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Am nifer o flynyddoedd mae Pwyllgor Cofio Dafydd 
Rowlands wedi bod yn anrhegu myfyrwyr blwyddyn tair ar 
ddeg ysgolion uwchradd Cymraeg ardal Abertawe a Chwm 
Tawe am ysgrifennu creadigol trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Denodd Dafydd Rowlands, trwy ei waith creadigol a’i 
farddoniaeth, sylw i Gwm Tawe a’i thafodiaith a’i hacen 
unigryw. Pwy sy’n cofio’r gyfres a’r 
clasur ‘’Licrys Olsorts’’ am 
gymeriadau ffraeth a doniol y 
Cwm? 

Y gobaith, trwy gynnal y 
gystadleuaeth hon, yw hyrwyddo 
ysgrifennu yn ein hieuenctid lleol a 
chynnal y traddodiad. 

Eleni, oherwydd yr 
amgylchiadau gohiriwyd y 
chweched cyflwyniad o Wobr Goffa 
Dafydd Rowlands. Yn hytrach, bu 
modd, diolch i gwmni teledu 
Tinopolis, ddarlledu’r feirniadaeth 
yn fyw ar raglen Prynhawn Da. 
Datgelodd y beirniad, y Prifardd 
Tudur Hallam bod safon yr 
ysgrifennu creadigol gan y 
disgyblion yn uchel tu hwnt a’r 
gwahaniaeth rhwng y goreuon yn 
agos iawn. 

Gosododd Catrin Johnson, 
Abercraf a disgybl yn Ysgol Gyfun 
Ystalyfera yn gyntaf, Rosa 
Humphreys, Sgeti ac Ysgol Gyfun Gwyr yn ail a Mari-
Gwen Hughes, y Glais ac Ysgol Bryntawe yn drydydd. 

Cafwyd darnau llenyddol gwych gan yr holl ymgeiswyr 
a’r gobaith yw y byddant yn parhau i ysgrifennu’n greadigol. 

Dyma enillydd Gwobr Goffa Dafydd Rowlands, Catrin 
Johnson yn cyflwyno’i hun. 

“Fy enw i yw Catrin Rachel Johnson. Rydw i’n ddeunaw 
mlwydd oed ac yn byw yn Abercraf gyda fy nheulu. Cefais 
fy ngeni yng Nghaerfyrddin, ond fe ymgartrefon ni yn yr 
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ardal hon pan oeddwn yn dair oed. Mae gen i ddwy chwaer 
a dau frawd ifancach, felly fi yw’r hynaf o bump! Bum yn 
ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn cyn symud i Ysgol 
Gyfun Ystalyfera. Mwynheais yn fawr fy nghyfnod yn y 
chweched dosbarth wrth astudio Cymraeg, Cerddoriaeth, 
Drama a’r BAC. Mawr yw fy nyled i’m hathrawon am eu 

harweiniad a’u cefnogaeth. Yn 
ogystal, cefais gyfleoedd allgyrsiol 
i fwynhau llwyddiant y corau, sioe, 
dawnsio gwerin a’r perfformiadau 
offerynnol a dramatig.  

Mae fy niddordebau ehangach 
yn cwmpasu cerdded y 
mynyddoedd, ffotograffiaeth a 
chelf. Dechreuais ddysgu’r cello 
pan oeddwn y chwe’ mlwydd oed, 
ac rydw i hefyd yn chwarae’r piano 
ac yn canu. Rwy’n edrych ymlaen 
at astudio Cymraeg a 
Cherddoriaeth ym Mhrifysgol 
Bangor eleni, sy’n gyffrous dros 
ben.  

Er i mi fwynhau ysgrifennu 
creadigol, mawr oedd fy syndod 
wrth ennill y wobr anrhydeddus 
hon. Wrth ysgrifennu’r darn cefais 
y syniad o fywyd newydd, ond 
roedd trywydd a datblygiad y darn 
o hyd yn niwlog i mi. Anna, fy ail 
chwaer oedd wedi awgrymu 

trobwynt y stori! Ar fy ffordd i ddiwrnod agored ym Mangor, 
ar hyd yr heolydd troellog, cefais ddigon o gyfle i fyfyrio ar 
y stori a’i chwblhau yn y car!  

Braint oedd ennill Gwobr Goffa Dafydd Rowlands; roedd 
derbyn beirniadaeth gan y Prifardd Tudur Hallam yn 
werthfawr tu hwnt ac yn sicr wedi f’annog i barhau i arbrofi 
a gwella fy sgiliau ysgrifennu creadigol. Rwy’ wedi dewis y 
modiwl hwn ar gyfer fy mlwyddyn gyntaf yn y Brifysgol. 
Rwy’n ddiolchgar iawn am y gydnabyddiaeth hon a’r wobr 

CAMPWAITH CATRIN 
Gwobrwyo enillydd Gwobr Goffa Dafydd Rowlands, 2020
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Gwyrth 
Darn buddugol Gwobr Goffa Dafydd 

Rowlands gan Catrin Johnson

Y llygaid. Dyfnder tywyll yn rhythu’n fyw i’m henaid. 
Diniweidrwydd pur perlau o lygaid yn syllu i’m llygaid difywyd; 
ffenestri gwag mae caledi fy modolaeth wedi sugno ohonof. 
Dwylo ymchwilgar yn ymestyn yn uchel, yn ceisio cyffwrdd am 
y tro cyntaf. Botwm bach, twt wedi’i winio’n berffaith yn ei le. 
Doedd dim byd o’i le. Oes unrhywbeth mwy perffaith? Sgwn i. 
Amhosib. Y gwallt mor dywyll â gwaelod y môr yn fframio’r 
wyneb perffaith. Y bysedd hirion fel petaent yn dawnsio’n araf 
bach. Yn ceisio plycio offeryn ei mamwlad. Tannau telyn fy 
nghalon yn atseinio’n swynol. Llonyddwch heddychlon. Dyma 
fywyd go iawn. Bywyd nid byw. Y sylweddoliad sydyn mai ond 
byw yr wyf i. Yn crafu’n lletchwith o ddiwrnod i ddiwrnod, yn 
ceisio ennill bywoliaeth. Dyma yn bendant yw bywyd. Methu 
deall fod y peth anhygoel yma’n perthyn i mi. Fy merch annwyl 
yn rhan ohonof, yn rhannu fy ngwaed, ei chnawd yn rhan 
ohonof. 

Cyflyma’r dyddiau wrth i’r dyddiad agosáu, ond eto, mae pob 
awr yn llusgo’i thraed wrth i mi aros am y chwiban olaf. Does 
gen i ddim awydd treulio fy nyddiau lawr fan hyn ym mherfedd 
oeraidd y ddaear, fy nghefn yn crymu’n ddidrugaredd am 
ychydig o geiniogau, sy’ ddim hanner digon i gadw’r newyn o’r 
drws. Rwy’n dyheu am fod nôl yn fy nhŷ, gyda fy ngwraig a 
hithau’n paratoi am y wyrth a fydd yn tarfu ar lonyddwch ein 
bodolaeth yn y modd melysaf posib. Rhaid bod yn bwyllog, a 
gweithio: dydy cyfrifoldeb cynnal teulu ddim yn beth i daflu o 
gwmpas yn ysgafn. Daw’r baw a’r chwys i gyd yn rhan o’m 
dyletswydd fel penteulu. Y peswch di-dor, y duwch cyfoglyd 
yna o fy ysgyfaint yn hanfodol i grafu pentwr o gyflog at ei 
gilydd. Sut arall gallaf fforddio prynu’r holl offer: pram, poteli, 
dillad, blancedi? Mae’r rhestr hirfaith yn fy mrawychu a phob 
eitem ychwanegol yn f’ysgogi i gloddio’n ddyfnach. Ond ‘mlaen 
mae rhaid mynd ontife? Ffarwelio â phrydferthwch fy ngwraig 
yn fore a dychwelyd i’w choflaid gyda’r nos. Hi sy’n goleuo 
düwch fy nyddiau. 

 Aros oedd yr unig beth oedd gen i i’w wneud. Gwylio bysedd 
y cloc mawr dderw yn camu’n rhythmig ar draws ei wyneb. 
Gwylio treigl amser fesul munud, fesul eiliad. Beth yw 
swyddogaeth dyn ym myd cyfrin y gwragedd? Yr un oedd y 
teimlad o eistedd tu fas i ystafell y doctor yn blentyn bach. Rhu 
fy ngwraig a’r anogaeth anghysbell o’r ystafell waharddedig y 
tu ôl i’r drws yn torri ar draws y distawrwydd fel cyllell. 
Cymysgedd o deimladau’n gorwynt o anhrefn yn fy meddwl. 
Nid hawdd yw dygymod ofn a chyffro – ac euogrwydd am 
deimlo cyffro tra bod hi’n dioddef. Roedd y synhwyrau’n effro: 
sylwi ar bethau nad oeddwn i wedi eu gweld o’r blaen. Y damp 
oedd yn mynnu eistedd rhwng y wal a’r paent, yn creu 
patrymau smotiog...dilyn y smotiau a’u cysylltu’n siapiau 
cyfarwydd. Arogl lleithder yn gymysg gydag awel y gwanwyn. 
Ro’n i’n teimlo fel plentyn bach unwaith eto yn gweld ac yn profi 
fy synhwyrau am y tro cyntaf. Aeth fy meddwl ar dro yn crwydro 
atgofion fy mhlentyndod, pan sylwais ar y llonyddwch sydyn. 
Llonyddwch fel petai rywbeth ar goll. Yr ystafell yn rhy dawel, 
dim crio, dim bywyd felly? Codais, fy nhraed yn simsanu a 
brasgamu’n sigledig tuag at y drws. Cydiais ym mwlyn y drws, 
y metel oer yn fy nwylo, y drws bron yn hedfan o’i golynnau. 
Wynebau llawn gofid fy ngwraig a’r fydwraig yn saethu i’m 
cyfeiriad. Eiliad arall o lonyddwch, cyn i mi sylwi ar y corff llwyd 
yn gorwedd yn llipa yn nwylo fy ngwraig. Ei wyneb gwelw’n 
gwbl lonydd. Mor berffaith yn ei drwmgwsg. Syrthiodd y 
dagrau’n gwbl ddistaw i lawr bochau fy ngwraig a diferu i’w 
chôl. Codais y bychan, wedi’i rwymo yn siôl fy mam: fy mab. 

Ceisiais ei gysuro – greddf, mae’n siŵr - er mor ofer oedd y 
weithred. Nid oedd yn dioddef. Ni allai’r siôl wen, gynnes 
dwymo oerfel ei waed. Estynnodd y fydwraig ei dwylo tuag ataf, 
llygaid llawn cydymdeimlad a dealltwriaeth. Nid dyma’r tro 
cyntaf iddi hi. Cymerodd y plentyn a’i osod yn y crud gwag cyn 
gwneud arwydd i mi alw’r doctor. Nodiais a llusgo fy nhraed i 
lawr y grisiau caled. Caeodd y drws yn glep y tu ôl i mi. Roedd 
yr awyr yn bendant yn dywyllach ers i mi fod yn yr ystafell yna. 

Codais y ffôn a mwytho llyfnder y metel wrth drio dod o hyd i’r 
geiriau. Llais aneglur menyw’r pen arall yn dechrau parablu. 
Codais fy nghlust i glywed sgrech fy ngwraig, adlais o’r sgrech 
gynharach. Gollyngais y ffôn a rhedeg yn ôl lan y grisiau, yn 
neidio dros ambell un y tro ‘ma. Egni’n fy ngyrru’n gyflymach. 
Dim oedi’r tro hwn – yn syth i mewn i’r ystafell wely. Fel cerflun, 
arhosais yn llonydd; beth oedd yn digwydd? Blasu’r tyndra wrth 
i wyneb ymholgar y fydwraig brocio a chlustfeinio ar fola fy 
ngwraig. Methais anadlu. 

Efeilliaid.  

Y tro yma roedd pethau’n wahanol – er hyn, roedd rhywbeth 
sinistr wrth feddwl am y ddau yn rhannu’r un bol. Un yn dwym 
ac yn fyw, a’r llall yn oer ac yn farw. Y naill yn twymo’r llall. Ond 
roedd teimlad o obaith yn eistedd yn ddwfn yn fy mol. Hoeliwyd 
fy sylw ar y dwten bach truenus yn ei grud. Yn yr ychydig 
eiliadau hynny, creais ei ddyfodol yn fy nychymyg: y dyfodol 
na fyddai’n cael byw. Ei wylio’n chwarae a’r gwynt yn chwythu 
trwy ei wallt. Blasu hufen iâ am y tro cyntaf; llygaid addolgar 
(glas, am wn i), llwyr ddibynnol yn syllu lan ataf ar adegau. Yr 
un llygaid na all agor. Y dwylo perffaith na chânt adeiladu 
castell tywod ar lan y môr. Llais. Pa fath o lais? Chlywodd mo’i 
lais ei hun erioed. A glywodd ei fam yn canu hwiangerddi iddo 
dros y misoedd blaenorol? Ein plentyn dienw. Difywyd. 

Torrwyd ar draws llif fy nychymyg gan sgrech fel oen newydd 
anedig. A dyna hi. Bywyd newydd, annisgwyl - yn iach ac yn 
gryf. Ei gwallt tywyll yn fframio meddalwch ei hwyneb bach 
binc. Dyfnder tywyll y llygaid fel perlau duon yn syllu ac yn 
deffro’r bywyd yn fy llygaid blinedig fy hun, yn golchi’r galar 
ymaith. Trwy hon bydd ei brawd yn cael byw.
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LLAIS
PANDEMIG RHYNGWLADOL ...  

PANDEMIG IEITHYDDOL? 
CYMRAEG CWM TAWE A’R 

CYFNOD CLO 

Mae'r coronafeirws wedi lledaenu ar draws y byd ac wedi 
effeithio ar bob rhan o’n bywydau dyddiol: o’n swyddi i 
ymweld â’r siop cornel. 

Trawsnewidiwyd cymaint o bethau i fod ar-lein a hynny am 
y tro cyntaf. Cawsom ŵyl Tafwyl ar-lein a’r Eisteddfod 
Amgen. Ond rhaid gofyn y cwestiwn, pa fath o effaith mae’r 
pandemig wedi ei gael ar ein hiaith? A fydd y pandemig yn 
effeithio ar darged Llywodraeth Cymru o gael miliwn o 
siaradwyr erbyn 2050?  

Wrth gwrs, daeth y cyfnod clo fel syndod mawr i bawb yng 
Nghymru a chaewyd pob ysgol yng Nghymru erbyn 20 
Mawrth, 2020. Gorfodwyd i rieni ar draws Cymru ddod yn 
athrawon dros nos ac addysgu eu plant o adref ar ford y 
gegin. Mae nifer o blant o gartrefi di-Gymraeg yn mynychu 
ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd Cymraeg yn ein 
hardal. Ni allwn wadu’r straen a’r pwysau sydd wedi bod ar 
ysgwyddau rhieni yn ystod y cyfnod yma gyda nifer yn ceisio 
addysgu eu plant mewn iaith nad ydynt yn siarad nac yn ei 
deall.  

Canmoladwy oedd ymdrechion sefydliadau megis Dysgu 
Cymraeg Ardal Bae Abertawe a Menter Iaith Castell-nedd 
Port Talbot i addasu eu ffyrdd o weithio a darparu 
gwasanaeth a chymorth ar-lein i gynorthwyo rhieni’r cwm. 
Newidiodd gwersi Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe o fod 
yn rhai wyneb yn wyneb i fod ar Zoom yn wythnosol. Fe 
wnaeth Tŷ’r Gwrhyd hefyd ymateb yn gyflym a darparu grŵp 
caeedig Facebook i rieni gydag adnoddau addysgol, a 
chynhaliwyd sesiynau Zoom Clwb Darllen i blant i'w helpu i 
ymarfer eu Cymraeg a gwrando ar stori Gymraeg. Yn sicr 
mae gwasanaethau lleol a mudiadau lleol wedi bod o help 
mawr i sicrhau bod plant yn ymarfer eu Cymraeg yn ystod y 
cyfnod diweddar. 

Hefyd, mae ton aruthrol o ddiddordeb wedi bod gan bobl 
mewn dysgu Cymraeg yn sgil y cyfnod clo. Mae’r cyrsiau 
Cymraeg ar-lein wedi cynnig opsiwn cyfleus i bobl dysgu’r 
iaith ar liwt ei hun. Mae ystadegau cwmni Duolingo yn 
syfrdanol. Mae 1.3 miliwn o bobl ledled y byd yn dysgu 
Cymraeg a dyma’r iaith fwyaf poblogaidd i'w dysgu yn y DU 
ar hyn o bryd. Cynigodd y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Cenedlaethol gyrsiau blasu am ddim yn ystod mis Mawrth a 
dilynodd 8,500 o ddysgwyr y cwrs.  

Mae’r ystadegau yma, a’r gefnogaeth sydd wedi cael eu 
darparu’n lleol, yn brawf bod buddion wedi bod i’r iaith yn 
ystod y cyfnod yma gydag ymdrechion caled gan bawb. Ac 
eto, dyma dystiolaeth gadarn o gryfder yr iaith a'i gallu i 
oroesi her arall yn hanes ein cenedl.  

Laura Hughes

Golygydd mis Hydref 
Gwenno Ffrancon 

Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda: 
papurbrollais@gmail.com 

Erbyn Medi 20fed os gwelwch yn dda.

Nid yw'r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn 
cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y papur hwn. 

Cyhoeddir y LLAIS yn fisol gyda chymorth ariannol 
Llywodraeth Cymru. Ni ellir gwarantu cynnwys 

unrhyw ddeunydd a anfonir i'w gyhoeddi yn y LLAIS 
na derbyn cyfrifoldeb am ei ddychwelyd.

NODYN O DDESG  
Y CADEIRYDD 

Dyma ail gychwyn ar gyhoeddi Llais ar bapur. 
Ymddiheurwn nad oedd yn bosib gwneud hynny cyn 
nawr. Gobeithio cawsoch gyfle i ddarllen y newyddion 
ar y rhifynnau oddi ar ein gwefan. Mae ôl rifynnau i’w 
gweld yno o hyd. Diolch arbennig i Gwenno Ffrancon 
am baratoi y pedwar rhifyn ymddangosodd yn ystod y 
cyfnod clo. 

Bu farw John Coombe, tad Mags Bush ein gohebydd 
yn ardal Abercraf, Coelbren, Caehopcyn a Pencae. 
Cydymdeimlwn â hi a’i theulu yn eu profedigaeth. Bydd 
teyrnged i John yn ymddangos yn y rhifyn nesaf. 

Braf yw cyhoeddi bod Laura Hughes yn ymuno a thîm 
golygyddol y Llais. I nifer mae Lauren yn wyneb 
cyfarwydd am mai hi sy’n ein cyfarch yn hawddgar yn 
siop Ty’r Gwrhyd. Mae’n golygu y rhifyn yma am y tro 
cyntaf. Merch o Glydach yw Laura, cyn-ddisgybl 
ysgolion Gellionnen a Bryn Tawe. Enillodd radd 
dosbarth cyntaf yn y Gymraeg o Brifysgol Abertawe yn 
ddiweddar. Mae’n dilyn ôl troed Lauren Evans sydd wedi 
symud o’r ardal. 

Croeso nôl Anne Richards (Sutton) i gorlan gohebwyr 
ein papur. Bu Anne, a’i chwaer Sian, yn chwarae ran 
pwysig yn natblygiad y Llais degawdau yn ol ac mae 
Catrin, ei merch, yn un o’r golygyddion yn ogystal â 
swyddog hyrwyddo a gwerthiant y papur. Mae Anne yn 
casglu newyddion Rhos a Gelli-nudd. Mae’n olynu 
Owain Lewis a diolchwn iddo am ei waith dros y 
blynyddoedd. 

Penderfynwyd peidio cyhoeddi calendr y Llais ar 
gyfer 2021. Ymddiheuriwn am hyn. 

Yn olaf diolchwn i holl gefnogwyr Llais, ein papur 
Cymraeg lleol: darllenwyr, gohebwyr, casglwyr 
newyddion, colofnwyr, dosbarthwyr a gwerthwyr am eu 
cefnogaeth a’u gwaith dros y blynyddoedd. Hyderwn y 
byddwch yn parhau dros y cyfnod anodd hwn ac i’r 
dyfodol.  

Ni fydd y Llais yn cynnal cyfarfod cyhoeddus 
eleni yn sgîl rheoliadau diogelwch Covid-19, ond 
bydd y prif swyddogion yn cwrdd.  

Os hoffech godi mater neu gynnig syniad yn 
ymwneud â chynnwys neu gynhyrchu’r Llais, 
anfonwch ebost at papurbrollais@gmail.com neu 
ffoniwch Gareth Richards ar 01792 846024 cyn 15 
Medi os gwelwch yn dda.
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Mae Betsan yn wyneb 
cyfeillgar cyfarwydd yng 
Ngwm Tawe. Yn ferch i 
Mariel a’r  diweddar John 
Gower Rees ganed Bets yn 
y Cwm a dychwelodd yn ôl 
at ei gwreiddiau tua deg 
mlynedd yn ôl ar ôl gweithio 
yn y byd cyfryngau am 
flynyddoedd. Cafodd yrfa 
lwyddiannus ar ôl graddio 
gyda BA mewn arlunio o 
Brifysgol Wolverhampton a 
dechreuodd weithio fel 
darlunydd llawrydd yng 
Nghaerdydd gyda 
chwmnïau megis Volvo, 
PlayStation ac S4C. Roedd hi’n rhan o greu’r deunydd ar gyfer 
Tecwyn y Tractor!  

Mae Bets wedi bod yn rhan o brosiectau enwog a 
dderbyniodd gwobrau Oscar megis ‘Gladiator’ wrth weithio yn 
bennaf yn Llundain. Mae hi wedi bod yn feirniad BAFTA, wedi 
arddangos ei gwaith yn Efrog Newydd ar ôl cael ei derbyn gan 
Academi Celfyddydau Efrog Newydd yn 2001. Cafodd ei 
henwebu am ei gwaith yn y celfyddydau a chafodd wahoddiad 
i fynd i balas y Frenhines.  

Roedd Bets yn rhan o Doctor Who yn arlunio’r llwyfan, creu 
pypedau ar gyfer rhaglenni ar ITV2, ac wedi bod yn rhan o 
raglenni plant. Gweithiodd hefyd yn steilio cystadleuwyr ar 
gyfer Cân i Gymru ac wedi bod yn rhan o greu hysbysebion ar 
gyfer Undeb Rygbi Cymru a’r cylchgrawn ‘Rugby World.’ 
Dyluniodd ddillad hamddenol i’r Ospreys ac Undeb Rygbi 
Cymru. 

Rhaid dweud bod Bets wedi bod yn rhan flaenllaw ym maes 
y cyfryngau yng Nghymru. Nawr mae wedi dychwelyd i’r cwm 
ac yn byw yn Nhrebannws gyda’i gwr Damian a’u hefeilliaid 
Bowann a Brielle sy’n dair oed. Mae bellach yn gweithio fel 
cynorthwyydd yn Nhŷ’r Gwrhyd ac wedi bod yn brysur yn 
ddiweddar yn darparu deunyddiau creadigol i’r plant a chyd 
redeg clwb darllen i blant. Mae’n aml yn rhoi cyfweliadau ar 
BBC yn sgil ei phrofiad a dylanwad yn y maes. 

Laura Hughes

POBOL Y CWM 
BETSAN GOWER GALLAGHER

 

DIFROD Y GNOCELL FRAITH 

Rhan o drefn reolaidd ar ddechrau cyfnod y Cloi Mawr oedd 
mynd am dro o gwmpas pentref Clydach. Cylchdaith syml o 
filltir a hanner gan ddilyn yr un llwybr yn feunyddiol. Golygodd 
hyn bod rhywun yn sylweddoli nodweddion 
byd natur o’i gwmpas. Yn ystod mis Ebrill 
daeth dau beth i’m sylw wrth gerdded o 
gwmpas. Y peth cyntaf oedd sylwi ar 
ddau bâr o ditw tomos las (Blue 
Tit) yn magu teuluoedd mewn 
blychau cyswllt (junction 
boxes) ar bolion trydan. 
Wrth eu gwylio daeth 
yn amlwg bod yna 
ddigon o wagle tu 
mewn i’r blychau i 
alluogi’r adar nid yn unig i adeiladu nyth ond hefyd i fagu teulu 
yn ddiogel. Dyna yn wir ddyfeisgarwch byd natur, sef gweld 
gwagle a’i lanw. Mae’r ail sylwad hefyd yn ymwneud â pholyn 
trydan ond ychydig yn wahanol. Y tro yma’r polyn trydan ei hun 
oedd wedi ei droi yn gartref clyd. 

Sylwi ar gnocell fraith fwyaf yn cripian i fyny polyn trydan 
cyn oedi a diflannu i mewn i dwll ym mhen uchaf y polyn. 
Oedais am rywfaint i wylio. Mewn sbel daeth y gnocell allan. 
Yna, ymhen rhai munudau fe ddychwelodd gyda’i phig yn llawn 
bwyd. Roedd hi’n amlwg bod nythaid o gywion tu mewn i’r 
polyn. Dyma ddwy enghraifft o adar yn manteisio ar ddau safle 
nythu mae dyn wedi’i ddarparu. Yn achos y cnocelli gall eu 
defnydd hwy o bolion trydan pren fel safle nythu fod yn gostus 
a pheryglus. 

 
Y difrod i bolyn trydan gan Gnocell y Coed 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar hyd a lled Prydain 
amcangyfrif bod oddeutu 6,300 o bolion trydan wedi cael eu 
difrodi gan y gnocell fraith fwyaf. Tuedda’r gnocell i ddychwelyd 
i’r un safle blwyddyn ar ôl blwyddyn felly mae’r difrod a achosir 
i’r polyn yn cynyddu. Nid un twll yn unig fydd cnocell yn ei greu 
ond dau. Twll mynedfa i’r nyth - siambr eang ar gyfer y nyth 
ym môn y polyn a hefyd twll argyfwng (emergency hole) er 
mwyn dianc os digwydd i rywbeth (wiwer fel arfer) ymosod ar 
y safle nythu. Mewn rhai ardaloedd mae rhai cwmnïau cyflenwi 
trydan wedi bod yn defnyddio pwti (putty) i lanw’r tyllau i geisio 
cadw’r gnocell draw. Yr hyn sydd yn gwneud y gwaith o adfer 
a diogelu’r polion yn anodd yw’r ffaith bod y difrod yn digwydd 
o leiaf chwe throedfedd i fyny’r polion. Golyga hyn bod angen 
ysgol i ymgymryd ag unrhyw waith cynnal a chadw. Yn 
gyffredinol tuedda’r gnocell i dwnelu i ddarn uchaf y polion a 
golyga hynny bod oddeutu 25% o’r polyn yn cael ei ddifa. Ger 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

Cae Rygbi’r Faerdre ceir hen bolyn trydan wedi ei dorri i lawr 
gan Western Power. Digwyddais basio’r safle pan oedd dynion 
yn torri’r polyn i lawr. Dangosodd un o’r gweithwyr y difrod oedd 
wedi ei wneud i’r polyn gan gnocell ac egluro’r peryglon petai’r 
polyn yn cwympo mewn storm o wynt. Dywedodd bod y difrod 
yn costio miloedd o bunnoedd yn flynyddol i’r cwmni. Er bod 
poblogaeth y gnocell fraith fwyaf ar gynnydd ym Mhrydain 
maent wedi eu diogelu gan gyfraith gwlad ac ni all y Cwmnïau 
Cyflenwi Trydan ymgymryd ag unrhyw waith os oes nyth neu 
gywion tu mewn i’r polyn. 

Dyma enghraifft wych i ni o fyd natur yn manteisio ar drefn 
dyn ac yn creu tipyn o gur pen ar sut i ddatrys y sefyllfa. Tro 
nesaf fyddwch chi yn cael eich bil trydan meddyliwch faint o 
gost sydd wedi ei ychwanegu at y bil gan ddifrod y gnocell!

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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Mae Catherine Davies-Woodrow yn byw yn Ystalyfera ac ar ôl 
dysgu’r iaith, mae hi nawr yn gweithio fel Tiwtor Cymraeg.  

BYD BREGUS 
 
Mae hi mor rhyfedd pa mor gyflym mae’r 
amser yn mynd, ond eto mae hi’n teimlo 
fel bod rhywun yn gwthio’r botwm ‘rewind’ 
drwy’r amser. Ydyn ni’n mynd ymlaen 
neu’n mynd yn ôl? Ydyn ni wir yn brysur 
ac yn datblygu, neu ydyn ni yn yr un lle’n 
gyson – yn mynd i unlle? Dw i ddim yn 
gwybod. 

Mae’n bedwar mis ers dechrau’r clo 
mawr ac mae’r amser yn ymddangos fel 
ei fod wedi hedfan. Pan ‘dyn ni’n edrych yn ôl at y cyfnod CC 
– cyn coronafeirws – mae e’n teimlo fel oes arall bron; cwrdd 
yn Nhŷ’r Gwrhyd am ddosbarth neu wrando ar ddarlith ‘Cymru 
Ddoe a Heddiw’; rhoi cwtsh i’m hwyres ifanca; eistedd mewn 
theatr i weld ffilm neu ddrama. Nawr ‘dyn ni’n canolbwyntio ar 
gadw rhyw fath o drefn yn y tŷ – cylch di-stop o waith yn y tŷ; 
golchi’r llestri, sychu dillad, tacluso, rhoi’r biniau ma’s. Mae 
ailadrodd yn gallu’ch gwneud chi’n teimlo’n benysgafn. 

Mae’r dosbarthiadau Dysgu Cymraeg wedi ffynnu, gyda 
phobl yn chwilio am gysur a chyswllt dros Zoom i gael rhyw 
fath o strwythur, cysondeb neu symbyliad meddwl. Mae fy 
swyddfa yn edrych mwy fel swyddfa nag erioed o’r blaen ac 
mae’n wir, dyma fy ngweithle’r dyddiau hyn. 

Yr wythnos yma, dw i’n dysgu ar y cwrs Cymraeg Mewn 
Wythnos sydd yn swnio’n ddelfrydol ond dyw hynny ddim yn 
bosibl wrth gwrs. Mae’n ddwys ond nid mor ddwys â hynny! Y 
cwrs Sylfaen dw i’n ei ddysgu, ac ar y foment ‘dyn ni’n gwneud 
y dyfodol - ‘af i os ei di’ ac yn y blaen. 

Daeth yr amser i ddweud ffarwel wrth rai o’m dysgwyr sydd 
ar ddiwedd eu taith, ar Zoom, oedd yn emosiynol ar brydiau. 
Rhannon ni’r profiad o ddysgu sut i ddysgu trwy dechnoleg 
hollol newydd i ni i gyd, a ffeindion ni le rhithiol i’w rannu a 
siarad am erthygl am arlunydd sy’n byw mewn capel, neu 
chwerthin dros ‘Bywyd Blodwen Jones’ gan Bethan Gwanas, 
neu wrando ar ‘Calon Lân’ ddigidol gyda Rhys Meirion. 

Mae clybiau i ddysgwyr Cymraeg wedi bod yn rhedeg hefyd. 
Ar hyn o bryd ‘dyn ni’n darllen ‘Wal’ gan Mari Emlyn mewn un 
clwb darllen, a ‘Bywyd Blodwen Jones’ mewn un arall - nofel a 
ddarllenais yn gyntaf flynyddoedd yn ôl. Ro’n ni’n chwerthin 
am y darn pryd mae’r llyfrgellydd a’r ddysg wraig Blodwen yn 
penderfynu gollwng yr enw ‘Cen’ o’i rhestr enwau babi. pan 
mae hi’n darganfod ei fod e’n meddwl ‘dandruff’! 

Mae ‘Wal’ yn ddiddorol iawn. Dw i’n ei fwynhau yn fawr. Mae 
e’n gweithio ar lefelau gwahanol. Ar un lefel, mae e’n 
ymddangos fel llyfr Ladybird i helpu plant i’w ddarllen ond wrth 
i chi ei ddarllen e, mae’r lefelau dyfnach yn dod yn amlwg - yn 
ymwneud â pherthnasau teuluol, creadigrwydd ac yn y blaen. 
Dw i’n edrych ymlaen at blicio haen arall. 

Roedd e’n braf i gael y cyfle i weld ‘Nye a Jennie’ ar-lein gan 
Theatr na N’og hefyd am Nye Bevan a’i wraig Jenni Lee  – 
drama arbennig o dda yn enwedig yn ystod y cofnod yma pan 
mae’r GIG yn hollbwysig. Mae’n braf i gofio’r arwr a oedd wedi 
troi’r freuddwyd yn realiti. 

Tu fa’s y tŷ mae e wedi bod yn bleserus iawn i fynd i Graig 
y Nos a chwrdd â ffrind yn y parc prydferth a chlywed yr adar 
niferus yn hedfan o’n cwmpas ni a gweld gwenoliaid yn nythu 
ar lan y llyn. Mae’r braf hefyd i weld fy mab Morgan yn mynd 
ar ei feic unwaith eto i weld ei ffrindiau – braf ond eto’n ofnus. 
Mae’r byd yn brydferth ond eto’n fregus o hyd.  

Yr idiom y tro yma yw: 
Cenedl heb iaith, cenedl heb galon 

CLECS CATHERINE
 
 
 
 
 

 
Colofn i blant gan un o ddarllenwyr ifanc y Llais o Ystalyfera. 

Helo ‘na, a chroeso nôl i ‘Dyddiadur y Dyn Bach.’ Treuliais i’r 
rhan fwyaf o wyliau haf ar gefn fy meic, yn seiclo yma ac acw. 
Ar y diwrnod dwi’n ‘sgwennu hwn, rydw i wedi bod ar drip seiclo 
lan y mynydd gyda fy ffrindiau. Ces i lot 
o hwyl, ond mae’n fy mlino fi i orfod 
aros 2 fedr oddi wrthyn nhw.  

Mae pêl-droed proffesiynol wedi bod 
nôl ers dau fis cyfan nawr. Gobeithio 
bydd y cynghreiriau o dan 15 yn 
dechrau yn fuan hefyd. Mae Abertawe 
wedi gwneud yn dda ond yn anffodus, 
wedi colli allan o’r siawns i chwarae yn 
y Premier League. Roedden ni mor 
agos. 

Mae bron yn amser i fynd yn ôl i’r 
ysgol! Dyw fy ffrindiau ddim mor hapus 
am fynd yn ôl ond a bod yn onest, dw i’n gyffrous i fynd yn ôl.  

Rydw i hefyd wedi bod yn darllen llyfr o’r enw ‘Merch Becca’ 
gan Siân Lewis. Mae am ddigwyddiad hanesyddol yn y 19eg 
ganrif, lle’r oedd dynion yn gwisgo dillad merched ac yn 
ymosod ar y tollbyrth. Mae’r llyfr yn dda iawn, ac rwyf yn 
argymell.  

Hwyl am y tro. :) 
Jôc y mis: 

Rydw i wedi darllen llyfr newydd o’r enw: ‘Nid Wy’n Gofyn 
Bywyd Moethus’ gan Carl N. Lân !

DYDDIADUR Y DYN BACH 
MORGAN LLYR DAVIES-WOODROW

 

 
Jack Thomas yn holi Ffion Tomos. 

Enw: Iolo Thomas 

Oed: 15 

Byw ym mhentref: Y Glais 

Addysg: Astudio Hanes, Ymarfer Corff 
ac Adeiladwaith TGAU ym Mryn Tawe. 

Dy diddordebau: Dringo a chwarae 
criced. 

Beth wyt ti’n hoffi am GwmTawe?: Cae criced 
anhygoel a’r dafodiaith. 

Ble byddi di ymhen deng mlynedd?: Hoffwn deithio i weld y 
byd. 

Dy hoff le yn lleol a thramor? Rhossili a Morocco 

Arwyr: Jack Thomas a Alex Honnold (Dringwr heb raffau) 

Pa lyfr wyt ti’n darllen ar hyn o bryd? Wonder gan R. J. 
Palaci 

Pwy fyddet ti’n wahodd i’th pryd bwyd delfrydol a beth 
fyddai’r wledd: John Lennon a Peter Kay am Bîns ar dost. 

Dy hoff air Cymraeg? Wilmentan 

Beth sydd angen newid yn ein byd?: Mae angen i ni drysori 
ein hiaith a’i defnyddio ymhob agwedd o’n bywydau pob dydd. 

Beth sy’n dy gadw ar ddihun yn y nos?: Torïaid. 

Beth sy’n dy wylltio?: Propaganda yn y papurau newyddion. 

Pa ddyfodol sydd i’r Gymraeg?: Enfawr os yw’r rhifau’n 
dechrau cynyddu.

HOLI’R IFANC 
IOLO THOMAS



 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau mawr i Bethan Evans, Gerddi 
Maesydderwen, ar ei phenodiad fel pennaeth Ysgol Bro Tawe. 
Merch o Abercraf yw Bethan yn wreiddiol er iddi ymgartrefu yn 
ein pentref ers sawl blwyddyn. Cofiaf yn dda’r dydd y cafodd 
ei phenodi yn athrawes ifanc yn Ysgol Cynlais yn dilyn ei chwrs 
ym Mhrifysgol Caerdydd. O’r cychwyn cyntaf roedd yn amlwg 
bod ganddi’r ddawn naturiol i ysbrydoli’r disgyblion ac roedd ei 
chyfraniad i fywyd allgyrsiol yr ysgol yn amlwg i bawb. 
Dymuniadau da iddi yn ei swydd newydd ac rwy’n siŵr bydd 
disgyblion yr ysgol a’r gymdogaeth yn elwa’n fawr o’i 
gweledigaeth a’i hysbrydoliaeth. 

BYWYD NEWYDD 
Rwy’n siŵr bod sawl un ohonoch, ar ôl darllen yr erthygl uchod, 
yn ansicr ynglŷn â lleoliad Ysgol Bro Tawe. Yn wir, yn dilyn ail 
drefnu addysg gynradd yng nghylch Ystradgynlais yn 2012 
mae’r hen enwau cyfarwydd ar ein hysgolion wedi diflannu’n 
llwyr fel gwlith y bore. Yn hanesyddol wrth gwrs roedd enwau’r 
ysgolion yn cynrychioli eu cymunedau a hyd yn oed heddi mae 
trigolion y pentref yn dal i gyfeirio at eu haddysg gynnar yn 
ysgolion megis Caehopcyn, Coelbren, Penycae, Abercraf, 
Penrhos, Cynlais, Ynysgedwyn, Glan-rhyd, y Gurnos, Cwm 
twrch a Phontneddfechan. Gofynnodd ymwelydd i fi yn 
ddiweddar beth oedd tynged yr hen adeiladau yma? Yn 
ddiddorol, er aberthwyd rhai ar gyfer adeiladu tai newydd, mae 
eraill wedi cael bywyd newydd a’i hatgyfodi megis cartref gofal, 
canolfan garddio, gwestai moethus a chanolfan busnes. Felly, 
os ydych yn holi lleoliad ysgolion megis y Cribarth, Dyffryn y 
Glowyr, Golwg y Cwm neu Bro Tawe, bydd rhaid i chi chwilio 
am ddisgyblion ifanc y pentref yn hytrach na’r hen drigolion! 
Ymlaen â ni. 

LLWYDDIANT 
Mae pawb yn cydnabod ein bod wedi byw drwy gyfnod 
cythryblus a dryslyd yn ddiweddar lle rydyn braidd yn gwybod 
pa ddiwrnod yr wythnos yw hi. Ar un llaw mae rhai trigolion 
wedi derbyn profiadau o golledion ac iselder ysbryd tra bo eraill 
yn llawenhau ac ymfalchïo eu bod medru cwrdd â theuluoedd 
am y tro cyntaf ers misoedd. Ond yr hyn a’m trawodd i oedd 
sylwi, yn geg agored, ar wynebau gwragedd a rhai dynion lleol 
wrth iddynt brasgamu a phrancio fel wŷn bach ar hyd llwybrau 
cyfarwydd. Beth oedd tu ôl i’r holl egni a’r llawenydd yma, 
gofynnwch? Wel, mae’r ateb yn ddigon syml ac efallai eich bod 
chi hefyd yn gorfoleddu am y ffaith eich bod wedi derbyn 
dyddiad ac amser penodedig ar gyfer torri eich gwallt. Dyma 
fuddugoliaeth. Gobeithio yn wir fod yr arbenigwyr penodol yma 
heb anghofio eu doniau a’u talentau. 

DIOLCH I RHODRI A GARETH 
Mae pawb yn y pentref yn cydnabod yn fawr cyfraniad 
arbennig Rhodri Phillips, Maes y Gorof, yn ystod yr adeg yma 
pan mae ein capeli a’n heglwysi ar gau. Edrychwn ymlaen yn 
eiddgar at ‘Neges y Dydd’, y cwis a’r cwrdd gweddi wythnosol 
a hefyd y gwasanaeth misol. Mae llawer yn y gymdogaeth wedi 
datgan eu diolch yn barod am ei ymdrechion di-fesur. Diolch 
eto Rhodri. 
Efallai llai adnabyddus i ddarllenwyr y Llais yw’r brawd o Barc 
Tawe, sef Gareth Thomas. Mae Gareth wedi bod yn ddiwyd 
dros ben yn paratoi cyfweliadau gyda sêr y byd rygbi bob nos 
Sadwrn ers rhai misoedd. Yn wir, mae’r ffigurau diweddara yn 
dangos bod dros 330 000 wedi gwrando arno yn holi cewri’r 
gêm am eu profiadau. Braf a diddorol oedd clywed enwogion 
megis Shane Williams, Adam Jones, Zinzan Brooke a Sean 
Fitzpatrick yn rhannu eu hatgofion melys wrth sôn am y 
cymeriadau lliwgar daethant ar eu traws yn ystod eu 
gyrfaoedd. Ond yr hyn a’m trawodd yn bennaf oedd y ffaith bod 
unigolyn lleol wedi cael yr ysbrydoliaeth a’r weledigaeth i 

YSTRADGYNLAIS
drefnu’r fenter. Yn wir, mae’n rhaid cydnabod fod yna 
wahaniaeth mawr rhwng dweud a neud. Diolch i ti Gareth am 
dy frwdfrydedd a dy ddiwydrwydd ac am wneud nos Sadwrn 
yn noson i’w thrysori. 

HOWARD ROBERTS 
Blin iawn oedd clywed, yn ddiweddar, y newyddion trist am 
farwolaeth Howard Roberts, Parc Glantawe. Roedd Howard 
yn adnabyddus i bawb fel cyn-bennaeth Ysgol Gymraeg 
Ynysgedwyn ac roedd pawb a gafodd y fraint o gyd-weithio 
gydag ef yn gwerthfawrogi ei gefnogaeth a’i arweiniad doeth. 
Hyd yn oed heddi mae ei gyn-ddisgyblion yn cofio’n dda am 
bob cymorth addysgiadol a gawsant. Rhown ddiolch am ei 
fywyd ac am y cyfan oll roedd yn ei olygu i bawb a gafodd y 
fraint o’i adnabod. Estynnwn bob cydymdeimlad at aelodau’r 
teulu yn eu hiraeth a’u galar. 

CROESO I NIA LLINOS 
Braf yw croesawu Nia Llinos Thomas, Heol y Gorof i’n plith. 
Mae Nia yn ferch i Huw a Helen, yn chwaer i Ffion ac yn wyres 
fach arall i Cerys ac Allan, Parc Tawe a Glenda a John, 
Ynystawe. Ganwyd Nia ar yr aelwyd ac o ganlyniad, yn ôl ei 
thad, mae gwaed glas y Gleision yn llifo drwyddi - na nid 
Gleision Caerdydd ond Gleision Ystradgynlais, y clwb rygbi 
lleol. Llongyfarchiadau i’r teulu a dymuniadau gorau i’r dyfodol. 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau didwyll i Lyn Evans, Parc Tawe, ar gyrraedd 
carreg filltir nodedig yn ei hanes. Mae Lyn yn adnabyddus i 
bawb fel un o hoelion wyth Côr y Gyrlais a hefyd fel un o 
gerddwyr brwd yr ardal. Yn wythnosol gwelwyd Lyn yn bras 
gamu ar hyd Heol Ynysgedwyn ar y ffordd i droedio ryw fynydd 
neu fan anghysbell gyda’i ffrindiau. Dymuniadau gorau Lyn a 
diolch i’w wraig Eirian a’i deulu niferus am drefnu’r parti - yn yr 
ardd wrth gwrs. 
 

 

COFIO’N DYNER AM HOWARD 
Gyda’r tristwch pennaf y clywsom y newyddion blin fod Howard 
Roberts wedi ymadael â ni, a hynny ar ôl cystudd hir a chaled. 
Person teulu oedd Howard yn 
anad dim, yn ŵr da, rhinweddol 
i Jan, tad cariadus Alwyn ac 
Eleri, tad yng nghyfraith 
gefnogol i Lynne a Steffan ac 
yn dad-cu balch iawn i Elan a 
Lewys a brawd ffyddlon i Doug 
a’r diweddar Stuart. 

Heblaw ei fod yn meddwl y 
byd o’i deulu bendithiwyd 
Howard yn helaeth iawn gan 
nifer o ddoniau arbennig. 
Nodwn yn arbennig iddo 
dreulio ei yrfa, ar ei hyd, yn y 
proffesiwn dysgu fel athro a 
phrifathro a bu’n ddylanwad 
mawr ar genedlaethau o 
ddisgyblion. 

Roedd Howard yn fedrus 
gyda’i ddwylo a gallai droi ei law at unrhyw beth, gan gynnwys 
gwaith trwsio a chadw popeth yn hardd a thaclus o gwmpas y 
tŷ. Roedd yn arbenigwr ar dechnoleg fodern a ffotograffiaeth 
ac roedd teithio yn agos at ei galon hefyd. 

Yn naturiol fe fyddwn ni yn y Wern yn gweld ei eisiau’n fawr 
fel cyfaill, is-organydd a diacon ffyddlon am bron hanner can 
mlynedd. 

Gŵr tawel, addfwyn oedd Howard ac ar sail ei bersonoliaeth 
hynaws a’i gymwynasau parod aeth yn ddwfn iawn i 
serchiadau pawb a gafodd y fraint o’i ‘nabod. 

YSTALYFERA
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LLONGYFARCHIADAU MAWR I GREGORY, SAM A 
HANNAH 
Dyw hi ddim yn rhwydd i ddisgyblion ysgol, pan ddaw tymor 
derbyn canlyniadau arholiadau. Ond y flwyddyn hon, gymaint 
yn fwy yw’r pwysau arnynt, gan fod pethau mor wahanol i’r 
arfer. 

Gadewch i ni obeithio fod pob disgybl erbyn hyn yn teimlo 
ei fod wedi cael yn ôl ei haeddiant a bod ganddynt obaith am 
y dyfodol. 

Yn sicr iawn nid oedd angen i Gregory, ŵyr Rhys, 
Ysgrifennydd y Wern a’i briod Kath bryderu o gwbl ynglŷn â’i 
ganlyniadau TGAU. Gwnaeth yn rhagorol ymhob testun a 
astudiwyd ganddo yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae 
Gregory yn ddisgybl yn Ysgol Ramadeg Esgob Cadeirlan 
Salesbury i Fechgyn a’i fwriad yn awr yw dychwelyd i’r ysgol 
ym mis Medi i ddilyn cwrs lefel A ym Mathemateg, Mathemateg 
Ddwbl, Seicoleg a Bioleg. 

Disgybl arall sy’n dal cysylltiad agos â ni yn y Wern yw Sam, 
mab Sarah a Matthew Woodhouse ac ŵyr Doug, organydd y 
Wern. Doedd dim angen i Sam, chwaith, golli cwsg y noson 
cyn iddo dderbyn ei ganlyniadau oherwydd dyfarnwyd iddo 
yntau hefyd graddau o’r radd flaenaf ymhob testun a astudiwyd 
ganddo. Disgybl yng Ngholeg Eltham yn Ne-ddwyrain Llundain 
yw Sam ac yno y bydd yn dychwelyd ar ddechrau’r tymor nesaf 
i ddechrau ar ei gwrs lefel A ym Mathemateg, Mathemateg 
Ychwanegol, Ffiseg a Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol.  

A thra ein bod yn sôn am Sam, mae’n briodol hefyd ein bod 
yn dweud gair am aelod arall o’r teulu, sef Hannah, merch 
Catherine a Philip Straw sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol 
Caerwysg (Exeter) lle mae’n astudio’r Gwyddorau Naturiol. Ar 
derfyn ei blwyddyn gyntaf mae Hannah wedi llwyddo cystal fel 
ei bod wedi ei chymeradwyo’n bersonol gan Ddeon y 
Gyfadran. Da iawn Hannah. 

Llawenhawn, fel eu teuluoedd, yn eu llwyddiant. 

LLONGYFARCHIADAU MAWR I SYLVIA 
Trw gydol cyfnod enbydus y feirws mae’n dda clywed bod 
ambell deulu wedi cael achos i lawenhau. Felly y bu yn hanes 
Mrs Sylvia Ford, Alltygrug wrth iddi ddathlu pen-blwydd 
arbennig iawn ar 22 Awst. 
Cododd yr achlysur hapus yma galon pawb am fod Sylvia, ar 
sail ei phersonoliaeth hyfryd a dymunol, nid yn unig yn 
adnabyddus yn y pentref a thu hwnt ond ei bod hefyd yn uchel 
ei pharch yng ngolwg pawb sydd yn ei ‘nabod. Dim cadw fod 
cymaint am ei llongyfarch a dymuno’n dda iddi ar ei diwrnod 
mawr. Ychwanegwn ninnau fel cymdeithas y Wern ein 
cyfarchion gan ddymuno iechyd a nerth iddi am flynyddoedd 
lawer. 

ATGOFION MELYS AM OLIVE 
Pan ddaeth yr achos i ben yng Nghapel y Gurnos, Ystalyfera 
rhai blynyddoedd yn ôl ymdeimlodd nifer o’r aelodau, yn 
synhwyrol iawn, â’r awydd i ymuno â chynulleidfa y Wern. 
Roedd y cam yma’n naturiol iawn ac roeddwn yn falch i’w 
derbyn a’u croesawu. 

Un o’r aelodau hynny oedd Mrs Olive Williams, gwraig 
hynaws ac addfwyn a wnaeth argraff ddofn ar bawb ohonom 
yn y Wern a gyda’r sicrwydd pennaf medraf ddweud bod Olive, 
fel pob aelod arall o ddiadell y Gurnos wedi ymgartrefu yn 
hamddenol yn y Wern ac wrth ei bodd yn cyfrannu at yr 
oedfaon yn ei ffordd arbennig ei hun. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf symudodd Olive i 
Landudoch i fod yn agosach at ei merch Helen. Roedd hyn yn 
golled enfawr i ffrindiau Olive yn lleol. 

Gyda thristwch mawr fe glywsom, yn ddiweddar, fod Olive 
wedi ymadael â ni ar ôl cyfnod hir heb fwynhau’r iechyd gorau. 

Cydymdeimlwn yn ddwys â Helen a’i theulu ar ôl colli mam 
a mam-gu gariadus a gofalus. Braint oedd cael adnabod Olive 
a chael ei chwmni am gyfnod gyhyd. Melys fydd yr atgofion 
amdani. 
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Fe allwn ddweud amdano hefyd iddo gael bywyd llawn iawn 
hyd at ddwy flynedd yn ôl pan, yn anffodus iawn, ddechreuodd 
ei iechyd ddirywio. Bu’r misoedd diwethaf hyn yn rhai ingol i 
Howard, ond roedd yn gysur mawr iddo wybod fod Jan a’i 
deulu annwyl wrth ei ymyl yn gweini arno ddydd a nos. Ond er 
gwaethaf y cariad a’r gofal mawr oedd ganddynt tuag ato a’u 
hymdrechion clodwiw ymadawodd Howard yn dawel gan adael 
ei deulu i hiraethu ar ei ôl. 

Cynhaliwyd dau wasanaeth i ddathlu ac i roi diolch am fywyd 
Howard, un yn y Wern ac yna wedyn yn Amlosgfa Llanelli. Yn 
y Wern cafwyd datganiadau teimladwy iawn ar yr organ gan 
Doug, brawd Howard a chymerwyd rhan hefyd gan Sarah, nith 
Howard. Rydym yn ddyledus iawn hefyd i Rhys am drefnu bod 
y capel yn gymwys ar gyfer cynnal oedfa ac i Howard gael ei 
ddymuniad, sef cael gwasanaeth yn y Wern ar ddydd ei arlwy. 

Mawr obeithiwn fod y ddau wasanaeth yn gyfrwng bendith 
a chysur i bawb oedd yn bresennol, yn enwedig teulu Howard. 

Gwawr wedi hirnos, can wedi loes, 
Nerth wedi llesgedd, coron ‘rôl croes, 
Chwerw dry’n felys, nos fydd yn ddydd, 
Cartref ‘rôl crwydro, wylo ni bydd. 

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn a theulu Howard, yn eu colled 
a’u hiraeth ar ôl un oedd mor annwyl yn eu golwg. Melys fydd 
yr atgofion amdano. 

GENEDIGAETH 
Mae genedigaeth baban bob amser yn achlysur o lawenydd 
mawr. Felly oedd hi yn rhif 12 Heol y Wern, Ystalyfera, aelwyd 
glyd Jamie a Micha Rano pan ddaeth Elodi Haf i‘r byd; chwaer 
fach newydd i Osian ac Aneuria. Mae Andrea a Karl wedi dod 
yn fam-gu a thad-cu unwaith eto ac mae Angela a Brandon a 
Luke wrth eu bodd gyda dyfodiad Elodi Haf. A gyda balchder 
mawr mae Wendy a David, Maes-y-darren wedi dod yn hen 
fam-gu a hen dad-cu am y drydedd waith. Ardderchog yn wir. 

 
Osian, Elodi Haf ac Aneuria 

CROESO MAWR I BILLY 
JAC 
Mae Chloe a Nathan Astley 
yn byw yng Nghraig Newydd 
ac wedi dod yn rhieni am y 
tro cyntaf. Ganwyd Billy Jac, 
eu mab annwyl ar 11 
Gorffennaf. Bydd o 
ddiddordeb i ddarllenwyr y 
Llais yn Ystalyfera bod Chloe 
yn ferch i Leighton a Melanie 
ac wyres Marlene a’r 
diweddar Jackie Brown. 
Llongyfarchwn Marlene ar 
esgyn i rengoedd hen fam-gu 
am y tro cyntaf. 



 
CLEIFION 
Da yw clywed fod Mr Ieuan Williams, Heol Gwilym, adre ar ôl 
cyfnod byr yn yr ysbyty. 

MARWOLAETH 
Yn ystod yr wythnosau diwetha’ bu farw pedwar o drigolion y 
pentre’. Estynnwn bob cydymdeimlad â theuluoedd Mrs Irene 
Mason a Mr Ken Davies, Cefn Bryn Brain, a Mr Noel Davies a 
Miss Ann Davies, Ystradowen. 

Y CAPELI 
Er gwybodaeth. Ni fydd Capel Cwmllynfell yn ail agor i’r 
aelodau tan 2021. Bwriad Capel Brynllynfell yw ail-agor ym mis 
Medi. Nid oes penderfyniad eto ynglŷn ag Eglwys y Santes 
Farged. 

Y BOBLEN 
Difrodwyd un o adeiladau hynaf y pentre’ gan dân yn oriau mân 
fore 27 Gorffennaf. Roedd yn siom a thristwch i drigolion y 
pentre’ weld “Y Boblen” wedi ei ddinistrio. Tŷ tafarn oedd, yn 
wag ers amser, ond mae gan gymaint o bobl atgofion am yr 
adeilad. Roedd yn fan cyfarfod ac yn bencadlys Clwb Rygbi 
Cwmllynfell am flynyddoedd lawer. Tybed beth ddaw o’r safle 
nawr? 
 

 
Cynhaliwyd ffair i godi arian ar gyfer Tŷ Hafan yng ngardd 
gymunedol yr Allt-wen ym mis Gorffennaf. Mae’r gwirfoddolwyr 
wedi bod yn gweithio’n galed drwy gydol  y gwanwyn a’r haf 
yn tyfu blodau a llysiau ac mae’r ardd yn dipyn o olygfa erbyn 
hyn. 

Mae’r fenter wedi derbyn cefnogaeth gan Gyngor Cymuned 
Cilybebyll, Clwb Rygbi’r Allt-wen, Cronfa Fferm Wynt Mynydd 
y Betws a Chwmni Lliw Building Supplies. 

 

 
FFERMIO ORGANIG BIODYNAMIG 
Soniwyd y mis diwethaf am y modd y bu Gareth Davies, Fferm 
Cwmnantllwyd,  a’i fab, Dewi,  yn darparu cynnyrch fferm i bobl 
a oedd yn methu gadael y tŷ yn ystod y cyfnod clo. Wel, mae’n 
debyg bod eu cynhwysion salad yn cael eu cynaeafu drwy 
ddull ffermio organig biodynamig. Mae’n ddull o ffermio sydd 
yn ymateb i gyfnodau’r lleuad. Mae yna ddyddiau penodol ar 

RHOS A GELLI-NUDD

YR ALLT-WEN

CWMLLYNFELL
gyfer plannu o dan y pridd a dyddiau arbennig ar gyfer plannu 
uwchben y pridd. Yn ôl Gareth, ‘mae’n ddull hynafol o ffermio 
ond mae blas y cynnyrch yn cadarnhau y dylid ei ymarfer yn 
fwy eang’. 

DAWN GREADIGOL Y TRIGOLION 
Mae trigolion yr ardal wedi bod yn greadigol iawn yn ystod y 
misoedd diwethaf wrth iddynt baentio cerrig er mwyn i 
gerddwyr ddod o hyd iddynt, arddangos lluniau a geiriau 
ysbrydoledig yn eu ffenestri ac, yn achos pentre’ Gelli-nudd, 
creu cymeriadau i’w harddangos yn eu gerddi. A welsoch chi 
Tina Turnip a chymeriadau lliwgar eraill ar Heol y Gelli 
(Ashwood Drive)? 

COLLED 
Syfrdanwyd pentref Gelli-nudd ar ddechrau mis Awst gan 
farwolaeth sydyn ac annisgwyl Geoff Richards. Roedd Geoff 
yn ddyn poblogaidd, cymwynasgar ac annwyl iawn a oedd yn 
meddwl y byd o’i deulu. Gwelir ei eisiau’n fawr gan ei deulu a’i 
gyfeillion lu. Cydymdeimlwn yn fawr â’i wraig, Gill, y meibion, 
Nick, Jamie a Simon a’r teulu i gyd yn eu colled.   

CYSTADLEUAETH PERSIMMON 
Mae Ysgol Gynradd y Rhos wedi cyrraedd rownd derfynol 
cystadleuaeth a osodwyd gan gwmni adeiladu Persimmon, a 
hynny yn y categori Addysg a’r Celfyddydau. Y wobr fyddai 
grant o £100,000 er mwyn datblygu ardal ddysgu awyr agored 
yr ysgol. Pob lwc i’r ysgol! 

CLWB GWAWR CWMTAWE 
Bwriedir ail gychwyn Clwb Gwawr Cwmtawe ym mis Medi. 
Trefnir gweithgareddau awyr agored i gychwyn gan ufuddhau 
i’r rheolau ymbellhau cymdeithasol. Bydd Helfa Drysor nos Iau, 
Medi 10 am 6.00 o’r gloch. Pawb i gwrdd y tu fas i Dŷ’r Gwrhyd. 
Beth am i chi ferched ifanc ac ifanc eich hysbryd ymuno ym 
mis Medi?  

HANES CEFN CELFI 
Mae Brian Lodwick, Mynachlog Nedd a chyn weinidog gyda’r 
Eglwys yng Nghymru, newydd gyhoeddi llyfryn ar hanes 
ffermdy Cefn Celfi a’r meini hirion, a gofnodwyd yn Llyfr Du 
Caerfyrddin, sydd gerllaw. Pris y llyfr yw £10 ac maent ar gael 
oddi wrth Gareth Richards, 01792 846024. Bydd adolygiad o’r 
llyfr yn rhifyn Hydref y Llais. 
 

  
Y TABERNACL 

MEDDWL AM EIN GWEINIDOG 
Rydym ni oll fel aelodau yn y Tabernacl yn dymuno’n dda i 
Owen, ein gweinidog, am wellhad buan ac yn cofio ato’n 
ddiffuant gan ddiolch iddo am bopeth. 

DOREEN 
Blin iawn gennym hefyd oedd clywed am gwymp Doreen Lewis 
yn ei gardd yn ddiweddar a’i bod wedi gorfod mynd i’r ysbyty. 
Gobeithio bod pethau’n dechrau gwella erbyn hyn. 

SOAR  

AIL-AGOR! 
Mae’n braf medru adrodd y byddwn yn ail-ddechrau ein 
gwasanaethau wythnosol ar fore Sul 29 Awst, diolch i’n blaenor 
Hywel Wyn Davies, sydd wedi bod yn gofalu ar ôl yr adeiladau 
yn ystod y cyfnod clo ac wedi gwneud y paratoadau 
angenrheidiol er mwyn medru ail-agor y capel yn ddiogel. Bydd 
aelodau yn gorfod dod mewn i’r festri trwy brif ddrws y capel 
ac mae’r seddau yno wedi cael eu gosod ar wahân i bob aelod 
yn ôl y rheoliadau diogelwch. Rydym yn edrych ymlaen yn 
eiddgar at gael cwrdd â’n gilydd eto wedi’r holl fisoedd, er y 
bydd llawer o bethau am y gwasanaeth yn wahanol  - ni fydd 
modd i ni gyd-ganu, er enghraifft. Diolch i Hywel Wyn am ei 

PONTARDAWE
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waith yn gofalu ar ôl y trefniadau. Ni fydd yr Ysgol Sul yn ail-
ddechrau am y tro oherwydd y gofynion diogelwch.  

DIOLCH 
Hoffai’r aelodau ddiolch yn fawr i Rhodri Wyn Phillips am ei 
waith caled yn ystod y cyfnod clo yn cadw mewn cysylltiad â 
ni ac yn trefnu gwasanaethau, cyrddau gweddi a 
gweithgareddau i godi calon fel cwisiau, dros Zoom. Ar Sul 
cyntaf bob mis fe gafwyd gwasanaeth cymun cyfundebol gyda 
chynrychiolwyr o wyth capel yng nghylch Tawe, Nedd a Chrai 
yn ymuno gyda’n gilydd i addoli dros y we. Mae ei ofal ohonom 
yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn wedi bod yn ardderchog.  

LLONGYFARCHIADAU! 
Llongyfarchiadau mawr i Lowri, merch Daniel a Sioned 
Williams a chwaer Dewi am dderbyn canlyniadau Safon Uwch 
ardderchog. Mae Lowri wed bod yn ddisgybl ffyddlon yn yr 
Ysgol Sul ers yn ferch fach ac rydym yn dymuno’n dda iddi 
wrth iddi gymryd y cam nesaf yn ei haddysg wrth fynd i astudio 
Celf Gain ym Mhrifysgol Metropolitan Llundain. Pob lwc!  

CROESO ‘NÔL!  
Braf yw medru croesawu Bethan, merch Hywel Wyn, nôl i’n 
plith. Mae Bethan a’i gŵr Sam wedi symud nôl i’r ardal gan 
ddod i fyw yng nghartref ei mamgu, ein blaenor diweddar 
annwyl Beryl, yn Rhyd-y-fro. A hyfryd yw cyhoeddi hefyd bod 
y pâr yn disgwyl eu plentyn cyntaf. Newyddion llawen iawn! 

 
YN YR YSBYTY 
Mae Delyth Humphreys yn dal yn ysbyty Singleton ar ôl 
cwympo a thorri ei chlun a’i hysgwydd. Mae wedi cael 
llawdriniaeth ac yn gobeithio dod adre cyn hir. 

Hefyd, mae Mary Jenkins yn Ysbyty Baglan ar ôl cyfnod yn 
ysbyty Treforys, ond fel Delyth yn gobeithio dod adre’n fuan. 

MARWOLAETH 
Blin cofnodi marwolaeth Elizabeth Brown, merch y diweddar 
Ken a Margaret Brown. Cydymdeimlwn â Janet a Susan, ei 
chwiorydd a David ei brawd a’r teulu oll. Hefyd, bu farw Doris 
Joseph, gwidw’r diweddar Georgie Joseph. Estynnwn hefyd 
ein cydymdeimlad â ‘r teulu oll. 

CRWYDRO’N LLEOL 
Yr wyf wedi gweld eisiau cerdded gyda Chymdeithas Edward 
Llwyd yn ystod yr hunan ynysu yma ac wedi bod yn mynd allan 
tua 6.30 y bore am dro. Un bore es lan heol Penlan gan 
obeithio gweld y tai newydd a sut mae Rhyd-y-fro wedi 
datblygu a thynnu llun i’r archif. Yr oedd yn fore braf dros ben 
a phan gyrhaeddais y top yr oedd fel petaswn mewn awyren. 
Doedd dim sôn o Ryd-y-fro na’r Allt-wen, yr oedd pob man dan 
gymylau. 

Yr ail daith oedd lan i’r “100 steps”. Credwch fi nid cant sydd 
yna ond 192/3. Wrth groesi’r cwrs golff yr oedd yr olygfa’n 
wych, i bob cyfeiriad. Cerddais o amgylch eglwys hynafol Llan-
giwg ac i weld olion tafarn y Maendy a throi ger fferm Llwyn 
Meudwy Uchaf i’r Gwrhyd. Ymlaen trwy’r caeau a heibio’r da a 
oedd yn edrych yn syn wrth fy ngweld. Yr oedd bysedd y cŵn 
(fox gloves) yn sefyll fel milwyr a’r gwenyn yn brysur yn casglu’r 
paill. Ar ôl cyrraedd y groesffordd ar y Gwrhyd a throi’r chwith 
yr oedd y shwrne’n rhwyddach wrth fynd i lawr tua’r Travellers 
Well. Yr oeddwn yn ffodus dros ben oherwydd fe ddechreuodd 
fwrw glaw pan oeddwn tua chan llath o’r tŷ. 

Elizabeth Jones 

CAPEL Y BARAN 
Un o’m hoff gerddi yn y Saesneg yw Leisure gan y Cymro W. 
H. Davies o Gasnewydd. Mae ’na wers amserol ynddi i 
gymdeithas sydd yn rhuthro heb fynd i unman. Ac yn y cwpled 
cyntaf mae’r bardd yn gofyn, “What is this life if full of care, if 
we have no time to stand and stare”. Er nad oes oedfa wedi 

RHYDYFRO

bod yn y capel oddi ar fis Mawrth nid yw’n golygu nad oes dim 
yn digwydd. Tu fewn mae’r corrod yn brysur yn gwau eu gwe 
a’r llwch yn casglu ar y seddau segur. Tu allan, o gwmpas y 
meini llonydd, mae’r glaswellt yn dal i dyfu. A’r bonws ar ôl ei 
eillio yw’r hoe ddefodol yn y tawelwch cysegredig. A dyna pryd 
mae dyn yn dod i ddeall cerdd W. H. Davies. Ac yn y tyfiant 
rhwng y meini coffa gweld cyffro a sylwi ar ysgyfarnog, ie 
ysgyfarnog nid cwningen. Ond “scwarnog” fydden ni’n dweud. 
Ni aeth y creadur prydferth allan o’r fynwent ond ymguddio yn 
y gwair hir. Efallai bod nyth gydag e yno a rhwng dwy a phedair 
lefren ynddo. Gobeithio hynny, oherwydd mae eu rhifau wedi 
gostwng tua 80% dros y blynyddoedd diwethaf oherwydd bod 
dulliau amaethu wedi newid a gor hela a chynnydd yn rhif 
llwynogod. Hefyd fel mae pobl yn diodde’ o’r firws covid-19 
mae ‘na firws angheuol ‘haemorrhagic disease type 2 rhd12’ 
yn effeithio ar ysgyfaint y creadur diniwed yma. Y gobaith yw 
bydd yr anifail yma, wrth i lawer farw, gynhyrchu imiwnedd i’r 
firws yn y gweddill. “Herd immunity”, ble i ni glywed hwnna o’r 
blaen? Eithriad prin, os o gwbwl, yw gweld scwarnog ar 
fynyddoedd fy nghynefin heddiw. Flynyddoedd yn ôl, bron pob 
tro byddwn yn bugeilio’r defaid ar yr arosfa byddai’r cŵn yn 
codi scwarnog a byddent yn anghofio’r defaid ac yn cwrso’r 
scwarnog heb obaith ei ddal. Mae’n debyg bod sgwarnog yn 
gallu rhedeg tua 50 deg milltir yr awr a chi defaid tua 30 milltir 
yr awr. Mae’r scwarnog wedi cael lle’n ddwfn yn ein chwedlau 
fel cenedl. Credir bod y creadur prydferth yma â chysylltiadau 
arallfydol. Yn y ddogfen Ladin Historia Divae Monacellae mae 
‘na sôn am y Santes Melangell yn cuddio scwarnog o dan ei 
chlogyn rhag i helgwn y Brenin Brochwel Ysgythro o Bowys ei 
ladd. Dywedir fod y cŵn yn gwrthod dod yn agos ati oherwydd 
eu bod yn synhwyro sancteiddrwydd y ferch ifanc. Gymaint yr 
argraff ar y Brenin nes iddo roi darn o dir iddi i godi eglwys sydd 
yno hyd heddiw, ac yn lle werth ei weld. Santes Melangell yw 
nawddsant scwarnogod. Nododd y naturiaethwr a’r 
hynafiaethydd Thomas Pennant pan ymwelodd â’r eglwys, yn 
y ddeunawfed ganrif, bod yr ardalwyr yn cyfeirio at y 
scwarnogod fel Ŵyn Melangell. Ond yn agosach at ein cyfnod 
ni os ewch i Aberpennar (Mountain Ash) fe welwch ar y sgwar 
gerflun hyfryd o Guto Nyth Bran, y dyn cyflymaf yn y byd. Gallai 
ddal scwarnog wrth redeg yn gyflymach nag ef. 
Ar hyn o bryd mae Capel y Baran, fel llawer achos, yn trafod 
pryd i ail agor. Y teimlad cyffredinol yw aros am ychydig i weld, 
yng ngwyneb y llacio, yr effaith. Fel ein hatgoffir gan ein Prif 
Weinidog Mark Drakeford “nid yw’r firws wedi diflannu o bell 
ffordd”. 
 

 
NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore.   

MIS MEDI 
15 Oedfa Ddiolchgarwch am 6.30 yr hwyr.  Pregethir gan 

y Parchg Eirian Wyn, Seion Newydd 
20 Y Parchg Glan Roberts 
27 Sul y Cyfundeb wedi ei ohirio tan 2021.  Dim oedfa yn 

Nebo 

MIS HYDREF 
  4  Mr Huw Slaymaker 
11  Cyrddau Mawr 10.30yb gyda’r Parchg John Talfryn Jones 
18  Y Parchg Clive Williams L.R.A.M. 
25  Y Parchg Owen Pugh 

Croeso’n ôl i gydaddoli yn Nebo ar ôl y pandemic creulon. 
Carwn gydymdeimlo gydag aelodau Nebo a gollodd aelodau 
o’u teulu neu ffrindiau yn ystod y cyfnod diweddar yma. Mae 
ein gweinidog y Parchg Owen Pugh wedi bod yn sâl ers peth 
amser. Ein dymuniad fel Eglwys yw i Owen gael adferiad a 
nerth o’r newydd i’n harwain i’r dyfodol. Yr un yw ein dymuniad 

FELINDRE

9



i Wendy Ellis, Ysgrifennydd Cyfundeb yr Annibynwyr Gorllewin 
Morgannwg, ar ôl iddi hithau gael triniaeth lawfeddygol 
ddechrau’r flwyddyn. Rydym yn ddiolchgar iawn i Sharon Byng 
am sicrhau fod newyddion Felindre yn cael ei ddanfon a hithau 
hefyd wedi syrthio a thorri asgwrn yn ei choes. Gwellhad llwyr 
a buan i bawb. 

DINASYDDION HŶN 
Diolch i bawb a fu’n ffyddlon i’r Gymdeithas yn ystod y flwyddyn 
ond oherwydd gorfod cadw pellter mae popeth wedi cael ei 
ganslo tan y flwyddyn nesaf. Blin oeddem glywed bod un o’r 
ffyddloniaid, sef Mair Thomas, Treforys, wedi cwympo a thorri 
asgwrn neu ddau. Er iddi fod mewn dau neu dri ysbyty mae 
Mair yn dal i wenu ac yn gweld eisiau’r Llais a newyddion y 
Cwm. 

NOSON LAWEN 
Bu’n rhaid gohirio’r Noson Lawen a’r raffl a drefnwyd ar gyfer 
eleni tan 18 Mehefin, 2021. Bydd raffl a’r un artistiaid yn 
bresennol.  

 

 
 

 
GRADDIO 
Llongyfarchiadau i Rhiannon James, Heol y Mynydd, merch 
Darren a Bethan, ar dderbyn gradd Dosbarth Cyntaf mewn 
Cyfryngau, Newyddiaduriaeth a Diwylliant ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Yn yr un modd, llongyfarchiadau i Sara Dafydd, 
Rhyd-y-gwin, merch Janet Rowlands, ar dderbyn gradd 
Dosbarth Cyntaf mewn Cymraeg a Newyddiaduriaeth, hefyd 
yng Nghaerdydd. Pob dymuniad i’r ddwy ohonynt y flwyddyn 
nesaf wrth iddynt barhau a’u hastudiaethau. 

SWYDDI NEWYDD 
Pob dymuniad da i Miranda Williams, yr Allt-wen, yn ei swydd 
newydd yn ysbyty N.P.T. ym Maglan. Mae bellach yn Nyrs 
Arweiniol Addysg yno ar ôl gadael Ysbyty Treforys. Mae’n briod 
â Gwyn ac yn ferch i Audrey a Vince James, y Lôn. Hefyd, 
llongyfarchiadau i Bethan James, Heol y Mynydd ar ei 
dyrchafiad i swydd Matron yn Uned Gofal Dwys Ysbyty 
Treforys. Gwraig Darren yw Bethan a merch Morlais Williams, 
Treforys. Mae’r ddau deulu yn falch iawn o’u llwyddiant ym myd 
y gwasanaeth iechyd. 

CYDYMDEIMLO 
Fel aelodau ym Mhantycrwys a’r gymuned leol rydym yn 
cydymdeimlo gyda theulu’r ddiweddar Gwenfil (Gwen) Davies, 
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gynt o Heol Clydach a fu farw ym mis Awst yn 91 oed. Yn wraig 
i’r diweddar Mathew Penry, mam Huw, mam yng nghyfraith 
Christine a mam-gu Cathy a Lisa, roedd yn wreiddiol o 
Benclawdd ac wedi byw ar y Graig am dros 60 o flynyddoedd 
nes i afiechyd ei gorfodi symud i gartref Mayflower. Yn aelod 
ffyddlon a gweithgar roedd bob amser yn serchus a hawddgar. 
Cynhaliwyd angladd breifat deuluol yn Amlosgfa Treforys o dan 
ofal Mr Gareth Hopkin a chladdwyd ei gweddillion ym 
Mhantycrwys. Coffa da amdani. 

PRIODAS AUR 
Llongyfarchiadau gwresog i Vivian a Judith Thomas, 
Waunsterw, Rhyd-y-fro, ar ddathlu eu Priodas Aur ym mis 
Awst. Priododd y ddau yn Adulam Pontardawe. Cynhaliwyd 
dathliad teuluol yn y tŷ gyda’u merch Catherine, mab yng 
nghyfraith Huw, wyron Carys a Rhys a rhieni Huw. 

HANES Y PENTREF A GLYN COCH 
Mae Ioan Richard, yn ystod y misoedd diwethaf, wedi bod yn 
casglu a chofnodi hanes y pentref a’r ardal cyfagos. Os hoffai 
unrhyw un dderbyn copi, croeso i chi gysylltu gydag ef. Yn 
ogystal, mae’n ymchwilio i weithfeydd glo y Cwm a Glyn Coch. 
Os oes gan unrhyw un wybodaeth neu luniau bydd Ioan yn 
falch o glywed. 
 

 
Mae’r cyfnod diwethaf yma wedi bod yn anodd iawn. Erbyn hyn 
mae cyfnod y cysgodi wedi dod i ben ond mae pobl dal yn ofni 
mynd mas. Er gwaethaf cynigion y Llywodraeth i gael pobl i 
ddod allan mae pobl yn gyndyn ac yn ofnus o wneud hynny. 
Mae marwolaethau yn digwydd a’r claddu yn mynd yn ei flaen 
heb lawer o neb yno. Ac mae’n chwithig methu cydymdeimlo 
fel yr hoffem. 

TRISTWCH 
Trist oedd clywed am ddamwain fu yn yr afon Clydach yn ystod 
yr wythnos gyda gŵr yn colli ei fywyd. Mae’r llif sydd wedi bod 
yn yr afon yn ddiweddar yn uchel ac mae gofyn bod yn ofalus 
iawn yng nghanol tywydd erchyll o fellt a tharanau. 

COFIO’R PARCHG KENNETH M. LINTERN 
Roedd 11 Mawrth, 1953 yn ddiwrnod llawen i ddisgyblion Ysgol 
Ramadeg y Bechgyn yn y Porth, y Rhondda. Cawsant hanner 
diwrnod o wyliau am fod un ohonynt, Kenneth Lintern, o 
Dreherbert, wedi ennill ysgoloriaeth i Brifysgol Rhydychen. 

Disgleiriodd yno gan raddio ddwywaith, mewn ieithoedd, a 
diwinyddiaeth, yng ngholegau’r Frenhines a Mansfield. Gallai 
yn hawdd fod wedi aros yn y byd academaidd yn athro 
prifysgol, ond roedd yr alwad i’r weinidogaeth Gristnogol yn 
gryfach. 

Gwasanaethodd mewn tair ardal, yng nghylchoedd 
Llantrisant, y Trallwng a Llangadog, cyn ymddeol i Glydach yn 
2008. 

Byddai yn paratoi yn drylwyr at y Sul. Roedd yn nabod yr 
Ysgrythurau fel cefn ei law. Roedd llwyfan eang i’r oedfa, 
darnau o bob rhan o’r Beibl, gan gynnwys yr Apocryffa, yn cael 
eu plethu at ei gilydd ac emynau yn estyniad i’r thema, ynghyd 
â sylwadau am yr emyn a’r dôn a’r awdur. 

Byddai wrth bregethu yn traethu dyfnion bethau’r ffydd, gan 
ddatgelu gwirioneddau oedd o’r golwg gynt, a’r gynulleidfa yn 
ymwybodol mai pigion yn unig o’i wybodaeth a’i ddealltwriaeth 
a ddeuai i’r golwg. Teimlem ei fod wastad y ein tywys at galon 
yr efengyl, a’i pherthnasu i amgylchiadau heddiw. 

Roedd gofal mawr ganddo hefyd am ffyddloniaid ei braidd. 
Cofiai ddyddiadau achlysuron dwys a chysylltu â’r teulu ar yr 
union ddiwrnod. 

Mwynhâi drafodaeth a storiâu. Bu llawer o hwyl wrth osod y 
byd yn ei le ac o chwerthin rhyngddo a’i ffrindiau. Roedd yn 
gyfaill unplyg a didwyll a chwbl egwyddorol. 

CLYDACH
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Prin iawn oedd ei deulu, ond pob un yn werthfawr iawn yn 
ei olwg. Bu ei dad farw pan oedd Kenneth yn grwt bach chwech 
oed. Roedd yn agos iawn at ei fam a’i fam-gu a’i dad-cu. A bu 
eglwys Annibynnol 
Carmel, Treherbert, 
a’i gweinidog, y 
Parchg Emrys M. 
Jones yn feithrinfa 
gynnes iddo. O 
ddyddiau ysgol bu 
Mary, hithau o 
Garmel yn gariad ac 
yn wraig iddo. Roedd 
yn hollol amlwg eu 
bod yn meddwl y byd 
o’i gilydd, a go brin 
iddo ddod yn rhydd 
o’i alar amdani. 

Doedd dim pall ar 
ei edmygedd a’i 
ddiolch am Fiona ac 
Olwen. Roedd 
cyfeillgarwch cynnes 
â’i feibion yng 
nghyfraith, Bill a 
Vere, hefyd. Yn goron ar y cwbl, roedd ei ŵyr, Llywelyn - “os 
mêts, mêts,” 

Braint yw cael cofio cawr cadarn a roddodd ei alluoedd a’i 
galon yng ngwasanaeth Iesu. 

D.M.H. 
Er cof am y Parchedig Kenneth Lintern 

Ysgolheictod a ddodir – yn y gro, 
           Gair eofn a gleddir ; 
    I’w bridd duwioldeb roddir, 
    A gwas y Cwrdd i’w gwsg hir. 
 
Rhoddi dysg yn y pridd dwys, - a’r marwor 
           Ger Mary i orffwys, 
    A dyma’r gŵr diamwys ; 
    Heddiw bydd yn rhydd o’i bwys. 
 
Yn ieuanc, fe gyrchai fywyd – uchaf 
            Rhydychen ; bu hefyd 
    Yn ddarn o’r Rhondda o hyd, 
    Yn rhan wâr o’r hen weryd. 
 
Yn ei god fe gludai’r Gair – i feysydd 
            Ei ddefosiwn disglair ; 
    Heuodd y Gwir, trodd y gwair 
    Ar waun yn ŷd yr Henair. 
 
Gweai iaith y pregethwr, - a manwl 
           Oedd min yr esboniwr, 
    A daeth gwybodaeth y gŵr 
    Yn wledd hael i addolwr. 
 
Llais hyglyw Duw, eto’n dad ; - anwylyd 
            Ei deulu amddifad, 
    A’r pentre’n brin o’i gennad 
    Nos a dydd yn ei dristâd. 
 
Ond yn y cof dyna Ken – a’i alwad 
            Bob Sul o fro’r niwlen 
    I ddolydd lle bydd heulwen  
    Ei Ysgrythur bur yn ben. 

Robat Powell 

DATHLU PRIODAS 
TAL AC IRIS WILLIAMS 
Llongyfarchiadau i Tal ac Iris Williams ar ddathlu 65 mlynedd 
o fywyd priodasol. Priodwyd hwy yn Eglwys Sant Pedr ym 

Mhontardawe ac mae ganddynt ddau o blant, Sian a Gareth, 
a thri o wyrion sy’n dod a llawer o bleser iddynt. 

Mae ‘r ddau yn gyfarwydd i bobl Cwmtawe, y ddau wedi bod 
yn athrawon yn yr ardal; yr Allt-wen a Llangiwg lle bu Tal yn 
bennaeth am 21 mlynedd. Buont wrthi yn brysur yn cofnodi 
hanes a chyhoeddi llyfr ar y llun enwog Salem gan Curnow 
Vosper. Anghofiaf fyth pan oeddwn yn dosbarthu’r Llais yn yr 
wythdegau a mynd â’r papur i’w cartref- roedd Tal weithiau yn 
y garej ac roeddwn bob amser yn rhyfeddu ac yn eiddigeddus 
o daclusrwydd y silffoedd yno! Mae creu a chrefftio wedi bod 
yn rhan mawr ym mywyd Iris ac mae ei gwaith diflino gyda’r 
grŵp gwnïo S.O.S (Share our skills) yng Nghlydach wedi bod 
yn fodd i rannu ei dawn a helpu eraill i ddysgu crefftio. Drwy ei 
hymdrechion hi a’r grŵp maent wedi codi miloedd o bunnau at 
wahanol elusennau. Ar un adeg bu Tal ar Gyngor Cymuned 
Rhwngdwyclydach a Phontardawe ac wedi gwasanaethu’r 
gymuned yn ffyddlon. Diolchwn i’r ddau am eu gwaith dros y 
blynyddoedd a dymunwn bob bendith iddynt i’r dyfodol.  

 

WALFORD DAVIES 
Ychydig yw’r rhai sy’n gallu 
dweud iddynt fyw yn yr un 
ardal ar hyd eu hoes. 

Cafodd Walford ei fagu yn 
ardal Caemawr yng 
Nghlydach ac arwahân i 
ddwy flynedd ar ȏl iddo briodi 
Mary a byw yn Heol y Nant, 
bu’n byw yn Heol Orpheus 
yn Ynystawe. Dim ond dau 
o’r deiliaid presennol sydd 
wedi byw yno ers adeiladu’r 
tai. Arferai Walford fynd ar ei 
feic i weithio yn Felindre a gweld y tŷ yn cael ei adeiladu. Mae 
gan nifer o bentrefwyr yr ardal luniau a baentiwyd gan Walford. 
Roedd wrth ei fodd yn peintio yn y stydi ac wedi arddangos ei 
waith yn aml yn yr ardal. 

Dymuniadau gorau iddo wrth symud i fyw i Gaerfyrddin. 
Cafodd gymdogion ardderchog yn Ynystawe ac rwy’n siwr caiff 
groeso mawr gan wŷr Shir Gâr hefyd. 

PRIODAS ARIAN 
ANNETTE A DEWI 
Maen anodd credu lle mae’r blynyddoedd wedi mynd! “Diolch 
i bawb am eu cyfarchion ar adeg dathlu ein Priodas Arian. A 
ninnau’n dau wedi colli ein priod yn ifanc rydyn wedi cael pum 
mlynedd ar hugain o hapusrwydd yng nghanol teulu a ffrindiau. 
Rhoddodd y cyfnod hwn glo ar y dathlu hefyd ond fe lwyddwyd 
cael y plant a’u teuluoedd i’r ardd yn yr heulwen” 

Deuawd yw anthem Dewi - ac Annette, 
            Ac un hwyr daeth iddi 
    Nodau arian drwy’r deri 
    A serch bro i’w heilio hi. 

 Robat Powell 
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Y Parchg Kenneth Lintern  
a’i ŵyr Llywelyn 



Dwy galon a’u haelioni - yr arian 
            a’r oriau sy’n llonni, 
    rhoi heniaith fel rhieni, 
    rhoi cartref sy’n nef i ni. 

 Non 

 

SIOP SIARAD 
Trwy’r cyfnod clo mae Siop Siarad a drefnir drwy Tŷ Croeso 
wedi cael ei gynnal ar y we drwy Zoom. Ar hyn o bryd mae’n 
cwrdd ar fore Gwener am 9.45. Os carech ymuno i ymarfer 
eich Cymraeg, cysylltwch gyda Alan Cram/neu Annette 
(843440). Mae ‘na groeso i bawb, dysgwyr a rhai sy’n siarad 
yn rhugl. 

CAPEL Y NANT 
Fel nifer o gapeli eraill yn yr ardal rydyn wedi ceisio cysylltu 
gyda’n gilydd drwy wahanol ffyrdd. Llwyddom i gysylltu gyda’r 
aelodau drwy ein misolyn Bwrlwm. Cynheuwyd Cannwyll y 
Nant - egwyl fer o ddarllen, gweddi a thawelwch, drwy Zŵm o 
dan ofal Fiona bob nos Fawrth ac mae wedi bod yn fendithiol 
iawn. Diolchwn i’n harweinydd Robat a Dewi am baratoi Oedfa 
Pum munud ar e-bost a hefyd diolchwn i’r tîm o wirfoddolwyr 
sydd wedi bod yn dosbarthu i’r rhai sydd ddim ar y we. 
Llwyddom i gynnal Oedfa Gymun ar y we ar ddechrau pob mis. 
Drwy Hwyl a Joio cadwn gysylltiad gyda’r plant. Mae ‘na 
ymdrechion mawr wedi eu gwneud i gadw cysylltiad. Mae’r 
cyfyngiadau yn dechrau cael eu llacio ac rydym wrthi yn anelu 
a pharatoi ar gyfer ailagor ym mis Medi. Mae ‘na ganllawiau 
trylwyr i’w dilyn ac mae gwresogyddion sy’n chwythu aer twym, 
fel sydd gyda ni, ddim yn help. 

MERCHED Y WAWR 
Mae Merched y Wawr yn genedlaethol yn gobeithio bydd y 
canghennau yn gwneud ymdrech arbennig i ailagor yn ystod y 
tymor. Bydd rhifyn dwbl o’r Wawr yn barod i’w ddosbarthu ar 
Fedi 1af. 

Cafwyd cyfarfod rhanbarthol o’r Mudiad yn ystod mis 
Mawrth lle cafwyd cyfle i ddiolch i Malvina Ley sydd wedi bod 
â chysylltiad gyda’r Rhanbarth am dros hanner can mlynedd. 
Diolchwyd iddi am ei gwasanaeth a’i hymroddiad i’r Mudiad am 
gynifer o flynyddoedd. Roedd ‘na fwrlwm yn y saithdegau. 
Mae’n hegni wedi cynnal diwylliant mewn sawl cornel o’r sir. 
Hyderwn bydd yr un ymdrech a’r dyfalbarhad i’w weld eto. 
Bydd hanner can mlynedd ers dechrau Cangen Clydach gyda’r 
ddiweddar Wendy Richards yn gwthio’r cwch i’r dwr. Mae nifer 
ohonom wedi bod yn rhwyfo ers hynny. Efallai taw tu allwn 
byddwn yn cwrdd ym mis Medi neu Hydref. Gobeithio gwnawn 
gefnogi’r elusen werthfawr hon. 

“Ein hiaith a’n gwlad, fe’u carwn mwy na mwy 
Fe bery popeth hardd tra paront hwy.”

 
MARWOLAETHAU 
Ar ddechrau mis Awst 
clywsom am farwolaeth un o 
feibion mwyaf hoffus a 
chymwynasgar ein pentref, 
sef Keri Evans, ac yntau ond 
yn 61 oed. Roedd Keri yn fab 
i Gomer a Marina Evans, 
Stryd William/Heol y 
Llwynau, ac addysgwyd yn 
Ysgol Trebannws, Ysgol 
Gyfun Ystalyfera ac Ysgol 
Gyfun Cwmtawe. Symudodd 
i astudio yn Athrofa Addysg 
Caerdydd cyn cael swydd fel 
athro Addysg Gorfforol yn 
Ysgol Gyfun Gymraeg 
Glantaf yn y brifddinas. 
Roedd ganddo ddawn 
amlwg mewn amrywiaeth o 
gampau chwaraeon, gan 
gynnwys Gymnasteg, Athletau a hyd yn oed Dawnsio Gwerin, 
ond ym maes rygbi gwnaeth ei farc yn bennaf. Chwaraeodd 
fel bachwr dros dîm Ysgolion Cymru dan 16 oed, yn ogystal â 
chynrychioli Clwb Caerdydd rhwng 1981 ac 1985. Bu’n 
ddyfarnwr rygbi uchel ei barch, a bu’n weithgar yn ceisio 
datblygu hyfedredd dyfarnwyr ifanc, ar ran Undeb Rygbi 
Cymru. Ond mae’n siŵr taw fel athro a hyfforddwr plant a phobl 
ifanc yng Nglantaf gwnaeth ei gyfraniad mwyaf. Bu Keri yn 
ffigwr allweddol yn natblygiad rhai o chwaraewyr amlycaf y 
degawdau diwethaf, sef Jamie Roberts, Nicky Robinson, 
Jamie Robinson, Huw Harries a Rhys Patchell, i enwi ond 
ychydig. Ysgrifennwyd teyrngedau lu iddo ar y cyfryngau 
cymdeithasol, yn canmol cyfraniad “Mr Ev’s” at eu haddysg. 

“Bu’n athro, yn hyfforddwr ac yn ysbrydoliaeth i 
genedlaethau o blant a gamodd trwy glwydi Ysgol Glantaf. 
Bonheddwr, dyn caredig, dyn cynnes”, dywedodd maswr y 
Sgarlets a Chymru, Rhys Patchell am ei gyn-athro. 

“Roedd yn cael ei gydnabod fel athro ardderchog oedd yn 
dwlu ar rygbi, ond yn bwysicach fyth iddo oedd ein bod yn 
datblygu i fod yn ddynion da”, meddai canolwr y Dreigiau, 
Cymru a’r Llewod, Jamie Roberts amdano.  

Mae eu geiriau diffuant yn adrodd cyfrolau.  
Ond uwchlaw’r cyfan, roedd Keri yn ddyn teulu. 

Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’i weddw Iola, ei blant Elin Kate 
a Dafydd, ei wyres 7 mis oed, Cadi, ei chwiorydd Gaynor a 
Janet Ann, ei frawd Gerwyn, a’u teuluoedd. 

Ergyd arall oedd clywed am farwolaeth ddiweddar Gareth 
Thomas, yn 61 oed. Er mai crwt o Heol Capel oedd ‘Gaz’, fel 
oedd pawb yn ei adnabod, a dreuliodd y mwyafrif o’i fywyd yng 
Nghlydach, cofiwn iddo dderbyn ei addysg gynradd yn Ysgol 
Trebannws. Roedd Gaz yn fachgen hawddgar a hoffus iawn, 
a phawb â gair da iddo. Cydymdeimlwn yn ddiffuant gyda’i 
blant Keiren a Lewis, ei wyresau Ruby, Olivia, Imogen a 
Matilda, ei ŵyr Alfie, a’i frodyr Christopher a Howell. Coffa da 
iawn amdano. 

Y CLWB RYGBI YN DIOLCH I’R GWASANAETH IECHYD A 
MIND 
Ar benwythnos Mai 22-24, gwnaed ymdrech arwrol gan 
ddegau o blant ac oedolion sy’n gysylltiedig â Chlwb Rygbi 
Trebannws i godi arian at y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol 
a’r elusen iechyd meddwl, MIND. Y bwriad gwreiddiol oedd 
cerdded, rhedeg neu seiclo 1,897 milltir ar hyd a lled yr ardal 
leol dros y tridiau. Ond erbyn y nos Sul roedd y pellter a 
gyflawnwyd wedi codi at 10,077 o filltiroedd. Ymdrech cwbl 
wych! O ganlyniad, llwyddwyd i godi’r swm anrhydeddus iawn 

TREBANNWS
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o £9,960. Cafwyd perfformiadau nodedig gan gymaint o bobl: 
yn cynnwys Daniel Davies, un o hyfforddwyr yr adran 
ieuenctid, a lwyddodd i gwblhau tri hanner marathon mewn 
tridiau; Paul Hall, un arall o hyfforddwyr yr adran ieuenctid, a 
seiclodd dros ddau gan milltir ar y penwythnos; a Jay Weaver, 
un o chwaraewyr y tîm cyntaf, a seiclodd o’i gartref yng 
Nghwmafan i Drebannws a nôl, tair gwaith dros y penwythnos. 
Gwn fod y trefnwyr yn ddiolchgar iawn i gyn-fewnwr Cymru a’r 
Llewod, Robert Jones, sydd hefyd yn un o hyfforddwyr y tîm 
dan 12 oed, am drefnu fod rhai o enwau mawr y byd rygbi wedi 
anfon negeseuon ar-lein yn dymuno’n dda i’r Clwb yn y fenter, 
neb llai na Gavin Hastings, Will Carling, Gareth Edwards, 
Justin Tipuric, Nigel Owens a llawer mwy. Llongyfarchiadau 
mawr i bawb a fu’n rhan o’r fenter wych yma.  
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YSGOLION YN AIL-DDECHRAU 
Dymunwn yn dda i blant a staff ein hysgol bentref wrth iddynt 
geisio dychwelyd  i ryw fath o drefn arferol ar ddechrau mis 
Medi. Nid tasg hawdd fydd ail-afael yn yr awenau ar ôl cyfnod 
estynedig o ofid ac ansicrwydd i blant, rhieni a gweithwyr ysgol, 
ond gobeithiwn am ddyddiau gwell ar y gorwel. 

ARHOLIADAU ALLANOL 
Llongyfarchiadau i bob un o blant y pentref dderbyniodd eu 
canlyniadau Safon TGAU, BTec, Uwch Gyfannol (AS) ac Uwch 
(A) yn ystod yr wythnosau diwethaf, er gwaetha’r smonach lwyr 
a grëwyd gan yr ‘algorithm’ felltigedig a achosodd gymaint o 
dor-calon i blant ledled y wlad. Dymuniadau gorau i bob un o’n 
pobol ifanc, wrth iddynt fentro at y cam nesaf o’ch gyrfaoedd. 

SIOP TŶ’R GWRHYD  
Wrth i’r cyfyngiadau Coronafeirws gael eu codi’n raddol mae 
ein siop lyfrau wedi llwyddo ail-agor ers diwedd Gorffennaf. 
Er nad oes modd mynd i mewn i’r siop yn sgîl y rheoliadau 
dioglewch, y newyddion da yw ein bod wedi dechrau trefn 
newydd o archebu a chasglu wythnosol i’n cwsmeriaid. Drwy 
gysylltu dros Facebook neu ebostio post@gwrhyd.cymru, 
neu drwy ein ffonio ar 07990 153730 gallwch archebu llyfrau 
Cymraeg i bob oed, CDs a DVDs, cardiau Cymraeg neu 
gylchgronau. Nid yw ein rhif ffon arferol yn weithredol ar hyn 
o bryd. Fe fyddwn yn cymryd taliad drwy gymryd eich 
manylion cerdyn ac yn trefnu apwyntiad i chi gasglu eich 
archeb. Fe fyddwn yn rhoi gwybod am unrhyw newid o ran 
oriau agor y siop neu’r drefn archebu drwy ein rhestr ebost 
ac ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Y CLWB DARLLEN I BLANT  
Mae’r Clwb Darllen i Blant wedi bod yn cyfarfod drwy’r haf 
dros Zoom ac wedi hoe ar ddiwedd awst fe fydd yn ail-
ddechrau eto ar 4 Medi. Mae croeso i blant oedran cynradd 
ymuno er mwyn cael cyfle i ymarfer eu Cymraeg wrth drafod 
llyfrau, gwrando ar stori a gwneud crefftau. Mae’r clwb arlein 
yn cael ei gynnal ar Zoom bob prynhawn dydd Gwener rhwng 
4-5pm. Mae hefyd grŵp arbennig ar Facebook ar gyfer yr 
aelodau i rannu eu crefftau a’u hadolygiadau o lyfrau. Os 
hoffech chi ymaelodi gyda’r Clwb ebostiwch 
post@gwrhyd.cymru  gyda manylion eich plentyn fel y gallwn 
anfon dolen atoch er mwyn i chi fedru ymuno â ni.  

LLONGYFARCHIADAU LAURA !  
Llongyfarchiadau mawr i Laura Hughes, ein cynorthwy-ydd 
dawnus, ar raddio o Brifysgol Abertawe gyda gradd Dosbarth 
Cyntaf yn y Gymraeg. Dywed Laura, sy’n gyn-ddisgybl yn 
Ysgol Gymraeg Gellionnen ac Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn 
Tawe, bod y dewis i astudio ym Mhrifysgol Abertawe yn 
“ddewis hawdd” iddi.  

“Roeddwn eisiau aros yn Abertawe ac astudio Cymraeg 
oherwydd mae gen i ddiddordeb yn bennaf yn y maes 
ysgrifennu creadigol.”  Bu’r tair blynedd yn Abertawe yn rhai 
o flynyddoedd gorau ei bywyd, meddai.  

“Cefais brofiad arbennig yn 
astudio trwy’r Gymraeg wrth 
dderbyn cefnogaeth gyson 
gan Academi Hywel Teifi 
trwy gydol fy ngradd 
israddedig. Mae’r 
manteision o astudio 
trwy’r Gymraeg yn faith. 
Derbyniais y brif 
ysgoloriaeth gan y Coleg 
Cymraeg ac roedd yn 
gymorth ariannol mawr. 
Bu’r profiad o wneud 
Tystysgrif Sgiliau Iaith 
hefyd yn werthfawr i wella 
a mireinio fy iaith a chael 
cymhwyster arall i roi lawr ar 
y CV!” 

Cafodd Laura hefyd gyfle i 
weithio yn Nhŷ’r Gwrhyd wrth gwrs yn 
ystod ei chyfnod yn y brifysgol, gan hybu a hyrwyddo’r iaith 
Gymraeg yn y gymuned leol, ac mae hi’n dal i weithio yno. 
Mae ganddi neges i’r rhai sy’n mynd i astudio i Brifysgol 
Abertawe eleni :  

“Os oes modd i chi astudio rhai o’ch modiwlau trwy’r 
Gymraeg,” meddai Laura, “ewch amdani! Manteisiwch ar y 
cyfleoedd sydd ar gynnig i chi a thaflwch eich hun i mewn i 
gymuned Gymraeg y brifysgol. Wnewch chi ddim difaru!” 
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Mae Jane Davies, Lôn Catwg, Gelli-nudd wedi cyfansoddi 
cadwyn o dribannau sy’n disgrifio’r hyn a ddaeth ar eu traws 
tra’n cerdded llwybrau ei chymdogaeth. 
 

Mesurau, profion, rhifau 
Cofnodi cyfyngiadau. 
Cerddaf ymlaen I godi’r llen 
Fy mhen yn y cymylau. 
 
Dwi’n dechrau cyfrif camau 
Ac yna rhif sillafau, 
Meddyliau nawr, mae hyn yn ffaith 
Sy’n troedio taith tribannau. 
 
Darganfod newydd lwybre 
Wrth gerdded Coed Cwmtawe 
A meddwl am y glowyr cynt 
A’ dyddiol hynt i’r gweithle. 
 
Ymlwybro dan y gwyrddni 
A chor y wig yn canu, 
Ymlaen I ddringo tramffordd serth 
Mor falch am nerth ac egni. 
 
Wrth gerdded tua’r Wigfa 
Mis Ebrill ar ei ora’ 
Mi glywaf gân ‘’y gwcw lon’’ 
Yn treiddio tôn Corona. 
 
Sylwi ar enwau llefydd 
Fel petai o’r newydd 
“Hendre Caradog”, “Sŵn y Nant” 
Trigfannau pant a mynydd. 
 
Dan goedwig tal hynafol 
Yr heulwen sydd yn wyrthiol 
Carpedi glas o glychau’r gog 
Mae’n dir-Nan-Og ymylol. 
 
Ar lawr y goedwig heddi 
Dau drysor sy’n serennu – 
Y garlleg gwyllt a blodau’r gwynt 
Bu gynt ac eto’n synnu. 
 
Wrth ddilyn i Darenni 
Y llinyn rhwng y glesni 
Ac edrych dros y cwm o bell 
Daw ysbryd gwell i’m llonni. 
 
Gyferbyn â “Llwyn-Celyn” 
Dros sticil a chae melyn, 
Er ddim yn sicr ble fi’n mynd 
Ffrind ffyddlon sy’n fy nilyn. 
 
Pwy fu’n troedio’r ffordd fach hon     
I gyrraedd cwrdd yn brydlon? 
Trwy gae a chlwyd a thros y wal 
At rai sy’n dal yn ffyddlon? 
 
Dwi’n cofio y cusanu 
A’r gwasgu rhwng y clwydi, 
Cymaint o “bicnics” yn yr haf 
Mor braf oedd y cwmpeini! 
 
Mae mis wedi mynd heibio 
A dyma i’u canu eto, 
A minnau’n profi’r union ias 
Wrth gefn y Plas yn crwydro. 

Ffeindio tegeirian fechan 
Mor brydferth yn ei chuddfan, 
Amser i edrych dan ein traed 
Dim rheidrwydd cyrraedd unman. 
 
Y gwyddfid ‘leni’n ffynnu 
Aroglau yn fy nenu 
A dyma hi – “Melin-y-Rhos”, 
March Hywel yn glos ati. 
 
Cyffro dan draed o’r drysni 
Mwyalchen fwyn yn codi, 
Ysgwyd adenydd, bant yn syth 
Oedd ganddi nyth a theulu? 
 
Canhwyllau yn y cyfnos 
Ar ‘sgawen fach gyfagos 
Yn gloywi’r lôn ger “Llety’r Gof” 
Pan ddof o Gelligeiros. 
 
Ysgawen, coeden roddion 
Chwibannau, bwyd a moddion, 
Diodydd clir o’r blodau sydd 
Gwin tywyll fydd o’r aeron. 
 
Gwaywffyn yn y cloddiau 
Yn gwarchod yr hen lwybrau, 
A brodwaith gwyddfid trwyddynt sydd 
Yn gwbl rydd heb glymau. 
 
Cyffyrddiad yr hen waliau 
Cen medal dros batrymau, 
Meddyliaf am eu crefftwaith cain 
Prydferthwch plaen y ffiniau. 
 
Daeth ffrwydrad cynhanesol 
Uwchben Waun Coed boreuol, 
Ehediad araf crychydd mawr 
Wnaeth droi yr awr yn wyrthiol. 
 
Sŵn trydar yn y perthi 
Wrth iddi ddechrau nosi, 
Ymlwybro’n araf ‘nôl i’r tŷ 
Myfi, a’r ci, sef Wilffi. 
 
Mae llwybrau, caeau, lonydd 
Yn troi’n gyfarwydd lefydd 
Adnabod nawr fy milltir sgwâr 
A chanfod byd gwâr newydd 
 
Y cerdded nawr sy’n ddefod 
Yng nghanol yr holl drafod,  
Dilyn y llwybrau llonydd wnaf 
Pob bore braf yn syndod. 

Tribannau
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MAI 1918 
CLYDACH - Cynhaliwyd cyfarfod yn y Neuadd Gyhoeddus nos 
Fawrth diweddaf, dan nawdd Undeb Dirwestol Deheudir Cymru 
er ymdrin a mater y fasnach feddwol. Siaradwyd yn huawdl gan 
y Parch. J. H. Parry, Llansamlet, a’r Bonwr J. Malins, Y.H., 
Birmingham. Y cadeirydd oedd y Parch. D. Eiddig Jones, 
Clydach. Yr oedd digon o dân yn y cyfarfod i sychu moroedd o 
ddiod. 

ABERCRAF - WAR SAVINGS. Agorwyd cangen o’r Gymdeithas 
hon ynglyn ag Eglwys Dewi Sant yr wythnos ddiweddaf. 
Gwnaed dechreuad da. Gobeithiwn y ca y gefnogaeth a haedda. 
Yr ysgrifenydd yw Mr. F. Furber a’r trysorydd yw Mr. Edgar 
Watkins. 

RHOS, PONTARDAWE - Blin gennym gofnodi marw sydyn Mrs. 
Jenkins, priod y Parch. David Jenkins (Urbanus), gweinidog, 
heb ond ychydig ddyddiau o gystudd, bore Sadwrn, Mai 4ydd, 
1918. Gwraig rinweddol oedd hi, a sirioldeb ar ei gwedd bob 
amser. Er fod ystormydd a phryderon bywyd yn rhuo oddimewn, 
gwenai megis pelydr haul drwy gwmwl du. Cvnorthwyed yr 
Arglwydd ein hannwyl weinidog yn yr ystorm a diddaned y plant 
sydd ar yr aelwyd, ac yn arbennig y ddau fab sydd yn Ffrainc 

YR ALLTWEN - Cynhaliwyd cystadleuaeth dawns yn y Gwyn 
Hall nos Iau diweddaf dan nawdd tymor Clwb Cymdeithasol, St 
John. Yr enillwyr oedd - Military two-step, 1, Mr. E. L. Morgan, 
Pontardawe a Miss Tilly Swainson, Alltwen; 2, Mr. G. Morgan, 
Pontardawe a Miss Susie Rapsey, Pontardawe; Y beirniad oedd 
Mr. Bob Williams, milwr clwyfedig sydd gartref ar ‘leave’. 

YSTALYFERA - Bu damwain ar Wind Road, Ystalyfera, nos 
Sadwrn diweddaf rhwng beic-modur a sidecar yn cael ei yrru 
gan Mr. George Roberts, o’r London City and Midland Bank a 
beic oedd yn cael ei reidio gan Mr. Oliver Jenkins. Taflwyd Mr 
Jenkins dros yr handle-bar gan ddioddef anafiadau difrifol i’w 
ben. 

CWMLLYNFELL - Derbyniwyd y newyddion prudd yn 
Cwmllynfell bod Pte. Maldwyn Bevan, mab Mrs. Bevan, School 
house, Cwmllynfell, wedi ei wenwyno gyda ‘gas’ yn Ffrainc. 

GWAUN-CAE-GURWEN - Mewn tribiwnlys yn Pontardawe yr 
wythnos diweddaf cafwyd achos Cigydd o Gwaun-cae-Gurwen 
a oedd yn aelod o’r Volunteers. Dywedwyd wrtho ei fod yn 
anobeithiol am nad oedd yn gallu gweld y target. Gofynwyd gan 
un aelod “pa bwrpas i hyfforddi hwn os nad yw’n gallu saethu? 
Cafodd ei ryddhau o’r Volunteers am chwe mis. 

YSTRADGYNLAIS - Derbyniwyd newyddion gan Mr and Mrs 
De-la-haye, Station road, Ystradgynlais, bod eu mab hynaf. 
Sec.-lieut. Cyril De-la-haye, wedi marw o’i anafiadau yn 
Ffraincg. Roedd yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Sirol, Ystradgynlais 
cyn mynd i Goleg Prifysgol, Caerdydd. Yn ddiweddarach 
ymunodd â’r Public Schools Battalion. 

Y GLAIS - Yn llys Pontardawe dyfarnwyd Mr R. Morgan, yn 
euog o ddwyn 10 plat haearn du o waith Tun Pontardawe. 
Ymddiheurodd Morgan i’r llys gan ddweud nad oedd wedi 
cyflawni trosedd o’r fath o’r blaen. Derbyniodd ddirwy o £1. 

MEHEFIN 1918 
GWAUN CAE GURWEN - Y Band Arian yn Tregwyr nos 
Sadwrn. Enillodd y band y wobr gyntaf a’r darian y West Wales 
Band Association. Mae band GCG wedi cael llwyddiant ers 

CWMTAWE  
100 MLYNEDD YN ÔL  

Dewi Lewis

1909. Yn 1910 enillwyd tri gwobr gyntaf ac un trydydd gwobr, 
cyfanswm o £45 a tarian. Yn 1911 enillodd y band gwobr gyntaf 
ym mhob cystadleuaeth a’r trydydd wobr yn: Caerfyrddin, 
Llanymddyfri, Clydach, Maesteg a’r Eisteddfod Genedlaethol, 
Caerfyrddin. 

CWMTWRCH. - Mae trigolion Cwmtwrch Uchaf yn mynegi 
pryder nad oes cyflenwad da o ddŵr ar gael oherwydd sychder. 

CRAIG CEFN PARC - Llwyddodd Mr. John Arthur Williams, 
Craigcefnparc, i enill y “double” yn y cylchoedd Eisteddfodol. 
Enillodd y wobr gyntaf am adrodd “Bore’r Gymanfa” (W. Crwys 
Williams) yn Pontrhydyfen a Cwmtwrch dau Sadwrn yn olynnol. 
Mae yn frawd i’r Parch W. Crwys Williams, un o Brif Feirdd 
Cymru. 

CWMLLYNFELL - Tra yn pysgota am “tiddlers” yn yr afon 
Llynfell dydd Iau diweddar, disgynodd mab naw mlwydd oed Mr 
and Mrs. Elias Jones i’r afon a chafodd ddihangfa lwcus. Roedd 
yng nghwmni bechgyn eraill pan gwmpodd i mewn i’r dŵr. 
Galwyd ar ei frawd hyn a oedd gerllaw. Gyda dewrder neidiodd 
y Dr Gordon Williams i’r afon i achub y bachgen. Galwyd ar Dr 
Owen i adfer y claf.  

PONTARDAWE - Darllenodd Mr. Wyndham Lewis (Clarc), lythyr 
i Gyngor Pontardawe nos Iau yn gysylltiedig a magu moch. 
Nododd y Cadeirydd ei bod yn anodd cael moch gan fod y pris 
yn uchel a thu hwnt i’r arfer. Dywedodd y Clerc bod y Food 
Control Committee wedi cytuno i gadw pris moch yn isel. 
Gofynodd Mr. D. T. Tones “beth a all ei wneud gyda “landlord” 
oedd yn gwrthod i denant gadw moch?” Atebodd y Clerc nad 
oedd dim o’i le mewn cadw moch os nad oeddynt yn “nuisance”. 
Nododd y Parch B. Davies: “Gallai dyn werthu ei biano a rhoi’r 
moch yn y parlwr yn ei le”.  

RHOS - Treuliwyd dwy awr felys yn Neuadd Gyhoeddus 
Pontardawe nos Sadwrn, Mehefin 15fed, i wrando ar Gwmni 
Drama’r Rhos yn perfformio y ddrama newydd, “Y Ddau Frawd” 
drama, sy’n ffrwyth athrylith dau o blant yr ardal, sef Mrs. D. L. 
Jenkins a. Mr. David M. Davies. Aeth yr oll drwy eu gwaith yn 
fedrus. Dyma’r ail dro iddynt chwarae’r “Ddau Frawd,” a sicr y 
bydd galw am danynt eto. Ceir ynddi y difrifol a’r chwareus, a 
gwelir cynnydd y doeth, a chwymp yr anystyriol. Hefyd cyhwysa 
wersi pwysig, yn enwedig ar ddychweliad y mab afradlon yn ol 
i’w hen gynefin ar ol treulio llawer o’i oes yn y wlad bell. Gellid 
dweyd llawer am y chwaraewyr pe caniatai gofod. Ewch 
rhagoch. Deallaf fod y cwmni yn agored i roddi perfformiad ar 
amodau. Ymofyner am y telerau i’r ysgrifennydd, Mr. J. E. 
Thomas, Rhos. Pontardawe - Dramodwr. 

RHYD-Y-FRO - Cyfarfu Mrs. Morgan, gwraig Mr. Daniel Morgan, 
The Mill, Rhydyfro, a damwain anffodus dydd Mercher. Aeth i 
mewn i’r gegin pan fu ffrwydriad a’i taflodd yn ol yn erbyn y wal 
gan achosi anafiadau difrifol i’w gwyneb a’i chorph. Bu’n rhaid 
galw ar Dr W. O. Evans i gynorthwyo. Credir mai “unexploded 
detonator” oedd achos y ffrwydriad. 

PONTARDAWE - Yn Llys Pontardawe dydd Gwener 
ymddangosodd Jack Allen, Saer Maen o Trebannws. Fe’i 
cyhuddwyd o ymladd ar dren y Midland nos Sadwrn y 6 o Fai. 
Dywedodd Allen bod trwbwl wedi codi gyda dyn arall o’r enw 
Foreman.  

AWST/MEDI 1918 
PONTARDAWE - Mae’r Matron sydd gyda gofal yr Ysbyty 
(Sister L. R. Joaling) yn ddiolchgar am yr holl anrhegion a 
dderbyniodd y clefion - gan Mrs G. H. Striok, Cwm Twrch Isaf, 
wyau a llysiau; gan Mr. C. G. Gilbertson, set o beli billiards, 
rhwyd tenis, peli a batiau, batiau criced, 39 o recordiau 
gramaffon newydd a “pabell gardd”. 

ALLTWEN - Llongyfarchiadau twymgalon i Mr. Tom Ellis Lewis. 
Bryn Myrddin, Alltwen, a lwyddodd i enill un Ysgoloriaeth allan 

parhad ar y dudalen gefn
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ATGOFION AM YSGOL GYFUN YSTALYFERA
Mae darparu addysg gyflawn i ddisgyblion ysgol yn amgenach 
o lawer na’r hyn sy’n digwydd o fewn pedair wal y sefydliad. 
Yn sylfaenol i’m gweledigaeth i fel athro roedd yr awydd i weld 
pobl ifanc yn ymroi i’r pethau oedd yn cyfrannu cymaint o 
bleser a mwynhad iddynt ac wrth wneud hynny mowldio eu 
cymeriad a’u personoliaeth. 

Nid oedd tîm pêl-droed yn Ysgol Gyfun Ystalyfera ar y pryd 
ac aethom ati i sefydlu un, cymaint oedd y diddordeb a’r galw. 
Cafwyd set o hen grysau o rywle ac ymunwyd â Chynghrair 
Ysgolion Castell-nedd. A do, yn ystod y blynyddoedd hynny, fe 
gafodd y tîm dipyn o lwyddiant. Fe enillon ni’r cwpan un 
flwyddyn a neb llai na Lyn Jones, y blaenasgellwr rygbi yn 
chwarae yn y gôl. Cofiaf yn dda i un disgybl talentog, Ieuan 
John, gael ei ddewis i gynrychioli ei wlad wrth chwarae i 
Ysgolion Cymru. 

 
Tim Peldroed Ystalyfera yn y 70au hwyr 

Yn fuan wedi dechrau fy ngyrfa fel athro yn yr ysgol 
sylweddolais mai prin iawn oedd y cyfleoedd i bobl ifanc 
fwynhau cwmni ei gilydd trwy weithgareddau yn y Gymraeg. 
Felly dyma fynd ati i sefydlu Aelwyd yr Urdd ym Mhontardawe. 
Ac yna, bob nos Wener, trwy gydol y 70au, bydde Eugena 
Hopkin, Barry Torrington, Lyn Jones, Mary Jones, Christine 
Evans, Glyn Williams a minne a hyd at gant o ddisgyblion 

Ysgol Gyfun Ystalyfera gan fwyaf o’n cwmpas yn cael yr hwyl 
ryfeddaf. Dyddiau braf yn llawn atgofion melys oedd y cyfnod 
hwn yn fy mywyd bach i. 

 
Athrawon Bloc Llwchwr Ystalyfera yn y 80au cynnar 

Roeddwn wrth fy modd yn trefnu tripiau ar gyfer disgyblion yr 
ysgol. Daw i’m cof wibdeithiau’r Adran a Llys, ac un yn 
arbennig i Ganolfan Sglefrio Bryste, a threulio hanner y nos yn 
yr ysbyty gerllaw wrthi rywun gael anaf ar yr iâ. Pleser, hefyd, 
oedd trefnu gwibdeithiau i Ffrainc, yr Almaen, Awstria, Swistir, 
Norwy a’r Iseldiroedd. Mawr yw fy nyled i’m cyd-athrawon oedd 
mor barod eu cymorth wrth gynnig profiadau mor werthfawr a 
chyfoethog i gannoedd o ddisgyblion dros gyfnod maith. 
Dwy erioed wedi hoffi’r term ‘’allgyrsiol’’. Does dim shwd beth 
yn bod! Mae popeth sy’n digwydd o fewn ffiniau ysgol yn 
berthnasol ac yn hanfodol i gwricwlwm ysgol. Mae cwricwlwm 
ysgol yn amgenach o lawer na’r pynciau a gynigir gan y 
sefydliad. Nid yw athro wedi ei alw i ddysgu pwnc ond i 
addysgu plant. Llwm a thlawd yw’r athro hwnnw sy’n cyfyngu 
ei hun i ddysgu pwnc a heb fynd yr ail filltir i ddarparu profiadau 
fydd yn paratoi’r disgyblion ar gyfer y byd mawr. 

Gareth Hopkin

o wyth yn werth £10 gan yr Awdurdod Addysg Sirol i’w 
defnyddio mewn unrhyw Brifysgol. Golyga hyn bod Mr. Lewis 
yn derbyn addysg gwerth £30. Gellir adnewyddu’r Ysgoloriaeth 
yn flynyddol am bedair blynedd. Mae Mr Lewis yn gyn-ddisgybl 
yn Ysgol Sirol Ystalyfera. 

CLYDACH - Mr. G. T. Levi (Gweledydd), y bardd lleol 
adnabyddus enillodd y wobr am yr englyn yn Eisteddfod 
Clydach dydd Sadwrn. Roedd nifer fawr o gystadleuwyr. Y 
beirniad oedd “Dyfnallt,” ar testun oedd “Deigryn.” 

CWMLLYNFELL - Roedd y siom yn amlwg yn Cwmllynfell 
dydd Sul, pan gyhoeddodd y Parch. D. Jeremy Jones ei fwriad 
i ymadael a’r ardal gan ei fod wedi derbyn “galwad” o, 
Tonypandy. Mae Mr. Jones wedi bod yn yr ardal am wyth 
mlynedd ac wedi enill cylch o gyfeillion. Disgwylir iddo ymadael 
ym mis Tachwedd ac fe fydd yr ardal gyfan yn flin o golli ei 
wasanaeth a’i bregethu gwych.  

CWMTWRCH - Mae rhyw berson dieflig wedi cymeryd 
mantais o abenoldeb Dr. Nelson yng Nghaerdydd trwy ddwgyd 

40 i 50 pwys o wynwns o’i ardd. Mae’n drosedd anfaddeuol 
gan gofio fod y cymeriad rhadlon yn fwy na parod i rannu ei 
lysiau gydag unrhyw un mewn angen.  

TREBANNWS - Daeth achos o greulondeb tuag at gi yn 
Trebannws. Y gwr euog oedd Phillip Stanbury. Yn ol y 
dystiolaeth roedd wedi bwrw’r ci a oedd yn berchen i Mrs. Ann 
Thomas, ar ei gefn gydag erfyn. Yn ol P.C. Roberts roedd anaf 
6 modfedd o hyd ar gefn y ci yn amrywio o 1 modfedd hyd at 
4 modfedd o ddyfnder. Roedd y ci yn gwaedu yn ofnadwy a 
bu’n rhaid ei ddifa. Dywedir bod Stanbury yn edifar am ei 
weithred.  

YSTALYFERA - Mae Eisteddfod-fawr Ystalyfera yn agoshau, 
ac y mae Ap Cledlyn a’i wallt fel brigau eithin yn pwyntio allan 
i bob cyfeiriad, - ac y mae y corau a’r cystadleuwyr unawdol 
a’r adroddwyr a’r beirniad yn hu yn parato i- erbyn yr wyl fawr 
nesaf. Aeth y rhaglenni i bob cwr o’r wlad, ac America. Testyn 
y Gadair yw “Llwybr yr Encil.”. Beth oedd gan Ap, tybed, i osod 
testyn fel hwn? 

RHYDYFRO - Cyhuddwyd labrwr Edgar Francis (17ml) yn Llys 
Abertawe o dorri i mewn i Fferm Rhydyfro Isaf, a dwgyd tra 
roedd y teulu yn y cwrdd nos Sul diweddaf. Dwgodd 20 o 
bapurau £1 a 20 swllt arian. Fe’i cyhuddwyd hefyd o ddwgyd 
watsh aur, locket a cadwyn aur gwerth £5 o Fferm Cwmclyd, 
a 3 swllt o arian . Fe’i cadwyd yn y ddalfa.

CWMTAWE 100 MLYNEDD  
YN ÔL – parhad 


