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Llongyfarchiadau Laurel!

S
Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera Bro Dur wedi 
penodi ei phennaeth benywaidd cyntaf. 
Mae Mrs Laurel Davies yn olynu Mr 
Matthew Evans a adawodd ddiwedd yr 
haf.  

Yn hanu o Benrhyn Gŵyr, mae Laurel 
yn gyn-ddisgybl yr ysgol y mae hi nawr yn 
bennaeth arni, ac mae hi wedi dysgu yno 
ar ei hyd ei gyrfa. Cafodd ei swydd gyntaf 
yn Ysgol Ystalyfera fel Pennaeth Drama 
yn syth o’r Coleg yn Aberystwyth. Yn 
ddiweddarach bu’n Bennaeth y 
Celfyddydau Mynegiannol, wedyn yn 
Bennaeth Cynorthwyol ac yna’n Ddirprwy 
Bennaeth. 

Mae’n byw ar Benrhyn Gŵyr gyda 
Carwyn ei gŵr sy’n beiriannydd sifil ac 
mae ganddynt ddwy ferch - Saran sy’n gerddor ac yn byw 
yn Llundain, a Madlen sy’n astudio’r Gyfraith yng 
Nghaerdydd. Roedd tad Laurel, Randolph Jenkins, yn 
gefnogwr angerddol dros Addysg Gymraeg a chwaraeodd 

ran allweddol yn y 
frwydr i sefydlu Ysgol 
Gyfun Gŵyr. Yn drist 
iawn, bu farw yn yr haf, a 
dywed Laurel y byddai fe wedi 
bod wrth ei fodd gyda’r penodiad ac yn 
hynod o falch ohoni. 

Dywed bod cael ei phenodi fel Pennaeth 
Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur yn “fraint 
ac yn anrhydedd” a bod yr ysgol “yn agos 
iawn, iawn” at ei chalon.  

“Mae bod yn gyfrifol am ddyfodol 
ieuenctid yr ardal yn gyfrifoldeb aruthrol,” 
meddai. “Fy ngobaith yw y bydd yr hyn 
rydym yn ei ddarparu yn Ysgol Gymraeg 
Ystalyfera Bro Dur yn sicrhau bod pob un 
disgybl yn sylweddoli cymaint o botensial 

sydd ganddynt, gymaint sydd ganddynt i’w gyfrannu at 
fywyd a pha mor werthfawr ydynt i Gymru fel dinasyddion 
dwyieithog.” 

Sioned Williams 

Diwrnod Shw’mae 
Trebannws! 

Mae plant yr ysgol wedi derbyn gwersi ‘byw’ ar-
lein gan Adran Ddiogelwch Cyngor Castell-nedd 
Port Talbot, yn trosglwyddo gwersi pwysig am 
gadw’n saff ar ein heolydd a beicio’n ddiogel. 

Diolch i Gymdeithas Rhieni a Ffrindiau’r am 
eu rhoddion o siocled, diod a chreision i holl 
blant yr ysgol i fwynhau wrth wylio ffilm ar 
brynhawn olaf yr hanner tymor cyntaf, ar ôl 
deufis o waith caled. 

Ein dymuniadau gorau i Miss Rees, athrawes 
yn yr Uned Ddysgu Arbenigol, sy’n priodi yn 
ystod gwyliau hanner tymor.  

Roedd y plant wrth eu bodd yn dathlu 
Diwrnod Shw’mae, Su’mae cenedlaethol, a 
dyma blant Blwyddyn 3 a 4 yn creu geiriau’r 
cyfarchiad gyda’u cyrff. Llun i’r dde. 

mwy o newyddion ar dudalen 11
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LLAIS
Heb os, mae’r wyth mis diwethaf wedi bod yn gyfnod heriol dros 
ben i bob un ohonom wrth geisio ymdopi gyda’r cyfyngiadau a’r 
newidiadau i’n bywydau o ddydd i ddydd, wythnos i wythnos a 
mis i fis. Rhaid i mi gyfaddef fod y cyfnod wedi gwneud i mi 
ganolbwyntio mwy mwy ar gyfoeth ein llên. Rwyf wastad wedi 
mwynhau darllen gweithiau Gwenallt, Islwyn Williams a Dafydd 
Rowlands. Mae cerdd Gwenallt “Ar Gyfeiliorn” yn taro nodau i’n 
sobri ac ambell i linell yn swnio’n debyg iawn i’n sefyllfa ni dros 
y misoedd diwethaf. 

“Neuaddau’r barbariaid dan sang a’r eglwys a’r allor yn weddw 
Ein llong yn tindroi yn y niwl, a’r capten a’r criw yn feddw.” 

Hawdd iawn yw meddwl am ein sefyllfa ni yn nhermau’r modd 
mae’r “capten” yn Llundain wedi bod yn llywio’r llong. 
Addewidion am “Jerwsalem Newydd” sydd yn hollol 
amherthnasol i Gymru, wrth gwrs, gan mai Lloegr oedd y 
“Jerwsalem Newydd” yng nghân William Blake: 

“I will not cease from mental fight, 
Nor shall my sword sleep in my hand 
Till we have built Jerusalem 
In England’s green and pleasant land.” 

Golygydd mis Rhagfyr/Ionawr 
Rhian Llewelyn 

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

Erbyn Tachwedd 20fed os gwelwch yn dda.

 

TRO I LLECHART FAWR 
Aeth chwarter canrif heibio ers i mi ymweld â Llechart Fawr yng 
Nghwm Clydach. Bryd hynny roedd y tŷ wedi bod yn wag ers 
oddeutu deng mlynedd. Ddiwedd mis Medi eleni roeddwn yn 
digwydd darllen trwy bapurau ar hanes lleol a dod ar draws 
enw’r fferm. Felly, daeth yr awydd i gerdded dros Fynydd 
Gellionnen er mwyn ymweld â’r safle unwaith eto. Roedd hi’n 
fore braf wrth inni fwynhau “Haf Bach Mihangel” ar ddiwedd mis 
Medi. Mae hi’n dipyn o ddringfa i fyny tyle Gellionnen ond mae’r 
ymdrech werth chweil wrth i chi gael golygfeydd hyfryd i gyfeiriad 
y Mwmbwls, Port Talbot a Mynydd Allt y Grug. 

 
Adeilion Llechart Fawr 

Cynefin rhyfeddol 
Mae’n syndod cymaint o dirwedd sydd ar Fynydd Gellionnen ac 
mae’n gynefin rhyfeddol o gyfoethog mor agos i ardaloedd ôl-
ddiwydiannol. Ceir yma olion cyn hanesyddol gydag olion o leiaf 
dwy garn ac wrth gwrs Capel Gellionnen sydd yn dyddio i 1692. 

Ar y rhostir roedd nifer o adar i’w gweld gan gynnwys 
clochdar y cerrig (Stonechat), corhedyd y waun (Meadow Pipit) 
ac ehedydd (Skylark). Uwchben roedd cudyll coch (Kestrel) yn 
hofran ar yr awel, barcud (Red Kite) yn hedfan yn hamddenol a 
heidiau o wenoliaid (Swallows) a gwenoliaid y bondo (House 
Martin) wrth iddynt baratoi i fudo yn ôl i gyfandir yr Affrig am y 
gaeaf. Roedd hi’n ddiddorol nodi hefyd bod nifer o flodau yn 
parhau i flodeuo fel petai’r tywydd twym wedi rhoi sbardun 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

Ach a fi ! 

Ar adegau fel hyn mae rhyw un angen rhywbeth i godi’r galon. 
Ac fe gefais y profiad o gael “balm i’r galon” wrth wrando ar 
raglen Aled Hughes ar Radio Cymru un bore. Trafod Llysenwau 
oedd Aled a braf oedd clywed Eugena a Gareth Hopkin yn trafod 
Llysenwau Pontardawe ac Ystalyfera. 

Dyna beth oedd gwledd - llysenwau hollol unigryw oedd yn 
adlewyrchu cymdeithas yn ei holl rwysg a’i charpiau. Enwau 
oedd yn adlewyrchu cymdeithas glos Gymreig a phawb yn cyd 
fyw, beth bynnag yr amgylchiadau. Ydy’r traddodiad o roi 
llysenwau yn parhau neu rywbeth i’r oesa fu? Beth bynnag yw’r 
sefyllfa, fe gaiff Boris gadw’i “Jerwsalem Newydd” gwell gen i 
feddwl am .... 

“Y Bangors a’r Cenders 
Y Bopas a’r Cefn Lleters 
Y Mari Wills a’r Shops 
Y Willas a’r Drefais 
Y Sabboths a’r Wlads  
Y Choices a’r Jackies 
Y Pists a’r Patches 
Y Swans a’r Pwllabers. 

Dewi Lewis 

iddynt. Roedd bysedd y cŵn (Foxglove), eithin (Gorse) a drain 
(Bramble) yn parhau i flodeuo. 

Mae ‘na lwybr cyhoeddus cyfleus dros ben i’ch arwain tuag 
at Llechart Fawr felly tydi hi ddim yn anodd cyrraedd y safle. 
Wrth i mi gerdded y llwybr roedd haid dda o ji-binc (Chaffinch) 
yn bwydo ar y llawr a haid o ditwod yn galw yn y coed. Gerllaw’r 
safle hefyd sylwais ar goeden onnen (Ash) sydd yn amlwg wedi 
ei heffeithio gan y clwy Ash dieback, sef ffwng sydd yn difrodi 
nifer fawr o’r coed ym Mhrydain ar hyn o bryd. Roedd boncyff y 
goeden wedi ei ddifrodi yn arw gan adael gwagle amlwg a haid 
o wenyn (bees) wedi defnyddio’r gwagle i sefydlu cwch (hive). 
Roedd hi’n rhyfeddol gweld gwaith y gwenyn tu mewn i’r boncyff 
wrth iddynt gludo paill o flodau gerllaw. Uwchben yn y goeden 
bydredig roedd cnocell fraith fwyaf yn taranu er mwyn cael 
chwilod a phryfed i’w bwyta. Safle hollol dawel a byd natur ar ei 
orau. 

Yr hen ffermdy 
Safai Llechart Fawr ar y chwith i’r llwybr cyhoeddus ac mae’n 
rhyfeddol meddwl am ddirywiad mor drawiadol. Mae’n amlwg 
bod natur wedi cael yr oruchafiaeth ac yn adennill y tir. Mae’r 
safle heddiw yn ddarlun o adeilad amddifad, diffeithdra a 
dadfeiliad. Dim ond cragen o’r hyn a fu. 

Ar un adeg roedd y fferm gyda’r mwyaf ym Mhlwyf 
Rhyndwyglydach ac yn ôl adroddiad ym 1838 yn mesur 185 
acer a 3 rhwd. Mewn arwerthiant yn Neuadd Gyhoeddus 
Pontardawe ym mis Tachwedd 1923 fe ddisgrifiwyd Llechart 
Fawr fel “Fferm rydd-ddaliadol ragorol yn mesur 193 acer 1 rhwd 
a 26 perc” a’r adeilad ei hun fel “adeilad sylweddol wedi ei 
adeiladu’n gadarn, yn cynnwys porth carreg, parlwr, cegin, cegin 
gefn, llaethdy, pantri, tair ystafell wely ac ystafell fechan (box 
room)”. Nodwyd hefyd bod yr holl adeilad a’r adeiladau allanol 
wedi eu toi gyda “llechi Caernarfon”. 

Prin iawn y gellir gwneud unrhyw synnwyr o gynllun y tŷ erbyn 
hyn gan fod y to wedi cwympo a choed yn tyfu tu mewn. Mae’r 
ddwy simnai i’w gweld o hyd ynghyd â’r lle tân wedi ei 
amgylchynu gyda theils brown o gyfnod diweddar. Ychydig iawn 
o lechi Caernarfon sydd wedi goroesi hefyd gyda rhai yn parhau 
uwchben y porth. 

Un nodwedd drawiadol yw’r polyn trydan o flaen y tŷ gyda’r 
gwifrau yn dal yno ond y cyswllt â’r tŷ wedi ei dorri. Tybed am 
ba hyd fydd yr adeilad yn weladwy cyn i natur ei hawlio yn ôl? 
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Er bod Walford Davies wedi croesi’r ffin i fyw yn Sir Gâr mae ei 
wreiddiau yn ddwfn iawn yng Nghwm Tawe. Fe’i ganed yn 
Ysbyty Penrhiwtyn, Castell-nedd ond hanai teulu ei fam o 
Glydach, sef teulu Penrhedyn, a theulu ei dad o Graig Cefn 
Parc, sef teulu’r “Rock and Fountain”. 
Cafodd Walford ei fagu yn Glanrafon 
Terrace, Caemawr, Clydach sydd erbyn 
hyn yn Western Road. Derbyniodd ei 
addysg yn Ysgol Ynystawe ac yna Ysgol 
Emanuel, Abertawe. Bu Capel Hebron 
yn ddylanwad mawr ym mywyd Walford 
a’i deulu, yn wir ef oedd y bedwaredd 
genhedlaeth o’i deulu i gael eu magu 
dan ddylanwad y Capel. Wedi iddo 
orffen ei addysg ffurfiol treuliodd dair 
blynedd gyda’r Llu Awyr fel rhan o’i 
“National Service”. Bu hefyd yn gweithio 
am gyfnod ym Mhwll Glo Felinfrân cyn 
iddo dderbyn swydd yng Ngwaith Alcan, Felindre lle bu am 34 o 
flynyddoedd. 

Ym 1961 priododd Walford â Mary Davies a bu’r uniad yma 
yn sylfaen cadarn i fywyd y ddau. Bu i’r ddau gyfarfod ar ôl 
cwrdd nos Sul, yng nghaffi’r pentref. Yn rhyfeddol roedd ffin y 
Cynghorau Dosbarth yn torri trwy ganol pentref Clydach a’r ffin 
yma a gadwodd y ddau ar wahân ar un adeg. Aeth Mary i Ysgol 
Clydach ac yna Ysgol Ramadeg Ystalyfera tra aeth Walford i 
Ysgol Ynystawe ac yna Ysgol Emanuel, Abertawe. O ran 
addoldai aeth Walford i Gapel Hebron a Mary i Gapel Carmel. 
Yn y blynyddoedd diwethaf bu Walford a Mary yn aelodau 
ffyddlon yng Nghapel y Nant pan unwyd y ddwy eglwys. Dyma 
enghraifft wych o dorri ffiniau yn arwain at undod perffaith. Yn 
1969 ganed Beti Wyn a gyfoethogodd fywyd Walford a Mary; 
yna fe ddaeth y wyresau Elin a Sara i gyfoethogi bywyd y teulu 
ymhellach. Mae Walford wedi bod yn ffodus i gael menywod cryf 
a chadarn i fod yn gefn ac yn gymorth iddo. 

 
Darlun dyfrliw o Bantycrwys gan Walford Davies 

“Delight” mawr Walford yw arlunio a phaentio ac mae llawer o’i 
baentiadau i’w gweld mewn llawer cartref yng Nghlydach a thu 
hwnt. Crefft a rhodd sydd yn rhedeg yn y gwaed yw arlunio 
oherwydd roedd mam-gu Walford yn arlunydd ac mae rhai o’i 
gweithiau gan y teulu. Mae Beti Wyn, Elin a Sara hefyd yn 
mwynhau celf. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn hanes lleol, 
yn enwedig ardal Ynystawe, darllen a gwrando ar gerddoriaeth 
glasurol. Mae hefyd yn dilyn chwaraeon yn enwedig campau pêl 
droed a rygbi Abertawe. Difyr, bob tro, oedd gwrando ar “post 
mortem” y gemau gan Walford ar fore Sul ar ôl y cwrdd.  

Nodwedd amlwg i gymeriad Walford yw’r wen lydan ar ei 
wyneb. Mae’r wen honno yn dyst i gymeriad llawn hiwmor a 
direidi ac un sydd yn hoff iawn o adrodd stori, a’i hadrodd gyda 
thipyn o steil. Mae wedi cael y fraint o deithio yn eang ac mae 
ei atgofion o’r teithiau yn britho ei sgyrsiau yn aml. Roedd yn 
hoff iawn hefyd o gael mynd i Gwbert i’r garafán a mawr oedd y 

POBOL Y CWM 
WALFORD DAVIES

pleser o gael edrych dros yr aber yno. 
Ym mis Hydref 2019 fe gollodd Walford ei gymar oes, Mary. 

Roedd y ddau yn siwtio’i gilydd i’r dim a phrin fod neb yn siarad 
amdanynt ar wahân - Mary a Walford oedd y ddau i bawb, a’r 
ddau yn rhannu gwerthoedd bywyd gyda’i gilydd. 

Eleni symudodd Walford i Gaerfyrddin er mwyn bod yn nes 
at Beti Wyn, Elin a Sara. Yng Nghwm Tawe mae ei galon ac mae 
ei dafodiaith gyfoethog a’i sgwrs gartrefol yn sicr yn ei wneud 
yn un o “Bobol y Cwm”. 

Dewi Lewis

TACHWEDD 1918 
CLYDACH 
Mae’r Parch B. V. Thomas Morris, ficer Clydach wedi 
gwirfoddoli dros dro gyda Lluoedd y Brenhin. Mae eisioes 
wedi hwylio i Ffrainc i ymgymryd a’i ddyletswyddau. 

CRAIG CEFN PARC 
Cysgod ageu sydd uwchben yr ardal y dyddiaa hyn. Collwyd 
Hannah Hopkins, Craig Cefn Parc, a’i brawd hoff Willie 
Samuel, Down Street, Clydach. Un arall a aeth yn aberth i’r 
fliw oedd Mr D. O Williams, y Trydanydd o’r Fardre, a’i 
fachgen wythmlwydd yng ngafael yr un dolur. 

ALLTWEN 
Oherwydd y niferoedd mawr o blant sydd yn dost, bydd yr 
ysgol ar gau nes bydd yr epidemic yn cilrio. Mae’r Pageant 
a oedd i’w gynnal ar ddydd iau a dydd sadwrn wedi ei ohurio 
nes y 28 a 30 o’r mis. Gellir defnyddio’r tocynnau bryd hynny. 
Gobeithir yn fawr bydd effaith yr epidemic wedi lleihau erbyn 
hynny. 

PONTARDAWE 
Bu damwain difrifol ar allt Gellygron - nos fawrth. Mae’n 
ymddangos bod Mr. Hugh Edwards, Ymgeisydd y Coalition 
dros Gastell-nedd, Mr. Morgan Davies, ei agent a Mr. Will 
Hopkin, gohebydd yn teithio i Gwauncaegurwen pryd 
gwyrodd y cerbyd oddi ar yr hewl. Rhoddodd y gyrwr ei 
droed ar y ‘brake’ ond aeth y car i lawr yr allt am 30 i 40 
llathen cyn taro yn erbyn wal gerrig. Yn ffodus diangodd y tri 
yn ddianaf ond difrodwyd y car a’r wal.  

CILYBEBYLL 
Cilybebyll dydd sadwrn cynhaliwyd angladd Mr Binding, 
Ynisderw. Bu’n gweithio fel ‘traffic manager’ i Messrs. 
Gilbertson. Roedd torf luosog yn bresenol. 

CAEHOPKIN 
Yn festri Caehopkin nos iau diweddaf cynhaliwyd noson a 
darlith gan y Parch Ben Davies,Ystalyfera . Testun y ddarlith 
oedd “Barddoniaeth Watcyn Wyn”. Roedd torf fawr yn gyda’r 
Parch Beynon yn llywyddu. 

GLAIS 
Nos fawrth ddiweddaf lladdwyd W. R. James, Swansea 
Road, Trebanos, wedi i glo gwympo arno. Roedd yn 31 
mlwydd oed ac yn fab i Mr Jenkins Colliers’ Arms, Trebanos. 
Ef oedd ysgrifenydd yr S. and S. Fund ers dechrau y rhyfel. 
Roedd yn fonheddwr poblogaidd yn y gymuned. 

CWMLLYNFELL 
Cafwyd damwain anarferol yn Glofa Cwmllynfell wythnos 
diweddaf pan ruthrodd dwr i mewn o hen weithfeydd gerllaw. 
Ni anafwyd neb yn y ddamwain ond boddwyd yr holl waith 
gan y dwr. Ar hyn o bryd mae 200 o ddynion heb waith. Bydd 
raid pwmpo y dwr mas ac ofnir bydd hyn yn cymeryd peth 
amser.  

CWMTAWE  
100 MLYNEDD YN ÔL  

Dewi Lewis
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Jack Thomas yn holi pobl ifanc 
Cwmtawe 

Enw: Ffion O’Donovan 

Oed: 17 

Byw ym Mhentref: Clydach 

Addysg: Astudio Bioleg, Cemeg, 
Celf a’r BAC Cymraeg yn 
Chweched Bryn Tawe. 

Beth hoffet ti astudio yn y 
Brifysgol? Wedi gwneud cais i 
astudio Deintyddiaeth. 

Dy ddiddordebau?: Dwi’n chwarae’r 
cello a’r piano, yn mynd i rwyfo ar y 
penwythnosau a hefyd cynnal gwersi piano! 

Beth wyt ti’n hoffi am Gwm Tawe? Mae’n eithaf tawel a dwi’n 
nabod llawer o bobl yma. Mae’n gymuned gyfeillgar a dwi’n hoff 
o’r golygfeydd hyfryd. 

Ble byddi di mewn deng mlynedd? Dwi’n gobeithio byddaf yn 
Ddeintydd ac yn ymarfer i fod yn orthodeintydd. 

Dy hoff le yn lleol a thramor? Rhossili neu Caerdydd, a 
Barcelona. 

Pwy yw dy arwr? Fy Nhad, fe sy’n fy neall gore ac yn fy ngwthio 
i fod y person gorau gallaf! 

Pa lyfr wyt ti’n darllen ar hyn o bryd? Dwi ddim yn darllen 
llyfrau fel arfer! Yn lle dwi hoff o gael golwg ar unrhyw erthyglau 
newydd sydd yn y cylchgrawn deintyddol Prydeinig. 

Pwy fyddet ti’n gwahodd i’th bryd bwyd delfrydol a beth 
fyddai’r wledd? Byddaf yn gwahodd Brian May a Roger Taylor 
o’r band ‘Queen’, Dua Lipa, a hefyd Robert Downey Jr i gael 
‘Seafood Bucatini’ - mae’n werth ei dreial! 

Dy hoff air Cymraeg? Dwi’n caru’r gair ‘’hiraeth’’. 

Beth sydd angen newid yn ein byd? Rhoi cyfle i bob plentyn 
gael addysg, lleihau ein hȏl-troed carbon a hefyd lleihau tlodi. 

Beth sy’n dy gadw ar ddihun? Dim byd fel arfer! Oni bai bod 
rhyw ddigwyddiad pwysig y diwrnod canlynol. 

Pa ddyfodol sydd i’r Gymraeg? Dwi’n obeithiol bod dyfodol da 
i’r iaith er mi fydd yn anodd gyda dylanwad Saesneg. Meddyliaf 
fod angen i ni fel cenedl feddwl am y sefyllfa a cheisio am 
strategaethau newydd gallwn ddefnyddio er mwyn hybu’r iaith 
a’i thyfiant.

HOLI’R IFANC 
FFION O’DONOVAN

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

 Hud yr Hydref dan Gwmwl  
 
Fel arfer, yr Hydref yw fy hoff fis. Mae 
gogoniant mewn marwolaeth. Mae’r dail 
oren, coch a melyn sydd yn marw’n rhoi 
gwefr i fi tra i mi ffeindio llonydd wrth fynd 
am dro yn y cefn gwlad. Fel arfer mae’r 
lliwiau cyfoethog yn fy syfrdanu i. Rydw i yn 
eu gwerthfawrogi nhw o hyd, ond eleni 
mae’r hud yn cuddio o dan gwmwl y 
Coronafeirws ac rydw i’n gweld y lliwiau 
trwy’r ‘prism’ cymylog yma.  

Roedd yr haf yn bell i ffwrdd eleni – jyst mas o gyrraedd mewn 
ffordd. Doedd dim digon amser nac o gyfleoedd i ymlacio yn yr 
haul neu ymweld â llefydd hanesyddol neu olygfeydd prydferth. 
Gwibiodd yr haf heibio mewn chwinciad chwannen a nawr rydyn 
ni’n difaru’r cyfleoedd coll. 

Mae cyfnod clo go iawn yn hofran uwch ein pen unwaith eto 
wrth i’r haint gynyddu dros Brydain. Rhaid i ni dynnu’r llenni, cloi’r 
drws a chadw’n gynnes a gwneud yn siŵr bod digon yn y tŷ i’n 
hysgogi ni wrth i’r nosweithiau dynnu i mewn – cylchgronau, 
Netflix, iPlayer, siocled… 

Mae’r ‘Newyddion’ yn bwysig, rydw i’n gwybod, ac rydw i wedi 
bod yn edrych ar CNN yn ddiweddar i ddilyn yr etholiad yn yr Unol 
Daleithiau. Mae’n anodd credu pa mor hunllefus yw Trump. 
Gobeithio y byddan nhw’n dweud ‘ffarwel’ wrtho fe o’r diwedd a’i 
holl gelwyddau bras a’r Proud Boys hefyd. Am beth ydyn nhw’n 
falch ohono – eu hiliaeth? 

Yma, mae Mark Drakeford, o’r diwedd, wedi penderfynu atal 
pobl o ardaloedd dros Brydain lle mae lefel yr haint yn uchel rhag 
ymweld â Chymru a bydd cyfnod clo go iawn yn dechrau’n fuan. 
Mae e mor bwysig i ofalu amdanon ni ein hunain yn y ffordd orau 
ac nid dibynnu ar y llywodraeth yn San Steffan. Mae rhyw fath o 
ryddid o dan ein cyfyngiadau! 

Rhaid i ni wybod pryd i gamu i ffwrdd o’r newyddion hefyd a 
mynd am dro ar Gefn Gwrhyd gyda’i rostiroedd, ei wylltineb, ei 
nentydd clir ac awyr lân. Efallai y tro nesaf byddaf i’n cerdded ar 
hyd y gamlas ac yn gwylio’r hwyaid yn ymsuddo o dan y dŵr wrth 
chwilio am fwyd, neu yn Ystalyfera i weld crëyr yn hedfan yn isel 
dros yr afon. 

Mae rhyw fath o ddihangfa yn y cyfryngau hefyd. Roedd 
Wythnos Dathlu Dysgu ar Radio Cymru yn wych a gobeithio bydd 
yr wythnos yn cael ei hailadrodd yn y dyfodol gyda’r goleuadau’n 
disgleirio ar ddysgwyr a’u holl ymdrechion arwrol. Roedd hi’n braf 
i glywed eu lleisiau amrywiol nhw yn ystod yr wythnos ar raglen 
Bore Cothi, er enghraifft. Penderfynodd un dyn o Glasgow 
ddysgu Cymraeg ar ôl ei fis mêl yn Aberaeron pan glywodd e bobl 
ifanc yn sgwrsio’n Gymraeg. Siaradodd y cyn-ohebydd rygbi 
Stephen Bale am ei brofiad o ail-gydio yn yr iaith eto yng Ngwent 
ddeugain o flynyddoedd ar ôl ei gynnig cyntaf pan oedd e’n byw 
yng Nghastell-nedd. Adroddodd Stephen ar gemau rygbi 
rhyngwladol dros bapurau Prydeinig fel The Sunday Times a’r 
Independent cyn iddo ymddeol ond dechreuodd e ar bapurau 
lleol fel y Neath Guardian a’r South Wales Argus yng Ngwent lle 
roeddwn i’n harfer bod yn newyddiadurwraig. Roedd e’n canmol 
y cynllun ‘Siarad’ - sydd yn paru dysgwyr lefel Canolradd neu 
Uwch gyda siaradwyr rhugl am ddeg awr o gwrdd â sgwrsio’n 
anffurfiol tu fas y dosbarth - oedd yn llesol iawn iddo fe. 

Daeth fy nhro i hefyd. Gwnes i gyfweliad gyda Steffan Crocker 
o Glydach sydd yn darlledu Sioe Frecwast ar fore Sadwrn ar 
orsaf radio ar y we o’r enw Cymru.fm Mae Steffan yn yr un 
flwyddyn a’m mab, sef blwyddyn 10, yn Ysgol Gymraeg 
Ystalyfera Bro Dur ac roedd e’n gofyn cwestiynau i mi am fy 
mhrofiad o ddysgu, addysgu a defnyddio’r iaith bod dydd. 
Mwynheais i’r profiad ac roeddwn i’n meddwl bod Steffan yn 
gwneud y dasg mewn ffordd broffesiynol ac aeddfed, chwarae 
teg. 

CLECS CATHERINE
Rydw i wedi mwynhau rhaglenni ar S4C hefyd fel 3 Lle gyda’r 

cyflwynydd Eleri Siôn a oedd yn siarad am ei magwraeth ar fferm 
yn ardal Aberaeron, am Bloomsbury lle aeth ei mam i weithio 
mewn siop laeth, a Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd lle mae 
hi wedi treulio llawer o amser yn sylwebu ar gemau rygbi dros 
Radio Cymru. Rydw i’n mwynhau erthyglau yn Golwg a rhaglenni 
S4C sydd yn fywgraffiadol, ac sydd yn tynnu’r llen ar fywydau 
pobl. Rhaid fy mod yn fusneslyd iawn! 

Yr idiom y mis yma, sydd yn addas ar hyn o bryd, yw: 
Yr awr dywyllaf yw’r un cyn y wawr.  

(Even when days are dark, better days will surely come) 

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.
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Shw’mae! Shwd y’ch chi gyd erbyn hyn?  

‘Rwy’n flin ‘mod i ddim wedi gallu cyfrannu i’r papur ers cwpwl o 
fisoedd ond rwy’n siŵr bod trigolion fy ardal i ac ymhellach yn 
gwybod yr hanes. Bu farw fy nhad, John Coombe ar 16 Awst 
(nid Covid) yn Ysbyty Treforys. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n 
gweithio yn yr Ysbyty, yn enwedig staff yr uned ‘Coronary Care’ 
a Ward C am eu caredigrwydd a’u gofal tuag at fy nhad a fy 
nheulu.  

Diolch o galon i bawb wnaeth gydymdeimlo â ni. Roedd yn 
gysur mawr i wybod bod cymaint yn adnabod dad ac yn ei garu. 
Roedd nifer yn gwerthfawrogi ei gyfeillgarwch a’i ffydd gadarn 
wrth wasanaethu yng Nghapel Bethlehem, Caerlan, Abercraf. 

Ers i ni siarad diwetha’, mae llawer o bethau wedi digwydd! 
Dyma rhai ohonynt! 

Wel, yn gyntaf wrth gwrs, y feirws a phopeth sy’n cael eu 
heffeithio o’i herwydd. Aeth popeth yn ddigidol am sbel ond 
mae’n braf gweld Llais yn ôl yn ei ffurf wreiddiol. Roedd hi’n 
anodd bod yn rhan o bethau digidol gan nad wyf yn “computer 
savvy” Pan o’n i’n clywed y geiriau ‘Zoom’, ‘Teams’, neu ‘Skype’, 
roeddwn i’n chwysu stecs ac roedd fy nghalon yn rasio! Ta beth, 
defnyddiais i’r amser i geisio sortio mâs fy ngardd a dechrau 
prosiectau newydd! 

Llongyfarchiadau i Catrin 
Davies, Abercraf. Ym mis 
Gorffennaf, enillodd Catrin y 
gystadleuaeth ‘Anifeiliaid 
Anwes’, yn Sioe Rithiol 
Milfeddygon yn y Gymuned, 
gyda’i llun o Moss a Cami. 
Dyma’r llun i chi weld. Hyfryd, 
ond ydyn nhw? Catrin yw 
merch Huwel a Carol Davies 
ac wyres Len a Joyce Davies, 
gynt Parsons, Abercraf. 

Os oeddech chi wedi bod 
mâs yn ‘galafantio’ yn ardal 
Penycae ym mis Gorffennaf, efallai welsoch chi fwganod 
rhyfedd tu fas i’r tai. Wel, cystadleuaeth oedd hon er mwyn 

dangos cefnogaeth i’r 
Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol. 
Dyma’r enillydd! Llongyfarchiadau 
Penycae! 

Ym mis Awst, gwelsom ni’r 
merched Norton yn llwyddo yn y 
maes marchogaeth eto - Lucia ar 
Poppet, Sienna ar Shadow a 
Mackenzie a’i thîm. Mae’r 
merched yn llwyddiannus bob tro 
maent yn cystadlu. Mae trigolion 
Coelbren a’r ardal o gwmpas mor 

falch ohonoch chi! Da iawn ferched! 
Yn fwy diweddar, llongyfarchiadau i ‘New Age Photography’ 

yn Ystradgynlais, ar ennill un wobr arian a thair gwobr efydd yng 
nghystadleuaeth Ffotograffiaeth Genedlaethol Rise. Nhw 
gipiodd y gwobrau yn y gystadleuaeth allan o luniau 8,000 o 79 
o wledydd. Newyddion ffantastig! 

Nawr den, o ddifri, rwyf wedi clywed rhai pobl yn dweud bod 
Nadolig wedi’i chanslo! Nid yn ein tŷ ni! Beth sydd wedi ei ganslo 
yw’r brys i brynu digonedd o anrhegion! Dros gyfnod y clo mawr 
ac yn awr gyda’r ail gyfnod, rwy’n teimlo bod pobl yn 
gwerthfawrogi’r pethau bychain, sef sgwrsio, ffrindiau, 
cymdeithasu a’r ffaith bod siopau bach lleol wedi achub ein 
cymdogion. Fel dywedwyd gan lawer, “Daw eto, haul ar fryn”, 
sy’n meddwl bydd yna amser gwell i ddod. Am nawr, mae rhaid 
i ni gyd ddilyn rheolau’r Llywodraeth er mwyn cadw pawb yn 
ddiogel. Meddyliwch am y busnesau bach sy’n dibynnu arnom 
ni i brynu eu cynnyrch, meddyliwch am y bobl sy’n ymdrechu i 

ABERCRAF
oroesi yn y dyddiau anodd yma. Meddyliwch am y plant a’r 
disgyblion sy’n gweithio ar lein, yn poeni am eu canlyniadau’r 
flwyddyn nesaf. Meddyliwch am staff ysgolion a gweithwyr ym 
mhob busnes, sy’n ceisio cadw popeth mor normal â phosib. 
Byddwch yn garedig, byddwch yn ffrind, mae digon o gasineb 
yn y byd yn barod! 

Diolch o galon am eich amynedd yn y misoedd diwethaf. 
 

 

COFIO DAFYDD DAFIS 
Ydy’r enw yma yn gyfarwydd i chi? Ganed David Davies [Dafydd 
Dafis] yn 1924 ym mhentref Cwmgiedd ac fe’i haddysgwyd yn 
Ysgol Ramadeg Maesydderwen. Yna, yn dilyn 
cyfnod yn yr Awyrlu aeth yn fyfyriwr i Goleg 
y Drindod, Caerfyrddin. Yn 1957 cafodd ei 
benodi fel prifathro ysgol y pentref yn 
Rhandirmwyn a fan hyn tarddodd ei 
ddiddordeb ym myd natur. Roedd 
Dafydd yn amddiffynnwr brwd o’r 
amgylchedd a gwrthwynebodd, er yn 
aflwyddiannus, y bwriad i greu cronfa 
ddŵr Llyn Brianne ar ddechrau’r 
1970au. Yna, yn dilyn taith gerdded ar 

hyd yr Afon Twrch 
yn 1978 sefydlodd 
Gymdeithas Edward 
Llwyd, cymdeithas sy’n bodoli trwy 
gyfrwng y Gymraeg i hyrwyddo 
gwybodaeth am fyd natur. 

Cafodd Dafydd ei anrhydeddu’n 
aelod o Orsedd y Beirdd yn 1991 a 
chofiwn amdano fel athro ysbrydoledig 
ac un o amgylcheddwyr amlycaf 
Cymru. Gyda llaw, anghofies i ddweud 
lle cafodd ei addysg gynradd - Ysgol 
Cynlais wrth gwrs! Diolch unwaith eto i 
Gymdeithas Treftadaeth ac Iaith 
Ystradgynlais am ei gydnabod fel un o 
Gewri’r Genedl. 

ADEG Y CORONAFIRWS 
Mae’r pentref wedi cael cyhoeddusrwydd noeth a llwm ar y 
cyfryngau yn ddiweddar. Yn wir yn dilyn y ffigurau diweddara o’r 
swyddfa ystadegau gwladol mae 23 o drigolion yr ardal, o 
Gwmtwrch i Ystradfellte, wedi marw oherwydd y firws di-ildio 
yma. Mae hyn yn golygu mai yr ardal yw’r 4ydd uchaf drwy 
Gymru gyfan. Anghredadwy. 

Mae’r firws hefyd wedi dylanwadu yn fawr ar ein bywyd 
dyddiol. Er i’r Ystrad ac Ystalyfera rhannu siopau, ysgolion, tai 
bwyta â’r un cod post mae mor a mynydd yn bodoli rhwng y 
ddau bentref cyfagos. Nid oes hawl gan drigolion yr Ystrad i 
ymweld â naill ai capel neu siop trin gwallt yn Ystalyfera ond yn 
hytrach medrwn addoli yn yr eglwys gadeiriol yn Aberhonddu 
neu fwynhau orig fach wrth y llyn yn Llandrindod. Amser rhyfedd 
yn wir. 

Y CLWB RYGBI 
Mae effaith y pandemig hefyd i’w weld yn glir ar y gêm 
gymunedol ar hyd a lled Cymru. Dywedodd Alun Jenkins, 
ysgrifennydd hir dymor y Gleision, fod y Clwb, a sawl un tebyg, 
yn brwydro’n ddyfal i gadw eu pennau uwch y dŵr. Yn 
ddiweddar, fe ddaeth aelodau at ei gilydd i geisio trwsio, paentio 
a glanhau ychydig o gwmpas y cae ac felly ceisio cadw’r hen 
flaidd o’r drws gefn. Yn wir, er eu bod yn mynegi pryder am y 
dyfodol maent yn sicr eu bod ddim yn barod i ildio i effaith y firws 
creulon. 

Dymuniadau gorau hefyd i John Owen, steward y clwb, sy’n 
ymddeol ar ôl dros ugain mlynedd o wasanaeth. Mae John yn 
unigolyn unigryw ac mae pawb a gafodd y fraint o’i adnabod a 

YSTRADGYNLAIS
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stori neu chwedl ddigri amdano. Er ei fod wedi sefydlu ei hun 
yma ers blynyddoedd mae John yn ein hatgoffa yn aml mae crwt 
o Ystalyfera yw e ac mae yn parhau fel yr Apostol Paul, ar daith 
genhadol. Pob lwc iddo yn y dyfodol a diolch iddo am ei 
ymdrechion, ei hiwmor sych a hefyd ei gyfraniad i’r gymuned 
leol. 

CRAIG JONES 
Llongyfarchiadau mawr i Craig Jones, Heol y Gwynt, ar ôl iddo 
neidio yn hollol ddi ofn allan o awyren uwchben maes awyr 
Abertawe. Pwrpas y fenter oedd casglu arian er mwyn cefnogi 
elusen Ambiwlans Awyr Cymru a hefyd er cof am ei fam. Diolch 
i bawb oedd wedi cyfrannu tuag at yr achos teilwng a diolch 
hefyd i Craig am ei ddewrder a’i ymdrech dilys. Ar hyn o bryd 
mae bron i £1000 wedi ei gasglu. 

DYMUNIADAU GORAU 
Dymuniadau gorau i ddau o drigolion y pentref sydd heb flasu’r 
iechyd gorau yn ddiweddar. Cofiwn am Lyn Thomas, Heol 
Aberhonddu a Cerys Thomas Parc Tawe, dau o drigolion sydd 
wedi cyfrannu’n hael i fywyd a gwaith y pentref dros y 
blynyddoedd. Unwaith eto dyma gyfle euraidd i ddiolch i bawb 
sy’n gweithio gyda’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol am y 
gofal, yr ymrwymiad a hefyd y broffesiynoliaeth ddifesur a 
ddangosant tuag at y cleifion. 

CROESO I MANA SOFIA 
Braf yw croesawi Mana Sofia i’n plith. Mae Mana yn ferch i 
Jonathan a Peta Phillips, yn wyres i Don a Vicky o Harare ac 
Ann a Ogwyn, Parc Tawe, ac yn chwaer fach i Ellis. Rhag ofn 
fod yr enw yn ddieithr i chi mae’n deillio o’r iaith Bantu sydd yn 
cael ei siarad ar hyd a lled Zimbabwe gan y llwyth Shona. 
Dymuniadau gorau i’r ferch annwyl wrth iddi ymgartrefi ym 
mhentref East Hanney, nepell o Rydychen. 

LLONGYFARCHIADAU NON A VERNON 
Mae Non a Vernon John yn byw yn Llanfaes, Ystradgynlais, yn 
ŵr a gwraig hynod ryfeddol, am fwy nag un rheswm. Yn un peth, 

mae’r ddau ohonynt 
wedi cael nerth ac 
iechyd i fwynhau byw 
gyda’i gilydd am dros 60 
o flynyddoedd. Mae 
hynny yn ei hunan yn 
dipyn o gamp ac yn un 
gall eu teulu annwyl fod 
yn falch iawn ohoni. 
Yn ail, mae’r ddau 
ohonynt yn dathlu eu 

pen-blwydd o fewn ychydig wythnosau i’w gilydd - Non yn 90 
oed ar 8 Medi a Vernon yn 90 ar 10 Hydref.  

Brodor o Abercraf yw Vernon a Non, heb fod ymhell i ffwrdd 
yn Ynyswen. O ran eu galwedigaethau, bu Vernon yn 
ddarlithydd yng Ngholeg Addysg Bellach Gorseinon tra bod Non 
wedi gweithio fel Gweinyddes yn siop Lewis Lewis yn Abertawe 
am flynyddoedd. 

Bendithiwyd Non a Vernon yn helaeth â phedwar o blant: 
Dylan, Berian, Delyth a Cerith ac mae ganddynt dri o wyrion a 
dau gor ŵyr. 

Llongyfarchiadau gwresog iawn iddynt ar ddathlu pen-blwydd 
nodedig iawn a phob bendith iddynt i’r dyfodol. 

 

 

NEWYDDION O’R CYNGOR CYMUNED 
Yn amlwg mae rhai gweithgareddau wedi bod yn amhosib yn 
ystod cyfnod clo’r Covid-19 ond mae’r Cyngor Cymuned wedi 
llwyddo parhau gyda nifer o brosiectau. Plannwyd nifer o flodau 
o gwmpas y pentre’ fel yr ydym yn gwneud pob blwyddyn - mae 
pob amser yn braf cael tipyn o liw! Os ydych yn hoffi cadw’n ffit 

YSTALYFERA

beth am drio’r peiriannau sydd nawr yn y pentref? Adeiladwyd y 
gampfa awyr agored islaw’r Neuadd Gymuned. Ariannwyd hwn 
gan arian o’r Loteri Genedlaethol ac mewn ymateb i ofyn barn 
sampl o bobl y pentref ynglŷn â’r pethau y bydden nhw’n hoffi 
eu cael yma. Mae wedi cael derbyniad da hyd yn hyn a’r gobaith 
yw y gallwn gael safle addas am un tebyg yng Ngodre’r Graig. 
Mae’r Neuadd Gymunedol wedi cael llawr newydd sbon hefyd 
dros y cyfnod clo ac yn edrych tipyn mwy deniadol o ganlyniad. 
Diolchwn i gwmni Tai Tarian am helpu ariannu’r gwaith. Yn 
anffodus rydym wedi gorfod cau’r neuadd eto at gyfer y cyfnod 
clo byr. Estynnwn ein llongyfarchiadau i’r Cynghorydd Tristian 
Lewis a’i wraig Eleri ar enedigaeth eu mab Gruffydd yn ystod yr 
haf. Mae’r Cynghorydd Ann Lewis, yn naturiol, yn fam-gu falch 
iawn iddo hefyd.  

BANC BWYD YSTALYFERA 
Ar ddechrau’r cyfnod clo bu’n rhaid i fanc bwyd Catch gau 
oherwydd tostrwydd nifer o’r gwirfoddolwr. Roedd yn dda gweld 
ei ail agor felly o dan aden yr Ymddiriedolaeth ond gyda 
chefnogaeth y Cyngor Cymuned a Catch mae sawl aelod o’r 
Cyngor ynghyd ag aelodau Catch yn gwirfoddoli i’w rhedeg yn 
ystod yr amser anodd y misoedd diwethaf. Gwelodd nifer o bobl 
amser anodd ac mae’n dda fod modd i’r banc bwyd eu helpu. 
Os hoffech gyfrannu mae modd rhoi rhodd ariannol neu 
nwyddau yng Nghapel y Gurnos yn ystod oriau agor, sef dydd 
Llun, Mercher a Gwener rhwng 10:30 a 1:30. Mae modd rhoi 
arian neu nwyddau yn swyddfa’r Ymddiriedolaeth hefyd. Yn 
ogystal mae basged neu droli yn Asda, Home Bargains, Siop 
Premier Ystalyfera, a Siop Sglodion y ‘Temp’ yn Ystradgynlais. 
Rydym yn ddiolchgar am yr hyn mae ein trigolion yn rhoi i ni yn 
enwedig gan fod y rhifau sy’n dod atom yn cynyddu yn ystod yr 
amserau anodd hyn. 

DYMUNO’N DDA I’R PARCHG OWEN PUGH 
Yn gyffredinol mae pobl wrth ddynesu at derfyn eu gyrfa yn 
dyheu am gyfnod o seibiant a manteisio ar gyfleoedd i ddilyn eu 
diddordebau a hamddena gan adael i’r byd a’i bethe fynd heibio 
iddynt. A dyna, siŵr o fod, yw ystyr 
ymddeoliad, hynny yw, bod person wedi 
cwpla gweithio, yn rhoi’r offer heibio a 
cherdded allan o’r gweithle, a chau’r 
drws ar ei ôl am y tro olaf. Ond nid 
felly oedd hi gydag Owen Pugh. Ar ôl 
gyrfa ddisglair mewn mwy nag un 
ysgol, lle bu’n fawr ei ddylanwad ar 
genedlaethau o ddisgyblion a fu yn 
ei ofal fe ddaeth yr amser iddo yntau 
hefyd ddechrau meddwl am ymddeol. 

Ac wedi gwneud hynny, nid eistedd 
nôl mewn cadair esmwyth a rhoi ei 
draed ifyny wnaeth Owen ond yn hytrach 
chwilio am gyfle i barhau i fod yn ddefnyddiol 
yn y gymuned ac i fod yn gyfrwng gwasanaeth ac ysbrydoliaeth 
i eraill. Y cwestiwn mawr oedd – pa ffordd orau i gyflawni’r 
dyheadau hyn? “Trwy ddirgel ffyrdd mae’r uchel Iôr yn dwyn ei 
waith i ben”. 

Ymdeimlodd Owen â’r alwad i fod yn weinidog ac roedd yn 
gwbl argyhoeddedig ynglŷn â hynny. Doedd dim amau’r peth, 
na chwilio am esgusodion dros beidio gwneud na throi clust 
fyddar at yr alwad oddi fry. “”Wele fi, anfon fi”. Mentrodd yn 
eiddgar gyda’i deulu yn ei gefnogi hyd yr eithaf. 

Roedd ei ymateb cadarnhaol ddim yn syndod gan iddo gael 
ei drwytho ym mhethau’r cysegr ers bore oes. 

Wedi iddo ymgartrefu yn Ystalyfera bu ef a’i deulu yn ffyddlon 
i Gapel y Wern a gwasanaethodd fel diacon uchel ei barch yno. 

Wedi ei ordeinio a’i sefydlu’n weinidog yn y Tabernacl 
Pontardawe a Nebo Felindre roedd aelodau’r Wern bob amser 
yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ei ymweliadau fel pregethwr 
gwadd gan wybod y byddai Owen wedi paratoi yn drwyadl ar 
gyfer y cyfeillion byddai’n eistedd ac yn gwrando. 

Yn sicr, bendithiwyd Owen yn helaeth â’r ddawn o allu arwain 
cynulleidfaoedd yr ardal at y ‘’porfeydd gwelltog gerllaw y 
dyfroedd tawel’’. Diolch iddo am gysegru ei ddoniau amlwg at 



Gobeithio caiff gryfder yn fuan i ailgydio yn y gwaith da mae yn 
ei gwneud yn y gymuned 

Ychydig iawn o weithgareddau sydd yn y pentre’ yn ystod y 
cyfnod rhyfedd yma. Gobeithio’n wir erbyn bydd y rhifyn yma 
allan, y byddwn yn gallu cymdeithasu ychydig yn fwy gyda’n 
gilydd ac y bydd bywyd yn fwy normal. 

 

 
GWELLHAD BUAN 
Dymuniadau gorau i Mair Williams, Rhos sy’n derbyn triniaeth 
ar hyn o bryd yn yr ysbyty. 

HYRWYDDO’R GYMRAEG 
I ddathlu Diwrnod Ieithoedd 
Ewropeaidd aeth Martha 
Stephens i’w hysgol, sef Ysgol 
Birkdale yn Sheffield yn ei gwisg 
Gymreig a chyfarch ei 
hathrawes yn Gymraeg. Mae 
Martha yn ferch i Matthew a 
Kelly Stephens ac yn wyres i 
David a Monica Stephens, 
Primrose Lane, Rhos.  

CODI ARIAN 
Dymuna Chris Ace o Delffordd, Rhos, ddiolch i drigolion y pentre 
am gyfrannu’n hael, yn ystod y cyfnod diweddar, at ddwy elusen 
haeddiannol. Codwyd £1260 i Hospis Tŷ Olwen drwy werthu 
llyfrau a bric-a-brac. Anfonwyd y llyfrau a oedd yn weddill (dros 
500 ohonynt), at yr elusen, Ambiwlans Awyr Cymru. Dymuna 
Chris ddiolch yn arbennig i’w wraig, Hilary yn ogystal â Mike a 
Christine Williams, hefyd o Delffordd, am eu hymdrechion a’u 
hymroddiad diflino yn ystod y cyfnod clo. Mae dwy elusen wedi 
elwa’n sylweddol o ganlyniad.  

PRIFYSGOL 
Pob lwc i Emily Richards, sydd wedi 
cychwyn ar gwrs gradd mewn 
Ymarfer Corff (Iechyd a Chwaraeon) 
ym Mhrifysgol Metropolitan 
Caerdydd. Mae Emily yn ferch i Jamie 
a Rachel Richards, Heol Castell-
nedd, Rhos. Mae Emily yn bêl-
droediwr talentog iawn sydd wedi 
ennill cap ‘Clwb Cymru’ dan bymtheg. 
Dechreuodd ei diddordeb yn y bêl 
gron tra’n ifanc iawn yn chwarae dros 

dîm pêl droed Rhos. Pob lwc iddi ar gyfer y dyfodol! 

CYSTADLEUAETH PERSIMMON 
Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Gynradd Y Rhos ar ennill £5,000 
yng nghystadleuaeth ‘Building Futures’, cwmni adeiladu 
Persimmon sef cynllun gwerth miliwn o bunnau i gefnogi iechyd 
plant, addysg, chwaraeon a’r celfyddydau. Bwriedir gwario’r 
arian ar ddatblygu ardal ddysgu awyr agored yr ysgol.  

ENWAU STRYDOEDD 
Diolch i Gareth Richards am ein goleuo, y mis diwethaf, 
ynghylch ystyr yr enwau a roddwyd ar strydoedd yr ystâd 
newydd ar dir Bryn Brych, Rhos. Trueni mawr nad yw Cynfael 
wedi ei gofnodi yn ogystal â Cynon a Cynfeli, sef y ddau arall â 
chysylltiad â Cefn Celfi.

RHOS A GELLI-NUDD
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waith yr Arglwydd. 
Bellach mae’r amser wedi dod i Owen ymddeol am yr ail 

waith. Mawr yw ein diolch, fel aelodau’r Wern, i Owen, am ei 
gyfeillgarwch gwresog, ei gyfraniad gwerthfawr ac am ei 
genadwri rymus i ni dros gyfnod maith. Fel aelodau gwinllan yr 
Arglwydd ym mharthau uchaf Cwm Tawe dymunwn, o waelod 
calon, ymddeoliad hapus a dedwydd i Owen. Boed iddo gael 
nerth ac iechyd i’r dyfodol. Ein cofion, hefyd at Christine a’r teulu 
oll. 

MEDDWL AM GLENYS 
Chwithig iawn oedd deall bod Glenys Lewis, Wade Avenue wedi 
bod yn yr Ysbyty am gyfnod byr yn ddiweddar. Ar hyd ei bywyd 
hir a dedwydd mae Glenys wedi mwynhau iechyd ac wedi bwrw 
mlaen gyda’i bywyd yn dawel. Ar ben hynny mae Glenys yn 
berson hael ac wrth ei bodd yn paratoi teisennod a chacennau 
i’w ffrindiau sydd yn byw’n bell ac agos. 

Y newyddion da yw bod Glenys nol ar ei haelwyd glyd a 
gobeithiwn bydd yn ail-gydio yn y ddawn ryfeddol sydd ganddi 
o bobi pice am ambell ‘sponge’ mae mor enwog amdanynt. 
Edrychwn ymlaen at hynny. 

Mae Glenys yn adnabyddus yn yr ardal ac mae ei ffrindiau 
ymhobman yn meddwl amdani ac yn dymuno’r gore iddi. 
 

 
CYDYMDEIMLAD 
Bu farw person hynod o boblogaidd ac aelod o un o hen 
deuluoedd yr Allt-wen a fu’n cario’r post yn yr ardal am 
flynyddoedd maith. Roedd Maggie Jones (Meg Gough) yn 95 
mlwydd oed. 

Cydymdeimlwn gyda’i merch Delyth, ei hwyrion Bethan, Eleri, 
Ian a Robin a’r gor wyrion Hannah, Megan, Matilda, Jacob ag 
Aled yn eu hiraeth. 

Yn 93 mlwydd oed bu farw Morgan Evans, Pen-y-graig, 
person cyfeillgar a serchus bob amser. 

Bu’n gweithio yn y gwaith tun ac yna yn awyrfilwr yn y 
Dwyrain Canol cyn dod adre ag agor sawl gwaith glo bach. Er 
nad yn aelodau o Gapel yr Allt-wen bu ef a’i wraig Val yn 
ffrindiau’r achos am flynyddoedd lawer. 

Cydymdeimlwn â’i wraig Val, ei blant Denise, Diane a Barry 
John, yr wyrion Matthew, Angharad, Megan, Gemma a Jesse 
a’r gor wyrion Alfie a Bertie yn eu galar. 

MERCHED Y WAWR, PONTARDAWE 
Trwy haelioni Andrew Davies y perchennog llwyddodd rhai o’r 
aelodau gwrdd yng nghlwb The Other Place pan soniasant am 
eu hoff lefydd, megis Gellinudd, St. Albans, y Tymbl, 
Saundersfoot, Garth Bach Llanuwchllyn, Pen Pyrod (Worm’s 
Head), Sain Ffagan, Aber-porth, Aberdaron a Threfin. 

Braf oedd cymdeithasu gyda’n gilydd unwaith eto. 
 

 
DATHLU 
Llongyfarchiadau i Danny Davies, Heol Gwilym, sydd newydd 
ddathlu ei ben-blwydd yn 80 oed. 

Daeth llawenydd i aelwyd Jack a Stacey Jarrett, Railway 
Terrace gyda genedigaeth eu merch annwyl, Mali Ann .... 
Cymraes fach arall i’r pentre’! 

CLEIFION 
Daeth y newyddion fod Mrs Gloria Norman wedi ei chludo i 
Ysbyty Singleton. Dymunwn yn dda iddi am adferiad buan. 

Nôl adre, ar ôl treulio cyfnod gyda’i theulu ar ôl derbyn 
triniaeth mewn ysbyty, mae Mrs Vera Morgan, Heol Newydd. 

YR ALLT-WEN

CWMLLYNFELL

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru



  
Y TABERNACL 

DIOLCH OWEN 
Braf iawn, ar 4 Hydref, oedd derbyn ein gwasanaeth cymun 
cyntaf ers mis Mawrth o dan ofal Eifion Walters, a chael clywed 
Susan yn chwarae’r organ unwaith eto. Ond, gyda thristwch, 
wedi’r oedfa, derbyniwyd llythyr oddiwrth ein gweinidog i’n 
hysbysu ei fod wedi penderfynu ymddeol o’r weinidogaeth ar 
ddiwedd y flwyddyn oherwydd afiechyd. 

Fel aelodau dymunwn bob bendith a llwyr wellhad iddo. 
Diolchwn i Owen am ei arweiniad a’i weinidogaeth ofalus dros y 
blynyddoedd diwethaf, ac edrychwn ymlaen at ei groesawu ef a 
Christine nol i’n plith cyn hir. 

Diolch hefyd i Eifion am lunio llythyr ystyriol o ddiolch at Owen 
ar ran yr aelodau. 

‘NOL GARTRE 
Croeso gartref i Doreen Lewis, mam-gu Christopher, ar ôl cyfnod 
hir yn yr ysbyty. Da clywed ei bod hi’n gwella’n raddol. 

MIKE JONES AR RADIO CYMRU 
Ar raglen Stiwdio Nia Roberts, nos Lun 19 Hydref, roedd Mike 
Jones yn rhan o drafodaeth ynglŷn â’n perthynas ni yng 
Nghymru a’r Celfyddydau Gweledol dros y blynyddoedd. 
Ynghyd a Catrin Williams o Bwllheli a Wil Rowlands o Sir Fôn, 
dau artist cydnabyddedig arall, soniwyd am y celf o’u hamgylch 
adeg eu plentyndod a’r prif ddylanwadau arnynt; yn achos Mike 
– Josef Herman a Will Roberts. Pleser oedd clywed Mike yn 
sgwrsio’n naturiol yn nhafodiaith Cwmtawe. Da iawn Mike, 
diddorol dros ben. 

Bu’n rhaid gohirio arddangosfa luniau a lansiad y llyfr “Wrth 
eu gwaith”, sef cyfuniad o luniau Mike a gweithiau llenorion a 
beirdd y Cwm. Mae ychydig lyfrau ar ôl, ac ar gael o Dŷ’r 
Gwrhyd. 

SOAR 

EFFAITH ARGYFWNG COVID-19 
Bu’n rhaid atal cynnal ein gwasanaethau wythnosol unwaith eto 
yn sgil y cyfnod clo byr newydd, ond mae’r aelodau yn edrych 
ymlaen at fedru ail-agor y drysau yn fuan a dod at ein gilydd 
unwaith eto i gwrdd â chyd-addoli pan fo hynny’n cael ei 
ganiatáu. Ni fu’n bosib i bob pregethwr ddod atom yn ystod y 
cyfnod diweddar, ac rydym yn hynod ddiolchgar i Eifion Walters 
yn enwedig am sefyll yn y bwlch ac arwain ein haddoliad ar sawl 
achlysur. Rydym hefyd yn gweld eisiau Tudur, John a Susan 
sydd wedi methu dod atom yn ddiweddar gan nad ydynt yn byw 
o fewn ffiniau Castell-nedd Port Talbot. Ond rydym yn diolch nad 
oes neb o deulu Soar wedi eu taro’n wael gan yr haint ac yn 
gweddïo y bydd y cyfnod anodd hwn yn dod i ben cyn bo hir. 

LLYSENWAU PONTARDAWE 
Mae llysenwau yn bethau diddorol ac adweinir llawer o drigolion 
ardaloedd Cymru gan yr enwau a roddwyd arnynt. Un rheswm 
am lysenw, wrth gwrs, yw er mwyn gwahaniaethu gan fod 
cymaint o Davies, Jones, Williams, Thomas yn ein mysg. 
Cafwyd sgwrs ddiddorol ar raglen Aled Hughes ar Radio Cymru 
ar enwau a roddwyd ar y chwarelwyr yng ngogledd Cymru. 
Mae’r ardaloedd glofaol yn ne Cymru hefyd yn le da i lysenwau 
ac mae Cwm Tawe a Phontardawe a’r ardal yn nodedig iawn 
am y lliaws o enwau oedd yn gymaint rhan o fywyd bob dydd yr 
ardal. Mae’r rhain ar gael, gan fwyaf, mewn casgliad o benillion 
oedd wedi eu gosod at ei gilydd gan J.O a J.R. a hynny debyg 
iawn o gwmpas 50au’r ganrif ddiwethaf. Bu Eugena Hopkin, 
Craig Cefn Parc yn sôn am y casgliad yma, ar Radio Cymru, yn 
ddiweddar. Mae’r llysenwau a nodir yn y penillion yn syrthio i 
nifer o gategorïau: 

Cysylltiadau teuluol: Wil mab Sam, Twm Maggie. 

PONTARDAWE
Cartrefi: Wil Gelli-gron, Gwen Tŷ Capel. 
Swyddi: Palmwr Claddu’r Marw, Dai Twm Pickles. 
Golwg neu wisg: Dickie Bow Dan, Twm Gwddwg Gŵydd. 
Enwau angharedig: Emlyn Fflip Fflop, Dickie Bach Dwl. 
Enwau doniol: Dai Central Eating, Billie Bara Jam. 
Diddordebau: John Emlyn y Côr, Dai Jones Tenor. 
Ffermwyr: Tomi Llety Siac, John Gartheithin. 

Yn y darn hir o farddoniaeth o lysenwau Pontardawe mae sôn 
am 325 o lysenwau a dyma flas ar ambell linell. Efallai daw cyfle 
i gyhoeddi’r holl benillion ryw ddydd! Dyma flas: 

Andrew y Crydd ac Emlyn Fflip Fflop, 
Oriel y Chemist, Bill Roberts y Pop, 
Dai Rees Siop Sgitshe a Watkins ‘The Wool’, 
Albert y Banwen a Dickie Bach Dwl. 
Eithwen y ‘Vic’ a Bryn ‘Dynevor’, 
Lewis Pafiliwn a Twm Never Never, 
Ceinwen Corn Stores a Dan Byth yn Dost, 
Timblett y Fish a Miss Jones y Post. 

Tybed ydych yn eu cofio? 
 

 
GWELLHAD BUAN 
Mae’n dda dweud bod Julie Connick adre ar ôl cael triniaeth 
lawfeddygol ac yn gwella. Hefyd, ni fu Jean Williams a Joan 
Lloyd yn hwylus ond gobeithio erbyn eu bod yn darllen hwn 
byddant wedi gwella. Ar hyn o bryd y mae Gareth Evans yn yr 
ysbyty ac yn aros am lawdriniaeth a gobeithio hefyd y bydd yn 
iawn. 

Y DDERWEN 
Ar un o fy nheithiau bu rhaid i mi ddilyn llwybr a oedd yn mynd 
a fi rhwng coedydd deri, ac y mae’n amlwg ei bod yn flwyddyn 
ffrwythlon dros ben. 

Yr oedd y mes fel marblys o dan draed ac roedd eisiau gofal 
rhag llithro. Mae nifer o rywogaethau deri ar gael 
ond y ddau amlycaf yw’r Dderwen Mes 
Coesynnog (Quercus robur) a’r Dderwen 
Ddigoes (Quercus petraea). Nid dim ond y 
wiwer sy’n eu casglu’r; mae Sgrech-y-coed 
hefyd yn cuddio dros 3000 o fes ar gyfer 
tymor llwm y Gaeaf. Y mae’r Dderwen yn 
cael ei henwi yn y Beibl, er enghraifft yn 
Genesis 35, ad 8: “A bu farw Debora, mam maeth 
Rebeca, a chladdwyd hi dan dderwen islaw Bethel; ac enwyd 
honno Alcon-bacuth” (Derwen wylofain). 

Roedd y dderwen yn bwysig i ni’r Cymry hefyd ac y sanctaidd 
yn yr hen oes. Ym mytholeg y Germainiaid roedd y goeden yn 
perthyn i Ddonar, duw’r mellt. Roedd y Groegiaid yn ei chysylltu 
â Zeus, pennaeth duwiau Olympws. Mae’r dderwen yn 
symboleiddio nerth gwrywaidd a dyfalbarhad. 

Yn 2013 cwympodd derwen Pontfadog, derwen hynaf Cymru 
ac un o’r hynaf yng ngogledd Ewrop. Roedd dros 1200 blwydd 
oed. Mae’n debyg bod Owain Gwynedd wedi casglu ei fyddin o 
dan y goeden yn 1157 cyn gorchfygu’r Brenin Harri II gerllaw. 

Yn Lloegr, efallai mai’r Major Oak yn Sherwood yw’r dderwen 
enwocaf. Yn ôl llen gwerin defnyddid hon gan Robin Hood a’i 
ddynion i gael cysgod. 

CAPEL Y BARAN 
Fel llawer achos arall dal ar gau mae’r capel a gan fod diffyg 
cofnodion, neu eu bod wedi eu colli rhaid tybio mai dyma’r tro 
cyntaf mewn dros ddau gan mlynedd nad yw’r capel ar agor. Yn 
sicr wynebodd yr achos gyfnodau heriol o’r blaen. Yng nghanol 
y 19 ganrif roedd y Geri Marwol (Cholera) yn bla yn yr ardal, 
hefyd y Frechwen (Smallpox) yn haint a effeithiodd yn drwm ar 
ardal Cwmtawe. Aeth Twymyn yr Ymysgaroedd (Typhoid) a 
llawer o fywydau. Collodd teuluoedd cyfan eu bywydau i’r Dicáu 
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(Tuberculosis). Pandemig a ddaeth yn ei dro i’r ardal oedd y 
Ffliw Sbaeneg - collodd tua 500 miliwn o bobl (traean 
poblogaeth y byd) eu bywydau yn pandemig yma ddiwedd y 19 
ganrif a dechrau’r 20fed. Mae beddau o deuluoedd cyfan - tad 
a mam a nifer o blant yn britho’r fynwent yn tystio i hyn. Haint 
arall oedd yn gyffredin oedd Typhus, clefyd oedd yn beryglus i’r 
henoed, yn enwedig. Lledodd ymhlith pobol trwy lau (lice). Cofiaf 
yn dda am yr archwiliad defodol gan y nyrs yn yr ysgol i 
ddarganfod llau yn fy ngwallt. Yn ogystal roedd yr artaith 
reolaidd gan fy mam o dynnu’r grib fan drwy’r gwallt a’r trochiad 
hir o’r pen gyda dŵr a sebon carbolic i arbed y stigma mai plant 
o deuluoedd brwnt oedd â llau yn eu gwallt! 

 
Capel y Gwrhyd ac adfeilion yr hen ysbyty 

Yn y 19eg ganrif codwyd ysgol a drodd yn ysbyty ynysu 
(isolation hospital) ar Fynydd y Gwrhyd, nepell o’r capel ac mae’r 
adfeilion yno i’w gweld. Cofiwn fod y cyfnod yma’n cael ei alw’n 
Oes Victoria pan oedd yr Ymerodraeth Brydeinig yn ei anterth 
1837-1901. Cyfnod o gyfoeth aruthrol i’r crach a thlodi affwysol 
i’r werin - roedd pobl yn marw o newyn ar y strydoedd a phlant 
yn gweithio dan ddaear. Dyma gyfnod y Rule Britannia - yr 
anthem jingoistaidd sydd yn codi cyfog arna i. Daeth y 
waredigaeth i’r heintiau hyn wrth i’r meddygon a’r gwyddonwyr 
ddarganfod brechlyn (vaccine). Gweddïwn y bydd yr arbenigwyr 
yn ein labordai sydd yn gweithio’n ddiflino i ddarganfod 
meddyginiaethau yn llwyddo’n fuan. 

Llaw a deall dyn perffeithia 
er iachâd a rhyddhad, 
Nefol Dad, i dyrfa. 

Rho dy nodded, rho dy gwmni 
nos a dydd i’r rhai sydd 
ar y gwan yn gweini. 
                                      Elfed C/Ff 823 

Eifion Walters 
 
 

 
 

 
NEBO 
A fyddech gystal â holi pryd fydd yr oedfa nesaf yn Nebo, os 
gwelwch yn dda? Mae’r sefyllfa yn ansicr ar hyn o bryd o 
ganlyniad i Covid-19. 

Siomedig oedd y bleidlais ar gyfer Ysgrifennydd i olynu 
Phyllis Bell oedd yn gobeithio ymddeol eleni. Nid yw’n 
ddymuniad gan y sawl gafodd eu henwebu derbyn y swydd. 
Beth bynnag, mae Phyllis Bell wedi cytuno i barhau â’r gwaith. 
Roedd hi’n siomedig fod llai na hanner yr aelodau wedi 
pleidleisio. Diolch i Christine Pugh am baratoi’r papurau 
pleidleisio a hefyd am gynnig cymorth i’r dyfodol. Hefyd, diolch 
i Bill Sweetman am gydweithio gyda Chris i gyfrif y pleidleisiau. 

DIOLCH 
‘Rydym fel swyddogion ac aelodau am ddymuno adferiad iechyd 
buan i’n Gweinidog. ‘Rydym wedi derbyn llythyr ganddo yn 
dweud ei fod am ymddeol fel ein Gweinidog ddiwedd Rhagfyr 
2020. Llythyr caredig oedd at aelodau Nebo. 

LLONGYFARCHIADAU 
Dymuniadau gorau i Sophie a Morgan Hill ar enedigaeth Rosie 
Olwen. Mae Morgan yn fab i Menna Lynne a Glyn Hill, 

FELINDRE

Llandybie. Mae genedigaeth Rosie Owen yn achlysur o 
lawenydd mawr hefyd i Owen Jones, Llwyngwenno, sef 
genedigaeth ei or-wyres. 

Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Anneka Bell ar ei 
swydd newydd fel Darlithydd mewn Bydwreigiaeth ac ar dderbyn 
Tystysgrif Addysg Uwch, Ôl Radd, mewn Gofal Iechyd 
Proffesiynol.  

Dymuniadau gorau hefyd i Daniel Bell Williams a’i gariad 
Gemma wrth i’r ddau ddyweddïo yn ddiweddar. Mae Daniel yn 
fab i Arwel a Helen Williams, Cefn-Myddfai, Felindre ac yn ŵyr 
i John a Nancy Williams, Maestir Mawr. 

CYDYMDEIMLO 
Cydymdeimlwn â theulu Fferm y Cwrt, Felindre wrth i Mrs 
Winnie Price ffarwelio â ni. Bu Mrs Price a’r teulu yn rhoi llysiau 
i Nebo adeg Gŵyl y Diolchgarwch yn ddi-dâl ers llawer blwyddyn 
a hynny drwy law William a’i briod, Helen. Gwerthfawrogwyd hyn 
yn fawr. 

CYWIRIAD 
Cyfrol o ysgrifau taith yw Amser Mynd gan Dyfan Lewis, Penclun 
ac nid barddoniaeth fel y nodwyd yn Llais, rhifyn Hydref. Copiau 
ar gael o www.gwasgpelydr.com Mae modd prynu hefyd lyfr 
llais. 
 

 
TŶ CROESO  
Mae Tŷ Croeso yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu drwy 
roddion ariannol ac i’r banc bwyd sydd dal yn gweithredu bob 
bore Mawrth. 

Ar ôl cyfnod y clo bydd y grŵp Ymarfer Corff yn ail ddechrau 
ar 9 Tachwedd am 10.45 yn y Neuadd Gymuned, Heol y Faerdre 
a phob bore Llun os nad oes clo arall. 

Hefyd bydd y Caffi Trwsio ar agor ond rhaid cysylltu gyntaf er 
mwyn trefnu. Cysylltwch drwy e-bost pcram@headweb.co.uk  
neu ar ffȏn symudol 07790 546890. 

Mae Siop Siarad, cyfle i ddysgwyr ymarfer siarad Cymraeg 
yn cael ei gynnal drwy Zoom ar fore Gwener am 9.45. 
Cysylltwch ar gyfer cael y ddolen. 

MERCHED Y WAWR 
Mae Merched y Wawr ar draws Cymru 
wedi bod yn brysur iawn dros y cyfnod clo 
yn cysylltu gydag aelodau drwy wahanol 
ffyrdd. 

Un o’r pethau hynny oedd y safle ar 
weplyfr Curo’r Corona drwy Goginio, safle 
lle’r oedd miloedd o bobl o bob rhan o’r 
byd wedi cyfrannu. Erbyn hyn mae llyfr 
deniadol iawn wedi ei gyhoeddi sy’n 
ddetholiad o rysaits a lluniau. Carreg 
Gwalch fu’n gyfrifol am ei gynhyrchu ac 
mae eisoes ar ei drydydd argraffiad. Am £10 y copi mae’n 
anrheg hyfryd iawn. 

 
Dyma lun o rai o gangen Clydach yn ymweld â’r Ardd 
Gymunedol, gyferbyn a’r Ganolfan Iechyd. Roedd yn gyfle, o 
dan arweiniad Denise Morgan , un o’n haelodau ac un o 
wirfoddolwyr yr ardd i weld a dysgu am yr hyn sy’n digwydd yn 
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lleol. Mae’n rhyfeddod nad ydym yn gwybod beth sydd yn 
digwydd o dan ein traed yn lleol. Fe gadwodd y glaw i ffwrdd. 
Mis nesaf, gan obeithio bydd y tywydd yn braf gobeithiwn fynd 
am dro, gan ddechrau yng Nghae Ffair i Barc Coedgwilym am 
2 o’r gloch ar 17 Tachwedd. 

Cynhaliwyd cyfarfod o’r Pwyllgor Rhanbarth dros Zoom. 

CAPEL Y NANT 
Hyfryd oedd gweld a gwrando ar ddau o’n haelodau yn arwain 
Oedfa Ddigidol yr Annibynwyr o Barc Coedgwilym, Dr Fiona 
Gannon a’r Parchg Dewi Hughes yn ystod mis Hydref. Os na 
chawsoch gyfle i fod yno fe ellir gwrando a gweld eto ar safle’r 
Annibynwyr ar YouTube. 

Cadwn mewn cysylltiad drwy gynnal gwasanaethau dros y 
we a thrwy e bost. Yn ystod mis Hydref fe’n harweiniwyd gan y 
Parchg Dewi Hughes, ein harweinydd Robat Powell a’r Parchg 
Tom Defis drwy Zoom. Paratoir oedfa bob Sul i’w dosbarthu i’r 
aelodau sydd heb gyswllt gwe. Hefyd cynhelir Cannwyll y Nant, 
bob nos Fawrth am 6.30 - hanner awr o fyfyrdod bendithiol iawn. 
Croeso i chi ymuno - cysylltwch ag Annette am y ddolen. Hefyd 
rydym wedi cysylltu gyda’n plant drwy Hwyl a Joio. 

Trist iawn oeddem i glywed am farwolaeth mam ein 
harweinydd Robat, sef Mrs Bette Powell yng Nglyn Ebwy. 
Cydymdeimlwn gydag ef a’r teulu yn eu colled a’i hiraeth. 
Rhyfedd o fyd, ar ddydd yr angladd fe anwyd ŵyr newydd i 
Robat a Sheila yn Aberystwyth. Mab i Dylan a Catrin. Pob 
dymuniad da iddyn nhw ac Elai. 

RHEDEG 60 MILLTIR MEWN MIS I YMCHWIL CANCR 
Stori Anne Marie Roderick 

Roedd yn rhaid i gefnogwyr godi arian 
trwy herio eu hunain i redeg neu gerdded 
60 milltir dros fis Medi. Roedd modd 
gwneud hyn mewn unrhyw ffordd (e.e. 2 
filltir y dydd neu sawl pellter hirach bob 
wythnos), dan do, yn yr awyr agored - fi 
oedd yn penderfynu. Felly dyma fi a 
Colsen y ci yn mynd ati i gerdded hyd a 
lled Clydach.  

Roeddwn i eisiau cymryd rhan yn y 
sialens er mwyn gwella fy ffitrwydd, 
gwella fy lles meddwl ac wrth gwrs i godi arian at achos 
arbennig. Doeddwn i byth yn meddwl y buaswn yn codi gymaint. 
Y cyfanswm oedd £410.  

Rwy’n hynod falch o’r hyn rwy wedi’i gyflawni - cwblhau’r 
milltiroedd a’r codi arian ond mae rhaid dweud bod Colsen yn 
falch i gael gorffwys! 

Fe wnaeth yr elusen gyhoeddi wythnos yn ôl bod pawb a 
gymerodd rhan bellach wedi codi £718,027 ar gyfer ymchwil 
canser hanfodol sy’n achub bywydau.  

YR EGLWYS FETHODISTAIDD 
Bob mis Hydref bydd Marilyn Harry ac aelodau Guild y Wesle 
yn cynnal Ffair Hydref arbennig i godi arian at achos yr elusen 
Macmillan. Nid oedd yn bosibl i gwrdd eleni ond drwy Apêl ar 
lafar ac mewn cylchlythyr fe godwyd £500. Diolch i bawb a 
gyfrannodd mor hael. 

CYHOEDDI LLYFR PAM CRAM  
Myfyrdodau ar fynd yn hŷn sydd gan y 
Parchg Pam Cram yn ei llyfr “Full of Days”. 
Bu mewn cynhadledd ar “Gweinidogaeth 
ymhlith Pobl Hŷn” ychydig wythnosau cyn y 
clo ym mis Mawrth. Rhoddodd y clo ei hun 
yr amser iddi feddwl mwy am ei hatgofion ei 
hunan. 

Cyfres o luniau pobl a’u rhan yn ei stori hi 
ydy calon y gyfrol. Casglodd hefyd nifer helaeth o sylwadau o 
bell ac agos, a hynny yn rhoi sylfaen eang i’r drafodaeth. Mae 
ambell sylw bachog yn werth ei gofio fel geiriau Doug Larson, 
“Mae proses heneiddio wedi cydio yn dynn ynoch os na fyddwch 
byth yn teimlo’r ysfa i daflu peli eira!” 

Mae canfod ffordd i fod o wasanaeth yn mynd i godi’r blas ar 

fyw. Pobl wedi ymddeol yw cymaint o wirfoddolwyr elusennol, 
a’u cyfraniad yn bwysig. Mae bod yn barod i helpu yn werthfawr 
i’r elusen ond hefyd yn werthfawr i iechyd 
meddwl y gwirfoddolwr ei hunan. 

Gwers arall mae galw ar lawer i’w 
dysgu yw medru derbyn cymorth yn 
llawen. 

Wrth edrych yn ôl dros eich bywyd 
byddwch yn difaru am lawer 
camgymeriad, ac am lawer cyfle a 
gollwyd. Dyna hen dro, meddai cymaint 
ohonom, na wnaethom ni holi mam-gu a 
thad-cu ac aelodau eraill hen y teulu am 
eu storïau. Mae’n bwysig ein bod ninnau 
yn rhannu storiau gydag aelodau ifancach ein teulu. Pwynt arall 
i’w gofio yw bod gwerth mewn gosod enwau pobl ar gefn eu 
lluniau cyn iddi fynd yn rhy hwyr! 

Diolch yn fawr am y llyfryn Pam. Mae’n llawn cynghorion da, 
ac yn ysgogiad i feddwl. 

Aiff pob elw i Methodist Homes. Gallwch archebu copi gan y 
Parchg Pam Cram, 86 Heol Pontardawe Clydach SA6 5PA. Pris 
copi yw £4. 

CWMNI RISING STARS 
Yn ddiweddar cyhoeddwyd llyfr ‘Sut mae cael Enfys yn eich 
calon pan mae yn yr awyr?’ 

Ysbrydolwyd y llyfr hwn drwy sesiwn ar lein y grŵp yn ystod 
cyfnod cloi Covid - gan Gwmni Theatr y Rising Stars. Gofynnwyd 

i fyfyrwyr y Rising Stars am eiriau sy’n 
gysylltiedig ag enfys. 

Y geiriau hyn, ynghyd â chwestiwn a 
ofynnwyd gan Joseph Cullen: “Sut 
ydych chi’n cael enfys yn eich calon pan 
mae yn yr awyr?” ysbrydolodd Ann-
Marie Keogh i greu’r stori hyfryd hon. 
Mae’n llyfr lliwgar, y lluniau gan 
Gabriella Di Salvo ac mae copïau ar 
gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’r 
llyfr am ddim ond derbynnir cyfraniad i 
helpu’r elusen. 

Mae Cwmni Theatr y Rising Stars yn 
elusen gofrestredig. Mae dros 40 o bobl ifanc yn y cwmni i gyd 
gydag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r Grŵp hŷn yn cael 
ei redeg gan Michelle Mc Ternan a Nicola Woodrow a’r Grŵp 
Ieuenctid gan Rebecca Mathews ac Ace Jones. Cefnogir y grŵp 
gan bwyllgor anhygoel sy’n cynnwys rhieni a gofalwyr yn ogystal 
â thîm ymroddedig o wirfoddolwyr. 

Nȏd y cwmni yw cynnal a hyrwyddo lles ac iechyd pobl ag 
anghenion dysgu ychwanegol drwy’r celfyddydau creadigol.Os 
hoffech fwy o wybodaeth ewch i’r wefan 
www.risingstarstheatrecompany.com 

Cyflwynir y llyfr i’r holl weithwyr allweddol a phawb sy’n 
gweithio yn y GIG ac er cof am Pam Blue a fu farw eleni. Roedd 
hi’n caru y Rising Stars.  

 

 
CYDYMDEIMLO 
Ers mis Medi mae’r gymuned ar y Graig wedi ffarwelio â sawl 
unigolyn. Cydymdeimlwn â theuluoedd Christine Allen, Ronald 
Beynon, Les James a John Walker. Mae’r atgofion amdanynt yn 
felys. 

PENBLWYDD 
Cyfarchion hwyr i Audrey James (Jewell) Heol y Lôn ar ddathlu 
pen-blwydd arbennig ym mis Medi. Daeth y teulu at ei gilydd i 
rannu’r achlysur a chafwyd amser hwylus iawn. Mae Audrey yn 
wraig i Vince, yn fam i Darren a Miranda ac yn fam-gu i saith o 
wyrion. Mae hefyd yn aelod ffyddlon a gweithgar ym 
Mhantycrwys, ac yn gefnogol i bob gofyniad. Dymunwn, fel 

CRAIG CEFN PARC
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aelodau a chymuned, pob bendith i’r dyfodol.  
Hefyd, fel cymuned anfonwn ein cyfarchion at Norman 

James, Rhydypandy, sydd wedi dathlu pen-blwydd nodedig yn 
ddiweddar. Mae’n briod â Janice, yn dad i Karen a Keith ac yn 
ddad-cu. Mae’n aelod ffyddlon yn Salem lle mae’n ddiacon. Pob 
dymuniad da iddo ef hefyd. 

PANTYCRWYS 
Mae gwaith cynnal a chadw yn parhau lle mae’r angen tu fewn 
y capel ac yn y fynwent, er nad oes oedfaon ar y Sul ar hyn o 
bryd. Y gobaith bydd pethau’n gwella’r flwyddyn nesaf. Diolch 
yn arbennig i Jeff Morgan am roi ei amser o’i wirfodd i dynnu’r 
eiddew oddi ar wal dop y fynwent yn ystod y misoedd diwethaf. 

CROESO I’R GRAIG 
Croeso i’r pentref i Dafydd a Heather Richards sydd newydd 
symud o Gastell-nedd i Heol y Mynydd. Mae’r ddau yn feddygon 
wedi ymddeol ac yn gyfarwydd â’r ardal gan eu bod yn 
gwirfoddoli yn y warchodfa adar yng Nghwm Clydach. 

 

 
YSGOL TREBANNWS 
Bu’r dosbarth Derbyn ar 
drywydd gwahanol fath o dai, 
ac mae’n amlwg fod Jac a 
Frazer wedi dwlu â’u 
hymdrech nhw! Llun i’r dde. 

‘Mis Pobol Dduon’ oedd 
thema astudiaeth yr Adran 
Iau, a chyfle i ddysgu am 
enwogion croenddu fel Dr 
Martin Luther King, Rosa 
Parks, Nelson Mandela, 
Lilian Bader, Stormzy a Marcus Rashford. Da iawn, blant! 

TREBANNWS

MARWOLAETH 
Ergyd enfawr i’w theulu a’i ffrindiau oedd y newyddion am 
farwolaeth sydyn Hayley Hartson, yn 47 oed. Roedd Hayley yn 
ferch i Cyril a Diana, a fagwyd ar y ‘Green’ yn Nhrebannws, ac 
sy’n parhau â chysylltiadau agos â’r pentref. Cydymdeimlwn yn 
ddwys hefyd gyda’i mab James, ei brodyr James a John, a’i 
chwaer Victoria. Fel ei brawd ifancaf, John, roedd Hayley hefyd 
yn serennu ym myd y campau, ac fe gynrychiolodd ei gwlad 
mewn Athletau, yn taflu’r ddisgen, ar lefelau iau cyn derbyn ei 
fest llawn yn cystadlu yn erbyn gwledydd eraill Prydain. 

SIOP TŶ’R GWRHYD -  
RHAGOR O NEWIDIADAU!  
Yn dilyn y datganiad gan 
Lywodraeth Cymru yn gorchymyn 
Cyfnod Clo byr, fe fu’n rhaid cau 
siop Tŷ’r Gwrhyd ddiwedd 
prynhawn Gwener 23 Hydref. 
Bydd y siop yn ail agor am 10am 
ar Ddydd Mercher 11 Tachwedd. 

Fe fydd modd archebu a phrynu llyfrau Cymraeg, CDs a 
DVDs, cardiau Cymraeg neu gylchgronau o hyd drwy gysylltu 
dros Facebook neu e-bost - post@gwrhyd.cymru, neu drwy ein 
ffonio ar 07990 153730. Fe fyddwn wedyn yn trefnu apwyntiad 
i chi gasglu eich archeb o’r siop wedi i ni ail agor ar 11 
Tachwedd.  

Beth am osod eich archebion ar gyfer y Nadolig? Mae digon 
o ddewis gennym i chi! Gallwch chi ffonio neu anfon neges at 
Laura am gyngor.  

Diolch am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn. 

Y CLWB DARLLEN I BLANT - AELODAU NEWYDD  
Roedd yn braf i groesawu aelodau newydd i’n Clwb Darllen i 
Blant sy’n cyfarfod ar-lein ar Zoom bob prynhawn dydd Gwener 
rhwng 4-5pm. Bellach mae gennym aelodau o nifer o ysgolion 
Cwmtawe - o Glydach i Gwmllynfell. Mae croeso i blant oedran 
cynradd ymuno er mwyn cael cyfle i ymarfer eu Cymraeg wrth 
drafod llyfrau, gwrando ar stori a gwneud crefftau - a chael lot 
o hwyl gydag arweinydd y clwb, Betsan Gower-Gallagher. 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 e-bostiwch post@gwrhyd.cymru gyda manylion 
eich plentyn, fel y gallwn anfon dolen atoch er mwyn i chi fedru 
ymuno â ni. 

DWY FUNUD I GOFIO  
A RHOI DIOLCH

 

Roedd yr Ymerawdwr Julian yn ifanc ac yn hoff iawn o 
fwynhau bywyd nos Rhufain gyda’i ffrindiau. Doedd e ddim 
eisiau i’r grefydd Gristnogol lethu ei fywyd, ei wneud yn 
ddiflas a’i amddifadu o’r pleserau yma. Yn unol â’i 
ddaliadau, pwrpas bywyd oedd i fyw e’ – hedonistiaeth ar ei 
orau. Fe ddywedodd ryw dro: “O Galilead gwelw, rwyt wedi 
troi’r byd yn llwyd gyda’th anadl”. 

Mewn gwrthgyferbyniad llwyr â’r uchod darllenwn yn 
Efengyl Ioan 10.10 yr adnod fwyaf, os nad yr adnod 
pwysicaf o’r holl adnodau sydd yn y Testament Newydd: “Yr 
wyf fi wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd, a’i gael yn ei 
holl gyflawnder”. 

Mae’n adnod sydd wedi effeithio ar agweddau amlycaf 
bywyd, sef yr hyd, lled a’r dyfnder sydd iddo. Yn gyntaf 
ystyriwn hyd bywyd. Mae pobl yn byw yn hirach heddiw am 
fod Cristnogaeth wedi ysbrydoli pobl ymhob cenhedlaeth i 
garu ac i ofalu am ei gilydd. Cristnogion oedd yn gyfrifol am 
sefydlu’r ysbytai a’r ysgolion cyntaf. Rwy’n hoffi meddwl bod 
Cristnogaeth a’i bwyslais ar barch tuag at fywyd wedi 
chwarae rhan, ac yn dal i chwarae rhan yn yr holl 
wyddoniaeth feddygol sy’n cymryd lle, yn y gobaith o ddod 
o hyd i driniaeth ar gyfer pob math o afiechydon. Yn raddol, 
rwy’n hyderus eu bod yn cymryd camau ymlaen ac o 
ganlyniad mae pobl yn byw yn hirach.  

Mae’n adnod sydd hefyd yn ein harwain i feddwl am y 
lled sydd i fywyd. Mae bywyd ar ei orau pan fod pobl yn 
gwenu, cyfarch, cofleidio, maddau, mynd yr ail filltir, rhannu 
gair caredig i leddfu poen ac yn meddwl am eraill. Priodol 
yw geiriau’r Fam Teresa: “Nid y gwneud sy’n bwysig ond 
maint y cariad yn y gwneud”. 

Mae’r camau mwyaf yn hanes dynoliaeth wedi cymryd lle 
pan fo dyn, nid yn unig yn ystyried ei hun yn frawd ac yn 
gymydog i’r sawl sydd yn byw o’i gwmpas ond am ei fod yn 
barod i roi dwylo a thraed i’w gariad heb ystyried y gost, y 
pellter na’r pwysau. Boed i’r llwythog a’r blinderog ein cael 
ni yn ffrindiau iddynt. 

Mae’n adnod hefyd sy’n gwneud i ni feddwl am y dyfnder 
sydd i fywyd. 

Un gair sy’n nodweddu bywyd Iesu yw “aberth”. Plymiodd 
dyfnder a sylweddolodd fod yn rhaid iddo wynebu’r Groes 
cyn iddo dderbyn ei wobr. 

Erbyn i’r rhifyn hwn o’r Llais ymddangos fe fydd Sul y 
Cofio wedi mynd heibio am flwyddyn arall. Cofio a diolch yw 
ein rhan, fod rhywrai, fel y person Iesu wedi gweld mewn 
bywyd rhywbeth sy’n bwysicach na bywyd ei hun a bod eraill 
wedi dilyn yn ôl ei gamau. A ble fyddem ni heb eu haberth 
sydd wedi cyfryngu bywyd i ni. 

Yn y nofel “Llyfr Glas Nebo” darllenwn y geiriau hyn: “Ar 
fenthyg ydym i’n gilydd yn y byd hwn”. Os felly gwnawn 
ninnau ein gorau i fod yn offerynnau mwy effeithiol fel bod 
eraill trwom ni yn dod i werthfawrogi y gwerth sydd i fywyd: 
ei hyd, ei led a’r dyfnder sydd iddo. 

Gareth Hopkin



12

YSGOL GYMRAEG 
PONTARDAWE  

YMDDEOLIAD HAPUS 
Ein dymuniadau gorau i Lisa Lewis-
Jones sydd wedi ymddeol ar ôl treulio 
34 mlynedd yn athrawes a phennaeth 
llwyddiannus y cyfnod sylfaen. Bu’n 
weithgar ac ymroddedig a bydd y plant 
a’i chyd-athrawon yn gweld ei heisiau 
yn fawr iawn. Edrychwn ymlaen at 
ddathlu ei hymddeoliad yn y dyfodol 
agos. 

PRIODAS HAPUS 
Llongyfarchiadau i Alice a Liam Shields ar eu priodas yn 
ddiweddar. Athrawes yn yr adran iau yw Alice ac mae’r teulu 
bach wedi ymgartrefu yn Rhos. 

 
Alice, Harri, Jac a Liam 

Y RHUFEINIAID 
Bu Adran 3 a 4 yn mwynhau gyda’r chwedleuwraig Tamar 
Eluned Williams am dridiau yn astudio’r Rhufeiniaid a stori 
rhyfedd ‘Breuddwyd Macsen’.  

 
ASTUDIO’R AIL RYFEL BYD 
Mae Adran 5 a 6 wedi cael amryw o brofiadau er mwyn dod a’r 
Ail Ryfel Byd yn fyw wrth astudio thema’r tymor – Abertawe’n 
Fflam. Cawsom ni groeso cynnes a phrofiad buddiol iawn yn 
Amgueddfa Abertawe’r 1940au – mae’r arteffactau sydd i’w 
gweld yno yn anhygoel. Mae’r disgyblion yn amlwg wedi 
mwynhau clywed hanesion aelodau o’u teulu – rydym wedi cael 
y pleser o glywed sawl stori gyffrous yn y dosbarth!  

HOE HAPUS O’R COVID-19 CAS! 
Llongyfarchiadau gwresog i Glesni Euros a William Thomas ar 
eu priodas yn ddiweddar. 

Bwriad y ddau oedd 
priodi yn eu cartref ysbrydol 
newydd yn Llundain. Yn 
Eglwys Gymraeg Canol 
Llundain yn Eastcastle 
Street oedd lleoliad y 
briodas i fod. Ond, yng 
ngŵydd yr argyfwng 
diweddar sef y firws 
COVID-19 mileinig, bu 
rhaid adolygu’r sefyllfa rhai 
wythnosau cyn y diwrnod ei 
hun. 

Ar ôl goroesi nifer o 
rwystrau anodd, daeth y pâr 
ifanc i’r penderfyniad eu bod am gymryd y cam nesaf yn eu 
bywyd ar y cyd yng Nghapel Ebeneser, Brynaman. Galluoga 
hyn i Fam-gu Glesni, Mrs Ray Lewis, fod yn bresennol. Daeth 
deg o wahoddedigion ynghyd i’r seremoni breifat gan gynnwys 
y gweinidog. Diolch yn fawr i’r Parchedig Rob Nicholls am adael 
ei ofalaeth yn Llundain i weinyddu’r seremoni. Diolch yn fawr 
hefyd i Ddiaconiaid Ebeneser am eu cefnogaeth a’u cyngor. 
Rhaid cofio diolch i Dŷ John Penri am eu harweiniad diflino. 

Mae’r pâr yn bwriadu dathlu gyda’u gwahoddedigion rhyw 
bryd flwyddyn nesaf, os fydd sefyllfa’r pandemig yn caniatáu 
hynny.  

Derbyniodd Glesni ei haddysg gynradd yn Ysgol Gynradd 
Gymraeg Pontardawe, lle bu ei mam, Mrs Lisa Lewis Jones, yn 
athrawes am 34 o flynyddoedd. Bu Glesni hefyd yn Brif Ferch 
yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Cyfrannodd addysg wych yr ysgolion 
yma at ei datblygiad gloyw. 

Brodor o Abernant ger Aberdâr yw William - mab i Mike a 
Margaret Thomas. Mae Mike yn arwain tri chôr ac mae Will yn 
dilyn ei esiampl. Yn ddiddorol, daeth Glesni a Will i nabod ei 
gilydd yng Nghôr Llundain. 

Dymuniadau gorau am ddyfodol disglair i’r pâr priod, Mr 
William Thomas a’i wraig, Mrs Glesni Thomas.


