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Wyt Ionawr yn oer wlyb!

Mae byw yng Nghymru yn golygu ein bod ni i gyd yn
synnu dim o weld llen las o law ar draws y map Tywydd
ar y teledu. Rydym wrth gwrs wedi hen arfer ag
absenoldeb y geiriau ‘haul’ a ‘chynnes’ yn rhagolygon
Derek a Mari, gyda’r geiriau ‘glaw trwm’ a ‘gwyntoedd
cryfion’ yn cymryd eu lle lawer yn rhy aml. Ond, dydy’r
golygfeydd brawychus sydd wedi tarannu i’r penawdau
yn ddiweddar ddim mor gyfarwydd. Caiff Ionawr ei
adnabod fel mis gwaethaf y flwyddyn yn aml iawn, a
stormus yn wir fuodd y flwyddyn newydd i lawer.

Heidiodd yr “hen wragedd, eu ffyn a Morys y Gwynt”
o’r Gorllewin, gan adael eu marc ar ein harfordiroedd.
Hen dref glân y môr odidog gafodd hi waethaf, gyda
gwyntoedd cryfion a glaw grymus yn gorfodi trigolion
promenâd Aberystwyth o’u cartrefi. Cafwyd gwerth £1.5
miliwn o ddifrod yno gyda’r tywydd eithafol yn parhau
am ddyddiau.

Er nad yw’n ymddangos yn syniad mor anffodus, bu
raid gohirio arholiadau’r Brifysgol am wythnos wrth i
dros 150 o fyfyrwyr orfod gadael eu llety. Symudodd y
gwasanaethau
brys i mewn yn
eu heidiau, a
bu rhaid i’r
heddlu gadw
torfeydd a
oedd wedi
ymgynnull i
wylio’r dŵr yn
dawnsio mor
bell â phosib
o’r llanw, wrth i
donnau neidio rhyw 6 troedfedd uwchben lefel y môr.
Ond er hynny, dinistriwyd hunaniaeth y dref yn ôl rhai

a bu gwylio’r lloches a adeiladwyd yn y 1920au, ac a
oroesodd stormydd 1927 a 1938, yn ogystal â chynllun
i’w ddinistrio yn
2010, yn suddo
tua’r traeth yn
achos cryn drist-
wch i nifer. Da
clywed fod CADW
wedi mynnu bod
angen adfer yr
adeilad hardd
hwnnw. Ni lwydd-
odd arfordir Pen-
rhyn Gŵyr ddianc
rhag y stormydd ychwaith, gyda difrod sylweddol yn
cael ei wneud ym Mae Caswell a Marina Abertawe. 

Er mor erchyll fuodd y golygfeydd yma o rym a natur
diatal y môr, mi fyddai rhai yn gweld eu mantais, ac yn
eu hystyried yn rhybudd i ni, y bobl sydd wedi cyfrannu
at eu bodolaeth. Caiff y geiriau ‘newid hinsawdd’ a
‘chynhesu byd eang’ eu crybwyll yn aml yn y cyfryngau,
ac er ei bod hi’n ddigon hawdd eu rhoi o’r neilltu yn ein
meddyliau ni, dechreuwn yn awr weld effeithiau
trawiadol y newidiadau yma ar bob un ohonom. 

Mae tywydd eithafol i’w weld yn aml ym mhedwar
ban y byd, a chyfarwydd yw’r golygfeydd arswydus o
danau gwyllt Awstralia, yn ogystal â stormydd,
tswnamïau a chorwyntoedd anferthol. Ond, yn
ddiweddar, ni fu raid i gamerau’r BBC deithio ymhell i
ganfod tystiolaeth drawiadol o gynhesu byd eang, a
brawychus yn wir fu gwylio’r darluniau o’r llifogydd
eithafol yn Aberystwyth ymysg sawl lle arall.

Rhybuddia’r awdurdodau y bydd tywydd eithafol yn
dod yn fwy cyfarwydd, ac yn fwy difrifol yn y dyfodol, a’i
bod yn bwysig felly ein bod ni i gyd yn gwneud ein rhan
i geisio lleihau ar y gwaethygiad yma, a chymryd
cyfrifoldeb dros ein planed. Llygredd a charbon
deuocsid gaiff eu beio’n aml am y newidiadau yn ein
hinsawdd, felly efallai bod yr amser wedi dod i ni wir
feddwl am deithio mwy ar droed er mwyn lleihau ein hôl
troed carbon, a diffodd y golau wrth adael yr ystafell er
mwyn sicrhau dyfodol mwy disglair i’r blaned a ninnau
ei phreswylwyr.

Elin Havard, Ysgol Gyfun Ystalyfera
(Lluniau o Aberystwyth gan Iestyn Hughes, Atgof.co) 
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Llais
Wel, mae’n flwyddyn newydd unwaith eto! Gobeithio i 13 fod yn
rhif lwcus i bawb, a gobeithio hefyd y bydd 14 yn well fyth. Braf yw
deall bod ‘diwrnod gwaetha’r flwyddyn’ wedi hen fynd heibio
bellach – llongyfarchiadau i unrhyw un a’i addewidion blwyddyn
newydd a wnaeth lwyddo i’w gwneud hi y tu hwnt i’r diwrnod
hwnnw! 

Er eu bod yn rhai digon cyfarwydd ar y teledu, mae’r flwyddyn
newydd wedi dod â golygfeydd eithaf anghyfarwydd i diroedd
Cymru, wrth i wyntoedd cryfion ac “hen wragedd a ffyn” fwrw’n
harfordiroedd gorllewinol. Gweler yr hanes ar glawr y Llais mis
yma. Ond mae’n ymddangos bod ambell i storm a newid arall ar
y gorwel, yn ogystal.

Rydym yn adnabod Cymru fel gwlad ag iddi 22 o awdurdodau
lleol ers tipyn bellach, ond efallai, wrth gwrs, y bydd newid i’r arfer
yma, gydag awgrym y gallai map ein mamwlad ailffurfio wrth i
Gomisiwn Williams fynegi’r farn y dylid cyfyngu ar y ffiniau, a
thorri’r 22 awdurdod i lawr i 10 neu 12.

Fel merch sy’n teithio dros y ffin o Bowys i Ysgol Ystalyfera,
cefnogwraig o Sgarlets Llanelli fues i erioed, ond teimlaf erbyn hyn
fy mod yn dod yn gefnogwraig fabwysiedig neu’n gefnogwraig dros
dro o’r Crysau Duon Cymreig. Ta waeth, pa bynnag ein hoffter
rhanbarthol, fel Cymry i’r carn, mae’n siŵr bod y mwyafrif ohonom
yn gefnogwyr brwd o’n tim cenedlaethol. Ysgwn i, felly, gyda
phencampwriaeth y Chwe Gwlad ar y gweill, ar ôl ennill hanner a
cholli hanner o gemau’r Hydref, a fydd y sgorfyrddau’n troi i adael
Camp Lawn a llestr arian yn nwylo Capten Cymru ar y 15fed o
Fawrth eleni? 

Ond er bod y gemau mawr yn prysur agosau, nid y rheiny sy’n
hawlio sylw’r cyfryngau yn ddiweddar, ac mae rhagolygon diflas
iawn o chwalfa i’r Undeb. Gyda’r rhanbarthau’n methu cytuno ag
Undeb Rygbi Cymru, a fydd newidiadau mawr yn gweld y Sgarlets,
y Gweilch, y Gleision a’r Dreigiau’n teithio dros Glawdd Offa i
ymuno ag Uwch Gynghrair Aviva?

A minnau’n ddisgybl blwyddyn 12 ar hyn o’r bryd, mae’r
flwyddyn newydd hon yn un o wneud penderfyniadau pwysig
ynglŷn â’m dyfodol. Mae prifysgolion a sefydliadau addysg uwch
led led y Deyrnas Unedig yn gweithio’n ddygn i gadw i fyny gyda’r
oes, ac yn brwydro am lefydd ar ffurflenni cais myfyrwyr chweched
ddosbarth. Ond, yn dilyn penderfyniad y Canghellor i gynyddu
niferoedd y myfyrwyr ym mhrifysgolion Lloegr, mae pryder y gallai
prifysgolion ar ochr Gymreig y ffin ddioddef, a cholli rhyw £7 miliwn
o ganlyniad.

Ar yr un pryd, cyhoeddodd Network Rail iddynt wario £131
miliwn ers 2010 ar gynllun i wella croesfannau rheilffordd. Ond yn
barod ers hynny, mae rhyw 750 ohonynt wedi eu cau, felly a fydd
newid ar y rheilffyrdd lleol tybed?

A sôn am deithio, ry’n ni i gyd wedi hen arfer â ‘Big Mac’ a
chwpaned o goffi mewn cwpan ‘polystyrene’ tra ar daith hir ar y
draffordd, ond, efallai y byddwn yn eu cyfnewid nhw am stecen
draddodiadol a lemonêd gyda iâ, lemwn a leim yn y dyfodol agos.
Ydy wir, mae’r dafarn gyntaf wedi agor mewn gorsaf
gwasanaethau, a hynny ar gyffordd 2 yr M40 yn Beaconsfield.
Tybed ble fydd y nesaf?

A thra bod bwyd ar flaen fy nhafod, rhaid i mi gwestiynu a fydd
yna newid i’n cinio Sul arferol? Yn ferch fferm fy hun, rwyf i, fel y
mwyafrif o’r genedl, wedi hen arfer â chig eidion, cig oen, cyw iâr,
cig mochyn a llond llaw o gigoedd eraill ar fy mhlât ar ddydd Sul,
ond, yn dilyn annerchiad diweddar gan y Dywysoges Anne, a fydd
cig ceffyl yn ymddangos ar y bwrdd yn y dyfodol? Fel Llywydd yr
elusen ‘World Horse Welfare’, fe ofynnodd i ni fel Prydeinwyr
ystyried cyflwyno cig ceffyl i’n deiet, a hynny er lles yr anifail ei
hunan. 

Felly, fel dywed y Sais, ‘it’s out with the old and in with the new’,
ac mae’n ymddangos yn wir y gallwn brofi llwyth o newidiadau yn
2014. Bu’n fraint cael golygu rhifyn cyntaf 2014 o’r Llais, a dyma
groesi bysedd y bydd yr holl newidiadau sydd ar droed o fudd ac
o fantais i bob un ohonom! 

Blwyddyn newydd dda i holl ddarllenwyr y Llais!

Elin Havard
Ysgol Gyfun Ystalyfera

Ddeng mlynedd yn ôl byddech wedi ei weld e yn cerdded o
gwmpas Ysgol Gyfun Ystalyfera gyda’i glwstwr o allweddi a’i
wallt hir. Nawr mae’n siŵr y gwelwch
chi e o gwmpas Ystalyfera, yn y siop
bapur, gyda ffon a gwallt byrrach. Mr
Anthony yw e i athrawon yr ysgol ond
Ken y Gofalwr i ddisgyblion Ysgol
Gyfun Ystalyfera!

Cafodd Ken Anthony ei eni yn
Hydref 1943 ynghanol berw yr Ail Ryfel
Byd a’i fagu yn Ystalyfera. Cafodd ei
eni yn Heol y Varteg ac roedd yn byw
ym Mhen yr Allt. Treuliodd ei blentyn-
dod yn chwarae pêl-droed i dimau’r
Varteg Rovers a Glan-rhyd. Ei ang-
erdd, fodd bynnag yw pysgota. Mae wrth ei fodd, er yn blentyn
8 mlwydd oed, yn mynd i lawr at yr afon i ddal ambell eog.

Ar ôl 25 mlynedd o wasanaeth i Ysgol Gyfun Ystalyfera, yn
2007 bu’n rhaid i Ken gael llawdriniaeth a dyna pryd y bu’n
rhaid iddo ildio’r clwstwr o allweddi a rhoi’r tŵls ar y bar.
Ymddeolodd a rhoi gorau i’w gartref ar dir yr ysgol a symud
rownd y gornel i fyw bywyd tawel ym Maes y Darren. Dyw Ken
ddim wedi symud ymhellach na 5 munud o’i gartref erioed. Dyn
ei filltir sgwâr heb os nac oni bai.

Bob cyfle a gaiff daw Ken yn ôl i ymweld â’r ysgol ac er nad
yw’r disgyblion bellach yn ei adnabod, mae’r athrawon a’r staff
a fu yn gydweithwyr iddo yn ei gofio ac mae e yn canmol
ffyddlondeb yr athrawon sydd wedi aros yn driw i’r ysgol.

Pan gafodd y swydd yn yr ysgol bu’n rhaid iddo roi’r gorau i
bysgota ond da yw dweud nawr, wedi iddo ymddeol, fe ddaeth
cyfle unwaith eto i godi’r wialen a mynd i lawr at yr afon, ac yno
y mae yn treulio’i ddyddiau yn ystod yr haf.

Mae bywyd yn braf iddo yng nghartref preswyl Maes y
Darren, wrth iddo fynd am drip a dianc gyda’i ffrindiau newydd
am ddiwrnod fan hyn a fan draw – mae’n cael cyfle i weld mwy
na’i filltir sgwâr erbyn hyn! Mae e newydd ei ethol yn Gadeirydd
y Preswylwyr yn y cartref ac rwy’n siŵr ei fod e’n eu rhoi nhw i
gyd yn eu lle.

Er ei fod newydd ddathlu ei ben blwydd yn 70 oed, dyw e
ddim wedi arafu, ac fe welwch chi Ken yn cerdded ar hyd Heol
y Gurnos yn ddyddiol.

Chanelle Anthony
Ysgol Gyfun Ystalyfera

POBOL Y CWM
Ken Anthony

Golygydd mis Mawrth

Sioned Williams
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:

Anita Humphreys
Castell Newydd, Heol Aman, Brynaman, rhydaman, SA18 1SN

neu e-bost arfryn@freename.co.uk

Erbyn Chwefror 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.

Diolch i Elin a Chanelle, disgyblion Ysgol Gyfun Ystalyfera
am ymgymryd â phrif erthyglau Y Llais y mis hwn.
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TAITH rYfEDDoL

Does dim byd gwell i godi’r galon na chlywed neu ddarllen stori
ddifyr.Felly y bu ar ddechrau blwyddyn eleni. Pori trwy wefan
newyddion Yr Alban oeddwn pan sylwais ar y penawd “Unique’
bird migration discovered”. Roedd
yn rhaid darllen y stori hon.

Hanes oedd yma am ddargan-
fyddiad taith fudol aelod o deulu’r
rhydyddion (waders) sef y Llydan-
droed Gyddfgoch (Red-necked
Phalarope). Mae’r Llydandroed
gyda’r adar prin hynny ym
Mhrydain wedi eu cyfyngu i Ynysoedd Shetland ac Ynysoedd
Gorllewinol yr Alban.

Yr hyn a wnaed oedd gosod dyfais ar ddeg o Lydandroed
Gyddfgoch a oedd yn nythu ar Ynys Fetlar yn ystod 2012. Y
gobaith oedd y byddai’r dyfeisiadau yma, trwy gymorth lloeren,
yn galluogi tîm o arbenigwyr o’r Swisdir a’r Alban i gofnodi
symudiadau’r adar. Hyd yma ni chofnodwyd pa fath o daith
fudol oedd gan y Llydandroed Gyddfgoch. Nid oedd yn
wybyddus chwaith lle yn union roedd yr adar yn treulio’r gaeaf.

Yn ystod gwanwyn 2013 llwyddwyd i ail-ddal un o’r adar ar
Ynys Fetlar. Trwy ddadansoddi’r wybodaeth a’r y tag fe ddaeth
i’r amlwg fod yr aderyn wedi hedfan pellter syfrdanol. Yn wir
roedd wedi hedfan 16,000 o filltiroedd mewn cylchdaith fudol
yn ystod y flwyddyn.

Dechreuodd y daith ar Ynys Fetlar. Hedfanodd yr aderyn ar
draws Môr yr Iwerydd (Atlantic Ocean) gan alw yng Ngwlad yr
Iâ (Iceland),Yr Ynys Werdd (Greenland) yna i’r de ar hyd
arfordir dwyreiniol America cyn croesi’r Caribî a Mecsico a
threulio’r gaeaf ar arfordir Ecwador a Pheriw. Ar ben hyn fe
hedfanodd yn ôl gan ddilyn mwy neu lai yr un llwybr i
ddychwelyd i Fetlar y gwanwyn canlynol. Tipyn o daith yn wir i
aderyn sydd tua’r un maint â Drudwy.

Cyn dadansoddi’r data y gred oedd bod y Llydandroed
Gyddfgoch a oedd yn magu yn yr Alban yn ymuno ag adar o
wledydd Sgandinafia ac yn treulio’r gaeaf ar arfordir Môr
Arabia.

Er bod hon yn daith ryfeddol mae gan y Llydandroed
Gyddfgoch dipyn o ffordd i fynd i dorri’r record. Perthyn y
record honno i Forwennol y Gogledd (Arctic Tern) sydd yn
hedfan tua 24,000 o filltiroedd ar ei mudiad rhwng pegwn y
Gogledd a phegwn y De bob blwyddyn.

Beth sydd yn rhyfeddol am daith y Llydandroed Gyddfgoch
yw ei bod yn mudo i gyfeiriad y Gorllewin yn ystod yr hydref
sef i gyfeiriad tywydd garw yn ystod yr amser yma o’r flwyddyn.
Mae’n rhyfeddol meddwl bod aderyn o’r maint yma yn gallu nid
yn unig goroesi’r daith ond hefyd yr elfennau.

Fel y soniais mae’r aderyn, yn ystod y tymor nythu wedi ei
gyfyngu i ardal penodol yn Yr Alban yma ym Mhrydain. Dim
ond rhwng 15 a 50 o geiliogod sydd yn magu yn Yr Alban pob
blwyddyn. Sylwer mai cyfeirio at y ceiliogod yn magu a
wnaethum. Y rheswm am hynny yw,mai’r ceiliogod sydd yn
bennaf gyfrifol am ddeor y wyau a magu’r cywion. Mae’r ieir yn
ystod y tymor magu yn defyddio’r lliwiau llachar i geisio denu
cymar-gan adael y gwaith caled i’r ceiliogod! Mae’r boblogaeth
ymhellach i’r gogledd tipyn mwy llewyrchus ond mae’r
boblogaeth yn Yr Alban yn nodi ffin fwyaf deheuol yr aderyn yn
ystod y tymor magu. Y dybiaeth yw fod y boblogaeth yma wedi
deillio o boblogaeth yr aderyn yng Ngogledd America a dyna
paham maent yn ymgymryd â’r daith fudol ryfeddol hon yn
hytrach nag ymuno ag adar o Scandinafia ar eu mudiad.

Y gobaith yw,y bydd rhagor o gofnodi a rhagor o ddata yn
taflu mwy o oleuni ar batrwm byw a symudiadau yr adar
yma.Stori taith ryfeddol yn wir.

CORNEL NATUR
Dewi Lewis

Oddi ar y Nadolig mae yna ddau bwnc
trafod wedi hawlio’r penawdau ym myd
y campau. Yn lleol, yma yng Nghymru,
ac yn genedlaethol ‘sgrifennwyd
erthyglau di-ben-draw yn cofnodi’r
ffrwgwd barhaol ym myd y bêl hirgron;
ffrwgwd sy’n debygol o rwygo’r gêm
broffesiynol os na cheir cytundeb
cyflym i ddiogelu’r sefyllfa ranbarthol
yng Nghymru a dyfodol Cwpan
Heineken yn Ewrop. Yn ogystal, bu’r gohebyddion criced yn
cael modd i fyw drwy ddatgan eu teimladau am berfformiadau
anobeithiol tîm Alistair Cook mas yn Awstralia. O ran y rygbi,
mae’r gweinyddwyr cenedlaethol a rhanbarthol yma yng
Nghymru yn llosgi’r gannwyll er mwyn ceisio llunio dogfen a
fydd yn dderbyniol i’r ddwy ochr. Y gobaith yw gweld rhyw fath
o gytundeb cyn cic gynta Pencampwriaeth y Chwe Gwlad
ddechrau Chwefror. Yn naturiol, fel bron ymhob camp arall,
arian yw asgwrn y gynnen gyda’r rhanbarthau yn datgan yn
ddiflewyn ar dafod ei bod hi’n amhosib cystadlu â chlybiau
Ffrainc a Lloegr sy’n cynnig euros a phunnoedd afresymol i’r
chwaraewyr disgleiria. Clywir rhai gwybodusion yn beirniadu’r
rhanbarthau am ddiffyg rheolaeth o ran eu cynlluniau busnes
ac am gynnig arian afresymol yn y gorffennol i chwaraewyr
tramor. Mae’r rhanbarthau bellach yn gorfod ail-strwythuro ac
anwybyddu’r sêr o Hemisffer y De. Yn sgîl hynny mae’r
niferoedd sy’n tyrru i Barc y Scarlets, Stadiwm Liberty, Parc yr
Arfau a Rodney Parade yn lleihau a’r swyddogion marchnata
yn gofidio am y dyfodol. Y ffordd ymlaen, yn ôl rhai, yw
cyflwyno cytundebau canolog, cynllun sy wedi dwyn ffrwyth i
Fwrdd Criced Cymru a Lloegr. Petai hynny’n digwydd yna
bydde’r chwaraewyr amlyca yn cael eu rheoli gan yr Undeb yn
ganolog ac yn cael eu rhyddhau i’r rhanbarthau yn achlysurol.
Yn sicr, mae angen fformiwla lwyddiannus ar fyrder er mwyn
diogelu’r gamp yng Nghymru.

Yn bersonol dw i’n dal i hiraethu a rhamantu am y dyddiau
a fu pan gafwyd gornestau ystyrlon rhwng y clybiau. Ych chi’n
cofio’r cyffro a grewyd am hanner awr wedi dau ar brynhawn
Sadwrn pan fydde Llanelli yn ymweld â Sain Helen, Aberafan
yn teithio i’r Gnoll a Chasnewydd yn teithio i Barc yr Arfau?
David Moffatt oedd y dihyryn a ffurfiodd y rhanbarthau ac o
fewn tymor penderfynodd ddiddymu rhanbarth y Rhyfelwyr
Celtaidd gan adael cefnogwyr Penybont a Phontypridd yn y
diffeithwch. Dw i erioed wedi gwylio gêm ranbarthol nac yn
bwriadu gwylio yn y dyfodol chwaith!

Rhyw dri mis yn ôl doedd neb ar wyneb daear yn proffwydo
buddugoliaeth i dîm Michael Clarke yng Nghyfres y Lludw mas
yn Awstralia. Lloegr oedd y ffefrynau clir gyda’r garfan wedi
llwyddo mewn tair cyfres yn olynnol. Ond y gwŷr o Oz aeth â
hi gyda’u buddugoliaeth swmpus o 5-0 yn un glir a phendant.
Am ryw rheswm fe ddiflannodd yr hyder; ymddangosodd
sibrydion fod yna ddiflastod ac anghytuno o fewn yr ystafell
newid. Un tîm oedd ynddi gyda chricedwyr gwlad y boomerang
o dan eu hyfforddwr craff a charismataidd Darrel Lehmann yn
disgleirio ym mhob agwedd o’r chwarae. Roedd Mitchell
Johnson yn gaffaeliad; dyma’r gŵr oedd wedi ei fychanu gan y
Barmy Army ond y tro hwn yn cipio 37 wiced yn y gyfres ac yn
creu hunlle yn rhengoedd batwyr mwya profiadol Lloegr. Pwy
fase’n meddwl y byddai Jonathan Trott yn dychwelyd ar ôl un
gêm brawf yn diodde’ o iselder ysbryd a Graeme Swan yn
ymddeol yn dilyn diffyg llwyddiant? Roedd y gwahaniaeth
rhwng y ddau dîm o ran y canlyniadau yn gwbl anghredadwy
a rhaid cwestiynu dyfodol nifer o’r cewri yn dilyn y tan-
berfformio cyson – mae hyd yn oed dyfodol Kevin Petersen yn
y fantol. Cynhelir y gyfres nesa rhwng y ddwy wlad yn 2015 lle
gwelir un o’r profion yn cael ei chwarae yng Nghaerdydd.
Tybed a fydd Lloegr yn taro nôl ar lannau’r Taf? 

COLOFN Y CAMPAU
Edward Bevan

3



GWIr IforIAID Y GLAIS 
Erbyn heddiw, yr ydym yn cymryd yn ganiataol y bydd y
wladwriaeth les a’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol yn gofalu
amdanon ni a’n teuluoedd pan yr ydym yn dioddef salwch.
Cyn yr ugeinfed ganrif, nid oedd sicrwydd o’r fath
ar gael i bobl Cwm Tawe ac roeddent yn
gorfod dibynnu ar eu hymdrechion eu
hunain os nad oeddent eisiau profi
erchyllterau’r wyrcws neu ddod yn
ddibynnol ar elusen nawddoglyd a
ddarparwyd gan fonheddwyr neu
ddiwydiannwyr.

Un o’r dulliau pwysicaf a
ddyfeisiwyd gan bobl gyffredin i
helpu eu hunain, eu ffrindiau a’u
cymdogion, ac aelodau eraill o’u teuluoedd
oedd y cymdeithasau cyfeillgar. Sefydlwyd rhai
cymdeithasau cyfeillgar yn ôl yn y ddeunawfed ganrif, yn
enwedig yn y trefi mwy, ond y bedwaredd ganrif ar bymtheg
oedd oes aur y cymdeithasau cyfeillgar. Blodeuodd y mudiad
yn ystod y ganrif, yn enwedig yn ystod y 1830au a’r 1840au,
yn rhannol oherwydd i’r llywodraeth sicrhau cyfreithiau i’w
diogelu ac hefyd gan iddynt dderbyn cefnogaeth y bonedd.
Ond yn bwysicach, er hynny, ffynodd y cymdeithasau hyn
oherwydd ymdrechion pobl gyffredin a’u hawydd i wneud eu
bywydau yn haws ac yn ddedwyddach.

Yn ystod degawdau cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg,
sefydlwyd llawer o gymdeithasau cyfeillgar lleol, fel arfer gan
grŵp bach o bobl, ac yn aml mewn tafarn. Man cyfarfod
cangen Clydach o’r Coedwyr oedd tafarn y Three Compasses,
er enghraifft, tra mai tafarn y Lamb oedd man cyfarfod eu
brodyr yn y Blaguryn Lodge yn Ystalyfera. Yn hwyrach, ac
enwedig o’r 1830au ymlaen, datblygodd cymdeithasau
cysylltiedig [affiliated societies] yn fwy amlwg lle roedd
canghennau o gymdeithasau cenedlaethol yn cael eu sefydlu
mewn pentrefi a threfi ledled Prydain, gan gynnwys yr
Odyddion, y Bugeiliaid, y Coedwyr, a’r Alffrediaid. Un
cymdeithas gysylltiedig a ddaeth i amlygrwydd yng Nghymru
oedd Urdd Ddyngarol y Gwir Iforiaid, a sefydlwyd yn Wrecsam
ym 1836. Heblaw am y budd-daliadau salwch a dalwyd gan y
gymdeithas, roedd gan yr Iforiaid ymrwymiad pwysig iawn i’r
iaith Gymraeg hefyd ac roedd yr Iforiaid yn weithgar iawn wrth
gynnal eisteddfodau a hybu gweithgareddau diwylliannol eraill
trwy’r Gymraeg.

Sefydlwyd cymdeithas gyfeillgar y Glais yn 1809 ac fe
ymgysylltodd â’r Iforiaid yn y degawdau dilynol. Cynhaliwyd
cyfarfodydd misol y gymdeithas yn Nhafarn y Glais a thalwyd
un swllt gan bob aelod fel cyfraniad i’r bocs ac am beint o gwrw
yr un. Yn gyfnewid, byddai’r aelod yn gymwys i dderbyn taliad
o saith swllt yr wythnos o fudd-dâl salwch os nad oedd yr aelod
yn gallu gweithio a phensiwn o dri swllt yr wythnos am weddill
eu hoes.

Cedwir cofnodion Gwir Iforiaid y Glais yng Nghasgliad
Glowyr De Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Yn y casgliad ceir
ffeil o dystysgrifau a arwyddwyd gan feddygon, gweinidogion
neu unigolion dibynadwy eraill er mwyn tystio bod yr aelod a
gyflwynodd gais am gymorth yn dioddef o salwch neu anaf.
Cyflwynwyd y tystysgrifau hyn ar ran unigolion a oedd yn byw
ac yn gweithio yn bell i ffwrdd o’r Glais, mewn mannau a oedd
yn rhy bell i ffwrdd i stiwardiaid y gymdeithas ymweld â nhw er
mwyn profi hawl yr ymgeisydd am gymorth. Mae’r tystysgrifau
hyn yn weddol brin yng nghyd-destun hanes de Cymru ac felly
yn ffynhonnell werthfawr iawn. Mae’n bosibl dysgu llawer am
ein cyn-deidiau o’r tystysgrifau a’r cofnodion hyn – y gwaith a
wnaethant, yr anafiadau a’r salwch y profasant, a’r llefydd yr
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aethant i weithio. 
Ym 1815, er enghraifft, gwnaethpwyd cais am fudd-dâl

salwch gan William David a brofodd ddamwain ym mhwll glo
Ynysymond, ger y Glais, ac a anafodd ei law. Yn
ddiweddarach, ym 1837, cysylltodd Rhys Griffith â’r stiwardiaid
i ddweud nad oedd yn gallu parhau gyda’i waith fel shêrwr
(shearer) yng ngweithiau tun Ynispenllwch. Yn ogystal, mae’r
cofnodion yn rhoi syniad o swyddi a galwedigaethau’r aelodau.
Ymhlith yr aelodau roedd cryddion, ffermwyr, labrwyr,
pobyddion, glowyr ac amrywiaeth o weithwyr yn y gweithfeydd

tun lleol. 
Yr hyn arall sy’n amlwg o’r cofnodion hefyd yw’r

ffaith bod llawer o ddynion yn gadael y Glais
yn ystod y ganrif ac yn chwilio am waith
mewn mannau eraill. Er eu bod yn gadael
yr ardal, nid oeddent yn barod i ollwng
gafael ar eu hawl i dderbyn budd-dâl
salwch, ac, efallai nad oeddent yn
awyddus i golli cysylltiad â’u pentref

genedigol. Wedi dweud hynny, efallai i rai
symud yn ôl ac ymlaen rhwng y Glais â’r

lleoliad arall. Felly, roedd yr aelodau hyn yn cadw
eu haelodaeth er gwaethaf y ffaith eu bod yn byw a

gweithio mewn man arall a dengys hyn bwysigrwydd y
gwasanaeth a gynigid gan yr Iforiaid i’r gymuned leol, a
chymaint y’i gwerthfawrogwyd.

Roedd rhai aelodau yn gweithio mewn mannau cyfagos i’r
Glais. Torrodd David Williams ei goes ym 1837, er enghraifft,
ar ôl cwympo ar reilffordd Cilybebyll ar y ffordd adref o’i waith
yng ngweithfeydd haeaern Cwmafan, tra bod William John
wedi derbyn y budd-dâl salwch ym 1847 yn dilyn anaf i’w law
tra’n gweithio yn chwarel Aberafan. Aeth rhai aelodau eraill y
gymdeithas i weithio ym mhyllau glo Cwmllynfell, Gwaun-cae-
Gurwen a Rhos, a gweithfeydd haearn Ystalyfera. 

Aeth rhai aelodau ymhellach i ffwrdd er mwyn chwilio am
waith gan roi ar waith y sgiliau yr oeddent wedi’u hennill yng
ngweithfeydd metel Cwm Tawe. Ym 1840, er enghraifft, daeth
Charles Harris ‘ar y bocs’ – sef i ymgeisio am gefnogaeth
ariannol o’r bocs arian oedd gan yr Iforiaid – yn dilyn
llawdriniaeth i dynnu bys canol ei law ar ôl damwain yng
ngweithfeydd tun Trefforest, Pontypridd. Ychydig yn
ddiweddarach, roedd y gymdeithas yn cefnogi Thomas Jones,
a oedd yn gweithio yng ngweithfeydd haearn Cyfarthfa,
Merthyr, am fisoedd ym 1849 a 1850 oherwydd asthma;
lleihaodd y baich ar y gymdeithas pan bu farw Jones ym mis
Medi 1850. Aeth rhai aelodau eraill i weithio yng ngweithfeydd
haearn Blaenafon a Maesteg, a phwll glo Deep Duffryn,
Aberpennar, ac mae’n glir bod brodorion y Glais yn gadael y
pentref yn ystod y ganrif ac yn gweithio ledled maes glo de
Cymru.

Roedd cymdeithasau cyfeillgar yn niferus tu hwnt yng
Nghymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac yn gyrff
pwysig iawn yn ymdrechion pobl Cwm Tawe i ddiogelu eu
hunain a’u teuluoedd yn erbyn y peryglon yr oeddent yn eu
hwynebu bob dydd. Mewn cyfnod pan roedd salwch neu
farwolaeth yn achosi tlodi difrifol, daethant yn holl-bwysig yn
yr ymdrechion i dynnu dau ben llinyn ynghyd, diogelu
parchusrwydd teuluoedd a chadw teuluoedd rhag crafangau’r
wyrcws. Yn achos cymdeithas gyfeillgar Gwir Iforiaid y Glais,
mae’r cofnodion yn rhoi syniad o fywydau a phrofiadau’r
aelodau hefyd, ac yn dangos sut y bu raid i’n cyn-deidiau
grwydro de Cymru, gan ddilyn swyddi lle bynnag yr oeddent ar
gael ac er gwaethaf y peryglon i iechyd a chorff.

Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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mArWoLAETHAu
Bu farw nifer o aelodau a chyn aelodau’r pentref yn ystod y tri
mis olaf. Glenville Welch, gynt o Heol Hen Neuadd, Anthony
Vale, gynt o Tanyrallt, Megan Davies, chwaer John Glyn y
Fferyllydd gyda Glanville Davies a Charles Brewster, y ddau o
Heol Tawe. Hefyd Mrs Maureen Faulkner, Trefleming ac yn
ddiweddar Mrs Agnes Morgan, gweddw’r Parch John Elias (Y
Lôn). Clywir heddiw fod Royston Organ, Y Dyfnant, wedi marw
yn Ysbyty Treforys a fod Cynthia Richards, gynt o Caerlan wedi
colli ei gŵr, Martin Jones o Fferm Y Belmont, Pontsenni.
Rydym y cydymdeimlo’n ddwys gyda’r teuluoedd hyn i gyd ar
golli eu hanwyliaid.

Yr EGLWYS
Ar fore dydd Iau, Rhagfyr 19 fe briododd Nia Davies, Heol
Tawe gydag Adam Jones, Hen Neuadd. Pob hapusrwydd
iddynt.

Hefyd yn Eglwys Abercaf fe fedyddiwyd Ioan Wyn Thomas,
mab Rhian a Gareth, Cwmllynfell. Mae’n ŵyr bach arall i Ethni
a Norman Jones, Heol Nen Noyadd.

GENEDIGAETH
Ym mis Tachwedd fe annwyd Ffion, merch fach i Mr a Mrs
Leighton James, Heol Tawe.

SIoN CorN 
Daeth Sion Corn ag anrhegion i Ŵyl Nadolig Ysgol y Cribarth
pan oedd y plant lleiaf yn perfformio Gŵyl y Geni. Bu hefyd yn
ymweld â’r plant yn Ogof Dan yr Ogof, Craigynos. 

YSBYTY
Dymunwn wellhad llwyr i Mrs Marion Williams, School Road,
mae’n gwella’n raddol ar ôl cael anap yn ei chartref. 

SEfYDLIAD Y mErCHED
Fe gynhaliwyd Gwasanaeth Carolau yn Eglwys Callwen,
Glyntawe ar brynhawn Sul Rhagfyr 1. Ffederasiwn
Powys/Brycheiniog oedd yn cynnal y gyngerdd ac fe
groesawyd yr aelodau gan Mrs Jane Pugh, llywydd Abercraf.
Fe ddarllenwyd rhannau o’r Beibl gan gynrychiolwyr y naw
sefydliad a hefyd gan lywydd y Sir, Mrs Margery Davies. Bu
Côr y Sir yn canu, Cantorion Llangynidr yn rhoi eitem a dwy
ferch ifanc Lowri ac Ellie yn canu deuawd yn swynol iawn.

Y Parch Alun Brookfield oedd yr offeiriad a’r organydd ac yn
rhoi’r fendith ar ddiwedd yr oedfa. Roedd aelodau Abercraf
wedi paratoi te hyfryd ar ôl y gwasanaeth i bawb, a mawr oedd
y gwerthfawrogiad amdano. Prynhawn llwyddiannus dros ben.

Bu’r aelodau lleol yn mwynhau Cinio’r Flwyddyn Newydd
yng ngwesty’r Gwyn ar Ionawr 10 ac wedi cael prynhawn da
iawn.

Yr APêL  ‘BoCS ESGIDIAu’
Diolch i bawb eleni eto am gyfrannu at yr apêl ‘Bocs Esgidiau’
llwyddiannus.

AELoDAu’r BorE CoffI
Mae aelodau bore coffi Yorath wedi bod yn brysur yn gwau
gogyfer ag achosion da. Yn ystod y flwyddyn fe ddanfonwyd
hetiau a sgarffiau at y digartref yn Abertawe, blancedi at yr
uned EMI yn Ysbyty’r Gymuned yn Ystradgynlais a siwmperi
babanod at yr elusen Blythswood. Llawer o ddiolch i Gwenda
ac Anita, trefnwyr y boreau coffi.

CWMGIEDD

ABER-CRAF

YorATH, CWmGIEDD

GWASANAETH CAroLAu
Ar nos Sul Rhagfyr 22 cynhaliwyd gwasanaeth carolau
blynyddol y capel. Cawsom ddarlleniadau gan rai o’r aelodau,
cyflwyniadau amrywiol gan aelodau’r Ysgol Sul ac aelodau o’r
band pres. Unwaith eto rydym am roi diolch i’r band pres am y
cyfeiliant arbennig eleni eto.

PrIoDAS
Roedd y Ddraig Goch yn hedfan uwchben Castell Lumley yn
Durham – am y tro cyntaf erioed – ar Ragfyr 30. Dyna’r diwrnod
y priodwyd Mathew, mab Peter a Julie Soroka, Tan y Farteg,
ac Alison, merch Mr a Mrs Scott, South Shield, Lloegr. Mae
Mathew nawr yn gweithio fel peiriannydd cynhaliaeth trydan.
Athrawes mewn ysgol gynradd yw Alison. Ein dymuniadau
gorau am briodas hapus i’r ddau.

GENEDIGAETH
Ar ddydd Mercher Ionawr 8, ganwyd Mari Jenni, merch fach i
Emma a Gareth Lock, Heol Cwmphil. wyres fach i Sharon a
Dudley Lock, Heol Cwmphil i Carole ac Owen Judd, Parc
Tawe.

AINoN
Bydd y Chwaeroliaeth yn ail-ddechrau gan gwrdd bob yn ail
nos Fercher yn Chwefror. Croeso cynnes i bawb.

GWELLHAD BuAN
Dymunwn wellhad buan i Mrs Nan Jones 3, Maes y Cwm ac i
Miss Heulwen Thomas, 11 Maes y Cwm. Mae’r ddwy wedi
derbyn triniaeth yn Ysbyty Treforys ond erbyn hyn maesnt
adref yn ymgryfau.

Côr Y GYrLAIS Ar Yr ADEG CYN Y NADoLIG
Bu cantorion Côr y Gyrlais a’u tîm cerddorol yn brysur yn y
cyfnod cyn y Nadolig Ar ddydd Llun, Rhagfyr 16 buont yn
ymweld â’r ‘Grove’ i ddiddanu’r trigolion gyda rhaglen yn
cynnwys hen ffefrynnau a rhai darnau modern. Roedd y trigolin
wedi uno i ganu hen garolau cyfarwydd - a phawb wedi
mwynhau’r noson.

Ar ddydd Iau, Rhagfyr 19, gwahoddwyd y Côr i ganu mewn
cyngerdd i godi arian yng Nghanolfan Cymuned Ystradowen
(gynt y Clwb Bach). Yno hefyd yn cymryd rhan yr oedd aelodau
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cwmni newydd a oedd wedi cyflwyno drama Gŵyl y Geni yn
Neuadd Lês Ystradgynlais ychydig ddyddiau cynt. Trefnwyd y
noson gan Tomos Addey ac fe adroddodd ‘Sunset Prayer’ gan
Dylan Thomas a hefyd rai straeon doniol. Roedd y raglen yn
amrywiol a’r gynulleidfa yn gwerthfawrogi . Cân gyntaf y Côr
oedd ‘African Trilogy’ fel teyrnged i Nelson Mandela. Cafodd y
Côr hwyl ar ganu caneuon hen a newydd a’r gynulleidfa’n uno
i ganu carolau cyfarwydd a phawb yn mwynhau. 

Ar ddydd Gwener, Rhagfyr 20 aeth y Côr i Neuadd Les
Coelbren i gyngerdd i godi arian i’r neuadd ac Eglwys
Coelbren. Roedd y neuadd yn llawn ar waetha’r tywydd garw.
Hefyd yn cymeryd ran yr oedd Lowri Probert, disgybl ysgol
uwchradd 15 oed a swynodd y gynulleidfa gyda’i chanu swynol
a’r tenor adnabyddus John Eurof Humphreys. Canodd nifer o
unawdau tenor cyfarwydd wrth fodd y gynulleidfa a’r Côr.
Canodd y Côr sawl cân gan ddechrau gydag ‘African Trilogy’
fel teyrnged i Nelson Mandela, yna ‘Y Tangnefeddwyr’, ‘Pan
fo’r nos yn hir’. ‘Make you feel my love’a ‘Comrades in Arms’
Unodd y gynulleidfa i ganu carolau cyfarwydd. Roedd y noson
yn llwyddiant mawr a phawb wedi mwynhau.

Mae’r Côr yn cyfarfod i ymarfer yn Neuadd Les Cwmtwrch
Uchaf am 7.15 ar nos Lun a nos Iau. Mae’r Côr wedi derbyn
gwahoddiad i ganu yn eglwys Babyddol Swindon ar Fawrth 1,
a maent yn edrych ymlaen at ganu yno.

Yn y llun gwelir cantorion Côr y Gyrlais wedi tyfu mwstas yn
ystod Tachwedd fel rhan o Apêl Movember i’r elusen Cancr y
brostad a ‘testicular’. Codwyd £1,661 a danfonwyd siec i’r apêl.
Da iawn, chi’r cantorion. Yn dal y siec mae’r Cadeirydd,
Graham Watkins a’r Is-gadeirydd Glyn Lewis.

GWEITHIWr CrISTNoGoL
Yn ystod Ionawr dechreuodd Hefin Rhys Jones ar ei waith fel
gweithiwr Cristnogol yn yr ardal. Dymunwn yn dda iddo yn y
fenter newydd hon yn gweithio’n bennaf gyda phlant a
ieuenctid.

mArWoLAETHAu
Yn dawel yn Ysbyty’r Gymuned ar Dachwedd 13, bu farw Edith
Sybil Samuel, Alder Avenue, Glanrhyd, priod y diweddar John,
mam Michael, mamgu Dawn, Huw ac Andrew, hen famgu
Lewis, Jordan, Angharad ac Elin.

Yng nghartref Cwrt Enfys ar Dachwedd 14, bu farw Vivian
James Gibbs ac ar Rhagfyr 1, yno bu farw ei briod, Ruby, rhieni
Christine a’r diweddar Jeffrey, mamgu a thadcu Hannah a
Sarah.

Yn dawel, yn Nhŷ Olwen, ar Rhagfyr 8, bu farw Nancy
Griffiths (gynt Long), priod Arwel, mam Edward, Darlene a
Simon, mamgu annwyl.

Yn Ysbyty Singleton ar Rhagfyr 10, bu farw Lorna
Glendenning Thomas (gynt Burnett), Glanrhyd, priod Emrys,
merch y diweddar May a Sidney, chwaer Yvonne a’r diweddar
Glen, Ray a Lawrence, modryb annwyl.

Yn Ysbyty Treforys ar Rhagfyr 12, bu farw Rose Williams,
Bryn Road, priod y diweddar Sep, mam Paul, Ann a’r diweddar
Theresa a Clive, mamgu Natasha.

Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teuluoedd hyn yn eu hiraeth
a’u galar. Hefyd cydymdeimlwn â Mrs Marilyn Ingham ar
farwolaeth ei chwaer Margaret. 

Y CWrDD uNDEBoL
Roedd Cwrdd Undebol ola’r flwyddyn o dan ofal Eglwys
Jeriwsalem a Mr Rhydian Griffiths yn arwain y Gwasanaeth ac
yn traddodi’r bregeth.

PANT-TEG

GWEITHGArEDDAu DIWEDD Y fLWYDDYN
Cawsom Wasanaeth Nadolig hyfryd iawn wedi ei drefnu gan y
Parch Kenneth Lintern. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr
oedfa. Yna y Sul wedi’r Ystwyll eto o dan ofal Mr Lintern roedd
gwasanaeth yn seiliedig eto ar yr Ŵyl, gan ganu nifer o
garolau. Hyfryd oedd gwrando ar garol newydd – y geiriau a’r
miwsig wedi eu cyfansoddi gan Olwen chwaer Fiona ac yn cael
ei chanu gan Olwen a Bill.

GWELLHAD BuAN
Cofion a dymuniadau da i Mrs Kate Rogers a gafodd
ddamwain yn y tŷ ychydig cyn y Nadolig. Da yw gallu dweud
bod Kate dipyn gwell erbyn hyn. Rydym am ddymuno’n dda
hefyd i Mrs Muriel Ingram, sydd yn treulio cyfnod yn Ysbyty’r
Gymuned. Brysiwch i wella Muriel.

CYfArCHIoN AT Yr AELoDAu
Rydym bob amser yn falch o glywed hanes rhai o’n “plant oddi
cartre” Yn ôl ei arfer fe alwodd y Dr Philip Jonathan a
chyfarchion Nadolig a’r Flwyddyn Newydd i ni fel eglwys. Da
oedd clywed hanes y teulu – Catrin ar fin gorffen ei chwrs
meddygol yng Nghaerdydd a Twm yn dilyn llwybr ei dad ac yn
astudio Ffiseg yn Abertawe. Mae Philip a’r Parch Bernant
Hughes yn gyd aelodau a diaconiaid gyda’i gilydd yn y capel
yn Rhuthun.

LLoNGYfArCHIADAu
Llongyfarchiadau i un arall o blant Pant-teg, sef Huw Chiswell.
Ychydig cyn y Nadolig fe ddarlledwyd dwy raglen ar S4C.
Raglen Ddogfen ar fywyd a gyrfa Diva enwog Adelina Patti a’r
gyngerdd Cofio Adelina o’i theatr hyfryd yng Nghastell Craig y
Nos. Huw a’i Gwmni oedd yn gyfrifol am y rhaglenni
ardderchog yma. I’r rhai ohonom oedd yn ddigon ffodus i fod
yn y gyngerdd roedd yn noson wir hudolus.

ENWAu YN Y CWm
Mae wedi bod yn ddiddorol darllen yn y Llais am y gwahanol
enwau sy’n berthynol i’r Cwm. Yn y rhifyn diwethaf “Craig”
oedd dan sylw. Beth hefyd am “Y Graig Arw” – dyma’r hen enw
swyddogol ar ardal Pant-teg. Yn anffodus mae’r hen Graig
wedi gwireddu’r enw yn ddiweddar gan beri tipyn o bryder i
drigolion yr ardal. Gobeithio bydd pethau yn sefydlogi yn ystod
y flwyddyn newydd.

Yna, yn yr un ardal mae Craig y Merched – dyma lle’r oedd
yr hen lwybr yn arwain i fyny i Alltygrug ac ymlaen i Riwfawr a
Chwmllynfell. Yr ochr arall i’r afon mae Pen y Graig, ac ychydig
islaw Craig y Fforest a hen lwybr eto yn arwain tuag at
Cilybebyll ac yn y pen draw i Gastell-nedd.

NoSoN GYmDEITHASoL YN YSTALYfErA
Mae Mark ac Alison Evans ynghyd a’r teulu hyfryd wedi bod
yn byw yn Wellington Seland Newydd ers rhai blynyddoedd
bellach. Yn naturiol pan benderfynon nhw ddod nôl i Gymru
am ychydig o wyliau yn ddiweddar penderfynodd tad Alison sef
Vincent Lewis, Maesydarren drefnu noson gymdeithasol i’r holl
deulu ac i’w llu o ffrindiau. Cynhaliwyd y noson yn yr hen British
Legion yn Ystalyfera ar nos Sadwrn Ionawr 18 ac roedd yr
achlysur yn hynod lwyddiannus.

Cafwyd amser bendigedig gan bawb oedd yn bresennol a
manteisiwyd ar y cyfle i rannu atgofion ac i ddymuno’n dda i’w
gilydd. Yn sicr iawn fe fydd argraffiadau o’r noson yn aros ar
gof a meddwl Mark ac Alison a’u teulu hyfryd ynghyd a’u
ffrindiau am amser hir i ddod. 

YSTALYFERA
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Y WErN

CYNGErDD ADELINA PATTI

Rhai wythnosau nôl darlledwyd dwy raglen deledu ar Adelina
Patti. Y cyntaf oedd ar ei bywyd yr ail ar ei chanu, ei
cherddoriaeth a’r cyngherddau yn Theatr Castell Craig y Nos.
Roedd hi wrth ei bodd yn cynnal cyngherddau yn y Theatr. Nid
yw’n syndod felly, ei bod yn llygaid pawb oedd yn ei nabod, yn
cael ei chydnabod fel noddwr caredig a chefogwr brwd y
diwylliant canu yn ei dydd a’i chyfnod.

O ran yr ail raglen ac er mwyn rhoi rhyw elfen fyw a theimladwy
i’r rhaglen trefnwyd cyngerdd yn y Theatr a gwahoddwyd
ymhlith eraill aelodau capel y Wern i fod yn rhan o’r gynulleidfa.
Roeddent yn wledd i’r llygad gyda phawb wedi gwneud
ymdrech i wisgo dillad y cyfnod.

Cafwyd noson arbennig iawn yng nghwmni Elin Manahan
Thomas, Rhian Lois, Robyn Lyn, Steffan Morris a’i gerddorfa
gyda Wyn Davies yn cyflwyno. Roedd can- moliaeth uchel i’r
ddwy raglen, a dyw hynny ddim yn syndod oherwydd taw Huw
Chiswell, Godre’r Graig oedd y cynhyrchydd. Mewn sgwrs â
Huw, roedd wedi lled awgrymu efallai y byddai yn gwneud
rhaglen neu ddwy arall o’r Castell wedi ei seilio ar enwau y
cyfansoddwyr enwog a welir ar nenfwd y Theatr. Edrychwn
mlaen at hynny a gwell peidio cael gwared o’r dillad amdanon
ni oherwydd fe fydd eu hangen arnom yn y dyfodol agos efallai.

roSE YN DATHLu PENBLWYDD NoDEDIG
Nid yw’n dilyn o reidrwydd wrth i berson fynd yn hynach, ei fod
e’n heneiddio. Mae hynny’n arbennig o wir am Mrs Rose
Havard sydd gyda’r ffyddlonaf ymhlith aelodau’r Wern. Er i
Rose ddathlu penblwydd arbennig iawn yn ddiweddar, mae ei
hysbryd mor heini ag erioed a diolch am hynny.

Yn unol â chyfarchion ei ffrindiau lawer, rydym ninnau hefyd
fel cyfeillach y Wern am ddymuno nerth a iechyd i Rose am
flynyddoedd lawer i ddod a’i llongyfarch yn wresog iawn ar
gyrraedd carreg filltir arbennig iawn.

YN Yr YSBYTY
Nid yw Mr Gethin Turner wedi mwynhau’r iechyd gorau ers
peth amser ac mae hyn wedi bod yn ofid i Margaret ac i’r teulu
ac i’w ffrindiau ymhob man. Bellach mae Gethin yn yr ysbyty
ac rydym yn gobeithio yn fawr iawn y bydd y cyfnod a dreulir
yno yn gwneud lles iddo.

Cofiwn yn dyner am Kate mam Margaret sydd yn dal i wella
ar ei haelwyd yn Ynysydarren yn dilyn ei hanffawd yn
ddiweddar. 

GWASANAETH NADoLIG
Yn ôl ein harfer cynhaliwyd ein gwasanaeth Nadolig yn y
prynhawn ar y Sul cyn y Nadolig. Braf oedd cael cwmni nifer o
ffrindiau oedd wedi ymuno â ni ar gyfer yr oedfa a honno’n
oedfa gymun. Hyfryd iawn hefyd oedd y gyfeillach wedyn o
gwmpas y bordydd yn y festri uwchben cwpaned a phob math
o ddanteithion wedi eu paratoi’n fendigedig gan y gwragedd.

Felly y daeth y flwyddyn i ben. A gyda diolch mawr i bawb a
wnaeth gyfrannu mewn unrhyw fodd at yr oedfaon yn ystod y
flwyddyn edrychwn mlaen at y flwyddyn newydd sydd ym mynd
i fod yn un arbennig iawn yn ein hanes fel capel gan y byddwn
yn dathlu penblwydd y Wern yn gant a hanner oed.

DATHLu
Dymuniadau gorau i Mrs Eleanor Fyfield, Brynawel a Mrs
Hettie Evans, Heol y Coedcae ar ddathliad penblwydd yn 90
oed.

DATHLu’r NADoLIG
Cafwyd noson ardderchog yn y Neuadd eleni eto, gyda Band
Pres Gwaun Cae Gurwen yn diddanu ac yng nghlwb
Ystradowen daeth pobl ynghyd i fwynhau Côr y Gyrlais a
Cwmni Theatr yr “Ancient”.

“Y Goedwig Hud” oedd enw cynyrchiad yr Ysgol Gynradd
yn y neuadd. Pleser oedd gweld y plant ar y llwyfan yn canu,
llefaru a dawnsio.

Bu dathlu hefyd yn y capeli a’r eglwys – gwasanaeth carolau
yn Eglwys y Santes Farged – gwasanaeth Nadolig yng
Nghapel Brynllynfell a the parti yn dilyn-gwasanaeth Nadolig
yng nghapel Cwmllynfell gyda’r plant yn dangos eu doniau yn
canu, llefaru a chwarae offerynnau.

Bu awyrgylch arbennig yn y tri gwasanaeth – yn cyfleu gwir
ystyr y Nadolig i bawb a’u mynychodd.

DIoLCH
Dymuna Mrs Terry Hopkin, Heol y Coedcae ddiolch i drigolion
y pentref, ffrindiau a’r teulu am eu cefnogaeth a’u haelioni.
Trefnodd noswaith codi arian yn y Boblem ar Rhagfyr 6 2013 i
Uned Cemotherapi Ysbyty Singleton. Casglwyd y swm o £723.

CLEIfIoN
Gwellhad buan i Mrs Doreen Lewis, Heol Gwilym, Mrs Mena
Davies, Railway Terrace a Mrs Elsie Kendrick a Mrs Rose

CWMLLYNFELL
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Morgan o Ystradowen. Maent wedi derbyn triniaeth yn yr
ysbyty yn ystod y mis.

mArWoLAETH
Estynnwn bob cydymdeimlad i dri o deuluoedd y pentre Bu
farw Mr Malcolm Parry, Heol y Coedcae, Mr Clive Lynn,
Prospect Place, a Mr Andrew Williams, Is y Bryniau. Cofion
hefyd am Mrs Gill Lloyd, Ystradowen a gollodd ei merch Sian
mor fuan ar ôl colli ei gŵr Huw.

PENBLWYDD ArBENNIG
Llongyfarchiadau gwresog i Mattie Reece ar ddathlu ei
phenblwydd yn 90 mlwydd oed.

Bu Mattie yn aelod ffyddlon iawn o Eglwys Danygraig, ac
ers y datgorffori mae nawr gyda’r ffyddlonaf yn y fam eglwys
yn Yr Alltwen.

Yn 2008 derbyniodd y Fedal Gee – tlws anrhydedd am
ffyddlondeb yn yr Ysgol Sul gan Gyngrhair yr Eglwysi
Rhyddion.

Mae hi hefyd yn aelod o Ferched y Wawr a Chymdeithasau
Hen Oed Pontardawe a’r Alltwen.

Trefnwyd parti hyfryd iddi yn y festri gan aelodau’r
Chwaeroliaeth a braf oedd croesawu aelodau o’i theulu a
ffrindiau i’r dathliad.

Ar ran y Chwaeroliaeth fe anrhegwyd Mattie gan y
gweinidog â hamper nwyddau Nadolig.

Yn ogystal cafodd barti yn Yr Ysgol Fach gan aelodau
Cymdeithas Hen Oed yr Alltwen. Diolch hefyd am y croeso
gawsom fel Chwaeroliaeth yr Alltwen i’r parti hyn.

Mattie Reece gyda’r gweinidog

GWoBrAu
Yn dilyn ei ganlyniad gwych yn yr arholiad Cemeg T.G.A.U. bu
Joshua Collier, Heol Derwen yn un o bump o fyfyrwyr Nedd
Port Talbot i dderbyn gwobr o £250 i helpu gyda’i astudiaethau
pellach, fel rhan o fenter i ddathlu dau canmlwyddiant geni yr
arloeswr dur Henry Bessemer, a drefnwyd gan y South Wales
Materials Association mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe
a Dur Tata.

Diddorol yw nodi bod ei ddadcu John Williams gynt o
Danygraig a’i hen ddadcu Ernest Jones, Heol Gwyn wedi
gweithio yng ngwaith Dur Port Talbot, TATA yn awr.

Yn gyn ddisgybl o Ysgol Gyfun Cwmtawe lle roedd yn
ddirprwy prif-fachgen, mae e’n awr yn astudio peirianneg yng
Ngholeg Gorseinon.

Mae Joshua yn fab i Susan a Paul Collier, Heol Derwen ac
yn ŵyr i Betty Williams (Coventry).

Yn yr Hippodrome, Llundain cynhaliwyd noson gwobrau
Grŵp Annibynnol yr Academi Radio.

Enillodd Owen sydd yn Rheolwr Golygyddol Classic F.M.

YR ALLTWEN

Rhyngweithiol, mab Janet a Cenfyn Hopkin, y wobr am fod
“The Best Multi Platform Creator”.

Llongyfarchiadu gwresog i Joshua ac Owen ar eu
llwyddiant.

BABI NEWYDD
Croeso i Ela Sian, merch i Nia a Rhys, chwaer Cari Wyn ac
wyres Susan a Graham Williams, Heol Ynysymond.

Croeso hefyd i William Peter Michael, mab Margaret a
Simon ac ŵyr Sheila a Peter Jones, Pen yr Alltwen.

Y CAPEL
Ar fore Sadwrn, Rhagfyr 7, cynhaliwyd Bore Coffi Nadoligaidd
a llwyddwyd i godi £870.

Diolch i bawb a fu’n gefnogol i’r fenter.
Cynhaliwyd yr oedfa Nadolig ar Rhagfyr 22 a diolch i

Rhiannon Hammond am drefnu’r cyfan.
Cafwyd ddarlleniadau gan Rhydwen James, Gwenan

Davies ac Elin Lloyd, offrymwyd y weddi gan Sharon Rees a
chyflwynwyd yr emynau gan Rhiannon Hammond a Ffion a
Mari Lanchbury.

Darllenodd Rhiannon ddwy gerdd “A’i bore fel hyn oedd hi’n
Bethlehem?”, gan Tudur Dylan Jones a “Neges y Nadolig” gan
Mererid Hopwood.

Swynwyd y gynulleidfa gan ddau ensemble lleisiol – y cyntaf
yn cynnwys Rhiannon Hammond, Rachel Davies a Mari a
Ffion Lanchbury yn canu “Ar gyfer heddiw’r bore”, a’r llall yn
cynnwys Rachel Davies a Mari, Ffion a Wiliam Lanchbury gyda
Rhiannon yn cyfeilio, yn canu “Gŵyl y baban”.

Hefyd cafwyd datganiad hyfryd o “Sanctaidd Nos” ar yr
organ gan yr organydd Huw Rees.

Diolch i Elizabeth Davies am ddarparu y taflenni fel arfer ac
i Sian Hart ac Iris Walter am brynu ac addurno y goeden
Nadolig.

Cynhaliwyd oedfa gymun ar fore’r Nadolig. Darllenwyd y gair
gan Gareth Williams, Ffion Lanchbury ac Elin Davies ac
offrymwyd y weddi gan Catrin Richards.

Cafwyd neges bwrpasol fel afer gan ein gweinidog y
Parchedig Gareth Morgan Jones.

CYDYmDEImLAD
Cydymdeimlwn â Ceri ac Ann Jones, Heol Derwen ar golli tad
Ceri sef Gwyn Jones, Felindre, a gŵr annwyl Mair.

PrIoDAS
Ar Ragfyr 23 yng ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd priododd
Owain George, mab Delma a Gareth ac ŵyr Beti a Michael
George a Jill merch Brenda a Roger Davies, Pwynt Rhŵs.
Dymunwn yn dda i’r pâr priod sydd wedi ymgartrefu yn Ninas
Powys.

CroESo
Croeso i’r pentref i Meinir a Rory Hutchings a’r merched Rhian
a Cadi sydd wedi ymgartrefu yn Ffarm Alltwen Ganol.

GWELLHAD BuAN
Dymunwn gwellhad buan i Lindsay Williams, Heol Derwen
sydd ar hyn o bryd yn Ysbyty Treforys.

mErCHED Y WAWr
Ymunodd aelodau cangen Pontardawe a changen Lôn Las ym
mis Tachwedd. Cawsom noson ddiddorol a dadlennol iawn gan
y Prifardd Robat Powell wrth iddo gael ei arwain i fod yn
Arweinydd ar Gapel y Nant Clydach. Dymunwn bob bendith
iddo yn y gwaith pwysig hyn.

Ar ôl y sgwrs mwynhaodd pawb y lluniaeth hyfryd a
ddarparwyd ar ein cyfer a diolch i aelodau Lôn Las am eu
croeso arferol.

PWYLLGor mACmILLAN
Ar Dachwedd 30 mewn noson elusennol yng Nghlwb Rygbi yr
Alltwen llwyddwyd i godi £469., gan Bwyllgor Cancr Macmillan
Yr Alltwen.

Wrth gasglu arian yn Wyevale ar Rhagfyr 2 llwyddwyd i godi
£545 37.
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Betty Ann Jones, Lyn Roderick, 
Emyr Davies-John yn Wyevale.

SoAr

HENADurIAETH morGANNWG LLuNDAIN
Bu cyfarfold Cylch arbennig ym Methel, Llangyfelach ar Nos
Iau, Tachwedd 28. Pwrpas y cyfarfod oedd trafod oblygiadau
Symud ymlaen 3 (uno’r enwadau). Daeth Ysgrifennydd yr
Henaduriaeth – y Parchedig D. Andrew Jones i arwain y
drafodaeth a bu trafod digon brwd gan rai oedd o blaid ac yn
erbyn nifer o’r cymalau.

CHWIorYDD
Trefnodd Wendy ginio Nadolig i ni yng Ngwesty’r Abercraf
(Abercraf Inn) a chawsom brynhawn hyfryd a bwyd blasus yng
nghwmni ein gilydd.

GWASANAETH Y NADoLIG
Cymewyd rhan gan oedolion, plant a chyn ddisgyblion yr Ysgol
Sul. Cyflwynwyd y carolau gan Rebeca Lewis, Carys Michael,
a Daniel Williams. Crewyd awyrgylch priodol, i ddechrau, gan
Daniel a’i ferch Lowri yn chwarae deuawd clarinet – fersiwn
Jazz o’r Brenin Wenceslas. Cawsom ddarlleniad o Luc 2 gan
Catrin Beddoe ac arweiniwyd ni mewn gweddi gan Hywel Wyn.
Daeth cyfraniad plant yr Ysgol Sul wedyn. Lowri ac Anest oedd
yn cyflwyno a‘r plant yn adrodd yr ‘Hen hen stori’ yn eu ffordd
ddi-hafael :- Amelia (Mair), Sam (Joseff), Angharad a Harri
(Bugeiliaid), Erin (Lletywr), Dewi, Trystan ac Aled (Doethion),
Efa, Alaw a Lauren (Angylion) ac yn canu rhai o’r carolau a
ddysgon nhw yn yr ysgol, y ystod y ddramodig.

Cyflwynodd Tudur Jones rai o’r chwedlau a darddodd o’r
hanes sef teulu’r corynnod yn achub y baban Iesu rhag milwyr
Herod ac ati. Rhoddwyd y casgliad, fel arfer i Dŷ Hafan ac
wedyn gwahoddwyd y gynulleidfa i’r festri i weld y plant yn
derbyn anrhegion gan Sion Corn (H.W.) a mwynhau disgled a
mins pei wrth gymdeithasu.

Unwaith eto, daeth Mrs Susan Davies i’r adwy yn
absenoldeb Tom, ein horganydd. Mae ein diolch yn fawr iddi
hi. Diolchwyd hefyd i athrawon yr Ysgol Sul ac i’r rhieni, yn
enwedig y rhai di-Gymraeg sydd mor gefnogol o hyd. Roedd
yn hyfryd hefyd gweld cyn-ddisgyblion yno er nad oeddynt yn
cymryd rhan.

Y PLYGAIN – BorE NADoLIG Am 9 o’r GLoCH
Cynhaliwyd y gwasanaeth eto eleni yn ôl ein harfer. Beryl
drefnodd y gwasanaeth a chymerwyd rhan gan Gareth, Miriam,
John, Sian a Hywel Wyn a Gaynor yn cyfeilio.

Y Parch Cynwil Williams oedd yn ein gwasanaethu ar Sul
ola’r flwyddyn a bu cyfarfod gweddi ar Sul cyntaf 2014. Fe fydd
Sul y Beibl ar Sul ola Ionawr, yn Soar eleni – gwasanaeth
cydenwadol a’r Parchedig Pamela Cram yn pregethu.

Mae Hefin Rhys Jones a’i deulu wedi cyrraedd a bu sawl
cyfarfod rhyngddo ef ac eglwysi Presbyteraidd Gogledd Cwm
Tawe. Croesawn ef yn gynnes iawn a gofynnwn am fendith
Duw ar ei waith yn ein plith.

PONTARDAWE

TABErNACL

oEDfAoN mIS CHWEfror 
2 10.30 Y Brawd Owen Pugh, Cymundeb, Capel Soar
9 10.30 Y Chwaer Lorraine King, Oedfa Saesneg
16 10.30 Y Brawd Owen Pugh
23 10.30 Y Brawd Rhydian Griffiths

oEDfAoN mIS mAWrTH
2 10.30 Y Brawd Owen Pugh, Cymundeb
9 5.30 Y Parch Clive Williams, Oedfa Saesneg 16
10.30 Y Brawd Owen Pugh
23 10.30 Y Brawd Eric Francis
30 5.30 Y Brawd Gareth Hopkin

PENBLWYDD HAPuS
Dathlodd ein diacon Emlyn Williams ei benblwydd yn 90 oed
ar 27ain Tachwedd a threfnodd chwiorydd y capel barti
arbennig yn y festri i ddathlu’r achlusur. ‘Roedd aelodau’r teulu,
ffrindiau ac aelodau’r capel yn bresennol ac roedd pawb wedi
mwynhau y dathliadau yn fawr iawn.

Dyma lun o Emlyn gyda rhai o’r teulu yn barod i ddechrau’r
parti:

CYNGErDDAu
Mae’r capel wedi penderfynu cynnal tair cyngerdd yn y
misoedd nesaf. Bydd y cyntaf ar nos Wener 7fed Mawrth.
‘Strafagansa i’r Organ’ fydd y gyngerdd yma.pan fydd pedwar
organydd gwych yn chwarae darnau clasurol ac ysgafn a dau
unawdydd yn canu a chwarae offeryn i’n diddanu. Amcan y
gyngerdd yw dangos yr organ ar ei gorau ar ol iddi gael ei
hatgyweirio rhyw naw mis yn ol. 

Bydd yr ail gyngerdd ar ddechrau mis Mai pan fydd dau gôr
arbennig a dau unawdydd gwych yn cymryd rhan. Ym mis
Medi bydd yna gyngerdd yn cynnwys plant a ieuenctid yr ardal
yn dangos eu doniau ar eu gorau.

Cawn fwy o fanylion yn y man ond bydd tocynnau i’r
gyngerdd gyntaf ar werth oddi wrth unrhyw un o ddiaconiad y
capel neu drwy ffonio 01792 686949. 

mArWoLAETH
Trist iawn yw cyhoeddi marwolaeth ein chwaer Rita Jones o
Heol Celyn, Pontardawe ar 7fed Ionawr 2014. Cydymdeimlwn
yn fawr efo’r teulu sy’n dymuno rhoi diolch i bawb am eu
cefnogaeth yn ystod yr amser trist hwn.

SAroN
2 Chwefror 2014 i’w drefnu
9 Chwefror 2014 Brawd D C Davies

16 Chwefror 2014 Parch Clive Williams
23 Chwefror 2014 Parch E John Roberts

mArWoLAETHAu
Yn sydyn bu farw Peter Richards yn ei gartref yn Heol
Gelligron, gŵr Julie a tad i Robert, Gemma, Rachel ac Erin. 

Hefyd ar ôl amser hir mewn cartef gofal bu farw Maralyn

RHYDYFRO
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Thomas - Daniels gynt, mam Joy a gwraig y diweddar Don,
Bu‘r teulu yn byw yn Waun Penlan cyn symyd i Drebannws.

Wythnos cyn y Nadolig bu farw Gordon Price gynt o
Rhydyfro, gŵr y diweddar May a tad i David.

Estynnwn ein cydymdeimliad â’r teuluoedd holl.

GWELLHAD
Da oedd cael Myra Richards yn ôl yn ei chartref ar ôl amser yn
yr ysbyty. Hefyd bu Jean Williams, Waun Penlan yn dost am
beth wythnosau. Dymunwn wellhad buan i’r ddwy.

CYNGor
Bu Janet Jacob yn ffodus dros ben i glywed y larwm yn canu
pan cyrhaeddodd yn ôl ar ôl bod yn siopa. Da chi, os nag oes
teclun sy’n rhoi arwydd o carbon monoxide gyda chi yn eich
cartef cerwch yn syth i brynu un

CAPEL Y BArAN
Ar y Sul cyntaf o Ragfyr, Sul cynta’r Adfent cawsom oedfa o
Lith a Charol. Mawr yw’n diolch eleni eto i’r nifer dda o gyfeillion
o eglwysi eraill a ymunodd gyda ni. Mae ‘na hen ddywediad
sy’n dweud fod ffrindiau fel y Sêr, nid ydych yn ei gweld bob
amser ond fe wyddom ei bod nhw yno. ‘Roedd yr Eglwys fore
yn rhoi pwyslais mawr ar gymdeithas yr Eglwys, mae’r
Saesneg efallai yn ei rhoi yn well “fellowship”. Ac yn sicr roedd
y gyfeillach gynnes a’r cyd addoli yn brofiad yw trysori. A
phleser pur oedd mwynhau mins peis a phaned ar ddiwedd yr
oedfa. Diolch i bawb a gymerodd rhan yn yr oedfa, ac i’r rai a
baratôdd y lluniaeth. Diolch hefyd i Susan Davies, Marian
Thomas a Dilys Walters am lanhau’r capel wedi holl waith yr
adeiladwyr cyn yr oedfaon.

Diolch i Susan hefyd am addurno’r capel a chreu naws
Nadoligaidd hyfryd a hefyd iddi am gyfeilio yn yr oedfa.

Oherwydd fod atgyweirio sylweddol tu fewn i’r capel a’r
tywydd bygythiol, penderfynwyd hepgor gwasanaeth Ionawr.

Mae’r Apostol Paul yn dweud wrth yr Effesiaid ac wrthym
ninnau hefyd am ddiolch bob amser am bob dim i Dduw. Ac
mae cyfieithiad Delyth Wyn o emyn bach hyfryd Lynda Masson
hefyd yn ein hatgoffa i “Gofio diolch bob amser, cofia bob tro,
paid ag anghofio dweud, “Diolch”. Felly diolch o galon i bawb
yn weinidogion a lleygwyr a’n cynorthwyodd yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf a hefyd i’r llu o gyfeillion ffyddlon a’n
cefnogodd mewn amrywiol ffyrdd ac yn arbennig am eu
cyfeillgarwch.

Bydd oedfa Chwefror o dan ofal y brawd D C Davies,
Mawrth y Parchg Clive Williams, Ebrill y Parchg Ieuan Davies.
Cynhelir pob oedfa am 2.30 y/p ar Sul cyntaf y mis, Croeso
cynnes iawn i bawb.

8 Rhagfyr 2013 Brawd Dorian Richards
15 Rhagfyr 2013 

PWYLLGor CLYDACH YmCHWIL CANCr
Mae’r grŵp yma yn weithgar iawn yn codi arian tuag at
Ymchwil Cancr.Y Llywydd yw Mr Roger Smith, Is-lywydd Mrs
June Griffiths. Cadeirydd ac Ysgrifennydd- Dr Lyndsey a Val
Morgan. Aelodau’r pwyllgor yw Jan Griffiths, Barbara
Notman,Malvina Rees,Teresa Thomas,Val O’ Donnell a Val
Usher Trysorydd. Ar Fawrth yr 20fed disgwylir Dr Woodman o
Ysbyty Singleton i ddod i siarad am Cancr Plant.

CHWAEroLIAETH
Yn ystod y flwyddyn bu’r Chwiorydd yn casglu tuag at Uned y
Galon ynYsbyty Treforys ac yn ystod mis Rhagfyr yn ogystal â
chael cinio yn Ystradgynlais cafwyd coffi a mins peis ar ôl un
o’r oedfaon ar fore Sul. Codwyd dros £600 tuag at yr Uned yn
ystod y tymor.Mae nifer o’n haelodau wedi elwa ar wasaneth
yr Uned hon.

Chwith oedd clywed am farwolaeth Mrs Joan Williams o
Heol Y Ffatri,bu’n dod yn achlysurol i gyfarfodydd y Chwiorydd
yng Nghapel y Nant.

CLYDACH

mErCHED Y WAWr

Braf oedd croesawu plant o Ysgol Gellionnen ar ddechrau
Rhagfyr. Cawsom adloniant arbennig ganddynt fel arfer.Gan
ei bod yn dymor y Nadolig cawsom ninnau hefyd gyfle i roi
anrhegion. Cyflwynir nwyddau gwerth £200 i’r Ysgol , rhodd i’r
Cylch Ti a Fi a chyfraniad at waith Cymdeithas Cancr yr
Wygelloedd. 

CAPEL Y NANT

Dathlwyd y Nadolig gydag arddeliad yng Nghapel y Nant ym
mis Rhagfyr. Roedd y capel wedi ei addurno yn ddeheuig iawn
gyda’r coed a’r baneri lliwgar. Cychwynwyd yn llythrennol ar
daith ar Sul cyntaf Adfent o
dan ofal y Parchg Dewi
Hughes gyda’r gynulleidfa yn
symud o amgylch y capel i
wrando ar leisiau o stori’r
Nadolig.Brecwast Nadolig ac
oedfa wahanol gafwyd mewn
un cwrdd cyfoes. Cafwyd
cyflwyniad gwych iawn wedi
ei baratoi gan ein harweinydd
Robat Powell gyda’r ieuenctid
yn chwilio am y trysor. Doedd
y Ditectif Dic Mathias o’r
gyfres Y Gwyll ddim cymhar-
iaeth i allu’r cymeriadau yn y
cyflwyniad yn datgelu’r stori.

Cynhaliwyd oedfa o garolau ddwyiethog yng nghwmni ein
partneriaid o’r Eglwys Fethodistaidd a chafwyd oedfa garolau
nos Sul cyn y Nadolig gyda’r côr o dan ofal Pam Jennings yn
ganolog iddi ac unawdau gan Eleri Eurig a Phylip Nichols. Ar
fore Nadolig yn blygeiniol daeth cynulleidfa luosog i addoli a
chafwyd bendith yng nghwmni ein gilydd. Diolch i’n harweinydd
Robat Powell am ei waith manwl a diwyd wrth ein harwain yn
ystod yr Wyl - gŵyl a fydd yn aros yn y cof am amser hir.

Mae wastad yn braf i groesawu plant yr eglwys adre ar gyfnod
gŵyl.Yn y llun gwelir Richard Wood ,ei wraig Zal a’u baban
chwe mis oed Olivia ar ymweliad o Malaysia, gyda’i fam Marian
Wood a’r teulu. 
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Bu’r Grŵp Bugeilio yn ymweld â’r hen yn eu cartrefi a
chartrefi gofal a thrwy’r ymweliadau, galwadau ffôn a chardiau
dwyn ychydig o lawenydd yr ŵyl.

Cydymdeimlir yn ddidwyll iawn gydag un o’n haelodau, Mrs
Mair Evans o’r Glais ar farwolaeth ei mam Mrs Anita
Davies,gwraig Givlyn o Heol y Nant.

Trist oedd clywed am farwolaeth Cyril Thomas o Ynystawe
gynt, ewythr i Glesni Ward o Heol Twynybedw a Gloucester,
un a fagwyd yn Hebron ac yn frawd i’r diweddar Eluned Davies.
Symudodd ef a’i briod Dilys rai blynyddoedd yn ol i Loegr i fod
yn agosach at y plant.

CWIS,CAroLAu A mINS PEIS

Cynhaliwyd noson lwyddiannus o garolau, mins peis a’r cwis
arferol. Gwelsom eisiau Mr John Evans, yn yr ysbyty ar y pryd
ond bu gwŷr Kingrosia dan ofal Doreen yn chwifio’r faner ac
ennill. 

TALWrN Y BEIrDD

Dyma lun o dim Tanau Tawe fu'n cystadlu ar y Talwrn ar Ionawr
14. O'r chwith: Elin Meek, Iorwerth Mort, Keri Morgan,
Angharad Puw Davies a Harri Williams.

Daeth tyrfa i Neuadd Capel y Nant ar Ionawr 14 i fwynhau
cystadlu brwd ar ‘Dalwrn y Beirdd’ Radio Cymru. Bu dau dîm
o Gaerdydd, beirdd Caerfyrddin a chriw Tanau Tawe o ardal
Abertawe’n cymryd rhan. Roedd gweithwyr Radio Cymru wrth
eu bodd gyda’r lleoliad a’r croeso cynnes a gawsant, a
chanmolodd y meuryn, Ceri Wyn Jones, safon effeithiol y
system wresogi yn y neuadd!

Cafodd y gynulleidfa noson hir o hwyl a diwylliant, a blas
mawr hefyd ar y lluniaeth a ddarparwyd gan aelodau Capel y
Nant a beirdd Tanau Tawe eu hunain. A beth oedd canlyniad
yr ornest rhwng timau Tanau Tawe ac Aberhafren? Bydd rhaid
i chi wrando ar y rhaglen i glywed! 

Grŵp Eglwys a Chymdeithas oedd wedi rhoi’r gwahoddiad
.Ym mis Chwefror ar yr 28ain edrychwn ymlaen yn eiddgar at
noson werin yng nghwmni Huw Dylan a’i ffrindiau.

CYmorTH CrISTNoGoL
Mae Pwyllgor Clydach o Gymorth Cristnogol wedi trefnu nifer
o ddigwyddiadau ar gyfer eleni. Cynhelir cwis ar nos Wener
Chwefror 14 gyda ffowlyn a sglods am 6.30 yn Neuadd y
Moose a Bore coffi yn Eglwys St Mary’s Mawrth 3ydd am
10.30.

CYTÛN

TWAm
Ystyr TWAM yw Tools with a Mission - cymdeithas sy’n casglu
hen offer a’u hadfer i’w gwerthu neu eu hanfon i wledydd tlawd.
Ar Chwefror 4ydd cynhelir noson yn Neuadd Capel y Nant

Clydach o dan nawdd Cytûn Clydach. Maen nhw’n casglu nifer
o offer, (dim peiriannau torri gwair), meddalwedd offer
cyfrifiadurol. Holwch y Parch Pam Cram a dewch â ’ch offer
erbyn y noson. Mae nifer o bethau yn segur yn y sied/garej ond
efallai y byddant o werth i rywun arall. Cyfle da i glirio ac i helpu
pobl eraill!

NEBo
Yn ystod tymor y Nadolig cynhaliwyd Pencwarter yr Ysgol Sul.
Trefnwyd yr oedfa gan Janis Stone ac yn cymryd rhan oedd
Curtis Clynnes, Gareth Jones, Gareth, Catrin a Menna Stone,
Bethan Davies, Carys Ivey, Eiri Evans, Rhys Williams, Yvonne
Williams a Phyllis Bell. Diolch am eu parodrwydd bob amser i
gynnal oedfa. Yna  nos Sul cyn y Nadolig cynhaliwyd oedfa
garolau  wedi ei pharatoi gan Lyndsey Jones gyda Eryl Jones
wrth yr organ. Roedd cefnogaeth dda wedi dod ynghyd i’r
noson.  Bore Nadolig cynhaliwyd oedfa ac fe drefnwyd y
gwasanaeth gan Emyr Bell ac yntau wedi dod adref i Felindre
dros y Nadolig gyda’i briod Gillian a’r Cymro bach o’r Alban
Rhydian. Mae gweld y plant yn dod nôl ar wahanol achlysur yn
beth hwylus iawn, lle gwelwyd hefyd Mark ac Andrew Evans.
Dymuniadau gorau i Andrew yn y flwyddyn newydd gan
obeithio dy fod yn gwella o ddydd i ddydd.

NEuADD
Cafodd plant y gymuned dipyn o hwyl pan fu Siôn Corn yn
ymweld â’r neuadd gydag anrhegion i’r plant a ddaeth i’w weld,
ac i blant yr ysgol leol. Diolch i’r Cynghorydd Dorian Williams
am baratoi a threfnu y noson ac i Siôn Corn am fod mor
garedig. Yna cynhaliwyd Ffair o dan ofal Ysgol Gymraeg
Felindre.

mArWoLAETHAu
Ychydig fisoedd yn ôl fe wnaeth Mr. Gwyn Jones, Bryn Elim
Craig Cefn Parc ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed, ond er ei
ymdrech bob amser daeth ei amser i ben a hynny yn dawel.
Roedd wedi bod yn cadw Tafarn y Shepherds yn Felindre
gyda’i briod Mair. Roedd y dafarn wedi bod gyda’r teulu yma
am sawl cenhedlaeth. Roedd llawer yn dod i’r dafarn er mwyn
gweld yr ardd flodau gan ei fam, Olwen.

Cydymdeimlwn gyda’i briod Mair, Ceri y mab, Ann merch-
yng-nghyfraith, Owain ac Elgan wyrion. Cydymdeimlwn â chwi
fel Eglwys a Chymuned, gan ddiolch i’r gweinidogion y Parch
Meirion Evans, Mr. Gareth Hopkin ac i Eiri Evans yr
organyddes am eu gwasanaeth.

Ar ôl ymdrechu ymdrech deg yn ysbyty Llanymddyfri daeth
terfyn i fywyd Annie Margaretta Davies (Nancy) priod hoff y
diweddar Tom, mam annwyl Huw, mam-yng-nghyfraith Althea,
mamgu Anna, Katherine ac Emma. Roedd Nancy yn chwaer i
Nora ac yn chwaer-yng-nghyfraith i Gwyn, Ysgiach. Bu eu
gofal yn ddiflino ohoni tra bu yn ei salwch. Diolch.

Tristwch a ddaeth i’r pentref pan ddaeth y newydd fod Sarah
Evans (Sally) gynt o Maesgwyn Felindre wedi ffarwelio â ni, a
hynny ar ôl cyrraedd oedran teg o 95 oed. Priod oedd i’r
diweddar Trefor. Cydymdeimlwn fel Eglwys a chymuned gyda
Clive, Paddy a Jennifer y plant ac Owain, Elin a Heledd wyrion.
Mae’r golled o golli un mor ffyddlon yn enfawr i Gapeli,
Neuaddau, Cyngherddau ac Eisteddfodau. Diolch iddi am ei
ffyddlondeb, pan yn 95 yn ein heisteddfod a hynny tan 11.30
y.h. Coffa da amdani ac am ei chefnogaeth.

Bu farw hefyd adeg Nadolig dad Steve Heatherington a
thad-yng-nghyfraith Sue Blaen-nant Ddu. Cydymdeimlwn
gyda’r Teulu fel cymuned.

YSBYTY
Mae Tom Stone wedi bod yn ysbyty Singleton ond adref ar y
fferm yn Cilfaen erbyn hyn, gwellhad llwyr a buan i chwi.

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

Chwefror
2 Parch Desmond Davies
9 Parch Ieuan Davies

16 Parch Gareth Morgan Jones (Cymun)
23 Parch Eirian Wyn Lewis

mawrth
2 Parch Evan George
9 Miss Annie Derrick

16 Mrs. Meirwen Crocket
23 Parch Alan John
30 Parch Aled David Jones

PANTYCrWYS

CYDYmDEImLADAu
Fel cymuned rydym yn cydymdeimlo’n ddwys gyda sawl teulu
a gollodd anwyliaid cyn y Nadolig. Cofiwn am y diweddar
Hannah Maureen Dukes, gynt o Heol Rhyddwen, gwraig Tom
a mam Rhodri a’r diweddar Alun. Cynhaliwyd gwasanaeth yn
Amlosgfa Abertawe o dan arweiniad Mr Gareth Hopkin. 

Yno hefyd cynhaliwyd gwasanaeth angladdol i David Evans,
Heol Rhyddwen, gŵr Sheila a thad Rhian a Sian. Y
gwasanaeth hwnnw hefyd o dan law Mr Gareth Hopkin. Yn
enedigol o Felindre bu farw Gwyn Jones (Gwyn Ship), Bryn
Elim, Heol Clydach, gŵr Mair a thad Ceri. Cynhaliwyd
gwasanaeth cyhoeddus yn Nebo, Felindre. Fel eglwys a
chymuned rydym yn cydymdeimlo gyda Eiri Mair Griffiths a’i
theulu yn sgil marwolaeth ei chymar Bill (Mountjoy) ar ôl
cystudd hir. Roedd yn dad i Paul a Philip ac yn ddadcu i
Thomas, James ac Isabel. Cynhaliwyd gwasanaeth ym
Mhantycrwys a chladdwyd yn y fynwent. Roedd y gwasanaeth
o dan law Mr Gareth Hopkin a’r organydd oedd y Parch Clive
Williams. Fel aelodau rydym yn gwerthfawrogi y gofal dwys a
roddwyd i Bill gan Eiri yn ystod ei salwch dros y blynyddoedd.

Coffa da am bob un ohonynt a enwyd uchod.

GWASANAETH NADoLIG
Cynhaliwyd gwasanaeth Nadolig ym Mhantycrwys ar y Sul cyn
Nadolig ac yn ystod yr oedfa yn cynnwys carolau cymerwyd
rhan gan y canlynol mewn cerdd a chân. Dyma lun ohonynt

Ffion, Dafydd, Tirion ac Emyr Williams, Rhiannon,
Angharad a Catrin James a Carys Morgan.

Diolch iddynt am eu cyfraniad i’r achlysur. Ar ôl y gwasanaeth
cafwyd te yn y Festri ac ymweliad oddi wrth Sion Corn.

CYNGErDD NADoLIG Yr YSGoL
Eleni eto fe gynhaliwyd cyngerddau Nadolig Ysgol Gynradd y
pentref ym Mhantycrwys. Da oedd cael rhannu stori’r Geni
gyda’r plant, eu hathrawon a’u teuluoedd. Edrychwn ymlaen at
y flwyddyn nesaf.

YSBYTY
Mae sawl un o’n haelodau wedi mynychu gwahanol ysbytai yn

CRAIG CEFN PARC

ddiweddar, yn cynnwys Gwen Davies, Gwyn Williams ac Irene
Jones. Y tri ohonynt ar wellhad erbyn hyn. Dymunwn adferiad
iechyd buan i bob un ohonynt.

GENEDIGAETHAu
Llongyfarchiadau a chroeso i Harri William Jones, plentyn
cyntaf Eifion a Kate ac ail ŵyr Dewi ac Irene Jones, Cefn Parc
Uchaf, Bwlch y Gwynt. Pob dymuniad da iddynt fel teulu.

CHWAEr NEWYDD
Mae Ella ac Erin wedi croesawu chwaer newydd yn ddiweddar
a’i henw yw Mia Lili. Mae’n drydedd ferch i Rhodri a Sian
Thomas, Clydach ac yn wyres arall i Wynne a Gloria Thomas,
Rhydyfro. Pob bendith iddynt fel teulu.

CINDErELLA – CATS
Llongyfarchiadau i Tirion Williams, yr Alltwen, ar ei pherfformiad
yn ‘Cinderella yng Nghanolfan y Celfyddydau, Pontardawe cyn
y Nadolig. Cafodd hwyl a sbri a mwynhad o fod yn rhan o’r
cynyrchiad. Mae yn wyres i Vince ac Audrey James, Heol y
Lôn, Clydach.

rYGBI’r GYNGHrAIr
Fel cymuned rydym am longyfarch Jacob Tate, Heol Clydach
am gael yr anrhydedd o gario’r bêl allan i’r maes ar achlysur y
gêm rhwng Cymru a’r Cook Islands ar y Gnoll, Castell-nedd
yng Nghwpan y Byd, Rygbi’r Gynghrair. Mae Jacob yn
chwarae rygbi dros Trebannws a Chwmtawe ac yn ddisgybl yn
Ysgol Cwmtawe. Mae’n byw gyda’i fam Julie a’i chwaer
Jasmine ac mae ei famgu Gwenda Northey yn byw lan “Y
Banc”, Heol y Fagwr. Pob llwyddiant i Jacob yn y dyfodol ym
myd chwaraeon

Iestyn Harries – Hyfforddwr Cymru gyda Jacob

Y Fedw,
Llanddeiniol,
Llanrhystud,

Ceredigion
SY23 5DT

Annwyl Olygydd,
Tybed a oes rhywun o blith darllenwyr Y Llais a ŵyr ble’n

union mae ffYNNoN DILIG os gwelwch yn dda. Yr unig
wybodaeth sydd gen i ar hyn o bryd yw ei bod rhywle ar
Fynydd Drumau rhwng afonydd Tawe a Chlydach.

Mae’n ddigon tebyg i’r ffynnon ei hun ddiflannu ers
blynyddoedd ond fy nghobaith yw bod cof amdani wedi’i gadw
mewn enw cae neu ryw nodwedd arall. 

Fe fyddwn yn wirioneddol ddiolchgar am unrhyw awgrym
am ei lleoliad.

Llawer o ddiolch,
yn gywir iawn,

Cledwyn fychan

Tel: 01974 202 560 (hwyr)

LLYTHYR
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ArLuNYDD Y fLWYDDYN

Hyfryd yw gallu llongyfarch
Emily Jo Thomas, blwyddyn 13
y llynedd, ar dderbyn gwobr
arlunydd y flwyddyn, a’i
chyflwyno â detholiad o’i
gwaith. Mae rhywfaint o waith
Emily Jo, ynghyd â gwaith
disgyblion eraill o Ysgol
Ystalyfera, i’w gweld ar wefan
Oriel Saatchi, Llundain ar hyn
o bryd. Er mwyn gweld y
gwaith ewch i: 

Dyma lun i aros pryd, sef
‘Tristwch’ (olew ar bren) gan
Kira Flowers.

GWoBrWYo PENCAmPWYr
Cafodd tîm hŷn pêl-rwyd yr ysgol eu gwahodd i gwrdd â Maer
Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Marian Lewis, yn dilyn
eu coroni yn Bencampwyr Cenedlaethol am yr eilwaith.
Llwyddodd y tîm, dan gapteiniaeth Amy Bater, a dan
hyfforddiant Ms Rachel Thomas i ennill Pencampwriaeth Ann
Smart y llynedd a Phencampwriaeth yr Urdd eleni.

YSGOLiON

YSGOL GYFUN YStALYFeRA

PENCAmPWYr CYmru
Mewn gêm galed yn erbyn Cwm Rhymni, enillodd tîm Rygbi
XIII Blwyddyn 7 Bencampwriaeth Cymru a sicrhau lle yn yr 16
olaf ym Mhrydain. Ar eich ffordd i Wembley fechgyn? Diolch i
Mr Bebb am hyfforddi. Ardderchog fechgyn!

CYmru DAN 18
Llongyfarchiadau mawr i Joe Gage, blwyddyn 13, ar gael ei
alw i sgwad dan 18 Cymru sy’n fraint ac anrhydedd aruthrol.
Mae’n cael ei longyfarch yn y llun gan gapten y tîm XV 1af,
James Bain. Edrychwn ymlaen at gael cefnogi Joe yn ei
gemau cyntaf yn ystod 2014. Gwych Joe!

ProfI’r mAES CHWArAE NEWYDD
Ar yr 17eg o Ragfyr daeth disgyblion Ysgol Tirdeunaw i Ysgol
Pontardawe er mwyn cymryd rhan mewn cyfres o gemau
cystadleuol ar faes chwarae newydd yr ysgol. Hon oedd y
gyfres o gemau cyntaf a chwaraewyd ar y cae a dechreuwyd
gyda gêm rygbi 10 pob ochr. Chwaraeodd tîm Ysgol
Pontardawe rygbi apelgar gan ledaenu’r bêl a rhedeg yn
bwerus ar bob achlysur. Sgoriwyd 12 cais gan y tîm cartref
gyda Thirdeunaw yn ymateb gyda 2 gais – am ddechreuad
arbennig i’r tymor newydd! Roedd y gêm bêl droed yn un go
agos gyda thîm Pontardawe yn arddangos digon o fenter a
chydweithio. Serch hyn, collwyd y gêm yn yr ail hanner wrth i
Bontardawe ildio dwy gôl hwyr. Chwaraewyd dwy gêm bêl-
rwyd hefyd ar fuarth yr ysgol gyda Thirdeunaw a Phontardawe
yn ennill gêm yr un. 

Cawsom brynhawn llawn hwyl, bwrlwm a chyffro gyda’r
ddwy ysgol yn gystadleuol ond eto i gyd yn chwarae’r gemau
yn yr ysbryd cywir – bu’n fedydd arbennig i’r cae newydd!

NADoLIG BLYNYDDoEDD 1 A 2
“Rwy’n addo bod yn blentyn dda”.  Do, fe ddaeth Siôn Corn
gyda’i sach o anrhegion ac fe gafodd plant blynyddoedd 1 a 2
bentyrrau o anrhegion. Nawr bydd raid iddyn nhw gofio’u

YSGOL GYNRADD GYmRAeG PONtARDAwe

www.saatchigallery.com/portfol
io/SchoolInfo/Ysgol+Gyfun+Ys
talyfera/353.html
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haddewid, a chwarae teg, mae’r plant wedi dechrau’r flwyddyn
newydd, 2014 yn dda iawn.

Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn astudio ‘Albwm y
Teulu’. Dyma gyfle da i ddysgu pa fath o anrhegion roedd Mam
a Dad a Mamgu a Dadcu yn eu derbyn pan yn blant. Bwriedir
ymweld â Sain Ffagan i weld sut roedd Beti Bwt yn arfer
golchi’r dillad ac os oes unrhyw hanesion gyda chi yr hoffech
eu rhannu gyda’r genhedlaeth ifanc, mae croeso cynnes i chi
gysylltu â’r ysgol a galw draw. Blwyddyn newydd dda!

THEmâu ASTuDIo
Y tymor hwn ‘Hapusrwydd’ yw’r thema sydd dan sylw yn adran
y Babanod tra bo plant yr Adran Iau yn gwneud gwaith ar
thema ‘Drachtiau’ (blynyddoedd 5 a 6) a’r Corff (blynyddoedd
3 a 4). Er mwyn atgyfnerthu dysgu’r plant mae nifer o rieni wedi
dod i’r ysgol i siarad am agweddau o’u gwaith sy’n cyd-fynd
â’n themâu. Mae’r ysgol yn ddiolchgar i’r rhai sydd wedi rhoi
o’u hamser sef mam Krystal a ddaeth i sôn am ei gwaith yn trin
gwallt, mam Sophie ac Isaac, a gyflwynodd wybodaeth i’r plant
am ei swydd fel nyrs orthopedig, ac i fam Oliver a Mili a
drafododd rôl yr ymwelydd iechyd gyda’r disgyblion.

IAITH Ar WAITH!
Ar hyn o bryd mae’r plant yn elwa o sawl cyfle cyffrous i hogi
eu sgiliau ieithyddol. Cynhelir Clwb Ffrangeg ar nos Iau a chan
fod Ysgol Felindre’n bwydo Ysgol Bryntawe, sydd bellach ag
ystafell ddosbarth Confucius, mae plant yr Iau yn derbyn cyfres
o wersi Mandarin yn wythnosol. Penllanw’r cwrs hwn fydd
diwrnod llawn gweithgareddau i’r ysgol gyfan ganol mis
Chwefror i ddysgu am ddiwylliant Tsieina a dathlu’r flwyddyn
newydd Tsieineaidd.

8 Chwefror 2014: Iwerddon v Cymru
Dewch i Dŷ Tawe i wylio holl gêmau tîm Cymru ym
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2014! 2.30y.h.

13 Chwefror: Cyfres ar foeseg Cristnogol dan nawdd
Cyfundeb Gorllewin Morgannwg. “A ydyw damcaniaethau
moesol yn fwy o gymorth na’r Beibl” y Parch Ddr Noel
Davies yn arwain yn Neuadd Capel y Nant Clydach rhwng
2.00-3.30y.h.

14 Chwefror: Cwis, ffowlyn a sglods dan nawdd
Pwyllgor lleol Cymorth Cristnogol yn Neuadd y Moose,
Clydach am 6.30y.h.

15 Chwefror 2014: Priodferch utah gan Carmen
Medway-Stephens. Addasiad Cymraeg gan Sharon
Morgan o Utah Bride. Cyfarwyddwr: Wyndham Price gyda
Sharon Morgan a Gwawr Loader. Neuadd Les
Ystradgynlais am 7.30y.h.

18 Chwefror:  Merched y Wawr Clydach Y Samariaid –
margaret Jones yn Neuadd Capel y Nant, Clydach am
7.00y.h.

21 Chwefror 2014: Cymru v ffrainc
Dewch i Dŷ Tawe i wylio holl gêmau tîm Cymru ym
Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2014! 8.00y.h.

28 Chwefror: Noson Werin gyda Huw Dylan a’i
ffrindiau yn Neuadd Capel y Nant am 7.30y.h. Ceir
lluniaeth ysgafn a Raffl. £5 y tocyn (plant ysgol am ddim) -
o flaen llaw trwy Sheila Powell (01792 794665) neu
Charlotte Davies (01792 798162), neu wrth y drws. Bydd
yn noson i’w chofio! Croeso i bawb! Elw at gronfa Apêl
Haiti.

YSGOL GYNRADD GYmRAeG FeLiNDRe

DigwyDDiaDur 

Cwm Tawe

28 Chwefror: Gigs y Gwach! Yn cyflwyno Al Lewis a’r
Band. Tafarn y Gwachel, Pontardawe. 9.00y.h. Mynediad
am ddim. Mwy o wybodaeth: 01792 864949.

3 mawrth: Bore coffi Cymorth Cristnogol yn Eglwys y
Santes Fair, Clydach. 10.30y.b.

14 mawrth: Cinio Grawys yn Eglwys St Michael,
Trebanos 12.00-1.00y.h.

21 mawrth: Cinio Grawys dan ofal y Wesle yng Nghapel
y Nant, Clydach, 12.00-1.00y.h.

28 mawrth: Cinio Grawys dan ofal Eglwys St Bendict
yng Nghapel y Nant, Clydach, 12.00-1.00y.h.

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

Annwyl Olygydd
Er mod i'n byw yn Sir Benfro, rwy'n enedigol o Bantteg,

Ystalyfera, ac yn derbyn y Llais drwy'r post ers blynyddoedd
bellach.

Erbyn hyn mae'n flwyddyn ers y tirlithriad ym Mhantteg
ym mis Rhagfyr 2012. Fe achosodd hyn llawer o dristwch i
mi ac i lawer o bobl eraill.

Rwy newydd gyfansoddi cerdd fach i gofio am yr ardal
fel yr oedd hi pan oeddwn i'n blentyn yno. Tybed a fyddech
yn hoffi ei chynnwys yn rhifyn nesaf y Llais? Dyma hi:

Tirlithriad Pantteg

Ei di ddim mwy i Dwyn Cerdinen,
A 'dyw Pengraig ddim yno nawr,
Fe lusgodd coed a drysni creulon
Eu bysedd gwlyb o'r cwar i lawr.

Ei di ddim mwy i weld Pown Joseff,
I hel penbyliaid yn yr haf,
Na cherdded llwybrau cul y defaid,
Na bod yn 'gowboi' gwrol braf.

Ei di ddim mwy i'r mynydd llysi,
Na dod â basged llawn yn ôl.
Fe aeth y coed, y tir a'r drysni
Mewn chwinc â phopeth yn eu côl.

Er hynny,

Fe gei di fynd i Dwyn Cerdinen,
Ac i Bengraig hyd lwybrau'r coed,
Cau di dy lygaid am rhyw eiliad,
A byddi yno yn ddi-oed.

Anne Digby (née Clee)

• Cerdd • Cerdd • Cerdd •
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tUDALeN i’R PLANt

PLANt Y BYD

Mae’r plant yn y lluniau yma wedi cael eu geni mewn gwledydd dros y môr.
Ydych chi’n gwybod ble mae pob un o’r gwledydd hyn?

Yr Yswistir

Tunisia

Afghanistan
Somalia

Gwlad yr Iâ

Chilemalawi

rwanda

Antigiwa

Ethiopia

Simbabwe

uzbekistan

Angola

Yemen

Guatemala

Cyn i’r ysgolion orffen am y gwyliau gofynnodd athro y cwestiwn yma i’w ddosbarth.
“Beth rydych chi eisiau yn y flwyddyn 2014?”
Roedd pob math o atebion - rhai synhwyrol, rhai hunanol iawn a rhai yn hollol wirion.
Ond ateb un o’r dosbarth oedd hyn:
“Hoffwn fyw mewn byd lle does dim plant yn mynd heb ddigon o fwyd, lle does dim ymladd a lle
mae pobl o pob wlad yn gyfeillgar.”
Dyna ateb ardderchog.
Rydyn ni i gyd eisiau byw mewn byd fel yna.

BLWYDDYN NEWYDD DDA I BLANT YmHoB mAN
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