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Syfrdanwyd y mwyafrif o
drigolion Cwmllynfell a
Chefnbrynbrain o glywed y
newyddion bod Cyngor Sir
Castell-nedd Port Talbot
wedi caniatáu estyniad
arall eto i Waith Glo Brig yr
East Pit ar Gomin
Gwauncaegurwen. Siom
hefyd i nifer o drigolion
Ystradowen a Rhiwfawr
oedd clywed bod cwmni o’r Almaen am adeiladu fferm
solar anferth ar hen safle Gwaith Glo Brig Brynhenllys,
a hynny ar brydles o bum mlynedd ar hugain.

Bu Comin y Waun yn weundir hollol agored i’r
cyhoedd o’r Oes Haearn, pan symudodd dyn a’i
anifeiliaid i lawr o’r uchelderau cyfagos, tan 1947, ac
roedd yn ddolen gyswllt i drigolion y pentrefi sy’n ei
amgylchynu. Gwelwyd nifer o lwybrau, ac hyd yn oed
yn rheilffordd, yn ei groesi. Roedd y Palleg, yn ei dro,
yn fynediad hyfryd i ochr ddwyreiniol y Mynydd Du ac
i Fannau Sir Gâr. Roedd y gweundir hwn eto yn hollol
agored i’r cyhoedd, yn gartref i’r ehedydd ac yn fangre
poblogaidd dros flynyddoedd lawer i sioeau cwn a
rasys ceffylau.

Daeth tro ar fyd fodd bynnag pan gychwynnodd y
diwydiant glo brig yn y ddau le ychydig ar ôl diwedd yr
Ail Ryfel Byd gan ddod a sŵn, llwch, hagrwch a nwyon
peryglus o’i beiriannau disel i drigolion yr ardal yn ei
sgîl. Ac yn nawr mae’r bobl leol ar ddeall bod Cyngol
CNPT wedi caniatáu tair mlynedd arall i gloddio.
Golyga hyn y bydd y twll enfawr sydd ar y Comin nawr
yn symud agosach fyth at y tai sydd ar Heol Ochr y
Waun a Heol Harries, Cwmllynfell, a thai Heol Rhyd
Ddu Fach yng Nghefnbrynbrain. Mae waliau llawer
ohonynt yn barod yn llawn craciau ac nid oes diwedd
i ofidion y trigolion am fod cyfarwyddwyr y cwmni, ar
ddiwedd oes y safle, hefyd am adael y twll i lanw a dŵr
(dwfn a pheryglus) er mwyn osgoi’r cost o’i lanw gan

y domen wastraff sy’n esyniad
artiffisial i Fynydd y Gwrhyd. (A hyn,
gyda llaw, er fod yna gwestiwn mawr
uwchben perchenogion y cwmni -
gweler tudalen 24 Western Mail, 20
Mehefin 2014)

Yr ydym ar ddeall na fydd gwaith i
bobl leol nag arian i ddod at y
cymunedau lleol o’r cynllun
arfaethedig ar y Palleg. Rhaid gofyn
felly i Gyngor Sir Powys pam gollwyd

y cyfle o osod paneli solar ar do dur Ysgol Dyffryn y
Glowyr yng Nghwmtwrch Isaf, neu’n well fyth pam na
ystyriwyd, gosod dur wedi ei chwystrellu gan gelloedd
solar ar do’r un ysgol? (Gweler tudalen 18 Western
Mail, 16 Mehefin 2014) Cyfaddefodd cynhyrchiolwyr y
cwmni yn yr arddangosfa, cynhaliwyd yng
Nghwmtwrch ac Ystradowen, y byddai golau llachar
yn disgleirio o baneli’r fferm solar ar ardegau, yn
enwedig yn ystod boreau gaeafol gyda’r haul yn isel
ar Mynydd y Drum. Roedd trigolion Ystradowen a
Rhiwfawr wedi disgwyl gweld Palleg yn cael llonydd
ar ôl trigain mlynedd o ddiflastod. Trueni os daw mwy
o ddiflastod yn sgîl y fferm solar yma.

Hywel Gwyn Evans

Mwy o ddiflastod i 

drigolion Pen Uchaf y cwM

A’i dyma fydd yr olygfa ar Frynhenllys?



Llais
Yn ddiweddar cyhoeddwyd llyfr i’n hannog i ddefnyddio mwy
o’n Cymraeg. Ers tro pwyswyd arnom i ddechrau pob sgwrs,
neu wilia hyd yn oed, yn Gymraeg trwy ddefnyddio “Shw’
mae?” wrth gyfarch person ar y stryd.

Os yw’r Gymraeg i barhau mae’n rhaid iddi gael ei
gydnabod yn iaith swyddogol gyda’n sefydliadau cyhoeddus,
ond yn bwysicach rhaid i ni ei ddefnyddio’n beunyddiol ar bob
cyfle. Mae Carwyn Jones yn ein hannog i wneud mwy o
ddefnydd o’r iaith. I ddefnyddio idiom Saesneg poblogaidd use
it or loose it.

Beth am yr ychydig syniadau syml yma:

• Prynu Cardiau Penblwydd Cymraeg

• Llanw sieciau’n Gymraeg

• Ysgrifennu cyfeiriadau ar amlenni’n Gymraeg.

• Gwasgu botwm “Cymraeg” ar y periant talu yn Tesco ac wrth
dynnu arian o’r “Twll yn y wal”

• Byddai hefyd yn braf tase’n hysgolion lleol yn dysgu ychydig
o eirfa dlos Cwm Tawe i’ plant. 

Dyma ychydig enghreifftiau:

wilia – siarad
Blote’r af – brychni (freckles)
Bilibala – iâr fach yr haf
Itia – iorwg, eiddew
nafu – cael dolur
dryned – dalen poethion (nettles)
dishgil – cwpan
Colfen – coeden
Mashgal – plisgyn
Conan- cwyno
nished – hances
dillad diwetydd – dillad glân ar gyfer yr hwyr
dillad parch – dillad gorau ar gyfer y Sul.
Caletu – tempro, crasu dillad
astu – brysio
oifad – nofio

Awn ati i wilia Cwmrâg Cwm Tawe – use it or loose it.

Gareth richards
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Ariennir Llais yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

Golygydd mis Medi
Euros Jones Evans

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 Awst 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.

Cyfarfod BLynyddoL y LLaIs
nos fercher, 17 Medi am 6.30

Canolfan y Groes, Pontardawe
Croeso i Bawb

Haf yn yr Ardd
Dyma rhai o lysiau sy'n cytuno neu'n anghytuno â'i gilydd;
hefyd planhigion sy'n atal pla.

BasIL – Mae'n gwella blas tomatos. Hefyd, pupur, oregano
ac asparagws (merllys) ac yn cadw pryfed bant. Peidiwch
plannu ar bwys ruw neu saets.

BroCoLI – Yn dda gyda basil, ciwcymbr, dil, garlleg,
hisop, thosmari, tomato a letys. Mae seleri, winwns a thatws
yn gwella'r blas. Mae rhosmari, dil a saets yn rhoi allan arogl
arbennig cas i atal pla.

CaBaEts – Mae'n ffrind i dil, tatws a winwns. Nid yw'n dda
gyda pupur, tomatos neu letys. Mae seleri yn gwella tyfiant
a iechyd y cabaets.

Carots – Da gyda letys, syfi a winwns ond dim gyda
pannas a dil. Gall blanhigion tomatos atal eu tyfiant.

BLodyn MIHanGEL (CHrysantHEMUM) – Ers
canrifoedd defnyddiwyd hwn fel pla-laddwr botanegol, (sy'n
lladd y 'nematodes' drwg) ac mae'r blodau gwyn yn atal y
chwilen Japaneaidd.

MEILLIon – Profwyd eu bod yn
lleihau lindys cabaets.

CoMffrI – Mae hwn yn
blanhigyn rhyfeddol, yn casglu
calsiwm a photasiwm ac o
ddefnydd meddygol. Mae'n dda
ar gyfer coed ffrwythau ac yn
dda yn erbyn malwod, yn gwella
gwrtaith, a chwistrellwr effeithiol
ar ddail. Mae comffri yn wir dda
i'r ardd! Meillionen

Comfri Basil

anrHydEdd
Llongyfarchiadau i’n teipyddes Anita

Humphreys. Bydd yn cael ei derbyn i’r
Orsedd yn Eisteddfod Llanelli.



Ganwyd Gwynfor ym Mhanteg, ger Ystalyfera, yn un o ddau
frawd. Cafodd ei addysg gynnar yn Ysgol Panteg ac Ysgol
Ramadeg Ystalyfera. Parhaodd ei
addysg wrth astudio Hanes ym
Mhrifysgol Abertawe.

Aeth i ddysgu yn gyntaf yn Ysgol
Ramadeg Maesteg, ac yna i Monkton
House yng Nghaerdydd, cyn derbyn
swydd yn Ysgol Uwchradd Gwaun Cae
Gurwen ym 1964. Newidiodd honno i
fod yn rhan o Ysgol Gyfun Cwmtawe,
lle gorffennodd ei yrfa fel Pennaeth
Adran a Phennaeth Blwyddyn, cyn i’r
ysgol bresennol gael ei hadeiladu.

Rygbi oedd ei brif ddiddordeb
erioed. Bu’n fewnwr bywiog a thanllyd
i’r ysgol, ac i ysgolion y cwm yn ei
ddydd, ond fel gweinyddwr yr adnabuwyd ef gan ddisgyblion
tair ysgol uwchradd y cwm. ‘Roedd yn gapten ar dîm rygbi a
chriced Llys y Gleision a’r ysgol. Enillodd Gwpan Jenkin Evans
ym 1955 am redeg y 100 medr, a medal y cyn brifathro, Henry
Rees am yr athletwr ymryddawn gorau (‘all-rounder’) yn yr
ysgol. Enillodd ei ‘liwiau’ (‘colours’) am rygbi, criced ac athletau.

Ar ei ddiwrnod cyntaf, wrth gerdded drwy giat ysgol y Waun
am y tro cyntaf, cwestiwn Ken Bach (Evans o Frynaman) oedd
– ‘Ti’n fodlon helpu mas gyda Swansea Valley?’ (h.y. tîm rygbi
ysgolion y cwm, dan 15 oed).

Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, mae Gwynfor yn dal
i ‘helpu mas’. Cyswllt ysgol oedd y swydd i ddechrau, rhwng
ysgol Pontardawe ac Ystalyfera, (cyn i Maes y Dderwen ymuno
â S/V ym 1974) yna hyfforddi a derbyn swydd Ysgrifennydd.
Chwarter canrif wedi iddo ymddeol o ddysgu, mae’n parhau yn
y swydd.

Ehangodd ei ddiddordeb o weinyddu i gynnwys swyddi
gydag Undeb Rygbi Ysgolion Cymru. Cafodd gyfnod
llewyrchus fel Dewiswr i’r tîm cenedlaethol, Is Gadeirydd a
Chadeirydd yr Undeb (1978-79), ac ers 1991 fel Llywydd
Undeb Rygbi Ysgolion Cymru (dan 15 oed).

Mae’n dal yn frwdfrydig, yn gefnogol o’r crots ifanc sy’n
mynd drwy’i ddwylo, yn gydwybodol ac yn weithgar tu hwnt yn
y swydd honno. Mae’n uchel ei barch ar draws y wlad, ac
ymhellach, yn yr Alban, Lloegr, yr Eidal a Phortiwgal – ta le
mae’r tîm cenedlaethol yn chwarae.

Mae ‘na newidiadau mawr ar y gorwel yng ngweinyddiaeth
rygbi ysgolion yng Nghymru, ac mewn cyfarfod o ‘Swansea
Valley’ yn ddiweddar, datganodd Gwynfor ei ddymuniad i
ddodi’r “tŵls ar y bar” ar ôl 50 mlynedd o wasanaeth di-flino fel
Ysgrifennydd, yr oriau maith o sefyll ar ochr cae, ym mhob
tywydd, tra bod y crots yn ymarfer neu’n chwarae. ‘Doedd dim
yn cael ei adael i siawns. Bysiau, gwrthwynebwyr, rhieni,
dyfarnwyr, golchi’r cit, poteli dwr, bwyd wedi’r gêm, miloedd o
alwadau ffôn (dyma amser da i dynnu’ch ‘siar’ o BT) – popeth
yn drefnus a thrylwyr.

Cymaint yw ei deyrngarwch i S/V fel iddo fethu â chwpla’n
llwyr, gan ofynwyd iddo barhau i chwarae rhyw rôl yn yr Undeb.
Cytunodd i geisio bod yn gyswllt rhwng gweinyddwyr/
hyfforddwyr newydd dibrofiad â’r system. ‘Sneb yn deall y
system yn well na Gwynfor.

Mae’r dyfodol yn golygu llawer llai o ymrwymiad iddo. Mwy
o amser i ddilyn hynt a helynt clybiau’r cwm ar bnawn Sadwrn,
i grwydro cwrs golff y Palleg ac i dreulio cyfnodau yn ei ardd
lysiau gyda’i wraig dra-amyneddgar Nest, ei blant Hywel a
Rhodri, a’i wyresau Gwenlli a Lilwen

Bydd boreuau Sadwrn fyth r’un peth. Pob dymuniad da
Gwynfor.

Huw Bowen

POBOL Y CWM
Gwynfor Davies
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Bro aBErtawE
Yn rhifyn 358 (Rhagfyr 2013/Ionawr2014) o’r Llais cyfeiriodd
Anne Morris at y gwaith o wella llif yr afon Tawe er mwyn
lleihau’r perygl o lifogydd i dai a busnesau yn ardal Treforys a
Llansamlet. Fel rhan o’r gwaith yma bu’n rhaid dymchwel
arglawdd enfawr gan greu gwagle go sylweddol i’r de o’r afon.
Yn ystod mis Ionawr eleni golwg digon llwm a di-liw oedd i’r
safle yma. Wyneb caregog di-dyfiant yn edrych yn debyg i
wyneb moel y lleuad.

Wel sôn am newid pan ymwelais â’r safle yn ystod Mai a
Mehefin roedd wedi ei draws newid ac olion clir o fyd natur,
gyda chymorth dyn, yn ail feddiannu’r ardal. Crewyd tri phwll,
plannwyd gwahanol weiriach a cheir rhesi o goed wedi eu
plannu yn bwrpasol. Dyma wrth gwrs y camau cyntaf i greu
cynefin delfrydol ar gyfer bywyd gwyllt. Gyda threigl amser fe
fydd y safle wedi ei drawsnewid i fod yn baradwys i adar a
thrychfilod.

Pan ymwelais â’r safle ym mis Ionawr dim ond Gwylanod y
Penwaig (Herring Gull) a Gwylanod Cefnddu Lleiaf (Lesser
Black Back Gull) oedd yn yr ardal. Nid dyna’r sefyllfa pan
ymwelais ym Mai a Mehefin. Bellach
roedd adar newydd yma a chri gwahanol
i’w chlywed ar yr awel. Wrth eistedd ger
y llwybr beicio gallwn glywed cri
Cornchwiglen (Lapwing). Wrth
glustfeinio sylwais bod yr adar yn
defnyddio galwadau amddiffynol. Golyga
hynny bod nyth neu gywion yn agos.
Craffu yn ofalus gyda sbienddrych ar yr
wyneb ac mewn amser gweld un cyw, yna dau ac o’r diwedd
tri ohonynt. Tipyn a gamp oedd gweld y cywion gan fod eu plu
yn guddliw perffaith i’r tirwedd yma. Rhyfeddol oedd gwrando
ar amrywiaeth cri y rhieni hefyd wrth iddynt alw yn ddibaid ar
eu cywion ar wasgar.

Wedi eistedd peth amser daeth cri arall i’r glust. Cri Cwtiad
Torchog (Ringed Plover). Llwyddais i gael
golwg ar un aderyn yn hedfan o gwmpas y
safle cyn disgyn mewn ardal garregog.
Wrth sylwi’n fanwl trwy’r sbienddrych
sylwais ar symudiad ymysg y cerrig mân -
cyw a ymdebygai i belen o fflwff. Unwaith
eto roedd y cuddliw yn berffaith. Un o
beryglon mawr i gywion y Gornchwiglen a’r

Cwtiad Torchog yw cadno neu frain. Gan eu bod yn adar sydd
yn nythu ar y llawr chydig iawn o lefydd sydd ganddynt i guddio
yn enwedig yn ystod y cyfnod pan nad ydynt yn gallu hedfan.

I ychwanegu at sbri y cywion fe ddaeth haid o Wyddau
Canada (Canada Geese) i fyny o’r afon gerllaw. Yn eu mysg
yr oedd 14 o gywion – arwydd arall bod yr adar yma wedi nythu
yn agos i’r safle. Yma hefyd roedd y gwenoliaid - Gwennol y
Glennydd (Sand Martin), Gwennol (Swallow) a’r Gwennol Ddu
(Swift) yn hedfan yn ôl a blaen dros wyneb y pyllau. Mae dorlan
nythu Gwenoliaid y Glennydd yn agos iawn i’r safle ac mae’n
werth eistedd yma i wylio prysurdeb y rhieni yn hedfan yn ôl a
blaen i fwydo’r cywion.

Ymysg y gwair a’r blodau gwyllt yr oedd pili pala, mursennod
a chacwn yn hedfan yn brysur yn elwa ar y paill cyfoethog.

Yr hyn sydd yn rhyfeddol yw fod y safle wedi ei drawsnewid
o ddiffaethwch i adnodd hynod o bwysig mewn cyfnod o chwe
mis. Yn ychwanegol at hyn mae’n safle cyfleus ac hawdd i’w
gyrraedd. Mae’n agos at y llwybr beicio a gellir ymweld â nifer
o safleoedd diddorol yn yr ardal trwy ddilyn y rhwydwaith o
lwybrau sydd yma.

Yn sicr mi fyddaf yn edrych ymlaen at yr hydref a’r gaeaf
pan fydd siawns o weld rhydyddion gwahanol a hwyiaid yn
ymweld â’r safle ar eu mudiad blynyddol.

CORNEL NATUR
Dewi Lewis

Cornchwiglen

Cwtiad Torchog



Llais Llafur a’r rhyfel Byd Cyntaf

Nodir canmlwyddiant dechreuad y Rhyfel Byd Cyntaf ym mis
Awst eleni a diau y bydd y misoedd a’r blynyddoedd nesaf yn
gyforiog o ymdrechion i astudio, ystyried, cofio, a choffáu’r
rhyfel a’i effeithiau ar bobl Prydain, Ewrop a’r byd. Bydd plant
ysgol yn astudio’r rhyfel, bydd miloedd o lyfrau ar wahanol
agweddau o’r rhyfel yn ymddangos, bydd prosiectau ymchwil
a choffáu yn cael eu cynnal, a bydd ein sianelau teledu,
papurau newydd a’r cyfryngau’n gyffredinol yn llawn deunydd
ar y rhyfel a’i arwyddocâd yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae’n
addas, felly, bod y golofn hon yn ystyried ymwneud pobl Cwm
Tawe â’r ‘rhyfel i orffen pob rhyfel’ ac y bydd y golofn dros y
blynyddoedd nesaf yn bwrw golwg dros wahanol agweddau o’r
rhyfel a’r ffyrdd y gwnaeth effeithio ar unigolion, teuluoedd a
chymunedau’r cwm.

Y canmlwyddiant sy’n cwympo ym mis Awst, wrth gwrs, yw
dechreuad y rhyfel ym 1914. Yn dilyn llofruddiaeth yr Arch-
Ddug Franz
Ferdinand yn
Sarajevo dan
ddwylo Gavrilo
Princip ar yr 28ain o
Fehefin, gweithiodd
y gyfundrefn o
gytundebau a
chynghreiriau rhyng-
wladol i dynnu prif
wledydd Ewrop i
mewn i ryfel a ddaeth yn rhyfel byd a barodd tan ddiwedd 1918.

Un o’r prif ffyrdd y daeth pobl y cwm i ddarllen am
newyddion y rhyfel, yn ogystal â newyddion ar lu o faterion
eraill, oedd trwy dudalennau Llais Llafur ac mae’n ddiddorol i
weld ymateb y papur i ddechreuad y rhyfel ym mis Awst 1914,
union gan mlynedd yn ôl. Papur newydd a sefydlwyd gan
Ebenezer Rees yn Ystalyfera ym 1898 oedd Llais Llafur, ac
roedd yn cyhoeddi erthyglau a cholofnau yn y Gymraeg a’r
Saesneg, ac ar newyddion lleol yn ogystal â newyddion
cenedlaethol a rhyngwladol. 

Yn ogystal, roedd yn un o’r nifer bychan o bapurau newydd
sosialaidd yn ne Cymru a dyma oedd un o brif gyfryngau’r
mudiad sosialaidd yn ystod blynyddoedd cynnar yr ugeinfed
ganrif. O fewn tudalennau’r papur, gellid darllen erthyglau ar y
mudiad llafur, sosialaeth, gwleidyddiaeth a llu o bynicau eraill
gan golofnwyr a oedd yn rhai o gewri gwleidyddiaeth
radicalaidd, crefydd ac undebaeth llafur ym Mhrydain. 

O gofio hanes Llais Llafur yn y blynyddoedd wedi ei sefydlu
ym 1898, nid yw’n syndod fod y papur wedi cymryd safbwynt
eithaf radicalaidd pan ddechreuodd y rhyfel ym mis Awst 1914.
Yn y rhifyn cyntaf a gyhoeddwyd ar ôl i Brydain gyhoeddi rhyfel
â’r Almaen ar y 4ydd o Awst, cynigwyd dadansoddiad
sosialaidd o’r sefyllfa ryngwladol yn y golofn olygyddol a
ysgrifennwyd gan feibion Ebenezer, sef David James Rees ac
Elwyn Rees. Yn ôl y golofn hon ar yr 8ed o Awst, roedd y rhyfel
yn un a grëwyd gan arweinwyr gwleidyddol y gwledydd
Ewropeaidd er gwaethaf undod y dosbarth gweithiol a’r ffaith
bod rhyfel, yn anochel, yn mynd yn erbyn diddordebau’r
gweithwyr. Mynnwyd nad oedd cweryl rhwng gweithwyr Rwsia,
yr Almaen, Ffrainc, Gwlad Belg, Awstria a Phrydain.

Mewn iaith ddramatig, potreadwyd yr ymladd i ddod fel y

COF Y CWM
Steven Thompson

rhyfel mwyaf gwaedlyd mewn hanes, un lle byddai’r gweithwyr
yn dioddef yn waeth na dosbarthiadau cymdeithasol eraill.
Mynnodd y golofn y byddai esgyrn y dosbarth gweithiol yn
gwynnu ar faes y gad yn Ewrop, byddai’u cyrff yn cael eu malu
yn chwilfriw a’u hanfon i waelod y môr, byddai gwragedd yn
wylo dagrau hallt o flaen aelwydydd gwag am ddynion na
ddychwelai, a’u plant yn gwingo am fara na ddeuai. Yn hytrach,
galwyd ar arweinwyr y mudiad llafur i aros am eu cyfle ac
wedyn, ar yr amser priodol, i ddefnyddio eu grym er mwyn
sicrhau heddwch. Yn yr awr fwyaf dywyll, mynnodd y golofn,
dylai darllenwyr gofio bod syniadau yn gryfach na deinameit,
bod ffydd yn trechu grym, bod rheswm yn gorchfygu
barbariaeth.

Lleisiodd Llais Llafur, felly, rai o brif syniadau y mudiad
sosialaidd yn Ewrop ar y pryd, sef bod y rhyfel yn gynnyrch y
dosbarth gwleidyddol elite ac y dylai gweithwyr uno ar draws
ffiniau cenedlaethol er mwyn sicrhau heddwch a chreu byd
gwell. Yn y modd hwn, roedd y papur yn adlewyrchu syniad y
mudiad sosialaidd o frawdoliaeth ryngwladol ond, yn ogystal,
yr heddychiaeth a oedd yn gysylltiedig â chrefydd ac
anghydffurfiaeth yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ar y llaw arall, fel y daeth yn glir iawn yn y dyddiau ac
wythnosau ar ôl y 4ydd o Awst, daeth y mudiad llafur, yr
eglwysi a’r capeli ym Mhrydain, gyda rhai eithriadau, i gefnogi’r

rhyfel yn frwd, ac mae’n
bosibl gweld arwyddion
o’r agwedd honno yn
rhifyn cyntaf hwnnw ar ôl
dechreuad y rhyfel o Llais

Llafur. Mewn erthygl ar y
dudalen flaen, ysgrifenn-
odd W. S. Collins, prif
newydd-iadurwr Llais

Llafur, lythyr at ddarllen-
wyr y papur yn esbonio ei

fod yn gadael y cwm er mwyn teithio i Ffrainc i fod gyda’r
fyddin. Fe leisiodd y syniad y byddai’r rhyfel yn helpu gweithwyr
y byd i ddeall eu sefyllfa’n well ac i uno er mwyn brwydro dros
eu hawliau a’u diddordebau, a chynnal chwyldro cymdeithasol.
Ond, yn y cyfamser, mewn ffordd sy’n anodd i’w gysoni gyda’i
ddadansoddiad sosialaidd a’i egwyddorion fel heddychwr,
roedd yn benderfynol fod gan weithwyr ddyletswydd i
amddiffyn eu gwlad.

Dros y blynyddoedd nesaf, anfonodd Collins gyfres o
erthyglau ar y sefyllfa yn Ffrainc yn ôl i Gwm Tawe i’w cyhoeddi
yn Llais Llafur. Ymddengys i Collins, yn sgil ei brofiadau, droi
ei gefn ar ei sosialaeth, ei heddychiaeth a’i wrth-
genedlaetholdeb er mwyn ymuno â’r lluoedd arfog a chyfrannu
at yr ymdrech rhyfel yn erbyn ei gymrodyr dosbarth gweithiol o
wledydd eraill. Newidiodd ei ddaliadau i’r fath raddau nes,
mewn erthygl a gyhoeddwyd yn Llais Llafur ym 1918, iddo
ymosod ar gyfarfod gwrth-ryfel a gynhaliwyd yn Ystalyfera gan
feirniadu’r digwyddiad fel arwydd o naïfrwydd a thwpdra y
mudiad heddychol. 

Felly, mae rhifyn cyntaf Llais Llafur ar ôl dechreuad y Rhyfel
Byd Cyntaf yn dangos rhai o’r tensiynau a fodolai yng Nghymru
ym mis Awst 1914. Roedd pobl Cymru, a Chwm Tawe, yn
gorfod cymodi eu hen gredoau gwleidyddol a chrefyddol i’r
sefyllfa newydd a grëwyd gan y rhyfel. Prin y gallent
ddychmygu y byddai’r rhyfel yn para pedair blynedd flinedig,
waedlyd, llawn tristwch ac y byddent yn colli cymaint o fywydau
yn sgil y rhyfel, ond roeddent yn ymwybodol eu bod yn dechrau
ar daith boenus a fyddai’n newid eu byd ac yn herio a bygwth
eu gwerthoedd a’u diwylliant.
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MarwoLaEtH
Bu farw Rowan Anthony Chambers, babi bychan Tanya a
Shaun, Tanyrallt. Bu farw Gilbert Jones, Tirnant ac hefyd John
Thomas Davies, y Creunant. Cydymdeimlwn â’r tri theulu hyn
yn eu hiraeth a’u galar.

ysByty
Dymunwn yn dda i Mrs Brenda Phillips, Heol Tawe, mae yn
Ysbyty Singleton am ychydig amser.

MErCHEd y CrIBartH
Ar Fehefin 10 fe fwynhaodd yr aelodau de hyfryd o mefus a
hufen yn yr Hub. Mae’r Caffi hwn yn y Swyddfa Bost yn
boblogaidd iawn.

PrIodas
Fe briododd Gemma Tyler, merch Brenig a’r ddiweddar Gillian,
Glanhaffes gyda Jo, mab Mr a Mrs Pryce, Pontsenni, ar
Fehefin 7 yn Eglwys Callwen. Mae’r pâr yn ymgartrefu yn Nant
Cae’r Efail.

ryGBI
Bu Dafydd, mab Mair a Gethin Howells allan yn Seland
Newydd yn chwarae gyda thîm Cymru o dan ugain mlwydd
oed. Ŵyr i Greta a Dennis, Caehopcyn yw Dafydd.

BLodaU
Bu aelodau Menter Adfywio Abercraf gyda nifer o wirfoddolwyr
o’r pentre, yn plannu 15 bocs o flodau gwyllt ar waelod Heol
Trefflemin a hefyd yn agos i Bont yr Iard. Fe roddodd cwmni
‘Call of the Wild’, Maesyfron gyfraniad sylweddol at yr achos.

y GroEs GoCH
Angela, Swyddog Recriwtio Gwirfoddolwyr dros yr ardal oedd
y wraig wadd ar ddechrau’r mis. Fe roddodd hanes cychwyn y
mudiad ym 1859. Yn ystod y rhyfel rhwng Ffrainc a Prwsia
roedd Henri de Nantes, dyn busnes o’r Swisdir yn teithio yn yr
ardal. Fe welodd ddynion clwyfedig a’r meirw yn gorwedd yn y
strydoedd heb ddim cynorthwy i’w gael. Fe benderfynodd ganu
clychau’r Eglwys i alw pobl yr ardal i helpu’r rhai anffodus ac
ar ôl hynny ysgrifennodd lyfr am y Frwydr yn Solfarino. Mewn
amser fe drefnwyd y Groes Goch Brydeinig ac mae’r
arwyddlen (emblem) yn perthyn i’r Gwasanaeth Amddiffyniad.
Mae’r groes yn aros am amhleidgarwch (impartiality). Mae 186
o wledydd wedi ymuno erbyn heddiw, er engraifft y Red
Crescent yn Syria a Medicin Sans Frontieres yn Ffrainc. Mae’r
Mudiad yn cynorthwyo pobl mewn nifer o ffyrdd; os ydych am
rhagor o wybodaeth cysylltwch â Lynanne ac Angela yn yr
Ysbyty Gymuned. Cofiwch mai gwirfoddolwyr yw rhan fwyaf
o’r gweithwyr.

MaBoLGaMPaU
Croten 11 oed anabl yw Mollie Hopkins o
Ysgol y Cribarth. Mae wedi mynd i Berlin
gyda chenadaeth Abertawe 2014, ac
mae’n ddawnus mewn sawl adran o’r
campau. Bydd hi gyda Richard
Whitehead, Dennis Weir, Marcel Hug a
gyda sêr Cymreig – Aled Sion Davies a
Josie Pearson. Bydd hi’n cymryd rhan
mewn Dosbarth Hyfforddi gyda Marlon
Van Rhijn, o’r Iseldiroedd, y rhedwr anabl
orau yn y byd. Gyda’r gampwriaeth Nofio
Brydeinig yn agosau bydd Mollie, nofiwr
Stringways Abertawe, yn cael ymarfer
mewn pwll nofio arbennig yn yr Almaen.
Pob lwc iddi i’r dyfodol.

Merch Emma a Gareth, Caehopcyn yw
Mollie ac yn wyres i Fay, Tanyrallt.

ABER-CRAF
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VIC JonEs yn datHLU PEnBLwydd nodEdIG

Wrth ddathlu penblwydd nodedig mae pobl gan fwyaf yn cael
un parti, ond mae Mr Vic Jones wrth gyrraedd carreg filltir
arbennig iawn wedi dathlu’r
achlysur o leiaf dair o weithiau.

Gan fod Vic yn aelod selog
ac yn ddiacon ffyddlon yn
Sardis, gweddus oedd i ni fel ei
gyd-aelodau a ffrindiau iddo
fynd â Vic am ginio canol dydd.
Cawsom brynhawn i’w gofio
yng ngwesty’r Ynysgedwyn ar
brynhawn Sadwrn Mai 31.

Yno yng nghwmni Ann a
Chris a Non a Michael fe
gawsom gyfle i fynegi gair o
werthfawrogiad am fywyd hir
Vic ac am ei gyfraniad
sylweddol i fywyd y fro ac yn
enwedig i ni yn Sardis ei
gartref ysbrydol. Gallwn ddweud yn gwbl hyderus o’n rhan ni
yn Sardis, does dim yn y byd yn ormod i Vic i wneud, mae pob
gorchwyl yn fwynhad iddo fel mae’r emynydd yn ein hatgoffa.

Os caf yr Iesu’n rhan
O dan bob croes
A rhodio yn ei hedd
Hyd ddiwedd oes
Anghofiaf boenau’r daith
Pob gwaith fydd yn fwynhad
Caf brofi’r hedd sydd fry
Yn nhŷ fy nhad.

Fel cyfeillion yn Sardis rydym am longyfarch Vic yn wresog
iawn ar gyrraedd carreg filltir nodedig iawn ac i ddymuno
blynyddoedd lawer eto o nerth ac iechyd iddo i’r dyfodol a phob
bendith yn ogystal.

MUdIad y CHwIorydd

Chwiorydd Sardis a Ty’n-y-coed a gymerodd ran mewn
gwasanaeth arbennig yn Sardis o dan nawdd Mudiad y

Chwiorydd Cwmtawe Uchaf.

dawnsIo GwErIn
Bore dydd Gwener Mehefin 20 ymgasglodd tua 92 o
ddisgyblion yr ardal yn Neuadd Les Ystradgynlais i fwynhau
bore o ddawnsio gwerin. Cafodd y plant o Ysgol Golwg y Cwm,
Bro Tawe, y Wern ac Ysgol Dyffryn y Glowyr wledd yng
nghwmni ei gilydd. Y grŵp cyfeilio oedd Geraint Roberts

YSTRADGYNLAIS

Mollie Hopkins



chwythbrennau, Mike Freeman acordian ac Aneurin Jones
gitar yng nghwmni y galwr Hywel Williams. Noddwr y fenter
oedd John Adams, Palleg Ail Gylchu. Diolch i staff y neuadd
am eu cymorth yn enwedig Carwyn Hopton ac i brifathrawon a
staff yr ysgolion am gydweithrediad caredig.

datHLU a CHofIo
Roedd capel y Tabernacl yn llawn ar brynhawn Sadwrn,
Mehefin 14, pan ddaeth teulu a ffrindiau y diweddar Margaret
Gaynor Thomas ynghyd i gofio amdani. Cafwyd teyrngedau
gan ei mab, Gareth, Roy Noble, Clive Rowlands a Paul
Ackroyd (athro o Slough). Canodd Côr y Gyrais ddwy gân a
diweddwyd y cofio drwy gyd-ganu Calon Lân.

CyMdEItHas trEftadaEtH a IaItH ardaL ystradGynLaIs

Ar ôl tair blynedd o baratoi, daeth y cynllun i gofio glowyr yr
ardal i fodolaeth. Ar brynhawn crasboeth, Mehefin 12, agorwyd
Parc y Diamond a’r rhodfa
wrth ochr afon Tawe gan
Carwyn Jones, Prif Weinidog
Cymru.

Croesawyd aelodau’r
gymuned a’r gwesteion gan
John Owens, Trysorydd y
gymdeithas. Cafwyd braslun
o hanes y prosiect gan Arwel
Michael, Cadeirydd y
gymdeithas. Daeth plant o’r
bump ysgol leol – Ysgol
Maes y dderwen, Ysgol y Cribarth, Ysgol Golwg y Cwm, Ysgol
Bro Tawe, ac Ysgol Dyffryn y Glowyr – i ddadorchuddio’r
cofebion ar yr un pryd. Bendithiwyd y cerrig coffa gan y
Parchedig Canon Dewi Roberts, Eglwys Sant Cynog. Unodd
Côr y Dathlu a Chôr y Gyrlais i ganu dau emyn i ddiweddu’r
dathlu. Diolchodd John Williams i bawb a oedd wedi cyfrannu
at y digwyddiad hir-ddisgwyliedig a chofiadwy hwn.

Ar y gofeb ganolog mae’r pennill hwn o waith John Williams.

Saif y cerrig hyn i gofio
Am y rhai fu yma’n gweithio
Cofio’n tadau a’u hymdrechion
Am fyd gwell i’w disgynyddion.

Y gobaith nawr yw y bydd hwn yn gyfle i rai ddysgu am hanes
yr ardal lofaol hon – yn enwedig plant yr ardal. Ewch yno i weld
a dysgu, a mwynhau mewn cornel hyfryd o’r ardal.

PEnBLwydd arBEnnIG
Llongyfarchiadau a dymuniadau da i Mrs Eurwen Havard, Heol

Maesydre ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed ar Fehefin 25.

MarwoLaEtH
Ar Fehefin 10, ar ei pheblwydd yn 98 oed bu farw Joan Evelyn
Jones, Anvil House, Brecon Road, priod y diweddar Thomas
Glyn, modryb Elonwy, William a Leigh.

y nEUadd LEs
Roedd y neuadd fach yn llawn nos Fawrth Mehefin 10 pan
gafwyd y cyfle i weld ‘The Silent Village’ ac i gofio am fywyd yn
ystod yr ail ryfel byd.

CLEIfIon
Ar ôl cyfnod go faith yn yr ysbyty da yw dweud fod Mr Doiran
Lewis nôl adref yn Heol Gwilym. Dymunwn bob gwellhad iddo.
Dymunwn yn dda i Mrs Pat Jones-Evans, Ystradowen, sydd
adref ar ôl derbyn triniaeth ar ôl cwympo. 

MarwoLaEtH
Estynnwn bob cydymdeimlad i deuluoedd dwy o wragedd y
pentre a fu farw yn ddiweddar, sef Mrs Elsie Kendrick, Dolawel
a Mrs Sally Thomas, Heol Gynol. Cofiwn hefyd am deulu Mr
Wayne Davies, Gwernant yn eu galar.

dosBartH dawns
Bob nos Iau am 7.30 yng Nghlwb y Social, Heol Gwilym bydd
modd i chi ddysgu Swing, Jive a Lindy Hop! Os am fanylion
cysylltwch â 01639 830939.

CLwB BowLIo
Aeth y wibdaith flynyddol eleni i Barnstable. Mewn heulwen
braf chwaraewyd dwy gêm, un ar y Sadwrn yn erbyn Clwb
Bideford a’r llall ar y Sul yn erbyn Clwb Barnstable. Er colli’r
ddwy gêm cafwyd tipyn o hwyl a rhaid diolch I Mr Aeron
Williams, gyda chymorth Mr Darrell Thomas, am drefnu’r cwbl.

LLonGyfarCHIadaU
Bydd yr efeilliaid Connor a Curtis Davies, Railway Terrace, yn
cynrychioli eu gwlad yng Nglasgow, yn Gemau y Gymanwlad
gyda thîm rygbi y Gynghrair. Pob lwc iddynt.

Pant-tEG

sUL y PEntECost
Roedd oedfa Sul y Pentecost o dan ofal y Parchg Kenneth
Lintern. Mae’n diolch yn fawr iddo am ei wasanaeth ac am ei
barodrwydd cyson i’n cynorthwyo ni ym Mhant-teg. Diolch
hefyd i Mrs Caryl Chiswell am gyfeilio yn absenoldeb Fiona ac
i’r cyfeillion hynny a ddaeth i ymuno â ni wrth ddathlu’r
Pentecost.

aPÊL HaItI
Ar y Sadwrn olaf ym mis Mai
trefnwyd cyngerdd yn y Festri
gan Fiona, Olwen a Bill er
budd Apêl Haiti. Cawsom awr
o fwynhad pur yn eu cwmni.
Codwyd swm teilwng iawn i
ychwanegu at gyfraniad yr
aelodau i’r apêl teilwng hon.

Diolch hefyd i bawb am
bob cyfraniad tuag at
Gymorth Cristnogol.

MErCHEd y wawr
Ein harferiad yw mynd allan am dro ym mis Mai a’r tro hwn

YSTALYFERA

CWMLLYNFELL

6

Carwyn Jones, John Owens 
a Arwel Michael

Fiona, Bill ac Olwen
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aethom lawr i’r Marina yn Abertawe. Profiad oedd esgyn i fyny
i’r caffi ar ben Tŵr Meridian a mwynhau coffi a sgwrs tra’n
gwerthfawrogi’r olygfa wych o Abertawe a’r Bae. Yna wedi cinio
blasus yn y bwyty treulio awr neu ddwy yn hamddena yn y bae
cyn dychwelyd adref. Bore a phrynhawn pleserus iawn.

HyBU IaItH LEIafrIfoL
Mae’r Dr Hywel Glyn Lewis bellach wedi dychwelyd o’i
ymweliad â’r Unol Daleithiau a dyma ychydig o’i hanes.

Aeth Hywel yno yn rhinwedd ei swydd ym Mhrifysgol y
Drindod Dewi Sant i ddarlithio yng nghynhadledd flynyddol un
o lwythau brodorol Gogledd America sef yr Anishinaabe –
cynhadledd a gynaliwyd ym Michigan. Mae iaith y llwyth hwn
sef yr iaith Ojibwe o dan fygythiad diflannu fel llawer o ieithoedd
brodorion cyntaf Gogledd America. Pwrpas ei ymweliad oedd
dangos sut y gallai’r cynlluniau presennol yma yng Nghymru i
adfywio a hybu’r Gymraeg fod yn fanteisiol ac yn fodd i
adfywio’r Ojibwe yn ogystal.

y wErn

y wErn yn CydyMdEIMLo
Ar ôl cystudd hir, blin oedd gennym glywed bod Mr Gethin
Turner wedi ymdael â ni. Bydd llawer iawn o bobl yn yr ardal
yn cofio am Gethin nid yn unig fel crefftwr medrus ond fel cyfaill
parod ei gymwynas i bwy bynnag oedd yn disgwyl oddi wrtho.
Does dim amheuaeth bod yr ardal gymaint yn dlotach gan fod
Gethin wedi ymadael â ni ond, yn arbennig felly am ei
ysbrydoliaeth i ni fel dyn teulu. Bu’n ŵr rhinweddol i Margaret
am bumdeg tri o flynyddoedd ac yn dad cariadus i David, Philip
a Rhian a thad yng nghyfraith cefnogol i Sarah, Claire a Barry.
Roedd ‘dats’ hefyd yn datcu balch iawn i Joshua, Jack Joe,
Harri ac Imogen ac yn frawd annwyl i Clifford Phillips a’r
diweddar Herbert. Fe gofiwn am Gethin nid yn unig fel mab
yng nghyfraith gofalus a ffrind da i Kate ond fel cyfaill didwyll i
bawb a gafodd y fraint o’i nabod.

Nid yw’r blynyddoedd diwethaf hyn wedi bod yn rhai rhwydd
i Gethin na chwaith i’w deulu hyfryd. Buont hynod ofalus ohono
a mawr yw ein hedmygedd ohonynt gan iddynt wneud popeth
o fewn eu gallu i wneud ei fywyd mor gysurus a chyfforddus â
phosib.

Mawr yw ein cydymdeimlad â Margaret a’r cysylltiadau oll
yn eu colled a’u hiraeth ar ôl un mor annwyl yn eu golwg.

Gyda tristwch pennaf clywsom bod Mrs Margaret Aubrey,
Ynys-y-darren, wedi ymadael â ni. Gwnaeth Margaret argraff
ddofn iawn ar bawb gafodd y fraint o’i nabod a hynny oherwydd
ei chariad a’r gofal mawr roedd ganddi dros ei anwylyd Gwyn.
Bu’n dyner ei gofal ohono dros gyfod maith. Credwn eu bod
gyda’i gilydd yn y gwynfyd tragwyddol ac ni fyddant byth eto’n
cael eu gwahanu. Roedd cymdogaeth Ystalyfera yn agos at
galon Margaret a chefnogai bopeth da oedd yn cael eu cynnal
yn yr ardal. Yn sicr iawn capel y Gurnos oedd ei haelwyd
ysbrydol ac yno bu’n ffyddlon i’r oedfaon ac yn gefnogol i’r
achos yno am flynyddoedd lawer hyd nes iddi symud ei
haelwyd ac ymgartrefu yn y Wern.

Diolch am ei bywyd hir a dedwydd ac am ei gwenau siriol
a’i phersonoliaeth hyfryd. Coffa da am Margaret a bendith y
nef ar ei theulu annwyl.

y wErn yn datHLU CanMLwydd a HannEr
Bydd mis Medi eleni yn gyfnod arbennig i ni yn y Wern
oherwydd yn ystod y cyfnod Nos Sadwrn Medi 6 hyd at Nos
Sul Medi 14, byddwn yn dathlu canmlwydd a hanner o
dystiolaeth Cristnogol yn y Wern. Dyma’r hyn fydd yn digwydd
yn ystod yr wythnos arbennig honno.

CaPEL y wErn
Nos Sadwrn Medi 6 am 7 o’r gloch – Cyngerdd gyda Chôr
Dathlu Cwmtawe, Helen Gibbon, Eirian Davies, John Davies.

Bore Sul Medi 7 am 10.30 o’r gloch – Oedfa Gymun – Gareth
Hopkin (Gweinidog)

Nos Sul Medi 7 am 6.00 o’r gloch – Oedfa’r Dathlu – Parchg
Bernant Hughes

Nos Fercher Medi 10 am 6.30 o’r gloch – Cyngerdd gan
artistiaid y fro – Llywydd – Miss Sian Thomas S4C

Nos Wener Medi 12 am 6.30 or gloch – Noson Gymdeithasol

Nos Sul Medi 14 am 6 o’r gloch – Cymanfa Ganu
Arweinydd – Mr Conway Morgan
Organydd – Mr D. T. Douglas Roberts
Llywydd – Miss Sian Thomas
Llywydd yr Ŵyl - Mrs Gaynor Richards, M.B.E.
Yn naturiol estynnir croeso gwresog iawn i bawb i ymuno â ni
yn ystod yr wythnos.

Am wybodaeth pellach cysyllter â Rhys Williams 01792
869928, Doug Roberts 01639 842447, Colin Stroud 01639
843166

yn yr ysByty
Mae nifer o gyfeillion annwyl sy’n dal cysylltiad â ni wedi bod
yn yr ysbyty yn ddiweddar yn cael gofal a thriniaethau. Cofiwn
yn dyner amdanynt a dymunwn yn dda i Mrs Ray Phillips, Mr
John Alun Williams a Mrs Mair Murphy. Nid yw Mrs Ray
Stoneman wedi bod yn teimlo cant y cant yn ddiweddar a bu
rhaid iddi hithau dreulio peth amser gydag Yvonne ond bellach
mae nôl ar ei haelwyd ei hun ar Heol y Wern.

y CaPEL
Ar y Sulgwyn, hyfryd oedd croesawu Archesgob Cymru, y gwir
Barchedig Dr Barry Morgan i’n plith ynghyd ag aelodau o Soar
Maes yr Haf ac Eglwys Sant Ioan.

Arweiniwyd y gwasanaeth gan ein gweinidog y Parchedig
Gareth Morgan Jones. Darllenwyd Genesis 11 adnod 1-9 gan
Catrin Richards o’r Alltwen a’r ail bennod o lyfr yr Actau gan
Martyn Edwards o’r Eglwys.

Offrymwyd y weddi gan y Rheithor y Parchedig Helen
O’Shea.

Cawsom eitem gerddorol hyfryd o “Haleliwia”, “Over the
Rainbow” a “What a wonderful world” gan Rhiannon Hammond
ar y ffliwt a’i brawd Gethin ar y gitar.

Pregethodd yr Archesgob ar yr Ysbtyd Glân a’r Pentecost a
hynny mewn ffordd ddiffuant iawn.

Ar ôl y bregeth rhanwyd y cymun gan y Parchedig Gareth
Morgan Jones.

Daeth y casgliad i Shelter Cymru yn £300.
Diolch i aelodau’r Eglwys am baratoi lluniaeth arbennig yn

Neudd Gwyn, lle cawsom gyfle i gymdeithasu.

yr Urdd
Hyfryd oedd gweld Wiliam a Mari Lanchbury a Catrin Richards
yn canu gyda Chôr Twrw Tawe yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd.

y CHwaEroLIaEtH
Aeth aelodau’r Chwaeroliaeth i wrando ar sgwrs gan Gwyn
Elfyn yn Llyfrgell Pontardawe fel rhan o “Gwyl Ddysgu” Castell-
nedd Port Talbot ar Fehefin 17.

Bu’n trafod ei hanes, diddordebau a dylanwadau. Cyfeiriodd
at ei hoff lyfrau ers ei blentyndod. Yn gyntaf roedd yn hoff iawn
o lyfrau T. Llew Jones ac Enid Blyton. Wedyn ymlaen i fod â
diddordeb yng ngweithiau Islwyn Ffowc Ellis – Cysgod y
Cryman ac Yn ôl i Leifor. Bu hefyd yn mwynhau cylchgronau
megis Shoot, Goal a Look and Learn.

Cyfeiriodd at rai pobol oedd wedi ei hysbrydoli – Elsbeth
Jones, Ysgol y Gwendraeth, a’i hanogodd i weithio’n galed, ac
Elan Closs Stephens ac Emily Davies yn yr Adran Ddrama ym
Mhrifysgol Aberystwyth.

Pe byddai rhywun yn gofyn iddo pwy fuasai’r pedwar person
y dymuna wahodd i rannu pryd o fwyd â nhw, y pedwar byddai
Carwyn James, Ryan Davies, Gwynfor Evans a George Best.
Mae llawer o lyfrau ganddo am George Best ond ei ffefryn yw
“Our George” gan ei chwaer Barbara Best.

YR ALLTWEN



Yn ogystal â’i hoffter o bêl droed, mae ef hefyd yn berson
rygbi ac ynghlwm â Rygbi Ysgolion Mynydd Mawr o dan 15 ers
rhai blynyddoedd.

Ymunodd â chast Pobl y Cwm y 1984 a dwedodd sut y bu’n
ffodus o weithio gydag actorion mwyaf profiadol Cymru.

Soniodd hefyd am ei waith fel Arweinydd ar Gapel Seion,
Drefach a’r her sydd yn ei wynebu.

Ar hyn o bryd mae’n mwynhau bywyd ac yn teimlo ei fod yn
cael profi cyfnod creadigol.

Roedd pawb o’r farn bod y sgwrs wedi bod yn un ddifyr iawn
ac wedi mwynhau ffordd naturiol Gwyn Elfyn.

MErCHEd y wawr
Braf oedd bod yng nghyfarfod mis Mai, i glywed Elizabeth
Jones, Rhydyfro yn son sut mae hi a’i chwaer Margaret
Humphreys y mynd ati i helpu gwahanol elusennau.

Dechreuodd Elizabeth wau capiau babanod a aned yn
gynar a mewn fawr o amser roedd wedi gwau 150, ac erbyn
nawr mae’r nifer yn gannoedd. Mae rhai yn cael eu hanfon i
Gronfa Achub y Plant neu i’r Uned Famolaeth yn Ysbyty
Singleton. Mae hefyd yn gwau llawer iawn o siwmperi bach ar
gyfer plant yn Affrica a Rwmania.

Mae Margaret yn gwnio cynfasau ar gyfer cotiau babis, a
hefyd ffrociau allan o glustogau sydd yn addas i rai sydd yn
dioddef o losgiadau.

Helping Hands, Longford ydy’r sefydliad sydd yn helpu llawr
o elusennau yma yng Nghymru a thramor. Maent yn gwau a
gwnio gwahanol bethau i’w dosbarthu, a weithiau i’w gwerthu
ac yn defnyddio’r arian i dalu am diesel sydd eisiau ar gyfer y
loriau sy’n cludo nwyddau tramor, neu rhoi arian i elusen megis
Bangla Cymru sy’n helpu plant sydd â thaflod hollt, trwy
gysylltiad â Wil Jones.

Ar gyfer y gweithgarwch hwn byddai Elizabeth yn falch iawn
i dderbyn cynfasau, yn enwedig rhai flannelette, clustogau,
botymau gwlân, dillad, bagiau ac esgidiau. Rhif ffôn Elizabeth
yw 01792 864283.``

Cyfarfod GwEddI’r dosBartH
Bu cyfarfod o’r Dosbarth ym Methel Llangyfelach ar Fai 6. Y
Parchedig Ddr. Watcyn James oedd y siaradwr a’i destun oedd
“Gweddi”. Cafwyd paned o de wedi’r oedfa a’r croeso arferol
gan aelodau Bethel.

CyMortH CrIstnoGoL
Trefnodd Wendy Williams y cyfarfod undebol arferol ar
ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol (Sul Mai 11). Y Parchg
Carl Williams, Llandybie oedd y pregethwr. Swm y casgliad
oedd £92.

Yn y Tabernacl, Ystradgynlais daeth aelodau eglwysi
Presbyteraidd Cymraeg Pen Cwmtawe ynghyd i weddio dan
arweiniad Hefin Rhys Jones am lwyddiant ar ei waith yn yr
ardal.

Mae’n ddiddorol sylwi bod erthygl o eiddo Hefin yn y rhifyn
cyfredol o’r ‘Cristion’ yn sôn am fywyd yr eglwys yn Brasil, lle
bu’n gweithio am gyfnod.

Cyfarfod CEnHadoL
Ar Fai 20, bu Mrs Myfanwy Owen yn annerch y Chwiorydd am
fanylion trefnu Banc Bwyd ac yn sôn am y ffordd roedd yr
ymdrech i sefydlu’r banc yn uno eglwysi Ystradgynlais.

CLEIfIon
Mae’n dda cael Gaynor yn ôl yn y gwasanaeth ar fore Sul wedi
absenoldeb hir oherwydd cyfnod poenus iawn a’r driniaeth i’w
wella. Deallwn fod Doreen, chwaer Avril wedi gadael yr ysbyty
a gobeithiwn glywed cyn bo hir ei bod yn well.

CydyMdEIMLwn
Cydymdeimlwn â dau deulu o Soar. Bu farw un a fu’n aelod

PONTARDAWE

ffyddlon ar hyd ei hoes, sef Mrs Wendy Hartland. Y Parchedig
David Byron Davies fu’n gwasanaethu yn Soar ac wedyn yn
Amlosgfa Treforys. Cydymdeimlwn yn fawr a’i phlant Jeffrey
ac Eryl a’i hwyresau Sophie a Selina a gweddill y teulu yn eu
colled.

Collodd Luned ei chwaer Gwladys yn 98 oed wedi oes hir a
hapus. Bu’n ymgartrefu yn yr Iseldiroedd ers blynyddoedd
gyda’i gŵr Ian.

CofIo dafydd rowLands
Cynhaliwyd noson lwyddiannus yng Nghanolfan y Celfyddydau
ddechrau Mai. Diolch i bawb a gefnogodd y noson ac hefyd y
rhai a gyfrannodd yn ariannol i’r gronfa apel. Gwerthwyd  yr
holl argraffiadau o waith celf Tegwyn Jones o gerdd Dafydd
Rowlands. Cafwyd cyfraniadau ariannol gan unigolion,
cymdeithasau a sefydliadau a braf yw datgan bod y gronfa
wedi cyrraedd £4,300. Yn ystod yr hydref bydd aelodau
Pwyllgor y Gronfa yn cwrdd i drafod sut i drefnu nawdd i
ddisgybl/myfyriwr er cof am Ddafydd, un o gewri llenyddol
Cwm Tawe.

Roedd yn flin clywed am y ddamwain daeth i ran Margaret
Rowlands, gweddw Dafydd, ychydig wythnosau’n ôl. Yn dilyn
cwymp yn ei chartref treuliodd gyfnod yn yr ysbyty ond mae’n
dda clywed ei bod ar wellhad. Pob dymuniad da iddi.

taItH HanEsyddoL GLanrHyd - 12 GorffEnnaf
Dan nawdd sawl mudiad cynhelir taith o gwmpas gerddi a
thiroedd Glanrhyd Pontardawe. Mae’r tir wedi ei glirio o dyfiant
ac mae modd gweld seiliau yr hen dŷ oedd yn gartref i deulu’r
Gilbertsons.

Plasty Glanrhyd

taBErnaCL

oEdfaon MIs GorffEnaf
6 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb 

13 10.30 Oedfa’r Chwiorydd
20 10.30 Y Brawd Owen Pugh
27 10.30 Y Chwaer Sylvia Hoskins Saesneg

oEdfaon MIs awst
3 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb

10 10.30 Y Parchg Derwyn Morris Jones Yn Soar
17 10.30 Y Brawd Victor Evans Yn Soar
24 10.30 Y Brawd Islwyn Hopkin
31 10.30 Y Parchg Steffan Jones Yn Soar

oEdfaon MIs MEdI
7 10.30 Y Brawd Owen Pugh Cymundeb
14 10.30 Y Chwaer Linda Roberts Yn Soar
21 10.30 Y Brawd Owen Pugh
28 10.30 Y Brawd Rhydian Griffiths

CynGErdd
Fe gynhaliwyd cyngerdd godidog yn y Tabernacl ar 7fed
Mehefin. Roedd safon yr adloniant yn arbennig a cadwodd
Meistr y Seremoniau, Kevin Johns, fel arfer, bawb i chwerthin
trwy'r amser. Diolchodd Owen Pugh arweinydd y Capel i
Gwynne Griffiths ac eraill am eu gwaith yn trefnu’r cyngerdd.
Hefyd diolchodd i Mike ac Eryl Jones am baratoi hamper o
gynhwysion Cymreig i'r raffl. Roedd y gynulleidfa wedi ei
diddanu'n llwyr a gobeithiwn fydd ein cyngerdd nesaf ym mis
Medi yr un mor llwyddiannus. 
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Yn y llun gwelir Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys (yn y galeri)
gyda Pharti Llwchwr yn y pulpud. Mae eu harweinydd Janet
Jones ar y chwith yn y rhes flaen. Yn y sedd fawr (o'r chwith)
mae Rhiannon Pritchard, cyfeilydd, D Huw Rees arweinydd y
Côr Meibion, Huw Roberts, unawdydd y Côr Meibion, Kate
Harwood, unawdydd, ac Owen Pugh.

tE MEfUs a ffaIr Haf
Ar 10fed Mehefin cyhaliwyd Te Mefus a Ffair Haf yn y festri.
Roedd y chwiorydd unwaith eto wedi dangos eu doniau coginio
wrth iddynt baratoi a chynnig teisiennod a chacenau amrywiol,
Roedd llyfrau, dillad ac itemau diddorol eraill i gael eu gwerthu
ar y dydd. Roedd y ffair yn un llwyddiannus iawn a chodwyd
swm sylweddol i gronfa’r capel. Aeth y scons a’r mefus gyda
hufen i lawr yn dda!

saron
6 Gorffennaf Parchg Ron Williams

13 Gorffennaf Brawd Eifion Walters
20 Gorffennaf Parchg Gareth Morgan Jones
27 Gorffennaf Lorraine King

LLonGyfarCHIadaU
Llongyfarchiadau ar enedigaeth ŵyr newydd i Alun a Ann
Newport, Waun Penlan, mab i Ian a Carly a brawd bach i
Charlie. Mae’r teulu newydd wedi symud o Southampton i fyw
ger Caergrawnt.

MarwoLaEtH
Blin oedd clywed am farwolaeth Jeffrey Davies neu fel yr oedd
pawb yn ei adnabod Jeff Cattws. Brodor o Danygraig, yr
Alltwen oedd Jeff ond oherwydd afiechyd bu rhaid iddo
ymgartrefu yng Nghwm Cartref, Rhydyfro. Bu’r angladd yn
Amlosgfa Treforys dan gofal y brawd Gareth Hopkin. Ein
cydymdeimlad dwys â’r teulu oll.

CaPEL y Baran
Hyfryd ar y Sul cyntaf o Fehefin oedd croesawu’r Parchg Emyr
Gwyn Evans gyda nifer o aelodau eglwys y Gwynfryn
Rhydaman. Cawsom oedfa fendithiol yn eu cwmni. Dewisodd
Mr Evans destun priodol o gofio lleoliad y Capel, sef Salm 121,
“Dyrchafaf fy llygaid tua’r mynyddoedd; o ble y daw fy
nghymorth?” Dywed yr esboniwr ‘Cheyne’ “the question is only
asked to give more effect to the answer”. “Fy nghymorth a
ddaw oddi wrth yr Arglwydd”. Cofiodd llawer o aelodau’r
Gwynfryn fel y bu iddynt gerdded yn gwmni llawen dros fynydd
y Betws tua’r Baran i’r te parti blynyddol enwog.

Yn eu disgwyl byddai byrddau’n llawn o gynnyrch y ffermydd
a menyn cartre’ ar y brechdanau, a chofiwn fod hyn yn
nyddiau’r ‘rations’. Diolch i gyfeillion y Gwynfryn a’u gweinidog
hynaws am eu cwmni a’r sgwrsio difyr dros luniaeth am
atgofion ddoe. Ond yn bennaf oll am bregeth a wnaeth i ni
feddwl am y Duw sy’n ein gwarchod yng ngolau’r dydd a
thywyllwch nos.

“Nid yw Ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno”.

Bydd oedfa Mis Awst o dan ofal y brawd Owen Pugh, Mis
Medi’r Parchg Ddr Desmond Davies (cwrdd diolchgarwch) Mis

RHYDYFRO

Hydref Mrs Einir Jones. Bydd pob oedfa ar y Sul cyntaf o’r mis
am 2.30 y/p. Bydd ein darlith flynyddol ar nos Fawrth 15fed o
Orffennaf am 6.30 y/h, Y darlithydd gwadd eleni yw’r Parchg
Carl Williams, Croeso cynnes iawn i bob cyfarfod.

GwIrfoddoLwyr IfanC
Tomas Walker a Sam
Kneath yn derbyn
tystysgrif oddi wrth y
Maer, Cynghorwr
Ceinwen Thomas am eu
gwaith yn gwirfoddoli
gyda Ymddiriedolaeth
Glandwr Cymru (Canal
and river trust). Gwaith
yr Ymddiriedolaeth yw
edrych ar ôl camlesi’n
gwlad - mae llawer o
waith yn cael ei wneud
yn wirfoddol er mwyn
diogelu’r dyfroedd hyn.

PantrI
Does dim dal pwy
fyddwch yn eu cyfarfod
wrth fynd am baned yn y Pantri, yn Capel Road.

Roedd criw o gefnogwyr chwaraeon brwd yn dadlau wrth un
ford a dwy wraig wrth y llall. Maent yn troi ataf a gofyn os
oeddwn yn byw yng Nghlydach. Yn naturiol gofynnais o ble
oedden nhw’n dod - mewn llond ceg o Gymraeg - ‘Dwi’n dod o
Texas a dyma Mam sydd wedi bod yn aros gyda fi ers chwe
mis’. Marion Davies oedd y fam a’i merch Elan a briododd
Jeffrey Clarke o Graig Cefn Parc. Aethant i fyw a gweithio ym
1967 i Libya ac yna i Ganada cyn mynd i Texas. Byd bach!

MErCHEd y wawr - Cyfarfod rHanBartH
Yn ystod mis Mehefin bu nifer o’r aelodau yn Abertawe gyda
aelodau eraill y Rhanbarth. Cyfunir y daith gerdded o amgylch
rhyw fan diddorol a chystadleuaeth y Rhanbarth ar gyfer
Cystadleuaeth Radi Thomos yn Sioe Llanelwedd. Cafwyd
noson ddifyr iawn gan gwrdd yn Nhŷ Tawe cyn mynd ar daith i
Barc Cwmdonkin, nepell o gartref y bardd Dylan Thomas.
Grace Birt o Gangen Abertawe fu’n ein tywys ac yn ystod
seibiannau mewn gwahanol fannau yn y Parc fe ddarllenwyd
darnau o Dan y Wenallt. Aed heibio man geni Dylan a chlywyd
gan rai o’r aelodau am eu cysylltiadau personol nhw gyda’r
perfformiad cyntaf o’r ddrama Under Milk Wood. Roedd yn
noson hafaidd braf i fynd ar daith a’r parc yn llawn sŵn plant
a’u teuluoedd yn cael hwyl a sbri. Croesawodd aelodau o
Gangen Abertawe ni nol i Dy Tawe am ddisgled a sgwrs. Hefyd
cafwyd cyfle i weld y cyflwyniadau gan Ganghennau Gorseinon
a Phontarddulais a enillodd yn yr Wyl Haf ym Machynlleth un
yn llawn hwyl wrth edrych ar ddosbarth yn dysgu’r Iaith a’r

CLYDACH
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Treiglad Llaes a’r cyflwyniad arall a’n sobreiddwyd ni gyd-
Cofio am y Rhyfel Mawr a chael ein hatgoffa unwaith eto am
aberth a dioddefaint y merched - y rhai fu’n gweithio fel nyrsys
yn y Fyddin a’r rhai a gollodd blant a gwŷr a’r gofid hwnnw.

Enillwyr y Rhanbarth a fydd yn ein cynrychioli yn y Sioe yn
Llanelwedd fydd Grace Birt (cerdyn ac amlen neu flwch) Catrin
Stevens - ffotograffiaeth, addurn siwgr eisin - Teifina Davies
Cangen Treforys a - gwau dilledyn i faban - Shirley Betts o
Gangen Gorseinon. Beirniadwyd y cystadlaethau gan Marilyn
Griffiths a Helen Nichols. Pob hwyl iddynt yn y Sioe.

CydyMdEIMLo
Yn ddiweddar bu farw un o’n haelodau, Eirwen Jones o Heol
y Lôn. Bu’n gweithio am flynyddoedd yn Siop Lewis Lewis yn
Abertawe ac yn ddiweddarach yng nghantîn y Mond.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn gyda’r plant Gwyn, Brenda
ac Elizabeth a’u teuluoedd. Bu’n ffyddlon yng Ngharmel ac
roedd bob amser yn werthfawrogol o ymweliadau Grŵp
Bugeilio aelodau Capel y Nant.

Dymuniadau gorau i Freda Rees a Maureen Hopkins ar ol
bod yn yr ysbyty yn ddiweddar. 

Yn ystod mis Mehefin hyfryd oedd croesawu wynebau
cyfarwydd i ni yng Nghlydach drwy arweiniad y Parchg
Desmond Davies fu’n weinidog yng Nghalfaria a Beti Wyn
James, merch Mary a Walford Davies, un a fagwyd yn Hebron.
Hyfryd oedd croesawu y Brawd Owen Pugh, oedd yn pregethu
ar brawf. Mae Owen wedi penderfynu dilyn cwrs i gymhwyso
ar gyfer y weinidogaeth gyda’r Annibynwyr ac felly fel y cam
cyntaf o’r paratoi mae’n ofynnol iddo bregethu mewn tair
eglwys yn y Cyfundeb. Ar ôl cymeradwyaeth yr eglwysi bydd y
cais yn cael ei ystyried ymhellach gan y Cyfundeb. Dymunwn
yn dda iddo yn ei fwriadau i wasanaethu’i Arglwydd a’r eglwysi.

Edrychwyd ymlaen at groesawu Llywydd newydd Undeb yr
Annibynwyr sef y Parchg Ddr R. Alun Evans i ddod i bregethu
ond oherwydd triniaeth ddiweddar mae’n cwtogi ar ei
gyhoeddiadau. Llanwyd y bwlch gan ein harweinydd Robat
Powell a’r Parchg Dewi M. Hughes.

arddanGosfa CwILtIaU

Llongyfarchiadau i’r grwp S.O.S Clydach ar ei harddangosfa
cwiltiau yng Nghapel y Nant ddechrau Gorffennaf. Roedd yn
wledd i’r llygad. Bu nifer o ymwelwyr o bell ac agos yn gweld a
phawb yn canmol y gwaith. Honnodd un wraig o ardal y Fenni
sy’n perthyn i gymdeithas Cwiltwyr Prydain Fawr bod yr
arddangosfa yma yn un o’r goreuon mae wedi ei weld yn
unman. Bu’n ymdrech heriol, cafwyd cefnogaeth rhai o wŷr a
gwragedd Capel y Nant wrth hongian a chlirio’r cyfan.

Enillwyd y cwilt cynta gan Pam John o Dreforys y cwilt arall
gan Hazel Jones o ardal Llanelli a’r clustog gan Janet Lewis o
Ynystawe. Yn ystod y dydd bu cynrychiolydd yno o Ambiwlans
Awyr Cymru ac roedd yn ddiolchgar iawn am yr holl
ymdrechion er budd yr elusen.

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn cael ei ariannu gan bobl
Cymru. Mae’r elusen yn gweithredu tri ambiwlans mwyaf
datblygedig yn y Deyrnas Unedig gan arbed amser ac achub
bywydau gwerthfawr. Mae angen £6 miliwn i gadw pob un
ohonynt. Derbyniwyd rhoddion yn ystod y dydd a gwerthwyd

nwyddau o waith y dosbarth gwnio. Hyd yn hyn fe gasglwyd
£2,213 a’r cyfraniadau yn dal i ddod. Diolch i bawb am eu
cefnogaeth.

HyfforddI I fod yn offEIrIad
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Hywel Griffiths, gŵr
Sian a mab June a’r diweddar Dennis, ar ei ddebryn i ddilyn
cwrs i fod yn Offeiriad gyda’r Eglwys yn Nghymru. Mae Hywel
yn Warden yn eglwys y Santes Fair, ac yn ddylunydd graffig
wrth ei alwedigaeth gyda chwmni yng Nghastell-nedd. Bydd yn
dechrau ar ei gwrs rhan amser ym mis Medi yng Ngholeg y
Drindod Dewi Sant Caerfyrddin. Dymunwn yn dda iddo, bydd
pobl Clydach yn dilyn ei yrfa yn ofalus.

darLItH
Traddododd y Dr Geraint Tudur ddarlith ar Howell Harris ym
Mehefin. Yn briodol iawn gan mae’n ddathliad tri
chanmlwyddiant ei eni ac roedd yn ddiddorol iawn i glywed am
hanes y dyn enwog a’r storiau anghyfarwydd. Bydd pererindod
flynyddol yr eglwys yn mynd i ardal geni Howell Harris, sef
Trefeca a Thalgarth ac Aberhonddu ar y Sul olaf ym mis Awst.
Os carech ymuno â ni cysylltwch gyda Robat ein harweinydd.

CaPEL y nant
Ar nos Fercher Mehefin 18 cyflwynodd Grŵp Eglwys a
Chymdeithas siec o £4,000 ar gyfer Apêl Haiti i’r Parchg Ddr
Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol yr Annibynwyr. 

Nod yr Undeb oedd £12 gan bob aelod a’n nod ein hunain
oedd cyfanswm o dair mil, felly roedd yn braf cael pasio’r ddau
nod.

Rydyn wedi cefnogi achosion lleol a rhyngwladol yn y
gorffennol - arian sydd yn dod o‘r casgliad rhydd yn ystod y Sul
ac hefyd drwy weithgareddau arbennig.

Diolchwn i bawb am eu cefnogaeth ac edrychwn ymlaen i’r
sialens nesaf o godi arian tuag at y gwaith i wella cyfleusterau’r
Neuadd.

Dymuniadau gorau i’n Trysorydd Helen James sy’n mynd i
weithio i Minnesota am dri mis. 

CHwaEroLIaEtH,

Cafwyd oedfa fendithiol iawn o dan arweiniad y Chwaeroliaeth
a defnyddiwyd thema Gwasanaeth Cwrdd Gweddi Gwragedd
y Byd “Ffrydiau yn yr Anialwch” fel thema, gwasanaeth a
baratowyd eleni gan chwiorydd o’r Aifft. Cofiwn amdanynt yn
ein gweddiau yng nghanol y cythrwfl mawr sydd yn y wlad ar
hyn o bryd.

Cynhaliwyd Te Mefus llwyddiannus iawn yn ystod mis
Mehefin. Codwyd dros £200 er budd Ambiwlans Awyr Cymru.
Bu’r Chwiorydd wrthi yn paratoi te hefyd yn ystod deuddydd yr
Arddangosfa Cwiltiau.
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CytUn

Mae’r gorymdeithio ar y Sulgwyn wedi hen orffen ond eleni
cynhaliwyd Picnic yn y Parc ac oedfa fer ddwyieithog ar y
Pentecost o dan ofal Robat Powell ym Mharc Coedgwilym.
Cafwyd hwyl yn cymdeithasu a chafodd yr ieuenctid dipyn o
hwyl gyda’r chwaraeon o dan ofal Huw Bowen. 

PEnnaEtH yn syMUd
Cymysg yw’n teimladau pan fydd Pennaeth yn symud. Felly
mae hi wrth i gyfnod Delyth Mainwaring, Pennaeth Ysgol
Gymraeg Gellionnen ddod i ben ar ddiwedd tymor yr haf.
Cafodd ei hapwyntio fel swyddog cyswllt rhwng Cyngor Dinas
a Sir Abertawe a’r Ysgolion. Mae Mrs Mainwaring ynghyd â’i
thîm o athrawon a gweithwyr eraill wedi rhoi o’i gorau i blant yr
ardal. Maent wedi cael profiadau gwych o dan ei harweiniad.
Dymunwn yn dda iddi yn ei swydd newydd a diolch iddi am fod
mor barod i gydweithio yn y gymuned.

GŵyL CLydaCH
Mae Cyngor Cymuned Clydach yn cynnal Gŵyl ar ddechrau
mis Awst ym Mharc Waverley Clydach. Bydd yno stondianau
o 10 - 10 ar ddydd Sadwrn ac ar y Sul o 12.30 - 9

Fel rhan o’r Ŵyl cynhelir cystadleuaeth Clydach yn ei
Blodau. Gwasanaeth dwyieithog ar brynhawn Sul am 2 yn
Eglwys y Santes Fair, Te mefus yn dilyn a noson o ganu
caneuon o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf yn yr hwyr. Mae croeso
i fudiadau i gynnal stondin am dâl o £10. Cysylltwch â’r Cyngor.
Rhaid talu am y Stondin erbyn Gorffennaf 19.

Bywyd GwyLLt y GaMLas
Ieir Bach yr Haf, Gwas y Neidr, a Gwenyn: Beth am ymuno â
Staff y Wildlife Trust ar Orffennaf 18 – 11.00 – 12.30 ym Mharc
Coedgwilym ar daith ar hyd y gamlas.

UndEB yr annIBynwyr.
Bu cynrychiolaeth o Gapel y Nant
yng nghyfarfodydd yr Undeb yn y
Tabernacl Penybont ar Ogwr a
chafwyd bendith yn y
cynadleddau, y cyflwyniadau a’r
bregeth.

Y Parchedig Owain Llyr Evans,
mab Ann a’r diweddar Byron ac
ŵyr i’r diweddar annwyl Cyril ac
Agnes Thomas fu’n pregethu yn y
Cwrdd Pregethu. Cafwyd oedfa
raenus a phregeth afaelgar iawn.

MEntEr IaItH aBErtawE

Clwb Ieuenctid Cymraeg Clydach - adeg tymor ysgol.
Gweithgareddau: celf a chrefft, coginio, cyfrifiaduron (Mac,
PS2, Wii), bwrdd pŵl, a llawer mwy ar nos Fercher rhwng 5 a
7o’r gloch yng Nghlwb Ieuenctid Clydach.

Yn ystod mis Awst bydd Menter Iaith Abertawe yn cynnal
sesiwn stori a chreu yn y Llyfrgell ar ddydd Mawrth Awst 26
rhwng 10.00 – 10.30 – amser stori, gyda chrefft addas. 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Llinos Haf: 01792
460906//07436102887 neu llinos@menterabertawe.org

Hefyd Cynhelir Hwyl Haf yn Ysgol Gellionnen rhwng 21 o
Orffennaf - 25 a 28 – Awst 1af rhwng 9.00am – 1.00pm. £1 y
sesiwn. 

nEBo
Bu Sul Mehefin 8ed yn un arbennig iawn pan ddaeth pump
person ifanc yn aelodau cyflawn i gapel Nebo. Braint ac
anrhydedd arall oedd taw’r Parchg Meirion Evans oedd yn eu
derbyn. Roedd yna un ferch ddewr yng nghanol y bechgyn, eu
henwau fel a ganlyn:- Elinor Gwawr, Tomos Rhys a Joseff
Llewellyn Jones, tri o blant Arwel a Lindsey Jones,
Llwyngwenno, yn wyrion i Owen a Mair Jones. Yna Daniel Bell
Williams a Rhys Bell Williams meibion Arwel a Helen Williams,
Cefn Myddfai ac wyrion Beryl a’r diweddar Meirion Bell. Hefyd
wyrion i John a Nancy Williams, Maestir Mawr. Mae’r capel
wedi llawenhau wrth gael derbyn aelodau newydd a hynny ar
ôl colli llawer yn y misoedd olaf.

Y gofyn yw iddynt fod yn ffyddlon hyd eithaf eu gallu a’i gefnogi
bob amser. Yr ydym yn edrych ymlaen i dderbyn rhagor cyn
diwedd y flwyddyn.

CydyMdEIMLo
Cydymdeimlwn gyda theulu Mrs. Ann Morgan, Pantyfallen ar
golli ei brawd Ellis Griffiths. Roedd wedi ymddeol fel milfeddyg
yn Tiverton, Dyfnaint, ac mae yn gadael dau fab.
Cydymdeimlwn gyda’u teuluoedd hwythau.

Hefyd Howell Price, Fferm Cwrt-Mawr. Priod Win a thad i’r
bechgyn Walter Hywel Will a’r diweddar Richard, tad-yng-
nghyfraith a thadcu. Cydymdeimlwn gyda’r perthnasau i gyd.

ysByty
Bu Karen Thomas yn ysbyty Treforys am ychydig amser ar ôl
bod yn Eisteddfod yr Urdd. Hefyd Brian Evans, Bryncelyn pan

FELINDRE
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Y Parchg Owain Llyr Evans
a’i fab Connor



gafodd driniaeth ar ei ben-glin. Bu Pat Williams, Bwlch-y-gwin
yn ffodus iawn i gyrraedd yr ysbyty pan gafodd drawiad ar y
galon. Ein dymuniad fel eglwys a chymuned yw i’r tri gael
adferiad llwyr a buan.

LLonGyfarCHIadaU
Carem longyfarch un o gyn-ddisgyblion
Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre, sef
Esyllt Lewis ar ennill gwobr ryddiaith
Eisteddfod Llandudoch i ddisgyblion o
dan 19 oed.

Mae’r ardal yma yn bwysig iawn i’w
mam, Angharad.

Cyn ddisgybl arall sydd wedi graddio
mewn Dylunio Cynnyrch o Brifysgol
Llundain yw Enya Williams o’r Fforest,
Pontarddulais.

Llongyfarchiadau i Catrin Stone sydd wedi graddio o
Brifysgol Caerdydd (Cyncoed) BSc (anrhydedd 2.1) mewn
chwaraeon ac addysg corfforol. Mae Catrin yn drydedd ferch i
Anthony a Janis Stone, Cilfaen. A llongyfarchiadau hefyd i
Gruffudd Hill ar ennill radd BA Anrhydedd dosbarth cyntaf
mewn Dylunio Cynnyrch o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. 

nEUadd
Fe fydd agoriad swyddogol yn cael ei drefnu i ailagor y neuadd,
ond mae yna weithgareddau yn cael eu cynnal yn y cyfamser.
Diolch i’r rhai sydd wrthi yn ceisio cael y cyfan i ddod i ben, heb
enwi neb ar hyn o bryd.

PrEGEtHwyr nEBo
Awst
3 Eisteddfod Genedlaethol Llanelli

10 Parchg Carl Williams
17 Parchg Hywel Jones
24 Parchg Derwyn Morris Jones
31 Mr. Owen Pugh (Cymun).

MEdI
7 Mr. Glynog Davies

14 Parchg Ieuan Davies
21 Parchg Vincent Watkins
23 Gwasanaeth Diolchgarwch 

Parchg Ifan Rhisiart Roberts, 2 yp Plant yr Ysgol, 6.30
Oedfa’r Hwyr.

28 Parchg Clive Williams (Cymun)

PantyCrwys

PrIodas aUr
Llongyfarchiadau I Howard a Marian Williams, Clos Hendre ar
yr achlysur o ddathlu 50 mlynedd o fywyd priodasol ym mis
Mehefin. Maent yn rhieni Rhian a Gerald ac y famgu a thadcu
Luke a Jessica ac hefyd yn deulu mynwesol i Linda. Pob
bendith iddynt i’r dyfodol.

yMwELIad
Llynedd fe gafodd Bill a Meirwen Hyett, Heol Twynybedw,
Clydach, ynghyd â Jeff a Heulwen (Clement) Morgan, Parc
Kingrosia, wahoddiad i wasanaeth cofio 70 mlynedd ers
lladdwyd ewythr Bill – sef F/O George Williams o St. Thomas,
Abertawe, ac ewythr Heulwen, sef F/O Eifion Clement,
Felindre. Bu’r ddau farw ddiwrnod o’I gilydd yn ystod yr ail ryfel
byd ym mhentref Eppe-Sauvage, Ffrainc. Y cyntaf wedi’i
saethu lawr mewn awyren Halifax, a’r llall mewn awyren
Lancaster. Y llynedd bu croeso i’r ddau deulu o Glydach yn
Ffrainc. Eleni daeth Dr Tommy a Mme Michelle de-Tournay
gyda Mnsr Gerard a Mme Bernadette Deltiaibe ar ymweliad
â’n hardal ni. Yn yr amser y buont yma cawsant groeso mewn
cyngerdd ddwyieithog (Cymraeg a Ffrangeg) yn Ysgol
Gymraeg Gellionnen, ac wedyn teithio o amgylch de Cymru,
yn cynnwys Abertawe, y Mwmbwls, Gŵyr, Dinbych y Pysgod
a’r Ynys Bur (Caldy) ac Aberhonddu. Bu pawb yn groesawgar
dros ben iddynt ac rydym yn gobeithio fod eu hymweliad yma
gyda ni yn dderbyniol iddynt hwy. “Roedd yn bleser i’w gweld
unwaith eto”, medd Mr Jeff Morgan. Diolch iddo am adrodd yr
hanes diddorol yma.

rasIo CEIr
Llongyfarchiadau i Darren James, Heol y Mynydd am ddod yn
gyntaf yn ei ddosbarth ralio Ceir, yn Dale Sir Benfro yn
ddiweddar. Dyma’r tro cyntaf iddo gystadlu yn ei gar –
Mitsubishi Evo 6 – ac mae’n edrych ymlaen i’r her nesaf yn yr
hydref. Da iawn, wir, a phob lwc iddo yn ei ymdrechion. 

CRAIG CEFN PARC
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Esyllt Lewis

CydyMdEIMLo
Tristwch oedd clywed am farwolaeth Cherie Davies (gynt
Lloyd) yn ddiweddar a hi ond yn ei chwedegau. ‘Roedd Cherie
yn wraig i Llewelyn, yn fam i Yvette a Ryland ac yn fam-gu i
Callum a Cian. Wedi byw yn Nhrebannws ar hyd ei hoes
roedd yn berson poblogaidd ac adnabyddus yn y
pentref. Ry’n ni’n cydymdeimlo â Llewelyn, Yvette a
Ryland a’u teuluoedd o golli gwraig, mam a mam-gu
dyner, ynghyd â Vian, Anthony a Myfanwy o golli chwaer
annwyl.

Daeth cwmwl o dristwch eto i Heol y Llwynau ac i’r
pentre pan glywyd am farwolaeth Michael Jones. Wedi
ei eni a’i fagu yn Nhrebannws ‘roedd Michael yn fab i’r
ddiweddar Ron a Phyllis Jones ac yn gyn-weithiwr yn y
Clwb Rygbi. Ry’n ni yn cydymdeimlo gyda’i deulu yn eu
galar.

datHLU PEn-BLwydd

Pen-blwydd hapus i Jean Walker ar ddathlu ei phen-
blwydd yn 90. Mae Jean yn un o bileri’r achos yng
Nghapel Gosen a mawr bu’r edrych ymlaen at y parti a

TREBANNWS drefnwyd gan Mariel, Betsan a Damien ar gyfer yr achlysur.
Mae’r nifer y bobol a wnaeth gydnabod ei phen-blwydd yn
arwydd o’i pharch a’i phoblogrwydd yn y pentref a’r
gymdogaeth. Mae Jean eisiau diolch i bawb am yr holl
ddymuniadau gore, y cardiau a’r llu o’r anrhegion a
dderbyniodd, ond yn bennaf oll, am y caredigrwydd a’r
cyfeillgarwch a ddangosir tuag ati. Yn y llun gwelir Jean a rhai
o’i chyd-aelodau yn Gosen.



noson woBrwyo GaLwad y GwyLLt (CaLL of tHE
wILd)
Aeth disgyblion blwyddyn 6 i noson wobrwyo Galwad y Gwyllt
yn Neuadd Les Banwen. Braf oedd cwrdd â’r hyfforddwyr a
dathlu cyflawniadau’r disgyblion. Roedd y noson wedi ei
gefnogi’n dda gyda nifer o’n rhieni yn bresennol. Diolch i
Geraint Lewis am ddatblygu’r prosiect, arweinydd a Phrif
weithredwr y cwmni. Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion ac
hefyd i’r rhieni a dderbyniodd dystysgrifau am eu cyfraniadau. 

GEMaU’r GyManwLad LLandarCy
Aeth disgyblion yr is adran Iau i Landarcy er mwyn cymryd
rhan mewn Gŵyl Chwaraeon. Pwrpas yr ŵyl oedd codi
ymwybyddiaeth y disgyblion o Gemau’r Gymanwlad rhoi blas
iddynt o’r amrywiaeth o chwaraeon a geir. Cawsant wahoddiad
i wisgo coch er mwyn dangos cefnogaeth i dm Cymru ac roedd
gweld yr holl blant wedi gwisgo yn ein lliwiau yn dipyn o olygfa!
Cafodd y disgyblion gyfle i gymryd rhan mewn sesiynau
badminton, pêl-rwyd, gymnasteg, judo, rygbi 7 a seiclo – tipyn
o hwyl a sbri a nifer o sgiliau wedi eu datblygu. Bu rhai hefyd
ar y teledu yn cael eu cyfweld am eu profiadau ac yn trafod y
gemau yn Glasgow. Darlledwyd y cyfweliadau gan y plant yn
ystod newyddion yr hwyr.

yMwELIad PrEswyL LLUndaIn
Teithiodd Blwyddyn 5 i Lundain ar drên Y Great Western.
Cawsant groeso gan yrrwr y tren wrth iddo dynnu i mewn i
orsaf Castell Nedd
gan ganu’r corn!
Cododd yr hwyl a’r
cyffro’n syth. Hwn
oedd y profiad cyntaf i
rhai o fod ar drên ac
roeddynt wrth eu
bodd. Ar ôl cyrraedd
Paddington aeth y
plant i gaban y gyrrwr
er mwyn cael llun neu
ddau. Aeth y grŵp
wedyn i Rhif 10 Stryd Downing er mwyn cael lluniau wrth y
drws ac fe wnaethant gyfaill newydd, sef Carol, cath y Prif
Weinidog. Roedd Carol wrth ei bodd yn cael ei mwytho a’i
chodi i freichiau’r plant. Ymlaen ar daith i Lygad Llundain

wedyn a thaith ar yr
afon Tafwys. Treuliwyd
gweddill y diwrnod yn
ymweld â nifer o fanau
enwog y ddinas, gan
gynnwys Eglwys
Gadeiriol St Paul a
Piccadilly Circus. Y
diwrnod canlynol aeth
y disgyblion i Dŷ
Portcullis er mwyn
cyfarfod â Hannah ein

tywyswraig am y bore a arweinodd ni o amgylch Tŷ’r Cyffredin
a Thŷ’r Arglwyddi. Bu’r disgyblion yn ffodus iawn i gyfarfod â’u
haelod seneddol, Peter Hain a rannodd ei brofiadau â’r plant.
Roedd yn agored i gwestiynau a bu sawl cwestiwn treiddgar
iawn. Bu’n ymweliad preswyl hynod o lwyddiannus. 

CrICEd ystradGynLaIs 
Aeth timoedd cymysg o flwyddyn chwech i glwb criced
Ystradgynlais er mwyn cymryd rhan mewn gŵyl gydag
ysgolion eraill o’r ardal. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn

YSGOL GYNRADD GYMRAEG Y wERN

YSGOLiON
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i’r ddau dîm gan eu bod wedi ennil 3 a cholli 1 gêm yn unig.
Gwnaethant eu gorau glas dros yr ysgol a chawsant lawer o
hwyl. Diolch yn fawr iawn i Sean Evans am drefnu’r
gystadleuaeth. 

tEnnIs 
Aeth 36 o blant o flynyddoedd 2-6 i’r Glamorgan, Llandarcy er
mwyn cymryd rhan mewn cystadleuaeth dennis. Rhoddodd y
plant bopeth i’r gystadleuaeth ac fe gafodd yr ysgol gryn
lwyddiant gyda sawl tîm yn yr ail safle. Aeth eraill un cam
ymhellach gan ennill y bencampwriaeth. Fe fydd y disgyblion
bellach yn teithio i Gaerdydd er mwyn cynrychioli’r ardal yng
ngêm derfynol De Cymru. Pob dymuniad da i bob un.

yMwELIad PrEswyL LLanGrannoG
Rhannodd Ysgol y Wern fws gyda phlant Ysgol Pontardawe i
Langrannog ac roedd yn ffordd arbennig o dda i ddatblygu
perthnasau cyn cyrraedd y gwersyll. Er gwaetha’r tywydd
stormus, bu’r plant yn brysur yn cyflawni gwaith crefft, yn
merlota, reidio beiciau modur cwad, nofio, gwibgartio, yn
meistroli’r wal ddringo, ac yn taclo’r cwrs antur. Roedd y plant
wrth eu bodd yn yr haul yn tasgu mwd a dŵr budr i bob man
gan orwedd ac ymfalchïo fel moch mewn pyllau bas a herio’i
gilydd i addurno’u hwynebau â
llaid. Bu’n dridiau cofiadwy i blant
blwyddyn 4 ond hefyd i Mrs
Flowers, oedd ar ei hymweliad olaf
gyda plant yr ysgol ar ôl mynychu’r
gwersyll am 37 o flynyddoedd.
Cafwyd cacen flasus wrth yr Urdd
yn ddiolch iddi am ei chyfraniad
arbennig. Diolch yn fawr iawn i chi
oddi wrth bob un a fu o dan eich
gofal ac am yr egni, y brwdfrydedd
ar wybodaeth yr oeddech yn ysu i
rhannu gyda bob un gan wneud yn
siwr y byddai pob un yn cofio am eu
hamser yn Llangrannog. Tipyn o
wersyllwraig!!

LLwyddIant I’r tîM PÊL droEd yn nGHystadLEU-
aEtH yr Urdd 

Ar ddydd Mercher, 30Mai, bu timau pêl droed Dyffryn Y Glowyr
yn Aberhonddu yn cystadlu yn nhwrnament saith bob ochr yr
Urdd (Rhanbarth De Powys). Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd,
gyda disgyblion Dyffryn Y Glowyr yn arddangos sgiliau pêl
droed arbennig. Cyrhaeddodd y merched y rownd gynderfynol,
cyn, yn anffodus, golli o un gôl mewn gêm gystadleuol iawn.
Cyrhaeddodd tîm y bechgyn y gêm derfynol, gan ennill pob
gêm ar eu ffordd yno heb ildio yr un gôl trwy gydol y twrnament.
Enillodd y bechgyn y gêm, gan guro o dair gôl i ddim. Bydd y
bechgyn yn mynd ymlaen i gystadlu yn nhwrnament
cenedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth. Dymwn pob lwc i’r
bechgyn.

YSGOL GYNRADD GYMRAEG DYffRYN Y GLOwYR
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yMwELIad â LLys nInI
Mae’r dosbarth meithrin a derbyn wedi bod yn dysgu am
“Gathod” y tymor yma. Aeth y plant i ymweld â Llys Nini yng
Ngorseinon a daeth milfeddyg Mrs Meleri Tweed i siarad â’r
plant am ei swydd ac am sut i ofalu am gathod. Roedd pawb
wrth eu boddau ymhlith yr holl anifeiliaid.

yMwELIad â CHaPEL BEULaH, CwMtwrCH
Aeth y Cyfnod Sylfaen i ymweld â Chapel Beulah yr wythnos
hon. Yno buont yn gwrando ar stori o’r Beibl, yn canu emynau
Cymraeg yn ogystal â chael taith o gwmpas y capel.
Gofynnodd y plant nifer o gwestiynau diddorol a chael bore i’r
brenin.

EIstEddfod yr Urdd, 
Llongyfarchiadau mawr i Cari Davies, Tili Mai Hopkins a
Morgan Wood a gynrychiolodd yr ysgol yn Eisteddfod yr Urdd,
Y Bala.

dŵr 

Aeth dosbarthiadau blynyddoedd 3 a 4 i Ganolfan Addysgol
Dŵr Cymru yng Nghilfynydd, Pontypridd ar gyfer eu thema
“Dŵr”. Aethant i weld sut mae carthffosiaeth yn cael ei drin a’i
ailgylchu. Aethant i weld yr ardal lle mae dŵr carthffosiaeth yn
cael ei lanhau yn barod i fynd yn ôl at y systemau dŵr er mwyn
deall y gwahanol brosesau maent yn ei gymryd i gael y dŵr yn
gwbl lân. Y gweithgaredd olaf oedd trochi yn y pwll lle’r oedd
rhaid iddyn nhw gasglu gwahanol drychfilod y pwll a mynd â
nhw yn ôl i’r dosbarth i gael golwg agosach arnyn nhw o dan
chwyddwydr. Diwrnod diddorol i bawb.

BLwyddyn 6 yn LLaIn, LLanartH 

Bu disgyblion blwyddyn chwech yng Nghanolfan Llain, Llanarth
yn ystod wythnos gyntaf Mehefin a chafwyd amser
bythgofiadwy. Yn ystod y ddau ddiwrnod, cafodd y plant gyfle
i ddringo, caiacio, ymarfer eu sgiliau saethyddiaeth a
chyfeiriannu o gwmpas coedwig. Er y glaw ar y diwrnod cyntaf,
yr her a osodwyd i’r plant oedd i adeiladu rafft. Gweithiodd y
grwpiau’n arbennig o dda i’w hadeiladu ond y canlyniad oedd
25 o blant yn y llyn! 

Yn y nos aethom am dro i’r goedwig lle roedd tân yn barod
i ni goginio ‘marshmallows’. Gwrandawom ar Steve yn adrodd
stori ysbryd a buom ni’n canu clasuron fel ‘Lawr ar Lan y Môr’
a ‘Frans o Wlad Awstria’ o gwmpas y tân.

YSGOL GYNRADD GYMRAEG PONtARDAwE

Efallai mai uchafbwynt yr wythnos oedd y cwrs antur lle
oedd rhaid neidio, rhedeg, cropian a nofio mewn dŵr mwdlyd
a drewllyd! Rhaid canmol parodrwydd pawb ym mlwyddyn
chwech i gael tro; dangoswyd agwedd fentrus a brwdfrydig gan
bawb! Llwyddodd rhai i fynd o gwmpas y cwrs sawl gwaith.

Mae gan bawb atgofion melys iawn a diolch i bawb o
flwyddyn chwech am eu hymddygiad arbennig o dda. 

BLynyddoEdd 1 a 2
Bu’n dymor prysur a chyffrous unwaith eto i’r disgyblion. Buom
yn astudio hanes mor-ladron enwog o Gymru yn cynnwys Harri
Morgan a Barti Ddu. Aethom ar wibdaith i’r Amgueddfa Forwrol
yn Abertawe lle cafodd y plant gyfle i gwrdd â’r Barti Ddu go
iawn ac ymladd wrth ddal ei gleddyf ac edrych trwy’i
sbienddrych a chreu mygydau addas. Yn y prynhawn aethom
i’r Mwmbwls i weld y Bad Achub.

Braf oedd croesawu Elvira Moseley, Baglan atom ychydig
yn ôl. Roedd hen dadcu Elvira yn rhan o’r fintai gwreiddiol a
deithiodd o Lerpwl i Bort Madryn ar long hwylio’r Mimosa yn
1865. Bu Elvira’n byw ym Mhatagonia tan eu hugeiniau cyn
symud i Gymru. Mwynhaodd y plant ei storiau difyr am y daith
gwreiddiol dros yr Iwerydd a bywyd yn y Wladfa bell.

Cynhaliwyd Gwasanaethau Boreol graenus yng nghwmni’r
plant a’u rhieni. Dysgodd y plant eu rhannau’n dda. Y themau
oedd “Gofalu am ein byd” a’r “Creu”.

BLwyddyn 5 yn LLanGrannoG

Ar y 4ydd of Fehefin aeth blwyddyn 5 am dridiau bendigedig i
Langrannog. Cawsom amser prysur a chyffrous iawn. Toc wedi
cyrraedd aethom ar y llethr sgio yn y glaw trwm, yna i wibgartio.
Yn ffodus daeth yr heulwen erbyn 6 o’r gloch ac aethom i’r
Jambori a’r disgo yn hapus ac yn sych! Roedd yr haul yn
gwenu ar y dydd Iau ac aethom i gyflawni cystadleuaeth Yr
Wyddor. Yna aethom i ddringo ar y cwrs antur uchel a’r wal
ddringo, oedd yn cŵl! Yn ddiweddarach aethom ar y beiciau
rasio a’r rhaffau isel. Toc wedyn aethom i farchogaeth ar y
ceffylau cyffrous. Ar ddiwedd y prynhawn aethom am dro
hamddenol ar hyd llwybr y arfordir i bentref Llangrannog lle
cawsom gyfle i fwynhau ac archwilio Ogof Halen a gweld
Carreg Bica. Gyda’r hwyr daethom oll ynghyd i greu Wyddor
unigryw ac arbennig iawn am  Langrannog. Bydd poster yr
Wyddor yma yn cael ei gynhyrchu a’i werthu yn Llangrannog
ac mewn siopau ar hyd a lled Cymru gyfan. Gwych! Daeth bore
Gwener yn rhy gyflym ac amser i ffarwelio â’r gwersyll ger y lli.
Diolch yn fawr i bawb yn Llangrannog am amser bythgofiadwy.
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wytHnos ECo 2014
Llongyfarchiadau i enillwyr ein cystadlaethau ECO eleni, sef
Cai Thyer, Dosbarth Derbyn; Bill Thomas, Bl. 1 & 2; Bethan
Bray, Bl. 3 & 4; Iestyn Hopkin, Bl. 5 & 6

GwoBraU dUG CaErEdIn

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion hynny lwyddodd i ennill
Gwobr Dug Caeredin Efydd, Arian ac Aur mewn seremoni
arbennig yn Theatr y Dywysoges Frenhinol yn ddiweddar. Ein
diolch arbennig i’n harweinwyr ysgol, Mr Marc Rumble a Mr
Noir Jones, ac i gefnogaeth barod tîm y Wobr o Gastell Nedd
Port Talbot.

GwoBraU BUsnEs

Cafodd bob disgybl ym Mlwyddyn 9 gyfle i fentro i Ffau’r
Dreigiau er mwyn cyflwyno syniad busnes fel rhan o Fenter ar
gyfer y Bac. Roedd safon y cyflwyniadau yn ardderchog, ond
grŵp Melys enillodd yn wythnos 2, er fod nifer o grwpiau yn
haeddu clod am stondinau a syniadau hollol ardderchog.
Gwaith tîm ardderchog Blwyddyn 9 – da iawn wir!

YSGOL GYfUN YStALYfERA

PEnCaMPwyr ryGBI CyMrU

Mae’n braf cael llongyfarch tîm rygbi cynghrair blwyddyn 7 ar
gael eu coroni’n Bencampwyr Cymru mewn gêm yn erbyn
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn ddiweddar. Dyma uchafbwynt
arall i dymor llwyddiannus dros ben i’r bechgyn!

PEtEr HaIn yn ystaLyfEra
Hyfryd oedd croesawu yr Aelod Seneddol lleol i Ystalyfera i
siarad gyda grwpiau gwahanol o ddisgyblion.  Siaradodd Mr
Hain mewn gwasanaeth i bawb ym mlynyddoedd 9 a 10 cyn
cael ei holi gan ddosbarth Hanes Blwyddyn 10 sy’n astudio
hanes De Affrica.  Yn olaf cafodd ei holi gan ddisgyblion o griw
Adroddiad y BBC ar ei farn am destunau cyfoes.  Dymunwn
yn dda i Mr Hain ar ei ymddeoliad fel AS.

Efydd I Connor a CUrtIs 

Mae dau ddisgybl arall o Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi eu
cynnwys yn Sgwad Cymanwlad Cymru.  Daeth yr anrhydedd i
Connor a Curtis Davies, Blwyddyn 12, a gafodd eu cynnwys
yn Sgwad Rygbi’r Gynghrair yn nhîm 9 bob ochr dan 19
Cymru. Chwaraeodd y bechgyn yn ddiweddar mewn grŵp yn
erbyn Yr Alban ac Awstralia gan ennill Medalau Efydd.
Llongyfarchiadau mawr oddi wrth bawb yn yr ysgol!

sIaLEns MatHEMatEG PrydaIn

Unwaith eto, mwy o newyddion da gan yr Adran Fathemateg
wrth i ganlyniadau yr UK Maths Challenge gael eu cyhoeddi.
Tystysgrifau aur, arian ac efydd i ddisgyblion yn Ystalyfera yn
y gystadleuaeth heriol a gwerthfawr hon. 

Llongyfarchiadau i 10 o ddisgyblion blwyddyn 8 am lwyddo
i ennill gwobrau:
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rysait
tIraMIsU MEfUs aC orEn

CynHwysIon
14 owns (400g)- mefus
1 owns (25g)- siwgr mân
3 llond llwy fwrdd o liqueur blas oren
1 llond llwy fwrdd o frandi
150ml- sudd oren ffres
9 owns (250g)- caws Mascarpone
1 llond llwy fwrdd o siwgr mân
Ychydig ddiferion o fanila
3 llond llwy fwrdd o liqueur blas oren
150ml- hufen sbwng (sponge fingers)

dULL
•  Golchwch y mefus. Torrwch 12 owns (350g) yn
fân. Cadwch y 2 owns (50g) arall o’r neilltu ar
gyfer addurno.
•  Cymysgwch y mefus â’r 4 cynhwysyn nesaf
gyda’i gilydd mewn basin a’u rhoi o’r neilltu am
ryw hanner awr.
•  Mewn basin arall cymysgwch y Mascarpone a
gweddill y siwgr mân a 3 llond llwy fwrdd o liqueur
gyda’i gilydd.
•  Curwch yr hufen nes ei fod yn dechrau tewhau
(peidiwch â’i guro yn ormodol), a phlygwch i
mewn i’r Mascarpone.
•  Hidlwch y ffrwythau gan ddal y sudd mewn
basin.
•  Trochwch y bysedd sbwng yn yr hylif un ar y tro
nes eu bod yn dechrau meddalu.
•  Rhowch hanner y bysedd sbwng ochr wrth ochr
mewn dysgl hirsgwar. Rhowch hanner y mefus
drostynt yna gorchuddiwch gyda hanner y
cymysgedd Mascarpone. Rhowch haenen arall
o’r bysedd sbwng ac yna’r mefus gan orffen
gyda’r Mascarpone.
•  Rhowch yn yr oergell am tua 2 awr.
•  Pan fyddwch yn barod i’w weini addurnwch
gyda’r mefus sydd ar ôl. Gellir ei baratoi ddiwrnod
o flaen llaw os mynnir.

aUr: Carys Baker, Adam Morris, Megan Jones.
arIan: Alex Hanson, Lewis Blake, Harriet Horgan, 

Cerys Thomas, Caitlin Davies, Sian Rattenbury.
Efydd: Isabelle Rees

HannaH yn y GyManwLad!
Llongyfarchiadau i Hannah Brier, Blwyddyn 11, ar gael ei dewis
yn aelod o Sgwad Llawn Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn
Glasgow yr haf hwn. Daeth Hannah yn syth o’i harholiad TGAU
Cymraeg i ddathlu gyda’i ffrindiau cyn mynd yn ôl at yr adolygu
a’r ymarfer! Bydd Hannah yn cynrychioli Cymru yn y Ras
Gyfnewid 4 x 100medr. Pob lwc iddi!

arddanGosfa CELf tGaU 

Paratowyd gwaith Celf a Dylunio a Ffasiwn hyfryd gan
ddisgyblion Blwyddyn 11 eleni.   Mae safon ardderchog i’r
gwaith ac ôl paratoi manwl. Edrychwn ymlaen at yr
arddangosfa agored a gynhelir ar ddiwedd y flwyddyn.
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Croeso i dudalen y fenter Iaith. dyma flas ar
ddigwyddiadau’r fenter Iaith yn ystod y misoedd diwethaf,
yn ogystal â beth sydd i ddod.

GIGs y GwaCH MaI ‘14
Trefnwyd i Steve Eaves a'r Band, yn ogystal â Jamie Bevan
a'r Gweddillion i chwarae ar Nos Wener, 16ed o Fai yn Gigs y
Gwach. 

Cafwyd gig anhygoel yn Y Gwachel unwaith eto.
Dechreuodd Jamie Bevan a Geraint Roberts y noson bant,
gyda set acwstig arbennig o dda. Roedd trigolion Pontardawe
wedi mwynhau'r set yn fawr iawn, gyda'r gynulleidfa yn gofyn
am fwy. 

I gloi'r noson bu'r hynod o dalentog Steve Eaves a'i fand yn
perfformio. Ro'dd y Gwachel yn lawn dop gyda phobl wedi dod
o bell i glywed y band, a oedd wedi teithio o'r Gogledd i fod yn
y Gwachel. Perfformiwyd nifer o ganeuon enwog, gan gynnwys
'Gad iddi fynd' a 'Nos da Mam.' Hoffai'r Fenter Iaith ddiolch i
drigolion yr ardal ac i staff y Gwachel am eu cefnogaeth gyson,
yn ogystal â Jac ar y sain. 

GIGs y GwaCH:- 
10 - 12 Gorffennaf ’14 – Gŵyl y Gwach
19 Medi 2014 - Meic Stevens 

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â:-
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot,

Canolfan y Groes, 1 Stryd Fawr, Pontardawe.
Abertawe SA8 4HU

01792 864949
menter@micnpt.org      www.micnpt.org

Croeso i dudalen ParnerIaItH
aman tawe.  dyma flas ar
d d i g w y d d i a d a u ’ r
BartnerIaItH yn ystod y
misoedd diwethaf. 

ar y fwydLEn
Ar nos Wener 20fed o
Fehefin, cynhaliwyd Ar y
Fwydlen sef Sialens Goginio yn
Neuadd Cwmllynfell. Roedd
arddangosiad coginio gan Daniel Williams yn
gyntaf, ac yna roedd tîm PartnerIAITH Aman Tawe (Sarah
Gwilym, Catrin Richards a Hari Powell a Minnie) wedi cystadlu
yn erbyn tîm Pwyllgor Neuadd Cwmllynfell (Moira Thomas,
Martin Harries, Jeff Thomas a Catherine Harries ) er mwyn ail-
greu’r bwyd a wnaeth Daniel Williams goginio. Enillodd Tîm
Pwyllgor Neuadd Cwmllynfell, ac maen nhw wedi llwyddo i
sicrhau lle yn y rownd derfynol yn ‘Diwrnod Mawr Cwmaman’.
Llongyfarchiadau mawr i Dîm Pwyllgor Neuadd Cwmllynfell a
phob lwc iddynt yn y rownd derfynol. Roedd pawb wedi
mwynhau’r noswaith. Hoffwn ddiolch i Daniel Williams am
gytuno arwain y noswaith inni ac am ei holl waith caled, hoffwn
ddiolch i Bwyllgor Neuadd Cwmllynfell am eu cefnogaeth, ac
wrth gwrs i bawb a ddaeth i’r noswaith. Edrychwn ymlaen at
ddigwyddiadau’r dyfodol.

CwIs dwyIEItHoG ystradGynLaIs
Cynhaliwyd “Cwis Dwyieithog” yng Nghlwb Rygbi
Ystradgynlais nos Fercher, 25ain o Fehefin o dan waith Pwerdy
Iaith Cwm Tawe Uchaf. Roedd yn bleser weld 4 tîm yn cymryd
rhan ac yn frwdfrydig iawn, a buom hynod o lwcus i gael Edwyn
Williams fel cwis feistr ar gyfer y noson.

Daeth llawer o bobl i gymryd rhan yn y cwis ac roedd yn
hyfryd gweld nifer o ddysgwyr a Chymry Cymraeg wedi dod i
fwynhau. Cafwyd nifer o gwestiynau eu cyflwyno ar bynciau
amrywiol.  Bleser oedd gweld pawb yn cymdeithasu trwy
gyfrwng y Gymraeg. Wedi cwblhau’r cwis y tîm buddugol oedd
‘Twpsod’ ac wedi ennill gwobr o £20 o dalebau Tesco.

Llongyfarchiadau i’r tîm a enillodd ac i bawb a gymerodd
rhan.  Hoffwn ddiolch i Tesco Ystradgynlais am gyflwyno’r wobr
wych yma. Diolch hefyd i Edwyn Williams a wnaeth cyflwyno’r
cwestiynau ac i staff Clwb Rygbi Ystradgynlais am y croeso
cynnes. Edrychwn ymlaen at drefnu cwis arall cyn bo hir! 
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11 GorffEnnaf: GŵyL y GwaCH: MynEdIad aM ddIM
Tafarn y Gwachel, Pontardawe, 8.30y.h. Am fwy o wybodaeth
ffoniwch 01792 864949

12 GorffEnnaf: GŵyL y GwaCH: dIwrnod I’r tEULU
Tafarn y Gwachel, Pontardawe, 1:30y.h. Corau a Dawnswyr,
paentio wynebau, stondinau, injan dân, castell neidio,
cystadleuaeth gwisg môr leidr. Am fwy o wybodaeth ffoniwch
01792 864949

12 GorffEnnaf: GŵyL y GwaCH: y Bandanas,
BroMas a BronwEn LEwIs
Tafarn y Gwachel, Pontardawe, 7:30y.h. Am fwy o wybodaeth
ffoniwch 01792 864949

12 GorffEnnaf: taItH HanEsyddoL GLanrHyd,
PontardawE.
2pm, cwrdd ger y Groes, Pontardawe.

15 GorffEnnaf: darLItH fLynyddoL CaPEL y
Baran 
Capel y Baran am 6,30y.h. Y Parchg Carl Williams, BA, MTh,
Llandybie yn darlithio.

18 – 20 GorffEnnaf: PEnwytHnos CyMraEG a
dwyIEItHoG wEdI EI GUradU Gan MEnna ELfyn 
Canolfan Dylan Thomas, Abertawe. Siaradwyr yn cynnwys
Heini Gruffudd, Yr Athro M. Wynn Thomas, Fflur Dafydd, Yr
Athro Daniel G. Williams, T. James Jones, Jon Gower ac Ali
Anwar. Am fanylion pellach, ewch i www.dylanthomas.com

21 – 25 GorffEnnaf: CynLLUn CHwaraE Haf 2014
MEntEr IaItH CnPt
Yn YGG Pontardawe am: 9:00y.b. – 3.30y.h. Oedran 8 – 12.
£7 y dydd. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01792 864949

23 – 25 GorffEnnaf: trIdIaU o wEItHGarEddaU
HwyL I fLynyddoEdd 7-9 MEntEr IaItH aBErtawE
aC Urdd GoBaItH CyMrU
Trip i Benbre, Bowlio Deg, LC2 a Lazerzone, Trip i Oakwood.

DigwyDDiaDur 

Cwm Tawe

Pris fesul diwrnod neu bris gostyngol am y tridiau. Am fwy o
fanylion ffoniwch 01792 460906 neu 01792 560624

28 GorffEnnaf – 1 awst: CynLLUn CHwaraE Haf
2014 MEntEr IaItH CnPt
Yn YGG Pontardawe am: 9:00y.b. – 3.30y.h.
Oedran 8 – 12. £7 y dydd.
Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01792 864949

2 awst: Bws I EIstEddfod GEnEdLaEtHoL sIr Gâr,
LLanELLI 
Gadael Cyffordd 40 o’r M4 am 9:30y.b., galw yng ngorsaf
drenau Castell-nedd am 9:40y.b. a llefydd eraill yn ôl y galw.
Gadael maes yr Eisteddfod am 5.30y.h. Pris £8 y pen. Am
fanylion pellach, cysylltwch â Glynis Williams ar 07870 623839. 

6 awst: Bws I’r EIstEddfod GEnEdLaEtHoL yn
LLanELLI a MaEs B
Cwrdd yn Maes Parcio Cwrt Herbert am 10y.b. ar ddydd
Mercher, Awst 6ed, gan ddychwelyd Awst 7fed am 10y.b. Tocyn
Bws: £10 y pen (pris mynediad i’r maes yn ychwanegol.)
Cyntaf i’r Felin! I sicrhau lle, neu am fwy o fanylion, ffoniwch
swyddfa’r Fenter ar 01792 864949

31 awst: PErErIndod fLynyddoL CaPEL y nant,
CLydaCH – ar drywydd dIwyGIwr
Eleni byddwn yn anelu am Aberhonddu, Talgarth a Threfeca
ar drywydd y diwygiwr Howell Harris, ac yn rhannu pryd o fwyd
ar y ffordd yn ôl. Am fwy o fanylion ewch i www.capelynant.org

BoB dydd IaU: CLwB y GraIG: CLwB IEUEnCtId
CraIG CEfn ParC
Neuadd Gymunedol, 6y.h. – 8y.h.
Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906

BoB dydd GwEnEr: CoffI a CHLonC
Cyfle am sgwrs ac i gymdeithasu yn Neuadd Capel Seion
Newydd, Treforys rhwng 10 a 12.

MEdI 6 – 12: Dathliadau 150 mlynedd Capel y Wern,
Ystalyfera. Gweler tudalen 7 am fwy o fanylion.

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

CCaaeeaauu CCwwmmttaawwee

AAllllttwweenn IIssaaff
Dwmbal • Dwaden fawr • Dwaden ganol •Gwaelod

Cae cam • Cae glues • Cae bach • Ywyn fold and outlet
Cae daren • Cae daren nesa’r heol • Cae daren bach • Gardd yr yessy

Esoye • Cae drejsi •Cae porcyn • Cae mawr •Cae pen daren
Crofften y defed • Ynys fechan • Graig y daren • Wern

Pen uchaf y wern • Pen uchaf y coed • Pen uchaf yr ynys • Cae uchaf
Gaun rhos • Bryn y rhos • Cwarter bach • Erw bryn bach
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tUDALEN i’R PLANt
Mae gwanwyn wedi hen fynd.
Ydych chi wedi clywed yr adar yn yr ardd?
Dyma’r amser maen nhw’n brysur yn bwydo eu cywion.
Ydych chi chi wedi gweld yr adar yma yn eich gardd chi eleni?

Ond mae adar ymhob man, on’d oes - yn y wlad, yn y goedwig, wrth y
dwr, ar lan y môr.
Ydych chi’n gallu enwi’r adar yma? Ffeindiwch yr atebion o’r enwau o
dan y lluniau.

Pioden Fôr • Alarch • Eryr • Ffesant • Glas y Dorlan • Cotiar • Ysguthan
Bilidowcar • Cnocell y Coed • Tylluan • Gwylan • Hwyaden

Titw Tomos Las
Robin Goch

Aderyn y Tô

Bronfraith
Mwyalchen


