ei ___ yn iawn.

F
1.  Yn hardd, yn borffor ac yn tyfu yn yr ardd.
2.  Defnydd llyfn iawn i wneud llenni a chlustogau ar

eich soffa. 
3.  Mae’r ffliw yn enghraifft o un.
4.  Dydyn nhw ddim yn parchu ceir a thai pobl eraill.

5.  Chi eich hun.
6.  I fyny yn uchel iawn yn yr awyr.
7.  Byddaf i’n cael pâr o ___ yn y tywydd oer.
8.  Mae’n dywyll fel bol buwch neu fel y ___.
9.  Dim ysmygu yn y ___ hon.

d
1.  Mae’n nhw’n tyfu yn wyllt ar ochrau’r llwybrau ac

yn pigo.
2.  Anifail bach swil ond côt sy’n gallu pigo.
3.  Yr aderyn lleiaf yn yr ardd.
4.  Ar ôl i’r lori gyrraedd Tesco mae’n gorfod ___.
5.  Astudiaeth o greigiau.
6.  Yn groes i drygioni.
7.  Gair i ddisgrifio rhywun sy ddim yn gallu gweld.
8.  Llond llaw o rywbeth ydy ____.
9.  Ar ôl prynu tŷ rhaid ei lenwi gyda beth?

10.  Os ydych chi’n gwario mwy o arian nag sydd
gennych chi rydych chi mewn ___.

11.  Gair arall am cwm a glyn.
12.  Os ydy rhywbeth yn anodd peidiwch â rhoi i fyny

yn rhy gyflym. Rhaid ___.
13.  Papur ___ ydy’r Times.
14.  Os ydy pethau’n gymysglyd rydych chi’n

dechrau ___.
15. Gair sy’n disgrifio jôc ___ os ydy’n gwneud i chi

chwerthin.

e
1.  Yn arbennig o dda = yn ___ o dda.
2.  Mae pobl yn paratoi ___ i ddweud ble mae eu

harian yn mynd ar ôl iddynt nhw farw.
3.  Rydyn ni’n pleidleisio mewn ___.
4.  Mae rhywun sy’n ___ o drosedd yn mynd i’r

carchar.
5.  Dringo, mynd i fyny.
6.  Y gwyn ar y tonnau ar y môr.
7.  Yr aderyn mwyaf yn y byd.
8.  Y noson cyn neithiwr.

9.  Os ydych chi’n edrych i fyny at rywun rydych
chi’n ___ y person hwnnw.

10.  Pan ydych chi’n cael problem gyda’ch gwaith,
mae’r athro’n gallu ___.

11.  Shiafio.
12.  Mae Cymorth Cristnogol yn un.
13.  Gair arall am gopïo.
14.  Aderyn sy’n enwog am ei gân swynol yn y nos.
15.  Mae llawer o’r rhain yn y Llais bob mis.


