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Noson i’w chofio
Roedd Canolfan y Celfyddydau ym Mhontardawe
dan ei sang nos Wener, 2 Mai
pan gynhaliwyd noson hynod
gyfoethog i gofio’r diweddar
Brifardd Dafydd Rowlands.
Croesawyd y gynulleidfa niferus
gan John Evans, Clydach ac
amlinellodd fwriad deublyg y noson,
sef coffáu’r Prifardd a’r cyn
Archdderwydd Dafydd, a sefydlu
Cronfa Goffa a fyddai’n fodd o
hyrwyddo ieuenctid yr ardal i astudio’r
Gymraeg yn y Brifysgol.
Darllenodd Rhian Morgan un o
ysgrifau enwocaf Dafydd Rowlands,
sef ‘Sgidie Bach Llandeilo’ ac yna
cyflwynodd ffilm fer am Gwenallt a’i
a
Mhontardawe
ym
gynefin
sgriptiwyd ac a leisiwyd gan Dafydd,
sef Ar Waelod y Cof.
Cafwyd llu o atgofion gan y Prifarddd a’r cyn Archdderwydd
Meirion Evans am gyfeillgarwch oes â Dafydd, yn cychwyn o’u
dyddiau yn Ysgol Ramadeg Pontardawe, a dylanwad Eic
Davies arnynt. Cawsom gipolwg ar Ddafydd, y bardd a’r llenor,
y ffigwr llenyddol cyhoeddus a’r gŵr preifat a werthfawrogai
uwchlaw dim gwmni ei deulu a’i gydnabod agos.
Dangoswyd ffilm fer arall a
sgriptiwyd ac a leisiwyd gan
Dafydd, sef Diwedd y Canu,
Diwedd y Canmol, a ddangosai
Gapel y Baran a’i addolwyr yn
y 1980au.
Atgofion personol a gafwyd
hefyd gan Tegwyn Jones,
Aberystwyth, gan ganolbwyntio
ar ymweliad â’r India yng
nghwmni Dafydd. Gwahoddwyd Mrs Magaret Rowlands i’r
llwyfan i ddadorchuddio gwaith
celf nodedig a luniwyd gan
Tegwyn, sef llythreniad cain o
‘Plwy Mebyd a Gweryd’ gan
Ddafydd. Cyflwynwyd print
cyntaf y gwaith i Mrs Rowlands
gan Tegwyn. Yna darllenwyd

‘Plwy mebyd a gweryd’ gan
Sara, a ‘Dere fy Mab’ gan
Sioned, wyresau Dafydd.
Canodd côr Twrw Tawe
deyrnged i Dafydd a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer
yr achlysur. Gydag adleisiau
cynnil o ‘Y Cwm’ a ‘Physgotwyr
y Perl’, sef un o hoff ganeuon
clasurol Dafydd, yng ngherddoriaeth a chyfeiliant hudolus
Elfair Jones, roedd y datganiad
yn drawiadol. Diolch i Naomi
Morris am arwain y côr a Cath
Price am gynorthwyo gyda’r
hyfforddi.
Cafwyd atgofion am gyfnod
creu a ffilmio Licoris Olsorts
gan Dilwyn Jones, cynhyrchydd y gyfres, a chyflwynodd y
bennod ‘Bodi lein a gwglis’ ar y
sgrîn fawr. Diddanwyd y gynulleidfa drwy weld eto gymeriadau’r gyfres, ynghyd â Syr Garfield Sobers a Don Shepherd yn
ffilmio’r rhifyn ar gae chwarae Ysgol Ystalyfera.
I gloi’r gweithgareddau, cynhaliwyd ocsiwn a raffl o dan ofal
Alun Wyn Bevan ac offrymwyd y diolchiadau gan John Evans.
Diolch i bawb a gymerodd ran yn y noson, a fu ynghlwm wrth
y trefniadau ac i bawb a fynychodd yr achlysur ac a gyfrannodd
i’r Gronfa Goffa, gan obeithio, maes o law,
sefydlu ysgoloriaeth i gynorthwyo rhai o
ieuenctid yr ardal i barhau â’u hastudiaethau
Cymraeg.
Gellid cyfrannu at Gronfa Goffa Dafydd
Rowlands drwy anfon at y Trysorydd: Huw
Bowen, Nant yr arian, 2 Parc Waverley,
Clydach, Abertawe SA6 5JZ (01792 842102).
Rhif banc y cyfrif ar gyfer trosgwlyddiad
ariannol yw: 77-65-11: 30387660.
I brynu print o waith Dafydd wedi’i
lythrennu’n gain gan Tegwyn Jones, (£40)
cysyllter â Gareth Richards yng Ngwasg
Morgannwg, Uned 27, Parc Busnes
Mynachlog Nedd, Castell-nedd SA10 7DR
(01792 815152) neu mmmmmmmmmmmmm
gwasgmorgannwg@gmail.com
Llun: Tegwyn Jones gyda’i gampwaith

Llais
Bod yn gymro
Myfyrio roeddwn pa ddydd ar y gerdd “Hon” gan T. H. ParryWilliams. Meddyliwch am funud am linellau agoriadol y gerdd:
“Beth yw’r ots gennyf i am Gymru? Damwain a hap
Yw fy mod yn ei libart yn byw. Nid yw hon ar fap
Yn ddim byd ond cilcyn o ddaear mewn cilfach gefn,
Ac yn dipyn o boendod i’r rhai sy’n credu mewn trefn.”
Ysgytwol on’d yw e! Ydych chi’n cytuno? Ond credwch fi, mae
’na lawer o’n cyfoedion a rhieni yma yng Nghwmtawe nad
ydynt yn poeni o gwbl am Gymru na’r iaith Gymraeg. Mae ’na
lawer iawn o Gymry Cymraeg sydd heb drosglwyddo’r iaith i’w
plant, ac yn edrych ar Gymru a’r iaith Gymraeg “yn dipyn o
boendod i’r rhai sy’n credu mewn trefn”. Fel y dywed ParryWilliams:
“Peidiwch, da chi.
A chlegar am uned a chenedl a gwlad o hyd
Mae digon o’r rhain heb Gymru i’w cael yn y byd.”
Sawl gwaith ’rych chi wedi clywed pobl yn dweud “rwy cystal
Cymro â chi er nad wy’n siarad yr iaith” - ie, y Cymry un-dydd
pan fo tim rygbi Cymru yn herio’r gwledydd ar Barc yr Arfau,
ac yn enwedig yn erbyn y Saeson. Mae’r bardd yn parhau yn
yr un cywair:
“Rwyf wedi alaru ers talm ar glywed grwn
Y Cymry, bondigrybwyll yn cadw swn.”
Ydy’r gerdd yn eich siomi ac yn eich dadrithio? - ni, y bobl
bondigrybwyll sy’n poeni am yr iaith a chyflwr ein gwlad - ni
sy’n cadw swn!
Ond arhoswch funud, mae hanner olaf y gerdd yn newid mae’r bardd yn edrych o’i gwmpas - ei ardal, ei gynefin sydd
mor annwyl iddo, ac mae’r cyfan yn ei ysigo i’r byw:
“Mae rhyw ysictod fel petai’n dod drosof i
ac mi glywaf grafangau Cymru’n dirdynnu fy mron,
Duw a’m gwaredo, ni allaf ddianc rhag hon.”
Na, mae gafael Cymru ynddo yn rhy dynn iddo ddianc rhagddi
- amhosib yw dianc. Dyna’r ysbrydoliaeth a’r symbyliad i ParryWilliams, ac i bawb sy’n caru Cymru, ei hiaith a’i
thraddodiadau.
“O bydded i’r heniaith barhau.”
Mae’r bardd Gwenallt yn ei soned “Cymru” ac Abiah Roderick
yn ei delyneg “Bod yn Gymro” - y ddau ohonynt â chysylltiadau
â Chwmtawe, yn taro’r un tant yn eu cerddi hwy. Cewch ragor
gennyf maes o law.
John H. Evans

Golygydd mis Mehefin

Eurig Davies
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 Mai 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.
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Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys
Arweinydd: D. HUW REES B.MUS (Hons)

31ain CYNGERDD BLYNYDDOL
Artistiaid Gwadd:

SOPHIE EVANS (Dorothy yn Wizard of Oz)
ac
EIRIAN DAVIES
Huw Tregelles Williams (Organ)

Capel y Tabernacl Treforys
Nos Sadwrn Mai 17, 2014 am 7 o’r gloch
Tocynnau £10, £8 ar gael oddi wrth
Gary Nicholas (01792) 774862 neu drwy
ebostio morristonrfcchoir@tiscali.co.uk

WytHNos CyMoRtH CRistNogoL
Mae Wythnos Cymorth
Gristnogol eleni (11-17
Mai) yn adrodd storïau rhai
pobl, ond yn sôn hefyd am
yr hyn sy’n cael ei wneud
i’w helpu.
Yn y Swdan, wedi
blynyddoedd o alltudiaeth
yng ngogledd y wlad, penderfynodd Anoon Aleu a’i gŵr,
Madut, ddychwelyd i’w hen gartref yn Ne Swdan. Yn wyneb
caledi a’r profiad dirdynnol o golli mab yn yr wythnos gyntaf
yn ôl, fe gawsant gynhaliaeth gan Gymorth Cristnogol fel
eu bod yn medru adeiladu cartref parhaol.
Yng Ngholombia mae Cymorth Cristnogol yn rhoi
cynhaliaeth i filoedd o deuluoedd sydd wedi’u gyrru allan
o’u tiroedd gan fasnachwyr cyffuriau. Yn eu plith mae teulu
Edile, bachgen 9 oed, a welodd ei dad yn cael ei ladd, cyn
iddo orfod ffoi gyda’i fam a’i fam-gu. Maen nhw erbyn hyn
wedi cael cartref mewn cymuned newydd, Las Camelias, a
gaiff ei gydnabod yn Llys lawnderau Dynol RhyngAmericanaidd. Ac yn Irac yn yr un modd, bu’r mudiad yn
helpu pentrefwyr Zanan Bchuck i bwyso ar i’r llywodraeth
sicrhau dŵr glân a thrydan.
Os hoffech wybod sut y gallech chi fod yn rhan o Wythnos
Cymorth Cristnogol yn eich ardal, cysylltwch â’ch swyddfa
leol ar 029 2084 4646; e-bost: caerdydd@cymorthcristnogol.org neu ewch i www.christianaid.org.uk/cymru

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

POBOL Y CWM

CORNEL NATUR

Euros Jones Evans

Dewi Lewis

Er iddo ymgartrefu yng Nghwmtawe ers 1970 - dechrau yng
Ngellinudd lle bu yntau a’i briod
Pat yn treulio blynyddoedd cyntaf
eu priodas cyn symud i
Ystradowen, Cwmllynfell (ardal
genedigol Pat), fe anwyd Euros
ym mhentref Login yn Nyffryn Taf
yn Ne Orllewin Sir Gaerfyrddin am
y ffin â Sir Benfro, ac fe glywir
tafodiaith bersain Sir Benfro ar ei
dafod-leferydd. Euros yw’r ifancaf
o bedwar brawd - cafodd ei
addysg fore yn Ysgol gynradd Ffynnon-wen, ac yna symudodd
y teulu i Rosllannerchrugog yn 1957 pan gafodd ei dad y
Parchg T. Jones Evans alwad i wasanaethu yno. Felly
derbyniodd Euros ei addysg uwchradd i gyd yn Ysgol
Ramadeg y Bechgyn, Rhiwabon. Oddiyno aeth i Goleg
Prifysgol Cymru, Abertawe lle graddiodd gydag anrhydedd yn
y Gymraeg yn 1967, a dyfarnwyd gradd M. A. iddo gan Goleg
y Brifysgol, Aberystwyth yn 1974.
Dechreuodd ar ei yrfa fel athro yn Ysgol Ramadeg y
Bechgyn,Aberdar ym Medi 1968 lle bu’n Bennaeth yr Adran
Gymraeg, yna yn Ysgol Gyfun Llanhari, ac wedyn yn Ysgol
Uwchradd Dyffryn Aman, Rhydaman. Tra’n Rhydaman fe’i
penodwyd yn Brif Arholwr un o arholiadau newydd TGAU, sef
Cymraeg Estynedig. O dipyn i beth fe’i penodwyd yn Hyfforddwr Cenedlaethol y Gymraeg dros Gymru i gyd, cyn ei benodi
yn Ymgynghorydd ac Arolygwr y Gymraeg ym Morgannwg
Ganol cyn ymddeol o’r swydd honno yn 2000 oherwydd
afiechyd.
Dros 40 mlynedd bu Euros yn gwasanaethu eglwysi’r ardal
a thu hwnt fel pregethwr lleyg cyn derbyn galwad i fod yn
weinidog ordeiniedig ar eglwysi Providence, Llangadog,
Bethlehem Dyffryn Ceidrych, Jerwsalem a Chapel Maen,
Gwynfe yn 2012. Yn ystod y blynyddoedd 1974 hyd at 2012
bu Euros yn amlwg yng ngweithgareddau Eglwys Brynllynfell,
Cwmllynfell lle bu’n flaenor ac yn ysgrifennydd.
Mae Euros yn berson amryddawn a’i ddiddordebau yn
ymestyn o’r creadigol i’r ymarferol. Euros oedd golygydd cyntaf
ein papur bro Llais nol yn 1979, ac o bryd i’w gilydd cawn
gyfraniad cyfoethog ganddo pan fo’r amser yn caniatau.
Ymddiddorodd yn y gynghanedd pan yn ifanc iawn - yn 14 oed
fe ymunodd â dosbarth y gynghanedd dan arweiniad y bardd
enwog Euros Bowen, gan ennill yn hwyrach nifer o gadeiriau
eisteddfodol.Bu’n feirniad yn yr Adran Lenyddiaeth yn yr
Eisteddfod Genedlaethol droeon,a gwelwyd ei ddoniau fel
Meuryn mewn llawer Talwrn y Beirdd hwyliog yn yr ardal.
Roedd Euros yn dipyn o ddyfeisiwr - yn 1977 llwyddodd i ennill
patent ar ei ddyfais - “Yr ieithiadur Saesneg-Cymraeg”, yn
ogystal â chyhoeddi nifer o lyfrau ym myd addysgu’r Gymraeg
megis, “Torri Gair” a “Trendi”. Wedi ymddeol yn 2000
dechreuodd ymddiddori mewn gwaith coed yn enwedig
“turnio”, ac ar ol dilyn cwrs rhan amser yng Ngholeg Sir Gar
dyfarnwyd bod ei waith fel myfyriwr saer celfi ymhlith y goreuon
o’r holl grefftau â gysylltir â’r arholiad City and Guilds ym
Mhrydain. Bron ymhob ystafell yn eu cartref ar Heol Newydd,
Tomenowen mae enghreifftiau o’i waith celfydd.
Mae’n hoff o seiclo, a llwyddodd cyn ymddeol i seiclo yr holl
ffordd o’r Rhyl i Abertawe (171 milltir) mewn diwrnod gan godi
£2,000 i’r ganolfan iechyd leol yn Ystradgynlais. Mae wedi bod
yn gefnogwr brwd o dim peldroed Abertawe am dros hanner
canrif ac yn parhau felly. Un o’i brif ddiddordebau ers 10
mlynedd yw canu gyda chor Bois y Castell, Llandeilo, ac ar hyn
o bryd maent ar daith yng Nghanada. Mae’n cydnabod
cefnogaeth ei annwyl briod Pat a’i ferched Eleri Mai Anderson
ac Eiry Wyn Miles, ei fab-yng-nghyfraith Gary Anderson wrth
gyflawni ei orchwylion. Mae’n dotio ar ei wyresau a’i wyr, Ffion
Eleri a Lowri Elan Anderson a Ioan Morgan Anderson.
Dymuna’r Llais yn dda i Euros wrth wasanaethu pobl ardal
Llangadog.
John H. Evans

PLa aR gyNNyDD
Tybed sawl un o ddarllenwyr y Llais sydd ymysg y 22%? Oes
unrhyw un am gyfaddef y fath drosedd? Siwr o fod eich bod yn
ceisio dyfalu am beth yn y byd rwyf yn sôn? Wel cyfeirio rwyf
at y nifer o gymdogion ym Mhrydain sydd wedi cyfaddef mewn
arolwg diweddar eu bod wedi taflu malwoden i ardd cymydog.
Yn dilyn gaeaf digon gwlyb a mwyn mae’r boblogaeth o falwod
(snails) a gwlithod (slugs) wedi cynyddu yn aruthrol. Cymaint
felly fel bod un o bob pump
person yn ddigon parod i daflu’r
creaduriaid dros y clawdd neu’r
berth i ardd cymydog. Mae’n
debyg mai ardal Llundain yw’r
gwaethaf am y fath ymddygiad
gyda’r Alban ar waelod y tabl.
Ers tro byd mae difa malwod a
gwlithod wedi bod yn bwnc sensitif gan fod defnyddio peli pla
laddwyr yn gallu bod yn andwyol i greaduriaid eraill ac i’r
amgylchedd. Pa ffordd mwy cyfeillgar a diogel felly na thaflu’r
trueiniaid o’r golwg? Wrth gwrs ateb byr dymor yw hynny gan
fod y malwod neu’r gwlithod yn eu tro am drafeilio yn ôl ymhen
amser yn enwedig os oes ambell i blanhigyn “blasus” yn tyfu
yn eich gardd. Yn ddiweddar bum yn gwylio fidio a wnaed yn
ystod oriau’r nos o falwod ar eu teithiau .Yr hyn a wnaed oedd
paentio cragen y malwod gyda phaent sy’n goleuo yn y
tywyllwch. Roedd hi’n syndod pa mor bell ac i gymaint o
wahanol gyfeiriadau roedd y creaduriaid yn teithio. Yn yr ardd
yma yng Nghlydach mae’n dipyn o gamp ceisio rheoli’r pla.
Tra’n gwrando ar Radio Cymru clywais gyngor digon buddiol i
geisio cadw’r tacla i ffwrdd. Dyfrio’r planhigion gydag hylif
gwrtaith gwymon (seaweed extract). Mae’n debyg bod yr halen
yn yr hylif yn ddigon i gadw’r malwod a’r gwlithod draw mewn
modd “cyfeillgar”. Y gyfrinach yw ei ddefnyddio yn ddigon
cynnar yn y tymor gan y gallai un noson o loddesta gan y
malwod greu difrod sylweddol.Rwyn hoff iawn o englyn T. L.
Stevens, Talgarreg:
Hen un od yw’r falwoden – mewn salad
Mae’n sylwedd anniben;
Yn y ffa mae’n stwffio’i phen,
Hen bitsh lle bo cabetshen.
Nid malwod a gwlithod yn unig sydd wedi elwa o’r gaeaf mwyn.
Yn anffodus mae llygod ffyrnig (rats) hefyd ar gynnydd.
Amcangyfrifir bod y boblogaeth oddeutu 81 miliwn ym
Mhrydain, gydag arbenigwyr yn amcangyfrif bydd y boblogaeth
yn tyfu i 100 miliwn erbyn diwedd y flwyddyn. Nodir bod sawl
ffactor yn gyfrifol am y tŵf. Tywydd mwyn, cyflenwad da o fwyd
a’r ffaith eu bod erbyn hyn yn gallu gwrth sefyll gwenwyn sydd
yn cael ei osod i’w lladd. Chydig iawn y gallwn ei wneud am y
tywydd ond awgryma arbenigwyr ar reoli pla y gallwn wneud
tipyn mwy ynglŷn â rheoli gwastraff a gosod gwenwyn. Mae’n
debyg bod llygod ffyrnig yn elwa ar yr holl fwyd yr ydym fel
cymdeithas yn ei daflu. Wrth gwrs nid yw’r sefyllfa yn cael ei
helpu gan y ffaith bod cyfnod casglu sbwriel gan gynghorau
wedi ei ymestyn i unwaith bob pythefnos. Barn yr arbenigwyr
yw nad yw’r person cyffredin yn rhoi digon o wenwyn allan i
ladd y creaduriaid. Diogelwch anifeiliaid anwes a phlant sydd
yn bennaf gyfrifol am hyn. O ganlyniad i’r maint isel o wenwyn
mae’r llygod yn gallu gwrthsefyll y gwenwyn a’r gallu yma yn
cynyddu o un genhedlaeth i’r llall. Y mae hyn o gryn bryder gan
fod llygod ffyrnig yn gallu magu cenawon (pups) o fewn 21
diwrnod a chymaint â 14 cenau ymhob torllwyth (litter). Ar ben
hyn gall oes llygoden ffyrnig fod hyd at dair blynedd - er bod y
mwyafrif yn marw o fewn blwyddyn o’u geni. Da chwi cysgwch
yn esmwyth er gwaethaf y pla.
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COF Y CWM
Steven Thompson
siopau y gweithwyr:
Cymdeithasau Cydweithredol yn y Cwm
Mae tudalennau’r papurau newydd dros y misoedd diwethaf
wedi bod yn llawn storïau am drafferthion y Banc Cydweithredol. Yr ydym wedi darllen am benderfyniadau
trychinebus, twpdra rheolaethol, a cholledion enfawr sydd yn
bygwth dyfodol y banc. Ond, mae gan y mudiad cydweithredol
hanes llawer mwy llewyrchus na’i sefyllfa bresennol, yn
enwedig yng Nghwm Tawe.
Er y cafwyd grwpiau neu gyfundrefnau cydweithredol yn
ystod y ddeunawfed ganrif a dechrau’r bedwaredd ganrif ar
bymtheg, gan gynnwys ymdrechion a ysbrydolwyd gan y
Cymro Robert Owen yn ystod y 1830au, ni ddaeth y mudiad
cydweithredol i amlygrwydd tan ganol y bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Mae’r mudiad cydweithredol modern yn tarddu o
ymdrechion y Rochdale Pioneers, a sefydlodd y gymdeithas
gydweithredol gyntaf ym 1844.
Prif egwyddor y cymdeithasau cydweithredol oedd ffurfio
cymdeithas o brynwyr er mwyn agor eu siop eu hunain lle y
gallent wneud eu siopa ond hefyd rannu unrhyw elw ymysg ei
gilydd yn lle cyfoethogi un unigolyn. Rhannwyd unrhyw elw a
wnaed trwy randaliadau (dividends) a dalwyd i bob aelod yn ôl
pob punt a wariwyd ganddynt yn y siop. Mewn gwirionedd,
byddai rhai aelodau yn derbyn y rhandaliadau gan ddefnyddio’r
arian i brynu darn o ddodrefn ar gyfer y tŷ neu ddilledyn, tra y
byddai eraill yn gadael y rhandaliadau yng nghyfrif y
gymdeithas fel cynilion rhag ofn y deuai anawsterau ar eu
traws yn y dyfodol.
Yn achos Cymdeithas Gydweithredol yr Alltwen a Phontardawe, a
sefydlwyd yn 1876, er enghraifft,
talwyd rhandal o 2s.6c. am bob punt a
wariwyd ym 1899-1900, a chafodd
£451 ei ddosbarthu ymhlith y 563 aelod
yn y modd hwn. Fel y nododd un o
arweinwyr y gymdeithas ‘Y mae y
gymdeithas hon yn cael ei chario
’mlaen yn unol ag egwyddorion
cydweithrediad, sef cynorthwyo y rhai
sydd yn cynorthwyo eu hunain, neu
wneud y da mwyaf i’r nifer fwyaf, ac nid
y da mwyaf i un ar draul gwneud llawer yn dlodion.’
Roedd y cymdeithasau cydweithredol yn ymateb, i ryw
raddau, i’r siopwyr a godai brisiau uchel iawn ar bobl ddosbarth
gweithiol neu a lygrai eu bwyd gyda deunyddiau eraill. Yn
ardaloedd diwydiannol de Cymru, melltith arall ar gymunedau
oedd y ‘siopau tryc’, sef, siopau a reolwyd gan y cyflogwyr, yn
ogystal â siopwyr a oedd yn perchen ar dai yn eu cymunedau
ac a orfodai eu tenantiaid i brynu nwyddau yn eu siopau eu
hunain yn lle siopau eraill. Fel yr ysgrifennodd sylwebydd yn Y
Gwladgarwr ym mis Mai 1877, ‘Pa amcan sydd yn fwy teilwng
o ymdrech na dyrchafiad y gweithiwr o’i sefyllfa wael, isel, a
chaeth, i fwyniant rhyddid a chyflwr o fodolaeth teilwng ohono
fel bod rhesymol, ac fel deiliad pwysig yn y wladwriaeth?’ Trwy
gymdeithasau cydweithredol, mynnodd yr awdur, y byddai
gweithwyr yn ‘rhyddhau eu hunain o lyffetheiriau gau-fasnach,
a dyrchafu eu gilydd i gyflwr ag y gallai pob aelod anadlu awyr
rhydd’ – ‘siopau y gweithwyr’ yn wir oedd cymdeithasau
cydweithredol y cyfnod.
Daeth y mudiad cydweithredol i Gwm Tawe yn ystod y
1870au. Sefydlwyd Cymdeithas Gydweithredol Ystalyfera yn
1868, a daeth Cymdeithas Gydweithredol yr Alltwen i fodolaeth
ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach, ym 1876, gyda
cymdeithas Craig-cefn-parc ym 1876 neu 1877. Yn ogystal,
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sefydlwyd cymdeithasau cydweithredol eraill yn y cwm, yng
Nghwmtwrch a Chwmllynfell. Tyfodd y cymdeithasau hyn yn
weddol gyflym gyda Chymdeithas Ystalyfera yn meddu ar 98
aelod ym 1871 ond 225 erbyn 1876, tra bod Cymdeithas
Gydweithredol Alltwen a Phontardawe, fel y’i gelwid erbyn
diwedd y ganrif, wedi chwyddo o 433 aelod ym 1895 i 563
aelod erbyn 1900.
Roedd siopau’r cymdeithasau cydweithredol yn cynnwys
adrannau bwydydd a nwyddau, cigyddiaeth, brethynnau a
dillad, ac esgidiau, ond roedd y mudiad ehangach yn cynnig
gwasanaethau gan gynnwys yswiriant bywyd, morgeisiau, ac
angladdau hefyd. Felly nid gwasanaeth siop yn unig a
gynigwyd gan y cymdeithasau cydweithredol hyn, ond hefyd
ffordd o fyw. Câi digwyddiadau ac achlysuron cymdeithasol eu
trefnu ganddynt yn ogystal. Trefnwyd ciniawau blynyddol gan
lawer o gymdeithasau, er enghraifft, ac mewn cinio yn Festri
Cwmllynfell ym 1915, cafwyd mwynhâd gan 500 o frodorion yr
ardal. Trefnwyd mabolgampau i’r plant yn yr Haf ac, yn
bwysicach, darparwyd gwersi addysgiadol – roedd derbyn
tystysgrif gan y gymdeithas gydweithredol, fel y gwnaeth plant
Pontardawe ym 1906, yn
un
o
uchafbwyntiau
bywydau
ysgolheigion
ifainc y cwm yn ystod
degawdau
cyntaf
yr
ugeinfed ganrif. Difyr nodi
hefyd i’r cymdeithasau
cydweithredol hyn ddod
yn gymaint rhan o
fywydau’r cymunedau nes
y’u cynhwyswyd fel testun
ar gyfer englynion mewn cyfarfodydd llenyddol. Ym mis Hydref
1876, er enghraifft, cyflwynwyd englynion i ‘Alltwen Cooperative Stores’ mewn cyfarfod ar yr Alltwen. Mae’n anodd
dychmygu unrhyw eisteddfod heddiw yn cynnwys
cystadleuaeth yn galw ar feirdd i gyfansoddi englynion yn talu
teyrnged i Tesco, Morrisons neu eu tebyg!
Un o nodweddion pwysicaf y cymdeithasau cydweithredol
oedd eu natur ddemocrataidd. Yn ogystal â chael eu sefydlu
gan weithwyr a fyddai’n rhannu’r elw trwy dalu’r rhandaliadau
chwarterol, rheolwyd y cymdeithasau gan bwyllgorau o bobl
ddosbarth gweithiol a oedd wedi cael eu hethol yn flynyddol
gan yr aelodau. Fel arwydd o natur a chryfder y
democratiaethau hyn, cyhoeddwyd adroddiadau a chyfrifon yn
chwarterol ac yn flynyddol, ac, yn achos Cymdeithas yr Alltwen
a Phontardawe, er enghraifft, rhestrwyd faint o gyfarfodydd a
fynychwyd gan bob aelod o’r pwyllgor ar dudalen flaen yr
adroddiadau hyn, ynghyd â chyfeiriadau’r aelodau. Roedd
aelodau’r pwyllgorau, felly, yn atebol i aelodau’r gymdeithas
mewn ffordd llawer mwy uniongyrchol yn y cymunedau bychain
hyn na chynrychiolwyr cyhoeddus heddiw, efallai.
Gellid ystyried y cymdeithasau cydweithredol hyn yn
enghreifftiau da o entrepreneuriaeth gan bobl ddosbarth
gweithiol. Adeiladwyd busnesau mawrion, nid er mwyn gwneud
elw ar gyfer ychydig o unigolion, ond er mwyn darparu
nwyddau o’r safon uchaf i brynwyr y cwm a rhannu unrhyw elw
rhwng y defnyddwyr. Mae’r ‘Co-op’ yn parhau, wrth gwrs, gan
gynnwys yn y cwm, gyda siopau yng Nghlydach, Pontardawe,
Ystradgynlais a Chwmllynfell, er enghraifft. Mae modd hefyd
parhau i arbed arian trwy’r ‘divi’ neu ddefnyddio gwasanaethau
eraill a ddarperir gan y cwmni. Y gwahaniaeth mawr wrth gwrs
yw’r ffaith nad yw’r busnes yn cael ei redeg mor uniongyrchol
gan bobl leol erbyn hyn. Wedi dweud hynny, mae adroddiad
diweddar gan Gomisiwn a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru
wedi canfod fod cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol yn
gallu creu swyddi, gwella cyrhaeddiad academaidd a lleihau
anghydraddoldeb gan drawsnewid ffawd economaidd Cymru.
Tybed felly a fyddwn ni’n gweld maes o law adfywiad yn y
dulliau ac ymarferion a ddefnyddiwyd gan bobl Cwm Tawe dros
ganrif yn ôl?

ABER-CRAF
MaRWoLaEtHaU
Bu farw Mrs Enid Cooke, gynt o Caehopkin, yn 98 oed. Roedd
Enid wedi gweithio yn siop y Groes Goch yn yr Ystrad am
flynyddoedd. Cydymdeimlwn â’i merched Carol a Hazel, yr
wyron, y gor-wyron a’r teulu oll.
Bu farw Mr Hywel Jeffreys, gynt o Yniswen, un o deulu
adnabyddus yr ardal. Roedd Hywel wedi bod yn brifathro yn
Aberhonddu ac yn fawr ei barch. Cydymdeimlwn gyda Gillian,
ei weddw, ei blant a’r teulu.
Bu farw Mr Donald Haynes, gynt o Heol Maesyfron ond wedi
byw yn Rhiwfawr ac Ystradgynlais am dipyn. Cydymdeimlwn
â’i deulu agos a gyda’i ddwy gyfnither Maureen a Muriel a’i
gefnderwyr.
Hefyd bu farw Mrs Sarah Hodge, Yniswen ac fe
gydymdeimlwn â’i mab a’i merch a’r teulu.
PENBLWyDD
Llongyfarchiadau i Mrs Brenda Phillips, Heol Tawe ar gyrraedd
naw deg. Bu’n weithgar iawn ym mar y Neuadd Les am
flynyddoedd.
CLEiFioN
Da yw clywed fod Dewi gŵr Brenda yn gwella’n raddol ar ôl
cael triniaeth llawfeddygol. Dymunwn yn dda iddo ac i’w ferch
Gaynor sy’n Ysbyty Singleton. Mae Mr Gwyn Edwards yn
Ysbyty Ystradgynlais dros dro, cofiwn amdano a hefyd am Mr
Noel Davies, Heol Tawe, yn Tŷ Mawr dros dro.
y Co-oP
Blin yw clywed fod y siop yn cau ar Mai 24 Fe fuodd y Co-op
yn gryf yn Abercraf ac yng Nghwmtawe am lawer dydd ac wedi
rhoi gwasanaeth da . Trueni fod ei hamser wedi dod i ben nawr
yn Ystradgynlais.
NoFio
Ym mis Mawrth bu Hollie Hopkin, deg oed, ac yn ferch i Emma
a Gareth, Caehopcyn, yn cystadlu mewn grŵp plant yn hŷn
mewn cystadleuaeth nofio. Sheffield oedd y man cyfarfod ac
roedd hi’n nofio gyda Sgwod Methedig De Cymru. Fe enillodd
bedair medal efydd a chafodd ei hethol yn ail yn y dyfarniad
‘Pobl Ifanc Methedig’ y flwyddyn yn Sir Frycheiniog a
Maesyfed. Bydd yn nofio amser Pasg yn Glasgow yn y Tîm
Prydeinig mewn cyfarfod Rhyngwladol.

YSTRADGYNLAIS
CyNgERDD CôR y DatHLU yN ystRaDgyNLais
Mewn cyngerdd yn Eglwys San Cynog ar nos
Sadwrn Ebrill 12 mwynhawyd gwledd o ganu
gan y dyrfa luosog oedd yn bresennol. Doedd
hynny ddim yn syndod oherwydd yn cymryd
rhan yn y noson oedd Côr y Dathlu gyda’i
Arweinydd Mr Conway
Morgan a Dr David Lyn
Rees yn cyfeilio. Mae’r ddau Bonaventura
ohonynt yn gerddorion o’r
Bottone
radd flaenaf ac roedd y Côr
fel arfer ar ei orau o dan eu
harweinyddiaeth.
Prif westeion y noson
Jennifer Dakin oedd Bonaventura Bottone
(Tenor) a’i briod Jennifer
Dakin (Soprano) ac yn cyfeilio iddynt hwy
oedd Robert Bottriell. Gyda’u datganiadau
Robert
meistrolgar a soniarus aethant â ni i fyd
Bottriell
operau Puccini a’n hudo gan eu lleisiau

swynol.
Heb unrhyw amheuaeth nid oes
noson o’r fath wedi ei threfnu ym
mharthau uchaf Cwmtawe ers llawer
blwyddyn. Yn sicr iawn bydd y canu
bendigedig o du’r
Côr a’r gwesteion o
fri yn aros ar gof
Conway Morgan
pawb oedd yn
bresennol
am
amser hir i ddod. Yn cynorthwyo hefyd
oedd Mr Allan Fewster, M.B.E ac yn ôl y
disgwyl roedd ei gyfraniad wrth yr organ yn
un sylweddol iawn.
Llongyfarchiadau mawr i’r Côr am
drefnu cyngerdd mor rhagorol. Braint yn
David Lyn Rees
wir oedd cael bod yn rhan ohono.
CôR y gyRLais yN sWiNDoN aR DDyDD gŴyL DEWi
Ers blynyddoedd bellach mae Côr y Gyrlais wedi bod yn
diddanu cynulleidfaoedd yn Royal Wootton Bassett. Eleni,
roedd y ganolfan wedi i newid i Eglwys Babyddol Sant Pedr yn
Swindon (drwy ganiatad caredig y Parchedig Ddr. Michael
Saunders Ph.D, J.C.D. M.A., B.D. Dyna ganolfan wych ydoedd
– eglwys fodern a’r system seiniau yn ardderchog.
Trefnwyd y gyngerdd, fel arfer gan y Sgwadron- bennaeth
Raymond Thomas ac roedd yn amlwg ei fod wedi gweitho’n
galed. Roedd yr elw o £2,000 a godwyd yn cael ei roi i’r
‘Thamesdown Hydrotherapy Pool’.
Cafodd y Côr groeso gwresog gan y gynulleidfa wrth iddynt
ymddangos yn eu gwisg newydd. Roedd yr eglwys yn llawn,
ac ar sain y cytgan olaf ‘roedd y gynulleidfa ar ei thraed yn
cymeradwyo. Teithiodd rhai o Royal Wootton Bassett i wrando
eto ar y Côr.
Agorwyd y gyngerdd gyda’r Côr a’r gynulleidfa yn canu’r
Anthem Genedlaethol. Yn uno gyda Chôr y Gyrlais yr oedd
‘Cotswold Voices’ (M.D. Joc Moore) ac fe ganwyd nifer o
ddarnau modern iawn gyda hwyl – yn cynnwys ‘Defying
Gravity’, ‘Pompeii’, ‘The Sound of Silence’, ‘Don’t leave me this
way’, ‘Help me Rhonda’ a ‘Rhythm of Life’ (gyda symudiadau)
Yr unawdydd Soprano oedd Marion Aspell (cyn ddisgybl
Coleg y Drindod, Caerfyrddin) a Fiona Fleet yn cyfeilio. Fe
ganodd Marion Aspell ‘Amazing Grace’ ‘Ave Maria’ ‘So in Love’
a ‘Goodnight my Someone’.
Roedd Côr y Gyrlais mewn llais da dan arweiniad y
Cyfarwyddwr Cerdd. Glyn Williams a’r cyfeilydd Christopher
Lewis. Fe ganwyd 14 o ganeuon ganddynt, yn cynnwys
‘Comrades in Arms’. ‘Speed your Journey’, ‘Llanfair’,
‘Benedictus’, ‘Nice ‘n Easy’, ‘Make you feel my Love’, ‘African
Trilogy’ ac yn diweddu gyda ‘Dros Gymru’n Gwlad” ar y dôn
Finlandia. Mewn ateb i’r galw am fwy, fe ganwyd
“Gwahoddiad’. Unodd nifer o’r gynulleidfa i ganu Hen Wlad fy
Nhadau’ – a rhai dan deimlad wrth ganu. Yn barod mae’r Côr
wedi cael gwahoddiad i gyngerdd tebyg y flwyddyn nesaf.
Ar Fawrth 7 bu’r Côr yn canu yng Nghlwb y Gweithwyr.
Godre’rgraig ar achlysur cofio streic y glowyr yn 1984. Y
siaradwyr gwadd oedd Gwenda Thomas A.C., Sian James
A.S., Terry Thomas (cyn Is-lywydd N.U.M.), Tyrone O’Sullivan
a Peter Hain. A.S.,
Mae trefniadau mewn llaw ar gyfer cyngerdd yn y Neuadd
Les, Ystradgynlais ym mis Medi. Ceir y manylion yn nes at y
dyddiad.
Mae’r Côr yn ymarfer yn Neuadd Les, Cwmtwrch ar nos Lun
a Nos Iau o 7.15 yh. tan 9.15 y.h. Estynnir croeso cynnes i
aelodau newydd.
PENBLWyDD aRBENNig
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Mrs Peggy Jones,
Penrhos ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed ar Ebrill 14. Daeth
ei theulu a ffrindiau i ddathlu gyda hi yn Ysbyty’r Gymuned.
oEDFaoN y Pasg
Cafwyd oedfaon bendithiol adeg y Pasg – oedfa bregethu yng
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nghapel Ainon ar fore dydd Gwener y Groglith dan ofal y
Parchedig Denzil John, Caerdydd. Yna yn y prynhawn oedfa
Gymun yn y Tabernacl a’r Parchedig Cynwil Williams,
Caerdydd yn gwasanaethu.
Ar fore dydd Llun y Pasg cynhaliwyd Cymanfa Ganu yng
nghapel y Tabernacl. Mr Huw Rees oedd yr arweinydd a Mr
Conway Morgan wrth yr organ. Cymerwyd at y rhannau
arweiniol gan blant Yorath Cwmgiedd – Catrin Williams, Megan
Finch, Catrin Jones, Carwyn Jones a Iestyn Hopkin yn
gweddio. Hefyd darllenwyd emynau gan Elin ac Angharad
Samuel o gapel Ainon. Bu’r canu’n hwylus iawn a phawb wedi
cael bendith. Llywyddwyd yr oedfa gan Miss Anne Hutchings.
CyMoRtH CRistNogoL
Yn ystod yr wythnos yn dechrau ar Fai 11, bydd gwirfoddolwyr
yn dod o amgylch i gasglu at waith Cymorth Cristnogol. Am
2.30 y.p. cynhelir oedfa arbennig Cymorth Cristnogol yng
nghapel y Tabernacl. Croeso cynnes i bawb.
y NEUaDD LEs
Cofiwch am ymweliad Catrin Finch a Sackou Keita i’r neuadd
ar ddydd Gwener Mai 16 am 8.00 y.h.

Un o freintiau pennaf fy ngweinidogaeth fach i yw cael
cydnabod gwasanaeth. Mae iddo rinweddau amlwg, gan ei fod
yn cynnal, yn cadarnhau ac yn cyfoethogi bywyd mewn llawer
dull a modd. Ar sail cyfraniad clodwiw a sylweddol iawn Rhys
i fywyd yr ardal ac am y gwaith mawr mae wedi cyflawni yn y
Wern gyda Catherine bob amser yn gefen iddo a ninnau fel
cyd-aelodau, mynegwn air o ddiolch i Rhys nid yn unig am yr
holl waith da mae wedi cyflawni ond am yr hyn sydd i ddod eto
oddi wrtho.
tRiaWD ystaLyFERa yN DatHLU PENBLWyDD
aRBENNig
Fydden ni byth yn meddwl hynny ond y mae tri chyfaill o’n plith
yn Ystalyfera wedi dathlu penblwydd arbennig yn ystod y mis
sef y brodyr Rhys Williams, Dafydd Glyn Griffiths a Lloyd
Davies. Yr hyn sy’n gyffredin i’r tri yw eu bod yn hannu o’r un
lle,s wedi tyfu i fyny gyda’i gilydd ac ar hyd y blynyddoedd wedi
parhau’n ffrindiau mynwesol.
Llongyfarchiadau mawr i Rhys, Dafydd Glyn a Lloyd gan
ddymuno blynyddoedd lawer eto o nerth ac iechyd iddynt.
CyNgERDD aRBENNig yN y WERN

CyFaRCHioN PENBLWyDD
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Mrs. Megan Aubrey
ar ddathlu ei phenblwydd yn 80 oed yn ddiweddar.

YSTALYFERA
y WERN
yN yR ysByty
Mae nifer o gyfeillion sy’n dal cysylltiad â ni yn y Wern, yn yr
ysbyty ar hyn o bryd, gyda’r hynaf yn ein plith y mae Mrs Hetty
Lewis. Fel y gŵyr pawb ohonom, mae Hetty wedi cael iechyd
rhagorol ar hyd ei hoes, ond yn ddiweddar ac am y tro cyntaf
erioed bu’n rhaid iddi dreulio peth amser yn Ysbyty Singleton.
Da yw cael dweud bod y cyfnod hwnnw wedi gwneud daioni i
Hetty a’i bod ar wellhad.
Mae Mrs Mair Murphy hefyd o’r Farteg wedi ei chymryd i
Ysbyty Singleton, a’r gobaith mawr yw y bydd Mair hefyd yn
teimlo’n well a hynny’n fuan iawn.
Ar ôl cyfnod byr yn Ysbyty Treforys, mae Mrs Margaret
Aubrey bellach nôl yn Ysbyty Ystradgynlais. Braf yw cael
dweud bod Margaret bob amser yn siriol ac yn gyffyrddus ei
byd yn Ystrad, ond ei dymuniad yn naturiol yw cael dychwelyd
i’w haelwyd glyd yn Ynysydarren. Yn sicr iawn dyna yw gweddi
a dymuniad pawb ohonom sy’n nabod Margaret, ac edrychwn
mlaen at ei chael nôl yn y fan honno lle i ni wedi arfer ei chael.
Cofiwn yn dyner am bawb sydd yn yr Ysbyty y Pasg hwn
eto. Dymunwn yn dda iddynt ac i bawb yn wir sy’n fyr o’n
breintiau.
RHys yN yMDDEoL o FoD yN yNaD HEDDWCH
Pymtheg mlynedd yn ôl fe gafodd Mr Rhys Williams ei ethol yn
Ynad Heddwch. Mae’r blynyddoedd hynny wedi hedfan heibio,
ond trwy gydol yr amser bu’n gwasanaethu fel Ynad Heddwch,
cyflawnodd Rhys yr holl ddyletswyddau a’r cyfrifoldebau oedd
yn gysylltiedig â’r aruchel arswydus swydd, yn gwbl ddidwyll,
yn anrhydeddus ac yn broffesiynol.
Mae’r gwerthoedd hynny yn adlewyrchu ei hanfod fel person
ac nid yw’n fawr o syndod wedyn bod cymaint o barch gan
bawb tuag at Rhys a hefyd tuag at Catherine ei briod annwyl
am ei chefnogaeth tawel ond cyson a chadarn iddo.
Mae un o adnodau mawr y Testament Newydd yn darllen fel
hyn:
Myfi a ddeuthum nid i gael fy ngwasanaethu ond i
wasanaethu
Ac os yw’r geiriau hynny yn wir am unrhyw un o gwbl yn sicr
maen nhw’n ddisgrifiad teilwng o Rhys.
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Ar Ebrill 1, trefnwyd cyngerdd arbennig yn y Wern er mwyn
codi arian ar gyfer clefyd Alzheimer’s. Yr hyn oedd yn nodedig
am y gyngerdd oedd y ffaith taw cerddorion ifanc yr ardal oedd
y perfformwyr, ac yn eu cwmni cafwyd gwledd o gerddoriaeth
o’r safon uchaf posib. Yn ganolog i’r gyngerdd oedd Cerddorfa
Ysgolion Ystradgynlais, a chafwyd sawl cyflwyniad bywiog
ganddynt. Yn feistrolgar hefyd oedd y cyfraniadau gan Osian
Jones, Katie Bayliss, Joseff Welch, Iestyn Thomas a Sofia
Ortega.
Heblaw am yr unigolion a nodwyd swynwyd y gynulleidfa
hardd gan grwpiau megis – The Maesydderwen Flute
Ensemble, Pedwarawd Pres y Wern a Chôr Twrw Tawe.
Diolch i’r holl offerynwyr a chantorion wnaeth gymryd rhan,
i bawb wnaeth gefnogi trwy eu presenoldeb a thrwy nawdd ac
i Louise, Jayne, Elfair ac Emyr, Catherine a Chrisley am drefnu
a chynnal y noson yn eu ffordd ddihafal eu hunain. Braint yn
wir oedd cael bod yn bresennol. At ei gilydd gwnaethpwyd elw
o £550. Ymdrech ragorol.
PaNt-tEg
CyDyMDEiMLaD
Bu farw Mrs Nancy Davies, ein aelod hynaf yn 98 oed. Hyd
nes yn gymharol ddiweddar llwyddodd i fyw yn ei chartref ym
Mhant-teg. Bu’n rhan o’r gymdeithas glos a fodolai o amgylch
yr ysgol a’r capel am flynyddoedd lawer. Fel dywedodd Mr
Dewi Davies oedd â gofal ei hangladd roedd bob amser groeso
a sgwrs ddifyr i’w cael ar ei haelwyd. Dyma golli hefyd un arall
o ddarllenwyr brwd y Llais. Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn
â’i merch Audrey, y teulu a’r cysylltiadau oll.
gWasaNaEtHaU’R Pasg
Roedd yn hyfryd gweld aelodau Jeriwsalem a rhai o gyn
aelodau’r Gurnos wedi ymuno â ni i ddathlu Gŵyl y Pasg.
Roedd gwasanaeth Bore’r Groglith o dan ofal y Parchg
Kenneth Lintern a Mr Dewi Davies yn gofalu am wasanaeth
bore Sul y Pasg. Diolch i’r ddau ohonynt am yr oedfaon
bendithiol.

Diolch arbennig i Llywelyn oedd yn sefyll wrth y drws Bore Sul
y Pasg i ddymuno Pasg Hapus fel roedd pawb yn cyrraedd, ac
am ddod o amgylch gyda’i fasged o wyau Pasg i’w rhannu
gyda’r gynulleidfa. Yn sicr fe lwyddodd i roi gwên ar wyneb
pawb.
CaU LLyFRgELL
Mae’n fater o dristwch mawr fod y Llyfrgell yn Ystalyfera
ynghyd â’r Llyfrgelloedd mewn sawl pentref cyfagos wedi eu
cau, a hynny oherwydd toriadau ariannol. Adnodd gwerthfawr
ddylai fod ar gael yn rhwydd i bawb yn cael ei golli. Ond mae’n
debyg fe fydd modd i drigolion Ystalyfera fynd i adeilad Yr
Ymddiredolaeth lle bydd y Llyfrgell yn cael ei rhedeg yn rhan
amser gan nifer o wirfoddolwyr.

CWMLLYNFELL
CLEiFioN
Gwellhad buan i Mrs Jean Rees Heol Gwilym, sydd wedi
derbyn triniaeth yn yr ysbyty ar ôl cwympo yn ei chartref.
MaRWoLaEtH
Estynnwn bob cydymdeimlad i deulu Mrs Maisie John,
Dolawel, a fu farw yn Ysbyty’r Gymuned Ystradgynlais, ac i
deulu Mrs Olive Harries eto Dolawel. Cofiwn hefyd am Mrs
Marjorie Shawala, Dolawel a gollodd ei mab Ali yn ystod mis
Ebrill.
PRioDas
Ar ddydd Gwener, Ebrill 18, yng Nghapel Cwmllynfell priodwyd
Cerys, merch Mr a Mrs Ian Davies, Ystradowen â Matthew,
mab Mr a Mrs Wayne Preston, Brynaman. Mr Gareth Hopkin
oedd yn cynnal y gwasanaeth a bu’r brecwast priodas mewn
marquee ar dir fferm y teulu. Dymuniadau gorau i’r pâr ifanc
yn eu cartref ar y Bryn.
LLaWENyDD
Croeso i’r byd mawr i dair merch fach – Lila Bel, merch i Kevin
a Claire, Heol Gynol, Cadi Fflur, merch i Rhodri ac Emma, Heol
Gwilym a Llian Haf, merch i Aled a Victoria, Heol Daniel.

Rhai o wirfoddolwyr y Llyfrgell Gymunedol
Llyfrgell gymunedol ystalyfera
Llun 10 - 12
Mercher 10 - 12; a 2 – 4
gwener 2 – 4
Cysyllter â 01639 – 841760
MERCHED y WaWR
Roedd yn bleser croesawu nifer o aelodau Cangen
Pontardawe i gyfarfod mis Mawrth. Hyfryd oedd cael eu cwmni.
Ein gwestai oedd y Parchedig Beti Wyn James, Caerfyrddin –
un o blant eglwys Hebron Clydach gynt. Fel y disgwyl cawsom
noson arbennig iawn yn ei chwmni. Yn ei dull bywiog naturiol
bu’n sôn am waith a safle gwragedd yn y Weinidogaeth a’r
prinder sydd ohonynt. Mae’n debyg mai un o’r cyntaf i gael ei
chomisiynu i fynd yn genhades yn 1925 oedd y Parchg
Susannah Rankin, Llanfyllin ac a gafodd ei hordeinio yn
ddiweddarach. Dim ond ychydig bach iawn o wragedd sydd â
sôn amdanynt wedi hynny yn cael eu comisiynu i fod yn
genhadon ac yn ddiweddarach eu hordeinio yn weinidogion.
Dyma’r sefyllfa hyd yn gymharol ddiweddar. Hyd heddiw dim
ond pump o wragedd sydd yn weinidogion ordeiniedig gan yr
Annibynwyr. Felly erys y cwestiwn “Ble mae’r gwragedd?”.
Roedd yn ddiddorol clywed am ei gwaith fel gwraig yn yr
ofalaeth ac yn y gymdeithas ehangach. Mae’n diolch yn fawr
iddi am ddod atom i rannu ychydig o’i hanes a’i phrofiadau fel
gwraig yn y Weinidogaeth. Ewch ati i ddarllen ei llyfr “A wnaiff
y Gwragedd” – neu’n well byth ei brynu. Mae’n werth ei
ddarllen.
CiNio’R LLyWyDD
Ar Sadwrn Mawrth 29 aeth rhai ohonom i Ginio’r Llywydd
Cenedlaethol yng ngwesty Parc Strade yn Llanelli a chael
prynhawn difyr yng nghwmni’r gwesteion – John Ogwen a
Maureen Rhys. Da oedd gweld Nia (Jones) a Llinos (Williams)
yno a’r ddwy’n cofio at bawb. Mae Nia erbyn hyn wedi dechrau
ar ei swydd fel Llywydd y De Ddwyrain ac yn sicr yr un mor
ymroddgar yn ei chylch ag roedd ei mam – y diweddar Mrs
Iorwerth Jones. Yn anffodus methodd Mrs Margaret Aubrey fod
gyda ni yn y Ginio. Pob dymuniad da am wellhad buan
Margaret

HEN oED
Trefnwyd y gwibdeithiau canlynol am y flwyddyn:Mai 14 – Caerwrangon – Worcester
Mehefin 11 – Caerfyrddin
gorffennaf 16 – Caerdydd
Medi 10 – Bryste
Rhagfyr 2 – Ffair Aeaf Llanelwedd
Bydd y Cinio Nadolig eleni yn cael ei gynnal yn y ‘Plough’
Rhosmaen ar Ragfyr 10. Cysyllter â Mrs Bet Evans, Mrs Eireen
Stephens neu Mrs Carole Jones am fanylion pellach.
CatRiN yN EiLLio Ei gWaLLt
Bu Mrs Pauline Davies yn gweithio i
Abbey National/Santander am dri deg
o flynyddoedd. Yn ystod y cyfnod yr
roedd ei natur ffein a’i phersonoliaeth
hyfryd wedi creu argraff ddofn ar ei
chydweithwyr, y cwsmeriaid, ac yn wir
ar bawb a ddaeth i gysylltiad â Pauline.
Gwaetha’r modd daeth bywyd
Pauline i ben yn anamserol iawn yn
ddiweddar, er mawr golled i’w theulu
annwyl ac i bawb gafodd y fraint o’i
nabod. Am hynny mae staff Cangen
Castell-nedd wedi trefnu pob math o
weithgareddau ar gyfer codi arian i Dŷ
Olwen, er cof am Pauline.
Fel un o’r gweithgareddau hynny fe
gafodd Catrin Richards o Gwmllynfell
y syniad o eillio ei gwallt am nawdd
oddi wrth ei ffrindiau. Da yw cael
dweud bod ffrindiau Catrin wedi ei
noddi hyd £3,500. Ond mawr yw ein
diolch i Santander am ddyblu yn
garedig yr arian a gasglwyd hyd at
£3,500
Felly trwy aberthu ei gwallt prydferth
mae Catrin ei hun wedi sicrhau y bydd
o leiaf £7,000 yn cael ei drosglwyddo i
gyfrif banc Tŷ Olwen yn y dyfodol agos.
Yng nghwmni llu o’i ffrindiau yn Swyddfa Santander yng
Nghastell-nedd ar brynhawn Sadwrn, Mawrth 29 am 3.00 o’r
gloch fe wnaeth y trinydd gwallt ei gwaith yn fedrus i
gymeradwyaeth pawb oedd yno ac er balchder mawr i’w rhieni
Eirion a Gloria. Ardderchog yn wir.
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YR ALLTWEN

PONTARDAWE

y CaPEL
Cawsom oedfa hyfryd ac ystyrlon iawn ar Sul y Mamau pan
gymerwyd y rhannau arweiniol gan famau a’u merched – Ann
ac Elin Davies, Ella Harris a Sian Hart, Margaret Flook a Susan
Flook Lewis, Anne a Catrin Richards, Helen ac Elin Lloyd a
Rachel a Wendy Davies. Hefyd yn cymryd rhan oedd Sharon
Rees sydd yn cael ei hystyried fel mam i blant Penrhys.
Dathlodd un o’n haelodau ffyddlonaf Mair Murphy a’i gŵr
Raymond eu Priodas aur a’r Fawrth 31. Mae ganddynt ddau
o blant Andrew ac Amanda, a phedwar o wyrion Ioan, Trystan,
Catrin Haf ac Aled.

gWoBRaU
Yn y “Welsh Awards for Excellence in Meat Products” yng
Nghonwy allan o ugain o gynigion enillodd y cigydd Clinton
Richards, un o garedigion y Llais, ddeuddeg gwobr Aur, pump
Arian a dau Efydd. Llongyfarchiadau mawr iddo.
soaR
sUL y BLoDaU
Daeth y Parchedig Derwyn Morris Jones i arwain ein
haddoliad. Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan rai o‘r plant,
sef Dewi, Lowri ac Angharad. Cawsant neges dymhorol gan y
pregethwr am arwyddocad y ffaith nad oedd neb wedi bod ar
gefn yr asyn o flaen yr Iesu. Wedyn, i gadarnhau’r neges,
canodd y gynulleidfa yr emyn “Dwylo ffeind oedd dwylo Iesu”.
Cawsom wasanaeth bendithiol iawn ar ddechrau’r Wythnos
Sanctaidd. Mae ein diolch yn fawr i’r pregethwr.
Y Sul cynt, ar y 6ed o’r mis cawsom oedfa deuluol ar y
thema “Gweddi”. Hefin Jones oedd yn arwain a bu trafodaeth
ddiddorol ymhlith y gynulleidfa, gan gynnwys y plant, am
bwrpas, a gwerth a’r problemau ynglŷn â gweddi.
aDEiLaDaU
Mae llawer o waith yn mynd ymlaen ar do y Capel a’r festri, ac
ar waliau’r gegin o dan gyfarwyddyd Hywel Wyn. Diolch am y
tywydd sych yn ddiweddar fel bo’r gwaith yn mynd yn ei flaen.

Buont yn dathlu yr achlysur hapus gyda’r teulu a ffrindiau yn yr
Abercrave Inn. Llongyfarchiadau gwresog iddynt .
Ar Ebrill 8 aeth rhai o aelodau’r chwaeroliaeth i Ganolfan
Siopa Glyn Ebwy ar ôl cael pryd o fwyd hyfryd yn Brewsters.

Rhai o aelodau Chwiorydd Capel yr Alltwen
yng Nghlyn Ebwy
Bu Pamela Thomas yn brysur iawn yn ddiweddar yn gwau
hanner cant o gynffonnau cathod ar gyfer y sioe “Cats” yng
Nghanolfan y Celfyddydau.
aCtoR DaWNUs
Mae cynhyrchiad o Under Milk Wood, Dylan Thomas gan
Theatr Clwyd wedi bod ar daith o amgylch Cymru ac wedi
derbyn adolygiadau gwych.
Yn cymryd rhan fel yr ail lais mae Christian Patterson, Bryn
Llewelyn.
gWELLHaD BUaN
Dymunwn wellhad buan i Betty Seabourne Davies, Heol Gwyn,
sydd wedi derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Treforys.
MERCHED y WaWR
Y mis yma aeth yr aelodau at Gangen Ystalyfera i fwynhau
noson ddifyr gan y Parchedig Beti Wyn James. Gweler
newyddion Ystalyfera.
8

RHoDD
Cawsom rodd hyfryd gan Wendy – sef carped newydd i’r Sêt
Fawr. Rydym yn ddiolchgar iawn iddi.
CLWB y PLaNt
Mae Clwb y Plant cynradd wedi cael dechrau da – a’r
aelodau’n mynegi siom pan ddaw saith o’r gloch amser mynd
adre. Bydd yn ail-ddechrau ar nos Lun 21 o Ebrill. Mae’r
chwarae yn adfywiol iawn dan ofal Hefin ac mae Cintia ei wraig
yn gofalu am y gwaith crefft. Yn eu cyfarfod olaf hefyd cawsant
gwis am y Pasg ac aeth pob un adref, wedi derbyn wy Pasg
gan Beryl. – Croeso i aelodau newydd.
CyDyMDEiMLWN
Cydymdeimlwn â dau deulu ar golli anwyliaid. Bu farw Mr
Howard Griffiths – ffrind arbennig i’r achos yn Soar ef a’i deulu,
Sian a Derec Beddoe, a’i wyrion Catrin a Rhidian – a fu’n
ddisgyblion ffyddlon yn yr Ysgol Sul. Bu’r angladd yn Amlosgfa
Treforys a’r Parchedig David Byron Davies oedd yn
gwasanaethu.
O fewn blwyddyn collodd John Lewis ddau frawd oedd yn
byw erbyn hyn yn Lloegr.
Yr un yw ein cydymdeimlad â John, Susan a’r teulu yn eu
galar.
gWELLHaD
Mae’n dda deall bod Gaynor Walters, a Glenys Jones, y ddwy
chwaer, adre o’r ysbyty erbyn hyn ac yn gwella. Edrychwn
ymlaen at eu gweld cyn bo hir iawn yn ôl yn Soar.
taBERNaCL
oEDFaoN Mis Mai
4
10.30
Y Brawd Owen Pugh
Cymundeb
11
10.30
Cymorth Cristnogol
Yn Soar
18
10.30
Y Brawd Owen Pugh
25
5.30
Y Parchg Clive Williams Saesneg
oEDFaoN Mis MEHEFiN
1
10.30 Y Brawd Owen Pugh
Cymundeb
8
10.30 Y Brawd Owen Pugh
Oedfa’r Plant
15
10.30 Y Brawd Rhydian Griffiths
22
10.30 Y Brawd Huw Roberts
Saesneg
29
10.30 Y Parchg Byron Davies

CystaDLEUaEtH BoNEDaU’R Pasg
Yn ystod mis Mawrth cynhaliodd chwiorydd ein Cymdeithas
Ruth a Naomi gystadleuaeth i weld pwy fydde’n medru creu’r
foned Pasg orau. ‘Roedd rhyw wyth o’r chwiorydd wedi cymryd
rhan a’r enillydd oedd Gwen Jones. ‘Roedd Gwen yn ffodus
hefyd i ennill y raffl ar y dydd, a chawsant de a chacenau
blasus i orffen y cyfarfod. Dyma lun y cystadleuwyr - mae
Gwen yng nghanol y rhes flaen

yn cyffelybu’r eglwys i long.
“Ein llong yn tindroi yn y niwl, a’r capten a’r criw yn feddw.”
Mae Gwenallt yn gorffen y gerdd gyda gweddi ddwys.
“Gosod, O! Fair Dy Seren yng nghanol tywyllwch nef,
A dangos a’th siart y llwybr yn ôl at Ei ewyllys Ef,
A disgyn rhwng y rhaffau dryslyd, a rho dy law ar y llyw,
A thywys ein llong wrthnysig i un o borthladdoedd Duw.”
Diolch i Mr Davies am ein tywys i feddwl am yr Iesu sy’n dal i
estyn ei law i’n cynnal.
Yn oedfa Mis Mehefin bydd eglwys y Gwynfryn Rhydaman
yn ymuno gyda ni. Bydd yr oedfa o dan ofal ei gweinidog y
Parchg Emyr Gwyn Evans, Mis Gorffennaf y Parchg Alan John,
Mis Awst y Brawd Owen Pugh. Bydd pob oedfa am 2.30 y/p ar
Sul cynta’r mis, Croeso cynnes iawn i bawb.

CLYDACH
MERCHED y WaWR

CyNgERDD
Bydd ein cyngerdd nesaf yn digwydd ar 7fed Mehefin am 7.00
o’r gloch. Bydd Cor Rygbi Treforys a Chor Merched Llwchwr
yn cymeryd rhan. Kate Harwood fydd yr unawdydd, Bydd
Kevin Johns yn cymeryd rhan fel Meistr y Seremoniau.
Tocynnau wrth y drws.

RHYDYFRO
saRoN
4
Parchg Dewi Myrddin Hughes
11
Brawd D C Davies
18
Parchg Carl Williams
25
Parchg Clive Williams
LLoNgyFaRCHiaDaU
Dathlodd Peter a Delyth Edwards eu Priodas Ruddem ar 16
Ebrill 2014. Mae Delyth yn mynychu oedfaon Saron nifer o
weithiau’r flwyddyn er ei bod yn byw yn Bracknell.
gWELLHaD
Bu Albert Rowe yn Ysbyty Singleton am ysbaid ond mae nawr
yn ôl yn Dan y Bryn. Dymunwn wellhad buan iddo.

Cafwyd cyfarfod diddorol iawn ym mis Ebrill pan ddaeth Catrin
Hughes Roberts a Rachel Evans atom. Mae’r ddwy yn gweithio
ar hyn o bryd i S4C, Catrin, sy’n Bennaeth Partneriaethau ac
yn briod â Dr Owen Pickerel, mab Barbara un o’r aelodau o
Drebannws a Rachel Evans sy’n Bennaeth Cynllunio i S4C.
Arferai Rachel weithio i gwmni Boomerang y Cwmni a fu’n
gyfrifol am baratoi’r gyfres Y Plas. Cafwyd sgwrs ddiddorol
ganddi wrth baratoi’r gyfres. Ar ol y sgwrs ddifyr does dim
cwestiwn lle fydd taith y gangen eleni ond i Geredigion i
Lannerch Aeron. Llywyddwyd y cyfarfod gan Jean Bowen ein
llywydd.
CyMoRtH CRistNogoL

ysgoL RHyDyFRo
Bu plant ysgol Rhydyfro yn dysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf ac
maent wedi plannu y pabi coch sydd wedi dod yn arwydd coffa
o’r rhai a gollodd eu bywydau mewn rhyfeloedd. Syniad da
dros ben.
CaPEL y BaRaN
Pleser o’r mwyaf yn ein hoedfa ar y Sul cyntaf o Ebrill oedd
cael cwmni aelodau Saron Rhyd-y-fro. Diolch i eglwys Saron
am eu cefnogaeth a’u cyfeillgarwch. Roedd yr oedfa o dan
arweiniad y Parchg Ieuan Davies. Diolch hefyd iddo yntau am
ei gymorth parod i’n cynorthwyo bob amser.
Pregethodd yn eneiniedig ar wahoddiad Iesu i Pedr i gerdded
ato ar y môr.
Gwelai’r Iddew’r môr fel symbol o ddyfnder diwaelod ac
anrhefn, felly roedd angen ffydd gadarn i fentro allan o’r cwch.
Ond pan dynnodd Pedr ei lygaid oddi ar Iesu dechreuodd
suddo. Roedd y disgyblion ar y cwch yn ofnus “oherwydd bod
y gwynt yn ei erbyn”,Teimla llawer ohonom yn ein heglwysi
heddiw fod y gwynt yn chwythu yn ein herbyn. Gwynt
materoliaeth a difaterwch, a’n bod yn edrych i bobman ond ar
Iesu i’n hachub. Mae Gwenallt yn ei gerdd ddeifiol Ar Gyfeiliorn

Cyfanswm yr arian a godwyd i Gymorth Cristnogol yn y
ciniawau Grawys oedd £681. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.
Eleni cynhelir oedfa Cymorth Cristnogol ar nos Lun Mai 12fed
yng Nghapel y Nant. Ar ôl hynny ceir cyfle i gael dishgled a
sgwrs ac agor blwch y cloc. Yn ystod y mis olaf mae nifer wedi
bod wrthi yn prynu’r amser - £1 y funud i godi arian at Gymorth
Cristnogol. Diolch i bawb am gefnogi.
CytÛN
O dan nawdd Cytûn Clydach cynhaliwyd oedfa undebol ar fore
Gwener y Groglith yng Nghalfaria. Roedd yr oedfa o dan ofal
y Parchg Ddr Noel Davies gyda Mr John Michael Davies yn
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cyfeilio. Derbyniwyd croeso hyfryd o amgylch y bwrdd gan
chwiorydd Calfaria yn y festri ar ol yr oedfa .

Adeg y Pentecost fe drefnir Picnic/Mawl ym Mharc
Coedgwilym ar Fehefin 8fed – Gobeithir gallu cario mlaen
gyda’r trefniadau ar ol cael ateb oddi wrth y Cyngor. Y syniad
yw bod pawb yn dod â’i bicnic ei hun; y dylai’r
rhieni/gwarchodwr gymrydc cyfrifoldeb dros y plant. Mae Huw
Bowen yn barod i drefnu gemau ac ati. Dylai fod yn ddiwrnod
o hwyl braf. Cynhelir cyfarfod i drefnu’n derfynnol ar Fai 22 am
2 o’r gloch. Cewch fanylion wedyn.
Yn y cyfarfod clywyd bod y Parchg Pam Cram wedi bod yn
gwerthu nwyddau Masnach Deg Traidcraft ers 10 mlynedd.
Dros y ddegawd mae’r gwerthiant wedi bod tua £22,800. Does
dim elw mawr, a mae ’na rai costau, ond anfonwyd o leiaf £600
i’r elusen Traidcraft Exchange. Felly ar ben y fantais i’r
cynhyrchwyr o gael pris da trwy fasnach deg, mae’r gwerthiant
yma wedi helpu’r elusen i roi hyfforddiant, cymorth i gyrraedd
marchnadoedd da. Diolchwyd i bawb am eu cefnogaeth. Diolch
hefyd i Pam am ei gwaith cyson caled gyda Traidcraft.
Cynhaliwyd cyfres o Astudiaethau Grawys llwyddiannus o dan
ofal gwahanol aelodau o’r eglwysi lleol, y Parchg Pam Cram a
Dewi Hughes, Robat Powell,
Martin Gregson a Dorothy Lewis.
PRioDas aUR
Llongyfarchiadau i Anne a John
Sandford ar ddathlu eu Priodas
Aur yn ddiwedar. Daeth ffrindiau
ynghyd i’r Manor Park i ddathlu’r
achlysur.
CaPEL y NaNt
sUL o FaWL
Mae Sul y Blodau yn gyfle i eglwysi ‘r ardal ddod ynghyd.
Cyfarfod i eglwysi Calfaria, Capel y Nant Clydach, Gosen
Trebannos a Moreia Ynystawe yw oedfa Clydach. Eleni
cynhaliwyd Sul o Fawl yng Nghapel y Nant ar fore Sul y
Blodau. Croesawyd pawb i’r oedfa gan Meinir George,
Calfaria. Darllenwyd gan Meinir a gweddiwyd gan Sali Wyn o
Gapel y Nant. Cyflwynodd Ann Stanford eitem gan Alys Emyr
a Catrin a Cerian o Galfaria – y gân Lili wen fach a Côf am y
Cyfiawn Iesu. Cyflwynwyd yr emynau gan Meinir George,
Robat Powell, Barbara Pickerel o Gosen Trebannws, Elaine
Waghorn a’r ieuenctid Bryn a Betsan James, Heledd Llywelyn,
Nel Richards, Osian a Sion Davies - ieuenctid Capel y Nant.
Lleolid mewn Llys Barn a chlywid y cymeriadau yn rhoi
tystiolaeth yn ateb i’r cwestiwn - Pwy sydd ar fai am
groeshoelio Iesu? – Peilat, Jwdas, Caiaffas, Gaius Albus o
flaen y Barnwr. Cyfeiliwyd gan Janice Walters ar yr organ a
Pam Jennings ar yr allweddell. Annette Hughes fu’n gyfrifol am
baratoi y cyflwyniadau ar bapur ac ar y sgrin.
Mae Astudiaethau Beiblaidd yn ystod y Grawys a’r ciniawau
yn ein paratoi ar gyfer Gwyl fawr yr Eglwys sef y Pasg.
Arweiniwyd oedfa Gymun y Pasg gan ein harweinydd Robat
Powell a chafodd gymorth nifer o’r aelodau ynghyd ag emynau
gan y côr o dan arweiniad Pam Jennings. Rydyn yn ddiolchgar
iawn i Robat am ei baratoi trylwyr a’i arweiniad yn ein
gwasanaethau cyson.
Yn ystod y mis cawsom wasanaeth y Parchedigion Gareth
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Morgan Jones, Dewi Hughes yn ein hoedfaon. Blin oedd
gennym am fethiant y Parchg Derwyn Morris Jones gadw at ei
gyhoeddiad ond rydym i gyd yn falch fod Eileen ei wraig
bellach yn well ac adre o’r ysbyty. Cafwyd cyfarfodydd cwrdd
cyfoes o dan ofal Dr Alan Cram a Dewi Lewis.
Bu’r Grŵp Bugeilio wrhi yn ymweld â’r aelodau hen a
methedig yn eu cartrefi ac mewn cartrefi preswyl.
Gwerthfawrogir yr ymweliadau gan yr aelodau a hefyd mae yn
brofiad gwerthfawr i’r ymwelwyr .
Yn ystod y mis bu’r Parchg Dewi Hughes yn sgwrsio gyda’r
Chwaeroliaeth. Testun ei sgwrs oedd y Weinidogaeth a
chafwyd ganddo bytiau o’i hanes mewn gwahanol ardaloedd
yng Nghymru, ei fagwraeth ar fferm Llys Aled yn Llansannan,
gofalaethau yn eglwysi’r Rhondda (Saron Ynyshir), a
Chwmllynfell a Gellimanwydd, Rhydaman cyn mynd i fod yn
Ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Nhŷ John
Penri. Hefyd cafwyd hanes am ei brofiadau bythgofiadwy
mewn mannau yng Nghymru megis Trefil ac ym mhellafoedd
byd mewn cartref plant yn Jamaica - rhai a gyfoethogodd ei
fywyd.
EistEDDFoD yR URDD
Dymuniadau gorau i ieuenctid y pentre, o Ysgol Gellionnen,
Adran y Faerdre ac Aelwyd yr Urdd Clydach wrth iddynt
gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala ddiwedd mis
Mai.
Dymunwn yn dda i Kirsty Lewis, Rhys Carlson, ar
gystadleuaeth unwadau merched a bechgyn Bl. 7- 9 a’r
ddeuawd; Ffion Tomos, alaw werin, a cherdd dant; Rhys
Carlson yn yr Unawd cerdd Dant, Grwp Llefaru Blwyddyn 6
Adran y Faerdre a Chôr Cerdd Dant Ysgol Gellionnen.
Braf clywed bod Mrs Carol
Longden yn well.
CoDi £6,000 at ELUsEN
Llongyfarchiadau i Alun Cairns,
mab Margaret a Huw Cairns o
Heol Pontardawe, sy’n Aelod
Seneddol dros Fro Morgannwg ar
ei ymdrechion i redeg Marathon
Llundain yn ddiweddar. Cododd
dros £6,000 at elusen - Ty Hapus,
Uned Gofal Alzheimer’s yn y Barri
a Gofal Cancr Marie Curie. Yn y
llun fe’i gwelir gyda Angharad Mair.

FELINDRE
NEBo
Bu rhai o aelodau a phlant Nebo yn uno gydag aelodau Salem,
Elim a Phantycrwys ar fore Sul y Blodau yng nghapel
Pantycrwys o dan ddwylo medrus yr arweinydd y brawd D.
Huw Rees. Blwyddyn nesaf fe fydd y Gymanfa yn cael ei
chynnal yn Nebo.
Diolch i bawb sydd wedi bod yn brysur yn dethol yr emynau
a threfnu y Gymanfa. Cynhaliwyd cymun fore y Groglith a’r
cymun yng ngofal y Parchg Gerald Jones, Llangennech.
Gobeithio fydd pawb yn cofio am ein Cyrddau Hanner
Blynyddol ar Sadwrn a’r Sul Mai 17eg a 18ed pan fydd y
Parchg Vincent Watkins, Pontlliw yn arwain ac yn pregethu y
Gair i ni. Hyfryd oedd gweld ein horganyddes yn cyd-ganu
gyda chriw o bobl ifanc yng Nghaniadaeth y Cysegr ym mis
Ebrill, hefyd wyres i un o gefnogwyr selog Felindre y ddiweddar
Sally Evans, sef Heledd Clarke.
CyDyMDEiMLo
Nid fu’r mis yma yn wahanol i’r misoedd cynt wrth i ni
gydymdeimlo â theuluoedd dau aelod o’r capel, sef David
Iorwerth Jones, Brynhyfryd. Cydymdeimlwn gyda’i briod

Margaret Rose, ei ferch Marie, mab-yng-nghyfraith Kevin a’i
ŵyr Iwan. Roedd y gwasanaeth o dan ofal y Parchg Meirion
Evans a Mr. Jim Lloyd yn ei gynorthwyo gydag ychydig o eiriau
pwrpasol. Yr organydd gwadd oedd y Parchg Clive Williams,
L.R.A.M. Craig Cefn Parc. Daeth ei gydweithwyr, teulu, a
ffrindiau i’r cynhebrwng yn Nebo, ac yna ym mynwent
Pantycrwys. Hefyd cydymdeimlwn â theulu Gwyn Williams,
Sciach Ganol pan syfrdanwyd y pentref ar ei farwolaeth sydyn.
Daeth tyrfa i’r cynhebrwng ac roedd Amlosgfa Treforys wedi
gor-lenwi, a’r gweddillion i’w gosod yng ngardd Nebo.
Cydymdeimlwn gyda Nora ei briod, Howell a Geraint meibion,
Caroline a Lynne merched-yng-nghyfraith a’i wyrion annwyl
Thomas, Rachel, Steffan, Laura, Kristian, Aled a Ffion. Roedd
y gwasanaeth yng ngofal y Parchg Meirion Evans. Rydym yn
ddyledus iawn i Meirion am ei gyfraniad gwerthfawr i Nebo bob
amser, ac yn ei gynorthwyo roedd y Canon John Walters
Pontarddulais.
Ar y 23ain o Fawrth, yn ysbyty Ellen’s Glen, Caeredin, bu
farw Jenny Sclater, mam annwyl Marina a mamgu yng
nghyfraith Mark Evans (mab Ann a Bryan Evans, Bryncelyn).
Ar ôl cystudd hir hunodd yn dawel yn y bore bach. Hedd,
perffaith hedd. Cydymdeimlwn fel eglwys â’r teulu oll.
Wrth fynd i’r wasg clywsom am farwolaeth Meirion Bell.
Cydymdeimlwn â’i deulu yn eu profedigaeth. Bydd teyrnged yn
ymddangos iddo yn Llais, mis Mehefin.
ELUsEN
Mae pentref Felindre yn codi arian byth a beunydd i elusennau
teilwng. Diolch am gefnogaeth y gymuned unwaith eto pan
gafodd bore coffi a noson cwis eu cynnal yn nhafarn y
Shepherds. Diolch i Joanne a Robert am eu trefnu ac i Brian
Davies am fod yn gyfrifol am y cwis. Cafwyd adloniant gan
blant yr Ysgol Gynradd Gymraeg o dan arweiniad y
Brifathrawes a’r staff. Llongyfarchiadau i Mrs. Sara David ar
gael ei hethol yn Brifathrawes i’r ysgol, dymuniadau gorau.
Ceisiwch a chwi a gewch os fydd angen cymwynas unrhyw
bryd. Codwyd y swm o £1,100 yn y bore coffi a’r cwis a £900
gan yr ysgol mewn gwahanol weithgarwch, sef cyfanswm o
£2,000 i elusen canser plant Cymru L.A.T.C.H. Bydded i Cai
Evans un o ddisgyblion yr ysgol gael gwellhad llwyr a buan, ac
i’n gweddïau yn ddisgyblion, ffrindiau a theulu gael eu hateb.
Hefyd mae’r ysgol wedi codi £100 i “Ymchwil Tiwmor,” achos
teilwng iawn arall.
gWELLHaD
Mae Mair Jones, Cwmgwenno, yn ysbyty Treforys ar ôl
damwain ac yn derbyn llawdriniaeth. Dymunwn yn dda iddi am
wellhad buan.
Mae Brenda Jones, Viv Arrowsmith, a Tom Stone adref o’r
ysbyty ac yn gwella a chael cymorth gan eu teuluoedd.
DatHLU
Llongyfarchiadau i Owen Jones Llwyngwenno ar ddathlu ei
benblwydd yn 80 oed a da yw ei weld yn Nebo yn rheolaidd
yn diolch am ei fywyd.
PREgEtHWyR
Mai
4
(i’w lenwi)
11
Mr. D.C.Davies (Cymun)
17 a 18 Cyrddau Mawr - y Parchg Vincent Watkins,
Sadwrn 6.30 Sul 10.30 a 2.30
25
Parchg Gareth Morgan Jones.
Mehefin
1
Dr. Dai Lloyd
8
Parchg Meirion Evans
15
Mr. Gerwyn Morgan
22
Parchg Hywel Jones
29
Mr. Owen Pugh

(Cymun)

CRAIG CEFN PARC
PaNtyCRWys
CyDyMDEiMLo
Fel cymuned cydymdeimlwn â theulu y diweddar David
Iorwerth Jones, Felindre a fu farw ar Fawrth 18 yn 86 mlwydd
oed. Cynhaliwyd gwasanaeth cyhoeddus yn Nebo ar Fawrth
27, ac yna claddwyd mewn gwasanaeth preifat ym Mynwent
Pantycrwys. Roedd y gwasanaeth yng ngofal y Parchg Meirion
Evans a’r organydd oedd y Parchg Clive Williams, L.R.A.M.
Roedd yn briod i Margaret Rose, yn dad i Marie, tad yng
nghyfraith Kevin, a thadcu Iwan. Coffa da amdano.
CyMaNFa gaNU
Ar fore Sul y Blodau cynhaliwyd Cymanfa Ganu Gymunedol
gyd-enwadol rhwng Elim, Nebo, Salem a Phantycrwys. Yr
arweinydd gwadd oedd Mr D. Huw Rees, Pontardawe
arweinydd Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys. Y gyfeilyddes
oedd Ms Eiry Mair Griffiths. Dyma’r ail flwyddyn i’r pedair
eglwys ddod at ei gilydd fel hyn. Yn draddodiadol roedd
Pantycrwys yn cynnal eu Cymanfa ar y Sulgwyn, felly roedd
eleni yn achlysur hanesyddol ym mywyd y capel. Cafwyd
Cymanfa fendithiol iawn a da oedd gweld cymaint yno i ymuno
yn yr Ŵyl. Y Llywydd oedd Mrs Jean Bowen, a dechreuwyd yr
oedfa gan Mr Aeron Jones (darllen) a Mrs Jeffrey Morgan
(gweddi). Adroddwyd tri emyn plant gan Angharad a Catrin
James ac Emyr Williams. Fel eitem cawsom adroddiad darn
Mererid Hopwood “Fy Mabinogi i”, gan Tirion Williams. Fel
eglwys, diolchwn i bawb am eu cefnogaeth eleni ac edrychwn
ymlaen i’r Gymanfa yn Nebo, Felindre y flwyddyn nesaf.

TREBANNWS
MaRatHoN
Mae meddwl am redeg milltir neu ddwy yn codi arswyd ar y
mwyafrif ohonom ni, heb sôn am redeg marathon. Nid felly
Claire Macklen sydd newydd redeg marathon Llundain am y
tro cynta’ a gwneud hynny mewn pedair awr a deg munud.
Ffisiotherapydd yw Claire yn Ysbyty Tywysog Phillip yn
Llanelli ac mae’n wyres i Myra a’r diweddar Derek Lloyd, Heol
Abertawe. Mae’r arian noddi a gododd Claire yn mynd i “Back
Care,” elusen sy’n cynnig cefnogaeth i bobol sy’n diodde o
boen cefn ac yn rhoi cyngor iddynt ar sut i reoli’r poen.
CyDyMDEiMLo
Trist oedd clywed am farwolaeth Mr. Mel Thomas, Heol
Newydd, Trebannws, ym mis Mawrth. Bu Mel yn aelod o’r Blaid
Lafur am dros 30 o flynyddoedd.
Roedd yn gynghorwr gyda Chyngor trefol Pontardawe ac yn
llywodraethwr yn ysgol Trebannws. Hefyd, bu’n wirfoddolwr
gyda’r Canolfan Cynghori (CAB) ac yn ymwelydd i’r carchar.
Cydymdeimlwn â’i wraig a’r teulu i gyd.
goRyMDaitH yR ysgoL
Ar ddydd Gwener diwetha’r tymor bu plant ysgol Trebannws
yn gorymdeithio drwy’r pentref yn eu hetiau pasg. Cawsant
groeso mawr gan y pentrefwyr.
Pan gyrraeddasant y Swyddfa Bost, roedd Bwni’r Pasg yn
barod gyda wy i bob un o’r plant.
y sWyDDFa Bost
Roedd pawb yn y pentref yn drist i weld y Swyddfa Bost yn cau
ar Ddydd Sadwrn Ebrill 19eg. Mae e’ nawr wedi symud i’r garej
am fod rhaid ymestyn yr oriau agor o 8y.b hyd 8 y.h. Byddwn i
gyd yn gweld eisiau’r siop ar y groes.
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PoRtH MENiN

canmolodd Huw Tregelles Williams safon y corau’n gyffredinol.
Rhaid dweud er mai gan YGG Felindre yr oedd y côr lleiaf o
ran nifer, llwyddo wnaethant i lenwi’r Tabernacl â’u canu
bendigedig ac roeddynt yn edrych yn hynod drwsiadus yn eu
crysau a theis newydd. Llwyddodd y côr i ennill tarian a gwobr
ariannol am eu hymdrechion. Daliwch ati blant!
DisgLEiRio yM MyD CELF

Bu côr “Cefnogwyr y Gweilch “ar daith i wlad Belg dros y Pasg.
Tra yno gwnaethant ymweld â bedd Hedd Wyn , y bardd a
enillodd “Gadair Ddu Birkenhead”yn 1917. Cafodd Hedd Wyn
ei ladd cyn iddo dderbyn ei wobr. Gosodwyd torch ar ei fedd a
chanodd y côr yr emyn dôn “Gwahoddiad” er cof amdano.
Un o uchafbwyntiau’r daith oedd yr ymweliad i “Borth Menin”
yn Ypres lle mae cofgolofn i ‘r holl filwyr anhysbys a gafodd eu
lladd yn ystod y rhyfel byd cynta’. Fel teyrnged i’r rhai a gollodd
eu bywydau fe ganodd y côr dri emyn yn Gymraeg yn ystod
seremoni’r “Last Post”.
Aled Hopton o Ystradgynlais yw arweinydd y côr ac fel y
gwelir yn y llun mae nifer o’r aelodau yn dod o Drebannws a’r
cyffiniau. Mae’r côr yn ymarfer ar Nos Fercher yn nghlwb
rygbi’r Gnoll ac mae croeso cynnes i aelodau newydd i ymuno.

YSGOLiON
YSGOL GYNRADD feLiNDRe

Mae tri arlunydd talentog o YGG Felindre wedi cael llwyddiant
mewn cystadleuaeth gelf a drefnwyd yn ddiweddar gan y
Bwrdd Iechyd lleol a bydd ffrwyth eu llafur yn codi calonnau
cleifion ifanc yn y dyfodol. Lliwio templed siâp barcud oedd y
dasg, a dewiswyd gwaith Bethan Garland, Thomas Halfpenny
a Molly May Thomas ymhlith y cynlluniau gorau. Bydd gwaith
y tri’n cael eu troi’n farcutiaid mawr pren a fydd yn addurno lle
chwarae newydd yn Ysbyty Singleton.
DatHLU’R Pasg

CEFNogi LatCH

Braf yw medru cyhoeddi bod cymuned yr ysgol wedi llwyddo i
godi £2,000 ar gyfer elusen canser, LATCH yn dilyn wythnos o
weithgareddau codi arian yn cynnwys bore coffi a thaith
gerdded noddedig. Mae hyn yn brawf o’r hyn y gellir ei gyflawni
pan fo plant, rhieni, staff ac aelodau o’r gymuned yn tynnu
ynghyd at achos da. Diolch o galon i Joanne a Rob o dafarn y
Shepherds, Felindre am eu cefnogaeth barod.

Cynhaliwyd cystadleuaeth hetiau Pasg yn yr ysgol. Ar
ddiwrnod olaf y tymor gwahoddwyd rhieni i’r ysgol i weld y plant
yn gorymdeithio yn eu hetiau a chafwyd gwledd i’r llygaid.
Llongyfarchiadau i’r enillwyr sef Jonathan Stacey, Nathan
Morgan-Lloyd, Thomas Halfpenny ac Ella Evans.
CystaDLU yN y BaLa

LLWyDDiaNt y CôR

Llongyfarchiadau i holl aelodau côr yr ysgol a fu’n cystadlu
mewn cystadleuaeth gorawl i ysgolion a drefnwyd gan Gôr
Meibion Clwb Rygbi Treforys yng Nghapel Tabernacl ddechrau
Ebrill. Wrth grynhoi’r gystadleuaeth ar ran ei gydfeirniaid
12

Mae côr a pharti dawnsio gwerin yr ysgol wedi cyrraedd y
rowndiau cenedlaethol yn Eisteddfod yr Urdd eleni ac felly
bydd plant o Flwyddyn 2 i Flwyddyn 6 yn gwneud y daith i’r
Bala ddiwedd Mai. Dymunwn yn dda i bob un ohonynt!

YSGOL GYNRADD Y weRN
tRaWs-gWLaD
Ar noson odidog o Wanwyn aeth dau o blant o flwyddyn 5 yr
ysgol i gaeau chwarae Ashleigh Road, Abertawe i gystadlu yn
ras derfynol y sir. Roedd y ddau mewn cwmni da gyda rhedwyr
gorau hen sir Gorllewin Morgannwg yn bresennol.
Rhedodd y merched yn gyntaf gyda Meabh yn cynrychioli’r
ysgol. Mae Meabh wedi datblygu i fod yn rhedwraig o fri dros
y flwyddyn diwethaf ac mae ei hyder wedi cynyddu’n
sylweddol. Gorffenodd Meabh y ras yn 26ain, tipyn o gamp,
chwarae teg iddi, o gofio’i hoed.
Tro’r bechgyn oedd wedyn, ac fe
gafodd Kian ras arbennig gan ddod yn ail
agos i’r rhedwr cyflymaf yng Nghymru y
llynedd dros 800m i blant dan un ar ddeg
mlwydd oed. Aeth Kian yna ymlaen i
wireddu breuddwyd drwy gynrychioli sir
Gorllewin Morgannwg mewn cyfarfod
trawsgwlad yn erbyn sir Ddyfed.
Kian
Llwyddodd i orffen yn wythfed yn y ras
honno. Mae pethau’n argoeli’n dda iawn
i Kian gan fod ganddo flwyddyn gyfan nawr i ddatblygu yn
gorfforol, i gryfhau ac hefyd i ddysgu sut i redeg ras.
Cyflawnodd berfformiadau gwirioneddol wych dros y misoedd
diwethaf ac mae’n amlwg bod rasio yn ei waed.
Llongyfarchiadau mawr iddo ef ac i Meabh.
aqUatHLoN i BLaNt
Ar ddydd Sul, 6 Ebrill aeth criw o blant, rhieni, rhieni cu,
llywodraethwyr ac athrawon i Fachynlleth i gefnogi’r plant yn
rasio mewn Aquathlon. Ras nofio a
rhedeg yw hon ac roedd y disgyblion yn
amrywio mewn oedran o chwech
mlwydd oed i un ar ddeg mlwydd oed.
Llwyddodd nifer o’r ysgol i berfformio’n
wych, gan gynnwys Bronwen, Tygan,
James a Danny, gyda Tygan yn ennill ei
ras ef a’i wobrwyo’n Bencampwr
dosbarth CERIST KIDZ 2014. Diolch o
galon hefyd i’r oedolion a fu’n gefnogol
Tygan
iawn i bob aelod o’r tîm rasio; roedd yn
sicr yn hwb sylweddol iddynt wrth gyflawni’r ras. Ymlaen i’r ras
nesaf, felly, ar ôl i’r plant gael blas ar y rasio a phrofiad
cofiadwy.
PêL-RWyD BLWyDDyN 4/5 v oakLEy HoUsE
Am y tro cyntaf erioed trefnwyd gêm bêl-rwyd yn erbyn ysgol
Oakley House, Abertawe. Aeth tîm o flwyddyn 4/5 i chwarae
yn erbyn yr ysgol ac fe enillodd y plant o 4-1. Chwaraeoedd
Chloe a Meabh yn dda iawn er mwyn sicrhau’r fuddugoliaeth.
Derbyniodd y staff a’r plant groeso cynnes gan Oakley House
ac fe greodd disgyblion y Wern gryn argraff ar yr ysgol gyda’u
cwrteisi a’u hymddygiad rhagorol. Llongyfarchiadau i bob un a
aeth i gynrychioli’r ysgol, rydym yn hapus iawn gyda’r
canlyniad ond hefyd yn falch iawn o’r argraff rydych chi wedi
ei greu ohonom ni fel ysgol.

yMWELD â CHaRREg CENNEN

Cafodd myfyrwyr Blwyddyn 11 sy’n astudio Saesneg, weithdy
ysgrifennu yng Nghastell Carreg Cennen ar ddiwedd tymor y
Gwanwyn, a mwynhau’r golygfeydd godidog o’r castell ac
awyrgylch unigryw y lleoliad.
RygBi MERCHED

Cafodd timau rygbi merched yr ysgol dymor cyntaf
llwyddiannus iawn, yn arbennig mewn twrnament sirol yn Ysgol
Maes y Dderwen. Diolch i Sally Ann Bird a Nathan Wilson
(Blwyddyn 12) am gynorthwyo gyda’r hyfforddi.
CaP CyMRU!
O’r diwedd daeth yr alwad i Joe Gage
(Blwyddyn 13), i ymuno a thîm rygbi dan
18 Cymru mewn pencampwriaeth yng
Ngwlad Pwyl. Bydd Joe yn chwarae yn
safle’r cefnwr. Pob dymuniad da Joe –
rwyt yn haeddu’r clod!
ENiLLWyR y PLât!
Llongyfarchiadau i dîm rygbi 7 bob ochr
Blynyddoedd 11, 12 a 13 yr ysgol ar ennill y Plât yng
nghystadleuaeth 7 bob ochr cenedlaethol yr Urdd yn Llanelli
yn ddiweddar. Daeth tîm Bl 8 yn rhyfeddol o agos at y gwobrau
hefyd mewn cystadleuaeth galed.

YSGOL GYfUN YSTALYfeRA
gWoBR RotaRi i Nia
Llongyfarchiadau i Nia
Williams, Blwyddyn 9, a
ddaeth
yn
ail
yng
nghystadleuaeth cerddor
ifanc y Rotari (Rownd
Rhanbarth De Cymru) yn
ddiweddar.

ysgoL RygBi
Braf croesawu tri o Undeb Rygbi Cymru i’r ysgol i drafod
dyfodol y rhaglen Ysgol Rygbi yn yr ysgol. Cafodd disgyblion
Blwyddyn 8 gyfle i gyfweld â Jason Lewis, Ben Rose, a
Chyfarwyddwr Rygbi newydd URC, Josh Lewsey, ar gyfer
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adroddiad y BBC. Un ffaith ddiddorol am Josh Lewsey, wrth
gwrs yw, er iddo chwarae dros dîm rygbi Lloegr, roedd ei dadcu yn gapten ar dîm rygbi clwb Ystalyfera yn y tridegau, croeso
nol iddo felly i’w wreiddiau yma yn yr ardal!

DigwyDDiaDur
Cwm Tawe
16 Mai: gigs y gWaCH: stEvE EavEs a’R BaND a
JaMiE BEvaN a’R gWEDDiLLioN
Tafarn y Gwachel, Pontardawe 9y.h. Mynediad am ddim. Mwy
o wybodaeth: 01792 864949.
16 Mai: CatRiN FiNCH a sECkoU kEita
Neuadd Les Ystradgynlais, 8y.h. Cyngerdd arbennig gan y
delynores a’r chwaraewr kora o Senegal. Am fwy o wybodaeth,
ffoniwch 01639 843163.

UN CaM o’R gêM DERFyNoL

7 MEHEFiN: taitH gERDDED tRWy DyLLaU tyWoD
oxWiCH aR HyD LLWyBR aRFoRDiR CyMRU
Ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg i ddechrau am
18.00y.h. o faes parcio Traeth Oxwich. Cost: £4.00, £1.00 i
blant dan 14. Arweinydd: Noel Lewis. Am fanylion pellach a
manylion cofrestru, ewch i: www.gowerwalkingfestival.org/cy
neu ffoniwch Ganolfan Croeso y Mwmbwls a Gŵyr,
(01792) 363392.
26 MEHEFiN: PEN-BLWyDD PoENUs PEtE gaN tHEatR
ioLo
Canolfan y Celfyddydau Pontardawe. Perfformiadau am 1y.h.
a 7y.h. Theatr Iolo yn cyflwyno sioe newydd i deuluoedd yn y
Gymraeg, sy’n addas i ddysgwyr. Am fwy o fanylion, ffoniwch
01792 863722.

Llongyfarchiadau i dîm dewr pêl-droed Blwyddyn 7 ar gyrraedd
gêm gyn-derfynol Cwpan Cymru yn erbyn Ysgol Gyfun yr
Olchfa. Ond, gwaetha’r modd, colli fu hanes y tîm o dan
hyfforddiant gwych dau aelod o Flwyddyn 12, Daniel Griffin a
Liam Fargie, a Mr Noir Jones. Peidiwch
â bod yn benisel fechgyn – gwnaethoch
yn arbennig o dda!
CaP CyMRU!
Llongyfarchiadau i Ashley James ar gael
ei dewis yn aelod o sgwad Pêl-droed
Merched Cymru dan 16 ar gyfer gemau
yn erbyn Lloegr, yr Alban ac Iwerddon
dros y misoedd nesaf. Gwych Ashley –
llongyfarchiadau mawr!
PENCaMPWyR FFoRMiWLa UN!
Yn dal Gwobr Arbennig y beirniaid yng nghystadleuaeth
Ysgolion Fformiwla Un Prydain mae tri o fechgyn Blwyddyn 8,
sef Alex Long, Ellis Bennett a Jack Fellowes. Ardderchog
fechgyn!
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2 goRFFENNaF: PEN-BLWyDD PoENUs PEtE gaN
tHEatR ioLo
Neuadd Les Ystradgynlais. Perfformiadau am 11.15y.b. a
1.15y.h. Theatr Iolo yn cyflwyno sioe newydd i deuluoedd yn y
Gymraeg, sy’n addas i ddysgwyr. Am fwy o fanylion, ffoniwch
01639 843163.
BoB DyDD gWENER: CoFFi a CHLoNC
Cyfle am sgwrs ac i gymdeithasu yn Neuadd Capel Seion
Newydd, Treforys rhwng 10 a 12.
Croeso i chi anfon manylion eich digwyddiadau at y Llais er
mwyn iddynt gael eu rhestru yma a chael sylw eich cydddarllenwyr. Cysyllter â Gwenno Ffrancon ar 01792 842062
neu gwenno_ffrancon@hotmail.com

RYSAIT
CoWBoi y MyNyDD DU

CyNHWysioN (digon i dri o bobl)
3 stribed o gig bol mochyn gweddol o faint
1 Winwns heb fod yn rhy fawr
1 winwnsyn coch bychan
tun bychan o ffa pob
tun bychan o ffa gwynion (butter beans)
tun bychan o domatos
1 llond y tun tomatos gwag o ddŵr
llwy fwrdd o piwri tomato
2 gewyn garlleg
½ llwy dê turmeric
½ llwy dê paprika
pupur cayenne i flasu
pupur du a halen i flasu
DULL
Torri y cig yn giwbiau a’r nionod yn ddarnau mawr.
Ffrïo y cig a’r winwns nes maent yn dechrau brownio.
(Nid oes angen ychwanegu saim at badell “non stick”
a dim ond y mymryn lleiaf at badell gyffredin.
Tywallt yr holl gynhwysion i gaserôl fawr.
Ychwanegu dŵr fel bo’r hylif yn gorchuddio’r
cynhwysion (gellir ychwanegu dŵr yn ystod y coginio
os yw’n sychu).
Rhoi y caserôl yn y popty am dair awr ar wrês o tua
160ºC (Nwy 5) gan gadw golwg i sicrhau nad yw’n
sychu a rhoi tro iddo yn achlysurol.

Tareni y Cydau

Mai yn yr Ardd
Clychau’r Gôg – Chwyn?
Mae nifer o enwau ar gael ar y blodau cyffredin yma,
sy’n dod o deulu’r Hiasinth, sef - Bwtsais / Blodyn y
Gôg; Croeso Haf; Cennin y Gôg; Blodyn / Hosanna’r
Brain neu’r Gwcw. Byddwn yn eu croesawu o’u gweld
yn lliwio’r goedwig yn y Gwanwyn, ond mae nhw’n
gallu bod yn boendod mewn gardd oherwydd erbyn
hyn mae’r math ‘Sbaenaidd’ wedi sefydlu yn ein
gerddi ac yn brysur cymryd drosodd a chroesrywio
gyda’r math cynhenid.
Mae’r ffurf cymysgriwiog (hybridised) yma yn
debyg o gymryd lle y math cynhenid am ei fod mor
ymosodol, yn cynyddu o dan ddaear a hefyd drwy’r
hadau.
Mae’r math cynhenid fel siâp cloch ac yn cyrlio’n
ddwfn yn ôl ar yr ymylon, gyda’r dail dim mwy na ¾”
ar draws.
Mae’r blodau math Sbaenaidd a’r rhai sy’n
gymysgriw hefyd ar ffurf cloch, ond yn agor mwy a’r
coesau’n syth, ond efallai mai’r nodwedd mwyaf
arbennig o’r rhain yw’r dail hir llydan, sydd tua 1¼”
ar draws.

Cadw dan reolaeth

Gelwir planhigion fel hyn, sy’n disodli eraill a
chymryd drosodd hanner yr ardd, yn chwyn; felly
mae’n well eu cadw o dan reolaeth neu eu tynnu allan.
Gwnewch hyn cyn i’r dail farw, fel eich bod yn
gwybod am eu lleoliad. Mae’n rhaid cloddio’n ddwfn
i gael eu gwared nhw.
Dyw chwyn-laddwr ddim yn cael effaith o gwbl!

Clychau’r gôg Prydeinig Clychau’r gôg Sbaenaidd

Caeau
Cwmtawe

Cae beting canol • Cae beting bach • Cae beting mawr
Brest cae beting mawr • Brest cae beting bach • Waun fraith
Waun y bedw • Waun • Cae’r odyn • Cae crwca
Cae llety laylior isha • Cae sgubor
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