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Pris: 50c

 

EBRILL 2021                                    RHIF 430

PAPUR 
BRO 
CWMTAWE

Yr Allt-wen a’r Bont Aur
S

Mae Marc Rees yn gyfarwydd i nifer yng Nghwm 
Tawe, yn enwedig yr Allt-wen am ei greadigaethau 
artistic celfyddydol; a daeth canmoliaeth fawr iddo’n 
ddiweddar wrth i ni weld, am y tro cyntaf, ei gynllun 
herfeiddiol - Y Bont Aur yn Abertawe. 

Addysgwyd Marc yn Ysgol 
Gymraeg Pontardawe, Ysgol 
Gyfun Ystalyfera, Coleg Castell-
nedd ac yna dilynodd Gwrs Celf 
Fynegiannol yn Brighton lle cafodd 
y cyfle i ddysgu am gelf arbrofol - 
dawns, cerddoriaeth a chelfyddyd 
gain. Yno y daeth yn ymwybodol 
o’i hunaniaeth a phwysigrwydd ei 
filltir sgwâr a bu’n arbrofi wrth 
ddefnyddio pridd o’r ardd 
(danfonwyd ato gan ei dad mewn 
parsel) a dylanwad celfi a steil y cartref ar Heol 
Penygraig, yr Allt-wen. Roedd y gwrthrychau yma’n 
ysbrydoli creadigrwydd. 

Wedi graddio gydag anrhydedd bu’n perfformio 
gyda chwmni theatr gorfforol ‘Brith Gof’ ac mae nifer 
ohonom yn cofio am ei gynhyrchiad o ‘Adain Avion’ yn 

yr Eisteddfod a ‘Nawr yr Arwr’ yn Abertawe i gofio am 
ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a’r pwyslais ar y 
gwrthdaro rhwng dyn a chenhedloedd a’i gilydd ar hyd 
yr oesau. 

Mae Marc yn hoff iawn o ddinas Abertawe erioed a 
phan ddaeth y cyfle i weithio ar y 
cynllun roedd wrth ei fodd yn 
derbyn y comisiwn i gynllunio 
patrwm y bont a fyddai’n cysylltu 
ardal y siopau â’r ardal 
ddiwylliannol a’r bae. Bu’n 
cydweithio gyda chwmni ACME’r 
penseiri. 

Ei weledigaeth oedd creu pont 
aur drawiadol a llachar ac mae’r 
patrymau sydd ar yr ochrau yn 
seiliedig ar alarch origami wedi ei 

chwalu’n ddarnau ac yna’u hadrefnu’n batrwm. Mae 
alarch yn symbol Celtaidd ac y golygu mudo neu 
symudiad a newid. Mae golau naturiol yn creu 
cysgodion rhyfedd ar y llawr ac mae pont yn symbol 
ar gyfer dyfodol llewyrchus a phositif. 

Er y gost o £4.8 miliwn a’r sylwadau dilornus ei fod 
yn debyg i ‘Crunchie’, pastai, taco a hyd 
yn oed ‘gwallt Donald Trump’ mae Marc 
yn falch bod pobl leol yn ymateb i’w 
gynllun mewn ffyrdd chwareus 
oherwydd, yn y diwedd, mae’n bont i 
bawb. 

Yn sicr mae’r greadigaeth wedi denu 
sylw a’r gobaith y bydd yn parhau’n eicon 
trawiadol. Yn bendant mae angen 
sbardun i godi statws a gwella golwg 
Abertawe. 

Llongyfarchiadau Marc ar dy 
gampwaith. 

Gareth Richards 
 

Llun: Friedrich Ludwig ACME 

Marc a'r Bont Aur
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LLAIS
Rwy’n llunio’r golofn olygyddol hon funudau yn unig ar ôl 
cwblhau’r ffurflen ar-lein ar gyfer Cyfrifiad 2021. Fel un a 
astudiodd hanes Cymru am gyfnod yn y brifysgol, sy’n ferch 
i hanesydd, yn wraig i hanesydd, ac yn un sy’n mwynhau 
olrhain ein hanes fel cenedl trwy’r canrifoedd, mae’r dasg o 
gyflawni a chyflwyno’r ffurflen yn un i’w mwynhau – “trist”, 
wedwch chi? Dim o gwbl! Dyma gofnod o’n cyfnod, ciplun 
o’n bywydau fel unigolion ond hefyd fel cymuned a chenedl. 
Mae’n gofnod gweladwy ohonom tra’n bod ar dir y byw, tra 
bod ein traed ar y ddaear, yn hytrach na chofnod o’n 
bodolaeth ar ôl i ni adael, fel y mae ein cerrig beddau.  

Mae’r Cyfrifiad wedi bod yn adnodd anhygoel i haneswyr 
trwy’r degawdau. Rwyf wedi cael y pleser o bori trwyddo ar 
sawl achlysur wrth geisio olrhain ein hanes fel teulu a chael 
dychmygu bywyd a gwaith fy nghyndeidiau o ddarllen y 
cofnodion. Mae yna wefr o feddwl y gallai unigolion yn y 
dyfodol fod yn darllen amdanom fel teulu o bedwar ym 
Mhontardawe! 

Ond, rhaid dweud y pylodd y wefr o lenwi’r ffurflen heno 
rhyw gymaint. Cefais siom nad oedd lle i nodi fy man geni. 
Nid un o Gwm Tawe ydw i, er fy mod i wedi byw yma bron 
cymaint ag y gwnes yn fy ardal enedigol erbyn hyn. Ond 
doedd dim cyfle i nodi mai Cardi ydw i mewn gwirionedd. 
Ble mae hyn yn gadael haneswyr teulu y dyfodol tybed pan 
fydd sawl unigolyn o’r un enw yn byw mewn ardal fechan 
ac angen ceisio adnabod pa un yw’r aelod cywir o’r teulu? 
Ydyn ni am golli cyfle i adnabod patrymau symud pobl o 
fewn a thu hwnt i Gymru? 

Fe’m siomwyd wedyn nad oedd cyfle i fod yn gwbl 
bendant mai Cymraeg yw iaith yr aelwyd. Cefais gyfle i nodi 
ein lefel gallu fel teulu yn yr iaith, ac mi roedd hynny’n 
destun balchder di-os, ond doedd yna ddim blwch i nodi mai 
Cymraeg oedd ein prif iaith. Bu raid ticio’r blwch ‘Cymraeg 
neu Saesneg’. Beth fydd canlyniad hynny felly? Data ar 
niferoedd y boblogaeth sy’n medru Cymraeg a Saesneg, 
ond nid data clir ar faint sy’n medru’r Gymraeg? 

O weld y trafod fu ar y cyfryngau cymdeithasol, er hynny, 
mae gobaith y cawn ni ddata difyr, ac o bosib calonogol, 
wrth i bobl gael eu hannog i gyfleu lefel eu gallu yn y 
Gymraeg yng nghyd-destun deall Cymraeg llafar, siarad, 
darllen, ac ysgrifennu’r iaith. Roedd pedwar blwch gwahanol 
i’w lenwi a bu ymgyrch fach ar draws y cyfryngau 
cymdeithasol i hybu hyder siaradwyr newydd y Gymraeg, 
a’r sawl sydd wedi colli gafael rhyw gymaint arni, i fynd 
amdani ac arddangos a dathlu eu gallu ieithyddol yn falch. 
Tybed sut olwg fydd ar ffigurau’r Gymraeg yng Nghwm 
Tawe pan gaiff y data ei ryddhau?  

Gwenno Ffrancon

 

Y CNEL 
Yn ystod y cyfnod clo diweddaraf mae rhyw un wedi gorfod 
bodloni ar gerdded yr un hen lwybrau. Un o’r llwybrau sydd 
wedi dod yn gyfarwydd i mi yw llwybr ar hyd y cnel (canal). 
Rwyf wedi cerdded y llwybr cymaint nes bod enwau cŵn y 
cerddwyr selog wedi dod yn gyfarwydd i mi. Rwyf wedi meithrin 
sgil newydd wrth ddilyn yr un llwybr sawl gwaith yr wythnos sef 
y sgil o dalu mwy o sylw i’r cyfarwydd.. 

Yn ei gerdd “Y Pentref Hwn” mae Dafydd Rowlands yn 
dweud 

“Does neb yn boddi cathod a chŵn yn y cnel;” 

Digon gwir, ond mae ‘na dipyn o daflu sbwriel yn digwydd. Ble 
bynnag yr ewch ar hyd y cnel fe welwch sbwriel o ryw fath neu’i 
gilydd. Yn hen feic, yn droli siopa, yn gan cwrw neu botel win 
maen nhw’i gyd yno. Arwydd o oes a chyfnod lle mae unigolion 
yn rhy ddiog neu ddim yn becso dam lle maent yn taflu sbwriel 
dim ond eu bod hwy yn ei waredu. Er gwaethaf yr holl sbwriel 
mae’n syndod sut mae byd natur yn parhau i oroesi ac addasu 
er gwaethaf yr holl sbwriel o’i gwmpas. 

Os edrychwch yn ofalus fe welwch fod byd natur yn ffynnu 
ar hyd y gamlas. Os edrychwch yn y dŵr gallwch weld pysgod, 
ambell i frithyll go sylweddol ei faint neu lysywen yn cario 
mlaen a’u bywydau. Ychydig o wythnosau yn ôl roedd rhywun 
wedi taflu tafell o fara ar wyneb y dŵr. Mi roedd hi’n rhyfeddol 
gweld haig o bysgod mân yn gwledda ar y bara wrth iddo 
arnofio. Ond nid pysgod yn unig sydd yn elwa ond yr hwyaid 
a’r llygod hefyd. Un peth sydd wedi dal fy sylw yn ystod y 
gwanwyn yw tyllau llygod ar hyd glan y cnel. Mae’n amlwg bod 
un rhywogaeth yn elwa o’r holl sbwriel. 

Er yr holl negeseuon ar 
y cyfryngau inni waredu 
ein sbwriel mewn modd 
cyfrifol ac i ddefnyddio llai 
o blastig rwy’n ofni nad 
yw’r neges yn cyrraedd 
pen ei thaith bob tro. Bron 
iawn yn feunyddiol mae 
‘na ddarnau o blastig yn 
arnofio ar wyneb y cnel. 
Poteli neu becynnau dal 
pryd a’r glud yw’r 
mwyafrif. Pecynnau dal 
bwyd neu ddiod hwylus sydd yr un mor hwylus i’w daflu i’r dŵr. 

Gwanwyn yw hi. Mae’r iâr ddŵr (Moorhen) ar ei nyth. Aderyn 
gwyllt yw’r iâr ddŵr. Tybed beth sydd yn mynd trwy’i meddwl? 
Mae hi’n gwneud yr union beth mae ieir dŵr wedi ei wneud ers 
canrifoedd. Adeiladu nyth a sicrhau parhad yr hil. Ond, mae un 
peth yn wahanol y dyddiau hyn. Os craffwch yn ofalus gallwch 

weld bod darnau o 
blastig a sbwriel yn 
rhan o’r nyth. 
Tybed pwy sydd 
yn gyfrifol am hyn? 
Dyma gwestiwn y 
dylem ofyn i’n 
gilydd. Pwy 
daflodd y botel 
blastig neu’r pecyn 
creision gwag i’r 
gamlas ? A ydym 
yn wir ystyried 
canlyniad ac 
effaith taflu plastig 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

Golygydd mis Mai 2021 
Eurig Davies 

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

Erbyn Ebrill 20fed os gwelwch yn dda.
 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru

Nyth yr Iâr ddŵr – deunydd 
naturiol a sbwriel 

Yr Iâr ddŵr ar ei nyth
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Cydnabod cyfraniad enfawr diacon yn y Wern, Ystalyfera 
Gyda’r pwysicaf o blith doniau 
person yw’r gallu i wasanaethu. 
Yng ngeiriau’r Ysgrythur rhain yw 
‘’pobl yr ail filltir’’ – y bobl hynny 
sydd wedi eu meddiannu gan yr 
awydd i wasanaethu. Mae’r sawl 
sydd yn barod i dorchi llewys ac i 
wasanaethu eraill yn bobl sydd yn 
werth eu ‘nabod. Mae cyfeillion 
felly yn gyfrwng ysbrydoliaeth i 
bawb. Un o freintiau mawr fy 
mywyd bach i yw cael ‘nabod pobl 
sydd yn gwybod sut i roi ysgwydd 
dan yr iau a thoi dyletswydd yn 
gymwynas. 
Mae teulu’r Wern yn hen gyfarwydd â phobl felly a’r blaenaf yn 
eu plith yw Ysgrifennydd presennol y Wern, sef Rhys Williams. 

Fe gafodd Rhys ei drwytho yng ngwerthoedd gorau bywyd 
gan ei rieni, Elvet ac Eiry (coffa da amdanynt). Cysegrodd y 
ddau eu doniau at wasanaeth yr Arglwydd yn y Wern dros 
gyfnod maith a bu’r ddau ohonynt yn ddiaconiaid yno a 
chyflawni pob gorchwyl a disgwyliad yn gwbl urddasol a 
gwylaidd. 

Mewn llawer dull a modd mae Rhys yn rhodio yn ôl traed ei 
rieni ac fel arwydd o ymddiriedaeth aelodau’r Wern ynddo 
cafodd ei ethol yn ddiacon hanner can mlynedd yn ôl ac mae 
wedi bod yn ddidwyll a ffyddlon i ofynion yr aruchel, arswydus 
swydd. 

Mae Rhys yn edrych ar ôl y Wern, fel byddai’n gofalu am ei 
aelwyd ei hun ac ni fyddai cystal arnom oni bai am ei ofal cyson 
a’i ymdrechion clodwiw i sicrhau fod popeth yn iawn o fewn 
muriau’r Capel. Cymwynaswr tawel, di-lol yw Rhys. Mae’n galw 
yn y Capel yn rheolaidd, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, 
i wneud yn siŵr fod popeth yn iawn ac os cyfyd unrhyw 
broblem, bach neu fawr, mae’n mynd ati, yn ddiymdroi i drwsio 
ac adfer y sefyllfa. 

Rhys oedd wrth y llyw, yn tywys ac yn ein cynghori pan 
aethom ati, rhai blynyddoedd yn ôl, wrth geisio am gymorth 
ariannol ac i archwilio’r gwaith oedd angen ei wneud ar yr 
adeilad. Cystal i ni gyfaddef, oni bai fod gennym berson o galibr 
Rhys ar y blaen, ni fyddem byth wedi cael y maen i’r wal. 
Roedd ei frwdfrydedd a’i ysbryd dygn a diwyd yn heintus ac 
ysbrydoledig. Yn ychwanegol at hyn, mae Rhys wedi llwyddo 
yn rhyfeddol i lanw pulpud y Wern ar y Sul dros gyfnod hir. Nid 
gwaith bach yw hyn; mae’n golygu oriau o drefnu bob wythnos 
wrth geisio denu cenhadon, pell ac agos, i geisio cadw oed â 
ni yn y Wern ar y Sul. 

Wrth daro nodyn personol ac wrth fwrw golwg nol dros 
ysgwydd y blynyddoedd hyd at 70au ganrif ddiwethaf 
hyfrydwch pur oedd cael Rhys, Kath a Richard yn gymdogion 
i ni fel teulu ym Mhontardawe. Cawsom o’n gorau fel ffrindiau. 

Barn pawb ohonom yn y Wern yw ein bod, fel aelodau, wedi 
cael y gorau o Rhys fel diacon a chyfaill ers hanner can 
mlynedd. Braf yw cael tystio hefyd bod Kath, ei briod annwyl, 

POBOL Y CWM 
RHYS WILLIAMS

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.

LLAIS 2021 - TÂL 
Mae nifer ohonoch wedi bod yn holi pryd mae angen talu 
am y Llais eleni. Fel y gwyddoch, oherwydd yr 
anawsterau gydag argraffu a chyhoeddi’r llynedd nid 
oedd eich tâl am y flwyddyn yna’n ddyledus tan nawr. Y 
gost am 2021 yw £3.50, sef 7 rhifyn. 

Os ydych yn derbyn y Llais trwy’r post y gost yw £14. 

ar ein hamgylchedd? 
Er holl ymdrechion Cymdeithas y Gamlas i lanhau mae dŵr 

y gamlas yn barhaus yn cael ei lygru gan sbwriel dynion. Wrth 
gwrs mae’r iâr ddŵr wedi bod yn nythu yma ers blynyddoedd 
ac yn ffodus yn gallu ymdopi ac wedi addasu ei bywyd â’r 
sbwriel. 

Mae braf gallu troedio ein milltir sgwâr sylwi ar y cyfarwydd 
a chael rhywfaint o gysur gwybod bod byd natur yn gallu 
ymdopi i raddau er gwaethaf yr holl sbwriel.

wedi bod wrth ymyl Rhys bob amser, yn ddi-ffael yn ei gefnogi 
trwy’r cyfan oll. Ein pobl ni yw Rhys a Kath ac rydym mor falch 
ohonynt ac mor ddiolchgar am eu cyfeillgarwch a’u 
gwasanaeth mawr i’r Wern dros gyfnod hir a digon heriol ar 
lawer cyfrif. 

Soniodd Iesu, rywdro, wrth y sawl oedd yn eistedd wrth ei 
draed ac yn gwrando arno, am rywun oedd yn haeddu cael ei 
gydnabod fel ‘’gwas da a ffyddlon’’. Felly y dywedwn ninnau 
hefyd wrth i ni gydnabod a rhoi diolch am wasanaeth clodwiw 
Rhys, ar ran y Wern, ers hanner can mlynedd fel diacon. Mawr 
yw ein dyled iddo a’r gobaith hefyd y caiff Rhys nerth ac iechyd 
am flynyddoedd lawer i barhau i fod yn offeryn cadarn i Dduw 
yng ngwinllan y Wern. 

Heblaw am ei gyfraniad mawr i Gapel y Wern fe wnaeth 
Rhys lawn ddefnydd o’i grefft, wrth dreulio ei yrfa weithiol fel 
trydanwr yng ngwaith nicel y Mond. Yma eto, yn y gweithle, 
roedd Rhys yn uchel ei barch. Hefyd gwasanaethodd yn 
gydwybodol fel Ynad Heddwch. Am nifer o flynyddoedd bu 
Rhys yn trwsio teclynnau llyfrau llafar i’r deillion. Cymwynaswr 
yn wir. Mae personau fel hyn yn teilyngu ein hedmygedd a’n 
parch ac yn werth ei ‘nabod. 

Gareth Hopkin

Diolch i bawb am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod 
heriol hwn! 
Mae gennym rif ffôn newydd er mwyn i chi gysylltu 
gyda ni yn ystod ein horiau agor i osod eich 
archebion ar gyfer llyfrau, cylchgronau, CDs, DVDs, 
cardiau ac anrhegion Cymraeg sef 01792 987359 - 
neu gallwch e-bostio post@gwrhyd.cymru  

Dyma'n horiau agor ar hyn o bryd:   
Dydd Llun 10.00 - 1.00 
Dydd Mercher 10.00 - 5.00 
Dydd Gwener 10.00 - 5.00 

Nodwch os gwelwch yn dda bod rhaid i chi gysylltu â 
ni i drefnu apwyntiad i gasglu eich archeb cyn dod i 
Dŷ'r Gwrhyd. Ni fydd modd i chi ddod i mewn i'r 
siop heb apwyntiad.  

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

GOBAITH GWANWYN 
Newid yn yr Awyr 
Mae’r byd yn dechrau agor unwaith eto. Mae drysau’r ysgol ar fin 
agor llawn amser. Mae chwa o awyr ffres rydyn ni’n synhwyro yn 
yr ardd yn felys ac mae’r blodau’n mynnu byw. Mae’r ddefod o 
atgyfodi sydd yn dod bob gwanwyn yn cynnig gobaith yn arbennig 
o rymus nawr ar ôl y fath dywyllwch dros aeaf llym a digalon. 

Heddiw ces i fy mrechlyn ac, fel pawb arall oedd yn Ysbyty 
Bronllys ger Aberhonddu i’w gael e, roeddwn i’n teimlo rhyddhad. 
‘Diolch’, dywedais i wrth y nyrs. Diolch yn wir. Mae’r flwyddyn 
ddiwethaf wedi bod yn llwybr troellog a llawer o gysgodion yn 
rhybuddio ni. Twll tywyll oedd ein byd ar adegau ac er nad yw’r 
Coronafeirws wedi diflannu o bell ffordd, mae’r golau ym mhen 
pellaf y ffordd wedi nesáu at chwalu rhai cysgodion. 

Dydd Gŵyl Dewi Gwahanol 
Mae’r Cennin Pedr, sydd o’n cwmpas ni nawr ym mhobman, yn 
atgoffa fi o Ddydd Gŵyl Dewi yn gynharach y mis yma. Doedd 
dim gorymdeithiau Dydd Dewi Sant eleni. Fel popeth arall, roedd 
y profiad trwy’r sgrin gyda lluniau o dorfeydd yn gwenu a chwifio 
baneri mewn llefydd fel Caerdydd yn 2017 i atgoffa ni, yn ein 
sesiwn Siawns am Sgwrs i ddysgwyr rhugl, o flynyddoedd sydd 
wedi mynd. Roedd hi’n ddiddorol hefyd i ymlwybro trwy’r archifau 
i weld byddin o ferched ysgol gynradd yn eu gwisg draddodiadol 
a hetiau ENFAWR mewn llinell barchus yn y 1950au. Mewn 
cyferbyniad doedd y bechgyn ddim yn gwisgo lan - dim ond y 
genhinen achlysurol fel tocyn. Roedd un ohonynt yn bwyta fe wrth 
gwrs! ‘Pam lai?’, roedd e’n meddwl. 
Roedd hi’n mor rhyfedd i weld cannoedd o bobl yn cymysgu fel 
yna. Yn gweld y byd diniwed CC (Cyn Coronafeirws) oedd mor 
od. Mae’r llinell gyntaf L. P. Hartley yn ‘The Go Between’ - sef 
‘The past is a foreign country. They do things differently there’ - 
yn fwy addas eleni nag erioed, efallai. Sbardun oedd y fideos i 
ysgogi pawb i hel atgofion o’u dyddiau ysgol a dathliadau fel 
oedolyn. Yn bersonol, dw i wedi colli’r awyrgylch o gerdded trwy 
Abertawe gyda ffrindiau, clywed cerddoriaeth fyw ar y sgwâr a 
gweld pethau fel ci mewn het wirion Cenhinen Pedr. Ond cawson 
ni dipyn o hwyl dros Zoom, yn enwedig pan oedden ni’n ceisio 
canu ‘Gŵyl Ddewi’ fel côr. Anhrefn anghytgordiol oedd hi gyda 
mwy o chwerthin na chanu! 

Pedwar Ban y Byd 
Rydw i’n meddwl bydd dosbarthiadau ar lein yn aros fel rhan o 
ddarpariaeth Dysgu Cymraeg. Un o’r pethau mwyaf positif i fi, yn 
ystod yr holl gyfnod clo, oedd gweld dysgwyr o bedwar ban y byd 
yn cymryd mantais o ddysgu pell. Mae straeon difyr gyda rhai 
ohonyn nhw hefyd fel Jen Bailey. Arweinydd cerddorfa yw Jen 
sydd yn byw yn yr Iseldiroedd nawr ond sydd wedi teithio o 
gwmpas y byd gyda’i gwaith. Mae dawn ieithyddol amlwg gyda 
hi ac mae hi wedi astudio ieithoedd, yn cynnwys Iseldireg, Eidaleg 
ac Almaeneg. Cafodd hi ei magu ar fferm yn Wheatbelt, gorllewin 
Awstralia. Fel plentyn darllenodd ‘The Grey King’ gan Susan 
Cooper, a oedd yn seiliedig ar Gymru a daniodd ddiddordeb yn y 
wlad a’r iaith. Roedd hi’n hapus iawn i gymryd mantais o 
gyfleoedd niferus ar lein i ddysgu ac ymarfer ei Chymraeg wrth 
ddefnyddio Duolingo. Dechreuodd hi’r llynedd ac mae hi wedi 
cyrraedd lefel Canolradd yn barod! 

Clybiau 
Dyn ni’n parhau gydag ein clybiau darllen a theledu’n rheolaidd. 
Yn ein clwb hen bethau y tro diwethaf, buom yn trafod cwiltiau a 
blancedi Cymreig. Mae nifer o flancedi Cymreig gyda fi a chwilt 
clytwaith o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dangosais i nhw i’r 
grŵp a buom yn darllen am gwilt du, glas a choch a wnaed gan 
fenyw o Aberdâr. Maen nhw’n gostus iawn nawr ac mae pobl yn 
meddwl bod y cwiltiau Cymreig yma wedi dylanwadu ar 
wneuthurwyr Amish yr Unol Daleithiau trwy ymfudwyr o Gymru. 

CLECS CATHERINE
Agor y Clo 
Aeth fy Morgan yn ôl i Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur rhan 
amser ac roedd e’n hapus i weld ei ffrindiau eto. Mae gwersi ar-
lein wedi bod yn ddiflas iddo fe. Mae angen cyswllt corfforol mewn 
dosbarthiadau wyneb yn wyneb. Cyn hynny awn ni ar wyliau i 
garafán yng Nghilgeti ger Dinbych y Pysgod ac rydyn ni’n mor 
gyffroes! Bydd y gwyliau yna’n well nag unrhyw fordaith foethus 
ar For y Canoldir. 

Idiom 
Mae ein tai ni wedi bod mor bwysig i ni yn ddiweddar - caer i’n 
hamddiffyn ni rhag perygl, felly dyma idiom addas: 

Castell pawb ei dŷ 
(Mae cartref mor bwysig â chastell iddyn nhw)

CLYDACH: Cynhaliwyd ymchwiliad yng ngorsaf yr Heddlu, 
Clydach prydnawn dydd Iau diweddar i farwolaeth Ivor Osborne 
Davies, mab 13 i Mr and Mrs. Llewelyn Davies, 5 Down Street, 
Clydach, a fu farw o’i anafiadau yn dilyn damwain ar y ‘crossing’ 
ar rheilffordd Pwll Glo Clydach-Merthyr. 

PONTARDAWE: Heddyw y mae gennym y gorchwyl pruddaidd 
o hysbysu bod y brawd ieuanc George Jones, Gunner S.S. 
Artist, ar goll, ac nad oes rith o obaith ei fod ar dir y byw. 
Drylliwyd yr Artist gan un o’r suddlongau ac ni welwyd ein cyfaill 
annwyl gan un o’r rhai a achubwyd. Yr oedd ein brawd yn un o 
ragorolion ein heglwys. Y mae’n colled yn fawr, ond yr ydym yn 
hyderus y bydd i Dduw godi dynion cyffelyb at gwasanaeth di-
dor yr hen dad ffyddlon Thomas James am oes gyfan, a chwmni 
a gwasanaeth amhrisiadwy, er yn fyr, ein cyfaill hoff George 
Jones, a roddodd ei einioes dros ei wlad. 

YSTALYFERA: Yng nghyfarfod yr Allotment Society’s, yn festri 
Capel Jerusalem nos Fercher cafwyd cryn ddyfyrwch wrth i Mr. 
Jas. Williams (Wern House), herio y ddau siaradwr gwadd (Mri. 
Wolffe and Watson, o’r Bwrdd Amaeth) am beidio a sôn am y 
llysieuyn sydd yn annwyl i bob Cymro - y Genhinen. Dylid 
atgoffa pobl o’r genhinen fel llysieuyn defnyddiol sydd yn cael 
ei anwybyddu. 

RHYDYFRO: Cyfarfu y Parch a Mrs Evan Davies, Cwrngors, a 
damwain wrth iddynt yrru cert a cheffyl yn Rhydyfro. Wrth 
gyrraedd Rhydyfro cafodd y ceffyl fraw a taflwyd y Parchedig 
dros y berth i’r cae. Cwympodd Mrs Davies o’r cert hefyd ond ni 
chawsent anafiadau difrifol. 

CRAIGCEFNPARC: Mr. S. T. Evans. Daeth gyrfa ddaearol y 
brawd annwyl uchod i ben yn ei breswylfod bore Iau, yr 22ain o 
Fawrth. Dioddefodd gystydd maith, a chaled ar rai adegau. Yr 
oedd yn amlwg ei fod yn prysuro at y gorwel ers dros ddwy 
flynedd.Cofus gennym iddo rai misoedd cyn ei farw fynd i 
Borthdinorwig gyda phenderfyniad cryf i lanw pulpudau’r daith 
honno ond ar waethaf ei ymdrech a’i awydd i gyhoeddi’r 
newyddion da, gorfu iddo ildio’r Sul hwnnw, a dychwelyd adref 
yn isel a siomedig, heb gyflawi ei ddymuniadau a dolur i’w galon 
oedd methu yn y cyfeiriad hwn. Gellid dibynnu arno bob amser 
am bregeth gref a sylweddol, a bydd colled ar ei ol mewn llawer 
cylch. Hannai Mr. Evans o deulu crefyddol Gŵyr. Pawb wyr 
rywbeth am eglwys Pantycrwys. Craigcefnparc. Bu ei gartref yn 
lety i weinidogion y Gair am gyfnod hir. 

TREBANNWS: Cafwyd adroddiad am sefyllfa arianol yr Eglwys 
yn yr ardal. Dywedodd y Ficer bod pob Eglwys yn y Plwyf yn 
rhydd o unrhyw ddyled gan gynnwys Trebannws a oedd wedi 
cael Eglwys a Neuadd newydd. Llwyddwyd i gasglu arian yn 
lleol er mwyn talu’r gost Dywedodd y Ficer bod hyn yn ‘record’ 
i Gymru. 

CWM TWRCH: Clafr ar ddefaid. Derbyniodd Griffith Rees 
ffermwr Cwmtwrch ddirwy fawr am beidio rhoi gwybod i’r 
awdurdodau am 28 o ddefaid ar ei fferm yn dioddef gyda’r clafr.

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
EBRILL 1917 • Dewi Lewis
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Betty George (1928-2021)

Yn dawel yn Ysbyty Singleton, ddydd Iau, 25 Chwefror bu farw 
Betty George, priod annwyl y diweddar Michael George, 
Godrergraig. Roedd yn fam, mam-yng-nghyfraith, mam-gu a 
hen fam-gu falch a chariadus; yn chwaer, modryb, ac yn ffrind 

ffyddlon i sawl un. 
Roedd yn hynod o falch o’u meibion Gareth 

a Geraint, ac yn ymhyfrydu yn llwyddiannau 
eu hwyrion – Angharad, Owain, Rhian, Anna 
a Nia. Roedd hefyd wrth ei bodd yn dod i 
adnabod eu gor-wyrion yn y blynyddoedd 
diwethaf. 

Merch ei milltir sgwâr oedd Betty. Fe’i 
ganwyd ar Hodgson’s Rd, Godrergraig yn 

Rhagfyr 1928, yn chwaer hŷn i Eifion (sy’n dal i 
fyw yn Awstralia) a’r diweddar Ray. Ar yr heol hon hefyd y 
ganwyd Michael, gŵr Betty. Plant Hodgson’s Road; plant y 
Cwm, ac fe fu’r ddau’n driw i’r Cwm a’r gymdogaeth ar hyd eu 
hoes. Er iddynt symud am gyfnod ar ôl hyfforddi fel athrawon, 
roedd hiraeth mawr am y Cwm a throi am adre wnaethon nhw.  

Fe dreuliodd Betty flynyddoedd hapus iawn fel athrawes a 
chyfrannu’n helaeth at dwf addysg Gymraeg yn yr ardal - yn 
Ysgol Llangiwg ac Ysgol Gymraeg Pontardawe, lle bu Michael 
hefyd yn bennaeth.  

Roedd yn un o bobl y Pethe, yn berson diwylliedig a oedd yn 
mwynhau pob math o lenyddiaeth, hanes, diwylliant, 
cerddoriaeth a gwleidyddiaeth. Roedd y Gymraeg a phob 
agwedd arni yn gwbl greiddiol i’w bywyd a’r iaith yn tanio’i 
dychymyg a’i diddordebau. Roedd Betty a Michael yn 
Eisteddfodwyr brwd ac wrth eu bodd yn treulio amser yn y Babell 
Lên, ynghyd â darllen y Cyfansoddiadau a Beirniadaethau o 
glawr i glawr. Cawsant brofiadau hyfryd iawn yng nghwmni 
ffrindiau agos ar deithiau lleol ac ar y cyfandir ac roeddynt yn 
aelodau brwd o Gylch Darllen Cwm Tawe.  

Roedd y ddau hefyd yn ganolog i weithgarwch y Llais - Betty 
yn gohebu’n gyson a Michael yn un o’r sylfaenwyr ac yn 
drysorydd y Llais am flynyddoedd lawer. Fe wnaeth y ddau 
gyfrannu’n helaeth i bob agwedd ar ddiwylliant Cymraeg yr ardal 
a mwynhau pob cyfle i wneud hynny. 

Bu Capel Pant-teg a’r aelodaeth yn ganolbwynt i fywyd Betty 
ac fe wnaeth ymroi’n llawn i bob agwedd ar fywyd yr eglwys a’i 
chymuned - yn trefnu ac arwain gwasanaethau arbennig a 
chyfrannu at waith yr Ysgol Sul. Roedd wrth ei bodd yn 
cyfansoddi penillion ar gyfer achlysuron arbennig yn y capel ac 
roedd ac yn dal i wneud tan yn ddiweddar iawn. Er tristwch mawr 
a siom cau drysau Pant-teg am y tro olaf a dod â’r achos i ben, 
fe wnaeth fwynhau ei chyfnod gydag aelodaeth Caersalem ac 
roedd yn ddiolchgar iawn am y cyfle i addoli gyda ffrindiau yno. 

Roedd yn un o sylfaenwyr cangen Merched y Wawr, 
Ystalyfera ac yn llywydd, ysgrifennydd a thrysorydd y gangen 
ar hyd y blynyddoedd, cyn ymuno â changen Pontardawe yn y 
blynyddoedd diwethaf. Roedd yn mwynhau pob cyfle i gael 
sgwrs ac yn gwerthfawrogi cyfeillgarwch a chwmnïaeth ei chyd-
aelodau. 

Roedd gan Betty feddwl craff, gwybodaeth fanwl a dysgedig 
o’r byd a’i bethau, diddordebau eang a sgyrsiau difyr i’w rhannu. 
Roedd yn un o genhedlaeth arbennig - cenhedlaeth efallai na 
welwn mo’i thebyg. Cenhedlaeth wydn a thriw; cenhedlaeth a 
oedd yn cynnal ei chymdogaeth; cenhedlaeth ei 
milltir sgwâr.  

Yn eu colled a’u tristwch, dymuna’r teulu 
ddiolch i bawb am eu geiriau caredig ac am eu 
cefnogaeth yn ystod yr wythnosau diwethaf.  

Betty’n w

PULPUD PUM MUNUD 
Mae’n adeg y Pasg, unwaith eto, a bydd Cristnogion dros wyneb 
ein byd yn dathlu’r hyn ddigwyddodd yn ystod yr wythnos fawr 
honno ac oedd hefyd wedi rhoi’r clo ar weinidogaeth ddaearol 
Iesu. 

Dydd Sul. Cyrraedd Jerwsalem. (Marc 11, 1-11) 
Wedi cael benthyg asyn, marchogodd Iesu ef i’r ddinas a chafodd 
groeso brwd gan y bobl yno. Anifail digon di-nod a chyffredin yw’r 
asyn. Felly pwrpas y weithred oedd amlygu gwerth gwyleidd-dra 
ac i bobl fod yn ddirodres a byw bywyd syml. 

Dydd Llun. Iesu’n glanhau’r deml. (Marc 11, 15-19) 
Ffyrnigwyd Iesu pan welodd y defnydd anweddus oedd yn cael 
ei wneud o’r Deml, a gyrrodd pawb oddi yno. Y pwrpas tu ôl i hyn 
oedd ceisio dangos mai Tŷ Gweddi yw pob teml o unrhyw fath - 
lle i addoli a myfyrio mewn tawelwch a mwynhau gwir gymundeb 
â Duw. 

Dydd Mawrth. Iesu’n addysgu’r bobl. (Math 21, 18; Math 26, 5) 
Mae swmp sylweddol dysgeidiaeth Iesu’r dydd hwn yn gosod dyn 
ar y groesffordd, sef ei ddewis ef a’i farwol glwy’ ac ymddiried 
ynddo neu ei wrthod a throi cefn arno. Er i Iesu weinidogaethu 
yn gyhoeddus am dair blynedd ofnai fod yn well gan rywrai 
wneud drygioni na daioni a’u bod yn caru tywyllwch yn fwy na’r 
goleuni. A bydd rhywrai o hyd yn cynllwynio yn ei erbyn a’i 
ddilynwyr. Ond cadwn y ffydd: 
.... daw trugareddau’r Iôn 
yn nerthoedd i’n cryfhau: 
lle bynnag wyt, O Grist, 
bydd sŵn y llawenhau. 

Dydd Mercher. Iesu’n cael ei eneinio. (Math 26, 6-13) 
Roedd hyn yn ddigwyddiad doedd neb yn ei ddisgwyl, sef gwraig 
yn torri ar draws gwledd ac yn arllwys ennaint gwerthfawr dros 
ben Iesu, er anfodlonrwydd y disgyblion. 

Gweithred o barch oedd hyn a chawn ein hatgoffa fod bywyd 
yn llawn o syrpreisys. Rhaid delio â’r hyn sydd yn ddisgwyliedig 
mewn bywyd ynghyd â’r pethau sydd yn torri ar ein traws yn 
ddirybudd ac yn annisgwyl. 

Dydd Iau. Yn yr Oruwch-ystafell a’r Ardd. (Marc 14. Ioan 13) 
Iesu yn ymgolli yn ei feddyliau yn ystod y dydd. Wedi iddi 
hwyrhau mae Iesu’n golchi traed ei ddisgyblion – arwydd o 
wasanaeth. Iesu’n rhannu’r elfennau – arwydd o aberth. Iesu yn 
yr ardd – sy’n adlewyrchu gwerth gweddi ac ufudd-dod a hynny 
yn wyneb brad, siom a phoen. 

Dydd Gwener. Iesu’n cael ei groeshoelio. (Marc 15) 
Darlun o ddyn yn cael ei gondemnio a’i wawdio am ei fod wedi 
gweld, mewn bywyd, rhywbeth pwysicach na bywyd ei hun. 

Boed i’r hanes ein hysbrydoli sut i gario croes, a’i chario’n 
llawen ac nid ei llusgo ac i ninnau ddal gafael ar ein 
hargyhoeddiadau Cristnogol, hyd yn oed pan fo’r byd yn troi yn 
ein herbyn. 

Os daw gofid a thywyllwch, 
Rho i’m argyhoeddiad llwyr 
Wedi’r nos a’r loes a’r trallod 
Bydd goleuni yn yr hwyr. 

Dydd Sadwrn. Iesu yn ei fedd. 
I bob golwg roedd popeth ar ben a methiant oedd y cyfan i gyd. 
Ond mae’n dda cofio ambell waith – nad ffeithiau’r byd yw diwedd 
y gân bob amser. 

Dydd Sul. Yr Atgyfodiad. Ioan 20. 
Mae pob un o’r Efengylau yn tystio, er bod Iesu wedi mawr a’i 
roi i fedd, fod ei ddisgyblion wedi cael yr ymdeimlad fod Iesu eto’n 
fyw ac wedi cysylltu â hwy. 

Da o beth yw meddwl fod bywyd yn lletach o lawer na’r hyn 
mae’n ymddangos i fod a bod agweddau yn perthyn i fywyd sydd 
tu hwnt i’n deall ni. 

Pasg dedwydd i bawb. Beth am fynd ati i ddarllen am 
ddigwyddiadau wythnos olaf Iesu ar y ddaear a chael ein 
cyfoethogi ganddynt? 

Gareth Hopkin

ER COF  
Yma, 
yng nghysgod y Cwm, 
drwy fwrlwm Tawe 
atseinio mae atgofion. 

Mae’r haul yn wên ar y Darren, 
a chân y gog ar y Graig; 
Pant-teg a’i hanes cynnes 
yn graig ar Allt-y-grug. 

 

Yma, 
drwy’r cysgod, 
bydd atsain pob atgof 
yn aros, 
yn byw, 
yn y Cwm. 

Angharad Naylor
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Shw’mae, bawb! Gobeithio eich bod chi gyd yn teimlo’n iawn. 
Ydych chi wedi cael eich brechlyn eto? Ai Astrazeneca neu 
Pfizer oedd e? Mae’n rhaid i mi ddweud fy mod mor falch o’r 
arbenigwyr a’r gwyddonwyr sydd wedi creu’r brechlyn. Mae’n 
anhygoel meddwl bod blwyddyn wedi mynd heibio ers inni gael 
y Clo Mawr cyntaf! Mae’n anodd credu! 

Welsoch chi Gystadleuaeth y Chwe Gwlad o gwbl? Rwyf 
mor falch o berfformiad tîm rygbi Cymru yn y bencampwriaeth. 
Chwaraeodd Cymru mor dda trwy’r gystadleuaeth ond, yn 
anffodus, yn eu gêm olaf yn erbyn Ffrainc, sgoriodd y 
gwrthwynebwyr gais yn y funud olaf ac atal Cymru rhag ennill 
y Gamp Lawn. Beth bynnag, dangosodd y timau eu bod yn wŷr 
bonheddig ar ôl y gêm.  

Wrth i’r Chwe Gwlad ddod i ben, rydym yn gweld dechrau’r 
gwanwyn. Onid yw hi’n hyfryd gweld 
byd natur yn dihuno o’i gaeafgwsg a’r 
addewid o dywydd cynhesach. 
Gwelwn ŵyn yn prancio yn y caeau a 
babanod pob anifail yn cynefino â’u 
hamgylchfyd. 

Fel y gwelsoch chi yn y rhifyn 
diwethaf, aeth pentref Penycae ati i 
blannu cannoedd o fylbiau Cennin 
Pedr. Wel, dyma ganlyniad y 
diwrnodau hynny.  

Nid dim ond planhigion, wrth gwrs, 
ond Cennin Pedr enfawr ar y pyst ar 
ochr yr heol! Pwy sydd wedi eu creu, tybed? Maent mor 
brydferth a chreadigol! Da iawn Penycae! 

Mae Parc Craig-y-nos ar agor eto ar wahân i’r caffi a’r 
siopau crefft. Bydd yr hwyaid a’r elyrch mor falch i’ch gweld, 
yn enwedig os ydych yn eu bwydo!  

 
Mae trigolion Abercraf wedi bod yn brysur hefyd yn plannu 
Cennin Pedr ymhobman. Mae’r olygfa wrth i chi yrru lan y cwm 
yn hyfryd. Mae’r grŵp o’r enw “ Abercrave Happy Helpers” wedi 
bod yn brysur iawn hefyd wrth iddynt baratoi prydau bwyd i 
bobl yr ardal. Dyma lun pedwar ohonynt yn barod i ddosbarthu 
pecynnau o gawl a phice ar y maen ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. 

 
Maen nhw i gyd yn wirfoddolwyr sy’n awyddus i wneud yr hyn 
a allent i’r pentref. Mae trigolion Abercraf yn gwerthfawrogi’n 
fawr y gwaith maent yn ei wneud. Dros y flwyddyn ddiwethaf, 
mae’r grŵp wedi codi calonnau cymaint o bobl gyda’u prydau 
bwyd, picnics, te prynhawn a hufen iâ. Mae llawer o 
weithgareddau wedi eu trefnu ar gyfer y Pasg. Bydd y grŵp yn 
paratoi te prynhawn ar Ddydd Sadwrn y Pasg sef y 3ydd o 
Ebrill. Ar Ddydd Sul y Pasg, bydd parêd Y Pasg yn dechrau o’r 

PENYCAE

ABERCRAF

Abercrave Inn am 11yb. Dymuniad y grŵp yw y bydd pobl y 
pentre’ yn addurno’u tai a’u gerddi ar gyfer y Pasg. Fe welwch 
chi’r lluniau yn y rhifyn nesaf! Diolch o galon i chi gyd! 

Fel y gwyddoch, rwyf wedi hysbysebu yn y gorffennol am 
ddigwyddiadau i godi arian i Gapel Bethlehem, Abercraf. Pan 
fyddwn ni’n gallu agor a chynnal pethau cyhoeddus unwaith 
eto, bydd yna lawer o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu 
trefnu er mwyn i ni drwsio ac achub y capel a’r festri. 
Adeiladwyd y capel ym 1861 ac fel y dychmygwch, mae 
digonedd o waith sydd angen ei wneud arno. Rwyf yn mynnu 
bod y capel a’r festri yn mynd i barhau, hyd yn oed os bydd 
rhaid i mi wneud popeth fy hun! Mae yna lawer o bobl sydd yn 
helpu yn barod ond os hoffech chi helpu, chwiliwch am bosteri 
o gwmpas y lle a dewch i gefnogi ein hachos. Diolch eto. 
 

 

CAPEL COELBREN  
Llongyfarchiadau mawr i Gapel Coelbren ar dderbyn y wobr 
efydd Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu am weithio i fod yn 
fwy ymwybodol dros yr amgylchfyd. Wrth dderbyn y wobr 
dywedodd y curad cynorthwyol, y Parchedig Jon Howard, 
‘Roeddem yn gwneud cryn dipyn tuag at ofalu am yr 
amgylchedd cyn meddwl am wneud cais am y wobr yma wrth 
gynnwys materion ecolegol yn ein pregethau a’n gweddïau. Yn 
ogystal â hyn, mae’r eglwys yn ail gylchu cymaint ag y gallai - 
rydym yn defnyddio golau sydd yn arbed ynni ac mae 
cyfleuster ar gyfer 
compostio. Mae 
hyn i gyd yn ein 
hatgoffa bod 
cyfrifoldeb arnom i 
ofalu am 
greadigaeth Duw.’ 
Mae’r Parchedig 
John yn edrych 
ymlaen at weithio 
ar gyfer derbyn y 
wobr arian ac 
efallai, mewn 
amser, y wobr aur! Llongyfarchiadau mawr iddynt a 
dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol. 

NEWYDDION 
Ydych chi’n cofio fi’n sôn am y cyffro yng Nghoelbren wrth i’r 
siop newydd agor ei drysau? 

Wel, mae wedi bod yn llwyddiannus dros ben. Mae cynigion 
arbennig gyda nhw bron bob dydd yn ogystal â llysiau ffres tu 
fâs i’r siop. Mae’r siop yn llawn pob math o bethau, yn cynnwys 
peis a phastai dwym, yn syth o’r ffwrn! 

Gan fod y tywydd yn gwella, bydd mwy o geffylau a phobl 
yn marchogaeth ar yr heolydd. Mae’n hyfryd gweld y ceffylau 
o gwmpas yr ardal ond mae’n rhaid bod yn ofalus wrth yrru 
heibio. Byddai’n well gan farchogion beidio â defnyddio’r ffyrdd 
ond, yn aml, mae’n angenrheidiol eu defnyddio er mwyn 
cyrraedd llwybrau ceffylau a chaeau. Os ydych yn dod ar draws 
ceffylau a marchogion ar eich siwrnai, arafwch a chaniatewch 
ddigon o le i fynd heibio. Peidiwch â chyflymu, canu’ch corn, 
neu adael sain eich radio neu gerddoriaeth yn uchel. Gwnewch 
yn siŵr eich bod yn ymwybodol o arwyddion y marchogion. 
Efallai byddant angen troi i’r dde neu symud, ond bydd y 
marchog yn rhoi arwyddion llaw i ddangos eu symudiadau. Pan 
fyddwch yn gweld yr arwydd yma, byddwch yn wyliadwrus os 
gwelwch yn dda. 

Gwaetha’r modd, fydd dim Cymanfa Ganu yng Nghapel 
Ty’n-y-coed eleni eto, ond rwy’n siŵr y bydd yna ryw fath o 
wledd gerddorol yn y dyfodol. 

Diolch eto, i chi gyd am gefnogi’r Llais a darllen fy ngholofn 
am newyddion Abercraf, Ynyswen, Penycae a Choelbren. 

COELBREN



ddiddordebau a fe oedd y cyfeilydd dawnus yng Nghymanfa 
Flynyddol Cymry Cymraeg Delaware. Fe weithiodd yn ddyfal i 
gwmni enwog Du Pont, sef mecca y byd Cemeg, a thrwy ei 
waith arbrofol yn y maes plastig, fe oedd yn gyfrifol am greu’r 
defnydd sydd wedi ei rwymo o gwmpas peli golff. Roedd 
Cymru a phethau Cymreig yn agos i’w galon ac yn ôl y papur 
diddorol yma roedd Richard wrth ei fodd yn gwisgo dillad yn 
null ffermwr o’i hen wlad. Cydymdeimlwn yn fawr gyda’i deulu. 

CWIS Y MIS 
1. Pa ffilm enwog cafodd ei gynhyrchu ym mhentref Cwmgiedd 

yn 1942-43? 
2. Ble yn Ystradgynlais y down ni ar draws ‘yr Iâr, y Cyw a’r 

Ceiliog?’ 
3. Sawl chwaraewr rhyngwladol sy’n tarddu o Glwb y 

Gleision/Ystrad? 

ATEBION CHWEFROR 
1. Agorwyd y ‘Tic Toc’ yn 1946. 
2. David Thomas; allfudodd i’r Unol Daleithiau yn 1839. Roedd 

yn rhan o uwch-dîm rheoli George Crane yng Ngwaith Dur 
Ynysgedwyn. 

3. Mae’r rhaeadr wrth ochr y llwybr seiclo uwchben Penrhos.  

SARDIS YN COFIO’N DYNER AM ANWYLIAID 
I’r sawl ohonom a gafodd y fraint o ‘nabod Eleri Wyn Llewelyn 
fe gofiwn amdani fel person byrlymus ac egnïol. Tra’n ddisgybl 
yn Ysgol Gynradd Ynysgedwyn roedd Eleri wrth ei bodd yn 
treulio pob awr hamdden yn ymwneud â sawl clwb a 
chymdeithas yn Ystradgynlais gan gynnwys Ysgol Sul Sardis. 
Roedd y clwb nofio, Cymdeithas y Celfyddydau a Drama 
Ystrad, ac yng nghwmni mawrion y byd drama yn lleol megis 
Winstone Jenkins, Paul Shannon a William Walters 
disgleiriodd Eleri yn eu plith yn ei rôl fel Oliver. Mawr oedd y 
ganmoliaeth iddi, a hithau ond yn ddeg oed. 

Yr un oedd y stori yn ystod ei chyfnod fel disgybl yn Ysgol 
Gyfun Ystalyfera. Rhagorodd yn academaidd a chymryd rhan 
ymhob gweithgaredd oedd yn gysylltiedig â bywyd yr ysgol. 
Wedi graddio yn y Gymraeg o Brifysgol Cymru, Aberystwyth 
apwyntiwyd Eleri yn athrawes y Gymraeg yn Ysgol Gyfun 
Dyffryn Taf, Sir Gaerfyrddin. 

Ymdaflodd i’r gwaith ac aeth Eleri yn ddwfn iawn i 
serchiadau pawb oedd â chysylltiad â’r ysgol, boed yn staff 
neu’n ddisgyblion. Yn ystod y cyfnod yma hefyd bu Eleri’n 
llysgennad i gwmni Tropic Skincare. Roedd y gwaith o werthu 
nwyddau’r cwmni yma’n bwysig i Eleri gan fod canran 
sylweddol o’r gwerthiant yn mynd i wella safonau addysg 
mewn ardaloedd anghysbell gwledydd megis Nepal a 
Cambodia. Am ei hymdrechion gwobrwywyd Eleri am ei gwaith 
da ar fwy nag un achlysur. 

Roedd Eleri wedi byw ei bywyd i’r eithaf a gwneud y defnydd 
gorau posib o bob cyfle ddaeth i’w rhan. Trwy wneud hynny 
cyfoethogodd ei bywyd a bu’n gyfrwng ysbrydoliaeth i bawb o’i 
chwmpas. 

Mawr yw ein cydymdeimlad â Kay, a’r cysylltiadau oll yn eu 
colled ar ôl un oedd mor annwyl yng ngolwg pawb a gafodd y 
fraint o adnabod Eleri. 

Ar ôl cystudd hir a blin, a gyda’r tristwch pennaf, fe ddaeth 
yr amser i Huw Symonds ffarwelio â ni. Fe gofiwn am Huw fel 
mab annwyl Alun a’r ddiweddar Marion ac i’r teulu fyw yn 
Ystalyfera am gyfnod cyn ymsefydlu yn Ystradgynlais. 

Addysgwyd Huw yn Ynysgedwyn a Maesydderwen a 
dilynodd gyrfa ym Manc Midland lle bu’n uchel ei barch yng 
ngolwg ei gydweithwyr a’r cwsmeriaid. 

Heblaw ei swydd, un o bleserau mawr Huw, pan oedd yn 
ifanc, oedd treulio penwythnosau gyda’i dad-cu a’i fam-gu 
Owen Gethin ac Edith Morgan ar fferm Werngynlais. Yn ei 
ddydd, hefyd, roedd Huw yn aelod o Ysgol Sul Sardis a phob 
amser yn barod i gymryd rhan mewn oedfaon arbennig. 

Er nad oedd Huw wedi mwynhau’r iechyd gorau ers peth 
amser roedd y ffaith iddo ymadael â ni mor annisgwyl a 
disymwth yn sioc enfawr i’w deulu hyfryd a’i ffrindiau ymhob 
man. 

7

 
 
 

 

GWNEWCH Y PETHAU BYCHAIN 
‘Byddwch lawen a gwnewch y pethau bychain,’ oedd neges 
syml ein Nawdd Sant a dyma yn gwmws gwnaeth Gareth ac 
Eleri Thomas, Parc Tawe, ar Fawrth 1af. Oherwydd ein bod 
wedi ein caethiwo a heb fedru mwynhau cyngherddau lleol, 
cafodd trigolion yr ardal gwahoddiad i sefyll tu allan i’w tai ar 
amser penodedig i gofio a gwerthfawrogi cyfraniad Dewi i’w 
genedl. Er bod y tywydd braidd yn oerllyd ymatebodd sawl un 
yn gadarnhaol a gyda chwpaned o de yn y llaw ac yn sŵn 
gwefreiddiol Dafydd Iwan yn canu ‘Yma o Hyd’, fe 
atgyfnerthwyd yr ymdeimlad o berthyn i Gymru a’i ddiwylliant 
cyfoethog. Diolch i’r teulu am ei brwdfrydedd a’i gweledigaeth. 
Rhaid talu teyrnged hefyd i’r gwirfoddolwyr lleol sy’n crwydro’r 
pentref a chasglu sbwriel sydd wedi cael ei daflu yn 
ddidrugaredd ar hyd ein heolydd a’r caeau cyfagos. Mae rhaid 
gofyn y cwestiwn allweddol pam mae pobl yn gweithredu yn y 
fath ffordd ac yn hollol ddiystyriol? Pam maent yn dangos y 
fath dirmyg tuag at y gymdeithas y maent yn rhan ohoni? Beth 
felly yw’r ateb rwy’n clywed chi’n gofyn? Mae un peth yn sicr, 
er bod ein hysgolion yn gwneud cymaint ag erioed i atgoffa eu 
disgyblion am bwysigrwydd yr amgylchfyd, ydy’r neges yma yn 
cael ei atgyfnerthu a’i bwysleisio yn ddigonol ar ein 
haelwydydd? Yn wir, dyma gyfle euraidd i bawb i ail gydio yn 
neges Dewi Sant ac i wireddu’r freuddwyd i wneud y pethau 
bychain. 

NEWYDDION S4C 
Hyfryd oedd gweld cynrychiolaeth o drigolion y pentref ar y 
teledu yn ddiweddar. Ymateb oeddynt i’r cwestiwn, ‘Sut mae’r 
Cyfnod Clo wedi amharu ar fywyd a gwaith Ystradgynlais?’ 
Roedd pob un wedi ymateb yn bositif a mawr oedd eu diolch i 
drigolion y pentref am arddangos eu natur gymdeithasol. 
Roedd yn dda clywed un yn sôn am Gwmtawe fel ardal lle mae 
pawb yn cael croeso a bod yr ymdeimlad o frawdgarwch ac o 
berthyn wedi cryfhau yn ystod y dyddiau cythryblus yma. 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau mawr i Alison James, gynt o Abercraf, a nawr 
o Sant Ffagan, ar gyrraedd copa’r mynydd yn ei maes 
academaidd drwy gyflawni’r radd o ddoethuriaeth mewn 
Ymarferiad Gofal Iechyd Uwch. Mae Alison yn ferch i Doug a 
Val James, Parc Tawe, ac mae ei theulu a’i ffrindiau niferus yn 
llawenhau yn ei llwyddiant. Mae Alison yn gweithio yn Ysbyty 
Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd ac yn fawr ei pharch gan ei 
chyd weithwyr. Dymuniadau gorau iddi a da yw clywed y 
newyddion calonogol. 

EGLWYS SANT CYNOG/PLWYFI CWM TAWE UCHAF 
Ar ôl y cyfnod clo arall mawr yw’r gobaith y bydd drysau’r 
eglwysi ar agor ar gyfer y Pasg. Ers yr haf diwethaf mae’r 
eglwysi wedi cynnal gwasanaethau gan ddefnyddio ‘Facebook’ 
a ‘Zoom.’ Yn ogystal â hyn mae’r arweinwyr wedi trefnu 
gwasanaethau ar e-bost er mwyn i’r aelodau addoli yn eu 
cartrefi. Mae croeso i bawb ymuno gyda’r eglwysi drwy gysylltu 
â’r Canon Dewi Roberts ar dewicefni@gmail.com neu drwy 
ffonio 01639 843200. 

RICHARD WATKIN REES 
Faint ohonoch chi sy’n gyfarwydd â ‘Ninnau’, sef Papur Cymry 
Gogledd America? Fe ddes i ar ei draws yn ddiweddar a 
chredwch chi neu beidio, yn rhifyn mis Mawrth, darllenais am 
farwolaeth dyn a gafodd ei eni a’i fagu yma, sef Richard Watkin 
Rees, yn 91 oed. Roedd ei dad yn dysgu yn Ysgol 
Maesydderwen a Richard ei hun yn aelod blaenllaw yng 
Nghapel Sardis. Fe oedd yr ieuengaf o dri o fechgyn ac am 
gyfnod roedd yn organydd yr eglwys. Yna, ar ôl derbyn ei 
ddoethuriaeth yng Nghemeg ym Mhrifysgol Abertawe, 
ymfudodd i Ganada. Roedd cerddoriaeth yn un o’i brif 

YSTRADGYNLAIS



 

COFIO’N DYNER AM HILARY 
Fel y gwyr pawb nid oes dinas barhaus i neb ohonom ar y 
ddaear hon. Ac er nad oedd Hilary Barron wedi mwynhau’r 
iechyd gorau ers peth amser ymadawodd â’r fuchedd hon yn 
annisgwyl ac yn ddisymwth iawn er mawr siom i’w theulu 
annwyl. 

Roedd Hilary yn bopeth i’w theulu fel gwraig dda a ffyddlon 
i’w diweddar ŵr Gerald, fel mam gariadus a mam yng 
nghyfraith gefnogol i Kevin a Julie, i Andrea a John ac i Heath 
a Julie. Fe gofiwn am Hilary fel mam-gu a hen fam-gu falch i’w 
hwyrion a’i gor-wyrion ac fel chwaer dyner a modryb garedig. 

Ganwyd a magwyd Hilary yn Oddfellows Street, 
Ystradgynlais. Wedi gadael ysgol bu’n gweithio mewn sawl lle 
yn yr ardal gan gynnwys y Tic Toc. Pan ddaeth yr amser i Hilary 
ymddeol fe roddodd hynny fwy o amser iddi fwynhau ei 
diddordebau gan gynnwys gwyliau, siopa a chyfle i 
gymdeithasu gyda’i theulu a’i ffrindiau. 

Rhown ddiolch am fywyd Hilary a chydymdeimlwn â’i theulu 
yn y golled. 

DYMUNO’N DDA I GYFEILLION ANNWYL 
Gwaetha’r modd, nid yw Phil a Nerys Davies wedi mwynhau’r 
iechyd gorau ers peth amser bellach. Ar hyn o bryd mae Phil 
yng Nghwrt Enfys am ysbaid tra bod Nerys yn atgyfnerthu yn 
Ysbyty Ystradgynlais, yn dilyn llawdriniaeth. 

Mae’n anodd iawn ar y ddau ohonynt ar hyn o bryd. Mae eu 
ffrindiau ymhob man yn meddwl amdanynt ac am ddymuno’r 
gorau iddynt. 

Cyfeilles arall sydd wedi cael lle cynnes iawn yn ein 
calonnau yw Colleen gan ei bod wedi cael sawl tro annisgwyl 
yn ddiweddar. Ar hyn o bryd mae ‘nôl ar ei haelwyd glyd a 
chynnes ac yn raddol teimlo’n well ac yn atgyfnerthu. Mae hyn 
yn newyddion da i bawb. 

Pob dymuniad da i’r cyfeillion annwyl hyn. 

CYDYMDEIMLO 
Daeth y newyddion trist am farwolaeth Caryl Chiswell, Pant-
teg a hithau’n 99 mlwydd oed. Bydd teyrnged iddi’n 
ymddangos yn Llais mis Mai. Cydymdeimlwn â Huw yn ei 
golled. 
 

 
MIS MAWRTH 
Heulwen, rhu’r llew a’i alar - llif a rhew,  
Llef yr oen ar dalar.  
Cwyno o’r blodyn cynnar 
Hyder a hau ar dir âr. 

Englyn o waith Evan Jones a ddaeth o Landdewi Brefu i 
weithio yn y pwll glo lleol. Priododd Angharad Williams o’r Bryn 
ac rwy’n siŵr fod rhai o’r darllenwyr yn cofio eu plant, sef John 
Aneurin, Gilmor, Jenny (Price) a Peggy (Higgs). Enillodd nifer 
o gadeiriau eisteddfodol. Mae rhai ohonynt yng nghapel 
Cwmllynfell. Wrth chwilota des ar draws englyn arall o’i eiddo 
sydd yn briodol iawn yn y cyfnod rydym ynddo nawr. 

Y FFLIW 
Â’i hanadl yn wenwynig, â i’w hynt Fel hen wrach fileinig;  
Pan yw’n fwrn daw â’i dwrn dig  
A llorio gwalch a lloerig. 

MARWOLAETH 
Ar fore oer a gwyntog fe ymgasglodd torf fechan ar y fynwent 
i ffarwelio â Lyn Kendrick, Heol Gwilym, a fu farw mor 
annisgwyl ar ôl derbyn triniaeth yn yr ysbyty. Cofiwn am Julie 

YSTALYFERA

CWMLLYNFELL

a’r meibion: Jason a Simon a’r teulu oll yn eu galar. 
Daeth newyddion trist hefyd am farwolaeth Adrian Jones, 

Lewis Avenue, yn yr ysbyty ym Mirmingham. Estynnwn bob 
cydymdeimlad â Sandra a’r teulu yn eu galar. 

CLAWDD YWAIN 
“Pentref Stryd” milltir o hyd rhwng Cwmllynfell a Chwmtwrch 
yw Ystradowen. Ni fu sôn amdano yn hanesyddol cyn cychwyn 
y ddeunawfed ganrif, a hynny am iddo fod yn gartref i’r 
Parchedig Llewelyn Bevan, gweinidog cyntaf Eglwys 
Annibynnol Cwmllynfell, ond mae yna gyfeiriad ar gychwyn y 
drydedd ganrif ar ddeg i’r bryncyn crwn o dywod pur sydd wedi 
sefyll yn ei ganol ers deg mil o flynyddoedd. “Drymlin” yw’r term 
daearyddol a ddefnyddir i’r math yma o dirffurf, sef tomen o 
dywod dyddodwyd gan nant, neu nentydd, llifodd o dan Gap 
Iâ Môr yr Iwerddon yn ystod yr Oes Iâ Olaf. Adnabyddir y 
bryncyn heddiw fel Tomen Owen ond Clawdd Ywain oedd ei 
enw yn ystod yr 
Oesoedd Canol 
Cynnar, gyda’r gair 
clawdd yn golygu ffin 
neu derfyn fel yng 
Nghlawdd Offa 
(Offa’s Dyke). 
Roedd y clawdd yn 
sicr yn bwysig iawn, 
fel ffin a safle gwych 
i wylwyr cyn-
bennaeth llwyth lleol o’r enw Ywain pan gafodd ei enwi mewn 
Siarter Brenhinol arwyddwyd gan Ioan, Brenin Lloegr, yn 1204. 
Roedd Ioan y flwyddyn honno yn berchen ar yr holl dir i’r 
dwyrain ac i’r de o’r clawdd pan drosglwyddodd y tir oedd 
ganddo i’r de orllewin, i’w ffefryn ar y pryd, William de Braose, 
Pedwerydd Arglwydd Bramber yn ne ddwyrain Lloegr, a’i 
wneud yn Arglwydd ar Arglwyddiaeth Normanaidd Gŵyr. 
William, yn barod, oedd un o arglwyddi mwyaf pwerus a 
chyfoethog y Mers Cymreig (Welsh Marches) a chollodd 
popeth oedd ganddo i’r brenin pan syrthiodd allan o ffafr Ioan 
yn 1208. Roedd ei enw, fodd bynnag, yn barod yn un ffiaidd i’r 
Cymry oherwydd ei weithred gywilyddus yng nghastell y Fenni 
yn 1175. Ar ôl gwahodd tri o dywysogion Cymreig, gyda’u 
dilynwyr, yn ddiarfog i wledd Nadolig y flwyddyn honno i drafod 
achwyniadau, ymosodwyd arnynt a’u llofruddio gan ddynion 
arfog William. Mae’r hen ffin drwy ymyl Clawdd Ywain, sef 
Tomen Owen heddiw, yn para o hyd, ond mae plant, oed ysgol 
gynradd, pentref Ystradowen wedi derbyn eu haddysg ym 
mhentref Brynaman Uchaf, tair milltir i ffwrdd tua’r gorllewin, 
ers 2010. Nid oes drymlin o unrhyw fath yn agos i’w 
hystafelloedd dysgu. Faint o hanes Clawdd Ywain felly sydd 
yn cael ei ddysgu iddynt y dyddiau yma?  

Hywel Gwyn Evans 

  

YR ALLT-WEN 
Mae pobol yr Allt-wen yn hynod o falch o orchest ddiweddaraf 
Marc Rees, mab y diweddar Jean a Tom Rees, Penygraig a 
brawd Paul a Sharon, oherwydd ef sydd wedi cynllunio’r 
patrwm ar baneli ochrau’r bont newydd drawiadol yn Abertawe 
- Pont Bae Copr - sydd yn mynd ar draws Heol Ystumllwynarth 
gerllaw’r Ganolfan Hamdden - patrwm o 2756 o siapiau origami 
a dorrwyd gyda laser. 

CYMWYNAS KEITH 
Keith Jones, Clos Llwynallt gyda’r ddau gwpwrdd cyfnewid 
llyfrau newydd, llawn o lyfrau Cymraeg a Saesneg i blant ac 
oedolion, sydd wedi eu gosod yng ngardd gymunedol yr Allt-
wen. Keith Jones fu’n creu’r cypyrddau a Cerianne Kieft fu’n 

YR ALLT-WEN
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gyfrifol am eu haddurno. Ariannwyd y llyfrgelloedd bach 
cymunedol hyn gan Gyngor Cymuned Cilybebyll drwy gronfa’r 
Cadeirydd Sioned Williams, a gan Gwmni Lliw Building 
Supplies. Y Cynghorydd Chris Jones drefnodd y prosiect. 

 

 
LLWYDDIANT BACHGEN LLEOL 
Braf iawn yw clywed llais Ian Price yn gyson ar radio a theledu 
yn rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr CBI Cymru. Yn ogystal 
â siarad ar y cyfryngau, mae’n ysgrifennu’n helaeth ar faterion 
yn ymwneud â’r byd busnes, mewn cylchgronau busnes ac yn 
y wasg leol a chenedlaethol. Ef yw’r prif gyswllt rhwng 
aelodau’r CBI yng Nghymru â Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Magwyd Ian ym mhentre’r 
Rhos a mynychodd Ysgol Gynradd y Rhos ac Ysgol Gyfun 
Cwmtawe. Mae’n byw erbyn hyn yn y Mwmbwls. Ymfalchïwn 
yn ei lwyddiant.  

 
Y TABERNACL 
Edrychwn ymlaen at ail-ddechrau ein gwasanaethau yn y 
Capel ar 4 Ebrill gydag oedfa Gymun o dan ofal Eric Francis. 
Bu’n aeaf hir i bawb ac fe fydd hi’n braf icael cwrdd â’n gilydd 
unwaith eto adeg y Pasg. 

CYDYMDEIMLO 
Trist oedd clywed am farwolaeth David Davies, Stryd Hopkin, 
Pontardawe, gŵr Mair a mab yng nghyfraith Eunice Williams. 
Estynnwn ein cydymdeimlad â’r teulu oll. 

CWM CARTREF 
Daeth newyddion da i nifer o’n haelodau yn ddiweddar wrth 
iddynt glywed y byddent yn cael ymweld â’u hanwyliaid yn 
“Cwm Cartref” wedi cyfnod hir o absenoldeb. 

PRIODAS DIEMWNT 
Llongyfarchiadau mawr i Eric ac Ann Francis at ddathlu eu 
Priodas Diemwnt ar 11 Mawrth, 60 mlynedd ers iddynt briodi 
yng nghapel Beulah, Cwmtwrch yn 1961. 
Cysylltodd ei merch, Gaynor â Rhys Meirion ar y rhaglen “Ar 
eich cais” i ofyn iddo chwarae Ryan yn canu “Myfanwy” iddynt 
i nodi’r achlysur. Ein dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt. 

COFIO BETTY GEORGE 
Trist oedd clywed am farwolaeth Betty George, Godre’r graig, 
person serchus a chyfeillgar a hynod o ddiwylliedig. Bu’n aelod 
gwerthfawr o Ferched y Wawr, Ystalyfera lle bu’n drysorydd 
am flynyddoedd lawer. Pan orffennodd Cangen Ystalyfera 
daeth yn aelod ffyddlon iawn o gangen Pontardawe. 
Cydymdeimlwn yn ddwys â’r teulu oll yn eu hiraeth. 

RHOS A GELLI-NUDD

PONTARDAWE

 
MARWOLAETH 
Blin oedd clywed am farwolaeth Brian Partridge, Tŷ Capel yn 
78 oed. Fel angladdau heddiw dim ond y teulu oedd yn gallu 
bod yn yr Amlosgfa ym Margam, er bod cymdogion yn dangos 
eu parch ar ochr heol y pentre’. Cydymdeimlwn yn ddwys â’r 
plant yn eu hiraeth. 

TAITH 
Dewch ‘da fi am wâc arall mis hwn. Dechrau o’r Ganolfan 
Chwaraeon ym Mhontardawe a cherdded ar hyd y llwybr gyda’r 
afon Tawe tua’r môr. Cyrraedd y man lle mae’r gamlas yn dod 
i’r golwg. Yr oeddwn wedi bwriadu dilyn y cnel ymlaen i’r 
groesffordd yn Nhrebannws ond newidiais fy meddwl a dringo’r 
llwybr ifyny i’r heol fawr. Croesi ac ymweld â hen fynwent y 
Methodistiaid Calfinaidd, cangen o gapel Llwynbrwydrau. Y 
bedd yr oeddwn am ei weld oedd teulu Thomas’ Maes Iago. 
Collwyd y mab, William John yn Ebrill 1919 a chladdwyd ym 
mynwent “Bouzincourt Ridge”, Albert, Ffrainc. Cafwyd ei 
anrhydeddu â’r “Military Medal” am ei ddewrder ac fe’i 
throsglwyddwyd i’w fam a’i dad. Naddwyd ei enw ar garreg 
bedd y teulu. Ymlaen â mi ifyny tyle serth Glynmeirch cyn dod 
i’r bont fawr brydferth, troi i’r dde a dringo eto tuag olion hen 
reilffordd. Y bwriad gwreiddiol i’r rheilffordd oedd ei ymuno â’r 
GWR (Great Western Railway) oedd yn dod o Frynaman trwy 
Gwaun Cae Gurwen ac yna lawr Cwmaman i Abertawe. 

Yr oedd yn ddiwrnod braf ac wrth gerdded ar hyd y 
rheilffordd nid oedd sŵn, heblaw’r adar a chwmni gwiwerod. 
Cyrraedd y man lle mae twnnel yn mynd o dan yr “Uplands” 
ond roedd cymaint o dyfiant methais a gweld yr agoriad. Yna 
parhau a chyrraedd yr heol, troi i’r chwith a dringo eto nes 
cyrraedd llwybr sy’n arwain at fynydd Gellionnen. Mae’r twnnel 
yn parhau nes ei fod yn dod i’r golwg tu cefn i hen ystâd y 
Gilbertson’s ac ymlaen uwchben y felin flawd yn Rhyd-y-fro ac 
yna heol y Baran. Daeth y Rhyfel Byd Cyntaf a bu rhaid atal y 
gwaith ar adeiladu’r rheilffordd. Yr oedd y gweithwyr yn byw 
mewn cytiau dros dro. Yr oedd dau ohonynt yna tan tua ugain 
mlynedd yn ôl, ac yr oedd disgynyddion un teulu yn byw yn un 
ohonynt hyd nes y buont farw. 

Ond yn ôl at y daith: yn lle canlyn y rheilffordd troi i’r dde 
tua’r pentre’ ond cyn cyrraedd cyfle i dalu teyrnged wrth fedd 
un sydd ym mynwent y Wesleaid Cymraeg a adeiladwyd yn 
1845. Adeiladwyd capel newydd Horeb ym Maes Iago ym 
1905. Nes ymlaen ar y dde mae Eglwys yr Holl Saint a 
agorwyd gan Arthur Gilbertson, er cof am ei dad, ond bellach 
yn dŷ preifat ond mae’r fynwent ar agor i’r cyhoedd. Heibio rhes 
o fythynnod ac yna cyrraedd yr heol fawr, ac ochr draw mae 
Adulam y Bedyddwyr, sydd hefyd wedi cau. 

Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r daith, a’ch traed lan yn 
gysurus! 

CAPEL Y BARAN 
Er bod y capel hyd yma heb agor ar gyfer gwasanaethau, rhaid 
ymweld â’r lle yn gyson, yn enwedig ar ôl tywydd garw. Ac yn 
ystod y tywydd braf ddechrau Mawrth mwynhau’r golygfeydd 
dros bae Abertawe mor bell â Gwlad yr Haf. Ond yn agosach 
gweld yr hen lwybrau lle cynt y rhedwn; llwybrau ac ôl traed 
addolwyr ddoe arnynt. Bellach mae ‘na wahanol fathau o 
gerddwyr yn eu troedio: cerddwyr sydd yn mynd heibio’r capel 
yw’r rhain. Peth prin iawn oedd y cerddwyr hyn flynyddoedd yn 
ôl. Cofiaf i ddau ohonynt yn gwisgo ‘shorts’ yn gofyn i’r hen 
gymeriad Twm Ty’n-y-waun “are we on the right way to 
Ammanford”. Ymateb Twm oedd “shwd licech chi fod yn gall 
am bump muned”. ‘Roedd bron pob tyddyn a llwybr swyddogol 
neu answyddogol yn rhedeg drwyddi ac roedd ‘na elfen 
gymdeithasol i rain oherwydd bydde cyfle am sgwrs. Roedd 
gwahanol statws i’r hen lwybrau yma, rhai yn llwybrau troed, 
eraill yn ffyrdd ceffyl (bridle path). Ac fel rhyw asgwrn cefn i 

RHYDYFRO
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Fynydd y Gwair yr hen ffordd Rufeinig o Gwm Clydach i’r 
Betws ac ymlaen i Landeilo. Cofiaf yn dda adran priffyrdd 
Abertawe yn gosod wyneb tarmacadam arni tua’r flwyddyn 
1950, gan orchuddio’r wyneb o gerrig a osododd y Rhufeiniaid 
gyda’u system o ffosydd i gadw’r dŵr rhag ei difrodi. Ar yr hen 
ffordd yma cyfansoddodd y prifardd Crwys gân i’r garreg filltir: 

Ffordd yr elych i Landeilo o Gwm Lôn, 
trwch o fwswgl ar ei thalcen 
a gwellt y mynydd am ei bôn, 
yno saif hen garreg filltir, 
llafn un wyneb, garw’i bryd, 
”deuddeg milltir i Landeilo” 
yw ei stori dyna i gyd. 

Ar fan uchaf Mynydd y Gwair saif olion hen gaer a godwyd gan 
Arglwyddi Normanaidd Gŵyr “Pen-lle’r-castell”. Mae’r safle ar 
y ffin rhwng tiriogaeth y Normaniaid a thiriogaeth Arglwyddi 
Cymraeg y Deheubarth - rhyw fath o ‘outpost’ yn “No man’s 
land”. Yn ôl yr haneswyr dinistriwyd y gaer ddwywaith gan y 
Tywysogion Cymreig. Beth bynnag mae’n werth ymweld â’r 
safle ar ddiwrnod braf i weld y golygfeydd godidog i bob 
cyfeiriad. Ar lafar gwlad dywedwyd fod modd gweld tua saith 
castell o’r lleoliad, a’r amlycaf Castell Carreg Cennen sydd i 
weld yn glir â’r llygad noeth. Heddiw mae’r hen adfail yn wyliwr 
tawel dros tua deugain o felinau gwynt - ond stori arall yw 
honna. 

EW 

 
PEN-BLWYDD 
Fel aelodau Pantycrwys llongyfarchwn Vince James ar ddathlu 
ei ben-blwydd yn 80 fis diwethaf. Yn ŵr i Audrey maent yn byw 
ar Heol y Lôn, Clydach. Yn dad i Darren a Miranda, mae’n dad-
cu i saith o wyrion, yn cynnwys Tirion (Williams) sy’n byw ar yr 
Allt-wen, a ddathlodd ei phen-blwydd yn 18 oed dau ddiwrnod 
ar ôl ei thad-cu. Pob dymuniad da i’r ddau ohonynt. 

CYDYMDEIMLO 
Fel cymuned cydymdeimlwn â theulu Celia Evans, Stryd 
Down, Clydach a fu farw ym mis Mawrth yn 100 oed. Roedd 
yn wraig i’r diweddar Isaac (Lluest Isaf) ac yn fam i Wyn a’r 
ddiweddar Anita. Roedd Isaac Evans yn frawd i’r ddiweddar 
Maggie Jewell, mam Gordon, Audrey (James) a Nesta 
(Hopkinson). Hefyd cydymdeimlwn fel cymuned â theulu John 
Richards, gynt o Heol Rhyddwen ar y Graig, yn dilyn 
marwolaeth sydyn ei fab Christian ddechrau mis Mawrth. 

GARDD GYMUNEDOL 
Yn dilyn llwyddiant yr Ardd Gymunedol yng Nghlydach mae 
menter tebyg wedi dechrau ar y Graig. Eisoes mae borderi 
wedi eu codi a phridd wedi gosod yn barod ar gyfer plannu pan 
ddaw’r Gwanwyn. Mae’r ardd ar dir y Cyngor Cymuned ger 
Ffordd Elen. 

  

CRAIG CEFN PARC

 
 
 

 
Dim newyddion ond edrychwn ymlaen at y cyfnod pan allwn 
gwrdd eto yn Nebo. 

 
MERCHED Y WAWR 

 

Dyma lun o ffenest Audrey James 

 

Silff ben ffenest Iris Williams 

 

Cip o’r Ysgrifennydd ar ddydd Gŵyl Dewi. 

Yn ystod y mis mae Merched y Wawr ledled Cymru wedi bod 
yn brysur. Darparwyd rhaglen helaeth, yn gyrsiau crefft a 
sgyrsiau difyr. Fel Cangen Clydach fe groesawon ni’r Parchg 
Beti Wyn James, o Gaerfyrddin i siarad â ni dros Zoom. Mae 

FELINDRE

CLYDACH
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Beti Wyn yn adnabyddus i bobl Clydach, yn ferch i Walford a’r 
ddiweddar Mary Davies, un o’n haelodau ffyddlon a fu farw 
llynedd. Teitl ei sgwrs oedd “Rhaid i bob taith ddechrau a 
gorffen yn y cartref”. Gan gofio am y cyfnod clo mae’n amlwg 
bod Beti Wyn wedi bod yn cerdded tipyn. Fe aeth â ni ar daith 
a chysylltodd y cyfan gydag emyn donau: Bryn Myrddin, Builth 
a Thyddewi. Clywsom am y daith a wneir gan aelodau ei 
gofalaeth adeg y Pasg i Fryn Myrddin i osod croes, cip ar Dŷ 
Esgob Tyddewi sydd gyferbyn â chartref Beti Wyn a hefyd ar 
fedd David Charles. 

Roedd yn noson addysgiadol iawn a braf oedd gweld nifer 
o aelodau o ganghennau eraill o’r Rhanbarth wedi ymuno gyda 
ni. 

Ym mis Ebrill bydd aelodau o Ferched y Wawr yn cerdded 
- CURO’R CORONA YN CAMU - cadw cyfrif o bob cam ac 
anelu cyrraedd miliwn o gamau yn ystod y mis. Sialens arall? 

CYTÛN 
Cynhaliwyd Astudiaethau Beiblaidd adeg y Grawys dros Zoom 
dan nawdd Cytûn Clydach. Arweiniwyd y sesiynau gan y 
Parchedigion Leslie Noon, Dewi Hughes, Dr Alan Cram a 
Robat Powell. Dilynwyd llyfr newydd Llwybrau’r Saint fel sail i’r 
astudiaethau gan ddilyn Dewi Sant, Gwenfrewi, Illtud a 
Melangell. Cafwyd cyfle i rannu i grwpiau dwyieithog i drafod - 
cyfrwng newydd i nifer ohonom dros Zoom. 

CWRDD GWEDDI’R BYD  
Oherwydd y Covid nid oedd yn bosibl cwrdd wyneb yn wyneb 
i gynnal yr oedfa flynyddol ar ddechrau mis Mawrth yn ôl ein 
harfer. Diolchwn i’r Parchg Pam Cram am drefnu oedfa rithiol 

yng Nghlydach. Roedd yr oedfa’n 
ddwyieithog a chymerwyd rhan gan aelodau 
o eglwysi Sant Benedict, San Michael 
Trebanos, y Santes Fair, Capel y Nant ac o 
Eglwys Unedig Sgeti. Gellir gweld yr oedfa 
drwy gyfrwng Youtube ar safle Eglwys 
Unedig Sgeti/Sketty Uniting Church. 
Paratowyd yr oedfa gan wragedd Vanuatu, 
ynysoedd gwasgarog rhyw 1,100 o 

filltiroedd i’r dwyrain o Awstralia yn ne-orllewin y Môr Tawel ar 
y thema ‘’Adeiladwch ar Sylfaen Gadarn’’. 

CYMORTH CRISTNOGOL 
Rhwng Ionawr a Rhagfyr llynedd casglwyd £4,900 tuag at 
Gymorth Cristnogol. Drwy ymdrechion Dr Alan Cram a Huw 
Bowen yn beicio, Fiona a’r pianothon a chyfraniadau unigolion 
ac eglwysi fe wireddwyd y swm yma er gwaethaf y pandemig. 
Mae rhagor o gynlluniau ar waith ar gyfer eleni ym mis Mai. 
Mae Alan yn barod i gael ei noddi wrth feicio eto. 
Mae sôn am gael cwis rhithiol dros Zoom ac mae Capel y Nant 
wrthi yn trefnu ocsiwn. Os oes gennych nwyddau i gyfrannu at 
yr ocsiwn danfonwch lun a gwybodaeth at Fiona Gannon. 

CAPEL Y NANT 
Roeddem ni i gyd yn falch iawn o weld ein harweinydd Robat 
Powell yn arwain y gwasanaeth ar fore Sul ym mis Mawrth ar 
S4C. Rydym yn ddiolchgar iawn iddo am ei arweiniad a’i waith 
diflino. Mae nifer o’r aelodau wedi bod yn weithgar iawn yn 
cyfrannu at ein haddoliad yn ystod y cyfnod clo - arwain 
oedfaon a threfnu’r dechnoleg i alluogi pobl i ymuno yn gyson. 
Rydym wedi cynnal oedfaon ers yr haf diwethaf bob Sul, hefyd 
Cannwyll y Nant, oedfa ugain munud o weddi bob nos Fawrth 
am 6.30 o dan ofal Fiona a hefyd sesiynau Hwyl a Joio bob 
pythefnos i’r plant. Hefyd dosberthir crynodeb o’r oedfa Sul i 
bob aelod drwy e bost neu aelod yn dosbarthu. Er nad ydyn 
yn gallu cwrdd â’n gilydd mae wedi arbed llawer o amser a 
chostau teithio! Mae rhai pobl sydd ddim yn gallu teithio i oedfa 
wedi gallu bod yn rhan o oedfa ac wedi bod o fendith yn yr 
unigrwydd hwn. Yn ddi-os mae Zoom yma i aros. 

BETH YDYCH WEDI DYSGU/GYFLAWNI DROS Y CYFNOD CLO? 
Ers blwyddyn rydym wedi bod yn gaeth i’r tŷ, heb fod ymhell. 
Mae rhai wedi manteisio ar baentio’r tŷ ac mae nifer, fel fi siŵr 
o fod, wedi dod i ben â chwblhau darn o grefft. Dysgais gwiltio 

rai blynyddoedd yn ôl. Dwi ddim yn arbenigwr ond rwy’n hoffi 
cael sialens nawr ac yn y man. Wel am sialens! Gwnïo cwilt i’r 
plant yn gyntaf ac yna i’r wyrion oedd y nod.. 

Braf oedd cael cyflwyno dau gyda’r clo bach ddydd Sadwrn 
diwethaf, un i Elin ac Aidan a’r llall i Ioan. 

 

 

COLLEDION 
Mae nifer o ddigwyddiadau trist wedi bod yn ystod y cyfnod 
hwn yn y pentref a nifer o deuluoedd wedi colli anwyliaid, yn 
deulu a ffrindiau. 

Yn ddiweddar bu farw Beti (Franks) Griffiths, gweddw Bilo 
a mam Lynette, Susan ac Ian, o Gaemawr, Clydach. Bu Beti 
yn nyrs yn Ysbyty Treforys ac yn ofalgar iawn. Roedd wastad 
ar waith ac yn ofalus o’i theulu mewn argyfwng. Er bod ganddi 
blant ei hunan fe ofalodd am blant eraill yn y teulu ar ôl colli ei 
mam. Cofiwn a diolchwn amdani fel ffrind a chymdoges braf a 
chyfeillgar. 

Y CYNGOR CYMUNED 
Bu’r Cyngor yn rhannu nawdd a grantiau i nifer o glybiau 
chwaraeon, Cymdeithas y Gamlas, Clwb Ieuenctid Capel 
Gellionnen, Men Shed a’r Ardd Gymunedol. 

Tynnwyd y coed Nadolig o’r stryd fawr a gosodwyd baneri’r 
Ddraig Goch a Dewi Sant yn eu lle, er mwyn cofio am ein 
nawddsant a chefnogi Cymru yng nghystadleuaeth rygbi’r 
chwe gwlad. Mae cennin Pedr hefyd wedi’u plannu er mwyn 
croesawu’r Gwanwyn. 

Cynhaliwyd cystadleuaeth i rai dan 16 oed a’r dasg oedd 
chwilio am ymatebion creadigol ar ffurf lluniau, cerddi, 
ffotograffau, caneuon i’r cwestiwn “Beth sy’n dy wneud yn falch 
o fod yn Gymro neu Gymraes?’’ 

Gosodwyd gatiau arbennig ar y dramffordd sy’n rhedeg o 
Forge Fach i Bont y Lon er mwyn diogelwch i’r cerddwyr. Mae 
beiciau modur wedi bod yn creu trafferthion ar hyd y ffordd yma 
ac ar y mynyddoedd uwchben Craig Cefn Parc. 

ANGEN GYRWYR 
Mae Belinda Gardner a’r Man’s Shed yn apelio am yrwyr i 
wirfoddoli i weithio yn ardal Clydach. Os oes gennych ychydig 
oriau sbâr yn wythnosol ac yn barod i gynorthwyo. Byddwch 
yn derbyn tâl am betrol a bydd yswiriant yn gofalu am unrhyw 
amryfusedd. Efallai bydd angen cymryd rhai i’r ysbyty, 
meddygfa, deintydd, swyddfa bost ac yn y blaen. 

Cysylltwch â Belinda os ydych yn barod i helpu. Ffôn 07395 
138201 neu E-bost: eg123@sky.com
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TREBANNWS
TEYRNGEDAU 
Gyda thristwch enfawr, clywid am farwolaeth Paul Phillips, neu 
‘Paul Man’ fel yr adnabuwyd gan bawb, yn 39 oed. Roedd Paul 
yn fab annwyl i Anne a’r diweddar Terry, Heol Abertawe, ac yn 
frawd cariadus i Ryan a Mark. Cydymdeimlwn yn ogystal gyda’i 
gariad, Sarah, a’i holl ffrindiau. Talwyd teyrngedau hyfryd iddo 
ar y gwefannau cymdeithasol, gyda nifer o bobl yn cyfeirio ato 
fel “cymeriad annwyl” a “gŵr bonheddig”.  

NEWYDDION O’R YSGOL 
Braf oedd cael cyflwyno holl ddisgyblion Blwyddyn 6 â’u ‘hwdis’ 
sy’n nodi’r ffaith eu bod yn eu blwyddyn olaf yn yr ysgol 
gynradd, cyn symud ymlaen i’r ysgol uwchradd ym mis Medi. 

 

 
Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai prysur iawn, gyda’r 
plant yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau, yn enwedig 
rhai i hybu eu lles meddyliol. Bu plant Blwyddyn 1 a 2 yn gwnïo 
patrymau hyfryd ar ddefnydd, disgyblion yr Adran Iau yn 
cymryd rhan mewn tasgau corfforol, gweithgareddau myfyrdod 
ac yoga, a phlantos y Derbyn yn coginio bwydydd blasus. 

 

 
Yn anffodus, ni chafwyd Eisteddfod 
Ysgol Dydd Gŵyl Dewi eleni, ond diolch 
i ymdrechion Mrs Hart a Mrs Grinter, dan 
arweiniad medrus Mrs Rhianydd 
Williams, cafwyd Eisteddfod rithiol ‘ar-
lein’. Bu’r plant yn cystadlu mewn 
amrywiaeth o dasgau a gweithgareddau, 
megis clocsio, perfformio dawns i 
gerddoriaeth Cymraeg, tynnu ffotograff 
o rywle arbennig yn yr ardal leol a 
chanu’r anthem gyda’r teulu. Cafwyd 
ymdrechion anhygoel gan y plant i gyd. 
Estynnwn ein llongyfarchiadau mawr i 
Tyler am ennill Cystadleuaeth y Gadair i’r disgyblion hŷn, gyda 
Mabli ac Evan yn ail ac yn drydydd. Yn ogystal, da iawn Isaac 
am ennill y wobr lenyddol ym Mlwyddyn 3 a 4, gyda Jenson ac 
Oscar yn yr ail a’r trydydd safle. 

RYGBI 
Ychydig iawn ohonom fyddai wedi disgwyl gweld Cymru yn 
Bencampwyr y Chwe Gwlad eleni! Ennill pedair gêm gyntaf y 
gystadleuaeth, gan gynnwys cipio’r Goron Driphlyg yn erbyn y 
Saeson, cyn colli o drwch blewyn i’r Ffrancod ar eu tomen nhw! 
Ac wrth gwrs, un a oedd yn gwbl greiddiol i lwyddiant y tîm 
oedd ein Justin Tipuric ni. Fel dw i wedi dweud eisoes yn y 
golofn hon, mae ganddo ddoniau rhyfeddol fel chwaraewr, a 
hynny ym mhob un agwedd o’r chwarae. Adlewyrchwyd 
hynny’n berffaith gan ei gic bwt (grubber kick) gelfydd a 
arweiniodd at gais gan Josh Adams yn erbyn ‘Les Bleus’. 
Llongyfarchiadau mawr i Justin; mae’r pentref, y cwm a’r wlad 
yn browd iawn ohonot ti. 

Un arall sydd â’i wreiddiau yn nhir Trebannws yw canolwr 
ifanc y Gweilch, Tiaan Thomas-Wheeler, sydd yn ddiweddar 
wedi arwyddo cytundeb newydd gyda’r rhanbarth. Magwyd ei 
dad, Anthony, ar dyle Gwrach y Llwynau, a bu’n ddisgybl yn yr 
ysgol bentref. Cofiwn iddo hefyd chwarae am flynyddoedd fel 
blaenwr cydnerth i dîm Trebannws. Mae tad-cu Tiaan yn dal i 
fyw yn y pentref.  

RHAGLEN JONATHAN 
Yn dilyn llwyddiant y gyfres arloesol ‘It’s a Sin’ ar Sianel 4, 
gwahoddwyd un o sêr y gyfres, Andria Doherty, a anwyd a’i 
magwyd yn Nhrebannws i fod yn un o westeion Jonathan 
Davies ar ei raglen ar noswyl gêm Cymru yn erbyn Ffrainc. 
Siaradodd yn neilltuol o dda am ei rôl yn y gyfres wych, ei 
phrofiadau fel actores anabl a’i chefndir yn yr ardal hon. Un o 
gyflwynwyr y rhaglen yw Sarra Elgan Easterby, sydd wrth gwrs 
yn ferch i gyn-asgellwr Cymru a’r Llewod, Elgan Rees, a 
dderbyniodd ei addysg gynradd yn Ysgol Trebannws ar 
ddiwedd y 1950au a’r 60au cynnar. 


