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Ansicrwydd i Ysgolion y Cwm
Mae cynllun gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot 
i godi ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd ym 
Mhontardawe yn achosi cynnwrf. 

Bwriad y Cyngor yw cau ysgolion cynradd 
Godre’rgraig, Allt-wen a Llangiwg gan adeiladu 
ysgol ac uned addysgol newydd sbon ar gyfer 770 
disgybl ar bwys ysgol uwchradd Cwmtawe. Byddai 
hefyd pwll nofio newydd yn cael ei godi gerllaw’r 
ganolfan hamdden, a nifer o feysydd chwarae. 

Mae’r awdurdod yn pwysleisio ansawdd yr 
adeiladau newydd, ond codwyd nifer o amheuon 
am y cynllun. 

Byddai Godre’rgraig yn colli ysgol bentref, er 
bod y gymuned yno wedi brwydro’n llwyddiannus 
yn erbyn ei chau ddwywaith o’r blaen. Bu siom 
ychwanegol am fod y rhieni a’r plant wedi disgwyl 
dychwelyd i safle Ysgol Godre’rgraig yn dilyn 
cyfnod dros dro ym Mhontardawe tra bod 
archwiliad i gyflwr chwarel uwchben yr ysgol. 

Mae’n debyg bod teimladau cymysg gan rieni Allt-wen a 
Llangiwg hefyd petai’r ysgolion yn cau. 

Mae nifer o gwestiynau eraill yn codi yn ogystal â’r peryg o 
gau ysgolion lleol. Er enghraifft: 

Hyd yn oed mewn adeilad newydd, pam fod ysgol mor 
enfawr yn cael ei gweld yn well ar gyfer addysg y plant 
ieuengaf. 

Pam nad yw ysgolion Rhos a Rhyd-y-fro yn rhan o’r cynllun? 
Sut fydd yr hewlydd ar bwys Ysgol Cwmtawe yn ymdopi â’r 

traffig ychwanegol? 
Beth fydd yr effaith ar addysg Gymraeg? Efallai mai dyma’r 

cwestiwn mwyaf heriol ynglŷn â’r cynllun.  
Wedi’r cyfan, beth mae buddsoddiad o’r raddfa hon mewn 

addysg cyfrwng Saesneg yn dweud am bolisi addysg Gymraeg 
y Sir?  

Sut mae Castell-nedd Port Talbot, o ddifrif, yn mynd i 
gyfrannu at gyrraedd y targed uchelgeisiol o filiwn o siaradwyr 
Cymraeg yng Nghymru? 

Pam na cheir buddsoddiad tebyg yn ysgolion cynradd 
Cymraeg Trebannws a Phontardawe - a beth fydd effaith 
datblygiad o’r fath ar ddyfodol yr ysgolion hyn, a nifer y 
disgyblion yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera yn y dyfodol? 

Sut fyddai’r ysgol newydd yn effeithio ar y Gymraeg fel iaith 
gymunedol yn ardal Cwm Tawe – sef dalgylch y Llais? 

Byddai’n dda gweld darllenwyr y Llais yn lleisio barn ac yn 
codi cwestiynau. 

Mae cyfnod ymgynghorol wedi dechrau ac yn parhau nes 
Ionawr 19, 2021. 

Gellir darllen y dogfennau ymgynghori ac ymateb ar 
https://www.npt.gov.uk/1891

Llun: Mae dyfodol Ysgol Gynradd Godre’rgraig yn ansicr 
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LLAIS
Prin y gall unrhywun amau na fu 2020 yn un o’r blynyddoedd 
mwyaf cythryblus o fewn profiad y mwyafrif ohonom. Mae’r syniad 
o fynd ar wyliau, i gaffi neu hyd yn oed i siop yn gwbl ddiofal fel 
petai’n perthyn i’r oes a fu.  

Ond wrth edrych yn ôl ar y misoedd ansicr rhaid hefyd gofio 
elfennau gorau’r cyfnod clo. 
Natur 
Yn dilyn llifogydd mis Chwefror bu’r gwanwyn yn un o’r cynhesaf 
erioed. Braf oedd gallu syllu ar yr awyr glir heb arwydd o lygredd. 
Helpodd gwres tesog Ebrill a Mai ni i archwilio llwybrau 
cyhoeddus ein milltir sgwâr. Anodd credu fy mod wedi wynebu 
Mynydd y Darren bob dydd ond heb ei ddringo tan y cyfnod clo. 
Balm i’r enaid oedd dilyn y llwybr sy’n igam ogamu o Dyle’r Starfin 
i gopa’r mynydd. Roedd ‘na olygfa ryfeddol yn ein hwynebu – Pen 
y Fan a Bannau Brycheiniog i’r gogledd ac i’r de gallem weld yr 
holl ffordd lawr y cwm i Dreforys.  

Yn yr un modd, wrth fynd am dro ar hyd Craig y Merched yn 
Ystalyfera sylwais ar hen lwybr cyhoeddus ynghudd yn y coed. 
Wrth esgyn grisiau’r hen lwybr glowyr, o fewn deg munud 
roeddwn ar ben Mynydd Allt-y-grug yn rhyfeddu at yr un olygfa o 
gyfeiriad arall. O’r copa mae’n bosib dilyn ffordd y mynydd yn ôl 
i’r pentref drwy Stad Pen y Wern. 

Buom ar sawl taith arall hefyd, rhai hir a byr. Un byr rhwydd 
oedd croesi’r “Patches” i Gwmtwrch, dros Bont y Milgi, gan 
gerdded i’r archfarchnadoedd lleol ar hyd glan yr afon. Ychydig 
yn hirach oedd y daith dros y Patches, trwy Riwfawr, i ben mynydd 
y Gwrhyd at y capel hynod.  

Ond un o’r teithiau mwyaf diddorol oedd troedio llwybr Ffordd 
y Glowyr sy’n cychwyn gyferbyn â’r “New Tredegar” yng 
Nghwmtwrch. Mae’n dilyn yr afon ar hyd trac yr hen reilffordd gan 
fynd heibio nifer o henebion ac adfeilion hen weithfeydd yr ardal. 
Ein bwriad yn y dyfodol yw dychwelyd yno i ddilyn y llwybr hyd at 
darddiad yr afon Twrch.  

Pan fydd rhyddid gennym i gymdeithasu unwaith yn rhagor 
braf fuasai sefydlu clwb cerdded yn yr ardal er mwyn i ni gyd 
rannu ein profiadau. Buasai hefyd yn syniad cofnodi’r holl deithiau 
cerdded o fewn yr ardal. Yn sicr bu’r cyfnod clo yn gyfrwng i bobl 
adnabod a gwerthfawrogi prydferthwch ein cymuned. 
Gofalu am eraill yn y gymuned. 
Bu nifer o drigolion Ystalyfera yn gwirfoddoli yn y banc bwyd lleol. 
Rhyfeddwyd at haelioni pobl yn cyfrannu arian a bwyd i helpu’r 
rhai a oedd yn wynebu caledi. Cododd Julie Jones, cyn athrawes 
ddaearyddiaeth yn Ysgol Ystalyfera, gannoedd o bunnau i’r banc 
bwyd wrth gael ei noddi am gerdded. Ers dychwelyd i’r ysgol 
cyfrannodd disgyblion ein hysgolion duniau a phacedi bwyd. Yn 
wir, roedd ambell weithred o garedigrwydd yn ddirdynnol. Er 
mwyn diogelu cyfrinachedd pobl ni ellir datgelu’r hanesion hyn – 
ond mae ‘na wir Samariaid trugarog yn ein plith. Ni allaf nawr fynd 
i siopa heb brynu un neu ddau nwyddyn ychwanegol i’w rhoi yn 
nhroli’r banc bwyd yn ASDA. Gwaetha’r modd, mae yna lawer o 
bobl sy’n dal i straffaglu yn wyneb cynnu. Os gwyddoch am rywun 
sydd angen help mae’n bwysig eich bod yn hysbysu eich banc 
bwyd lleol. Maen nhw’n awyddus iawn i helpu.  
Technoleg 
Agwedd arall o’n bywydau a drawsnewidiwyd yw’n defnydd o 
dechnoleg. Pwy fuasai wedi dychmygu flwyddyn yn ôl y buasem 
yn cynnal gwasanaethau Sul ar ‘zoom’. Prin fod y mwyafrif 
ohonom wedi clywed am zoom bryd hynny. Bu’n rhaid i 
ddisgyblion ysgol, rhieni ac athrawon ymgyfarwyddo’n gyflym â’r 
dulliau newydd o addysgu a dysgu. Yn wir, mae potensial yr holl 
dechnoleg yn rhyfeddol ac o’i ddefnyddio’n gywir, yn gallu bod yn 
arf hynod werthfawr i gyfoethogi profiadau dysgu.  

Ond er gwaetha’r holl dechnoleg. hiraethaf am adegau y bydd 
modd i ni gyfarfod a chymdeithasu wyneb yn wyneb unwaith yn 
rhagor - trafod o gwmpas bwrdd, gwylio chwaraeon, mynychu 
cyngherddau. Bu sôn ar y newyddion yr wythnos diwethaf y bydd 
brechiad ar gael i ddiogelu pobl rhag y feirws. Rhaid gobeithio y 
bydd yn llwyddiannus ac y daw eto haul ar fryn. 

Rhian Llewelyn

 

ROBIN YMLADDGAR 
Ers tuag wythnos mae’r ardd yma wedi bod yn faes y gad. Na 
nid brwydr rhwng dwy fyddin sydd yma ond brwydr rhwng dau 
aderyn. Dau robin goch a bod yn fanwl gywir. Ar y cyfan fe 
ystyrir y robin goch fel un o symbolau’r Nadolig ac mae i’w weld 
yn aml ar gardiau Nadolig. Arwydd o heddwch a llawenydd y 
Nadolig ar aelwyd gyfforddus. Y gwir yw ei fod yn gallu bod yn 
aderyn ymosodol 
dros ben - os daw 
robin goch arall i 
mewn i’w 
diriogaeth gallant 
weithiau ymladd 
hyd at waed. Gall 
hyd yn oed 
unrhyw ddarn 
bach o ddefnydd 
lliw coch wneud i’r 
aderyn ymosod. 
Amddiffyn tiriogaeth 
A dyna sydd wedi digwydd yn ein gardd yma yng Nghlydach, 
robin wedi tresmasu ar diriogaeth robin arall. Dyma’r adeg o’r 
flwyddyn pryd fydd y robin goch yn dechrau sefydlu tiriogaeth 
ac yn fodlon amddiffyn y diriogaeth honno yn ffyrnig. 
Cân y robin 
Dyma’r olygfa o ffenestr y gegin un bore; un o’r gladiatoriaid 
yn sefyll ar ben y llall wrth iddo wingo ar ei gefn yn cael ei bigo 
yn ffyrnig nes iddo ildio a hedfan ymaith. Yna yn sydyn y robin 
buddugoliaethus yn hedfan i ben y gwrych gan ganu ei 
orfoledd. Arwydd mai fe yw arglwydd yr ardd - yn gwawdio llef 
y Nadolig am heddwch ac ewyllys da. O dro i dro fe fydd 
brwydr robin yn tarddu ar daith yn y wlad, bryd arall fe fydd ei 
gân wrth iddo serenadu golau yn y tywyllwch yn torri ar 
ddistawrwydd y nos. Nid rhyfedd iddo gael ei fedyddio yn “eos 
y gaeaf “ mewn rhai ardaloedd. Ond arwydd ei fod yn effro yw’r 
gân - yn gwylio ei diriogaeth hyd yn oed ym mherfeddion nos. 
Mae ei frest oren, nid coch gyda llaw, yn arwydd i unrhyw robin 
goch arall sydd am fentro i’w diriogaeth. 
Teithio’n bell 
Ond er hyn mae’r robin wedi cael lle fel aderyn annwyl yng 
nghalonnau’r bobl. Ceir sawl stori am ei garedigrwydd tuag at 
yr anghenus. Ceir sawl chwedl hefyd yn adrodd sut y bu iddo 
gael y frest oren drwy gampweithiau arwrol. Cred rhai mai’r un 
robin sydd yn aros yn eu gerddi trwy’r flwyddyn a hynny am 
gyfnod o flynyddoedd. Ond nid felly’r gwir. Mae cofnodion 
modrwy robinod coch wedi datgelu gwybodaeth hollol ryfeddol 
dros y blynyddoedd. Ers yr Ail Ryfel Byd mae dros 10,000 o 
robinod coch wedi eu modrwyo yn ardal Lerpwl (Liverpool). 
Mae rhai eraill wedi cael eu dal gyda modrwyau arnynt yn 
barod. Daeth rhai o’r robinod coch hynny o’r Alban a Swydd 
Efrog, eraill o Kirby a Formby sydd yn dangos eu bod yn gallu 
hedfan gryn bellter er mwyn darganfod tiriogaeth newydd. 
Cafodd un robin goch ei fodrwyo ar Ynys Walney, Cumbria ym 
mis Medi ac o fewn dau ddiwrnod roedd wedi cyrraedd Crosby 
ar lannau’r Mersi. Caed cofnod arall o robin goch wedi ei 
fodrwyo yn Lerpwl wedi ei ail-ddal yn Ne Cymru ychydig 
ddyddiau yn ddiweddarach. 

Mae’n rhyfeddol meddwl bod yr aderyn bach coch a ystyrir 
yn symbol o heddwch a llawenydd yn gallu bod yn hen gythraul 
bach cas. 

Gobeithio y bydd holl ddarllenwyr y Llais yn cael Nadolig 
heddychlon a llawen.

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS
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Merch o bentref Ystalyfera 
yw Kayleigh Jones, yn ferch 
i Lesley Elton a Richard 
Jones o’r Farteg. Mae holl 
drigolion y pentref yn 
gyfarwydd a’i mamgu, 
Hannah Elton, sy’n cael ei 
hadnabod gan bawb fel 
Nan.  

Mynychodd Ysgol 
Gynradd Glanrhyd ac Ysgol 
Gymunedol Cwmtawe gan 
ddysgu Cymraeg fel ail iaith. 
Cefais y fraint o addysgu 
Kayleigh yn Ysgol 
Cwmtawe ac o’r cychwyn cyntaf gwyddwn bod ganddi ddawn 
arbennig i amsugno’r iaith a chwarae gyda geiriau. Yn wir 
cafodd 100% mewn tri o’r pedwar papur arholiad TGAU. 
Roedd ganddi frwdfrydedd heintus dros ddysgu Cymraeg, yn 
cymryd rhan yn yr eisteddfod ysgol ac mewn grwp llefaru a 
enillodd yr ail wobr yn Eisteddfod yr Urdd, Abertawe. Yn yr un 
eisteddfod enillodd Kayleigh y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth 
ysgrifennu rhyddiaith i ddysgwyr – a hithau flwyddyn yn 
ifancach na’r mwyafrif o’r cystadleuwyr. Braint oedd ei dysgu 
yno. 

O Ysgol Cwmtawe aeth Kayleigh i Goleg Gwyr Abertawe lle 
astudiodd lefel A – Cymraeg, Mathemateg a Bioleg a Chemeg. 
Enillodd ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg i astudio Cymraeg a 
Mathemateg ym Mhrifysgol Abertawe. Astudiodd gyfran o’r 
cwrs Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg, gan ennill gradd 
dosbarth cyntaf 1:1. Tra yn y brifysgol enillodd yr ail wobr yn 
seremoni Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd, Penybont.  

Pan yn y brifysgol ymgollodd Kayleigh yn llwyr yn y bywyd 
Cymraeg. Bu’n ymweld ag ysgolion cyfrwng Cymraeg ac 
ysgolion cyfrwng Saesneg lleol i helpu plant i ddarllen Cymraeg 
. Roedd hefyd yn gweithio i “Ymgyrraedd yn Ehangach”, yn 
helpu gyda gweithdai mathemateg mewn ysgolion.  

Ar ben hyn, bu’n gyfrifol am gynllunio clybiau Cymraeg ar ôl 
ysgol ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion cynradd ail iaith yn 
Abertawe. Roedd y pwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg, 
pwysigrwydd y Gymraeg a chael y disgyblion i feddwl mwy am 
fynd i’r brifysgol.  

Bu Kayleigh yn gweithio gyda Menter Iaith Abertawe yn 
helpu gyda gwaith ieuenctid yn eu clwb ieuenctid wythnosol ac 
wedyn yn y cynllun chwarae yng Nghlydach yn ystod gwyliau’r 
ysgol. Yn ogystal â hyn, roedd hefyd yn lysgennad gyda’r 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fel rhan o’r rôl hwnnw, yn 
hybu gwaith y coleg ac addysg uwch ar y cyfryngau 
cymdeithasol.  

Cofiaf Kayleigh am ei diddordebau amryddawn. Mae’n 
canu’r piano a’r ffliwt ac yn hynod greadigol. Mae’n arlunydd 
talentog ac wrth ei bodd yn crosio, gwnio ac yn diweddaru hen 
gelfi. Yn ddarllenydd pybyr mae Kayleigh wrth ei bodd yn 
darllen am hanes Cymru gan fwynhau ymweld â safleoedd o 
bwys treftadaeth.  

Ar ôl graddio dilynodd Kayleigh y cwrs TAR i gymhwyso fel 
athrawes. Hyfforddodd yn Ysgol Gyfun Gwyr ac Ysgol Gyfun 
Ystalyfera. Roedd ei swydd gyntaf yn dysgu Cymraeg 
(mamiaith) yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ac mae bellach yn dysgu 
mathemateg (yn bennaf) a Chymraeg yn Ysgol Garth Olwg ac 
ym byw yn Ystradgynlais nawr.  

Mae Kayleigh yn wir ysbrydoliaeth i bobl ifanc ddysgu 
Cymraeg. Gallai Kayleigh fod wedi astudio unrhyw bwnc a 
ddymunai. Felly gofynnais iddi – Pam dewis astudio Cymraeg? 
Yn ei geiriau ei hun: 

POBOL Y CWM 
KAYLEIGH JONES

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.

Golygydd mis Chwefror 2021 
Sioned Williams 

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

Erbyn Ionawr 20fed os gwelwch yn dda.

“Yn wreiddiol, doeddwn i ddim yn bwriadu astudio’r Gymraeg 
fel safon uwch o gwbl. Roeddwn i am astudio Mathemateg, 
Bioleg a Chemeg yn bendant, wedyn y pedwerydd opsiwn 
oedd Ffiseg, Seicoleg neu Gerddoriaeth. Yn yr ysgol, Saesneg 
fel pwnc oedd fy ngwendid a doeddwn i wir ddim yn hoffi (nac 
yn deall!) llenyddiaeth felly doedd astudio unrhyw iaith ddim ar 
fy radar. Ond ar ryw bwynt yn ystod blwyddyn 11, sylweddolais 
faint roeddwn i’n mwynhau dysgu’r Gymraeg a pha mor bwysig 
oedd hi i barhau gyda hi. Felly, penderfynais wneud safon uwch 
Cymraeg. Eto, roedd fy narlithydd (Mari Jones, o Bontardawe) 
yn hynod o gefnogol ac wedi rhoi’r hyder i mi fynd ymhellach 
gyda’r Gymraeg.  
Mae Cymraeg a Mathemateg yn swnio fel cyfuniad od iawn 
ond roedd yr ochr Fathemategol o’m pen yn mwynhau 
gramadeg a gweld sut roedd yr iaith yn gweithio. Yn eironig 
iawn, erbyn y brifysgol, roeddwn i’n dwlu ar lenyddiaeth 
Gymraeg ac wedi dewis pob modiwl llen posib!”  
Mae Kayleigh yn argyhoeddedig bod dysgu Cymraeg wedi 
newid ei bywyd. Cwestiwn arall ofynnais iddi oedd - ym mha 
ffordd mae’r Gymraeg wedi dylanwadu arnat? 
“Mae’r Gymraeg wedi agor byd arall i mi, byd doeddwn i ddim 
yn gwir sylweddoli oedd yn bodoli. Ar lefel mwy arwynebol, 
fyddwn i byth wedi cael hanner y cyfleoedd gwaith nac 
allgyrsiol heb ddysgu’r Gymraeg. Ond mae’n fwy dwfn na 
hynny. Pwnc ysgol yn unig oedd yr iaith pan oeddwn i’n ifanc, 
ond nawr dw i ddim yn mynd diwrnod heb ei defnyddio hi. Mae 
hi wedi dylwanadu ar bwy ydw i fel person. Wrth ddysgu’r 
Gymraeg, dysgu am ei diwylliant a’i hanes, mae Cymru’n 
edrych fel gwlad wahanol iawn. Mae fy hunaniaeth fel Cymraes 
yn gryfach o lawer, ac mae’n rhoi ymdeimlad o berthyn i 
gymuned glos”.  

Rhian Llewelyn

EISTEDDFOD YR URDD 
Yn sgil cyngor y Llywodraeth ynglŷn â COVID-19 ym mis 
Mawrth eleni, penderfynwyd gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir 
Ddinbych 2020 a’r holl weithgarwch sy’n 
gysylltiedig tan fis Mai 2021. 

O ystyried y sefyllfa bresennol yng 
Nghymru a thu hwnt o ran COVID-19, 
mae ein cyfrifoldeb i warchod lles a 
diogelwch ein haelodau, 
gwirfoddolwyr, staff a’r cyhoedd yn 
flaenoriaeth. Felly rydym ni wedi 
penderfynu cymryd y cam o ohirio 
Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 
tan fis Mai 2022. Bydd Eisteddfod 
yr Urdd Sir Gaerfyrddin nawr yn 
symud i 2023, ac Eisteddfod yr 
Urdd Maldwyn i 2024.
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Jack Thomas yn holi pobol ifanc Cwm Tawe 
Enw: Steffan Thomas 
Oed: 14 
Byw ym Mhentref: Clydach 
Addysg: Astudio 
Daearyddiaeth, Cyfrifiadureg 
a TGCh fel TGAU yn Ysgol 
BrynTawe. 
Beth hoffet ti astudio yn y 
brifysgol?: Dim syniad ar 
hyn o bryd, mae dal yn 
gynnar! 
Beth yw dy ddiddordebau? 
Chwarae pêl-droed a rygbi, 
chwarae gemau ar-lein gyda 
ffrindiau. 
Beth wyt ti’n hoffi am GwmTawe? Yr amrywiaeth o 
gyfleoedd sydd yma, a’r clybiau amrywiol sydd ar gael! 
Ble byddi di mewn deng mlynedd: Dwi’n obeithiol byddaf 
mewn swydd da y fyddai’n mwynhau ac yn llwyddiannus yn y 
maes. 
Dy hoff le yn lleol a thramor? Fy nghartref, a Pharis yn 
Ffrainc. 
Pwy yw dy arwr arwr? Dad, mae’n model rôl gwych ac yn 
esiampl da iawn. 
Pa lyfr wyt ti’n darllen ar hyn o bryd? Yn y gwaed, a To kill 
a Mockingbird. 
Pwy fyddet ti’n wahodd i’th pryd bwyd delfrydol a beth 
fyddai’r wledd? Bydden yn gwahodd Alun Wyn Jones, Ryan 
Giggs a Justin Tipuric i gael pryd o fwyd o India, byddwn yn 
cael Chicken Corma fy hun! 
Beth yw dy hoff air Cymraeg? Rhugl 
Beth sydd angen newid yn ein byd? Y nifer o blastig rydym 
yn defnyddio. 
Beth sy’n dy gadw ar ddihun/yn effro pob nos? Gwaith 
BAC (Bagloriaeth Cymru). Mae gormod i wneud! 
Beth sy’n dy wylltio? Y tywydd yn gohirio fy ngemau pêl-
droed! 
Pa ddyfodol sydd i’r Gymraeg? Dwi’n obeithiol bydd 
dyfodol da iawn i’r iaith! 

HOLI’R IFANC 
STEFFAN THOMAS

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

Meiddio Gobeithio? 
Heno roeddwn i’n gwrando ar Radio 
Wales ac roedd pobl sydd fel arfer yn 
gweithio yn y celfyddydau yn siarad 
am effeithiau’r coronafeirws. Mae e 
wedi troi eu bywydau wyneb i waered. 
Does dim gwaith, does dim arian ond, 
hefyd, does dim hunan-fynegiant na 
chymuned o eneidiau o’r un anian yn 
cynhyrchu, neu’n gwerthfawrogi 
perfformiad mewn theatr. Mae’r cyfnod 
yma wedi eu taro nhw’n galed a does 
dim cynllun iddyn nhw i ddychwelyd i’r gwaith eto yng 
Nghymru. Mae’n mor bwysig i weld golau ar ddiwedd y twnnel. 

Ond wrth gwrs mae miloedd o bobl wedi colli mwy na hynny. 
Mae dros 50,000 o bobl wedi colli eu bywydau ym Mhrydain 
hyd yn hyn, sydd yn arswydus. Mae’r llywodraeth yn San 
Steffan wedi methu pobl ar raddfa epig drwy wneud un gwall 
ar ôl ei gilydd. Dros y ‘Pond’ mae’r sefyllfa’n waeth hyd yn oed 
o dan gamreolaeth ofnadwy’r Arlywydd Donald Trump. 

Sut bynnag, mae gobaith ar y gorwel. Bydd yr haul yn dod 
eto ar y bryn. Mae’r gwyddonwyr yn yr Unol Daleithiau creu 
brechlynnau sydd yn edrych yn addawol iawn ac mae 
gwyddonwyr mewn gwledydd eraill yn agos at greu mwy. 
Ddylen ni feiddio gobeithio? Allen ni ddechrau hanner-ffurfio 
cynlluniau yn ein pennau eto i fod gyda theulu a ffrindiau, fynd 
i’r theatr neu fynd ar wyliau? Mae’r hyn oedd yn normal yn 
ymddangos fel ei fod unwaith eto yn bosibl. Yn y dyfodol. 

Mae fy mywyd wedi bod yn parhau yn y normal newydd. 
Roedd hi’n braf iawn i fynd i Aberdâr i weld ffrindiau a chrwydro 
o gwmpas canol y dref yn cynnwys siopau elusen (i chwilio am 
fargeinion neu drysor) a’r hen farchnad. Mae’r Wool Stall yna’n 
gwerthu pethau Cymraeg fel cardiau, llyfrau a rhoddion. Mae 
hi mor dda i weld rhywbeth fel ‘na yn Aberdâr gyda dewis da 
yng nghanol y dref ac rydw i’n nabod y fenyw sydd wedi prynu 
fe’n ddiweddar. Bydd hi’n parhau i ddysgu Cymraeg yn y 
Flwyddyn Newydd. 

Mae fy nosbarthiadau dros Zoom wedi parhau a bydd un 
dosbarth newydd gen i yn dechrau’r wythnos nesaf. Cwrs 
newydd fydd e hefyd i fi, sef Uwch 2 ac rydw i’n edrych ymlaen 
yn fawr at y peth. Mae un o’m dysgwyr sydd yn gwneud y cwrs 
Mynediad cyfunol yn byw yn Kuwait! Dyna’r pellaf i ffwrdd i fi i 
ddysgu unrhywun. Record bersonol yw e! Dechreuodd hi ar y 
cwrs pan oedd hi’n byw yn Fforest y Ddena (Forest of Dean) 
ac yn edrych ymlaen at brynu tŷ yn Ystradgynlais. Wedyn 
cwympodd y gwerthiant trwyddo a chytunodd hi i ddysgu 
Saesneg ar gytundeb dwy flynedd yn Kuwait. Mae hi wedi bod 
yn awyddus iawn i barhau a diolch i hud a lledrith technoleg, 
mae hi’n mynychu’n cwrs dros Zoom bob wythnos. Does dim 
llawer yn rhwystro unrhywun rhag dysgu Cymraeg yn ystod y 
cyfnod clo. Mae hi mor braf ein bod ni’n gallu cysylltu gyda’n 
gilydd dros y môr. 

Mae fy nghlybiau newydd i gefnogi dysgwyr wedi ail-
ddechrau sef clybiau hen bethau, teledu (Sylfaen) a chlybiau 
darllen Sylfaen a Chanolradd/Uwch. Llechi oedd ein pwnc y 
tro diwethaf yn y sesiwn hen bethau, ac roedden ni’n dysgu 
am y diwydiant pwysig iawn hwn yng Nghymru ac yn edrych 
ar rai pethau wedi’u gwneud o lechi. Y tro nesaf byddwn ni’n 
trafod y diwydiant glo ac edrych ar bethau y mae pobl yn eu 
casglu gan gynnwys y rhai yn fy nghasgliad i fel bylchau tybaco 
‘twist’, ‘lamp checks’ a llusern diogelwch glowyr. Mae 
gwrthrychau’n gallu dod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd 
bwerus a chofiadwy. ‘Agor y Clo’ yw enw’r rhaglen ar hen 

CLECS CATHERINE
bethau ar S4C sydd yn ddiddorol iawn ac rydyn ni’n edrych ar 
ddarn o’r rhaglen yn ein sesiynau ni. 

Mae’r idiom y tro yma’n addas iawn ar gyfer y cyfnod hwn: 
Gwell cymydog yn agos na brawd o bell 

A neighbour nearby is better than a brother far away 
Os oes diddordeb gyda chi mewn ymuno gydag un o’r clybiau, 
mae’n bosib i gysylltu â fi drwy ebost. Fy nghyfeiriad yw 
c.davies-woodrow@abertawe.ac.uk. 

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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Wel, shwmae. 

Cyn i mi ddechrau, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a 
Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd! 

Ie, Nadolig, blwyddyn newydd a mis Ionawr ar y gorwel. 
Rwy’n gobeithio bydd 2021 llawer gwell na 2020! 

Er gwaetha’r flwyddyn a aeth heibio, ddylen ni ddim cwyno 
yn ormodol oherwydd gwelsom ochr orau cymdeithas gyda 
phawb yn helpu ac yn cefnogi ei gilydd. 

Pum wythnos yn ôl, cwympais i yn yr ysgol a thorri fy nhroed 
chwith. Diolch i bawb sydd wedi helpu ni fel teulu! Rydych chi 
werth y byd i gyd! 

Rwy’n eistedd yn y fan hyn gyda fy nhroed lan ar stôl fach 
er mwyn i’r esgyrn gael cyfle i wella. Dyna ni, dim ond wythnos 
a hanner sydd i fynd cyn y chweched wythnos! 
Ta beth, dyna ddigon amdana i!  
NEWYDDION Y PENTREF 
Yr wythnos ddiwethaf 
agorwyd  ‘Pantri y 
Pentref’.  Lleolir y  pantri ym 
maes parcio Ysgol y Cribarth, 
Abercraf. Mae’r stordy fwyd ar 
gyfer unrhyw aelod o’r 
gymuned ac mae croeso i 
unrhyw un gymryd beth 
bynnag sydd ei angen arno. 
Rhywbeth a sefydlwyd gan y 
gymuned ac ar gyfer y 
gymuned yw ‘Pantri y Pentref’. 
Daeth y syniad o ‘Happy 
Helpers’, Grŵp Cymunedol 
Adfywio Abercraf.  Da iawn 
Abercraf, a diolch i Fyfield 
Masonry and Carpentry am eu 
cefnogaeth.  
ADDURNIADAU 
Mae tymor y Nadolig yn mynd i fod yn anodd i rhai, yn enwedig 
y plant. Felly, yn yr un modd â lluniau’r enfys ar ddechrau’r 
cyfnod clo, beth am roi addurniadau’r Nadolig yn y ffenestri er 
mwyn creu cyffro’r Ŵyl? Er fy mod i’n 49 oed, rwy’n dwli gweld 
addurniadau a goleuadau’r Nadolig yn ffenestri’r tai. 
SUL Y COFIO 
Ar Ddydd Sul y Cofio ac ar Ddydd Mercher yr 11 Tachwedd, 
cynhaliwyd gwasanaeth goffa ddiogel (wrth gadw pellter 
cymdeithasol) ym maes parcio Ysgol y Cribarth, 
Abercraf. Mae’n hanfodol ein bod ni’n cofio y rhai wnaeth golli 
eu bywydau yn ystod y rhyfeloedd byd er mwyn cadw’n gwlad 
yn ddiogel. 

 
GOLEUADAU 
Ar Ddydd Sul y 29 Tachwedd cafodd goleuadau Nadolig 
Abercraf eu cynnau. Yn anffodus, o dan reolau COVID, doedd 

ABERCRAF
dim modd cael parêd, ond gofynnwyd i deuluoedd y pentre rhoi 
eu llusernau neu oleuadau yn eu gerddi i oleuo’r pentre a 
chroesawu Siôn Corn.  
NEGES O GARIAD 
Yn ystod mis Rhagfyr roedd plu eira papur ar gael yn Swyddfa’r 
Post Abercraf er mwyn i drigolion y pentref ysgrifennu 
negeseuon o gariad a choffa arnynt. Wedyn, eu rhoi nhw ar y 
goeden Nadolig y tu fâs. 
CYDYMDEIMLO 
‘Rwy’n flin i glywed am farwolaeth Mrs Cynthia Davies, Maes-
y-fron, Abercraf. Cydymdeimlwn gyda’i meibion Leighton ac 
Adrian a’r teulu cyfan. 
 

 
LLYGOD CYFEILLGAR 
Chredwch chi fyth ond mae yna syniad anhygoel wedi cael ei 
greu i ddymuno neges o obaith a chariad dros 
y wlad.  Syniad Esgobaeth Abertawe ac 
Aberhonddu yw hwn. Y syniad yw bod y 
llygod sy’n byw yn yr eglwysi neu gapeli 
fel arfer yn gweld eisiau cwmni 
pobl. Gan eu bod nhw’n unig, maent 
wedi gadael y llefydd hynny a symud 
mewn i’n tai er mwyn bod yn gynnes 
dros y Nadolig!  Enw’r prosiect yw 
‘Church Mouse in the House’ neu 
‘Llygoden Eglwys yn y Tŷ’ ac mae’n 
codi ymwybyddiaeth o’r gwaith sy’n 
cael ei wneud i helpu plant, 
ieuenctid a theuluoedd yn yr 
ardal. Os hoffech chi ymuno a 
rhoi llun o lygoden bach ciwt 
yn eich ffenest, cysylltwch ag un o’r eglwysi, neu ewch ar-lein 
a chwilio am #ChurchMouseinthehouse@cyfgreaterbrecon a 
lanlwythwch y lluniau. Dyma un ohonynt. Efallai, gallwch chi 
dorri hwn allan a’i ddefnyddio! 
SIOP NEWYDD 
Mae newyddion cyffrous wedi cyrraedd Coelbren! Ydy, mae 
pentref Coelbren yn mynd i gael siop leol newydd! Diolch i siop 
TLT ym Mhenrhos, fydd dim rhaid mynd tu fâs i bentref 
Coelbren am ein nwyddau bob dydd.  
CAROLAU CYHOEDDUS 
Ydych chi wedi clywed am “Carols on the Doorstep”? Na? Wel, 
ewch i’r wefan www.carolsonthedoorstep.co.uk i weld beth sy’n 
mynd ymlaen. Mae’n awgrymu ein bod ni gyd yn canu carolau 
ar stepyn y drws am 5.30yh ar Ragfyr yr 20fed. Mae’n cael ei 
gynnal gan Premier Radio – www.premierchristianradio.com a 
www.newcastlemethodistdistrict.org . Ar Ddydd Sul yr 20fed, 
am 5.30yh, bydd y gorsafoedd radio uchod yn chwarae carolau 
er mwyn i ni gyd ganu. Wrth gwrs, rwy’n siŵr gallwn ni ganu 
nhw yn y Gymraeg - yr un yw’r tonau. Bydd 4 carol yn cael eu 
chwarae, sef, Clywch Lu’r Nef, O Deuwch Ffyddloniaid, While 
Shepherds Watched, a dymunwn Nadolig Llawen. 
Yn ogystal â chanu ar yr 20fed, beth am ymuno gyda phawb 
ar Noswyl Nadolig, am 6yh i ganu cloch, neu glychau o flaen 
eich ty? Bydd y sŵn yn un anhygoel os byddai pawb o’ch 
cwmpas yn canu clychau. Dychmygwch beth fyddai’r plant o’ch 
cwmpas yn meddwl! “Mae Siôn Corn ar ei ffordd! Bydd yn 
ddathliad hefyd ac yn fodd i’n hatgoffa am wir ystyr y Nadolig 
sef y neges o obaith a chariad. 
Diolch am ddarllen y golofn a chadwch yn sâff! Cofiwch wisgo 
gorchudd wyneb a chadwch eich dwylo’n lân.  
Mwynhewch y Nadolig cymaint y gallwch chi ac fe wela i chi 
yn y flwyddyn newydd! Pob hwyl! 

Mags  

COELBREN
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SUL Y COFIO 
Yn ôl y traddodiad fe ymgasglodd nifer fach o drigolion, gan 
gynnwys traws doriad o’r Lluoedd Arfog, ym Mharc yr Orsedd 
i dalu teyrnged i’r rhai a aberthodd eu bywydau yn ystod y 
rhyfeloedd diweddara ac wrth gwrs y gorffennol. Ond yn 
anffodus, oherwydd y firws diddiwedd yma, roedd yr awyrgylch 
braidd yn wahanol i’r arfer. Gwasanaeth byr oedd wedi ei 
drefnu gan y Canon Dewi Roberts, Eglwys Sant Cynog a 
throsglwyddodd yn ei ffordd dawel a ddiffuant y neges am yr 
arwyr dewr a gwasanaethodd eu gwlad gydag urddas ac 
anrhydedd. Cawsom ein hatgoffa hefyd am yr athroniaeth 
ddoeth, “tra bod cofio a chariad, yna mae gobaith.” Rhaid 
cydnabod cyfraniad Cyngor y Dre i’r achlysur, yn enwedig y 
planhigion a’r coed newydd o gwmpas yr Ardd Goffa. Roedd 
pawb oedd yn bresennol wedi dilyn y canllawiau priodol. 

 
COED GLANNANT 
Rwy’n siŵr eich bod yn 
gyfarwydd â phontydd y 
Teddy Bear, y Giedd a’r 
Ystrad ond faint ohonoch 
chi sydd wedi troedio ar 
draws Pont Glannant yn 
ddiweddar? I ddweud y gwir 
efallai eich bod yn ansicr 
ynglŷn â lleoliad y bont yma. 
Rhai misoedd yn ôl fe 
brynodd ymwelydd o’r enw 
Jerry Collins darn diffaith o 
dir sy’n gyfagos a’r hewl 
serth sy’n arwain o Glan-
rhyd, heibio i gaban y 
Sgowtiaid ac i fyny tuag at 
Heol Castell-nedd. Mae 
pobl leol yn ei hadnabod fel tyle’r Styrfin. Pwrpas y fenter yw 
ceisio creu ardal natur sy’n cynnig cyfleoedd i drigolion yr ardal 
i ail gysylltu gyda bywyd gwyllt ac felly gwerthfawrogi ein 
hamgylchedd. Mae’r bont newydd yma yn ein galluogi i groesi 
nant fach sy’n rhedeg drwy’r llwyni ac yn arwain tuag at Barc 
y Diemwnt. Pob lwc i Jerry a’i bartner Tegwen yn y fenter a 
mawr gobeithiwn bydd trigolion yr Ystrad, gan gynnwys ein 
hysgolion, yn cymryd y cyfle i ymweld â’r ardal a rhyfeddu ar 
fawredd byd natur. 
JULIE DONNELLY 
Blin iawn yw cofnodi’r newyddion trist am farwolaeth Julie 
Donnelly, Parc Tawe. Roedd Julie yn adnabyddus i bawb yn y 
gymdogaeth ac roedd pob un a gafodd y fraint a’r anrhydedd 
o’i hadnabod yn hollol ymwybodol o’i phroffesiynoldeb, ei 
hymrwymiad i’w swydd a’r dyfalbarhad a ddangosodd dros y 
blynyddoedd. Roedd y cleifion dan ei gofal, naill ai yn Ysbyty’r 
Gymuned, neu yn y gymdogaeth, yn gwerthfawrogi yn fawr ei 

YSTRADGYNLAIS
hymdrechion diflino i wella eu bywydau a’u ffordd o fyw. Cofiwn 
yn dyner amdani fel gwraig a ffrind gorau Martin, yn fam ofalgar 
a ffyddlon i Jack a Lauren, yn ferch annwyl i’w thad Maldwyn 
a’r diweddar Dreida ac yn chwaer gariadus i Mark a Nerys. 
Roedd y dorf a ymgasglodd ar ddydd yr angladd yn 
adlewyrchu’r parch roedd iddi yn y gymuned. Rhown ddiolch 
am ei bywyd ac estynnwn bob cydymdeimlad tuag at aelodau’r 
teulu a’i ffrindiau niferus.  
JOE BACH  
Mae sawl rhaglen wedi bod ar y radio yn ddiweddar yn son am 
lys enwau. Felly, ydy’r enw Joe Bach yn gyfarwydd i chi? Wrth 
gwrs, mae darllenwyr rheolaidd y Llais yn gwybod yn ddigon 
da fy mod yn cyfeirio at yr arlunydd enwog o Wlad Pwyl, sef 
Josef Herman. Ganed Josef yn 1911 i deulu tlawd Iddewig ac 
addysgwyd ef yn Ysgol Gelf 
Warsaw. Yna, oherwydd y 
Rhyfeloedd Byd Cyntaf a’r Ail bu 
rhaid iddo ganu’n iach a Gwlad 
Pwyl a symud yn gyntaf i Wlad 
Belg, yna i Ffrainc ac yna ymlaen 
i’r Alban. Ond yn 1944 fe ddaeth 
ar ei wyliau i’r Ystrad ac fel sawl 
ymwelydd arall safodd yma tan 
1955. Y tywydd da efallai? 
Roedd y pentref yn cynnig iddo’r 
cyfan roedd yn ei ddymuno. 
Chwaraeodd ran allweddol yn y 
gymuned ac roedd yn fawr ei 
barch. Parhaodd yn ei waith fel arlunydd a chafodd ei ysbrydoli 
gan y gymuned lofaol a’i chymeriadau lliwgar. 

Yn 2002 fe sefydlwyd Cymdeithas Celf Josef Herman er 
teyrnged iddo a hefyd i annog eraill i werthfawrogi ei gyfraniad 
gwerthfawr i fyd y gelfyddyd weledol. Mae’r Gymdeithas hefyd 
yn cefnogi achosion da a’r Nadolig yma’r elusen ddewiswyd 
yw ‘Mind.’ Os mae diddordeb gennych fedrwch brynu cardiau 
post tuag at yr achos ar y wefan ganlynol: 
Josefhermanfoundation.org/nadolig2020. Byddwch hefyd yn 
derbyn cerdyn post creadigol gwreiddiol. Fe fyddai Joe Bach 
yr Ystrad yn gwerthfawrogi yn fawr yr ymdrech nodedig yma. 
BLEDDYN HOLSGROVE 
Blin hefyd yw cofnodi marwolaeth un o gymeriadau lliwgar y 
pentref sef Bleddyn ‘Ratty’ Holsgrove. Roedd Bleddyn yn 
adnabyddus i bawb, nid yn unig am ei lys enw diddorol, ond 
hefyd am ei ymdrechion dewr ar gae Ynysgedwyn fel bachwr 
ffyrnig y Gleision. Cydymdeimlwn yn fawr gyda’i wraig 
Beverley, ei blant Daniel, Ashley a Tomos, ei wyrion, ei deulu 
annwyl a llu o ffrindiau. Wrth gwrs, roedd rhaid cynnal 
gwasanaeth byr er ei gof ar y cae lle dreuliodd cymaint o’i 
amser. Daeth nifer o gyn chwaraewyr ac aelodau’r clwb i 
ddangos eu cefnogaeth wrth iddo adael y cae am y tro olaf. 
ELVIRA YN DATHLU 
Llongyfarchiadau mawr i Elvira Bufton, Heol Maes y Dre ar 
gyrraedd carreg filltir nodedig yn naw deg oed. Bu Elvira, neu 
Vi fel yr adnabuwyd hi gan ei diweddar gwr Cliff, ei chwiorydd 
Glenys ac Eirwen, y diweddar Mair a’i brodyr Noel a Glyn, yn 
gyn gweithwraig gyda chwmni Hunts y pobydd lleol ac mae 
llawer o sôn amdani fel un oedd a sgiliau arbennig wrth 
addurno teisennod. Dymuniadau gorau iddi wrth ei ffrindiau 
gan gynnwys aelodau Eglwys Sant Cynog. 
ANEURIN DAVIES 
Cydymdeimlwn yn fawr gyda theulu’r diweddar Aneurin Davies, 
Heol Tudur Glan-rhyd, yn dilyn ei farwolaeth yn Ysbyty 
Treforys. Roedd Aneurin yn adnabyddus i bawb yn yr ardal fel 
cyn llywodraethwr Ysgol Glan-rhyd a Chynghorydd a 
Chadeirydd Cyngor y Dref am dros ddeugain mlynedd. Cofiwn 
yn arbennig amdano fel un oedd yn allweddol tu ôl i’r fenter o 
greu’r Garreg Goffa ym Mharc yr Orsedd. Cofiwn yn dyner 
amdano yn ystod y cyfnod rhyfedd yma, yn enwedig ei 
ddiweddar wraig Audrey, ei blant ffyddlon Jayne a Judith, ei fab 



gyfraniad gwerthfawr Moyra fel aelod a diacones ffyddlon a 
didwyll i fywyd y capel a hynny dros gyfnod helaeth. Fel 
cyfeillion a chyd-aelodau rydym mor falch a llawen fod Moyra 
wedi ei chadw cyhyd i ddathlu pen-blwydd nodedig ar 8 
Rhagfyr. Llongyfarchiadau ar gyrraedd carreg filltir arbennig 
iawn. 

Mae’n briodol ein bod yn cydnabod gofal tyner staff Tŷ 
Mawr, Abercraf ar Moyra. Diolch yn fawr. 
LLYSENWAU YSTALYFERA 
Mae llysenwau mor hen â’r ddynoliaeth ei hun ac mae pobl ar 
draws y byd, ymhob cyfnod, wedi eu bendithio â rhyw fath o 
lys enw. Er enghraifft mae’n arfer sy’n weddol gyffredin yn yr 
Hen a’r Testament Newydd gan ein bod yn darllen am Iago ac 
Ioan, meibion y Daran, Simon y Selot, Thomas a elwir Didymus 
ac Iesu ei hun. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu iddo yntau gael 
sawl llysenw, sef Iesu’r Athro, Iesu Mab y Saer ynghyd â sawl 
un arall. 

Gwelwyd yr arfer o roi llysenw i rywrai mewn cyfnodau 
diweddarach. Galwyd Dewi, ein nawddsant yn Dewi Dyfrwr a 
beth am Llywelyn Fawr a Williams y Pêr Ganiedydd heb sôn 
am yr Afr Gymreig, llysenw David Lloyd George a does dim 
angen esbonio pwy yw Humpty Trumpty! 

Felly, nid ffenomenon diweddar yw bathu llysenwau. Mae’n 
drefn sydd wedi parhau hyd at ein cyfnod modern ni. Mae 
Ystalyfera yn brawf eglur o hynny, oherwydd adnabuwyd llawer 
o drigolion y pentref wrth eu llysenwau. 

Mae cyfrolau ardderchog y Parchg Bernant Hughes ar 
hanes Ystalyfera yn ffynhonnell werthfawr o’r amrywiaeth 
rhyfeddol o lysenwau a ddyfeisiwyd ar gyfer y cymeriadau’r 
pentref. Does neb yn well na Ber i’n hatgoffa o’r lliaws 
cyfoethog enwau. Dyma rai: 

Shôn Penlanfach, Dai Ben Steps, Jim y Queens, Davies 
Aberlash, John Bwyd Ffowls, Jane Cold Rolls, Defi John Myn 
Yfflon i, Dai Acordion, Wil Cetyn, Dai Rip and Tear. 

Yn ychwanegol at y detholiad uchod mae mwy nag un 
casgliad wedi eu casglu gan feirdd lleol, yn cynnwys Islwyn 
Williams. Dyma rai enghreifftiau: 
Jane Gelliaur a Bessy Jim Jim, 
Annie Cwmffrwd a Twm Weda’i Ddim, 
John Bach o’r Wlad a John Baco Sent, 
Jac No. 6 a Twm Majent. 
Wil Mary Wil ac Annie Back Door, 
John Rhys Pick a John Beat Four 
Rhys Twll-tin Pony a Maci Twm 
Will Thomas Parc a’r Hen Dan Ffwrn. 
A beth am rai o’r gwragedd ? 
Hen Beti Slwt a Fly Dai Rock, 
A Harriet Cefen Lleter, 
Jane Pys a Mary Jane Cream Slice 
A Bessy Gole Luad, 
Ann Dal a Mary Jane Don’t Care 
A Martha Coese Wiad. 
Mae llawer enw ychwanegol y gellid eu cynnwys yn y llith hwn 
am drigolion pentref Ystalyfera: 
Y Bangors a’r Cendes 
Y Bopas a’r Cefn Lleters 
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 
Y Bwlets a’r Shots 
Y Cantwrs a’r Cigs 
Yr Aberlashes a’r Alltygrugs 
.... a dyna’r whole lot! 

Gareth Hopkin
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yng nghyfraith hoffus Nigel a’i llu o wyrion a’i gôr wyrion. 
Gan mae hwn yw rhifyn olaf y flwyddyn gai’i ddymuno Nadolig 
Llawen i chi gyd a mawr obeithiwn y bydd ychydig o oleuni ar 
y gorwel yn ystod 2021. Cadwch yn ddiogel. 
MARCHNAD NADOLIG 
Bydd yna gyfle i brynu anrhegion arbennig ym Marchnad 
Nadolig Ystradgynlais bob dydd Sul yn ystod mis Rhagfyr. 
Cynhelir y farchnad yng Nghlwb Rygbi Ystradgynlais a bydd 
yna stondinau o bob math i apelio atoch. Dyma’r dyddiadau a’r 
amser agor a chau:- Dydd Sul y 6ed, 13eg a’r 20fed, o 10yb 
tan 4yp. 

Wrth sôn am anrhegion  Nadolig, mae Banc Bwyd 
Ystradgynlais (Canolfan Gwirfoddoli Ystradgynlais) yn apelio 
am roddion bach arbennig i ychwanegu at fasgedi bwyd er 
mwyn eu rhoi i’r bobl sydd eu hangen. Diolch o galon. 

Mae’n hyfryd clywed am brosiectau sy’n ailddechrau ar ôl y 
cyfnodau clo. Un ohonynt ydy’r prosiect ‘Huddle’. Mae Huddle 
yn gyfle i ferched 4-12 oed chwarae pêl droed gyda’i ffrindiau, 
heb bwysau cystadleuol. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal 
yn Neuadd Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais, bob Nos Lun 
am 4.30yp, am awr. Pris bob sesiwn bydd £3 y plentyn. Am 
fanylion pellach, cysylltwch â Daniel ar 07884 436 010. 

 

 
NEWYDDION Y WERN 
Yn ein gwasanaeth misol a gynhaliwyd yn y Wern ar fore Sul 
22 Tachwedd testun ein myfyrdod oedd “Ymddiried” a hynny 
ar sail yr adnod “Nid chwi a’m dewisodd i, ond myfi a’ch 
dewisodd chi”. 

Wedi ymhelaethu rhywfaint ar y berthynas hyfryd oedd yn 
bodoli rhwng Iesu â’i ddisgyblion fe geision ni nodi tri pheth 
sy’n werth ymddiried ynddynt i’n cynorthwyo i fyw yn well: 
Ymddiried yn y: 

Dyfnder sydd yn gymaint ran o’n person ni 
Darlun o ddaioni 
Duw mawr. 

Gan ddiweddu gyda’r pennill hyfryd: 
Ymddiried wnaf yn Nuw. 
Er dued ydyw’r nos, 
Daw ei addewid ef 
Fel golau seren dlos. 
Mae nos a Duw yn llawer gwell 
Na golau ddydd a Duw ymhell. 
Ac wedi’r myfyrdod fe wnaeth y gweinidog offrymu a derbyn yr 
elfennau – y bara a’r gwin ar ran pawb oedd yn bresennol. 
Cysegrwyd y munudau tawel hynny i roi diolch i’r lluoedd o 
weithwyr allweddol sydd wrthi ddydd a nos yn gofalu, yn ein 
gwasanaeth ac yn gweini arnom yn ddiflino ac yn ddiarbed 
mewn cymaint o amrywiol a gwahanol ffyrdd. 
Mawr yw ein diolch iddynt – maen nhw’n wir ysbrydoliaeth i 
bob un ohonom. 
LLONGYFARCHIADAU 
MAWR I MRS MOYRA 
DAVIES 
Er nad yw Moyra wedi 
mwynhau’r iechyd gorau ers 
peth amser, eto i gyd mae 
wedi llwyddo i fynd ‘mlaen â’i 
bywyd yn dawel ac yn wrol. 
Am hynny mae Moyra yn wir 
ysbrydoliaeth i bawb sydd yn 
ei ‘nabod. 

Fel aelodau’r Wern 
gwyddom yn dda am 

YSTALYFERA



CROESO MAWR I IRIS 
Llongyfarchiadau mawr i Mathew a Caroline Lane ar 
enedigaeth eu baban annwyl Iris, ar ddydd Sadwrn 21 
Tachwedd. Gyda dyfodiad Iris i’r byd mae’r Nadolig wedi dod 
yn gynnar i Martha ac Etta gan eu bod wedi cael rhodd o 
chwaer newydd i’w chofleidio a’ hanwesu. 

Wrth i Iris gael ei geni, rydym hefyd yn meddwl am Terry a 
Jaynie, rhieni Mathew ynghyd â John a Cath, rhieni Caroline 
ar ddod yn dadau-cu a mamau-cu unwaith eto. 

Nadolig llawen i’r teulu bach, pan ddaw, a phob dymuniad 
da i’r dyfodol. 
 

 
YMDDEOLIAD 
Ar ôl 35 mlynedd glodwiw fel Caplan yr Eglwysi Rhyddion i 
Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe mae’r Parchg Gareth 
Morgan Jones wedi ymddeol. Bu’n gyfrifol am Ysbyty Tonna 
ac yn y gorffennol Ysbyty Gelli-nudd hefyd. Gwerthfawrogwyd 
ei gyfraniad yn fawr iawn gan y cleifion a’u teuluoedd. Diolch 
yn fawr iddo. 
GRŴP NEWYDD 
Mae Betty-Ann a Keith Jones, Clos Llwynallt, wedi sefydlu 
grŵp newydd sef ‘Ffrindiau Yr Alltwen yn cefnogi Hari Kieft.’ 
Cofiwn fod Hari wedi derbyn llawdriniaeth lwyddiannus ond 
mae dal eisiau cymorth arno. 

 

 
Mae Keith wedi bod yn brysur yn gwneud ceirw-addurniadau 
Nadolig i’w gwerthu am £20 yr un, a’r arian i gyd tuag at gronfa 
Hari. Hyd yn hyn mae wedi gwerthu 120. Os am brynu 
cysylltwch â Keith ar 01792864861. 
CYDYMDEIMLAD 
Yn 93 mlwydd oed bu farw Betty Seaborne Davies, y pumed o 
chwech blant Mary a Bryn Seaborne. Fe’i haddysgwyd yn 
Ysgol Gynradd yr Allt-wen, Ysgol Ramadeg Pontardawe a 
Choleg Hyfforddi Abertawe. Roedd yn hoffi sôn am ei dyddiau 
ysgol yn enwedig cario’r mwgwd nwy i’r ysgol, ymarfer gwisgo’r 

YR ALLT-WEN

mwgwd a chwato o dan y ddesg rhag ymosodiad awyr. Cofiodd 
hefyd am glywed y bomio dros Abertawe ac edrych ar yr awyr 
yn goch. Aeth i Lundain i ddysgu fel llawer o’i thebyg amser 
hynny, a chyfarfu ŵ’i gŵr Eurgan yng Nghlwb Cymry Llundain. 
Yn aelod ffyddlon iawn o Gapel Cymraeg Clapham Junction, 
bu’n athrawes Ysgol Sul a hefyd dysgu plant, pobl ifanc ac 
oedolion i adrodd. Mawr oedd y mwynhad yno yn yr 
eisteddfodau, nosweithiau llawen, operettas a’r dramâu 
Nadolig. Yn yr wythdegau daeth yn ôl i Heol Gwyn i fyw ac 
ymaelodi yn y Capel a’r Chwaeroliaeth. Roedd hefyd yn aelod 
brwd o Ferched y Wawr. Cydymdeimlwn â’i merch Eryl, ei mab 
Huw a’r wyrion Ffion, Owen, Rhys, Huw a Millie Mai a’i brawd 
Roy yn eu hiraeth. 
Y CAPEL 
Ar 22 Tachwedd daeth nifer dda o’n haelodau at ei gilydd yn y 
Capel i’r oedfa gymun cyntaf ers dechrau’r cyfnod clo. Braf 
oedd cael rhannu o’r cymun unwaith eto. 
YMGEISYDD ETHOLIAD Y SENEDD  
Mae Sioned Williams, Clos Llwynallt wedi cael ei dewis i fod 
yn brif ymgeisydd Senedd dros Blaid Cymru ar gyfer rhanbarth 
etholiadol Gorllewin De Cymru. Bu’n rhaid i Sioned ennill 
etholiad o blith aelodau’r Blaid i gyrraedd brig y rhestr 
ranbarthol o ymgeiswyr, sy’n rhoi cyfle da iddi gael ei hethol i’r 
Senedd y flwyddyn nesaf. Ar hyn o bryd mae Sioned yn 
Gynghorydd Cymuned dros yr Allt-wen ac yn Gadeirydd 
Cyngor Cymuned Cilybebyll ac yn weithgar iawn yn y 
gymuned. 

 

 
DATHLU CALAN GAEAF A NOSON TÂN GWYLLT 
Braf oedd gweld bod trigolion Gelli-nudd a Rhos wedi dilyn 
rheolau’r Llywodraeth wrth ddathlu Calan Gaeaf yn ddiogel. 
Gwelwyd pwmpenni di-ri, sgerbydau a gwrachod yn ffenestri 
a gerddi’r tai a diolch i syniadau dyfeisgar a chreadigol y rhieni, 
cafodd y plant dipyn o hwyl er gwaetha’r cyfyngiadau. 
Ni welwyd arddangosfeydd Tân Gwyllt cyhoeddus chwaith 
eleni. Yn yr un modd â Chalan Gaeaf, llwyddwyd i ddathlu 
Noson Tân Gwyllt yn ddiogel er nad yn y ffordd arferol. 
STIWDIO GELF 
A wyddoch chi fod yna Stiwdio Gelf ar Heol Castell-nedd, 
Rhos? Ar ddiwedd y 70au roedd David Cotton yn teithio o 
amgylch Ewrop ac yn tynnu lluniau a’u gwerthu er mwyn 
cynnal ei hun. Dros ddeugain mlynedd yn ddiweddarach mae 
wedi ailgydio yn y brwsys paent ac mae ganddo yn ei stiwdio, 
erbyn hyn, ddwsinau o luniau o olygfeydd lleol. Yn ystod y 
misoedd diwethaf, yng nghanol y Pandemig, bu’n arddangos 
ei waith yn ei ardd ffrynt gan godi £650 i Dŷ Olwen. Dywed yr 
artist bod ei weithiau yn fforddiadwy ac mae croeso i unrhyw 
un gomisiynu llun. Gallwch gysylltu â David Cotton ar ei 
dudalen Instagram neu drwy ei ffonio ar 07967006072. 

 

RHOS A GELLI-NUDD
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TAITH SIOPA CAERFADDON 
Fel arfer, yr adeg hon o’r flwyddyn, bydd llond bws o ferched o 
bentrefi Cwmtawe yn teithio i Gaerfaddon i wneud eu siopa 
Nadolig. Trefnwyd y daith gynta’ bron i ugain mlynedd yn ôl a 
chodwyd cannoedd o bunnau dros y blynyddoedd at 
elusennau amrywiol. Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau’r 
feirws ni fydd yn bosib parhau â’r traddodiad eleni ond, yn sicr, 
fe drefnir taith pan fydd yr amser yn iawn. Diolch i bawb am eu 
cefnogaeth a’u haelioni dros y blynyddoedd.  
CYDYMDEIMLAD 
Blin cofnodi marwolaeth Mrs Mair Williams, Heol Castell-nedd, 
Rhos. Cydymdeimlwn â’r teulu yn eu profedigaeth o golli mam, 
mam-gu, hen fam-gu a chwaer annwyl. 
 

 
DIOLCH 
Ar hyd y misoedd diwethaf mae’r Neuadd a’r Ganolfan wedi 
bod yn ddiwyd iawn yn gwasanaethu’r gymuned. Mae’n 
ddyledus arnom oll ddiolch i’r staff a’r gwirfoddolwyr am 
ddarparu prydau maethlon a hafan i gymdeithasu (pan 
ganiateir hynny) i drigolion yr ardal. 

Diolch o galon am eich gwasanaeth. Bydde pethau wedi 
bod yn dlotach lawer hebddo’ch. 
CLEIFION 
Ar ôl aros am amser maith am driniaeth mae’n dda dweud fod 
Mrs Lyneth Thomas, Heol y Coedcae, nôl adre o’r ysbyty. Pob 
dymuniad da am adferiad buan. 
DATHLU 
Llongyfarchiadau i Mrs Myra Rees, Dolawel, sydd newydd 
ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed ar 17 Tachwedd. Pob 
dymuniad da iddi. 
YSGOL CWMLLYNFELL 
Os ewch heibio’r ysgol, fe sylwch fod yna beiriannau ar y 
buarth a chabanau gerllaw. Mae adeilad newydd yn cael ei 
godi gan awdurdod Castell-nedd Port Talbot a fydd yn ganolfan 
i blant cyn oed ysgol. Bydd hyn o fudd mawr i rieni lleol. 
Yn ogystal mae ystafell ddosbarth newydd yn cael ei hadeiladu 
wrth gefn yr ysgol. 

Gobeithir cwblhau’r gwaith erbyn Medi 2021. 
 

  
Y TABERNACL 
OEDFAON MIS RHAGFYR 
  6:  Brawd Eifion Walters - Oedfa Gymun 
13: Y Parchg Clive Williams 
20: Llith a Charol o dan ofal yr aelodau 
24: Y Brawd Eifion Walters - Gwylnos (3 o’r gloch y 

prynhawn) 
CROESO ‘NOL 
Wedi seibiant arall o chwe wythnos, braf oedd cael cwrdd 
unwaith eto ar 15 Tachwedd o dan ofal y brawd Eric Francis, 
ac i wrando ar Susan wrth yr organ. 

Hyfryd, hefyd, oedd croesawi Owen a Christine nol i’n plith 
ac i gael cyfle i sgwrsio â nhw ar ddiwedd yr oedfa. Estynnwn 
ein diolchiadau a’n dymuniadau gorau iddynt i’r dyfodol. 
SOAR  
AIL-DDECHRAU GWASANAETHAU 
Rydym wedi gweld eisiau cynnal Gwasanaeth Diolchgarwch 
eleni yn ôl ein harfer, ond roedd yn braf cael ail-ddechrau ein 

CWMLLYNFELL

PONTARDAWE

gwasanaethau Sul ar ôl i’r cyfnod clo byr orffen ganol 
Tachwedd ac rydym yn ddiolchgar iawn i’r pregethwyr sy’n dod 
atom i’n harwain mewn addoliad a’r rhai sy’n sefyll yn y bwlch 
pan fo’n amhosib i bregethwyr ein cyrraedd yn sgîl pryderon 
iechyd neu ofynion y rheoliadau. Roedd yn hyfryd hefyd cael 
croesawu Tudur, John a Susan nôl i’n plith gan fod diwedd ar 
y cyfyngiadau oedd yn rhwystro aelodau nad oedd yn byw o 
fewn ffiniau sir Castell-nedd Port Talbot i ddod i’r cwrdd.  
CYDYMDEIMLAD 
Ar ddydd Sul Tachwedd 22ain bu farw William Ewart Davies, 
yn 85 mlwydd oed, ar ôl cyfnod o salwch yng Nghartref Gofal 
Mayflower, yr Allt-wen. Yn fab i’r diweddar Ernest a Rebecca 
Davies (cyn-ofalwr yn Soar), yn frawd i’r Parch. David Byron 
Davies ac yn gefnder i Eleanor John. Treuliodd ei flynyddoedd 
cynnar yn Stryd Thomas, Pontardawe ac roedd yn aelod ac yn 
un o blant y Capel yn y cyfnod cyn ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Ar 
ôl gorffen yn Ysgol Ramadeg Pontardawe aeth Ewart i’r 
brifysgol yn Llundain lle graddiodd mewn gwaith coed ac yna 
dychwelyd i’r ardal ac ymgartrefi yn Rhos. Bu’n dysgu yn yr 
ysgolion lleol nes iddo ymddeol. Cofiwn am Janet ei wraig a’r 
teulu i gyd yn eu profedigaeth ond diolchwn am ei gyfraniad i’r 
Capel ac i fywyd y cylch. 
BRYSIWCH WELLA  
Mae ein blaenor Wendy Williams heb fod yn teimlo’n rhy dda 
yn ddiweddar ac wedi methu â mynychu’r cwrdd. Rydym yn 
anfon ein dymuniadau gorau ati ac yn gobeithio y bydd yn 
teimlo’n well cyn hir. Anfonwn ein dymuniadau gorau hefyd at 
Glenys yng Nghartref Gofal Mayflower yr Allt-wen sydd hefyd 
yn anwylus ar hyn o bryd. 
BABIS NEWYDD 
Hyfryd oedd clywed bod dwy wyres wedi eu geni i Glen Evans 
(Sheffield) mab y diweddar Cledwyn ac Eluned Evans, cyn-
aelodau yn Soar. Ein haelod Sylvia Gibbs, rannodd y 
newyddion da â ni ac roedd hi wrth ei bodd bod un o’r wyresau 
wedi ei henwi’n Sylvia Eluned! 
LLONGYFARCHIADAU  
Llongyfarchiadau i’n blaenor Sioned Williams am gael ei dewis 
yn brif ymgeisydd Plaid Cymru ar restr ranbarthol Gorllewin De 
Cymru ar gyfer etholiad y Senedd ym mis Mai. Pob lwc! 
SUL Y COFIO 
Er na chynhaliwyd y 
seremoniau arferfol 
eleni, bu Sioned yn 
gosod blodeudorch 
ger cofeb rhyfel 
Pontardawe ac wrth 
gofeb yr Allt-wen ar 
Sul y Cofio yn 
rhinwedd ei rôl fel 
Cadeirydd Cyngor 
Cymuned Cilybebyll 
i gofio am bawb 
sydd wedi dioddef 
yn sgîl rhyfel. 

CROCHENWAITH HANESYDDOL AR WERTH 
Mae cwmni Rogers Jones yn cynnig darnau hanesyddol o 
Gwm Tawe yn eu 
harwerthiant ar 5 
Rhagfyr. 

Llestr Bedydd o 
Gapel Pant-teg 
gan Grochendy 
Ynysmeudwy yw 
un darn. Mae’n 
debyg iddo gael 
ei gynhyrchu tua 

9



1850. Sefydlwyd y Crochendy yn 1845 gan y brodyr Williams, 
i gynhyrchu briciau. Yn ddiweddarach datblygodd y cwmni i’r 
fasnach crochenwaith a llunio platiau, jygiau a chwpanau 
hynod brydferth. Ychydig iawn o’r llestri bedydd a luniwyd a 
gwyddom fod tri, o leiaf, wedi goroesi – capeli Zoar, Castell-
nedd; Mynydd-bach, Abertawe a’r darn a gynigir yn yr 
arwerthiant, sef Pant-teg. Mae ysgrifen ar ochr y llestr: 
Baptising Basin for Pant-teg Chapel. Presented by Mary 
Griffiths. Yn ôl yr hanes athrawes oedd Mary a chanddi 
gysylltiad â’r achos annibynnol yma ger Ystalyfera. Amcanbris 
y darn yw £500 - £1000. 

 
Plât tua 101/2 modfedd yw’r ail ddarn. Unwaith eto, esiampl 
brydferth o Grochendy Ynysmeudwy. Yng nghanol y blodau 
mae hysbyseb Huzzey’s Swansea Valley Brewery – Live and 
let live. Bu William a John Huzzey yn bragu cwrw ym 
Mhontardawe ac yn cadw’r Spa Hotel ar Fynydd Gellionnen. 
Amcanbris £150-£200. 

Mae gennym hanes diddorol, onid oes? 

 
COLLEDION 
Yn sydyn yn ei chartre’ yn Allt-y-waun bu farw Pauline Jones, 
priod Michael a mam Christopher a Karl. Yr oedd Pauline yn 
ferch i’r diweddar  Brian ac Anita Davies, Waun Penlan a 
chwaer i Mark, Kevin a Wayne. Cydymdeimlwn â’r teulu a 
dymunwn nerth i’r aelwyd trist hwn wrth wynebu’r golled. 

Un arall o blant y pentre a bu farw yn sydyn yn ei garte’ yn 
Nhreforys oedd Glanville Evans, mab y diweddar Oswald a 
Hilda Evans, Gelligron. Ein cydymdeimad â’r teulu cyfan. 

Hefyd, mae Barry Lewis, Llys y Coed wedi colli ei dad Keith 
Lewis, Lôn y Wern, Allt-wen, un o hen deulu’r Lewisiaid, Gelli-
nudd. Ein cydymdeimlad â Helen, ei weddw a Mark a Claire y 
plant. 

Yng ngofal Cwm Cartef bu farw David Randal Connick, 
Waun Penlan ar ôl cystudd hir. Cydymdeimlwn â’i weddw Julie 
a’r plant David a Louise. 

Estynnwn ein cydymdeilad â Rhydwen James a’i brawd 
Islwyn Jenkins ar farwolaeth eu chwaer Mair Williams. Yr oedd 
gan y teulu gysylltiad agos â Rhyd-y-fro. 

Collwyd Shiela, chwaer Enid Duford, Waun Penlan, ei gŵr 
Dilwyn. Unwaith eto, cydymdeimlwn â’r teulu oll. 
CAPEL Y BARAN 
Pandemig neu ddim mae gwaith cynnal a chadw ar hen 
adeilad yn parhau. ’Roedd yr hen bost carreg oedd yn dal gât 
y fynwent, am ganrifoedd, wedi hollti. “Amser” meddai’r hen air 
“a ddadfeilia popeth”. O ble y daeth y gwreiddiol - mae’n pwyso 
o leiaf 8 cwt? Nid oedd Jac Codi Baw gan yr hen saint, dim 
ond cart a cheffyl a bôn braich ar ddechrau’r ddeunawfed 

RHYDYFRO

ganrif. O ble mae cael un yn debyg, wedi’r cyfan, mae cadw 
cymeriad yr hen le yn bwysig? Tybed ai cael ei chludo o hen 
safle Carn Llechart, sydd yn dyddio o’r cyfnod Neolithig 
diweddar, daeth y gwreiddiol? Cyd-ddigwyddiad efalle yw ei 
thebygrwydd. Cofiaf gymeriad a adwaenir fel “John Castell-
nedd” yn taranu’n groch am fod rhyw ffarmwr lleol wedi dwyn 
un o feini cylch Carn Llechart a’i osod fel post gât. Nid oes 
cofnod ar gael, hyd y gwn i, o unrhyw gwar yn yr ardal gyfagos 
yn yr 17 neu’r 18 ganrif. Mae yna olion cwar dros y mynydd 
ger Pwllfa-Watkin ond go brin byddai modd cloddio carreg o 
unrhyw faint sylweddol yno. Eto mae’n gwbl amlwg bod meini 
a cherrig yn bwysig i drigolion cyntefig y bryniau yma, yn eu 
diwylliant a’u defnydd o’r meini fel arwydd o barch tuag at y 
meirwon, a’u cred fod yna fywyd ar ôl y bedd. Enghraifft 
ddiddorol o hyn yw cylchoedd cerrig Carn Llechart a’r 
cromlechi sy’n britho tirwedd y gwledydd Celtaidd. Gweler 
hefyd, er enghraifft, y maenhir (men-hir) ar fynydd y Drumau, 
un o gannoedd tebyg dros y gwledydd Celtaidd, sef Carreg 
Bica neu Maen Bradwen. Yn ddiddorol yn yr ardal cyfeiriwyd 
at Garn Llechart fel ‘Cerrig Pikes’ llygriad siwr o fod o’r hen enw 
Cerrig Bica. Bica yn golygu pigyn. Un o lawer o fy ffaeleddau, 
yn ôl fy ngwraig, yw fy mod yn casglu a chadw pethau na 
fyddaf byth yn eu defnyddio. Wel, y cwestiwn yw lle mae dod 
o hyd i garreg debyg? Cyn i’r adeiladwyr ei chwalu i adeiladu 
stad o dai roedd yna ffarm yng Ngelli-gron, Rhyd-y-fro, gogyfer 
â’r Swyddfa Bost presennol roedd yna glwyd yn arwain at un 
o’i chaeau. Yr unig beth oedd yn weddill oedd post gât carreg 
anferth. Gofynnais yn gwrtais i ryw weithiwr oedd yn disgwyl 
yn bwysicach na’r lleill a allwn ei gael. “Yes”, atebodd yn syn, 
“how are you going to take it away?” Daeth fy hen dractor 
Ferguson yn handi ac am gildwrn llwythodd y gŵr bonheddig 
y garreg ar y trelar. Ar ôl blynyddoedd o orwedd yn segur ger 
y lawnt mae yn ôl wrth ei phriod waith yn gefn i gât Capel y 
Baran ar am y canrifoedd nesaf, gobeithio. Mae’r hen garreg 
a fu’n wyliwr tawel ar fynd a dod cenedlaethau o addolwyr yn 
gorwedd yn llonydd gerllaw a’i chyfrinachau dros ddwy ganrif 
yn ddiogel yn ei mudandod. 

Yn ei bryddest ‘Meini’ mae’r diweddar Brifardd Dafydd 
Rowlands yn cyfeirio llawer at Gapel y Baran a chyfrinachau 
meini Carn Llechart: 
Pe gwyddwn innau gyfrinach 
yr olwyn gyn-oesol hon, 
a gwybod pwy fu yma’n mesur y meini 
 a chario’r cerrig, 
fe ddeallwn  
paham mae’n rhaid i mi 
drysori’r llyfetheiriau 
yn fy nghell fechan, yn fy nghylch cau.  
Diolch i’r brodyr Jacob, Twll-y-gwyddyl am eu gwaith crefftus 
yn gosod y garreg newydd. 

E.W. 
 

 
 
 

 
NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore.  
IONAWR 
  3:    Y Parchg Glan Roberts - Cydymdeimlo â theulu  

Eirwyn Jones 
10:    Y Parchg Rhys Locke 
17:    Mr Alun Brin 
31:    Mr Alun Brin 
Cofiwch wneud ymholiadau ynglŷn â’r oedfaon sydd wedi eu 
rhestru uchod rhag ofn y bydd newidiadau. Carwn ddymuno 
blwyddyn newydd llawn bendithion i bawb gan obeithio y bydd 
y Nadolig mor ddymunol ag y gall fod yn ystod cyfnod y 

FELINDRE

10
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Coronafeirws. Bydded ein gweddïau dros ein gweinidog, y 
Parchg Owen Pugh, gael eu hateb wrth iddo ymddeol fel 
gweinidog yn Nebo ar 31 Rhagfyr 2020. Byddwn yn gweld 
eisiau ei wên a’i gyfeillgarwch. Gobeithio, ar ôl trafod, y cawn 
wyneb siriol arall i lanw’r bwlch. Wrth sôn am y pulpud, carwn 
ddiolch i’r gweinidogion a’r lleygwyr sydd wedi pregethu yn 
reolaidd yn Nebo. Diolch, ar ran yr aelodau, am eu 
gwasanaeth.  

CYDYMDEIMLO 
Bydd yna sedd wag arall yng nghefn y capel yn dilyn 
marwolaeth Eirwyn Jones, Bwlch y Gwin, Felindre. Doedd 
Eirwyn ddim yn mofyn llawer o ffws ond roedd tu hwnt o 
ffyddlon i’r capel ac i’r pentref. Roedd yn sôn bob amser am 
garedigrwydd ei deulu a’i ffrindiau. Cydymdeimlwn gydag Aled 
ac Emyr y meibion a Vanessa a Joanne y merched-yng-
nghyfraith a’r wyrion. Hefyd, Ann ei chwaer, sef yr olaf, erbyn 
hyn, o saith o blant. 

Bu farw Elizabeth Johns, Allt-y-graban ar ôl cystudd hir. 
Roedd Elizabeth yn fam-yng-nghyfraith i Nia Johns, trysorydd 
Nebo. Cydymdeimlwn gyda Sid, ei phartner, Matthew, ei mab, 
Nia, yr wyrion a’r teulu cyfan. 

YSBYTY 
Bydd Halley Williams yn mynd i ysbyty Great Ormond Street 
ar y 24 Tachwedd i dderbyn triniaeth arbenigol ar ei llygaid. 
Mae Halley yn ferch fach i Michelle a Julian, wyres i Huw a 
Rosemary (Miles) Williams a gor-wyres i Glan a Rowena Miles. 
Bydded ein gweddïau a’n dymuniadau ni yn Felindre a thu 
hwnt gydag un sydd mor ifanc a’i theulu. 

Mae Vania, Penbryn wedi bod yn yr ysbyty ar ôl syrthio a 
thorri dau asgwrn yn ei chefn. Nid dyma’r tro cyntaf iddi syrthio 
a thorri asgwrn. Rhaid bod yn fwy gofalus Vania! 

GENEDIGAETH 
Ganwyd Nansi Gwen ar y 9 Hydref, merch fach Jessica a Rob 
Thomas, Cwrt y Cadno, Birchgrove. Mae Jessica yn Nyrs 
Gymunedol yn Port Talbot ac yn dod o Gwmnedd yn wreiddiol. 
Mae hi’n gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Ystalyfera. Mae Rob yn dod 
o Felindre ac yn gweithio yn y Ganolfan Drwyddedau. Cymraes 
fach newydd i’r hen fyd ’ma. Llongyfarchiadau iddynt! 

 
Robert, Jessica a Nansi Gwen 

Hefyd mae un o aelodau Nebo wedi dod yn fam-gu, sef Maria 
Bell pan gafodd Paris a Tyler fab bach, Xavier. Pob dymuniad 
da iddynt. 

 
CERDDED, CERDDED A CHERDDED! 
Hanes cerdded holl arfordir Cymru 
Mae ‘r flwyddyn 
wedi bod yn un 
ryfedd iawn i nifer 
ohonom ond i 
Geraint a Kathryn 
Walters bu’n 
flwyddyn pan 
wnaethon nhw 
orffen cerdded 
llwybr yr arfordir. 

Yn y llun (isod) 
gwelir y cerrig sydd 
yn arwydd o 
ddechrau’r llwybr. 

Agorwyd llwybr arfordir 
Cymru yn 2012 ac wedi darllen 
yr hanes aethom am dro un 
dydd Sadwrn o Drwyn yr As 
(Nash Point) i Lanilltud Fawr. 
Roedd hi’n ddiwrnod o awyr las 
a’r môr yn dawel. Yr wythnos 
ganlynol aethom o Lanilltud i 
Aberddawan. 

Fel’na bu hi nes i ni gyrraedd 
Cas-gwent. 

Ar y dechrau buom yn 
cerdded nôl a mlan bob tro, yna dechrau defnyddio dau gar ac 
yn ddiweddarach y trên. 
 Wedi cyrraedd Cas-gwent nȏl amdani i Drwyn yr As ac 

anelu am y gorllewin ac yna am y gogledd cyn troi am Gaer. 
Yn Sir Benfro ma’ ‘na fws bach ar gyfer cerddwyr, y Puffin 

Shuttle ac yng Ngheredigion bws arall, sef y Cardi Bach.  
Mae modd defnyddio’r trên o Fachynlleth i Bwllheli; bws ar 

gyfer cerddwyr o Bwllheli i Trefor, sef Bws Arfordir Llŷn. Heb y 
gwasanaethau bws yma byddai’n amhosib cyrraedd rhai o’r 
llefydd anghysbell. 
 Anodd dweud pa lefydd sydd mwyaf prydferth. Yng Ngwent 

mae llawer o olion diwydiant a’r rhyfel byd diwethaf. Yng 
Nghaerdydd mae’r llwybr yn mynd heibio adeilad y Senedd ar 
hyd Bae Caerdydd i Benarth. Mae Bro Morgannwg yn arbennig 
o hardd yr holl ffordd i Borthcawl. 

Taith wedyn drwy Bort Talbot ac Abertawe ac ymlaen i 
Benrhyn Gŵyr. 

Wedi cyrraedd Llanelli mewn fawr o amser ma’ lwybr Sir 
Benfro sydd â 186 milltir o’r llwybr arfordirol i’w gerdded. Mae 
prydferthwch yr ardal yn adnabyddus i bawb ond ma’ gan 
Geredigion lawer i’w edmygu hefyd. 

Ar y ffin rhwng Ceredigion a Gwynedd mae’r llwybr yn troi 
am Aberdyfi a blaen wedyn at Harlech.  

O Borthmadog mae’r llwybr yn troi am Borth y Gest a mlân 
drwy Lanystumdwy a beddrod Lloyd George am Bwllheli. 

Gorau bo gynted gadael Pwllheli am Aberdaron. Mae’r daith 
yn ôl at Gaernarfon ar brydiau yn anodd ac yn fynyddig nes 
disgyn o’r Eifl am wastadedd Trefor a Dinas Dinlle. 

Taith weddol wastad sydd o Gaernarfon ar hyd arfordir y 
gogledd i Gaer.  

Rhyfeddod yw na fu i ni gerdded unrhyw ddiwrnod mewn 
glaw.  

Mae’r teithiau yn gyfle i aros mewn ambell westy diarffordd. 
Maent hefyd yn gyfle i ymweld ag atyniadau o ardal i ardal. 
Cyfle i gerdded llwybrau’r pererinion ar eu ffordd i Ynys Enlli 
ac ymweld ag Eglwys Glynnog Fawr a chyfle i weld morloi 
newydd eu geni yn Hafan St Martin.  

Ma’ na’ lyfrau ar gael wedi eu cyhoeddi gan Lwybr Arfordir 

CLYDACH

Kathryn a Geraint Walters 
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Cymru sydd yn manylu ar bob milltir o’r ffordd.  
Gobaith ar gyfer y flwyddyn nesaf neu ddwy fydd cerdded 

mewn cylch o gwmpas Ynys Môn. 
ISLWYN A BILLY 
BOSTON  
Yn ystod Mis Hanes 
Pobl Dduon yn 
ddiweddar bu tipyn 
o sôn am y 
chwaraewr rygbi 
Billy Boston. Roedd 
yn un o’r 
chwaraewyr gorau 
erioed. Hanai o 
Tiger Bay. O achos 
ei fod yn groenddu 
ni chafodd chwarae 
i Glwb Caerdydd. 
Chwaraeodd unwaith neu ddwy dros Gastell-nedd, cyn troi at 
Rygbi’r Gynghrair yn Lloegr. Daeth yn un o’r chwaraewyr 
enwocaf erioed. 

I glwb Abertawe y chwaraeai 
Islwyn Hopkins o Glydach, yn yr 
ail reng, a hynny am chwe 
thymor ddechrau’r pumdegau. 
Cyn hynny chwaraeodd ddwy 
gêm i Gastell-nedd, a chafodd 
chwarae yn yr un tîm â Billy 
Boston. Eisteddai Islwyn a Billy 
wrth ochr ei gilydd yng 
Ngwesty’r Castell ar ôl y gêm. 
Am atgof braf! 

Flwyddyn yn ôl daeth cyfle i 
Islwyn gwrdd ag arwr arall y bêl 
hirgron yng Nghymru, sef 
Delme Thomas pan fu’r cawr ar 
ymweliad â Chlydach. 

MERCHED Y WAWR 
Cymysglyd iawn yw teimladau nifer o aelodau’r Mudiad yr adeg 
hon gyda chymaint o gyfnodau clo a methu cwrdd i 
gymdeithasu. Serch hynny mae Tegwen Morris, y cyfarwyddwr 
a’i staff gweithgar yn gwneud eu gorau i drefnu gwahanol 
weithgareddau ar gyfer yr aelodau. Mae nifer o ganghennau 
yn ceisio cwrdd yn yr awyr agored oherwydd y cyfyngiadau. 
Mis Tachwedd oedd yr ail-dro i gangen Clydach drefnu mynd 
am dro ond rwy’n ofni bod y tywydd gwlyb wedi rhwystro nifer 
rhag dod. Serch y glaw fe ddaeth pum aelod dewr i Barc Coed 
Gwilym i gesail cerfluniau Derec Bevan, Lilian Smith a Grindell 
Matthews. 

LLE I ENAID GAEL LLONYDD 
Cerddwyd ar hyd llwybr y gamlas, a thu cefn i gerflun Alfred 
Mond ac i Warchodfa Natur Coed Pant y Du-goed.  

 
Crewyd y Warchodfa er lles y gymuned i addysgu ac i roi cyfle 
i hamddena gan obeithio bydd y llecynnau gwyrdd yma’n 
ysbrydoli cenedlaethau nesaf i ddysgu am ein cynefinoedd 
naturiol ac am y creaduriaid rhyfeddol sy’n byw ynddynt. 
Mae’r lle yn llawn bedw arian a’r goeden hon, yn unig, yn 
cynnal ymhell dros 300 o rywogaethau. 

Mae hadau bedw hefyd yn darparu bwyd yn y gaeaf ar gyfer 
y pila gwyrdd, y llinos werdd a’r llinos bengoch. 

Gwelir hefyd rug cyffredin i rostiroedd (Calluna vulgaris) sy’n 
gartref i’r fadfall gyffredin ac mae’r goeden megis y Buddleja 
yn denu pob math o wyfynod a pili palod yn yr haf. 

Roedd rhai ohonom wedi gweld y parc ar y teledu rai 
blynyddoedd yn ôl gyda Iolo Williams a Roy Noble ond i nifer 
o bobl Clydach mae’n dal yn dipyn o gyfrinach. 

Gwelwyd cerfluniau hyfryd o goed mewn siâp mesen a 
madarch. Prosiect cymunedol yw hwn gan staff a 
gwirfoddolwyr Cwmni Vale ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 
De a Gorllewin Cymru yn 2012. 
CAPEL Y NANT 
Rydym dal yn cydaddoli dros y we ar Zoom. Paratoir oedfa 
pum munud bob Sul a ddosberthir i bawb. Parhawn i gael 
bendith yn ein cyfarfodydd Cannwyll y Nant bob nos Fawrth. 
Croesawyd gwasanaeth y Parchedigion Jeff Williams a Noel 
Davies yn ogystal ag oedfaon gan ein harweinydd Robat a 
Dewi. 

Os carai rhywun ymuno â ni cysylltwch gyda Annette 
Hughes (843440) i gael dolen. 

Mae trafodaethau ar waith ynglŷn ag oedfaon mis Rhagfyr 
ond mae’r haint yn drwch o hyd yn y Cwm.  

Mae unigrwydd yn broblem i nifer a hynny efallai yw’r 
afiechyd creulon arall. 

Cawn weld beth fydd trefniadau’r dyfodol ond rydyn mewn 
cysylltiad parhaus gyda’r aelodau. 

Yng nghanol y cyfnod hwn mae colli anwyliaid yn anodd 
iawn. Trist oedd clywed am farwolaeth Gwenneth Morgan o 
Ynystawe. Ers rhyw ddeunaw mis bu’n byw gyda’i merch ym 
Mhenllergaer. Roedd yn wraig dawel, breifat. Fe’i magwyd yng 
Nghlydach gyda’i rhieni yn gofalu am siop ddillad Bradford 
House. Mae’n debyg bod ei thad W. D. Davies wedi bod yn 
organydd yn Hebron ar un adeg yn y cyfnod 1947-1954. 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn gyda’i theulu a’i holl 
ffrindiau . 
TRAIDCRAFT 
Ym mis Rhagfyr cawn gyfle i wrando ar un o gyfarwyddwyr 
Traidcraft ar waith y cwmni ac effaith Covid ar rai o’r 
cynhyrchwyr. Mae’n debyg bod Matt yn siaradwr ysbrydoledig. 
Os carech wrando arno dros Zoom ar 9 Rhagfyr am 11 o’r 
gloch. Cysylltwch gyda Pam Cram i gael y ddolen.

Islwyn Hopkins a Delme 
Thomas yn 2019 
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PARATOI AR GYFER Y NADOLIG 
Mae pobl Clydach yn ddiolchgar iawn i Gyngor y Gymuned yn 
ystod yr amser anodd hwn. Gwnaed trefniadau arbennig i 
helpu’r bregus. Mae un dydd, un mis fel y llall. Er y cyfan, 
chwifiwyd baneri adeg Gŵyl Ddewi a phlannwyd blodau lliwgar 
a nawr mae’r paratoi ar gyfer y Nadolig. 

 
Belinda yn codi coeden Nadolig ar y Man Shed. Cyfraniad  

y Cyngor Cymuned. 

 
CYDYMDEIMLO 
Fel aelodau Pantycrwys a’r gymuned eang cydymdeimlwn 
gyda Christopher (Jones) a’i chwaer Judith ar golli eu mam 
Adrienne Davies ym mis Tachwedd. Mae’r ddau ohonynt yn 
wyrion i’r diweddar Wat a Peggy Jones. Cofiwn am y teulu oll 
yn eu colled a’u hiraeth. 
ADFERIAD IECHYD 
Dymunwn wellhad buan i Jeff Morgan, Parc Kingrosia, ar ôl 
iddo fynychu ysbyty Treforys am rai diwrnodau yn ddiweddar. 
Pob dymuniad da iddo. 
 

 
MARWOLAETHAU 
Trist iawn oedd clywed am farwolaeth un o fechgyn y pentref, 
sef Paul Kelly, mab i’r diweddar Gordon a Val Kelly. Cofiwn 
amdano fel gŵr hawddgar a hoffus, a chydymdeimlwn yn 
ddwys gyda’i gymar, Carrieann, ei blant Claire, David a 
Jennesha, ei frawd Mark, a’i chwaer Judith. Mawr fydd eu 
colled.  

Cofiwn hefyd am John Williams (‘John Welsh Bricks’), yr 
Alltwen, gŵr oedd â’i wreiddiau yn Nhrebannws. 
Cydymdeimlwn yn ddiffuant gyda’i wraig, Mair, ei blant Kevin, 
Rhian a Gethin, a’u teuluoedd, gan gynnwys ei bedwar ŵyr a’i 
ddwy wyres, yn ogystal a’i ddwy chwaer.  
NEWYDDION O’R YSGOL 
Ein diolch diffuant i Steffan Jones, gweinidog Capel Mynydd 
Elim, Pontardawe am ein harwain mewn gwasanaeth rhithiol 
ar-lein hyfryd, ar y thema ‘Sul y Cofio’. Yn sgîl hynny, aeth plant 
yr ysgol ati i greu darnau creadigol sy’n adlewyrchu ein diolch 
i’r miloedd ar filoedd a fu farw er mwyn diogelu ein rhyddid. 
Dyma ddelwedd a grëwyd gan Tomas o Flwyddyn 6. 

Rhoddodd ‘Dydd Plant mewn Angen’ gyfle i blant yr ysgol i 
ddod i’r ysgol mewn gwisg ffansi, a chasglu £105 tuag at yr 
achos haeddiannol. Diolchwn i’r rhieni am eu haelioni.  

CRAIG CEFN PARC

TREBANNWS

Fel rhan o’n ‘Wythnos Ddiogelwch’, mae’r plant wedi bod yn 
dysgu llawer o wersi bywyd pwysig: ‘Sut mae bod yn ffrind 
da?’, ‘Beth yw bwlio?’, ‘Sut mae gofyn am help pan mae gwir 
angen?’ Atgyfnerthwyd y gwersi yma gan y Blismones Ceriann 
Hughes, pan siaradodd hi ar-lein gyda’r plant am ‘Ffrind neu 
Elyn’. 

 

 

LLYTHYR O ROYAL WOOTTON BASSETT 
Rwy’n derbyn Llais pob mis gan fy mrawd, Teifryn ac yn 
mwynhau darllen hanes ardaloedd Cwmtawe, yn enwedig 
clecs Ystradgynlais ac Abercraf. Rhaid dweud fod dyfodol 
yr iaith Gymraeg yn edrych yn loyw iawn ac mae’r cyfranwyr 
yn haeddu pob clod am ddal ati. 

Cefais fagwraeth hapus iawn yn Heol Cwmtawe, 
Penrhos, ac yna yn Rhes Spencer, y Gurnos, ac yn 1962 
ymunes â’r Awyrlu i weld mwy o’r byd. Yn sicr roedd y 
gwledydd estron yn ddiddorol ond doedd fy meddwl a fy 
nghalon byth yn bell o Hen Wlad Fy Nhadau. 

Am y pymtheg mlynedd ddiwethaf rydw i wedi cael y fraint 
o fod yn Llywydd Côr y Gyrlais, ac o ganlyniad, yr wyf wedi 
trefnu sawl cyngerdd gyda’r Côr yma yn Royal Wootton 
Bassett a Swindon. Heb eithriad roedd pob achlysur yn 
llwyddiannus a miloedd o bunnau yn cael eu codi at 
achosion da. Er y llwyddiant, ambell waith roeddwn ni’n 
teimlo fel cenhadwr yn lledu’r efengyl ym mhlith 
pechaduriaid! 

Yn anffodus mae Cofid-19 wedi distrywio pob 
gweithgaredd ac mae Côr y Gyrlais mewn “limbo” ar hyn o 
bryd. Gobeithio bydd 2021 yn well. 

Dymuniadau gorau a chofion at bawb yng Nghwmtawe. 
Raymond James 

LLYTHYR
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Y SIOP  
Ail-agorodd siop Tŷ’r Gwrhyd ar Ddydd Mercher, 11 Tachwedd 
ac rydym am ddiolch yn fawr i bawb am yr holl archebion yn 
ystod y cyfnod clo. Rydym yn dal i weithredu system archebu 
a chasglu ac ar hyn o bryd, byddwn ar agor yn ystod yr oriau 
yma :  
Dydd Llun 10.00 - 5.00 
Dydd Mercher 10.00 - 5.00 
Dydd Gwener 10.00 - 5.00 
E-bostiwch post@gwrhyd.cymru neu ffoniwch 07990 153730 i 
osod eich archebion ar gyfer llyfrau, cylchgronau, CDs, DVDs, 
cardiau ac anrhegion Cymraeg ac i drefnu apwyntiad i’w casglu 
o’r siop. Cofiwch brynu eich anrhegion Nadolig yn lleol eleni - 
mae gennym lyfrau ac anrhegion sy’n addas i bob oed! Diolch 
am eich cefnogaeth!  
NOSON ARBENNIG I DDATHLU’R NADOLIG 
Er na fydd yn bosib i gynnal ein ffair Nadolig arferol, rydym yn 
eich gwahodd i ddathlu’r Nadolig gyda ni drwy ymuno â noson 
arbennig iawn dros Zoom ar nos Fercher 16 Rhagfyr am 
6.30pm.  

Bydd perfformiad cerddorol gan grŵp DnA sef y delynores 
Delyth Jenkins a’i merch Angharad Jenkins ar y ffidil, a thalwrn 
arbennig yng nghwmni dosbarth cynganeddu y Prifardd Robat 
Powell. Bydd y cyfan yn rhad ac ddim - i gofrestru anfonwch 
ebost at post@gwrhyd.cymru i dderbyn y ddolen Zoom. Addas 
i ddysgwyr Cymraeg, yn ogystal.  

RHAGFYR 1918 
PONTARDAWE 
Cyngor Pontardawe. Dydd Iau darllenodd y Clerc, (Mr 
Wyndham Lewis) bamphled oddi wrth y Bwrdd Llywodraeth 
Lleol yn amgrymu ‘precautionary instructions’ ynghylch yr 
epidemig o catarrh ac influenza. Penderfynwyd mai gwaith 
yr M.O.H. yw delio gyda’r mater. 
ALLTWEN 
Yn ôl o gaethiwed mae Private Stanley Owen, Summer 
Street, Pontardawe, wedi dychwelyd gartref ar ol bod yn 
garcharor yn yr Almaen oddi ar mis Mawrth 1917. Cyn i 
Private Owen ymuno gyda’r lluoedd roedd yn gweithio yn 
Co-operative Stores, Alltwen. Ar hyn o bryd mae ei iechyd 
yn fregus ar ol y profiad dan ddwylo’r Boche. 
COLBREN 
Nid yw epidemic yr influenza yn pallu dim yn yr ardal ac mae 
nifer o achosion o salwch wedi ei adrodd inni. Mae’r Ysgol 
Sirol wedi bod ar gau am fis cyfan a bernir oherwydd y 
salwch ymysg y plant na fydd presenoldeb da yn yr ysgol 
petaer ysgol yn agor nawr.  
YSTALYFERA 
Mawr oedd brwdfrydedd rhai o’r bobl ieuainc nos Wener 
diweddaf nes eu bod wedi aros wrth Hewl Alltygrug tan 
11.30, yn dadlau am ddoethineb pleidleisio i’r Coalition. Barn 
nifer oedd bod yr Ymgeisydd dros Heddwch yn enill tir am 
fod nifer o’r cefnogwyr yn yr ardal. Wedi ymchwiliad 
gwelwyd bod nifer o gefnogwyr yr ymgeisyddd heddwch o 
Ystradgynlais wedi dod i Ystalyfera er mwyn dangos eu 
ochr. 
RHYDYFRO 
Blin iawn yw cyhoeddi marwolaeth mab arall i Mr. John 
Jones (Gwaedd), Rhydyfro. Dim ond wythnos i’r dydd 
Sadwrn diweddaf bu mab arall John farw o’r influenza. 
Roedd y ddau yn gweithio yn y New Cwmgors Colliery yn 
ystod y pythefnos ddiweddaf. 
CLYDACH 
Nododd Mr H. A. Jones ei fod wedi derbyn ‘complaint’ am 
lwch o’r Mond a bod angen i’r Cyngor weithredu. Trafodwyd 
y mater beth amser yn ol a cafwyd addewidion gan y Mond 
Company y byddent yn delio gyda’r mater. Mae’r rhyfel 
drosodd nawr, ai dyma’r amser i ddelio gyda’r mater a rhoi 
diwedd ar bryderon y trigolion? Anogwyd y trigolion i gael 
awyr iach i osgoi’r influenza trwy agor y ffenestri ond os yw’r 
gwynt o gyfeiriad y Mond dim ond llwch a gawsant !  
GLAIS 
Sadwrn Rhag 19, claddwyd gweddillion Mrs. Williams, priod 
James Williams, Hen Lythvrdy’r Glais, a hi’n 65 oed, ym 
Mynwent Ainon, Birchgrove. Gwasanaethwyd gan y Parch 
J. Tywi Jones a D. Roberts. Gwraig fwyn a rhinweddol oedd 
Mrs. Williams, ac yn aelod ym Mheniel. Magodd deulu 
lluosog o blant rhadlon a hoffus. Bu’n ffyddlon iawn yn ei 
chapel tra medrodd, ond yr oedd yn gyshyddiedig ac wedi 
methu ers tro. Y mae brawd iddi – Mr. Owen James, yn 
weinidog gyda’r Bedyddwyr yn America. Chwith iawn fydd 
gan lu o berthnasau a ffrindiau ar ei hol. 
YSTRADGYNLAIS 
Mae Nyrs Gertie Watkins, merch i Mr a Mrs K. E. Watkins, 
Royal Stores, gartref o Ysbyty yn Lloegr ble bu’n llwyddianus 
yn yr arholiadau gyda chlod uchel. Bydd hi nawr yn mynd i 
Epsom i weithio. 

CWMTAWE  
100 MLYNEDD YN ÔL  

Dewi Lewis
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Annwyl Olygydd  
Trist oedd gweld llun o hen ffermdy Llechart Fawr yn adfail yn 
erthygl ddiddorol Dewi Lewis. Cofiaf yno dŷ ffarm braf 
gwyngalch. O gwmpas ddechrau’r 20fed ganrif priododd Daniel 
Jacob, mab ffarm Brynmawr â Sara Jones, merch ffarm 
gyfagos Penlannau. ‘Roedd Daniel yn frawd i fy nhad-cu. 

Cawsant denantiaeth ffarm sylweddol Llechart Fawr, a phan 
ddaeth y ffarm ar werth fe’i prynwyd ganddynt. Yna daeth 
brawd Sarah Williams (Jones gynt) o Benlannau i fyw gyda 
nhw. Magwyd chwech o blant ar yr aelwyd: pedair merch a dau 
fachgen. Priododd tair o’r merched ac ymunodd Gwilym gyda’r 
Heddlu yn Llundain a chael ei ddyrchafu’n Rhingyll. Arhosodd 
Albert a Glenys adre ar y ffarm. Daeth ergyd i’r aelwyd pan fu 
Daniel Jacob farw yn ddyn ifanc. Bu Albert, y mab a fu adref ar 
y ffarm farw yn 1975. Gwerthwyd y ffarm ond gan nad oedd y 
perchennog newydd angen y tŷ bu Glenys y ferch ifanca’ yn 
byw yno am rai blynyddoedd hyd nes ymgartrefi ym 
Mhontardawe. Cofiaf yn dda’r teulu cadarn yn addolwyr 
ffyddlon yng nghapel y Baran ac wncl William yn y set fawr yn 
tynnu’r ‘pitshforc’ yn urddasol o boced ei wasgod frethyn a’i 
tharo ar gefn y sêt, a‘i roi wrth ei glust a hwmian i ‘bitsho’r’ dôn. 
Tawel yw’r hen dŷ yn awr lle gynt bu siarad o amgylch y bwrdd 
yn trafod “cywirdeb cwysi’r cnydau a’r cynhaeafu”, a’r 
diwinydda hefyd. ‘Roedd William yn ddyn pregeth ac emyn. 
Wrth weld cyflwr truenus yr hen dŷ daeth i’m cof englyn Ieuan 
Brydydd Hir i Lys Ifor Hael: 
Llys Ifor Hael, gwael yw’r gwedd, - yn garnau 

mewn gwerni mae’n gorwedd; 
drain ac ysgall mall a’i medd 
mieri lle bu mawredd. 

E. W. 

Mae Nebo a Neuadd y Pentre’ yn ganolfannau pwysig i 
bentref gwledig Felindre a bu Phyllis yn chwarae rhannau 
amlwg yn y ddau. Yn aelod yn Nebo ers symud i’r ardal yn 
1960, hi oedd Diacones gyntaf yr Achos yno. Bu’n athrawes, 
trysorydd a chyn-arolygwraig yr Ysgol Sul ac Ysgrifenyddes y 
capel ers chwe blynedd. 

Bu’n aelod o Bwyllgor y Neuadd ers 1970 a Llywydd yr hen 
Bwyllgor Adloniant ac yn trefnu ac arwain cyngherddau. Bu’n 
cynnal Adran yr Urdd am flynyddoedd lawer. Cyd-sefydlydd 
Eisteddfod Felindre ac arweinydd ers 50 mlynedd ac yn 
weithgar gyda ‘Hen Oed’ y pentref. Bu’n hoff o gystadlu ei hun: 
yn adrodd a barddoni ysgafn. Mae’n amlwg bod ganddi egni 
rhyfeddol. 

Dyma bennill gan fardd lleol sy’n disgrifio doniau Phyllis: 
Os am lywydd i gyngherdde, 
Mae ‘na wraig fach lew’n y pentre’, 
Fel cadeirydd, mae’n arbennig, 
Am ddweud jôcs, nid oes ei thebyg; 
Pwy yn wir yw’r lodes ffel? 
Wel, neb llai na Phyllis Bell. 
Anrhydeddwyd â’r Wisg Werdd adeg ymweliad yr Eisteddfod 
Genedlaethol ag Abertawe yn 2006 a gyda phlât ‘Halen y 
Ddaear’ ar raglen ‘Heno’ yn 1998. 

Ac i ni ddarllenwyr a chefnogwyr Llais hi yw gohebydd a 
dosbarthydd y papur yn ardal Felindre a Threforys. 

Diolch Phyllis am eich cyfraniad amhrisiadwy i fywyd y 
pentre’ a’r ardal gyfagos am gynifer o flynyddoedd. 
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau ar eich pen-blwydd 
nodedig ar 24 Rhagfyr. 

Gareth Richards

POB DYMUNIAD DA PHYLLIS! 
(parhad o’r dudalen gefn)

LLYTHYR

Digon yw dweud, roeddent yn byw ar gyrion Samaria yn y 
cyfnod hwnnw, pan oedd Benhadad wedi penderfynu ymosod 
ar y wlad a gosod y ddinas dan warchae (2 Brenhinoedd 6).  

Pwy mae’r uchod yn cyfeirio atynt a beth oedd mor 
nodweddiadol amdanynt. Grŵp o ffrindiau oeddent, pedwar i 
gyd a phob un yn wahangleifion. 

Gyda’r ddinas o dan warchae roedd bywyd yn anodd i 
bawb, yn enwedig i’r sawl oedd yn dioddef o’r gwahanglwyf. 
Doedd fawr o obaith i’r pedwar yma a dyma nhw’n penderfynu 
mentro i wersyll y Syriaid. Meddent: “Os arbedent nhw ni, 
cawn fyw, os lladdant ni fyddwn farw”. 

Felly gyda’r nos dyma nhw’n croesi draw i wersyll y Syriaid, 
ond rhyfedd o beth, roedd y Syriaid wedi ffoi, gan adael y 
cyfan ar ôl. Cafodd y pedwar wledd, wrth fynd o babell i babell 
gan fwyta ac yfed a dwyn o’u trysorau. Ond wedyn, dyma 
nhw’n sylweddoli, a meddent wrth ei gilydd: “nid ydym yn 
gwneud y peth iawn, dydd o newyddion da yw heddiw, a 
ninnau’n dweud dim”. 

Penderfynon nhw i ddychwelyd ar unwaith i Samaria i 
rannu’r newyddion da gyda phwy bynnag a fynno wrando. 

Yr adeg yma o’r flwyddyn mae tipyn o sôn am rai o 
broffwydi’r Hen Destament. Proffwyd y newyddion da oedd 
Eseia ac ni fynnai gadw’n dawel. Mewn un bregeth meddai: 
“Wele ferch ifanc yn feichiog a phan esgor ar fab fe’i geilw’n 
Immanuel. (Es 7:14) 

Ac mewn pregeth arall ei destun oedd “Canys bachgen a 
aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. 
Fe’i gelwir Cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfelwr, Tad bythol, 
Tywysog heddychlon (Es 9:6). 

Ond nid bodau dynol yn unig oedd yn teimlo fod ganddynt 
newyddion da i rannu ag eraill. 

Roedd tipyn o draffig yn y nefol leoedd y noson honno, pan 
anwyd Iesu. Ymddangosodd angel i grŵp o fugeiliaid oedd 
yn ymlacio ar ôl diwrnod caled o waith, ac meddai wrthynt 
“Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi’r 
newydd da am lawenydd mawr a ddaw i’r holl bobl. Ganwyd 
i chwi heddiw, yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw’r Meseia, 
yr Arglwydd (Luc 2:10-11). 

Aethant ar frys i Fethlehem a chawsant hyd i Fair a Joseff 
a’r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei gael nid 
oeddent hwythau chwaith yn gallu cadw’n dawel ynglŷn â’r 
newyddion da, hysbyswyd hwy yn ei gylch: “Mynegasant yr 
hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. 
Rhyfeddodd pawb a’u clywodd at y pethau a ddywedodd y 
bugeiliaid wrthynt”. (Luc 2: 17-18) 

Mae newyddion da bob amser yn werth ei rannu gydag 
eraill. 

Oes newyddion mwy rhyfeddol a syfrdanol na hyn? 
“Daeth Crist i’n plith O llawenhawn!” 
Mae’n stori fawr, yn rhy fawr i ni beidio sôn amdani, sef y 

newyddion olaf am ddyfodiad Iesu i’n byd. Gwnawn ninnau 
ein rhan y Nadolig hwn eto, fel bod eraill trwom ni yn dod i 
wybod rhywbeth am wir ystyr yr Ŵyl. 

Gareth Hopkin

NEWYDDION DA 
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POB DYMUNIAD  
DA PHYLLIS! 

 
Am greu gŵyl, am garu’r gwaith – ac ymroi 

i’r Gymraeg ag afiaith, 
am roi’r cyfan sawl canwaith 
a’i roi’n hael a hir i’n hiaith. 

Englyn yw hwn a luniwyd gan 
Meirion MacIntyre Huws adeg 
anrhydeddu Phyllis Bell gan 
Gymdeithas Eisteddfodau 
Cymru. Mae’n cyfleu’r cyfan 
am wraig hollol ymroddgar i’r 
pethe gorau. Ac ar noswyl 
Nadolig eleni bydd Phyllis yn 
dathlu ei phen-blwydd yn 80 
oed, ac er ei hoedran teg nid 
yw’n un i laesu dwylo na llacio 
rhag gwaith caled. 

Syndod i nifer fydd clywed nad un 
o’r ardal yma yw Phyllis, yn hytrach o ddyffryn 
braf y Tywi. Ganed yn Llanarthne gan adael ysgol yn 14 oed i 
wasanaethu ar fferm Dryslwyn Fawr. Gwaith caled i ferch mor 
ifanc. Priododd â Sel, colier yng Nghraig Ola’ Merthyr a’r Betws 

CLOD 
Mewn cystadleuaeth Ffotograffiaeth a gynhaliwyd gan 
Gymdeithas Eisteddfodau Cymru yn ystod Mehefin a 
Gorffennaf eleni, enillwyd y wobr 1af, yn y gystadleuaeth 
dan 18 oed, gan Willow Barber o Bontardawe. Y thema i’r 
ieuenctid oedd “Sylwi ar Natur”; roedd hi’n gystadleuaeth 
ardderchog, gyda 124 ymgais yn y categori hwn, a’r 
beirniad, Gareth Owen, Aberystwyth yn canmol y safon yn 
fawr. Gellir gweld yr holl luniau ar wefan Cymdeithas 
Eisteddfodau Cymru – www.steddfota.org 
Llongyfarchiadau arbennig i Willow am ddod i’r brig. 

Mae Willow yn 15 oed ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol 
Gymraeg Pontardawe ac yn Ysgol Ystalyfera ar hyn o 
bryd. Tynnodd y llun wrth gerdded ei chi yn y goedwig 
gerllaw ei chartref. Er ei bod yn ymlwybro heibio’r goeden 
yn aml nid oedd wedi sylwi ar y rhysgl rhyfedd oedd yn 
debyg i lygad. Roedd fel petai’r goeden yn fyw. Ysgogodd 
y llun ddiddordeb mewn ffotograffiaeth ac erbyn hyn mae 
wrth ei bodd yn tynnu lluniau. 

yn ddiweddarach. Ganed iddynt ddau fab: Carwyn ac Emyr ac 
mae ganddi dri o wyrion: Anneka, Rhodri a Rhydian. 

Wedi symud i Felindre treuliodd 17 mlynedd yng Ngwaith 
Dur Felindre cyn i gynhyrchu dod i ben yn 1987. Yna cyfnod 
yn Nhŷ John Penri, Abertawe a 25 mlynedd o wasanaeth di-
dor yn Ysgol Gynradd Felindre fel cynorthwywraig yn y gegin 
a’r dosbarth, goruchwyl-wraig ar yr iard, gofalwraig a 
glanhawraig. Bu hefyd yn cynorthwyo 1:1. Dyna i chi 
wasanaeth! Siom oedd i’r ysgol gau yn 2019. 

Y teulu: Emyr, Sel, Phyllis a Carwyn Llawn sbort a sbri: Phyllis (neu Lady Godiva!)

Phyllis a Connie Fisher yn Eisteddfod Abertawe
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