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Trigolion y Cwm yn Ymateb i’r Pandemig
Teimlwyd llymder a noethni’r gaeaf yn fwy nag
‘gweld eisiau
erioed eleni. Roedd y pryder yn feunyddiol,
gwylio rygbi byw
gwelwyd cymaint o ddioddefaint ac fe gollwyd
ar brynhawn
unigolion annwyl iawn. Cofiwn bob un o drigolion
Sadwrn, a chwrdd
yr ardal hon a gollwyd yn ystod y cyfnod echrydus
â ffrindiau dros
hwn.
beint yn y clwb.’
Siaradodd Llais gyda thrigolion y cwm am
Dywedodd
effaith y pandemig ar eu bywydau, sut mae eu
Rachel Williams o
pentrefi wedi ymateb a beth yw eu gobeithion ar
Bontardawe bod
gyfer y dyfodol.
methu cwrdd â’i
Bron i flwyddyn ers i ffordd o fyw pobl newid
ffrindiau’n heriol:
Rachel Williams yn gweld
dros nos, cyfaddefodd nifer a holwyd mai’r peth
‘does dim i
eisiau cwrdd â’i ffrindiau
anoddaf ynglŷn â’r cyfnod yw’r hiraeth am weld
ddishgwl ‘mlaen
aelodau eu teulu. Roedd cyfnod y Nadolig yn
ato fe. Ar y penwythnosau bydden i mas gyda’n
wahanol iawn i gynifer gan
ffrindiau – ond dyw ‘ny ddim yn bosib nawr.’
fod cyfyngiadau’r
Mae nifer wedi dangos eu pryder am effaith y
Llywodraeth yn golygu na
cyfnod ar blant hefyd. Am yr ail waith mewn
allai teuluoedd ddathlu yn
blwyddyn mae’r ysgolion wedi gorfod cau ac ers
eu modd arferol.
mis Ionawr maent wedi bod yn dysgu o adref.
Er hynny, roedd nifer
Soniodd nifer am y modd y maent yn
yn diolch am y dechnoleg
cydymdeimlo gydag athrawon a phenaethiaid
sy’n caniatáu eu bod yn
sy’n gorfod gwneud eu gorau glas i gynnig yr
gallu gweld ei gilydd dros
addysg orau posibl i blant o bob oed, yn wyneb
sgrin o leiaf.
amgylchiadau anodd dros ben.
Soniodd Nest Davies
Roedd llawer o’r rhai a holwyd yn awyddus i
Nest Davies yn ymuno
â chyfarfodydd dros
o’r Allt-wen bod y cyfnod
ddiolch yn gyhoeddus i’r athrawon yn ogystal ag
Zoom
wedi ei gorfodi i arbrofi
i’r gweithwyr allweddol eraill am eu gwaith diflino.
gyda rhaglenni newydd er
Dywed un person am weithwyr y
mwyn gallu addoli ar-lein a chwrdd
Gwasanaeth Iechyd, ‘Mae eu
ag aelodau cymdeithasau lleol.
dewrder a’u hymroddiad wedi bod
Soniodd eraill bod y cyfarfodydd
yn rhyfeddol’. Wrth drafod siopwyr
‘Zoom’ wedi bod yn rhywbeth i
lleol, soniodd un bod ganddo, ‘barch
edrych ‘mlaen atyn nhw.
enfawr iddynt am eu hymdrechion i
Er hyn, soniodd Dewi ac Annette
gadw bwyd ar ein bordydd’.
Hughes nad yw hynny, ‘hanner
Mae’r gymuned wedi ymateb yn
cystal â medru cwrdd wyneb yn
anhygoel. Mae Ogwyn Phillips yn
wyneb’. Soniodd sawl un am y
cyfeirio at ymdrechion aelodau ei
newid yn eu bywyd cymdeithasol,
Dewi ac Annette Hughes yn gymuned gan ddweud, ‘Rhaid
gydag un yn nodi cymaint mae’n
colli cymdeithasu
parhad ar y dudalen gefn
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LLAIS
Dyfodol newydd?

Mae’n ymddangos bod goleuni ar y gorwel wrth i’r gwanwyn
gyrraedd, gyda nifer yr achosion o’r COVID-19 yn dechrau
gostwng a nifer y rhai sydd wedi derbyn dos o’r brechlyn yn
codi bob dydd. Er hyn, fe fydd yn fisoedd lawer nes y bydd
ein bywydau yn dychwelyd i ryw fath o normalrwydd, ac
mae’n amlwg y bydd nifer o agweddau o’n bywydau byth yr
un peth.
A hithau’n flwyddyn etholiad, mae’n dda bod ein
hieuenctid yn cael cyfle i fynegi barn ynglŷn â’r dyfodol
newydd sy’n ein hwynebu, gyda phobl ifanc 16 a 17 oed yn
cael pleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau ein Senedd.
Mae’n gwbl allweddol bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Fel
mam i ddau sydd yn eu harddegau, ac fel aelod o fwrdd
llywodraethol Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur, credaf fod
ein pobl ifanc wedi eu taro’n galed gan effeithiau’r pandemig
a’r cyfnodau clo yn enwedig. Rhaid i’r ‘normal newydd’
flaenoriaethu eu hanghenion, wedi iddynt golli cyfnodau
helaeth o’u haddysg ynghyd â chyfleoedd y tu fas i’r ysgol
fel aelodau o dimau chwaraeon neu grwpiau celfyddydol,
ac wedi methu â mwynhau gweithgareddau a gwyliau
Cymraeg lleol a chenedlaethol. Mae nifer dda o blant ein
cwm hefyd wedi colli hyder wrth siarad Cymraeg yn sgil y
bylchau mawr hyn, heb fod ganddynt deulu sy’n medru’r
Iaith.
Bydd cynhadledd fawr yn digwydd y mis hwn ym
Mhrifysgol Abertawe (wel, ar-lein ar Zoom wrth gwrs!) i
drafod effaith y pandemig ar y Gymraeg a’r hyn sydd angen
i ni ei ystyried wrth symud ymlaen at y dyfodol. Un peth sy’n
sicr, mae cyfle am ddechrau newydd yn esgor ar gyfleoedd
o wneud pethau’n wahanol ond hefyd ar risgiau ein bod yn
colli golwg ar fanteision yr hen ffyrdd o wneud pethau. Mae’r
dulliau digidol o gwrdd, cyfathrebu a gweithio sydd wedi
datblygu yn ystod cyfnod y pandemig yn debyg o fod yn
nodwedd barhaol o’n bywydau bob dydd, er bod yna bryder
gwirioneddol y bydd hynny yn golygu bod miloedd o bobl
sydd heb fynediad at y we, heb wasanaeth band llydan
digonol, neu offer digidol yn cael eu cau allan a’u
hamddifadu. Rhaid sicrhau bod y dyfodol newydd yn un sy’n
cynnwys pawb, waeth beth eu hoedran, eu hincwm na ble
y maent yn byw. Mae’n wych ein bod ni bellach yn medru
darparu copi o’r Llais yn ddigidol i rai tanysgrifwyr, ond rwy’n
gwybod bod cael copi papur yn hanfodol i nifer fawr o’n
darllenwyr hefyd. Rhaid cofio am anghenion pawb wrth i ni
wynebu dyfodol newydd.
Sioned Williams

Golygydd mis Ebrill 2021

Gwenno Ffrancon a Gareth Richards
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda:
papurbrollais@gmail.com

MUNUD I FEDDWL
Pan ofynnodd Plotinus i Hamlet “beth oedd yn ei
ddarllen?” ei ateb oedd “geiriau, geiriau, geiriau”.
Mae geiriau yn bethau diddorol ac i’n pwrpas ni yn y llith
hon, gallwn ddweud fod pedwar dosbarth o eiriau. Yn y
lle cyntaf: geiriau a siaradir gennym, ac yn ail y geiriau
a glywir gennym. Ac yn drydydd: y geiriau a ‘sgrifennir,
ac yn bedwerydd y geiriau a ddarllenir. Yn ei hanfod,
felly, sŵn yw gair neu farc ar bapur.
Mae ystyr pob un gair yn ddibynnol ar ei bwrpas ym
meddwl yr un sy’n ei ddefnyddio.
Beth wnawn ni o’r adnod hon: “Ymlonyddwch yn yr
Arglwydd” (Salm 40:18)
Beth amdano’n ni’n meddwl ar hyd y llinellau? Yr
adeg honno, roedd mannau addoli’r wlad ar gau, gan
fod rhyw bla wedi dod yn erbyn y wlad, fel yn ein cyfnod
ni. Yn wyneb hyn roedd y Salmydd yn poeni ac yn
gofidio ynglŷn â chyflwr ysbrydol trigolion y wlad. Ei
gyngor oedd “ymlonyddwch yn yr Arglwydd” lle bynnag
i chi’n cael eich hunan.
Ceisia bwysleisio nad yw’r profiad o Dduw yn dibynnu
ar unrhyw fan arbennig. “Mae Duw yn llond pob lle,
presennol ymhob man” neu fel y dywed Wordsworth “I
felt a presence which disturbs”. Mae’n annog ni i
“droi i’m hystafell ddirgel,
Ti a minnau yno nghyd.
Profi gwerth y funud dawel,
Pan fo’r drystfawr oriau’r byd
Rho i’m glywed
Neges y distawrwydd dwfn”.
Ceisia bwysleisio fod ‘na rhai pethau am Dduw nad yw’n
bosib i ni wybod amdanynt heb ein bod yn ymlonyddu
yn ei bresenoldeb. Mae’n annog i ni, felly, wneud
defnydd ar foment i ddarganfod cyfathrachau newydd
rhwng nef a llawr a rhwng Duw a dyn. Ceisia Iesu, ei
hun, ddangos ei fod yn cymryd gair y Salmydd o ddifrif.
Roedd yr Ysbryd wedi ei annog: “Bore trannoeth, yn
gynnar iawn, cododd ef ac aeth allan. Aeth ymaith i le
unig, ac yno yr oedd yn gweddïo.”
Mae hynny yn ei hunan yn ddigon o esiampl i ni.
Wedi’r cyfan, yng ngeiriau Albert Schweitzer: “Nid
esiampl yw’r prif beth sydd yn dylanwadu ar eraill.
Hwnnw yw’r unig beth.”
Beth am weddi i gloi:
Yn nhawelwch a llonyddwch ein bod, Arglwydd dysg
i mi sut i weddïo. Pâr i ni wybod nad oes dim byd all
ddigwydd i mi heddi, na allaf i a Thi ddelio ag ef gyda’n
gilydd.
Gareth Hopkin

Erbyn Mawrth 20fed os gwelwch yn dda.

Ariennir Llais yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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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.

CORNEL NATUR
DEWI LEWIS

CYSYLLTIAD DIDDOROL
LLYFR ADAR
Sawl blwyddyn yn ôl prynais lyfr adar “The Birds of Glamorgan”
mewn siop lyfrau ail-law. Tu mewn y clawr roedd sticer yn dwyn
y geiriau
“This volume is presented by The Cardiff Naturalists’ Society
to Mr J. J. Neale, in recognition of his services as a Member of
The Committee to whom its compilation was entrusted.”
Dyddiad y gyfrol oedd 1900. Hyd yn
ddiweddar nid ystyriais pwy oedd J.
J. Neale. Wrth ymchwilio i hanes
eryrod (eagles) yng Nghymru
cofiais am hanes yr eryrod euraid
(Golden Eagles) a gafodd eu cadw
ar Ynys Sgomer. Fel mae’n
digwydd mae’r Cardiff Naturalists’
Society yn parhau i fodoli ac felly
dyma droi at eu safle ar y we.
Ganed J. J. Neale yn Swydd
Antrim yn 1854 yn fab i deulu
Saesneg. Dangosodd ddiddordeb
mewn byd natur yn ifanc iawn ond
bu’n rhaid iddo adael yr ysgol yn 12
mlwydd oed. Yn ddyn ifanc aeth i
weithio gyda’i frawd fel masnachwr tatws. Yn ystod y cyfnod
yma dysgodd Ffrangeg ac Almaeneg er mwyn hyrwyddo’r
busnes yn y gwledydd rheiny. Yn ddiweddarach fe feistrolodd
Sbaeneg hefyd. Roedd yn ddyn corfforol cryf ac yn ymddiddori
mewn sawl camp gan gynnwys codi pwysau, rygbi a beicio.
Wedi cyfnod yn gweithio i’w frawd sefydlodd J. J. Neale yng
Nghaerdydd ym 1884 gan sefydlu busnes gwerthu pysgod
gyda Mr West.
Roedd J. J. Neale yn berchen ar long pysgota ac o’r busnes
yma datblygodd ei ddiddordeb mewn byd natur yn arbennig
adar, trychfilod, cregyn a phlanhigion. Arweiniodd ei
ddiddordeb mewn adar iddo ymweld ag ynysoedd Sir Benfro
ac fe gymrodd les ddeng mlynedd ar Ynys Sgomer. Yn ystod
y cyfnod yma ymddiddorodd ym myd natur yr Ynysoedd gan
draddodi sawl darlith ac ysgrifennu sawl erthygl ar agweddau
o fyd natur yr ardal.
Fel y soniais uchod un peth arall a wnaeth J. J. Neale oedd
cadw pâr o eryrod euraid ar Ynys Sgomer . Er i’r eryrod gael
eu cadw mewn caethiwed fe’u rhyddhawyd i’r gwyllt. Yn
anffodus saethwyd un o’r eryrod ar y tir mawr. Arhosodd yr eryr
arall ar Sgomer cyn symud i Ynys Dewi (Ramsey Island) ym
1928. Daethpwyd ag eryr euraid arall o Sw Llundain i fod yn
‘gymar’ iddo. Darganfuwyd yr eryr yma wedi boddi yn y swnt
rhwng Ynys Dewi a’r tir mawr ar 9 Hydref 1929. Saethwyd yr
eryr olaf ym 1932. Yn ddiweddarach daeth i’r amlwg mai dwy
iâr oedd y ddau aderyn olaf. Mae Rees (2010) yn nodi “aderyn
ifanc” ger Sgomer ar 10 ac 11 Tachwedd 1993. Mae’r eryr a
saethwyd ar y tir mawr erbyn hyn wedi ei “stwffio” a gellir ei
weld yn Amgueddfa Dinbych y Pysgod. Mae ei gyflwr yn
rhyfeddol o dda gan i mi weld yr eryr hwnnw rai blynyddoedd
yn ôl.
Mae’n debyg bod cryn ffasiwn ar gadw eryrod ar un adeg.
Mae gennyf gof plentyn i Mr Barnes gadw eryr euraid ym
Mhwllheli yn anffodus lladdwyd yr eryr hwnnw ar ôl iddo gael
ei daro gan fan hufen iâ ym Mhwllheli.
Rhyfeddol sut mae sticer ar glawr llyfr adar ail-law yn gallu
mynd a rhywun ar drywydd hanes. Tybed a oes rhai o
ddarllenwyr y Llais yn gwybod am rai oedd yn cadw eryrod yn
ystod y blynyddoedd a fu.

POBOL Y CWM

EUNICE WILLIAMS, PONTARDAWE
Mae Mrs Eunice
Williams
yn
berson
hynod
ryfeddol am nifer o
resymau. Yn y lle
cyntaf
mae
newydd ddathlu ei
phen-blwydd yn
gant oed. Fe’i
ganwyd ym Maes
Iago, Pontardawe
ar 14 Chwefror,
1921.
Yn ail, mae Eunice wedi ei bendithio’n helaeth iawn gyda
chof arbennig. Mae’n medru cofio yn dda’r enw ar bob siop
oedd ym Mhontardawe mor bell nol a thridegau’r ganrif
ddiwethaf. Heblaw hynny mae’n cofio:
• Fel yr oedd milwyr o gyfnod y Rhyfel Mawr yn canu emynau
ac yn cardota ym Mhontardawe.
• Ei dyddiau ysgol a’r gemau roeddent fel plant yn chwarae
e.e. bachyn ac olwyn, hop scotch a chwip a thop.
• Mynd i ddawnsio yn Nhŷ Ynysderw a’r Palais de Danse ym
Mhontardawe.
• Fe roedd y tair sinema ym Mhontardawe, sef y Lyric, Pavilion
a’r Public Hall yn llawn dop pob noson o’r wythnos.
Cofiai yn dda’r carnifals a’r gweithgareddau oedd yn
gysylltiedig â’r capel a’r swydd gyntaf a chafodd yn siop J. C.
Davies ym Mhontardawe am ychydig sylltau’r wythnos. Yn
ystod yr Ail Ryfel Byd bu’n gweithio yn y ffatri ‘munitions’ ym
Mhenybont-ar-Ogwr.
Yn ystod y cyfnod yn dilyn yr Ail Ryfel Byd roedd Eunice
wedi gweithio fel glanhawraig a gwneud defnydd da o’i hamser
hamdden wrth fynychu cyrsiau trin blodau yn y Barri a chyrsiau
Cymraeg yng ngholeg Llanbed. Gellir dweud am Eunice hefyd
ei bod wedi perthyn i bob cymdeithas a fodolai ym
Mhontardawe, sef y Gymdeithas Arddio i Fenywod, yr Ŵyl
Flodau, Merched y Wawr a’r Grŵp Darllen Llyfrau Cymraeg
gan nodi hefyd ei bod, ymhlith eraill, yn un o sylfaenwyr rhai
o’r cymdeithasau hyn ac yn fwyaf arbennig Cymdeithas Hanes
Cwm Tawe a’r Gymdeithas Ddinesig.
Mewn llawer dull a modd mae Eunice wedi ymgyrchu dros
nifer o achosion teilwng yn lleol:
• Trwy ei hymdrechion, gosodwyd plac coffa yn y Llyfrgell oedd
yn dynodi aberth cyn-ddisgyblion Ysgol Dechnegol
Pontardawe yn yr Ail Ryfel Byd.
• Ymgyrchodd yn daer i atal dymchwel Cartref Caewern.
• Gwrthwynebodd, a hynny’n llwyddiannus iawn, rhag troi
Canolfan y Groes yn fflatiau.
Yn sicr, ymgyrchodd Eunice tipyn yn ei dydd ond yn
ychwanegol roedd ganddi farn bendant ar nifer o faterion y
dydd oedd yn codi ar y cyfryngau. Byddai yn cyfrannu’n aml ar
raglenni Radio Cymru a’r sylwadau hynny bob amser yn
rhesymol a sylweddol.
Mae Eunice wedi byw bywyd llawn iawn ac yn ystod ei
bywyd hir a dedwydd wedi ymgyrchu dros nifer o achosion da
oedd yn agos iawn at ei chalon. Roedd yn ysbrydoliaeth i bawb
oedd yn ei hadnabod.
Wrth longyfarch a dymuno’n dda i Eunice ar gyrraedd carreg
filltir mor nodedig yn gant oed diolchwn iddi am ei chyfraniad
clodwiw i fywyd cymuned Pontardawe, y bu gymaint ran ohoni.
Eugena Hopkin
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CLECS CATHERINE
Mae Catherine Davies-Woodrow yn byw
yn Ystalyfera ac ar ôl dysgu’r iaith, mae hi
nawr yn gweithio fel Tiwtor Cymraeg.

TUAG AT DDYFODOL GWELL
Mae hi wedi bod yn bwrw glaw nawr am
byth. Glaw, glaw, glaw. Fel ‘na mae’n
teimlo beth bynnag. Dyn ni’n sownd yn y
tŷ yn aros – aros tan yfory gwell. Mae’r
newyddion ar y teledu yn darlledu’r yr un
llun du yn y cyfnod Coronafeirws yma
dros y byd i gyd.
GAEAF O FARWOLAETH
Mae 93,290 wedi marw dros Brydain erbyn 20 Ionawr a does
dim arwydd bod y sefyllfa yn gwella’n fuan. Mae gaeaf llym o’n
blaenau ni. ‘A bleak midwinter’ yw hyn. Y tro hyn mae
creulondeb y coronaferiws wedi agosáu’n agosach y don yma
ac wedi effeithio rhai yn fy nheulu a dysgwyr. Mae aelodau fy
nheulu yn iawn nawr a diogel ond roedd yr haint yn teimlo’n
real iawn wedyn.
NYRS ARWROL
Nyrs yw un o’m dysgwyr, sydd yn troi lan bob nos Lun rhwng
6 a 9yh i ddysgu patrymau fel, ‘gwrandawodd e ar Radio
Cymru ddoe’ ar y cwrs Mynediad. Mae hi’n gweithio yn yr uned
ofal dwys yn Ysbyty Treforys ac yn dweud nad yw hi erioed
wedi mynd trwy brofiad mor heriol â hyn yn ei holl yrfa. Mae’r
hyn mae nyrsys a meddygon yn gwneud yn ein hysbytai bod
dydd dros Brydain yn syfrdanol - yn feddyliol, corfforol ac
emosiynol - maen nhw’n dychwelyd i wynebu’r un sefyllfa’r
diwrnod canlynol.
SALWCH
Mae un arall wedi colli ein sesiynau clwb darllen (Uwch) am
sbel achos ei fod e wedi bod yn dioddef o goronafeirws ac wedi
bod yn wael iawn yr ysbyty ar ‘ventilator’ am gyfnod. Nawr mae
ei bartner wedi dweud ei fod e’n gwella’n araf bach gartref.
Gobeithio y bydd e’n ailymuno â ni cyn bo hir achos bod pethau
difyr iawn gyda fe i’w dweud am ein llyfrau.
MAB EISIAU RHYDDID
Mae fy mab, sydd yn 14 oed nawr, yn ysu am newid - mynd i’r
sinema, gweld ffrindiau, teulu, rhywbeth - unrhyw beth - sydd
yn newid y drefn arferol a hollol ragweladwy sydd yn cynnwys
gwersi ar-lein, chwarae ar ei x-box, bwyta, cysgu. Groundhog
Day. Mae e’n colli’r ysgol hyd yn oed!
NADOLIG LLWYD
Fel arfer mae’r Nadolig yn dod â llawenydd a heddwch yng
nghanol yr oerfel a thywyllwch ond eleni roedd tawelwch ond
dim bodlondeb. Doedd dim partïon, na chyfnewid anrhegion,
siopa Nadolig mewn ffeiriau, cyngherddau.... ond roedd rhai o
fanteision achos fel arfer dyn ni’n rhedeg rownd mewn corwynt
o brysurdeb. Roedd hi’n dda i gael esgus i fwyta gormod o
siocled, mins peis a ffilmiau - dihangfa bleserus.
CYNHESRWYDD PELL
Ond wrth gwrs, mae’r brechlynnau’n agosáu hefyd a dyn ni’n
clywed o hen bobl a gweithwyr GIG yn cael y brechlyn yn ein
cymunedau a dw i’n mwynhau ein sesiynau Cymraeg dros
Zoom wrth gwrs. Y nifer o bobl sydd yn dod i’n clybiau darllen
yn tyfu trwy’r amser ac mewn sesiynau sgwrsio mae’n amlwg
bod y grwpiau’n dwlu ar y cyfle i ddal lan, trafod a dysgu pethau
newydd mewn cylch cyfeillgar. Heddiw roedden ni’n trafod
gwyliau ar gychod camlas, mynd lan llosgfynyddoedd ac
ysgrifennu barddoniaeth er enghraifft. Mae nifer sylweddol o’m
dysgwyr wedi ymddeol ac wedi byw bywydau cyfoethog, hir,
amrywiol ac mae lot o bethau difyr gyda nhw i’w dweud a dyn
ni’n mwynhau rhoi’r byd yn ei le!
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TA TA TRUMP
Ac wrth gwrs mae Trump wedi gadael ei orsedd fel arlywydd
yn yr Unol Daleithiau!! O’r diwedd mae’r cyfnod tywyll a
thwyllodrus, oedd yn llawn o gasineb a hiliaeth, wedi dod i ben.
Roedd ymosod terfysgol gan ‘White Supremacists’ ar Capitol
Hill yn Washington pythefnos yn ôl oedd isafbwynt erchyll, hyll
oedd yn peryglu democratiaeth ei hun ond nawr mae ‘na
gobaith am y dyfodol yna gydag Arlywydd Biden wrth y llyw.
Mae’n bwysig nawr i ddelio a Trumpism yn y blynyddoedd i
ddod - y cancr sydd yn tanseilio’r wlad.
Yr idiom y tro hwn yw:
Yn araf deg mae mynd yn bell.
(Slowly and gently you go far.)

HOLI’R IFANC
MAX WOOD

Jack Thomas yn holi pobol ifanc Cwm Tawe
Enw: Max Wood
Oed: 16
Byw ym mhentref: Clydach
Addysg: Astudio Addysg Gorfforol,
Daearyddiaeth a Gwyddoniaeth
Driphlyg fel TGAU ym Mryn Tawe.
Beth hoffet ti astudio yn y Brifysgol?
Rhywbeth yn ymwneud â meddygaeth.
Beth yw dy ddiddordebau? Rygbi a chriced
Beth wyt ti’n hoffi am Gwm Tawe? Llawer o lefydd i fynd
am dro, ac mae nifer o glybiau criced a rygbi gwych, heb sôn
am y gymdeithas agos sydd yma hefyd.
Ble byddi di mewn deng mlynedd? Graddio, gobeithio, o
ysgol feddygaeth neu’n aros am alwad i’r Llewod!
Ble mae dy hoff le yn lleol a thramor? Clwb Criced
Clydach a Las Vegas.
Pwy yw dy arwr/arwres? Rwy’n edrych lan at Alun Wyn
Jones, a fy nhad wrth gwrs.
Pa lyfr wyt ti’n ei ddarllen? Dwi’n hoff o wylio SAS Who
Dares Wins, felly dwi’n darllen ‘First Man In’ gan Ant
Middleton ar hyn o bryd.
Pwy fyddet ti’n ei wahodd i’th bryd bwyd delfrydol a beth
fyddai’r wledd? Byddwn yn gwahodd Richie Mccaw, Jim
Carey a Jonathan Davies i fwyta Calamari, BBQ Ribs a
Cheesecake.
Beth yw dy hoff air Cymraeg? Poptyping.
Beth sydd angen newid yn ein byd? Dileu newyn, mae
digon o fwyd i bawb yn y byd, dim ond angen ei ddosbarthu’n
gyfartal sydd angen ei wneud.
Beth sy’n dy gadw ar ddihun yn y nos? Dim byd fel arfer,
dim ond y Playstation!
Beth sy’n dy wylltio? Ble i ddechrau? Fy chwaer, pobl sy’n
torri ar draws fy sesiynau chwarae’r Playstation a dyfarnwyr
sydd ddim yn ymwybodol o reolau rygbi!
Pa ddyfodol sydd i’r Gymraeg? Dwi’n optimistaidd iawn
dros ddyfodol yr iaith - mae nifer o fy ffrindiau sy’n siarad
Cymraeg erbyn hyn yn dod o deuluoedd di-gymraeg, a gyda
modelau rôl fel Michael Sheen a Tom Jones sy’n hyrwyddo’r
wlad a’r iaith yn aml, a digwyddiadau diwylliannol megis yr
Eisteddfod i gadw diddordeb pobl ifanc yn ein hanes a’n
hiaith, dwi’n hyderus bydd yn ffynnu yn y dyfodol.

ABERCRAF
CROESO NOL
Croeso ‘nôl i Abercraf, Rhodri! Mae Rhodri yn ŵyr i Audrey a
Leysh Watins. Hyfryd clywed eich bod yn dychwelyd i fyw yn
Abercraf.
PANTRI Y PENTRE
‘Rwy’n siwr eich bod chi’n cofio lawnsiad y prosiect yma. Wel,
mae hi wedi bod yn brosiect llwyddiannus iawn. Prosiect i
helpu’r rhai sydd yn ei ffeindio hi’n anodd ar hyn o bryd.
Eto, diolch i’r Happy Helpers sydd wedi bod wrthi yn cynnig
a pharatoi prydau bwyd i’r rhai sydd ar eu pennau eu hunain.
Diolch o galon.
Rydym yn flin i glywed am farwolaeth Mr Edmund Williams,
Penrhos, gŵr i Margarita, oedd yn dysgu yn Ysgol Abercraf.
Cydymdeimlwn gyda’i deulu a’i ffrindiau. Roedd yn ddyn hyfryd
a chyfeillgar.
BABAN NEWYDD
Llongyfarchiadau gwresog i Cellan Edwards a’i bartner Natalie
at enedigaeth eu plentyn cyntaf, Oliver Rhys Edwards. Mae’r
teulu bach wedi ymgartrefu yn Wind Road, Glanrhyd ac wedi
mwynhau eu Nadolig cyntaf gyda’r un bach. Dymuniadau
gorau hefyd i Ian ac Anwen Edwards, Penycae ar enedigaeth
eu hŵyr bach cyntaf ac i Mrs Euronwy Watkins, Coelbren a
Mrs Brenda Edwards, Penrhos, dwy hen famgu Oliver bach.
PRIODAS
Ar Ragfyr 11eg priodwyd
Rhiannon Phillips a Zachary
Jackson
yng
Nghapel
Ty’nycoed, Penycae. Mae
Rhiannon yn ferch i Helen a
John Phillips, Ynyswen ac yn
wyres i Mrs Heulwen Ready,
Ystradgynlais.
Roedd
y
gwasanaeth dan ofal medrus y
Parch. John Morgan Jones a’r
gerddoriaeth
yn
nwylo’r
delynores, Delyth Jenkins.
Mae Zach yn hanu o ogledd
Swydd Efrog ac mae’r ddau wedi ymgartrefu bellach yn
Ystradgynlais.
CAROL YR ŴYL
‘Nôl yn 2004, enillodd Côr Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn y wobr
gyntaf mewn cystadleuaeth genedlaethol ar S4C, Carol yr Ŵyl.
Cyfansoddwyd y garol fuddugol gan y Pennaeth ar y pryd, Mr
Yan James, Penycae a Mrs Caren Hopton, cynorthwyydd
dosbarth o Benrhos. Hyfryd oedd gweld Côr yr ysgol ac Yan a
Caren ar raglen arbennig yn dathlu’r 10 carol uchaf dros yr
ugain mlynedd ddiwethaf. Mae aelodau’r côr yn oedolion erbyn
hyn, ond hyfryd oedd eu gweld yn canu mor raenus a rhoi’r
ardal ar y map. Llongyfarchiadau lu i Yan, Caren a’r disgyblion!!

COELBREN
IONAWR
Ydy, mae wedi bod yn flwyddyn anodd iawn - colled, tostrwydd,
rhwystradau a’r ofn sydd o’n cwmpas . Rydym wedi colli
cymaint o aelodau’n cymunedau - ffrindiau, teulu a
pherthnasau agos. Cydymdeimlwn gyda phawb sydd wedi colli
ffrind neu deulu.
Mae’r brechlyn gyda ni nawr, felly fe ddaw eto ‘haul ar fryn’.
Eira mân, eira mawr,
Be’ sy’ nesa inni nawr?

Ie, rydyn ni wedi cael eira, eitha’ lot i fod yn onest, a rhew dros
nos hefyd! Mae fy ngardd yn edrych mor bert ac mae ochrau’r
ffyrdd yn edrych yn hyfryd ac yn lân hefyd o dan garped o eira
neu rhew. ‘Rwy’n falch iawn o fy ardal ond nid pawb sydd â’r
un balchder. Ers misoedd nawr, mae trigolion Coelbren wedi
bod yn casglu sbwriel. Maent wedi treulio oriau yn casglu
sbwriel sydd yn cael ei adael ar y ffordd ac ar hyd y llwybrau.
Ble mae’r parch tuag at ein cefn gwlad? Pam dydy rhai pobl
ddim yn cario’u sbwriel adre gyda nhw?
Diolch i’r rhai sy’n mynd allan i gasglu sbwriel yn feunyddiol
oherwydd mae pob bag sbwriel sydd yn cael ei gasglu yn un
sy’n achub ein bywyd gwyllt.
Gobeithio eich bod yn parhau i fwynhau byd natur. Rydym
yn byw mewn gwlad brydferth. Mae’n bwysig atgoffa ein hunain
am bryferthwch ein hardaloedd a bod byd natur yn fyw o’n
cwmpas. Bydd y Clo Mawr yn dod i ben rhywbryd ond, am
nawr, cadwch eich hun yn ddiogel.
CHWEFROR
Wel, shwmae eto! Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw’n iawn.
Ydych chi wedi cael llond bol? Ydych chi wedi cael eich
breichiad eto? Peidiwch â phoeni, mae pethau’n gwella! Mae
rhifau’r achosion COVID yn gostwng ac mae’r tywydd yn
gwella hefyd. Cyfle i ni gael digon o Fitamin D!
Mae’n rhaid i mi gyfadde’ fy mod yn edrych ymlaen at
weithio yn yr ardd, plannu hadau a gweld yr ardd yn adfywio
ar gyfer y gwanwyn.
Mae cyffro wedi bod yng Nghoelbren gydag agoriad y siop
newydd ar y 25ain o Chwefror. Siop Premier yw hi gyda
digonedd o gynnyrch a chynigion arbennig er mwyn arbed
arian. Bydd y siop ar agor o 7 y bore tan 8 yr hwyr bob Ddydd
Llun i Ddydd Sadwrn ac o 8 y bore tan 8 yr hwyr Dydd Sul.

Yn ogystal â siopa am nwyddau, bydd modd i gwsmeriaid dalu
biliau yma hefyd, trwy’r dull ‘Paypoint’, yn cynnwys taliadau
rhent i Gyngor Sir Powys a Chyngor Castell-nedd/Port Talbot
ynghŷd â Treth y Cyngor. Yn ogystal â hynny, bydd modd talu
yma am drwydded deledu, ac am nwy, trydan a dŵr. ‘Rwy’n
edrych ymlaen yn fawr iawn i siopa yma a hynny heb imi orfod
teithio yn y car! Yn y dyfodol agos maent yn gobeithio cynnig
gwasanaeth dosbarthu nwyddau a phapur newydd i’ch drws.
Diolch yn fawr TLT. Os hoffech fanylion pellach, ffoniwch 01639
701 400.
Erbyn yr 20fed o Fawrth byddwn ni gyd wedi bod o dan
gwmwl COVID 19 am flwyddyn gyfan. Wyddon ni ddim y
llynedd beth oedd o’n blaenau. Mae cymaint o bobl wedi
gweithio trwy’r pandemig yn ein cadw’n ddiogel neu yn estyn
cefnogaeth i ni mewn amryw ffyrdd. Diolch i chi gyd am eich
cefnogaeth gyson.
Mae’r gwanwyn ar y gorwel! Mwynhewch yr wy Pasg yna,
yfwch y coffi sbesial sydd yn y cwpbwrdd ers Nadolig!
Gwnewch y pethau bychain sy’n helpu pobl eraill. Siaradwch,
mwynhewch ac yn bennaf oll, gwenwch! Cofiwch fod ‘na werth
i dy wên’!
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PENYCAE
Mae diwedd 2020 yn gyflym
agosáu ac er gwaetha’r
heriau a wynebwyd gan
bawb, mae Grŵp Gweithredu
Penycae wedi parhau gyda’r
gwaith o wella’r pentref i’r
trigolion gan ystyried rheolau
ymbellhau.
Erbyn hyn, rydym yng
nghanol y gaeaf ac mae’r
diwrnodau’n
fyr.
Fodd
bynnag,
mae’n
bwysig
edrych ymlaen at yr amser pan ddaw haul ar fryn ac at
groesawu’r gwanwyn. Mae trigolion Penycae wedi bod yn
brysur yn paratoi drwy blannu bylbiau cennin pedr yn
ardaloedd cyhoeddus y pentref. Edrychwn ymlaen i weld y
bylbiau yn eu blodau gan roi gwên ar wynebau pawb.
Drwy haelioni’r Loteri Cenedlaethol, llwyddodd y pentref i
ennill grant i ddatblygu gweithgreddau cymdeithasol i’r
trigolion. Penderfynwyd prynu dwy fainc arbennig i gofio teulu
a ffrindiau o’r pentref a gollwyd. Mae arysgrifiad yn y ddwy iaith
ar y meinciau, ‘Er cof am deulu a ffrindiau o Benycae.’

Gwnaed casgliad o fwyd yn y pentref yn ystod Tachwedd i’w
gyfrannu at Fanc Bwyd Ystradgynlais. Y nod oedd cefnogi
teuluoedd bregus dros gyfnod y Nadolig ac er ei fod yn bentref
bach, mawr a pharchus oedd y cyfraniadau. Roedd haelionu’r
trigolion yn syfrdanol – diolch Penycae!
Ar ddiwedd Tachwedd, daeth Sion Corn a’i gorachod i
Benycae i oleuo’r goeden urddasol sydd yng nghanol y pentref.
Cafodd bob cartref yn y pentref anrheg gan Sion Corn i ddiolch
i’r gymuned am gefnogi Grŵp Gweithredu Penycae eleni eto.
Dechreuwyd traddodiad newydd ym Mhenycae eleni i
ddathlu’r Nadolig. Gofynnwyd i bob cartref gamu allan i’w
stepyn drws i ganu cloch am chwech o’r gloch ar Noswyl y
Nadolig i helpu Siôn Corn ar y ffordd o gwmpas y byd. Gwnaed
yr un peth am naw o’r gloch ar fore dydd Nadolig i gofio am wir
ystyr y Nadolig, y rhai a gollwyd o’r pentref eleni ac i ddweud
diolch i’r holl weithwyr allweddol yn 2020.

YSTRADGYNLAIS
IONAWR
Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd a dymuniadau gorau am y
flwyddyn sydd o’m blaen. Gobeithiwn yn fawr y byddwn yn
cadw’n iach a bydd ein bywyd dyddiol yn ail gydio yn y patrwm
arferol- mynd i’r capel, siopa, dilyn rygbi, torri gwallt a hyd yn
oed ymweld â’r dafarn- nid darllenwyr Y Llais wrth gwrs.
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LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr i ddau o drigolion y pentref sydd wedi
eu cydnabod eleni yn Rhestr Anrhydeddu’r Frenhines.

Yn gyntaf, Y Rhingyll Tim Barrell o
Benrhos. Fe dderbyniodd Medal
Heddlu’r Frenhines i gydnabod ei waith
clodwiw gyda Heddlu De Cymru ac yn
benodol drwy geisio cynorthwyo pobl
ifanc i ystyried eu dyfodol a’u hannog i
ddilyn y llwybrau cywir ac nid i ail
droseddu. Mae pawb yn yr ardal yn ei
longyfarch gan gynnwys ei deulu ac
aelodau Capel y Tabernacl lle mae yn
aelod selog.
Yn ail, Carol Doggett o Gwmgïedd
sydd wedi derbyn yr MBE am ei gwaith arbennig yn yr Uned
Gofal Dwys yn Ysbyty Treforys. Mae’r wobr deilwng yma yn
adlewyrchu ei harweinyddiaeth a’i hymroddiad tuag at y cleifion
sydd dan ei gofal. Mae Carol wedi bod yn y gwasanaeth ers
1987 a derbyniodd yr anrhydedd ar ran ei chydweithwyr ac
wrth gwrs ein Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol.
Mae’r pentref cyfan yn eu llongyfarch a diolch iddynt am eu
hymrwymiad tuag at yr achos ac am gynnig ysbrydoliaeth, yn
enwedig i’r rhai ifanc sy’n bwriadu dilyn yr un gyrfaoedd.
Y GOLEUADAU LLACHAR
A fuoch chi am dro drwy’r pentref gyda’r nos yn ddiweddar?
Roedd yr olygfa o’m blaen yn un fythgofiadwy ac yn codi ein
calonnau. Roedd Parc yr Orsedd wedi ei oleuo gyda
goleuadau llachar a’r goeden Nadolig hardd yn disgleirio yn y
tywyllwch. Roedd canran uchel o’r siopau o gwmpas y Sgwâr
wedi gosod coed Nadolig uwch eu drysau a’r goleuadau yn
gwenu arnom ac yn gwneud i ni anghofio am eiliad neu ddwy
sefyllfa bresennol y wlad. Yna, wrth droedio ar hyd y
palmentydd, sylwi ar yr hetiau lliwgar oedd yn addurno bron
bob postyn. Hefyd, yn ôl yr hanes, roedd cystadleuaeth wedi
ei drefnu i gydnabod y tŷ oedd yn sefyll allan fel y tŷ mwyaf
lliwgar a dychmygus yn y pentref. Yn anffodus nid ein tŷ ni
oedd ar y brig. Diolch i bawb oedd wedi gwneud ymdrech
enfawr i greu’r awyrgylch Nadoligaidd.

GWASANAETHAU NADOLIG
Hyfryd oedd clywed sŵn cloch Eglwys Sant Cynog yn ein
gwahodd i’r gwasanaethau a drefnwyd dros yr Ŵyl. Mae
rhywbeth eithaf croesawgar a chynnes yn sŵn yr hen gloch
wrth iddi atsain ar hyd y pentref ar foreau oer a rhewllyd.
Am flynyddoedd roedd y gair ‘zoom’ yn cael ei ddefnyddio i
ddisgrifio car roedd yn hyrddio’n wyllt i lawr y stryd. Ond erbyn
heddi mae’r gair wedi cael adfywiad sylweddol ac mae ein
cymdeithasau, ein teuluoedd a’n eglwysi wedi elwa yn fawr o’r
dechneg newydd. Diolch i ‘zoom’ cafwyd gwasanaeth hyfryd
yng Nghapel Yorath Cwmgiedd ar fore Nadolig a phawb yn
gwerthfawrogi’r cyfle o gyd addoli. Yn yr un modd mawr yw ein
diolch i Rhodri Phillips am drefnu sawl gwasanaeth dros yr Ŵyl
ar gyfer aelodau capeli Tawe, Nedd a Chrai. Er nad oedd yn
bosibl i gwrdd mewn adeilad roedd naws Nadoligaidd yn
amlwg wedi ei greu ac roedd yr aelodau i gyd wedi datgan eu
diolchiadau a’u gwerthfawrogiad o’r ymdrechion dilys.
Diolch hefyd i Eglwysi Gweinidogaeth Bro Tawe Uchaf am
y weledigaeth o ddosbarthu anrhegion Nadolig i’r bobl leol
sydd mewn angen. Cawsant gymorth diflino gan ‘Community

Dreams’ a’r Ganolfan Gwirfoddoli. Bydd drysau Eglwys Sant
Cynog ar agor i’r aelodau ac eraill o hyn ymlaen ar Fore
Mercher am 10.30 a Dydd Sul am 10.15. Oherwydd y
coronafirws mae rhaid cysylltu â’r Canon Dewi Roberts
[843200] ar gyfer sicrhau lle ar gyfer pob gwasanaeth.
Teimlad hyfryd hefyd oedd cerdded heibio i’r Eglwys
Gatholig a sylwi fod y drws ar agor yn ddyddiol ac felly yn
gwahodd aelodau neu ymwelwyr i fwynhau ychydig o seibiant
neu i dreulio munud neu ddwy i weddïo neu fyfyrio. Diolch
iddynt.
MARCHNAD Y FFERMWYR
Ar ddechrau Rhagfyr fe agorwyd Marchnad y Ffermwyr ar faes
parcio’r clwb rygbi. Roedd yna ystod eang o stondinau yn
gwerthu nwyddau niferus a danteithion melys ar gyfer y
Nadolig. Yn anffodus oherwydd ein hen ffrind y gelyn
coronafirws bu rhaid rhoi’r gorau i’r fenter yn gynt na’r amser
penodol. Efallai y daw adfywiad yn y flwyddyn newydd.
BEVERLEY WILLIAMS
Syfrdanwyd y pentref pan dorrodd y newyddion trist bod
Beverley Williams, Parc Tawe wedi ymadael a ni mor sydyn.
Roedd Beverley yn wraig hawddgar ac un oedd a’i gwreiddiau
yn ddwfn yn y gymdogaeth. Nyrs oedd hi yn ôl ei galwedigaeth
ac roedd pawb a chafodd y fraint a’r anrhydedd o’i hadnabod
yn sôn amdani fel unigolyn gofalgar a siriol. Cydymdeimlwn yn
fawr gyda’i gwr a’i ffrind gorau Eifion, ei phlant annwyl Gareth
a Rhian a’i hwyrion cariadus Cerys a Jac. Bydd ei theulu a llu
eang o’i ffrindiau a’r gymuned agos yn cofio amdani gyda
pharch ac edmygedd.
MOIRA KATHLEEN OWEN
Blin hefyd oedd clywed y newyddion trist am farwolaeth Moira
Owen, Heol Maes y Dre. Roedd Moira yn adnabyddus i bawb
fel gwraig y diweddar Eifion a hefyd fel stiwardiaid cyntaf y clwb
rygbi lleol. Roedd Moira yn meddwl y byd o’i theulu gan
gynnwys ei phlant ffyddlon Peter a Sharon, ei mab yng
nghyfraith Nigel a’r diweddar Susan, ei hwyrion Greg, Callum,
Mathew a Rowan a’i gorwyrion niferus. Yn wir, dim ond
blwyddyn sydd ers i ni ffarwelio gydag Eifion ac o leia’ mae’r
ddau ohonynt gyda’i gilydd unwaith eto mewn cariad a hedd.
RICHARD MORGAN
Llongyfarchiadau mawr i Richard Morgan ar gyrraedd oedran
nodedig yn 80 oed. Mae Richard yn adnabyddus i bawb fel
Cadeirydd Côr y Gyrlais ac aelod ffyddlon o Gôr y Dathlu a
Chôr Meibion Onllwyn. Cafodd Richard ei addysg gynnar yn
Ysgol Gynradd Abercraf ac yna Maesydderwen cyn iddo
symud ymlaen i brifysgolion Caerdydd a Llundain. Yna, er
mwyn ehangu ei gorwelion aeth i ddysgu yn Saskatchewan,
Canada, cyn dychwelyd i Ysgol Gyfun Pen y Dre ym Merthyr.
Mae ganddo lu o ddiddordebau gan gynnwys chwaraeon a
cherddoriaeth heblaw am gael amser i ddodi’r byd yn ei le
gyda’i ffrindiau yn siop Merlins. Pob hwyl Richard, neu Dic Moc
i chi a fi, a dymuniadau gorau.
CWIS Y MIS
Dyma rywbeth i chi feddwl amdano yn ystod y gaeaf hir. Does
dim gwobr benodol ond fe gewch y pleser o wybod eich bod
ar flaen y gad. Bydd yr atebion yn cael eu datguddio yn rhifyn
nesaf Llais.
• Beth yw’r cysylltiad agos sydd rhwng Ystradgynlais a
Chaergaint?
• Ym mha faes mae Sir James William Tudor Thomas wedi
rhagori?
• Ym mha flwyddyn cynhaliwyd Yr Eisteddfod Genedlaethol
yn y pentref?
CHWEFROR
Y BRECHLYN
Gobeithio bod canran sylweddol o ddarllenwyr y Llais wedi
derbyn y brechlyn erbyn hyn. Yn wir, yn ystod adeg yr argyfwng

yma mae’n anodd cwrdd â neb ar y stryd heb iddynt saethu’r
cwestiwn allweddol, ‘Ydych chi wedi derbyn y brechlyn eto?’
Yn ail, ‘I le aethoch chi i gael eich brechu?’ Yn ddiddorol,
oherwydd natur y trefniadau lleol, roedd yn rhaid i drigolion y
pentref sydd dros 80 oed teithio i Fronllys ger Aberhonddutaith o ddwy awr. Eraill, sy ychydig yn ieuengach, yn derbyn y
brechlyn yn y Ganolfan Iechyd lleol. Yn wir, roedd yn rhaid i mi
chwerthin ar ôl cydymdeimlo gydag un gŵr a gwraig wrth iddynt
ddechrau ar eu taith o chwe deg milltir dros y Bannau i Fronllys
pan ddywedon nhw, ‘Roedd y daith yn un hyfryd ac roedd yn
newid i fod allan o’r tŷ yn ystod adeg y caethiwo.’ Mae’n bwysig
hefyd i gydnabod a gwerthfawrogi yn fawr ein gwyddonwyr
talentog sydd wedi gweithio’n ddyfal a ddiflino i greu’r brechlyn
yma. Cadwch yn saff.
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr i Bill Williams, Fferm Caemawr, ar
gyrraedd oedran nodedig yn 90 oed. Mae Bill wedi ffermio ar
Y Palleg am oes gyfan ond erbyn hyn mae wedi trosglwyddo’r
gwaith i ddwylo diogel ei fab Lloyd. Mae ganddo un mab arall
sef Huw ac rwy’n siŵr roedd ei wraig Marilyn wrth ei bodd yn
ymuno yn y dathlu. Dymuniadau gorau i chi fel teulu.
EGLWYSI TAWE, NEDD A CHRAI
Os ydych chi wedi bod yn gwylio’r rhaglen ‘Mastermind Cymru’
yn ddiweddar ac efallai yn methu ateb ambell i gwestiwn
anodd, mae croeso caredig i chi ymuno mewn cwis llai heriol
gydag Eglwysi Tawe, Nedd a Chrai bob nos Fercher. Mae
Rhodri Phillips ac aelodau’r eglwysi wedi trefnu cwis wythnosol
yn ystod y cyfnod clo ac mae nifer y cystadleuwyr wedi
cyrraedd bron pump ar hugain erbyn hyn. Mae rhai wedi
ymuno o bob cwr o Gymru a hyd yn oed un cystadleuydd brwd
o Ynys Manaw. Felly, os mae diddordeb gennych, mae croeso
i chi ymuno gyda nhw drwy ddefnyddio’r gwefan cymdeithasol
‘Zoom’ ac o fewn grŵp ‘Whats App Tawe, Nedd a Chrai.’
AUDREY JONES
Blin iawn oedd clywed fod Audrey Jones, Brynheulog, wedi
ymadael a ni. Person teulu oedd Audrey ac yn fam i bump o
ferched, Ann, Mary, Karen a’r diweddar Susan a Mavis. Roedd
Audrey yn fam gariadus, yn ofalus i’w theulu ac yn gefnogol i’r
teulu yng nghyfraith sef Cliff, Peter, Eirwyn, Gethin a Barrie.
Roedd yn fam-gu ac yn hen fam-gu, yn chwaer ac yn chwaer
yng nghyfraith i Mary, Lloyd a June . Roedd Audrey yn un o 10
o blant i Hannah ac Evan Jenkins o Gwmtwrch Uchaf. Bu yn
gweithio yn y Gwaith tun ym Mhontardawe, y ffatri Munitions
ym Mhen y Bont a’r Tic Toc. Roedd Audrey wrth ei bodd yn
siopa, yn mynychu cyfarfodydd yr hen oed a gwasanaethau
yng Nghapel Ainon. Un o uchafbwyntiau ei bywyd oedd
ymweld â’i theulu yn America ynghyd a mwynhau pryd o fwyd
yn y Sged. Bendithiwyd Audrey a bywyd hir a llawn iawn a
gwelir ei heisiau yn fawr gan ei theulu a’i ffrindiau.
Cydymdeimlwn a’i theulu hyfryd yn ei cholled a’i hiraeth ar ôl
un mor annwyl yn eu golwg.
ATGOFION
Mae’n rhyfedd sut mae’r amser clo yma wedi dylanwadu ar
drigolion y pentref. Mae rhai yn cerdded, rhedeg neu seiclo
milltiroedd bob diwrnod tra bo eraill yn dilyn esiampl yr hen
Leonardo ac yn creu gwaith creadigol a lliwgar ar gynfas. Yn
ddiweddar fe glywais fod rhai o drigolion y pentref wedi
dechrau casglu hen luniau am y dyddiau a fu ac yn eu rhannu
ar ‘Facebook.’ Maent
yn sôn yn hiraethus am
siopau’r pentref, megis
Peglers, Gwyn Powell,
Jim Lewis, y Temp a
siop Wendy sydd erbyn
hyn wedi diflannu fel
gwlith y bore. Mae un
neu ddau hyd yn oed
yn sôn a hel meddyliau
am ddyddiau ysgol ac
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ysgolion Sul gan gofio’r pererindodau haf i Borthcawl a
Dinbych y Pysgod gyda’i ffrindiau. Gan gyfeirio at hen ffrindiau,
os ydych yn adnabod y dihirod yma peidiwch â chysylltu, da
chi, gyda’r heddlu ond yn hytrach gyda Chadeirydd Clwb
Rygbi’r Gleision.
GWASANAETH GWEDDI’R BYD
Mae Jan West, Heol Ynysgedwyn ac aelod o Eglwys Sant
Cynog, wedi bod yn ddyfal yn ddiweddar wrth groesawi
drigolion y pentref i ymuno gydag eraill byd cyfan mewn
gwasanaeth o weddi ar yr 20fed o Chwefror. Oherwydd yr
amser clo nid yw yn bosibl i gwrdd mewn adeilad ac felly
unwaith eto mae’r gwefan cymdeithasol ‘Zoom’ yn cynnig
ychydig o oleuni. Os mae rhai heb fod yn gyfarwydd â’r gwefan
yma mae croeso iddynt i ymuno a dangos eu hymroddiad drwy
gynnu cannwyll a’i osod yn ffenestr eu tai. Diolch i Jan am ei
brwdfrydedd a’i egni.
CWIS Y MIS
• Pa flwyddyn agorwyd y Gwaith Anglo Celtic [y Tic Toc]?
• Pwy sy’n cael ei adnabod fel ‘Tad Diwydiant Haearn Glo
Caled yr Unol Daleithiau?’
• Ble mae’r rhaeadr yma?
ATEBION IONAWR
• Cafodd Rowan Williams, cyn
Archesgob Caergaint, ei eni yma
yn Ystradgynlais yn 1950.
• Arbenigwr ar drin llygaid oedd Syr
James William Tudor Thomas.
Cafodd ei eni yn 1893.
• 1954 oedd y flwyddyn pan ddaeth
yr Eisteddfod Genedlaethol i’r
pentref - wythnos o law trwm!

YSTALYFERA
TRYSOR
Siop elusen ym mhentref Ystalyfera yw Trysor Fe’i hagorwyd
yn 2018 ac mae wedi tyfu yn yr hyn mae’n ei ddarparu.
Rhoddion oddi wrth y cyhoedd sy’n ei gyflenwi â nwyddau ac
mae’n lwcus iawn yn y llu o wahanol fathau o nwyddau mae’n
ei dderbyn.

Cefnoga’r siop weithgareddau ac amcanion Ymddiriedolaeth
Ddatblygu Ystalyfera ac mae Trysor wedi darparu rhoddion ar
gyfer Banc bwyd Ystalyfera, Cartref Y Grove, Ysbyty Nedd Port
Talbot, ysbyty Singleton, Elusen ‘ Dogs Trust’, y Warchodfa
Mwncïod a’r apêl Pabi.
Mae Trysor wedi darparu dillad ar gyfer ceiswyr lloches a
ffoaduriaid, wedi bod yn creu ‘scrubs’ ar gyfer Ysbyty
Ystradgynlais yn ystod y pandemig ac yn rhoi tegan am ddim
i bob plentyn a fyddai’n ymweld â’r siop yn y cyfnod yn arwain
lan at y Nadolig.
Gwirfoddolwyr yw pob un o staff y siop ac maent i gyd yn
gyfeillgar ac yn barod am sgwrs gydag unrhyw un sy’n galw.
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Dyma lun o ffenest Trysor yn y cyfnod oedd yn arwain lan at y
Nadolig - hardd dros ben, dawn ryfeddol!
Y BANC BWYD
Bu’r banc bwyd yn hynod o brysur yn y cyfnod yn arwain lan at
y Nadolig gyda mwy o barseli bwyd yn cael eu darparu ym
mhythefnos cyntaf mis Rhagfyr nag yn ystod Tachwedd i gyd.
Drwy garedigrwydd Cigydd y Cwm a’r Ymddiriedolaeth
darparwyd cynhwysion cinio Nadolig i 60 o deuluoedd yr ardal.
Roedd rhoddion hael gan aelodau o’r gymuned yn ategu hyn
gan ddarparu pethau fel bocsys o fariau siocled ( Selection
Boxes) i’r plant. Mae’n drist fod cymaint yn gorfod dibynnu ar
fanciau bwyd ond diolch amdanynt ac i’r gymuned am eich
cefnogaeth.
Y CYNGOR CYMUNED
Braf unwaith eto oedd gweld y goleuadau’r colfenni a’r baneri
Nadolig a darparwyd gan y cyngor yn rhoi ychydig o liw i
Ystalyfera a Godre’r Graig yn ystod Rhagfyr tywyll a diflas o
ran tywydd. Nid oedd yn bosib cynnal parti’r plant eleni
oherwydd y sefyllfa gyda Covid19. Yn anffodus roedd rhaid i
Siôn Corn gadw’n ddiogel tan Noswyl Nadolig ac er mwyn
cadw’r cyhoedd yn ddiogel nid oedd modd i Siôn Corn fynd ar
y trên o gwmpas y pentref eleni. I wneud lan rhyw ychydig am
hyn fe roddwyd siocledi gan y cyngor i bob disgybl yn ysgolion
Cynradd Ystalyfera a Godre’r Graig.
COFIO’N DYNER AM GEOFF JENKINS
Ar ôl cystudd hir a chaled, rhyw awr fach chwerw felys oedd
honno i Margaret Jean a’i theulu annwyl, pan ddaeth yr amser
i Geoff i ffarwelio â ni.
Mwya’ gyd yw’r cariad, mwya’ gyd yw’r hiraeth ar ôl anwylyd.
Felly y mae gyda Margaret Jean, Carwyn ac Adele, Dyfan ac
Elena Mai yn eu colled ar ôl un oedd yn bopeth iddynt fel gŵr
da, tad a thad yng nghyfraith gariadus a thad-cu balch iawn.
Brodor o Godre’rgraig oedd Geoff a threuliodd ei yrfa waith
yn y Tic Toc ac yn ddiweddarach fel Gofalydd Ysgol y Wern am
ddeunaw mlynedd.
Wedi ymddeol roedd ganddo fwy o amser i’w ddiddordebau,
megis gwyliau ac i Majorca’n benodol. A bydd Margaret Jean
yn cofio am y dyddiau braf hynny gweddill ei bywyd. Byddai
hefyd wrth ei fodd yn dilyn hynt a helynt tîm rygbi Cymru a
dodi’r byd yn ei le wrth gymdeithasu gyda’i ffrindiau yn y
‘Legion’.
Bendithiwyd Geoff yn helaeth a phersonoliaeth dyner ac
addfwyn ac ar sail ei ysbryd cymwynasgar a’i hiwmor arbennig
aeth Geoff yn ddwfn iawn i serchiadau pawb a gafodd y fraint
o’i adnabod.
Nid oedd y misoedd diwethaf wedi bod yn rhai rhwydd i
Geoff a gwnaeth y teulu’r cyfan fedrant i wneud ei fywyd mor
gysurus â phosib, ynghyd â’r gofal tyner a gafodd yn Ysbyty
Ystradgynlais.
Diolchwn am fywyd Geoff. Coffa da amdano, hedd i’w lwch
a bendith y nef ar ei deulu annwyl.
RHOI DIOLCH AM FYWYD VERONICA DAVIES
Syfrdanwyd ardal gyfan gyda’r newyddion blin am farwolaeth
Veronica. Mawr yw ein cydymdeimlad â’r teulu, sef Kevin, Colin
a Sian ynghyd â Briony Bethan a Ben Elvis a Delilah yn eu
colled a’u hiraeth ar ôl un oedd mor annwyl yn eu golwg.
Cofiwn amdani fel gwraig rinweddol a chefnogol Glyn, fel
chwaer dyner ac fel modryb garedig i’w nithoedd a’i neiaint.
Heblaw bod yn berson oedd yn meddwl ei byd o’i theulu
annwyl fe fyddwn yn cofio am Veronica fel cyfeilles a
gyfrannodd yn helaeth at fywyd yr ardal. Yn ei dydd
gwasanaethodd fel rheolwraig y siop yn Ysbyty Ystradgynlais,
tiwtor grŵp cadw’n heini ac yn drefnydd dosbarthiadau gyda’r
nos yn Ystalyfera.
Bendithiwyd Veronica a doniau arbennig iawn a gwnaeth
lawn defnydd o rain wrth gyfoethogi bywyd y gymuned, oedd
mor agos at ei chalon. Mae’n werth nodi hefyd taw Capel Pantteg oedd ei chartref ysbrydol ond roedd wrth ei bodd yn dod
atom i’r Wern ar fore Sul gyda Ray ac Yvonne.

Diolch am fywyd hir a dedwydd Veronica ac am y cyfan oll
roedd hi’n golygu i’w theulu hyfryd ac yn wir i bawb a gafodd y
fraint o’i hadnabod. Yn sicr gwnaeth argraff dda ar bawb daeth
i gysylltiad â hi a melys fydd yr atgofion.
DYMUNO YMDDEOLIAD HIR A HAPUS I ROGER
Ar ôl gwasanaethu parthau uchaf Cwm Tawe yn ffyddlon a
didwyll am bron deg mlynedd ar hugain fel Cyfarwyddwr
Angladdau mae ein cyfaill Roger Castle wedi penderfynu
ymddeol o’r gorchwylion sydd wedi
bod mor agos at ei galon am gyhyd o
amser. Bu Roger ar ben arall y ffôn yn
barod ei ymateb i bob galwad. Bu’n
gefnogol ac yn gysur amhrisiadwy i
deuluoedd yn eu tristwch a’u gofid
wrth golli anwyliaid.
Mae’r
ddawn
o
ddangos
cydymdeimlad a chalonogi teuluoedd
yn eu cyfyngder yn ddawn brin iawn.
Roedd gan Roger brofiad helaeth o
ymwneud â phobl gan iddo lafurio, yn
ei ddydd, fel glöwr, dyn llaeth, dyn
pop, dyn glo ac fel gyrrwr bys. Daeth y gorchwylion hyn i ben
ym 1992 wedi iddo dderbyn gwahoddiad i fod yn gynorthwyydd
i Wynford, ei frawd yng nghyfraith a sefydlodd cwmni ‘Wynford
Thomas a’i Fab’ yn yr ardal. Ac yno y bu, yn ennill ei blwy fel
Cyfarwyddwr Angladdau cydwybodol tan 2011 ac yn y
flwyddyn honno y sefydlodd gwmni ei hun, sef ‘Roger Castle
and Daughter’.
Gydag ymddeoliad Roger, ar ôl blynyddoedd lawer o fod yn
ysgwydd barod i eneidiau trist - teg i’r gweithiwr ei hamdden.
Ein gobaith a’n dymuniad yw i Roger a Marlilyn, ei briod hoff
ac sydd wedi bod yn gymaint o gefnogaeth iddo yn y gwaith,
gael blynyddoedd hapus gyda’i gilydd.
Bellach mae dyfodol y cwmni’n saff yn nwylo Julie, eu
merch, sydd yn cynnig yr un gwasanaeth proffesiynol a
pharchus yma ym mhen ucha’ Cwm Tawe.

YR ALLT-WEN
CYDYMDEIMLO
Yn 83 mlwydd oed bu farw Ken Harris, Heol Ynys y mond. Yn
berson poblogaidd iawn roedd Ken wedi bod yn bostmon yn
yr ardal am flynyddoedd lawer, ac yn aelod ffyddlon o Eglwys
Sant Ioan.
Roedd y gwasanaeth angladdol yng Nghapel yr Allt-wen o
dan ofal y Parchg Gareth Morgan Jones gyda’r Parchedig Clive
Williams wrth yr organ. Cydymdeimlwn gyda’i weddw Eileen,
y plant Alison a Jason a’r wyrion Christopher a James yn eu
colled.
Bu farw Jean Rees, Pen-y-graig yn 91 mlwydd oed. Yn
aelod o hen deulu ffarm Pen yr Allt-wen. Ar ôl mynychu Ysgol
yr Allt-wen, aeth i Goleg Clarks, Abertawe i ddysgu teipio a
llaw-fer. Yna aeth i’r Adran Dreth yng ngwaith Richard Thomas
a Baldwin, Pontardawe. Gweithiodd yn Co-op yr Allt-wen am
nifer o flynyddoedd, ac yna yn glanhau yn nhafarn y Butchers
tan oedd hi’n 70 oed. Yn 1968 symudodd i fyw i’r bungalow
modern ar Ben-y-graig a adeiladwyd gan Tom, ei ddiweddar
ŵr. Roedd yn fendith bod Jean wedi gallu aros yn Llys y Gwynt
tan y diwedd. Bu ‘r oedfa angladdol yn y Capel lle’r oedd Jean
yn aelod ffyddlon cyn ei salwch, o dan arweiniad y Parchg
Gareth Morgan Jones a Huw Rees wrth yr organ.
Cydymdeimlwn â’i phlant Paul, Sharon a Marc, ei hwyrion Sian
a Colin a’r gor wyresau Chloe a Evie yn eu galar.
Yn 65 mlwydd oed bu farw Catherine, gwraig Geraint
Williams, Ysgrifennydd Ariannol y Capel. Yn enedigol o
Bontarddulais bu’n gweithio yn y DVLA ar hyd ei hoes lle
cyfarfu â Geraint. Roedd yn hoff iawn o gerdded, cerddoriaeth
a rygbi. Cydymdeimlwn â Geraint a’r teulu yn eu colled.

COFIO GWEINIDOG
Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth y Parchg Ddr Vivian
Jones yn 91 mlwydd oed.

Y Parchg Vivian Jones ar Fynydd Gellionnen
Bu’n weinidog ar yr Allt-wen rhwng 1966-80 a chofiwn am ei
bregethau grymus a sut daeth ag athronwyr enwog megis
Dietrich Bonhoeffer i’n sylw, ac mae’r cof amdano yn dal
ymhlith y sawl a fu mor ffodus o dan ei weinidogaeth.
Roedd yn gwmnïwr difyr a doniol hefyd ac yn weithgar iawn
pan sefydlwyd ysgolion Cymraeg Pontardawe ac Ystalyfera.
Yn llenor medrus cyhoeddodd cyfrolau diwinyddol - Helaetha
dy Babell, Y Nadolig Cyntaf, Menter Ffydd, Byw’r Cwestiynau
a Symud Ymlaen a’i hunangofiant A Childhood in a Welsh
Mining Village.
Cydymdeimlwn â Mary ei wraig am 62 mlynedd, ei ferched
Anna a Heledd a’r wyrion Lowri, Samuel, Manon a Dylan yn
eu hiraeth.
DATHLU PENBLWYDDI NODEDIG
Dathlodd dau aelod ffyddlon o’r Chwaeroliaeth a’r Capel eu
penblwyddi yn 90 oed yn ddiweddar - Ella Harris a Margaret
Flook.
Cafodd Ella ei geni yng Nghanada, yna symud i Bolton,
Lloegr yn flwydd oed.
Astudiodd feddygaeth ym
Mhrifysgol Birmingham lle
gyfarfu â’i darpar wr Gil
Harris oedd yno yn astudio
deintyddiaeth. Ar ôl byw yng
Nghaerfyrddin am gyfnod,
daethant i fyw i Danygraig
cyn ymgartrefu yng Nghae’r
Odyn, Rhos. Bu Ella yn
gweithio i Iechyd Cyhoeddus
Castell-nedd
ac
mewn
meddygfa yn y dref honno.
Mae ganddi dri o blant
Sian, Rhys ac Alun, pedwar
ŵyr a chwe wyres Adam, Ella a Margaret deng mlynedd
Rebeca, Aaron, Rhiannon,
yn ol, adeg dathlu yr 80
Catrin,
Elan,
Tomos,
Branwen, Marged a Gwilym, a thair gorwyres ac un gorwyr Mia, Ifan, Etta a Gwenan.
Mae Margaret yn enedigol o’r Allt-wen ac yn weddw i
Desmond Flook cyn Ysgrifennydd Ariannol ymroddgar y Capel.
Bu’n gweithio yn fferyllfa T. J. Morgan ym Mhontardawe ac yna
yn ysgrifenyddes yn ysgolion cynradd yr Allt-wen a ‘r Rhos cyn
mynd i weithio yn Llyfrgell Pontardawe. Mae Margaret yn fam
i Susan a Judith ac yn fam-gu i Rhys ac Annest.
Ein dymuniadau gorau i’r ddwy ac edrychwn ymlaen at gael
cwrdd yn y Capel cyn bo hir.
GARDD GYMUNEDOL YR ALLT-WEN
Mae’r blodau a’r llysiau yng Ngardd Gymunedol yr Allt-wen
wedi bod yn hynod o brydferth a llewyrchus ar hyd y flwyddyn
a hyfryd oedd ei gweld wedi’i haddurno yn Nadoligaidd a
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rhoddwyd boddhad i’r pentrefwyr yn ystod yr amser pryderus
hwn. Diolch i’r sawl sydd yn cadw’r ardd mor gymen.

farwolaeth y Parchedig Ddr Vivian Jones. Bu’r teulu’n byw yn
Waun Daniel am flynyddoedd lawer cyn symud i’r Hendy i fod
yn nes at y plant a’r wyrion. Bu ef a’i wraig, Mary, yn byw mewn
cartref gofal yn Llanelli dros y blynyddoedd diwethaf.
Cydymdeimlwn â Mary, Anna a Heledd a’u teuluoedd yn eu
hiraeth mawr. Roedd yn fraint cael ei adnabod.
YMDDEOLIAD
Pob dymuniad da i Loren Dykes ar ei hymddeoliad o bêl-droed
proffesiynol. Chwaraeodd dros Gymru am dair blynedd ar ddeg
gan ennill 105 o gapiau. Mae nawr yn edrych ymlaen at
ysbrydoli cenhedlaeth newydd o chwaraewyr drwy hyfforddi
tîm merched Dan 15 Cymru ac fel rhan o dîm hyfforddi Bryste.
Mae Loren yn ferch i Jason a Kathy Dykes, Heol Castell-nedd,
Rhos.

Y CAPEL
Cawsom oedfa Nadolig yr Ofalaeth ar zoom ar 20 Rhagfyr o
dan arweiniad y Parchg Gareth Morgan Jones. Darllenwyd y
Gair gan Anne Davies, Amy Phipps, Nia Johns, Delma James
a Sharon Rees, ac offrymwyd y weddi gan Eiry Shopland.
Cafwyd unawdau swynol iawn gan Erin a Ffion Atherton, Emyr
Davies John ac Anwen Williams a deuawd hyfryd ar y
soddgrwth gan Rhian a Cadi Hutchings. Diolch i Iwan
Shopland am ei gymorth gyda’r Zoom.
MERCHED Y WAWR, PONTARDAWE
Estynnwn ein dymuniadau gorau a’n llongyfarchiadau i Eunice
Williams ar ddathlu ei phen-blwydd yn gant oed.
Roedd Eunice yn aelod gwerthfawr o gangen Phontardawe a
mawr oedd ei mwynhad yn mynychu’r penwythnosau preswyl
ar hyd a lled Cymru.

GODRE’R GRAIG
BETTY GEORGE
Yn dawel yn Ysbyty Singleton, ddydd Iau 25 Chwefror, bu farw
Betty George o Heol Hodgson, Godre’r Graig, yn 92 mlwydd
oed. Priod annwyl y diweddar Michael George, mam, magu a
hen famgu gariadus a balch a ffrind ffyddlon i gynifer. Bydd
teyrnged i Betty yn y rhifyn nesaf. Cydymdeimlwn â’r teulu yn
y golled.
GWELLHAD BUAN
Dymunwn yn dda i Mrs Caryl Chiswell sydd yn yr ysbyty ym
Maglan. A hithau’n 99 mlwydd oed ar 24 Chwefror mae’n
awyddus i ddychwelyd adre i’r Graig Arw. Cofiwn amdani.

RHOS A GELLI-NUDD
SESIWN DOLIG
Hyfryd oedd clywed lleisiau swynol Plu ar Radio Cymru ar
Noswyl Nadolig yn canu mewn ‘Sesiwn Dolig’ gyda’r grŵp o
Gaernarfon, Bwncath. Cafwyd unawdau hefyd gan yr amldalentog Gwilym Bowen Rhys, Elidyr Glyn a Gethin Griffiths.
Mae gan y grŵp Plu gysylltiad agos iawn â Rhos, wrth gwrs,
gan fod y tri aelod, Gwilym, Elan a Marged yn wyrion i Dr Ella
Harris, Heol Newydd.
Llongyfarchiadau mawr i Dr Ella Harris a ddathlodd ei phenblwydd yn 90 mlwydd oed ym mis Ionawr. Mae gan Ella dri o
blant, deg o wyrion, pump o or-wyrion ac mae gor-ŵyr arall ar
y ffordd! Rwy’n siŵr y cewch ddathliad mawr gyda’r teulu i gyd
pan fydd y cyfyngiadau yn dod i ben.
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COLLED
Gyda thristwch mawr y clywsom, ddiwedd Ionawr, am

YSBYTY
Mae’n dda clywed bod Lowri Byrne, a gafodd lawdriniaeth
mewn ysbyty yn Llundain cyn y Nadolig, ar wellhad. Mae Lowri
yn ferch i Anne a’r diweddar Richard Byrne, Gelligeiros, Gellinudd.
GOLEUNI
Ar adeg pan fu’n rhaid cau eglwysi a chapeli, roedd gweld
coeden wedi’i goleuo yn un o ffenestri Eglwys y Plwyf,
Cilybebyll, dros y Nadolig, yn arwydd o oleuni Crist yn ystod yr
amseroedd tywyll presennol.
CYDYMDEIMLO
Ar ôl cyfnod o afiechyd, bu farw Margaret Davies, Fferm
Cwmnantllwyd, Gelli-nudd. Cydymdeimlwn â’i gŵr, Howard, y
plant, Gwyn, Gareth a Bethan a’r teulu oll yn eu galar.
Cydymdeimlwn hefyd â theulu Elwyn Dykes, Maeslan yn eu
profedigaeth o golli gŵr, tad, tad yng nghyfraith a thadcu
annwyl.
HANES YR ARDAL
Gwelwyd nifer fawr o bobl yn cerdded ar hyd llwybrau Gellinudd, Cilybebyll a Rhos yn ystod y misoedd diwethaf ond tybed
sawl un o’r cerddwyr sy’n gyfarwydd â hanes yr ardal.
Ysgrifennodd Heather Williams o’r Allt-wen, erthygl
ddiddorol iawn yn Llais, rhifyn Chwefror 2005, ar ôl taith
gerdded flynyddol Capel yr Allt-wen, ar hyd llwybrau
cyhoeddus yr Allt-wen, Gelli-nudd, Cilybebyll a Rhos. Soniodd
am fynydd ‘mawreddog ac urddasol’ March Hywel a’r chwedlau
sy’n gysylltiedig â’r mynydd, am y pyllau glo, y tir amaethyddol
a ffermydd yr ardal - Blaen-nant, Pen-y-Bontbren, Hendre-Ias,
Pen Twyn, Llety Philip, Llety-siac, Pentreharne, Ty’n-y-Cwm a
fferm hyna’r ardal, Fferm Cefn Celfi.
Adeiladwyd ffermdy Cefn Celfi yn yr ail ganrif ar bymtheg ac
mae’r adeilad presennol, yn debyg iawn i’w ffurf wreiddiol. Yn
yr hen ddyddiau, mae’n debyg, roedd caeau’r fferm yn cael eu
llogi dros nos i’r porthmyn. Byddai cannoedd o wartheg a
defaid yn pori ac yn gorffwys dros nos yng nghaeau’r fferm cyn
ail gychwyn ar eu taith i farchnadoedd Lloegr.
Soniodd Heather yn ei herthygl am y tir tu ôl i dafarn y
‘Smiths’, tir a welodd sawl brwydr yn y gorffennol. Cyfeiriodd
at y tair carreg a osodwyd ym mhen draw’r cae, er cof am dri
Chadfridog bu farw mewn brwydrau lleol. Y cerrig yma sy’n
esbonio ystyr Cefn Celfi a chyfeirir atynt mewn englyn yn Llyfr
Du Caerfyrddin a ysgrifennwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg.
‘ Y tri bedd yng Nghefncelfi Awen a’i dywed imi Bedd Cynon garw ei ddwy ael,
Bedd Cynfael, bedd Cynfeli.’
Mae erthygl Gareth Richards yn rhifyn Hydref 2020 yn
ymhelaethu ar hanes Cefn Celfi.
Diddorol hefyd oedd y wybodaeth a gyflwynodd Heather am
Waith Glo’r ‘Primrose’, y rheilffordd ar waelod ‘Primrose Lane’
a oedd yn cludo glo i Bontardawe ynghyd â hanes y
ffynhonnau ar hyd y dramffordd. Mae erthygl gynhwysfawr
Heather yn Llais 2005 yn ddiddorol drosben ac yn werth ei
darllen yn llawn unwaith eto. www.bbc.co.uk>llais>chwefror05

CWMLLYNFELL
TEMPUS FUGIT
Mae 60 mlynedd ers priodas
Darrell a Renée Thomas,
Heol
Samuel.
Llongyfarchiadau ar ddathliad
eu priodas diemwnt ac yn sicr
pan fydd y rheolau yn
caniatáu iddynt ymgasglu
gyda’u merched Helen a
Catrin i ddathlu’n iawn.
Dymuniadau gorau hefyd i
Mrs Joan Rosser, Pen-y-bryn,
sydd newydd ddathlu ei
phen-blwydd yn 80.
MARWOLAETH
Mae’r gymuned wedi colli cymeriad unigryw: Alun Vaughan
Lewis o Gefn Bryn Brain, un uchel ei barch a fu’n gefnogol i
bob gweithgaredd pentrefol. Estynnwn bob cydymdeimlad â’r
teulu cyfan yn ei hiraeth amdano.

CYDYMDEIMLAD
Trist yw nodi y bu farw Glenys Jones ar Ddydd Sadwrn, 26
Rhagfyr yn 94 mlwydd oed yng nghartref henoed Mayflower,
yr Allt-wen. Magwyd yn y cartref teuluol yn Heol Glynmeirch,
Trebannws gyda’i brodyr a chwiorydd Mair, Tom, Gaynor,
Margaret a’r diweddar Moelwyn a Nelian. Dechreuodd ei gyrfa
gyda’r Bwrdd Glo yng Nghaerdydd ac yna symud i fyd y
purfeydd olew gyda chwmni Esso gan ymgartrefu yn
Aberdaugleddau. Dyna ble y bu nes iddi ymddeol, ac fe
barhaodd yn rhan o weithgareddau elusennol yr ardal. Ar ôl
cyfnod o salwch, symudodd yn ôl i Gwmtawe lle cafodd y gofal
gorau gyda’i theulu yn ystod ei blynyddoedd olaf. Bu Glenys
yn ffyddlon i’r Achos yn Soar ac yn ymweld â’r Capel bob tro y
byddai adref, a’r plant yn bwysig iddi dros y blynyddoedd.
Roedd ei hymrwymiad yn werthfawr ac estynnwn ein
cydymdeimlad dyfnaf â’r teulu yn eu hiraeth.
Y TABERNACL
BABIS MIS IONAWR
Llongyfarchiadau mawr i Geraint Williams a Cerian ar
enedigaeth eu merch fach Gwyneth Marjorie, ar 22 Ionawr
Wyres fach newydd i Gillian a Edward Williams, y Coedcae.
Hefyd i Christopher Lewis, ein horganydd a Fiona ar
enedigaeth eu mab Gruffydd Rhys ar 23 Ionawr. Gor-ŵyr bach
i Doreen Lewis.

CLEIFION
Mae dwy wraig o Ystradowen: Mrs Jean Evans a Mrs Celia
Griffiths yn yr ysbyty ar hyn o bryd yn dilyn cwymp yn eu
cartrefi. Dymunwn wellhad buan iddynt.

CYDYMDEIMLAD
Newyddion trist iawn oedd clywed am farwolaeth Miss Brenda
Hopkin yn ei chartref ar Heol Aberhonddu ar 19 Chwefror.

PONTARDAWE

DYMUNIADAU GORAU
Ein dymuniadau gorau i nifer o’n haelodau sydd heb brofi’r
iechyd gorau yn ddiweddar. Cofiwn yn gynnes at Owen,
Doreen, Margaret ac unrhyw un arall sy’n dioddef ar hyn o
bryd. Gobeithio daw gwelliant gyda’r Gwanwyn.

SOAR
CYFNOD CLO
Mae’n teimlo fel cyfnod hir nawr ers i ni orfod rhoi’r gorau i
gwrdd â’n gilydd ar gyfer gwasanaethau yn y capel, ond hoffai’r
aelodau ddiolch yn fawr i Rhodri Wyn Phillips, cydlynydd
eglwysi cylch Tawe, Nedd a Chrai, am fod mor weithgar
unwaith eto yn trefnu gwasanaethau a gweithgareddau ar-lein.
Mae Rhodri hefyd wedi dosbarthu pecyn addoliad i’r holl
aelodau, ynghyd â chopi o Beibl.net i Bobl Ifanc i bobl ifanc
y capel. Diolch iddo am ei waith a’i ofal drosom. Rydym yn
gobeithio y bydd modd i ni ail-ddechrau ein gwasanaethau ar
gyfer y Pasg, os bydd y rheoliadau yn caniatáu.
LLONGYFARCHIADAU!
Er nad oedd modd i ni gwrdd yn ôl ein harfer ar fore Nadolig
eleni, cafwyd newyddion llawen iawn o Ysbyty Singleton - sef,
bod Bethan Ritchie, merch ein
blaenor Hywel Wyn Davies,
wedi rhoi genedigaeth i ferch
fach, Maia Grace, yn oriau
man dydd Nadolig. Mae
Bethan a’i gwr Samuel wedi
ymgartrefu yn Waunpenlan,
hen gartref y diweddar Beryl a
Tom Davies, mam-gu a thadcu Bethan. Llongyfarchiadau
mawr i Hywel Wyn ar ddod yn
dad-cu am y tro cyntaf ac i
Ryan ar ddod yn Wncwl.
Dymuniadau gorau i Julie Ann
Stone Davies ar ddod yn famgu, ac i rieni Sam, Sandra a
Samuel Ritchie, sy’n byw yn
Belffast ac sydd heb gael cyfle
eto i ddal eu hwyres fach newydd. Anfonwn ein cariad at y teulu
cyfan.

PENBLWYDDI ARBENNIG
Anfonwn ein cyfarchion at Hettie,
mam Margaret Davies a Jean
Preece a ddathlodd ei phen-blwydd
ym mis Ionawr yn 106!
Mae Eunice Williams yn un o bobl
adnabyddus y Cwm a bu diwrnod
Sant Ffolant eleni yn un arbennig
iawn wrth
iddi ddathlu
ei phen-blwydd yn 100 oed yng
nghartref Dan-y-bryn.
Dyma lun o glustog gan Glenda
Davies a dderbyniwyd ganddi
oddiwrth Cymdeithas Ruth a Naomi i
nodi’r achlysur.
Cariad mawr oddi wrthym oll yn y
Tabernacl.

RHYDYFRO
MARWOLAETH
Yn dawel yn ei chartre’ yn Rhyd-y-fro bu farw Mary Jenkins ar
17 Rhagfyr 2020 yn 79 oed, priod amhrisiadwy Raymond,
mam gariadus Alan, mam yng nghyfraith Julie a mam-gu
arbennig Catrin, Cerys ac Andrew. Gweithiodd Mary yn
swyddfa’r Co-op nes ei phriodas a nes ymlaen yn ysgol
gynradd Rhyd-y-fro. Yr oedd yn weithgar yn Saron ac fe’i
hetholwyd yn ddiacones yn 1988 ynghyd â Annie Harries, Mary
Morgan, Brenda Evans, Rita Morgan, Lewis Jenkins a Wynn
Terry. Dyma’r chwiorydd cyntaf i gael eu derbyn i’r set fawr.
Oherwydd y Covid 19 dim ond y teulu oedd gallu bod yn y
gwasanaeth o dan ofal Mr Eifion Walters ac fe’i claddwyd ym
mynwent y capel. Gosodwyd blodau ar fwrdd y cymun gan ei
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ffrindiau ac aelodau capel Saron. Estynnwn, ffrindiau a
chymdogion ein cydymdeimlad â’r teulu oll.
AM DRO I’R BARAN
Fel teulu yr oeddwn arfer mynd lan i Garn Llechart ar ôl y
Nadolig a bwyta ein ‘mince pies a tangerines’ ar ôl cyrraedd y
cylch. Eleni bant a fi ar yr un shwrne. Yr oedd yn oer ond yn
sych ac yr oeddwn mor hapus nad oeddwn yn gorfod torri’r wâc
i dynnu’n ngwynt, er mod wedi aros i edrych ar ffwng a chen.
Ar ôl cyrraedd yr uchelderau yr oedd yn wyntog dros ben a Fan
Gihirych yn wyn dan eira. Daeth pâr i’r cerrig peics pan oeddwn
yn yfed dishgled o de a bwyta banana - nid y mince pies a
tangerines fel yr oedd ein harfer. Cawsom ymgom ynglŷn â’r
lle a’r llefydd diddorol gerllaw, gan gadw fwy na dwy lath oddi
wrth ein gilydd! Ymlaen a fi dros y mynydd a chyrraedd Capel
Baran. Erbyn hyn yr oedd yr haul wedi dod i’r golwg a’r gwynt
wedi gostegi. Cerddais o amgylch y fynwent gan ddarllen y
cerrig beddau a sylwi ar enwau’r ffermydd: nifer wedi mynd o’r
golwg erbyn hyn. Blynyddoedd mawr yn ôl dethoi ar draws
carreg bedd â phennill mewn dull triban Morgannwg arno. Fe
nethoi gopi ond tro hyn methais ei weld oherwydd yr oedd nifer
o’r cerrig wedi mallu. Eisteddais ar garreg wrth y wal a
mwynhau’r olygfa tua’r môr a bwyta brechdan a dishgled o de
arall. Torrwyd y tawelwch gan helicopter ac aeth yr haul o’r
golwg a bu rhaid codi cwfl (hood) y got law lan oherwydd daeth
y glaw. Wrth wneud fy ffordd yn ôl tua thre newidiodd yr olygfa:
yr oeddwn yn edrych dros yr Allt-wen tua Chastell-nedd a’r
glaw a’r gwynt wedi gostegi erbyn fy mod yn cyrraedd y tŷ. Yn
wir dyma’r ffordd i ymdopi â’r clo.
CAPEL Y BARAN
Dyma ni eto ar ddechrau blwyddyn newydd, a fydd hi’n
flwyddyn newydd dda i bawb? Cawn weld. Wrth droedio i
mewn i’r anwybod a chwmwl ansicrwydd Brexit a chofid-19 ar
ei newydd wedd yn gysgod tywyll drosom o hyd, yn ogystal â
dryswch amlwg ein gwleidyddion “grôt a dime”. Nid yw’r
rhagolygon yn obeithiol iawn. Er bod dwy frechlyn, sydd yn ôl
yr arbrofion helaeth yn effeithiol iawn, yr ofn yw bod ein
harweinwyr yn credu y gallan nhw newid y cyfnod rhwng y
ddwy frechlyn heb unrhyw dystiolaeth gwyddonol, ac felly’n
groes i gyfarwyddiadau’r gwneuthurwyr. Onid yw pawb
ohonom sydd ar unrhyw fath o feddyginiaethau yn gyfarwydd
â’r cyfarwyddyd ar y label “Take as prescribed”. Amddiffyn Mr
Johnson a’i giwed etonaidd yw ein bod yn dilyn cyngor gan ryw
wyddonwyr anhysbys i bawb ond y nhw. Mae dod o hyd i ddata
synhwyrol fel cael gwaed o garreg. Llyfryn bach diddorol oedd
ar yr aelwyd, flynyddoedd yn ôl, oedd “Old Moores Almanac”
‘Roedd nhad-cu yn cyfeirio ato fel “ hanner celwydd a hanner
o wirionedd”. Sefydlwyd yr Almanac diddorol yma gan y
Gwyddel Theophilus Moore 257 o flynyddoedd yn ol. ’Roedd
Moore yn seryddwr o fri, gymaint oedd ei allu i ddarogan y
dyfodol enillodd yr enw’r ‘’Merlin Gwyddelig’’. Fe wnaeth e
ddarogan y bydde’r byd yn dioddef o ryw feirws newydd y
bydde Trump yn colli’r etholiad i Biden a hefyd y bydd yn
ddiwedd Haf eleni cyn bydd y cofid-19 wedi ei drechi. Cawn
weld ! Gobeithio ei fod yn wir. Nag yw, dyw e ddim yn darogan
pryd bydd capel y Baran yn ail agor, dwy wedi edrych.
E.W.
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Diolch i’r naturiaethwr Dewi Lewis am ei sylwadau yn y Tyst, 7
Ionawr 2021 yn cyfeirio at y pwyslais yn y Beibl at warchod
adar ac, yn wir, at y greadigaeth. “Mae’r oll yn gysegredig
Nefolaidd ar yr holl fynyddoedd hyn”, meddai’r bardd a’r
gweinidog Methodist William Thomas (Islwyn) yn un o’i gerddi.
Mae ei awdl enwog “Y Storm” yn fyfyrdod ar natur. Fe’i ganwyd
wrth droed mynydd Islwyn yn nyffryn Sirhywi. Dyna paham yr
enwodd Meurig Walters y cofiant iddo yn “Mab y Mynydd”.
Rhyfedd onid yw, yn ystod fy magwraeth ychydig a
werthfawrogwn fy nghynefin. Efallai am fy mod, yn nyddiau
diofal ieuenctid, yn ei gymryd yn ganiataol. Ond, fel canodd
Gwenallt “Bydd dyn wedi troi’r hanner cant yn gweld yn lled glir
y bobl a’r cynefin a foldiodd ei fywyd ef”. Er mod i wedi hen
droi’r hanner cant ‘rwy’n gweld y cynefin ym magwyd ynddo yn

lled glir ac yn sylweddoli gymaint ei fod wedi newid. Oedais
lawer ar y gweundir wrth ymyl yr hen gartre, lle ces oriau o
ddifyrrwch wrth wylio campau, yn yr awyr, y cornicyllod
(peeweets) yn y gwanwyn wrth ddenu cymar. Roedd eu
dewrder wrth amddiffyn eu nyth trwy ymosod yn ddidrugaredd
ar berson neu anifail bydde’n dod yn agos at y nyth. Aderyn
arall sydd wedi gadael y cynefin yw’r Gïach (Snipe). Cofiaf yn
dda sŵn hunllefus yr aderyn anodd ei weld ym mrig yr hwyr.
Roedd ei sŵn fel petasai yn dod o bob cyfeiriad ag eto o’r
unman. Cofiaf yn dda, hyd heddiw, pan oeddwn oedran ysgol
gynradd yr ofn a gefais o’r sŵn wrth i’r aderyn hedfan, nes i mi
redeg am adre mewn braw gan gredu fod rhyw greadur
arallfydol ar fy ôl. Galwad aderyn arall am swynodd yn fy
ieuenctid ac sydd wedi diflannu yw’r Gylfinir (Curlew). Bellach
mae’r adar hyfryd yma wedi gwanu o’r mynydd-dir o gwmpas
y Capel. Trist yw meddwl nad yw’r adar hyfryd yma bellach yn
difyrru a swyno’r “bugeiliaid newydd sydd ar yr hen fynyddoedd
hyn”.
E.W.

FELINDRE
OEDFAON NEBO
EBRILL (10.30 YB)
4: Y Parchg Rhys Locke
11: ?
18: ?
25: Mr Glyndwr Prideaux
CYDYMDEIMLO
Rwy’n flin ond newyddion trist sydd gennyf ar gyfer y rhifyn
yma o Llais.
Cydymdeimlwn â theulu’r ddiweddar Mrs Mary Edwards,
Gelliwern Fawr, Felindre, sef David ei phriod, Lucy ei merch a
Maxen ei ŵyr.
Hefyd gydag Eileen Davidson a chollodd ei phriod hithau,
sef Tom. Bydded i Eileen gael nerth i gario ‘mlaen yng
nghwmni’r teulu Hywel a Helen y plant a Nerys a Wayne ei
merch a’i mab yng nghyfraith a’r teulu cyfan.
Yr un yw ein dymuniad i Malcolm Jelfs, Penybont wedi iddo
yntau golli ei briod yntau, sef Sarah (ne Bell) ar ôl cystudd hir.
Cydymdeimlwn hefyd gyda William a Carol Bell, Sciach a’i
chwaer Margaret a’r teulu oll.
Bu Maudie Bowen fyw i oedran teg a daeth ei blynyddoedd
hithau i ben. Gynt o Derwydd, Felindre symudodd i Graig Cefn
Parc. Cydymdeimlwn a Colin, Cwmcile ei mab a’r teulu.
Bu farw Lilwen Mainwaring, gynt o Penplas, Llangyfelach
ond yn fwy diweddar ymddeolodd i’r Fforest, Pontarddulais.
Mae Les wedi ei blaenori ond yn gadael Jo ei mab ac Eira ei
merch a’u teuluoedd, heb anghofio Aneurin, ei brawd yng
nghyfraith.
Hefyd bu farw Hywel Thomas, Gorseinon cefnder Myra
Mainwaring a Heulwen Rees, cyfnither Glan Miles a merch y
diweddar Arthur a Mia Miles, Pontarddulais.
Mae Mair Davies (ne Thomas) yn perthyn i amryw o
deuluoedd Felindre. Bu farw ei phriod, Hubert, rhai
blynyddoedd yn ôl ond mae newydd golli Heddwyn, ei brawd
ac yn gadael tair merch Pamela, Marilyn a Caroline ac un mab
Wayne a chwaer yng nghyfraith Nan, gynt o’r Goppa.
Bu farw Geraldine, gwidw Dai (Twyn). Claddwyd eu mab
Duncan ac rydym yn cydymdeimlo â dwy o’r merched, sef
Isobel a Lizette a’u teuluoedd.
YSBYTY
Mae un o bentrefwyr Felindre yn edrych ymlaen at ddod adre,
ar ôl bod yn yr ysbyty am beth amser. Dymuniadau gorau i
Marian Lewis, Arosfa, Felindre.
Treuliodd Phyllis Bell rhai diwrnodau yn yr ysbyty, yn dilyn
cwymp yn ei chartref, hefyd Rowena Miles sydd hefyd wedi
dychwelyd adref wedi damwain yn ei chartref.

CLYDACH
MERCHED Y WAWR
Er na allwn gwrdd â’n gilydd wyneb yn wyneb mae mudiad
Merched y Wawr wedi bod yn hynod o weithgar yn darparu
cyfleoedd arbennig i’r aelodau. Cafwyd sesiynau crefft i baratoi
blodau o dan y cynllun Blodau Gobaith ar gyfer eu harddangos
yn y Steddfod yn Nhregaron.
Ymaelododd 29 aelod yng Nghlydach ac rydym yn
ddiolchgar am gefnogaeth pawb i’r mudiad. Ym mis Ionawr
dros y we cafwyd cyfarfod Cangen Clydach yng nghwmni Ann
Rosser. Bu’n rhannu stori ei bro a chyfle drwy wahanol storiâu
i gael darlun o gyfnod gwahanol iawn yn Abertawe.
Un o’r pethau sy’n bosibl wrth gwrs yw ymuno mewn
cyfarfodydd canghennau eraill ac mae hynny wedi bod yn
werthfawr iawn yn ogystal â rhannu sgwrs gyda dysgwyr
newydd yr ardal.
Ym mis Chwefror braf oedd
cael cwmni Dewi Lewis, nid yn
sôn am adar y tro hwn ond am
Gelfi Llechi. Roedd yn
ddiddorol iawn yn dangos crefft
unigryw’r chwarelwr. Roedd yn
gresynu yn fawr nad oedd
cofnod o’r grefft hon ar gael yn
unman.
CAPEL Y NANT
Gymry da, chi Gymry Dewi, - heidiwch
I godi’r baneri
Iddo yn awr, a’n Ffydd ni
A lanwa’r cwm eleni.
Robat Powell
Dyma englyn o waith Robat Powel, ein harweinydd sydd ar
glawr Bwrlwm ein cylchgrawn misol Bwrlwm mis Mawrth.
Mae nifer ohonom wedi gweld eisiau ysgwyd llaw a’r
cofleidio adeg colli anwyliaid. Mae cydymdeimlo yn rhan
bwysig o alaru a hiraethu. Collodd pobl gydweithwyr, a
hwythau’n ifanc gyda theuluoedd ifanc. Sylweddolwn pa mor
werthfawr yw bywyd.
Clywn sôn am bobl yn dioddef o’r haint ond pan mae ffrindiau
a’n teulu yn marw ohoni mae difrifoldeb y sefyllfa yn dod adre
ac yn ein hysgwyd.
Trist oedd clywed am farwolaeth Catherine Jones, Down St.
Roedd yn adnabyddus i bawb yn y pentref. Roedd y drasiedi
fawr a ddioddefodd hi a Morgan o golli ei hunig fab Hywel wedi
eu heffeithio ac roedd rhoi blodau yn y capel i gofio yn bwysig
iddi. Fe deithiodd y byd a mwynhau. Bydd ei theulu, ei ffrindiau
a’i chymdogion yn gweld ei heisiau yn fawr.
Yn wahanol i Catherine ni welwyd Thelma Williams yn
cerdded yng Nghlydach ers rhai blynyddoedd ond roedd galw
yn ei chartref ar dop rhestr y Grŵp Bugeilio. Hi oedd aelod
hynaf yr eglwys yn 98 mlwydd oed. Roedd bob amser yn siriol
a chroesawgar ac yn falch o’n gweld. Collodd ei gŵr cyntaf
mewn damwain yn y pwll glo pan oedd y plant yn fach ac ar ôl
iddi ail briodi George bu’n byw ym Mryncethin. Serch hynny
nôl i Glydach y doi bob penwythnos. Bu’n ffyddlon iawn i’r
oedfaon yn Hebron. Cydymdeimlwn yn
ddiffuant iawn gyda’i phlant Janet a
David a’u teuluoedd. Cafodd Thelma
gwmni teulu oedd yn byw yn agos ati
hyd y diwedd ac rwy’n siŵr bod hynny
wedi bod yn gysur iddynt.
Cydymdeimlwn gyda Bet ar golli ei
chwaer hynaf Jean Oliver.
Pen-blwydd hapus i Joan Moses
sydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 91
mlwydd oed a hefyd i aelod o’r
Joan Moses

Chwaeroliaeth Glenys Jones
Dymuniadau gorau i’r ddwy.

sy’n

96

mlwydd

oed.

LLONGYFARCHIADAU
DAU DDOCTOR YN Y TŶ!
Llongyfarchiadau i Dr Bill Gannon ar ennill ei ddoethuriaeth ym
Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, roedd Bill
wrthi’n gorffen ysgrifennu ei
draethawd
ar
gyfer
ei
ddoethuriaeth, ond er iddo’i
gyflwyno ym mis Mehefin 2020,
dim ond ar 19 Chwefror eleni y
cafodd ei viva (yr arholiad llafar),
ac roedd wrth ei fodd bod yr
arholwyr yn gytûn y dylai lwyddo
heb orfod gwneud unrhyw
newidiadau i’r gwaith. Teitl y
traethawd PhD yw Materials
Coatings
and
Enhanced
Characterisation for Alkaline
Water-Splitting Devices, ac mae
Bill yn dathlu
Bill bellach yn gwneud gwaith
ymchwil ôl-ddoethurol yn yr un maes, fel rhan o adran ESRI (Y
Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni) ym Mhrifysgol Abertawe.
APÊL MR X
Dechreuwyd Apêl Mr X 61 mlynedd yn ôl wrth i deulu Mr X
wahodd ffrindiau i roi anrheg
Nadolig i ferch a ymwelai â’r
teulu o gartref plant amddifad
bob Sul. Cafodd ormod o
anrhegion ar gyfer un plentyn
ac felly tyfodd yr apêl i roi
anrheg i fwy o blant yn y cartref
plant.
Roedd Nadolig 2020 yn
mynd i fod yn sialens ynghanol
y COVID - A fyddai digon o
roddion yn cael eu cyflwyno? A
fyddai’r wasgfa ariannol yn
rhwystr i bobl gefnogi? Gwnaed
yr Apêl a gwireddwyd gallu rhoi
rhoddion i 8,000 o blant. Wrth
gwrs tu cefn i Mr X a’i dîm
gweithgar
mae
nifer
o
wirfoddolwyr hefyd. Yn eu plith
Huw wrthi’n
mae Huw ac Anne Bowen.
casglu’r bagiau
Diolchwn iddynt am gasglu
eleni eto ac i bawb a gyfrannodd rodd a ddaeth a gwên
ychwanegol i sawl plentyn ac aelwyd.
APÊL NADOLIG CYMORTH CRISTNOGOL
Ers dechrau’r flwyddyn ariannol yn Ebrill 2020 nid oedd yn
bosibl gwneud y casgliad wythnosol arferol i elusennau.
Yn ystod Adfent seiliwyd ein gwasanaethau dros Zoom ar
Apêl Cymorth Cristnogol. Gwnaed Apêl arbennig i dderbyn
rhoddion tuag at Gymorth Cristnogol dros y Nadolig.
Cyflwynwyd £784.15 tuag at yr Apêl.
Ni allwn droi ein cefnau ar bobl dlotaf y byd yn enwedig
mewn pandemig byd eang.
CAPEL Y NANT YN APELIO I SUNAK A JOHNSON AM
BARHAD CYMORTH I’R TLAWD
Danfonwyd Datganiad gan Bwyllgor Gwaith Capel y Nant at
Ganghellor y Trysorlys, Rishi Sunak, a Phrif Weinidog y
Deyrnas Gyfunol, Boris Johnson, ar 4 Rhagfyr, 2020, yn
gresynu at benderfyniad Llywodraeth San Steffan i dorri’r
Cymorth Rhyngwladol i wledydd tlawd.
Y CHWAEROLIAETH
Rhyfeddod pob rhyfeddod yw cyfraniadau bach cyson y
chwiorydd. Ambiwlans Awyr Cymru oedd yr elusen yn ystod
2020. Cyflwynwyd siec o £600 iddynt ddechrau’r flwyddyn.
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Un o freuddwydion yr elusen oedd dod yn wasanaeth 24/7 a
gwireddwyd y freuddwyd honno ar ddiwedd 2020.
Yn ôl y Prif Weithredwr newydd Dr Sue Barnes “Mae’n deg
dweud bod 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i ni gyd. Boed
hynny’n bersonol, yn broffesiynol neu’r ddau. Mae’r
Coronafeirws wedi effeithio ar bob un ohonom mewn rhyw
ffordd. Diolch byth, mae ein hymgyrch feddygol wedi gallu
parhau yn ôl yr arfer drwy gydol y Pandemig gan helpu GIG
Cymru a bod yno i bobl pan oedd ein hangen ni arnynt oherwydd COVID-19 neu fel arall.”
Cyn cyflwyno gwasanaeth nos roedd yn costio tua £6.5
miliwn bobl blwyddyn i redeg yn yr hofrennydd. Er mwyn
darparu hofrennydd yn ystod y nos mae’n rhaid codi £15 miliwn
arall sy’n golygu y bydd angen £8 miliwn er mwyn gweithredu
gwasanaeth 24/7.
CYTÛN
CWRDD GWEDDI’R BYD
Cynhelir Cwrdd Gweddi’r Byd ar 5 Fawrth ledled y wlad.
Yng Nglydach cwrdd dwyieithog fydd ar Zoom yng ngofal y
Parchg Pam Cram ac aelodau’r eglwysi.
“Adeiladwch ar sylfaen gadarn” yw thema’r gwasanaeth
eleni a baratowyd gan wragedd Vanuatu. Maent i gyd yn deall
yr angen am adeiladau diogel gan fod yr ynysoedd ym mharth
seiclonau trofannol De’r Môr Tawel. Yn 2015 achoswyd dinistr
mawr gan Seiclon Pam ond yna yn Ebrill 2020 daeth Seiclon
Harold a chafod hyd yn oed cnau goco, a oedd wedi addasu i
wrthsefyll seiclonau, eu torri a’u curo.
Mae ynysoedd gwasgarog Vanuatu yn ne orllewin y Môr
Tawel dros 1,100 o filltiroedd o Awstralia. Ar y map gwelir y
clwstwr hwn o ynysoedd mewn siâp Y.
FFEITHIAU CRYNO AM VANUATU
Sbaenwyr a ddarganfu’r lle yn 1606. Espiritu Santo oedd enw’r
ynys gyntaf.
Enwodd Capten Cook yr ynysoedd yn New
Hebrides.1980:Cafodd y wlad annibyniaeth ac ailenwyd yn
Vanuatu. Mae’r hinsawdd yn drofannol. Does dim corynod
gwenwynig yno.
Mynydd Tabwermasana ar Ynys Espiritu Santo yn 5,165
troedfedd yw’r man uchaf.
Bislama, Saesneg a Ffrangeg yw’r ieithoedd swyddogol ond
mae ‘na gannoedd o ieithoedd lleol.
Ysbrydolwyd y llun
gan brofiad yr artist ei
hunan yn ystod un o’r
stormydd gwaethaf i
daro Vanuatu. Yn y llun
gwelir mam, yn gwisgo
dillad traddodiadol Ynys
Erromango, yn plygu ac
yn gweddïo dros ei
phlentyn wrth i’r tonnau
chwipio drosti. Mae’r
goeden palmwydd yn
plygu
drostynt
i’w
harbed,
gyda’i
gwreiddiau cryf yn
erbyn y gwynt. Yn ystod
Paentiad o waith yr artist
y Seiclon cysgododd
Juliette Pita.
Juliette
Pita
a’i
Teitl y llun yw Seiclon Pam:
chymdogion
mewn
Mawrth 13, 2015.
caban
(container).
Drwy’r nos buont yn gweddïo ac erbyn trannoeth roedd popeth
yn fflat ar wahân i un caban wedi ei adeiladu o ddail palmwydd.
Gwelir croesau bach ar y gorwel yn dynodi’r rhai fu farw. Mae’r
llun yma yn atgof poenus o’r Seiclon. Roedd hyd yn oed yn
waeth oherwydd roedd Vanuatu mewn cyfnod o argyfwng yn
ystod pandemig COVID -19
Gweddïwn y bydd mwy o blant Vanatua yn cael addysg;
Bydd y llywodraeth yn rhoi blaenoriaeth i iechyd merched a
phlant.
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Bydd llai o blant dan 5 oed yn marw oherwydd diffyg maeth.
Bydd trais, corfforol a/neu rywiol, sy’n effeithio ar tua 60% o
ferched ar hyn o bryd yn lleihau.
Bydd ymdrechion mawr yn cael eu gwneud i roi cyflenwad dŵr
yfed diogel drwy’r wlad.
ASTUDIAETHAU’R GRAWYS
‘’Llwybrau’r Saint’’ fydd thema’r astudiaethau
Grawys eleni. Fe gynhelir pedair sesiwn dros
Zoom ar brynhawn dydd Iau am 2.30. Cysylltwch
gyda Dr Alan Cram (845942) i gael y ddolen.
Arweinir y sesiwn gyntaf gan y Parchg Leslie Noon,
yr ail, Mawrth 4 gan y Parchg Dewi Hughes,
Mawrth 11 gan Dr Alan Cram a Mawrth 18 gan Robat Powell.
‘’Llwybrau seintiau’’: Dewi, Illtud, Gwenfrewi a Melangell a
ddilynir yn ystod yr astudiaethau dwyieithog hyn.
YR EGLWYS FETHODISTAIDD
YMA O HYD!
Er gwaetha’r pandemig, mae pawb yn cadw mewn cysylltiad
gyda’i gilydd, ac mewn hwyliau da, ond trist iawn oedd colli un
o’n haelodau ffyddlon Kathleen Stideford jyst cyn y Nadolig.
Mae mwyafrif ein haelodau yn ffaelu ymuno ag oedfaeon
Zoom, ond maen nhw a nifer o’n ffrindiau eraill yn derbyn
tudalen “Worship from Home” bob wythnos (wedi’i baratoi gan
y Parchg Leslie Noon), a chylchlythyr wythnosol hefyd.
DIOLCH
Cyn y Nadolig fe fu Dr Alan Cram yn beicio noddedig gan godi
£1500 i helpu ei ffrind Moses yn Tanzania i sefydlu Ysgol
Gynradd. Mae Moses wedi prynu’r tir, felly nawr mae’r gwaith
pwysig yn dechrau! Diolch i Huw Bowen am feicio gydag Alan
bob dydd dros y pythefnos. Mae Alan yn ddiolchgar iawn i
bawb a’i noddodd.

PYTHEFNOS MASNACH DEG
CHWEFROR 22 - MAWRTH 7, 2021
Rhannwch eich gweledigaeth o’r byd a garech.
Mae ein dewisiadau’n bwerus. Gall yr
effeithiau gyrraedd yn bell y tu hwnt i ni.
Gallant helpu i greu’r byd a garem. Bob
dydd mae’r penderfyniadau rydym yn eu
gwneud am yr hyn i’w yfed, bwyta a
gwisgo’n effeithio ar fywydau pobl ym
mhedwar ban byd ac iechyd ein planed. Dros
Bythefnos
Masnach
Deg,
rydym
yn
canolbwyntio ar y dewisiadau rydym yn eu gwneud bob dydd.
Mae pandemig Covid -19 wedi dangos mwy nag erioed
cymaint rydym yn dibynnu ar ein gilydd ar draws y byd.
Eleni tynnir sylw arbennig at sialensiau cynyddol a ddaw yn
sgil newid hinsawdd
Ceir Gŵyl rithiol ar lein a chyfle i wrando ar arbenigwyr
enwog a ffermwyr sydd yn ceisio cael gwell dyfodol. Ar y wefan
ceir adloniant, cerdd a chelf Ymunwch ar Fairtrade.org.uk
Ydych chi’n cofio am Jenipher a’i dyhead i werthu ei choffi
yng Nghymru?
Gwireddwyd ei breuddwyd ac ymdrechion grwpiau eraill
gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

Mae gan y Parchg Pam Cram nwyddau Masnach Deg i’w
gwerthu bob amser.
GARDD GYMUNEDOL CLYDACH
Mae Grwp Gardd Gymunedol Clydach yn apelio ar y we am
arian, ar safle Localgiving, i wneud yn siŵr byddan nhw’n gallu
parhau gyda’u gwaith ardderchog yn y gymuned ar ôl i’r cyfnod
clo ddod i ben. Mae’r ardd yn lle arbennig i helpu a theimlo’n
rhan o’r gymuned ,ac mae gweithio gyda’n gilydd yn lles i
iechyd meddwl, yn gyfle i ddysgu neu jyst cael sgwrs a
dishgled.
Gellir
gweld
yr
Apêl
ar
y
we
ar
www.localgiving.org/appeal/clydach-community-garden-covid/
COED WAVERLEY
Nodwedd amlwg o Heol y Parc (Park Rd.) Clydach, sy’n
ymestyn am tua 300 medr o
Bantri Catrin i Gae Criced
Clydach, Parc Waverley, yw
rhes o 8 coeden pinwydd
enfawr, gyferbyn a chanolfan
y Sgowtiaid a thai Waverley
Close.
Mae sôn iddynt gael eu
plannu 35 mlynedd yn ôl pan
gafodd Waverley Close ei
adeiladu arbed yr olygfa
simne’r Mond. Wedi ymholi
ymhellach, y gwirionedd yw
mai’r sgowitiaid o’r cyfnod a’u
plannodd, fel gweithgaredd i’w
haelodau.
Ta beth, mae coed yn tyfu,
a thyfu - a thyfu oedd eu hanes hed nes iddynt gyrraedd 75
troedfedd o uchder. Yn ystod gwyntoedd cryfion y flwyddyn
ddiwethaf cwympodd rhannau o ddwy ohonynt i’r llawr a dros
yr heol. Gwnaed difrod i ffens gardd y sgowtiaid ac roeddent o
fewn llathenni i geir ac yn wir i dy yn Waverley Close.
Rhaid oedd gwneud rhywbeth ynghylch y coed. Cyngor
Cymunedol Clydach gymrodd y cyfrifoldeb. Bu dadlau bod nifer
fawr iawn o jac-y dô’s a cholomennod yn clwydo ymysg y
canghennau cysgodol. Dadleuwyd dylse’r coed gael eu torri i’r
hanner. Penderfynwyd mai eu torri’n llwyr oedd y dewis
doethaf. Dros ddau ddiwrnod yn ddiweddar bu criw, gyda’u
hoffer dringo arbenigol i gyrraedd yr entrychion a’u llifiau
pwerus, lawr y daethant mewn ffordd saff.
Mae cynlluniau i blannu perllan a gosod seddau ar y safle.
Mae’n newid trawiadol i gornel bach o Glydach a rhai o
breswylwyr Waverley Close yn cael haul y bore am y tro cyntaf!
Huw Bowen

CRAIG CEFN PARC
ADFERIAD IECHYD
Dymunwn, fel cymuned, adferiad iechyd i Dewi Jones, gwr
Irene, fferm Cefn Parc Uchaf neu Bwlch y Gwynt arôl iddo fod
yn yr ysbyty a derbyn triniaeth ar ddechrau’r flwyddyn. Mae’n
dda cofnodi ei fod wedi gwella erbyn hyn a nôl wrth ei
ddyletswyddau ar y fferm, ond pwyll piau hi Dewi!
CYDYMDEIMLO
Trist cofnodi marwolaeth Eleanor Price, Rhydypandy, a fu farw
ddiwedd Rhagfyr yn 89 oed. Yn wraig Gareth, a mam Rhian,
Geraint a Dewi a mam yng nghyfraith Paul, Megan a Karen.
Cynhaliwyd gwasanaeth ym mynwent Salem ar 15 Ionawr o
dan ofal y Parchg Dafydd Morris. Coffa da amdani. Hefyd
cofiwn yn dyner am Maude Bowen, gynt o’r Graig ond bellach
wedi ymgartrefu yn y Mayflower, a fu farw ym mis Chwefror.
Cydymdeimlwn â’i mab Colin a’r teulu oll.

DIOLCH
Fel aelodau ym Mhantycrwys gwerthfawrogwn gydweithrediad
Lynn Evans, Anthony Jones a Phillip Turner wrth gael gwared
â’r sbwriel gwyrdd o’r fynwent yn ddiweddar. Diolch yn fawr.
ACTIO
Llongyfarchiadau i Andria Doherty, Heol Rhyddwen ar ei rhan
yn portreadu mam y cymeriad o Gymro, Colin, yn y gyfres “ It’s
a Sin” ar CH4 yn ddiweddar. Mae’r gyfres wedi derbyn clod
mawr ac wedi ei gweld gan filiynau. Yn wraig Ed, roedd Andria
yn nyrs cyn troi at actio. Pob lwc i’r dyfodol, Andria.

TREBANNWS
NEWYDDION O’R YSGOL
Rwy’n siŵr roedd hi’n deimlad braf i athrawon a staff Ysgol
Trebannws allu croesawu nôl plant tair i saith oed y Cyfnod
Sylfaen ar gyfer ail hanner y tymor, a’u gweld yn manteisio’n
frwdfrydig ar y cyfle i gwrdd a chwarae â’u ffrindiau unwaith yn
rhagor.
Diolchwn i holl staff yr ysgol sydd wedi bod ar ddyletswydd
gydol y Cloi Mawr, er mwyn cynnig canolfan i hyd at ddeg o
blant sydd â’u rhieni yn weithwyr allweddol, ac i ddosbarth o
saith o blant yn yr Uned Dysgu Arbenigol.
Hoffai’r ysgol ddiolch i Tŷ Croeso Clydach am rodd o £600
er mwyn iddynt allu prynu offer ar gyfer y Clwb Garddio, a fydd
yn galluogi plant o bob oed i feithrin hyder, datblygu sgiliau a
chael hwyl yn trin y pridd.
Llongyfarchiadau i blant yr ysgol am eu hymrwymiad at ‘The
Big Garden Birdwatch’ yn ystod mis Ionawr, a drefnir yn
flynyddol gan Y Gymdeithas Gwarchod Adar. Gofynnwyd i’r
disgyblion i gofnodi enwau a niferoedd yr adar sy’n ymweld â’u
gerddi nhw, ac i adael bwyd ar eu cyfer.
MARWOLAETHAU
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda theulu a ffrindiau y diweddar
Clive Sterl, a fu farw yn ei gartref yn Abertawe ganol mis
Ionawr, yn 72 oed. Magwyd Clive ar y ‘Cross’ yn Nhrebannws,
yn fab i’r diweddar David a Gaynor Sterl, ac yn frawd i Janet,
Vivian a Miriam. Fe’i haddysgwyd yn yr ysgol bentref, yna
Ysgol Ramadeg Ystalyfera a Phrifysgol Caerwysg (Exeter). Yn
ei ieuenctid cynrychiolodd dimoedd rygbi a phêl droed
Trebannws. Gwas sifil oedd Clive gydol ei yrfa, a fe’i clywid a’i
gwelwyd yn aml yn siarad ar y radio a’r teledu, yn y ddwy iaith,
am faterion yn ymwneud â’i waith. Bu’n ŵr tyner a chariadus i
Pauline am 33 o flynyddoedd, tan iddi farw wyth mlynedd yn
ôl. Roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn amrywiaeth eang
o bethau: darllen, cerdded, seiclo, garddio, yn ogystal â bod
yn rhugl yn yr iaith Ffrangeg. Roedd ganddo ddawn arbennig
ym maes cerddoriaeth: gallai chwarae offerynnau megis y bâs
ddwbl, y gitâr a’r banjo, a bu’n aelod o nifer o gorau, gydag
Orffiws Treforys, Côr Croeso a’r ‘Singing Armadillos’ yn eu plith.
Ond yn bennaf, roedd Clive yn gymwynaswr, yn ffrind i lawer,
ac yn gonglfaen i’w deulu estynedig. Bydd colled fawr ar ei ôl.
Cydymdeimlwn â theulu a ffrindiau Wyn Phillips, Heol y
Fferm, a fu farw yn annisgwyl ac yn ddisymwth. Roedd Wyn
yn aelod o deulu mawr ac adnabyddus yn y pentref. Roedd
Wyn yn ŵr i’r diweddar Myra, yn dad i Andrew, Justin a Jayne,
yn dad-yng-nghyfraith i Alison, Fiona a Danny, ac yn dad-cu i
Ryan, Liam, Aimee, Cellan, Chloë, Dillon a Sonny. Ganwyd
Wyn yn Cae-is-maen ar y Graig. Roedd yn saer o ran ei
alwedigaeth, a bu’n gweithio i Gyngor Dyffryn Lliw, siop David
Evans yn Abertawe, yn ogystal â bod yn hunangyflogedig am
gyfnod. Bu hefyd yn stiward ar Glwb Mawr Cwmllynfell.
Trist oedd clywed am farwolaeth un a dreuliodd ei bywyd yn
y pentref, sef Mair Lewis, Heol Abertawe, yn 86 oed. Roedd
hi’n wraig i’r diweddar Selwyn, yn fam gariadus i Michael,
Pamela, Keri a Kathryn, ac yn fam-yng-nghyfraith gefnogol i
Nigel, Michelle a Mark. Yn ogystal roedd Mair yn fam-gu
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annwyl i saith o wyrion ac wyresau, ac yn hen fam-gu hefyd.
O ran ei galwedigaeth, bu’n gweithio fel ysgrifenyddes yn
Abertawe, a chofiwn amdani fel menyw ginio yn Ysgol
Trebannws. Bu hefyd yn aelod ffyddlon yng Nghapel y Graig.
Estynnwn ein cydymdeimlad i’w theulu ‘oll.
Gyda thristwch, ffarweliwyd a Miss Glenys Jones, yn 94
oed, dros gyfnod y Nadolig. Fe’i ganwyd a’i magwyd yn
Nhrebannws, i deulu sy’n uchel eu parch yn y pentref, cyn iddi
ymgartrefu am flynyddoedd lawer yn Aberdaugleddau. Yno
gweithiai i un o gwmnïau olew mawr y burfa, a chanddi swydd
gyfrifol iawn. Dychwelodd i Gwm Tawe rhai blynyddoedd yn ôl
er mwyn bod yn nes at ei theulu. Roedd Glenys yn chwaer
annwyl i Mair, Tom, Gaynor a Margaret, a’r diweddar Moelwyn
a Nelian; ac yn chwaer-yng-nghyfraith ffyddlon i Mary, Ros,
John, a’r diweddar Ken, Pat a Danny. Yn ogystal, bu’n fodryb
gariadus i’w holl neiaint a nithoedd, a’u teuluoedd.
Cofiwn hefyd am Daphne Morris, gynt o Heol Abertawe, a
fu farw ym mis Chwefror, yn 81 oed. Roedd hi’n fam i Martin,
Stephen, Graham a Pauleen, a oeddent i gyd yn gynddisgyblion yn Ysgol Trebannws. Yn wir, bu Mrs Morris ei hun
yn gweithio am gyfnod fel menyw ginio yn yr ysgol. Roedd hi
hefyd yn fam-gu annwyl i’w hwyrion, wyresau, gor-wyrion a
gor-wyresau.

CWMTAWE
100 MLYNEDD YN ÔL
Dewi Lewis
Ionawr 1917
ABERCRAF
Mae’r Lieut. W. R. Watkins (Cherhines) ar hyn o bryd yn yr
Ysbyty yng Nghaerdydd yn dioddef o “trench fever” ac mae’r
Sec.-Lieut D. Harding Hopkin, (South Wales Borderers)
wedi ei anafu yn ei frest gan fwled ac mewn Ysbyty yn
Salonica.
GODRE’R GRAIG
Lladdwyd bachgen o’r enw Ben Hughes, 15 mlwydd oed, o
Cwmllynfell, ym Mwll Glo y Gleision, Godre’r graig dydd
Mercher gan gwymp o lo. Ar y pryd roedd yn gweithio gyda’i
dad. Bydd rhaid cynnal cwest i’w farwolaeth.
CWMLLYNFELL
Cafwyd cyfarfod diddorol yn yr Eglwys Annibynnol nos Iau
pan anrhydeddwyd Mr and Mrs John Isaac, a ymddeolodd
y mis dwethaf ar ôl bod yn Brifathro a Phrifathrawes yng
Nghwmllynfell am 34 a 33 o flynyddoedd.
YSTRADGYNLAIS
Cafwyd gem bêl-droed da iawn ar gae Ystradgynlais dydd
Sadwrn diweddar rhwng tîm bechgyn ifainc Ystradgynlais a
bechgyn ifainc Ystalyfera. Ystradgynlais oedd yn fuddugol
o 3 gol i ddim. Llwyddodd Owen Jones, blaenwr Ystrad i
redeg lawr y cae cyn cael ei daclo gan fechgyn y ‘Feras’,
ond llwyddodd T. L. Morgan i gael y bel dros y linell.
YSTALYFERA
Mae Miss Fanny Hook o Ystalyfera, wyres Mr and Mrs W.
Hall, Gwynfryn House, Porth Tywyn wedi derbyn y newydd
ei bod wedi etifeddu swm sylweddol o arian. Mae’r ferch
ifanc sydd yn 19 mlwydd oed wedi derbyn etifeddiaeth ei
chefnder Mr Clifford Daliton o £ 3,200. Bu Mr Daliton yn
gweithio ym mhyllau aur De Affrica cyn dychwelyd i’r ‘hen
wlad’ blwyddyn yn ôl. Llongyfarchwn Miss Hook am ei lwc
dda!
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Y TŶ RYGBI
Testun balchder i bentrefwyr a chefnogwyr oedd cynnal un o
raglenni diweddaraf ‘Y Tŷ Rygbi’ ar S4C yng Nghlwb Rygbi
Trebannws. Diddorol iawn oedd clywed cyn-fewnwr Cymru a’r
Llewod, Robert Jones yn sôn am ddylanwad y pentref ar ei yrfa
ddisglair, yng nghwmni’r cyflwynydd, Rhys ap William, sy’n
enedigol o Gwmllynfell.
POBOL Y CWM
Braf oedd gweld Bethan, merch Edward a Margaret Bevan,
Heol Abertawe yn ymddangos mewn rhifyn diweddar o ‘Pobol
y Cwm’. Bu’n chwarae rhan mam maeth Aled mewn
golygfeydd emosiynol a dwys, a gwnaeth hynny gyda graen.
Efallai dylai’r cynhyrchwyr ystyried datblygu rôl ei chymeriad,
a’i chynnwys yn amlach o lawer yn y dyfodol!
LLWYBR Y GAMLAS
I rheiny ohonoch sydd, yn ddiweddar, wedi cerdded, rhedeg
neu seiclo rhwng Parc Trebannws a Pharc Coedgwilym, rwy’n
siŵr eich bod wedi bodloni’n fawer gyda’r gwaith a wnaed i
adnewyddu arwyneb y llwybr wrth ymyl y gamlas. Mae’r llwybr
yma wedi dod yn boblogaidd iawn yn ystod cyfnod y Cloi Mawr,
gyda degau ar ddegau o blant ac oedolion yn ei ddefnyddio’n
ddyddiol. Yn sicr, hoffwn ddiolch a llongyfarch pwy bynnag sy’n
gyfrifol am y gwelliannau.

ALLTWEN
Mae’r gunner Dick Roberts, o’r R.F.A. a Pte. Tom Lewis,
Welsh. Regt., sef dau fachgen poblogaidd o’r ardal gartref
ar wyliau o faes y brwydro yn Ffraingc. Mae’r ddau yn
edrych yn iach iawn. Cyn iddynt ddychwelyd i Ffraingc
ddiwedd yr wythnos byddent yn derbyn anrhegion gan
aelodau o Gapel yr Alltwen.
PONTARDAWE
Yn y Neuadd Gyhoeddus nos Sadwrn daeth torf ynghyd i
weled perfformiad gwir dda o ddrama’r Parch. R. G. Berry,
“Ar y Groesffordd,” gan Gwmni Dramodol Gwernydd
Morgan. Prin mae angen canmol y perfformiad. A chwythig
fyddai cael dim cyffredin gan y cwmni hwn. Ychwanegwyd
yn fawr at werth y ddrama gan bersemiol sain yr offerynnau.
RHYD Y FRO
Cyhuddwyd perchennog y Royal Oak, Mrs Harris o
ganiatáu meddwdod a gwerthu diod feddwol tu fas i oriau
swyddogol ar Ragfyr 23. Dywedir bod y PC lleol wedi gweld
merch ifanc yn gadael y dafarn gyda potel o whisky.
CRAIG CEFN PARC
Yn ystod yr wythnos ychwanegwyd enw arall i “roll of
honour” yr ardal. Daeth newyddion trist am farw yn Ffrainc
ar y 27 o Ragfyr y Pte. Rees J. Rees (Welsh Regiment) o
Penrheoleithin, Craigcefnparc. Roedd y Pte Rees yn 30
mlwydd oed yn ddibriod ac wedi ymuno a’r Territorial unit y
Welsh Regiment pum mlynedd yn ôl. Mae wedi bod yn
ymladd yn Ffrainc ers dwy flynedd ac wedi ei anafu dwy
waith cyn hyn.
GLAIS
Seion, Glais, Dyffryn Tawe.-Y mae yr eglwys uchod wedi
rhoddi galwad unfrydol i’r Parch. D. Roberts, Elim,
Caerfyrddin, i fod yn fugail arni. Y mae’r Glais yn gylch
ardderchog i weinidog da, ac y mae Mr Roberts yn ddyn
ieuanc llawn o’r ynni a’r ysbryd goreu, a’i weinidogaeth yn
Elim wedi bod yn hynod lwyddiannus, fel nad ydym yn
synnu fod yr eglwys yn Seion wedi rhoi gwahoddiad cynnes
iddo. Os etyb Mr Roberts yn gadarnhaol, fel y gobeithiwn y
gwna, dymunwn iddo lawenydd a llwyddiant mawr yn ei
gylch newydd.

Actores leol yn serennu yn un o
gyfresi teledu mwya’r flwyddyn
Mae’r
wythnosau
diwethaf wedi bod yn
gyfnod
rhyfedd
a
swrrealaidd i’r actores
leol, Andria Doherty.
Cyfweliad
teledu
ar
‘Heno’, sgwrs fyw gyda
Caryl ar Radio Cymru,
erthygl dwy dudalen ei
hyd ar ‘Golwg’, yn ogystal
â’i llun ar dudalen flaen y
cylchgrawn hwnnw sy’n
gwerthu deuddeg mil o
gopïau yn wythnosol.
Hynny ‘oll, heb sôn am erthyglau ar y ‘Western Mail’,
‘Evening Post’, ‘Wales Online’ a ‘Metro’. Mae Andria’n
cyfaddef ei bod hi’n gorfod cymryd anadl ddofn iawn er
mwyn ceisio gwneud synnwyr o’r holl sylw mae hi wedi
derbyn o ganlyniad i’w pherfformiad mewn drama deledu
ddiweddar.
Darlledwyd ‘It’s a Sin’ ar Channel 4 ym mis Ionawr a mis
Chwefror eleni. Mae’r gyfres bum pennod wedi profi yn un
o ddramâu mwyaf poblogaidd y sianel erioed, gyda
chymaint â thair miliwn a hanner o bobl yn gwylio’r rhaglen
gyntaf. Mae’n adrodd hanes criw o ffrindiau o gefndiroedd
gwahanol sy’n rhan o’r gymuned hoyw yn Llundain yn y
1980au, sy’n byw yng nghysgod yr afiechyd newydd, AIDS.
Wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen gwelir effaith ofnadwy’r firws
ar y gymuned honno.

gymeriadau’r gyfres.
Mae Andria Doherty wedi byw ym mhentref Craig-CefnParc ers 2006 gyda’i gŵr, Ed, sy’n gyn-feddyg teulu yn Y
Barri. Ond merch sydd â’i gwreiddiau yn ddwfn yn
Nhrebannws yw Andria. Ganwyd a magwyd yn Heol y
Llwynau, yn ferch i Tim a Gwennie Gough, ac yn chwaer i
Denver, ganol y 1960au. Ar ôl colli ei thad yn ferch ifanc
iawn, bu ei llys-dad, Hywel yn gefnogol iawn iddi.
Addysgwyd yn Ysgol Trebannws, Ysgol Gymraeg
Pontardawe, Ysgol Gyfun Ystalyfera ac Ysgol Gyfun
Cwmtawe. Bu’r actorion lleol, Harriet Lewis o Drebannws
(a oedd, wrth gwrs, yn bennaeth yn yr Ysgol Gymraeg) a
Marion Fenner o Gwmllynfell (yn gyn-athrawes yn Ysgol
Trebannws) yn ddylanwadau cynnar arni. Roedd Andria
wedi moyn bod yn actores ers ei dyddiau ysgol, ond
oherwydd natur anwadal y fath yrfa, fe benderfynodd ddilyn
cwrs nyrsio. Cafodd yrfa hir a llwyddiannus o fewn y
Gwasanaeth Iechyd, a bu’n fydwraig ac yn ymgynghorydd
nyrsio cyn iddi orfod rhoi’r gorau i’w gwaith oherwydd
afiechydon difrifol fel pancreatitis, Antiphospholipid
Syndrome a MS, sy’n dal i effeithio’n fawr ar ei
chydbwysedd, ei cherddediad, ei chof a’i lefelau o egni.
Serch hynny, dyw’r ergydion yma i’w hiechyd heb ei
rhwystro rhag ymaelodi â’r ‘Unusual Stage School’ dan
nawdd Celfyddydau Anabledd Cymru, ac mae Andria wedi
ymddangos yn aml ar y sgrin fach fel actores yn ‘Doctors’,
‘Pobol y Cwm’ a ‘Caerdydd’, ac fel ychwanegolyn (extra) yn
‘Casualty’. Ond roedd derbyn y gwahoddiad i fod yn aelod
o gast ‘It’s a Sin’ yn gyfle rhy dda i’w golli. Ffilmiwyd y gyfres
dros bum mis ar ddiwedd 2019 a dechrau 2020, a bu Andria
yn ffilmio ei golygfeydd hi am gyfanswm o 10 diwrnod. Ni
all Andria canmol ddigon ar ei chyd-actorion a’r criw tu cefn
i’r camerâu:
“Roedd pawb yn hyfryd, a phawb mor gefnogol o’i gilydd.
Roedd y cyfan yn brofiad anhygoel i mi.”

“Mae wedi bod yn fraint ac anrhydedd cyfrannu at y stori”
- Andria Doherty yn ‘It’s a Sin’
Awdur y gyfres yw Russell T. Davies, o Abertawe, sydd
hefyd yn gyfrifol am adfywiad y franchise byd-eang, ‘Doctor
Who’. Ffilmiwyd y gyfres ym Manceinion a Lerpwl, ond
hefyd ar leoliad yng Ngogledd Cymru. Llwyddodd Davies i
recriwtio nifer o actorion enwog ar gyfer y gyfres, gyda
Stephen Fry, Keeley Hawes a Tracy-Ann Oberman yn eu
plith. Ond ni fu angen i’r awdur mynd yn bell o fro ei mebyd
er mwyn dod o hyd i actores i chwarae rhan ‘Eileen MorrisJones’, sef mam ‘ar-sgrîn’ Colin Morris-Jones, un o brif

Pan ofynnais i Andria am y cam nesaf yn ei gyrfa, roedd yn
obeithiol y byddai llwyddiant y gyfres efallai’n agor drysau
newydd iddi. “Mae fy asiant wedi sôn am ragor o waith
teledu yn barod, ond gan fy mod yn dal yn cysgodi yn y tŷ
rhag Covid-19, bydd rhaid aros tan i bethau ddychwelyd i
ryw normalrwydd.”
A’r gair olaf i Andria, wrth iddi geisio cloriannu llwyddiant
ysgubol y gyfres:
“Mae bod yn rhan o gyfres ‘It’s a Sin’ wedi bod yn fraint, ac
mae wedi bod yn anrhydedd gallu cyfrannu at stori sydd
mor bwysig. Mae’r gyfres yn gallu dysgu gwersi i ni gyd, yn
enwedig yn y ffordd rydyn ni yn trin pobl eraill. Mae angen i
ni gyd fod yn garedig, ac i beidio barnu ein gilydd.”
O nabod Andria a’i theulu, fe wn i fod y rhinweddau hynny
eisoes yn greiddiol i’r ffordd maen nhw wastad wedi byw eu
bywydau.
Tudur Jones
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COFIO’R PARCHG
VIVIAN JONES
Pan fu farw’r Parchg Ddr Vivian Jones ar Ionawr 25ain, collodd
Cwm Tawe un o’i gymwynaswyr mawr. Bu’n weinidog yng
Nghapel yr Alltwen am bymtheg mlynedd. Roedd braint yr
eglwys yn fawr iddi gael gweinidog gofalus ohoni hi a’i
haelodau, meddyliwr a phregethwr craff, person dewr a chywir,
ac un oedd yn llawn hwyl.
Gweithiodd yn daer dros addysg Gymraeg yn y Cwm, yn
arbennig yn y frwydr i sefydlu Ysgol Gymraeg Pontardawe.
Rhaid defnyddio’r gair “brwydro” gan fod angen amynedd ac
egni mawr i gael y maen i’r wal.
Er iddo ymroi yn egnïol i fod yn ddylanwad da yn ei fro,
gwelai yn ehangach hefyd. Roedd yn barod i ddysgu oddi wrth
bethau oedd yn digwydd mewn mannau eraill, ac i gyfrannu
tuag atyn nhw.
Bu’n weithgar gyda Chyngor Eglwysi Cymru a Chanolfan
Eciwmenaidd Blaendulais, ac roedd yn bresennol yng
Nghymanfa Cyngor Eglwysi’r Byd dair gwaith, yn Nairobi,
Fancwfer a Chanberra. I ledu ei orwelion ymhellach aeth i
fyfyrio yng Ngholeg Diwinyddol Princeton.
Yn y man, cafodd wahoddiad i fod yn brif fugail Eglwys
Annibynnol Plymouth, Minneapolis. Roedd yn benderfyniad
mawr - i’r eglwys, gan na wyddent fwy na mwy amdano, ac
iddo yntau a’i deulu. Bu ei weinidogaeth yno yn llwyddiant
mawr dros gyfnod o bymtheg mlynedd, rhwng 1980 a 1995.
Goruchwyliai dros staff o tua deg ar hugain mewn eglwys o
dros ddwy fil o aelodau, lle’r oedd bwrlwm o fywyd.
Roedd yn feddyliwr galluog. Darllenai yn eang, gan chwilio
am ffyrdd i gael trafodaeth fywiog ac adeiladol ar ei deall o
Dduw, a sut i ddatblygu eglwysi bywiogrwydd creu llwyfan i
drafod y ffydd yn bwysig iawn iddo.
Dyna pam, ar ôl ymddeol, yr aeth ati mor egnïol i ysgrifennu
cyfrolau yn llawn o syniadau blaengar am ffydd a bywyd. Gwell
osgoi meddyliau caeedig, ac eglwysi llonydd, oedd ei farn
bendant.
Dylai eglwysi fod yn unedau byw, wastad yn esblygu; ddylen
nhw ddim aros yn eu hunfan. Mae angen iddynt fod yn rhan
fywiog a’u cymuned. Mae gofyn i’r eglwysi fod yn newyddion
da.
Mewn cyfarfodydd, mewn erthyglau, mewn llyfrau, gwnaeth
ei orau i lusgo’r eglwysi o’u rhigolau dwfn. Ef oedd prif awdur
y pamffledyn “ Ein Hargyfwng , Ein Cyfle” a anfonwyd i bob un
o eglwysi’r Annibynwyr. Yn “Helaetha dy Babell”, “Menter
Ffydd” a “Symud Ymlaen”, mae’n herio’i ddarllenwyr i ystyried
ansawdd eu ffydd a’u byw mewn goleuni newydd.
Yn y cyfrolau cyfoethog hyn, sy’n werth eu darllen fwy nag
unwaith, mae’n ein hannog i beidio ag aros yn ein hunfan, ond
yn hytrach i barhau ar daith. Neu, fe gawn ein gadael ar ôl... a
byddwn farw. Fel y dywed yn “Symud Ymlaen”, “ ar wahân i’m
teulu, yr eglwys Gristnogol, corff Crist, fu fy ngofal pennaf i
mewn bywyd.”
Roedd yn berson o ffydd ddofn. Ei berthynas â Duw yw’r
allwedd i’w fywyd. Nid profiad cyfriniol oedd hynny iddo, ac
yntau yn ei gael ei hun yn Nuw; yn hytrach safai o flaen Duw,
a chlywed Duw yn ei herio. Dyna a wnaeth drwy ei fywyd. Mae
cymaint ohonom yn ddyledus iddo.
Fel llawer un arall collais gyfaill da. Yn ddau deulu, byddem
yn ymweld â’n gilydd yn gyson, a chael llawer o hwyl. Bu’n
ffrind da i Gareth a bu Mary ac yntau yn gefn mawr i Annette
a’r plant yn eu galar. Fe fyddai wastad bethau o bwys i’w
trafod. Byddwn ar fy ennill bob tro, yn dysgu rhywbeth newydd.
Bu’n symbylydd ac anogwr parod, gyda’i weld treiddgar yn
help mor aml. Mae’n chwith garw nad yw ar gael mwyach i
ymgynghori ag ef. Bu mor hael ei gyfeillgarwch a’i gymwynas.
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Vivian a Mary wrth ymadael a Minneapolis
Cofiwn am Mary, ei briod, fu a rhan mor llawn yn ei fywyd, a
hithau bellach yng ngartre Hafan y Coed, Llanelli. Cofiwn am
Anna a Heledd, y merched, roddodd gymaint o lawenydd iddo.
Cofiwn am Lowri, Samuel, Manon a Dyfan, y bu’n dat-cu
cariadus a direidus iddynt. Gyda’r teulu, rhown ddiolch i Dduw
am gael nabod Vivian, ac am iddo gyfoethogi cymaint arnom.
Dewi Myrddin Hughes

COFIO EDWIN LEWIS
Ganwyd Edwin Courtney Lewis yn
Ynysmeudwy yn 1929, prin bum milltir i
fyny’r heol o gartref nyrsio’r Glais, lle
ddaeth taith ei fywyd hir i ben 92 o
flynyddoedd yn ddiweddarach. Yn
ieuanc, roedd ganddo ddawn
arbennig mewn mathemateg a chelf,
ac roedd awydd arno i fynd yn
bensaer. Yn wir, cynlluniodd ac
adeiladodd
ddau
dŷ,
un
ym
Mhontardawe a’r llall yn Llangyfelach, yn
hwyrach yn ei fywyd. Ond mynd i Goleg y
Drindod yng Nghaerfyrddin i fod yn athro y gwnaeth.
MYND I’R FYDDIN
Torrwyd ar draws yr yrfa honno pan gafodd wŷs i ymuno â’r
fyddin i gyflawni Gwasanaeth Cenedlaethol. Gofynnodd y
swyddog recriwtio iddo: ‘Where would you like to be
stationed?’. Atebodd Edwin: ‘The nearest place to Swansea!’
Ac felly fe dreuliodd ei ddwy flynedd yn y Moelfryn, ar draws
y ffin yn Lloegr. Cafodd ei ddyrchafu’n sarjant a chael cynnig
comisiwn fel swyddog ar ddiwedd ei gyfnod, ond gwrthododd.
SEFYLL DROS Y GYMRAEG
Ar ôl gadael y fyddin, cychwynnodd ar ei yrfa fawr gyntaf
mewn bywyd, sef dysgu. Bu’n brifathro ym Mhontarddulais
ac ym Mhontybrenin yn nyddiau cynnar addysg gynradd
Gymraeg yn ardal Abertawe.
ATEB YR ALWAD
Daeth yn weinidog ar eglwysi gwledig Caerfyrddin yn 1994 a
bu’n weithgar gydag Undeb yr Annibynwyr hefyd. Anodd
credu mai Anglican oedd Edwin am 50 mlynedd gyntaf ei
fywyd. Meriel, ei ail wraig, wnaeth ei droi at yr Annibynwyr!
YR AWDUR
Wedi i Meriel farw aeth ati i ysgrifennu llyfrau er mwyn llanw’r
gwacter o’i cholli. Cyhoeddodd un ar bymtheg o gyfrolau yn
eu mysg y campweithiau Mil a Mwy o Weddïau, Mil a mwy o
ddyfyniadau, Mil a mwy o emynau a nifer o lyfrau addysgol.
Cymrodd orchymyn Iesu Grist i’w ddisgyblion o ddifri gan
anelu at berffeithrwydd yn ei waith a’i fywyd bob dydd. Bu’n
weinidog gofalus, cyfaill cywir a chymeriad rhyfeddol. Coffa
da amdano.
Alun Lenny (o’r Tyst)

CERDD I’N CYNHESU
Wrth bori trwy ôl rifynnau Llais Llafur ar gyfer colofn
“Cwm Tawe can mlynedd yn ôl” meddyliais fy mod
wedi dod ar draws cerdd am y pêl-droediwr enwog!
Tybed faint o ddarllenwyr y Llais oedd yn llosgi neu yn
gwneud “pele”? Cadwyd at yr orgraff wreiddiol.

DIRGELWCH AR
Y GWRHYD
“Bore da Miss Thomas 1899”
Diddorol oedd darllen sylwadau Eifion Walters
(rhifyn Tachwedd) am yr ysgol ar Fynydd y
Gwrhyd. Oddeutu pum mlynedd yn ôl tynnais lun
o’r garreg yma oedd yn hen wal adfeilion yr ysgol.
Oes rhywun yn gwybod beth yw arwyddocâd y
neges yma ?

“PELE”
Dyma destyn newydd diddan.
Yn y tŷ ac oddi allan
Mae yn wresog ac yn ole
Yn mhob man lle fyddo Pele.
Er bod gauaf du yn agos,
Rhew ac eira ar ymddangos.
Dedwydd fyddwn, hwyr a bore,
Yn y tŷ wrth dân o Bele.
Bydd y tŷ i gyd yn gwenu,
A llawenydd yn y teulu,
Wrth y gwres a’r hyfryd ole
Ym mhob tŷ lle fyddo Pele.
Bydd y teulu am y cyntaf,
O’u gwelyau yn y gauaf,
Er ymdwymo a gweld gole
Gogoneddus y tân Pele.
Os yw’r wraig am sefyll orian
Ar ei haelwyd fach ei hunan
Mae y ffordd yn hollol ole
Wrth ddefnyddio y tân Pele.
Fe ddaw Cymru eto’n enwog
Trwy y gwledd am dân gwresog;
A mwy felly am y gole
Sydd yw gael wrth losgi Pele.
Rhys Chapman, Ynys
Llais Llafur, 2 Tachwedd 1918

MYFYRWYR DRAMA –
CYFLE I ENNILL
YSGOLORIAETH
Rhag ofn bod unrhyw amheuaeth yn y cyfnod ansicr
a hir hwn, mae Cymdeithas Drama Gymraeg
Abertawe yn cynnig ysgoloriaeth eleni eto - £2,000
am flwyddyn i unigolion dros 18 oed (ar 1 Medi
2021) sydd am ddilyn cwrs yn un o ddisgyblaethau’r
ddrama (perfformio, cyfarwyddo, sgriptio ac ati).
Ers sefydlu’r cynllun yn 2014, mae unarddeg o
ysgoloriaethau wedi’u rhoi, gyda nifer o gyn-enillwyr
bellach yn gwneud eu marc ym myd y ddrama a’r
cyfryngau.
Gweinyddir y broses o wobrwyo’r ysgoloriaeth trwy
gyfrwng y Gymraeg, yn ysgrifenedig trwy ffurflen
gais yn y lle cyntaf ac yna mewn cyfweliad i’r rhai
sy’n cyrraedd rhestr fer.
Am ffurflen gais a/neu fanylion pellach, cysyllter
â post@dramaabertawe.com
Mae yna dudalen ar facebook hefyd i hybu’r
ysgoloriaeth, sef
www.facebook.com/dramaabertawe/
sy’n cynnwys mwy o fanylion a gwybodaeth am
enillwyr y gorffennol.
Y dyddiad cau am geisiadau yw 30 Mehefin 2021.
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Trigolion y Cwm yn Ymateb i’r Pandemig – parhad
cydnabod cyfraniadau difesur rhai o drigolion y
pentref wrth iddynt drefnu gweithgareddau megis
cwis neu wasanaethau cwrdd gweddi wythnosol
ar ‘Zoom’. Eraill yn barod i sgwrsio ar y ffôn, yn
enwedig wrth gysylltu gyda rhai sy’n unig ac yn
teimlo’n isel eu hysbryd’. Soniodd Fiona Gannon
am waith gwirfoddol Cyngor Cymunedol Clydach,
yn helpu pobl gyda’u siopa,
casglu presgripsiwn ac ati, os
oedden nhw wedi cael eu
cynghori i ynysu gartref.’
Mewn modd ynysig bu’n
rhaid i gynifer wynebu heriau
mwyaf eu bywyd. Mae’n
deimlad anarferol i
gymunedau clos fel y ceir yn
yr ardal hon i weld dioddefaint
ac i beidio gallu estyn cysur yn
Fiona Gannon yn
eu modd arferol. Soniodd
canmol Cyngor
Fiona ychydig am y profiad o
alaru am ei thad yng nghanol Cymuned Clydach
yn pandemig. ‘Roedd hwnnw’n gyfnod anodd iawn
gan fod dim modd i bobl alw a gwneud yr holl
bethau mae ffrindiau a chydnabod yn arfer
gwneud i helpu pan fydd profedigaeth. Roedd
hefyd yn rhyfedd iawn gorfod gwahodd pobl i’r
angladd, gan mai nifer cyfyngedig iawn oedd yn
cael dod.’ Er hyn, sicrhawyd bod y rheiny mewn
angen yn teimlo gwres cyfeillgarwch a
charedigrwydd yr ardal o bell. Addaswyd y
cymunedau clos yn gymunedau clos o bell.
Bu heriau eraill i ddygymod â nhw hefyd.
Soniodd Rhisian Davies, sy’n byw yn Abercraf, am
y profiad o gael babi yn ystod y cyfnod clo.
Dywedodd ei bod hi’n anodd bod yn yr ysbyty ar
ei phen ei hun am gyfnodau hir heb ei phartner a
hithau’n rhoi
genedigaeth am y
tro cyntaf. Yn
ogystal, mae wedi
bod yn ynysig peidio
gallu cymdeithasu
gyda mamau eraill.
Er hyn, mae’n nodi
ei bod mor
ddiolchgar am y
cyfle i dreulio amser
gyda’i merch fach a
dywed,‘mae wedi
bod yn anodd, ond
mae’n rhaid edrych
Rhisian Davies wedi rhoi
am y pethau da yn y
genedigaeth ynghanol y Clo dyddiau tywyll yma.’
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Soniodd Huw
Bowen ei bod hi’n
bwysig gwneud
rhywbeth bob dydd
er mwyn codi’r
ysbryd a’i fod ef a’i
wraig, Anne yn
cerdded neu’n
seiclo bob dydd.
Dywedodd sawl un
bod y cyfnod wedi
eu hannog i
fwynhau elfennau
naturiol ein hardal
Huw Bowen yn seiclo ar
arbennig. Gwelwyd
ei feic
nifer fawr yn
troedio’r llwybrau cerdded ac yn cofleidio
rhinweddau’r tymor.
Mae Pam Cram
wedi sylwi ar
newid mawr a’i
bod wedi gweld
llawer mwy o bobl
yn cerdded neu’n
seiclo ar hyd
llwybrau’r gamlas.
Dywed, ‘ei bod yn
hyfryd gweld plant
allan ym mhob
Pam ac Alan Cram – ‘’cyfle i tymor yn
ni wneud pethau’n wahanol’’. mwynhau’r awyr
agored’. Mae Fiona yn pwysleisio pwysigrwydd
ymarfer a chael awyr iach sy’n llesol i’r corff a’r
meddwl.
Efallai bod llawer o’r rheiny sydd wedi bod
allan yn yr awyr agored wedi sylwi ar y genhinen
bedr. Mae ei hymddangosiad eleni wedi cael
mwy o groeso nag erioed, gan ei bod yn arwydd
bod y gwanwyn ar y ffordd a bod dyddiau gwell i
ddod.
Mae’r brechlyn yn newyddion arbennig ond
rhaid cofio, er hynny, nad yw’r cyfnod anodd
diweddar wedi dod i ben. Rhaid i ni barhau i
ddilyn cyngor yr arbenigwyr er mwyn diogelu ein
hunain a’n hanwyliaid. Mae’n debygol y bydd y
cyfnod ôl-Covid yn wahanol a bydd gwersi i’w
dysgu. Yn ôl Alan Cram, ‘mae Covid yn rhoi
cyfleoedd i ni wneud pethau’n wahanol’. Mae’n
obeithiol y gwelwn newid er gwell yn sgil y
pandemig. Mae ffordd bell gyda ni i fynd eto ond
mae’r dyfodol yn edrych yn obeithiol ac fe ddaw’r
haul eto i wenu ar ein cwm.
Catrin Heledd Richards

