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Prifardd Penclun – Dyfan Lewis yw
enillydd Coron Eisteddfod AmGen 2021
Daeth y bardd, sy’n wreiddiol o Graigdywedodd: “Hoffais gynildeb y bardd
cefn-parc, ond yn byw yng
hwn: emosiwn wedi ei ddal yn dynn a’i
Nghaerdydd,
i’r
brig
mewn
harneisio’n effeithiol.
cystadleuaeth a ddenodd 19 o
“Gwelwn y gallu i grisialu rhin ac
geisiadau.
addewid a dirgelwch Caerdydd o oes i
Cyflwynir y Goron, a gynlluniwyd a
oes, ond hefyd i ddal ton newydd ei
chrëwyd gan grefftwr yr Eisteddfod,
hyder. Mae’r bardd yn gafael ynom efo’r
Tony Thomas, am gasgliad o gerddi
cysyniadau a’r naratif sydd yn y
heb fod mewn cynghanedd, hyd at 200
dilyniant hwn.
o linellau ar y pwnc, ‘Ar Wahân’.
“Mae’n
fynegiant
celfydd
Y beirniaid oedd Aled Lewis Evans,
uniongyrchol, heb geisio bod yn
Elan Grug Muse ac Elinor Wyn
flodeuog.
Reynolds.
“Er bod hoff gerddi personol gennym
Roedd geiriau Elinor Wyn Reynolds
fel tri beirniad unigol, roedd y tri
yng nghyfrol y Cyfansoddiadau a
ohonom wrth ddidoli wedi gosod y
Beirniadaethau yn llawn canmoliaeth:
canlynol yn y Dosbarth Cyntaf –
“Dyma gyfres o gerddi trydanol,
‘Cysgod’, ‘Crwydryn’, a ‘Mop’.
cyhyrog, deallus; mae’r bardd yn
“Wedi trafodaeth werthfawrogol am y
ddiwastraff yn ei ddefnydd o eiriau a’i
gystadleuaeth drwyddi draw, daethom
fynegiant. Mae ganddynt undod
i’r farn gytûn mai ‘Mop’ yw enillydd
Dyfan Lewis, Penclun, Craig Cefn Parc.
pendant ac maent yn creu casgliad
Coron (AmGen) yr Eisteddfod eleni.”
Y tu ôl iddo mae gwaith celf Esyllt, ei
amlhaenog, aeddfed o gerddi sy’n
Magwyd Dyfan Lewis ym Mhenclun,
chwaer. (Ffynhonnell y llun: Eisteddfod
haeddu eu darllen sawl gwaith o’r
Craig-cefn-parc. Aeth i Ysgol Gynradd
Genedlaethol)
bron.”
Felindre ac Ysgol Gyfun Gymraeg
‘Mynegiant celfydd’
Bryntawe cyn astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.
Aled Lewis Evans oedd yn traddodi ar ran y tri beirniad, ac
Yn 2018, dechreuodd rannu ei waith creadigol gyda
wrth ysgrifennu am gasgliad ‘Mop’ (ffugenw Dyfan Lewis)
phamffled o gerddi a ffotograffau o’r enw ‘Golau’. Y
flwyddyn honno hefyd enillodd ar y stori fer ac ar yr ysgrif
yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Daeth ‘Mawr’, pamffled arall o gerddi yn 2019, a’r
llynedd cyhoeddodd gyfrol o ysgrifau taith, ‘Amser Mynd’
ar ôl derbyn ysgoloriaeth gan Lenyddiaeth Cymru.
Yn ystod y misoedd diwethaf mae Dyfan wedi lansio
labyrinth celfyddydol ar y we o’r enw creiriau.cymru. Mae
mynd i mewn i’r labyrinth yn brofiad cyffrous - ni wyddoch
i le y cewch eich tywys yn ddiarwybod bron gan fod y naill
ddarn yn arwain at un arall boed gerddi, ffilm,
ffotograffau, rhyddiaith neu unrhyw ffurf arall ar
gelfyddyd.
Mae’n diolch i Efa, i’w rieni Angharad ac Emyr, ac i
Owain ac Esyllt am eu cefnogaeth gyson.
Gyda gohirio'r Eisteddfod eleni, mae'r trefnwyr, yr
Orsedd
a'r darlledwyr wedi cydweithio er mwyn sicrhau
Cafodd y Goron eleni ei chreu gan swyddog technegol yr
bod modd cynnal seremonïau urddasol a diogel i bawb.
Eisteddfod, Tony Thomas. (Ffynhonnell y llun: Eisteddfod
Genedlaethol)
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LLAIS

Cefais fy synnu yn ddiweddar wrth baratoi gwers ar gyfer fy
nosbarth Cymraeg i Oedolion ar y cynifer o Gymry oedd yn
cystadlu yn Gemau Olympaidd eleni. Wrth reswm dyn ni’n
ymfalchïo yn ein Cymreictod ar lwyfan yr Eisteddfod ac ar ein
caeau Rygbi, ond eleni a hithau’n flwyddyn y Gemau
Olympaidd teimlais falchder o’r newydd wrth weld athletwyr
Cymru yn cynrychioli ein gwlad yn Tokyo. Onid yw’n peth
diddorol gweld ein Cymreictod, cenedlaetholdeb a’n
hunaniaeth hefyd yn glwm ym myd chwaraeon? Erbyn heddiw,
saif Cymru’n gryf ar lwyfan chwaraeon y byd yn enwedig
gyda’n treftadaeth rygbi a phêl droed.
Yn y Gemau Olympaidd eleni, cystadlodd 27 o athletwyr o
Gymru. Enillodd Matt Richards a Calum Jarvis medalau aur –
nhw oedd y Cymry cyntaf i ennill medalau yn y pwll nofio i dîm
y DU ers 1912. Llwyddodd y Gymraes Hannah Mills i ennill
medal aur, hi yw’r hwylwraig mwyaf llwyddiannus yn hanes y
Gemau Olympaidd! Hefyd, hyfryd iawn oedd gweld Daniel
Jervis sy’n hanu o Resolfen yn cystadlu am y tro cyntaf yn y
Gemau Olympaidd yn nofio’r Dull Rhydd Pellter 1500m. Daeth
e’n bumed yn y gystadleuaeth.
Ond, teg dweud er y llawenydd a ddaw wrth i ni dystio’r
llwyddiannau yma, trist yw’r ffaith ni allai’r athletwyr canu’r
anthem na chwifio baner y Ddraig Goch wrth ennill. Soniodd
yr Archesgob Efrog yn ddiweddar y dylai pob cenedl
ddatganoledig canu ‘God save the Queen’ cyn gemau
rhyngwladol.
Yn naturiol felly, rhaid gofyn y cwestiwn a all Cymru cystadlu
fel gwlad ar ei phen ei hun yn y Gemau Olympaidd? Cred nifer
mae trwy annibyniaeth yn unig y gallai Cymru cystadlu ar
wahân. Yn ddiweddar, gofynnodd Rhun ap Iorwerth, dirprwy
arweinydd Paid Cymru am yr hawl i Gymru gystadlu ar wahân
i dîm y DU yn y Gemau Olympaidd nesaf, sef Paris 2024. I
fwrw golwg ar yr ystadegau, petai Gymru wedi cystadlu ar
wahân eleni, buasem ni wedi dod yn 26ain safle yn nhabl y
medalau, yn gyfartal â Croatia.
Does dim dwywaith amdani mae’r drafodaeth am ddyfodol
Cymru yn y Gemau Olympaidd yn gymhleth gyda nifer o
ffactorau’n effeithio’r ddadl. Ond, ni wn beth ddaw yn 2024. Yn
y cyfamser, gallwn ymfalchïo a dathlu yn llwyddiant ein gwlad
yn y Gemau Olympaidd eleni!
Laura Hughes

Golygydd mis Hydref 2021

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

Erbyn Medi 20fed os gwelwch yn dda.
Nid yw'r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn
cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y papur hwn.
Cyhoeddir y LLAIS yn fisol gyda chymorth ariannol
Llywodraeth Cymru. Ni ellir gwarantu cynnwys
unrhyw ddeunydd a anfonir i'w gyhoeddi yn y LLAIS
na derbyn cyfrifoldeb am ei ddychwelyd.

Ariennir Llais yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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Prifardd Penclun
– parhad
Meddai Christine James, Cofiadur yr Orsedd, “Yn naturiol,
mae'r amgylchiadau eleni wedi gorfodi nifer o newidiadau
arnom: cynulleidfa fach, nifer cyfyngedig o Orseddogion, ac
mae'n rhaid gwneud rhai pethau mewn ffordd ychydig yn
wahanol - gyda'r seremonïau'n digwydd gyda'r nos, ac ar
ddiwrnodau gwahanol i'r arfer.
“Ond mae llawer o elfennau cyfarwydd hefyd: gorymdaith yr
Archdderwydd, Gweddi'r Orsedd a'r Corn Gwlad. A'r un hefyd
yw'r urddas a'r ysblander - a'r wefr o ddatgelu a oes rhywun
wedi llwyddo i gyrraedd safonau'r beirniaid eleni!”
Mae’r cerddi buddugol wedi eu cyhoeddi ar wefan yr
Eisteddfod, ac mae’r Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, sy’n
cynnwys y feirniadaeth lawn ar gyfer y gystadleuaeth hon
ynghyd â manylion enillwyr cystadlaethau cyfansoddi’r
Eisteddfod i gyd, ar gael i’w harchebu gan yr Eisteddfod yn
uniongyrchol neu mewn unrhyw siop lyfrau Cymraeg da, yn
cynnwys Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe.
Dywedodd y Prifardd diweddaraf i hanu o’r dalgylch:
‘Anodd yw mynegi’n iawn ddylanwad Craig-cefn-parc ac
ardal Mawr arna i. Ond efallai nad oes angen i mi esbonio i
ddarllenwyr Llais. Mae’r sawl sy’n byw yno’n nabod ei ysbryd,
yr annibyniaeth sy’n rhan o gyfrinach y lle.
‘Mae Mawr wedi ei ddal rhwng llefydd, yn ddim-cweit-ynhwnna-nac-yn-hwnna-chwaith, yn bodoli mewn man lle mae
gwahanol fathau o Gymru yn cwrdd. Os ewch chi am dro tua
chopa Gelli Wastad, gewch chi weld am beth dw i’n sôn. Tir
ffrwythlon i ysgogi ysgrifennu, os dim arall’.

Y Daith Gerdded Fawr
Llongyfarchiadau gwresog
i organydd Capel yr Alltwen
ac Arweinydd Côr Meibion
Clwb Rygbi Treforys.
Mae D. Huw Rees yn
wyneb adnabyddus iawn
ym myd Cerddoriaeth yn yr
ardal ac ar hyd Cymru. Ef
yw organydd Capel yr
Alltwen, yn arweinydd Côr
Meibion
Clwb
Rygbi
Treforys, yn gyfeilydd i Gôr
Meibion Dyfnant ac hefyd i
Barti Llwchwr.
Nôl ym mis Mai, fe
osododd Huw her i’w hun.
Ar ôl clywed cymaint am ofalu am les rhywun yn y gwaith,
fe benderfynodd gofrestru i wneud y Daith Gerdded Fawr
(The Big Walk) i Prostate Cymru a cherdded 26 milltir ym
Mehefin / Gorffennaf a chefnogi dynion yng Nghymru gyda
Chanser y Prostad.
Rhagorodd Huw ar y targed o 26 milltir ac fe lwyddodd
i gerdded 54.6 milltir a chodi £1,750.
Mae Huw yn gobeithio y bydd ei ymdrech fach iawn i
godi arian yn gymorth i Prostate Cymru ariannu
gwasanaethau ymchwil a chymorth pwysig sy’n sicrhau y
bydd dynion yng
Nghymru
sy’n
dioddef o glefydau’r
prostad yn gallu cael
y triniaethau gorau
sydd ar gael gan y
GIG yng Nghymru.

CORNEL NATUR
DEWI LEWIS

POBOL Y CWM
JANE BURNARD

BRITHEG ARIAN

Awdures newydd y Cwm

Er mis Mawrth rwyf wedi cael y pleser o wirfoddoli ar
Warchodfa Cwm Clydach. Fel rhan o’r gwaith gellir mynd ati i
atgyweirio llwybrau, ail-adeiladu banciau’r afon neu docio
tyfiant. Wrth gwrs rhaid gwneud yr holl waith o fewn canllawiau
gan roi ystyriaeth i’r amgylchedd a’r rhywogaethau sydd yno.
Roeddwn yn ymwybodol bod gwirfoddolwyr wedi bod yn
monitro blychau nythu adar ers sawl blwyddyn. Diddorol felly
oedd darganfod mwy am Gynllun Monitro Pili Pala (Butterfly)
sydd yn cael ei weithredu yno. Mae’r Warchodfa wedi ei rhannu
i sawl ardal benodol a gwaith y gwirfoddolwyr yw cofnodi’r
gwahanol rywogaethau, eu niferoedd a’r dyddiad ac amser
cofnodi. O ddarllen yr hysbysfwrdd wrth fynedfa’r Warchodfa
deuthum i wybod bod y Warchodfa yn gartref i’r Fritheg Arian
(Silver-washed Fritillary). Er fy mod wedi cymryd diddordeb
mewn pili-palod a ddeuai i’r ardd nid oeddwn erioed wedi gweld
Britheg Arian.

Yn ddiweddar iawn, cyhoeddodd Gwasg Carreg Gwalch nofel
gyntaf Jane Burnard, ‘The Thirty-Third Owl.’

O ddarllen ymhellach dargafyddais mai yn ystod mis
Gorffennaf ac Awst yw’r amser gorau i weld y pili-pala trawiadol
yma. Dyma felly fynd i’r Warchodfa i geisio gweld un am y tro
cyntaf yn fy mywyd.
Ar ddiwrnod heulog cynnes yng Ngorffennaf gwelais y pili
pala gosgeiddig yn hedfan o’m blaen. Wel, dyna beth oedd pili
pala - un oedd yn werth ei weld. Roedd yn union fel deilen fawr
oren yn mynd gyda’r awel. Pob hyn a hyn roedd yn oedi ar
flodyn. Ond nid oedodd yn hir cyn iddo symud ymlaen at flodyn
arall. Cefais gyfle i’w wylio am oddeutu hanner can llath cyn
iddo ddiflannu i’r gwyllt. Er mai mewn ardaloedd agored gyda
digon o heulwen yr arferir gweld pili palod mae’r Fritheg Arian
yn magu mewn ardaloedd llawer mwy cysgodol fel arfer, mewn
coedwigoedd. Mae’n debyg bod eu niferoedd wedi gostwng yn
ystod yr ugeinfed ganrif ond maent wedi cynyddu yn ystod y
ddau ddegawd olaf. Nid ydynt i’w cofnodi mewn ardaloedd
mwyaf gogleddol Cymru ond mae arwyddion eu bod yn lledu
mwy mwy tua’r gogledd.
Maent yn fawr o gymharu â rhywogaethau eraill gyda’r
adenydd yn mesur oddeutu 72-76 mm. Fel y soniais, misoedd
Gorffennaf ac Awst yw’r cyfnod gorau i’w gweld a hefyd
dechrau mis Medi os yw’r tywydd yn ffafriol. Ei brif ffynhonnell
bwyd pan maent ar ffurf lindys yw’r fioled gyffredin (Common
Dog Violet). Pan maent yn eu llawn dwf gellir gweld yr oedolion
ar goed mêl (Buddleia), y bengaled (Knapweed) neu’r fiaren
(Bramble).
Mae’n rhyfeddol meddwl bod rhywogaeth o bili pala mor
drawiadol i’w weld reit ar garreg y drws. Rhyfeddach fyth yw
meddwl fy mod wedi aros bron i drigain mlynedd cyn gweld un
am y tro cyntaf. Gobeithio bydd eu niferoedd yn cynyddu yng
Nghwm Clydach ac y caf gyfle unwaith eto i ryfeddu arnynt.

Diwylliant Cymreig, yr iaith Gymraeg a storïau megis y
Mabinogi sydd wedi ysbrydoli ei llyfr. Dywed Jane, ‘Roeddwn i
eisiau dangos tirwedd De-orllewin Cymru mewn cynefin bach
dychmygol. Dw i wastad wedi hoffi’r ffordd y mae’r Cymry yn
caru eu ‘milltir sgwâr.’ Esboniodd, ‘fy nod wrth ysgrifennu’r llyfr
yw rhoi gwybod i blant sydd efallai ddim yn siarad Cymraeg
am gyfoeth bywyd Cymraeg a Chymreig.’
Symudodd Jane i Gymru wyth mlynedd yn ôl gyda’i phartner
Gareth wedi gyrfa o olygu llyfrau plant ac yna golygu llyfrau ar
ei liwt ei hun am dros ugain mlynedd. Mae Jane a Gareth
bellach yn byw yn nhŷ teuluol Gareth yng Ngwaun Cae
Gurwen. Wedi blynyddoedd o olygu llyfrau, roedd awydd ar
Jane i ysgrifennu nofel ei hun. Dywed, ‘mewn ffordd, roedd
gweithio fel golygydd llyfrau plant...yn brentisiaeth hir iawn am
y nofel ‘ma!’
Yn fuan ar ôl i’r ddau cartrefu yng Nghymru, dechreuodd
Jane ddysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bae
Abertawe. Mae hi’n parhau i ddysgu ar-lein ar hyn o bryd.
Teimla Jane gymaint o falchder yn ei gallu i siarad yr iaith bron
yn rhugl erbyn heddiw. Dywedodd, ‘Mae siarad Cymraeg yn
gwneud i fi deimlo’n gartrefol yma ac yn helpu fi i ddeall y wlad,
yr hanes, llenyddiaeth a’r bobl.’ Ers dysgu’r iaith, mae hi wedi
gweithio gyda chyhoeddwyr Cymraeg ac yn ddiweddar y mae
hi wedi bod yn cyfieithu nofelau plant o’r Gymraeg i’r Saesneg
gyda Gwasg Carreg Gwalch. Mae’r iaith Gymraeg yn chwarae
rhan bwysig yn ei nofel gyda deialog Cymraeg a’r thema o
ddysgu’r iaith.
Nofel antur yw ‘The Thirty-Third Owl’ ar gyfer plant 12 oed.
Lleolir y nofel mewn cwm o dan gysgod y mynydd a hen
weithiau mwyngloddio. Cawn weld hud a lledrith ar waith yn y
nofel a hyd yn oed daw oes y Celtiaid i’r amlwg.
Mae nofel arall ar y gweill gydag un o’r cymeriadau yn mynd
ar antur newydd! Mae’r gwasg yn edrych ar y llyfr dilyniant ar
hyn o bryd! Pob lwc Jane a llongyfarchiadau gwresog ar eich
nofel gyntaf!
Laura Hughes
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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.

Ysgol
Rhyddid o’r diwedd! Ar ôl yr holl ing, diflastod a rhwystredigaeth
y flwyddyn ddiwethaf, roedd hi’n ‘School’s Out’ am yr Haf. Y
peth cyntaf wnaeth fy mab Morgan oedd mynd gyda’i ffrindiau
i neidio’n wyllt mewn parc trampolîn. Am y diwrnod cyntaf heb
unrhyw wersi aeth e a’i ffrind i lenwi’u hamser gyda chymaint
o hwyl a phosib - nofio a mynd i lawr y llithren yn ddi-stop yn y
ganolfan hamdden LC2 yn Abertawe, wedyn bowlio deg ac yn
olaf gweld ffilm yn sinema Vue. Cawson nhw ddiwrnod i’r
brenin i ddathlu diwedd cyfnod heriol ym mlwyddyn 10. Dw i’n
cofio’r teimlad yna ar ddiwedd y flwyddyn pan oedd gwyliau’r
haf yn ymestyn o’ch blaen chi fel gorwel - llinell ddi-baid
posibiliadau heb strwythur neu oblygiadau’r ysgol. Ro’n ni’n
arfer mynd i lawr i’n carafán yn Oxwich - hafan i ymlacio a
breuddwydio.
Canolfan Soar, Merthyr
Roedd hi’n braf i weld grŵp o bobl sydd yn gwneud y sesiynau
‘sgwrs ar-lein’ yn y cnawd yng Nghanolfan Soar ym Merthyr
lle’r oedd hi’n braf i ddal lan gydag un person sydd ddim wedi
cymryd rhan yn y sesiynau ar-lein achos ei bod hi’n heb
gyfrifiadur. Mae hi’n ‘old school’ ac yn hoff iawn o ddarllen
llyfrau go iawn - ar bapur! Mae’r ganolfan sydd yn bwysig iawn
i’r gymuned yn gyffredinol ym Merthyr ond yn sicr i’r gymuned
Gymraeg, yn gallu teimlo rhyddhad nawr bod ei drysau wedi
ail-agor o’r diwedd. Fel canolbwynt Cymreig, mae’n bwysig
dros ben ac rydw i’n cydymdeimlo gyda’r staff sydd wedi gweld
y ganolfan yn wag dros nos - heb neb. Nawr mae’r bobl yn
gallu ymgynnull dros baned i siarad Cymraeg unwaith eto yn y
dref.
Mihangel Morgan
Roedd hi’n ddiddorol iawn gwrdd â rhywun ar-lein mewn
sesiwn arall y grŵp hwn. Yn ystod y flwyddyn darllenon ni’r
nofel ‘60’ gan Mihangel Morgan, yr awdur o Aberdâr sydd yn
cynnig portread o gymuned Gymraeg trwy gyfres o ‘cameos’.
Mae wedi ei ddisgrifio fe “y blaenaf o’r awduron rhyddiaith sydd
yn ysgrifennu yn y Gymraeg heddiw.” Mae e wedi ymddeol fel
darlithydd Cymraeg ac ysgrifennu creadigol yn Aberystwyth ac
wedi dychwelyd i’w wreiddiau yn Aberdâr lle mae’n hoff iawn
o’r bobl ond yn drist am ddirywiad y Gymraeg dros gyfnod ei
fywyd.
Mae e’n gynhyrchiol iawn ac mae rhai o’i lyfrau’n boblogaidd
ymhlith dysgwyr a siaradwyr rhugl. Mae’n awdur sydd yn
cyfleu rhybudd am natur fregus yr iaith a diwylliant Cymreig a
bywyd. Mae e’n ffocysu ar bobl sydd yn byw ar ymylon
cymdeithas neu sy’n wynebu trychineb. Yn ‘Pant Glas’ mae e’n
cyfleu portread cymuned yn y bedwaredd ganrif a bymtheg a
fydd yn cael ei boddi i greu cronfa. Rydym yn dod i nabod y
cymeriadau lliwgar sydd yn derbyn eu ffawd heb gwestiwn, heb
frwydr. Mae’r Mihangel Morgan yn rhoi llais i gymunedau
Cymreig sydd heb lais a phŵer i wrthsefyll ymosodiad
imperialaidd ac mae’n berthnasol i ni heddiw gydag argyfwng
tai.
Josef Herman
Aethon ni i weld y cynhyrchiad byw cyntaf ers mis Mawrth y
llynedd sef, ‘Joe Bach’ gan Lighthouse Theatre yn
Ystradgynlais. Drama am fywyd yr arlunydd enwog Josef
Herman, o dras Iddewig. Ffodd o Wlad Pwyl yn ystod yr Ail
Ryfel y Byd a dianc rhag y Natsïaid. Ymsefydlodd e yn
Ystradgynlais lle peintiodd e lawer o luniau o bobl yn y
gymuned yn enwedig y glowyr. Yn y ddrama aethon ni o
gwmpas y dref i weld rhai llefydd oedd yn bwysig iddo fe yng
nghwmni Jo Bach ei hunan. Roedd hi’n fel camu’n yn ôl i’r 40au
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gyda lle’r oedd sŵn angerddol capelwyr yn canu mewn
gwasanaeth neu, glowyr yn cerdded dros y Teddy Bear Bridge
ar eu ffordd i’r gwaith.
Idiom
Trydydd troed i hen, ei ffon
The third foot of the aged is his walking stick.

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL
MEDI 1917 • Dewi Lewis
YSTRADGYNLAIS
Ennillodd Gwilym Cynlais ar y darn adrodd “Y Gwyliwr yn y
Ffos” ym Mhonthenry, ac efe hefyd gad y wobr am y
bryddest dydd Sadwrn diweddaf yn Eisteddfod Three
Crosses, ar y testyn “Arwyr Syrthiedig.” Mae Gwilym
Cynlais wedi ei fedyddio fel ‘Bardd y Rhyfel’ gan feirdd
Cwmtawe. Mae ei destynau yn eithriadol ar destynnau
maes y gad.
CWMTWRCH
Mae Miss Enid May Jones (Ffynnonferch) merch Mr. and
Mrs. Dd. Jones, Tainewydd, Cwmtwrch Isaf, wedi ennill y
wobr gyntaf yn Eisteddfod Seven Sisters dydd Sadwrn.
Roedd yn llwyddiannus yn yr adrodd o dan 9 oed ac o dan
16 oed. Nid yw ‘Miss Jones Fach’, ond yn 8 oed ac fe
adroddodd, “Dyfal donc a dyr y garreg,” a “Y Chwalwr
Cerrig.” Mae wedi bod yn llwyddiannus mewn 11 o
eisteddfodau dros 12 mis diweddaf.
YNYSMEUDWY
Nos Sul diweddaf roedd Capel Bethesda yn llawn hyd yr
ymylon ar achlysur cygherdd er lles Mr Johnny Rees, New
Road, Ynismeudwy, sydd wedi bod yn dost am amser hir.
Cafwyd perfformiad campus gan The Alltwen Silver Band,
y mae Mr Rees yn aelod.
COELBREN
Cyhuddwyd dau blentyn o Colbren o ddwgyd glo o sidings
rheilffordd Colbren ar Gorph 26. Cafwyd tystiolaeth gan P.
C. Newell iddo ddala’r brawd a chwaer. Roedd mam y plant
wedi rhybuddio’r plant i beidio dwgyd glo o’r tryciau ac i fynd
i’r lofa i gael glo. Derbyniodd y fam ddirwy o £1.
RHYDYFRO
Bu farw Mr William James, o’r Royal Oak, Rhydyfro, yn
frawychus o sydyn nos Fawrth. Dywedwyd ei fod, tra’n
ymbaratoi am y gwely, wedi cwympo ar lawr yr ystafell wely.
Bu farw yn sydyn iawn wedi hynny. Roedd yn 58 mlwydd
oed ac wedi priodi Mrs Harries ‘landlady’ y Royal Oak saith
wythnos yn gynharach. Yn y treng wrandawiad dywedwyd
mai anhwylder y galon oedd arno.
PONTARDAWE
Cafodd merch tair blwydd oed Mr Payne, Gwerthwr
Pysgod, High Street, Pontardawe, ei bwrw i lawr gan van o
eiddo Mr Burdett, Ynismeudw. Cafodd anafiadau difrifol a
bu’n rhaid galw ar wasanaeth Dr. W Owen Evans.
TREBANNWS
Derbyniodd Cyngor Pontardawe gwynion nad oedd rhai o
drigolion Trebannws wedi cysylltu eu heiddo i’r system
garffosaeth gan achosi anghyfleustra i drigolion eraill.
YNYSTAWE
Cynhaliwyd treng lys i drafod marwolaeth Isaac Howell
Rees, Heolycoed, Ynistawe, a laddwyd mewn cwymp yng
Nglofa Clydach-Merthyr. Ar ddydd yr anffawd dywedwyd ei
fod yn gweithio yn ardal “Tipperary” yn y lofa. Roedd yn
symud carreg enfawr pan gwympodd y garreg a’i daro ar
ei ben a’i wasgu. Ar ôl rhai munudau siaradodd gan ddweud
fod “ei ddwy goes” wedi eu torri. Bu farw cyn iddo gyrraedd
yr wyneb. Dyfarnwyd ei fod wedi ei ladd trwy “Ddamwain”.

HOLI’R IFANC
STEFFAN CROCKER

Jack Thomas yn holi pobol ifanc Cwm Tawe
Enw: Steffan Crocker
Oed: 15
Byw ym
Clydach

Mhentref:

Addysg: Blwyddyn 10 yn
astudio
Cerddoriaeth,
Drama a Choginio yn
Ysgol Gyfun Ystalyfera
Beth hoffet ti astudio yn
y Brifysgol? Hoffwn
astudio’r Gymraeg a
Chyfryngau.
Dy
ddiddordebau?
“Dwi’n
mwynhau
cyflwyno trwy gyfrwng y
Gymraeg, a dyna beth
ddwi’n wneud bob bore
Sadwrn rhwng 9-11 yn
fyw o Ganolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin ar Radio
Cymru FM. Gorsaf radio ddigidol yw Cymru FM sy’n darlledu
24/7. Dwi wir yn meddwl mai’n bwysig i bobl fy oedran i hybu’r
iaith Gymraeg a’i ddefnyddio yn y ffordd orau y gallwn. Mae
yna lwyth o blant dyddie ‘ma ddim yn ymwybodol bod yna
amrywiaeth eang iawn o gerddoriaeth Cymraeg ar gael, felly
dyna beth mae Cymru FM yn ceisio ei wneud, codi
ymwybyddiaeth o gerddoriaeth Cymraeg. Dwi hefyd yn hoff
iawn o griced. Dwi’n chwarae i Glwb Criced Clydach ac yn
mwyhau’r cymdeithasu a chymysgu gyda phobl yr ardal.
Beth wyt ti’n hoffi am Gwm Tawe? Dwi’n hoff o’r faith bod
e’n wledig ac mae yna lwyth o lefydd i gerdded. Dwi hefyd yn
dwlu bod yma nifer o Gymry Cymraeg yn byw yma.
Dy hoff le yn lleol a thramor? Fy hoff le tramor yw Gran
Canaria, ac yn lleol dwi’n hoff iawn o Fynydd y Gwair ochrau
Betws a Rhydaman.
Pwy yw dy arwr? Wel mae yna lwyth o bobl sy wedi fy
ysbrydoli, ond un sy’n sefyll allan yw Hywel Gwynfryn.
Darlledwr cenedlaethol yw e ac wedi bod yn darlledu ers y
60au. Dyna’r freuddwyd i mi yw dod yn ddarlledwr cenedlaethol
i’r BBC a S4C.
Pwy fyddet ti’n gwahodd i’th bryd fwyd delfrydol a beth
fyddai’r wledd? Mae hwn yn gwestiwn anodd iawn ond yn
bersonol, byddwn i yn gwahodd Caryl Parry Jones. Mae Caryl
yn aml dalentog ac yn ddoniol iawn. Dwi’n meddwl fydde hi wir
yn dod â hwyl i’r noson.

Pregeth Bum Munud
Mae’n dda o beth fod rhywrai mewn bywyd y medrwn
ymddiried ynddynt a bod rhywrai o’n cwmpas yn teimlo’n
ddigon hyderus fel eu bod hwythau yn medru ymddiried
ynom ninnau. Dangos ymddiriedaeth yw un o hanfodion
amlycaf bod mewn perthynas ag eraill.
Dwy fil a rhagor o flynyddoedd yn ôl roedd Iesu wedi
dewis deuddeg o ddisgyblion i fod mewn perthynas
arbennig ag ef – perthynas oedd yn adlewyrchu mesur
helaeth o’r egwyddor o ddangos ymddiriedaeth: Nid y chi
a’m dewisodd i ond myfi a’ch dewisodd chi.
I ba bwrpas:
Ewch i’r holl fyd a phregethwch yr Efengyl i’r greadigaeth i
gyd.
Sy’n golygu fod Iesu wedi ymddiried ynddynt i barhau ei
waith dros wyneb y ddaear.
Ar y llaw arall fe welodd y deuddeg fod rhinweddau
arbennig gan y proffwyd ifanc o Nasareth oedd wedi eu
cymell:
Gadael cartrefi a phriod,
Gadael glas fôr Tiberias a’i felyn draeth,
Gadael y cyfan a myned ar ôl
Llencyn o saer a breuddwydiwr ffôl ......... ac ymddiried
ynddo.
Ymddiried yn ei gymeriad, yn ei genadwri ac yn ei gariad.
Ga’i awgrymu, os ydym am fyw bywyd ar y lefel uchaf
posib bod rhaid i ninnau hefyd ymarfer y ddawn o ddangos
ymddiriedaeth, sef yn gyntaf ymddiried yn y dyfnder.
Ar brydiau mae rhaid plymio’r dyfnder, disgyn hyd at
waelod ein bod er mwyn i ni ail ddarganfod ein hunain.
Gafaelio yn y gwerthoedd, gwirioneddau a’n gweledigaeth
ni fydd yn ein hysbrydoli i fod yr hyn y bwriedir ni i fod –
cyfryngwyr gobaith a chysur. I atseinio geiriau Martin
Luther: Dyma lle rwy’n sefyll, does dim dewis gen i.
Yn ail, ymddiried mewn daioni.
Er bod tystiolaeth yn awgrymu i’r gwrthwyneb, ar
adegau rwy’n credu fod dyn, yn ei hanfod, yn greadur
daionus. Mae gennym y gallu i gyflawni campweithiau ar
un llaw, a phob math o erchyllterau ar y llaw arall.
Cofiaf weld llun o Kommadant Belsen gyda’r geiriau
yma: ‘’The Beast of Belsen, but how damned insulting to
the beast’’.
Ond gadewch i ni gredu fod ein daioni ni yn gallu
gwneud gwahaniaeth, drwy rannu gwen, sibrwd gair bach
caredig, bod yn barod ein cymwynas sydd yn fodd i godi
pobl ar eu traed a rhoi awydd, ffydd a bywyd newydd
iddynt.
Yn drydydd, ymddiried yn y darlun cyflawn o fywyd.
Nid yw’r darlun o fywyd yn gyflawn heb Dduw. Dyma
enghraifft o weddi fer effeithiol rwy wedi adrodd droeon ar
ddechrau dydd:
Fy nhad o’r nef o clyw fy nghri a gad i mi wybod nad oes
dim byd all ddigwydd i mi heddiw na allai i a Thi ddelio ag
ef.

Beth yw dy hoff air Cymraeg? Fy hoff air Cymraeg yw
‘Hiraeth’. Dwi’n hoff o’r gair yma oherwydd does dim gair yn y
Saesneg yn debyg iddo.

Mewn munud dawel cyflwynwn ein hunain i Ti o’r newydd.
Rhagora ar ein deisyfiadau. Gwyddom i Ti neilltuo lle i ni
yn dy galon.

Pa ddyfodol sydd i’r Gymraeg? Wel hoffwn i feddwl fod yna
ddyfodol disglair i’r iaith Gymraeg, ond dyw hwnna ddim yn
mynd i ddigwydd os ydyn ni’n parhau’r ffordd ydyn ni nawr. Mae
llawer o Gymry yn cymryd yr iaith yn ganiataol drwy beidio â’i
defnyddio digon. Dyna un o’r rhesymau dwi’n cyflwyno trwy
gyfrwng y Gymraeg i hybu’r iaith ac i godi ymwybyddiaeth o’r
iaith.

Ymddiried wnaf yn Nuw
Er dued ydyw’r nos,
Daw ei addewid ef
Fel golau seren dlos.
Mae nos a Duw yn llawer gwell,
Na golau ddydd a Duw ymhell.
Gareth Hopkin
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ABERCRAF
Wel, dyma ni’n cwrdd unwaith eto yn dilyn seibiant dros yr haf.
Gawsoch chi haf pleserus? Gobeithio’n wir. Wel, mae’n hyfryd
gweld a chwrdd â ffrindiau unwaith eto a chael coffi neu de
gyda nhw. Cofiwch gymryd gofal o hyd, yn enwedig os ydych
yn teithio ar fws neu drên, gwisgwch eich mwgwd, lle bynnag
mae torfeydd, tu fâs neu du mewn. Plîs, byddwch yn ofalus!
Ta beth, dyma’r newyddion o ben ucha’r cwm.
Cydymdeimlwn gyda theulu Llinos Williams, Fferm Abercraf.
Cymeriad adnabyddus, gyda llais soprano hyfryd ac aelod
ffyddlon o gapel Bryn Seion, Abercraf, gynt ac yn
ddiweddarach Capel Ty’n y Coed, Penycae. Aelod cadarn o
Gymanfa Ganu Capel Bethlehem a Chapel Ty’n y Coed dros y
blynyddoedd, ac wrth gwrs, unrhyw Gymanfa Ganu yn yr ardal.
Roeddech chi’n gwybod byddai’r sopranos yn llwyddiannus
gyda Llinos yn y rhes ffrynt.
Hefyd, cydymdeimlwn gyda theulu Dafydd Miles-Board,
Plas y Graig, Abercraf.
Llongyfarchiadau i Dr Ffion Mair Evans ar raddio o Goleg
Milfeddygol Brenhinol Llundain fel milfeddyg. Mae Ffion yn
wyres Len a Joyce Davies, Tan yr Allt, Abercraf. Bydd Ffion yn
dechrau ar ei gyrfa cyn bo hir gyda Milfeddygon Teilo,
Llandeilo.

Wrth
glywed
bod
hiliaeth dal yn gyffredin
ym myd chwaraeon,
gwnaeth merch o
Abercraf gystadlu yn y
Gystadleuaeth
Gelf
Genedlaethol, i dynnu
sylw at hiliaeth yn y
maes.
Allan o 500 o
gystadleuwyr, dewiswyd Lily Slatter o
Abercraf yn un o chwe
enillydd. Enillodd Lily
ipad a bydd ei phoster
yn cael ei arddangos
yng Nghlwb Pêl-droed
Abertawe ac mewn
mannau chwaraeon
eraill yng Nghymru.
Llongyfarchiadau Lily,
da iawn ti.
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COELBREN
Wel, es i am dro heddiw lan i’r siop yn y pentre’ a gwelais fod
fan fwyd wedi dechrau gwerthu lluniaeth i ymwelwyr
Rhaeadrau Henryd a thrigolion y pentref. Enw’r cwmni yw
‘Sweet Treats by Ellie’. O jiw, jiw, dyna amrywiaeth o fwydydd
blasus iawn. Ces i latte a theisen goffi.

Dyma’r llun o beth ces i, ond nid
dim ond pethau melys sydd yna.
Mae Ellie yn paratoi bwyd i bawb.
Mae bwyd ar gyfer llysieuwyr a
figaniaid. Mae Ellie yn ferch o
Goelbren ac felly mae’r busnes
yn un hollol leol. Bydd Sweet
Treats gan Ellie yn parcio bob
penwythnos ar bwys y bont
uwchben y rhaeadr. Os ydych
chi’n becso am fynd i mewn i gaffi
a’ch bod yn ffansio mynd am dro,
ewch i Goelbren a blasu cynnyrch Ellie, mae popeth yn hyfryd.
Diolch Ellie.
MERLOTA
Sienna Norton, rwyt ti wedi
llwyddo
eto,
yng
Nghystadlaethau Rhyngwladol
Gemau Merlota 2021. Mae
Sienna wedi dod yn drydydd yn
y byd yn y gystadleuaeth o dan
12 oed eleni. Llongyfarchiadau
Sienna. Rydym ni i gyd mor
falch ohonot ti.
CYDYMDEIMLO
Mae colli aelod o’r teulu yn dorcalonnus. Mae’r gair
cydymdeimlo’n un sy’n cael ei ddefnyddio yn aml, ond mae’n
dangos bod pobl yn meddwl amdanoch chi a’r amser anodd

sydd o’ch blaen. Meddyliwch am yr atgofion melys gynt a’r
cariad sy’n parhau.
Cydymdeimlaf gyda phawb sydd wedi colli aelod o’r teulu,
unrhyw bryd yn y gorffennol.
Diolch i bob un ohonoch chi am ddarllen y newyddion uchod.

PENYCAE

Ffrainc ac mae newydd arwyddo i sefyll gyda nhw am y tair
blynedd nesaf. Mae ei fam Rhian a’i lystad Phil Pugh, cyn
chwaraewr Castell-nedd a Chymru, yn ymfalchïo yn ei
lwyddiant. Rhaid cofio hefyd fod ei ewythr Geraint Richards
wedi cynrychioli ei wlad tra roedd yn ddisgybl yn Ysgol
Maesydderwen. Felly mae’n amlwg fod yr wythïen yn rhedeg
yn y teulu. Pob lwc i Lewys yn y dyfodol, nid yn unig ar y maes
ond hefyd wrth iddo geisio meistroli Ffrangeg. Dyma Lewys yn
derbyn ei gap oddiwrth Paul James, un o hyfforddwyr Cymru.

ARWYDD NEWYDD
Ydych chi wedi gyrru trwy bentref Penycae yn ddiweddar? Os
ydych chi, efallai eich bod wedi sylwi ar yr arwydd newydd sydd
yng nghanol y pentref. Dyma brosiect llwyddiannus gan Dîm
Gweithredu Penycae i wella’r amgylchedd yn y pentref. Gwaith
cywrain Gary Turler, Wildboar Carvings yw’r arwydd sydd wedi
ei wneud o dderw. Mae Gary yn enedigol o Gwmtwrch ac mae
ei weithdy ym Mhenycae.

ACHOS DA
Erbyn hyn, mae’r pentref yn cyfrannu’n rheolaidd at Fanc Bwyd
Ystradgynlais drwy waith Tîm Gweithredu’r pentref. Cesglir
eitemau bwyd sawl gwaith y flwyddyn i’w cyfrannu at yr achos
pwysig hwn. Y nod nesaf yw gwneud casgliad erbyn y Nadolig.

YSTRADGYNLAIS

LLWYBR TREFTADAETH JOSEF HERMAN
‘Allai i ddim meddwl am fyw yn unman arall ond yng Nghymru,
yng nghanol y Cymry yr wyf wedi ymserchu’n llwyr ynddynt.’
Nawr, cyn i chi ddechrau meddwl mod i’n hiraethu’n llwyr ar ôl
ymweld â’r teulu’r ochr arall i Glawdd Offa dros yr haf, ga’ i
ddatgelu yn syth bod y geiriau uchod yn perthyn i unigolyn
llawer mwy disglair na fi. Rwy’n cyfeirio at y ffoadur Josef
Herman a gafodd noddfa ddiogel yn ein pentref ar ôl ffoi o
Warsaw yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn ddiweddar, ac er mwyn
talu teyrnged ychwanegol tuag at ei aml ddoniau, mae
Sefydliad Celf Josef Herman wedi creu llwybr penodol fel
dathliad o fywyd a gwaith yr artist Iddewig. Mae’r llwybr yn
dechrau yn y Neuadd Les y Glowyr a oedd yn ganolbwynt
allweddol i’r gymuned ar y pryd ac yna yn ymdroelli o amgylch
y dref, gan ymweld â’r mannau lle’r oedd Josef yn byw ac yn
gweithio.
Felly, os ydych a chwant mynd am wâc un bore, ewch draw
i’r Neuadd Les, ac yno ar y panel sydd yn agos i’r agoriad, fe
gewch wybodaeth briodol ar gyfer eich taith. Mwynhewch.
GWOBR JOSEF HERMAN
Llongyfarchiadau i Owain Sparnon, Castell-nedd ar ennill
Gwobr Celf Josef Herman 2021. Mae’r wobr ariannol yma wedi
ei sefydlu er cof am Carolyn Davies, un o ymddiriedolwyr y
Sefydliad Celf. Myfyriwr yw Owain yng Ngholeg Celf Abertawe
a mawr y gobeithiwn y bydd yn dilyn llwybrau un o’i arwyr, sef
Josef ei hun.

LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr i Lewys Jones, ŵyr Mary a’r diweddar
Geoff Richards, Heol Aberhonddu, sydd wedi serennu ar y cae
rygbi yn ddiweddar. Efallai eich bod wedi sylwi ar ei ddoniau
disglair wrth iddo gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth y
Chwe Gwlad dan 20 nol ym mis Mehefin. Magwyd Lewys yn
ardal Crai cyn iddo ddychwelyd i Gwmtawe. Addysgwyd ef yn
Ysgol Dyffryn y Glowyr ac yna Ysgol Gyfun Ystalyfera. Tra
oedd yno cafodd ei ddewis i chwarae i dîm dan 18 Ysgolion
Cymru. Ond y peth diddorol am Lewys yw hyn: er mwyn
datblygu ac ymestyn ei sgiliau a’i ddoniau ymhellach
penderfynodd derbyn gwahoddiad oddiwrth Glwb Nevers yn
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ACHUB MEYSYDD CHWARAE YSTRADGYNLAIS
Oes £100,000 yn sbâr gyda chi ar hyn o bryd? Efallai eich bod
wedi gohirio gwyliau eleni i Borthcawl neu wedi ail feddwl
ynglŷn â phrynu Ferrari newydd. Os mae hyn yn wir mae
angen eich cymorth ar unwaith yn ein cymuned. Rwy’n siŵr
eich bod yn gwybod yn dda at yr hyn rwy’n cyfeirio, sef bod
meysydd chwarae’r pentref dan fygythiad. Ers canrif mae’r
meysydd chwarae wedi bod yn gartref i draws-doriad o
chwaraeon ac efallai eich bod chi wedi cynrychioli eich pentref
wrth chwarae rygbi, pêl droed, tenis, bowlio neu griced. Cofiwn
hefyd mae dyma leoliad yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1954
yn ogystal ag amryw o weithgareddau eraill. Felly, beth yw’r
broblem? Pam mae cymaint yn y gymuned yn colli cwsg gyda’r
nos? Y gwir yw nid y gymuned na’r Sir sydd berchen y
meysydd ac mae’r tir yma wedi ei brydlesu oddiwrth ystâd
Teulu’r Gough ers 100 mlynedd. Yn anffodus mae’r brydles ar
fin dod i ben. Felly, er mwyn parhau i ddefnyddio’r meysydd
mae rhaid talu’r brydles 50 mlynedd ymlaen llaw. Yn anffodus,
oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni all y Cynghorau Tref
na’r Sir ariannu’r gost ac nid yw cronfeydd megis y Loteri
medru helpu ar gyfer prynu prydlesau. Felly, os ydyn yn
awyddus i gadw’r meysydd ar gyfer chwaraeon ac ati mae
rhaid i drigolion y pentref ddod o hyd i’r swm sylweddol yma
ymhen dwy flynedd. Mae hyn yn gosod sialens enfawr i’r
gymuned ac os nad ydym yn llwyddo y perygl yw byddwn yn
colli’r cyfleusterau arbennig yma. Yn ddiweddar mae apêl wedi
ei ddechrau ac mae elusen wedi ei sefydlu gan ymddiriedolwyr
gwirfoddol i sicrhau ac i brynu prydles ein meysydd chwarae.
Felly os oes ceiniog neu ddwy yn sbâr gyda chi rhowch yn hael
er mwyn sicrhau bod y meysydd chwarae hynafol yma yn
parhau, nid yn unig i ddatblygu sgiliau allweddol ein pobl ifanc
ond hefyd i hyrwyddo’r elfen bwysig o gymdeithasu a chreu
ffrindiau oes. Mae hyd yn oed yr actor fyd enwog Michael
Sheen yn cefnogi’r achos teilwng. Ond, trigolion yr Ystrad,
meddyliwch yn ddwfn am hyn - mae dewis gyda, naill ai achub
ein meysydd chwarae neu’r posibilrwydd o adeiladu ystâd
enfawr o dai.
Am fwy o wybodaeth a sut i gyfrannu tuag at yr achos
teilwng ewch at www.ycwga.co.uk

DYMUNO’N DDA I GABRIELLA, ALESSANDRA A
FRANCESCA
Da yw cael clywed am lwyddiant ein pobl ifanc. Mae Gabriella
Catalano, 16 oed, yn prysur wneud enw i’w hun yn y byd
cerddorol gan iddi lwyddo yn arholiad gradd 7, a hynny gydag
anrhydedd, ar y piano. Rhagorol yn wir a llongyfarchiadau
mawr iddi. Erbyn hyn mae’n paratoi ar gyfer arholiad gradd 8
yn Nhachwedd. Mae wedi ennill nifer o gystadlaethau piano
dros y blynyddoedd a bydd yn dechrau yng ngholeg
Llanymddyfri fel disgybl blwyddyn 11 ym Medi. Pob dymuniad
da iddi a byddwn yn dilyn ei hanes gyda diddordeb.
Yn dilyn ôl traed ei chwaer fawr mae Alessandra sy’n
ddisgybl blwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Mae hithau
hefyd wedi ei breintio â doniau cerddorol arbennig iawn ac
eisoes wedi cyrraedd gradd 5 ar y piano. Da iawn yn wir.
Ond mae un chwaer ar ôl, sef Francesca: y cyw bach melyn
olaf sydd yn dair oed. Mae bywyd yn gyffrous iddi gan ei bod
newydd ddarganfod y nodyn pwysicaf oll ar y piano, sef y C
canol. Dyma yw man cychwyn pethe mawr! Hawdd rhagweld
y bydd Francesca ymhen blynyddoedd wedi dal ifyny gyda’i
dwy chwaer hŷn.
Yn naturiol mae Novella Roberts Lewis, athrawes biano’r
merched yn hynod falch o’i disgyblion a hwythau’n meddwl y
byd o’u hathrawes ac mae Lindsay a Giuseppe Catalano wrth
eu bodd yn rhoi pob cefnogaeth i’w merched ddatblygu a
pherffeithio eu doniau.

NERYS DAVIES
Ar ôl cystudd hir a chaled fe ddaeth yr amser i ffarwelio â Nerys
Davies, Tan y Farteg. Cydymdeimlwn yn ddidwyll gyda Philip
ei gŵr ffyddlon, ei merched annwyl Elin ac Anwen, ei meibion
yng nghyfraith David a Marcos, ei hwyrion a’i gôr wyrion niferus
a’i chwaer dyner Rona a’i brawd yng nghyfraith Colin. Gwraig
o Ystalyfera oedd Nerys ac er iddi groesi Pont y Capitol, roedd
ei chalon yn gorwedd yn ddwfn yng ngwreiddiau ei phentref
genedigol. Ysgrifenyddes oedd Nerys yn ôl ei galwedigaeth ac
roedd parch ac edmygedd iddi yn Ysbyty Treforys a hen Ysbyty
Abertawe lle gweithiodd yn ddyfal a chydwybodol am dros 25
o flynyddoedd. Diolchwn yn fawr am fywyd Nerys a
chydymdeimlwn â’i theulu annwyl yn eu colled. Dymuna’r teulu
ddiolch i bawb am eu geiriau caredig, eu cefnogaeth ac am
gefnogi’n hael yr apêl tuag at ymchwil Cancr.
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LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr i Gareth Thomas, Parc Tawe, sydd
wedi ei gydnabod fel Arwr Di-glod gan Ranbarth y Gweilch yn
ddiweddar. I chi sy’n dilyn y gêm, mae Gareth wedi bod yn
ddiwyd ac yn greadigol yn ystod y Cyfnod Clo wrth iddo drefnu
ystod eang o gyfweliadau gyda sêr y byd rygbi. Roedd ei
westeion yn cynnwys traws-doriad o gyn-chwaraewyr byd
enwog megis Clive Rowlands, Zinzan Brooke, Sean Fitzpatrick
ac Adam Jones. Mae Gareth hefyd yn weithgar yn y gymuned
wrth iddo fod yn rhan o dîm hyfforddi ieuenctid y Gleision.
Cafodd Gareth ei fagwraeth gynnar yn ardal Slough ac wedi
iddo orffen ym Mhrifysgol Bournemouth dychwelodd yn ôl i
bentref ei fam. Mae tad Gareth, sef Lyn, yn adnabyddus i chi
gyd fel aelod ffyddlon Côr y Gyrlais a Chôr Dathlu Cwmtawe.
Diolch Gareth am dy gyfraniad hael i’r pentref.

O’r chwith: Alessandra, Mrs Novella Roberts Lewis,
Francesca a Gabriella
RHOI DIOLCH AM FYWYD MARIAN WATKINS
Ychydig dros flwyddyn ar ôl ffarwelio â’i gŵr Melfyn Watkins
ymadawodd Marian â ni, eto er mawr golled i’w theulu hyfryd.
Roedd Marian yn meddwl y byd o’i theulu annwyl fel gwraig
dda a ffyddlon, mam gariadus, gu a hen gu Gnoll balch a
chwaer yng nghyfraith gefnogol.
Er iddi gael ei geni yn Ystalyfera roedd Marian wedi treulio
y rhan fwyaf o’i bywyd yn y Gnoll yn yr Ynys. Fe gofiwn amdani
fel cynorthwywraig cegin yn Ysgol Cynlais am flynyddoedd lle’r
oedd yn uchel ei pharch yng ngolwg pawb oedd yn gysylltiedig
â’r ysgol.
Heblaw gweithio yn yr ysgol roedd gan Marian nifer o
ddiddordebau fel treulio amser yn yr ardd, bod yn ffyddlon i

gapel Penuel ym Mhenrhos a chefnogi popeth da oedd yn cael
eu cynnal yn y gymuned. Fe’i bendithiwyd a nifer o rinweddau
arbennig iawn a gwnaeth argraff ddofn ar bawb a gafodd y
fraint o’i nabod.
Mawr yw ein cydymdeimlad â’r teulu oll yn eu colled a’u
hiraeth ar ôl un oedd mor annwyl yn eu golwg.
CWIS Y MIS
1. Pa chwaraewr sydd wedi cynrychioli’r Gleision dros 500 o
weithiau?
2. Ym mha flwyddyn bu terfyn ar Orsaf yr Ystrad?
3. Ar ba adeilad mae’r dywediad yma - ‘Adeiladwyd gan dlodi,
nid cerrig ond cariad yw’r meini?’

YSTALYFERA
COFIO’N DYNER AM NERYS
Nid yw bob amser yn rhwydd ac yn felys ond i’r gwrthwyneb
oherwydd, ar brydiau, gall fod yn anodd a llethol. Ac fel ’na mae
wedi bod ers tipyn yn hanes ein cyfeillion annwyl Nerys a Phil
Davies. Mae wedi bod yn anodd arnynt ers tro ac er nad ydym
am golli anwyliaid, ‘dy ni ddim eisie eu gweld yn dioddef
chwaith. Felly rhyw awr fach chwerw felys oedd hi pan ddaeth
tymor daearol Nerys i ben, rhai wythnosau ‘nol.
Wrth feddwl amdani hawdd cydnabod taw ei rhinwedd
amlycaf oedd ei chariad tuag at ei theulu annwyl. Bu’n wraig
dda a ffyddlon Phil am bron 60 mlynedd, mam gariadus Elin
ac Anwen a mam yng nghyfraith gefnogol Marcos a David.
Cofiwn yn dyner hefyd am Rona, Colin a Bet yn eu colled a’u
hiraeth ar ôl chwaer a chwaer yng nghyfraith gefnogol. Bydd
ei hwyrion a’i gorwyrion a’r cysylltiadau oll, hefyd, yn gweld
eisiau Nerys yn fawr.
Cynnyrch ei milltir sgwâr, yma yn Ystalyfera oedd Nerys.
Hyfforddwyd yn Ysgrifenyddes a gwnaeth lawn ddefnydd o’i
doniau amlwg mewn swyddi pwysig, yn fedrus a threfnus, yn
y gwasanaeth sifil ac mewn mwy nag un ysbyty lleol yn yr
ardal. Heblaw hynny bu Nerys yn gweithio yn Siop y Gorlan,
busnes roedd hi a Rona wedi sefydlu yn Ystalyfera. A chyn
ymddeol bu’n gweithio gyda’r nos yn yr Uned Fabanod, Ysbyty
Singleton ac wrth ei bodd gyda gofalu am yr holl fabanod oedd
o’i chwmpas. Wedi ymddeol roedd amser gan Nerys i roi mwy
o sylw i’w diddordebau, sef teithio, coginio, gwau a chefnogi
ac annog y rhai oedd yn annwyl yn ei golwg i wireddu eu
potensial. Roedd Nerys y math o berson oedd yn meddwl am
eraill a chofiwn amdani fel aelod brwd a gweithgar Pwyllgor
Cancr Ystalyfera, sydd wedi codi dros £120,000 tuag at yr
achos teilwng yma. Bydd aelodau Côr Dathlu Cwmtawe yn
cofio amdani fel ffrind oedd mor barod ei chymwynas wrth
baratoi te a choffi iddynt ar nosweithiau ymarfer. Ac wrth gwrs,
roedd Nerys yn dwli ar Cymro’r ci ufudd oedd yn gwrando ar
bob gair oedd yn ei ddweud wrtho. Cafodd Cymro gartref
newydd yng Nghraig Cefn Parc gyda Janet.
Cynhaliwyd y gwasanaeth i ddathlu ac i roi diolch am fywyd
Nerys yn y Wern, ei chartref ysbrydol lle buom yn son hefyd
am ei phersonoliaeth ddiymhongar a’i hysbryd cymwynasgar
oedd wedi creu cymaint o argraff ar ei chydnabod ymhell ac
agos. Plant amser ydym bawb ohonom yn y byd hwn ac ar
fenthyg i’n gilydd. Bellach mae Nerys yn rhan o fywyd gwell o
lawer ac yn rhydd o boen a gofid byd. Boed i air bach fel yna
fod yn gysur i Phil a’i deulu annwyl ynghyd a’r atgofion hyfryd
fydd ganddynt am Nerys gan wybod hefyd bod eu ffrindiau
ymhob man yn meddwl amdanynt ac yn cydymdeimlo’n ddwys
iawn a hwy yn eu colled a’ hiraeth ar ôl Nerys. ‘’Deigryn hiraeth
dreigla’n dawel’’.
CYDNABOD A RHOI DIOLCH AM FYWYD MOYRA DAVIES
Ar ôl cystudd hir a blin fe ddaeth pererindod ddaearol Moyra i
ben yng nghartref Tŷ Mawr ar 31 Gorffennaf. Fe gofiwn am
Moyra, nid yn unig fel gwraig rinweddol Dewi, mam gariadus
Paul a Christopher, mam yng nghyfraith gefnogol Pat, mam-

gu dyner Steffan a Jessica, modryb annwyl Andrew ond fel
ffrind didwyll a dibynadwy i bawb a gafodd y fraint o’i
hadnabod. Cyfeilles oedd wedi ei geni a’i magu yn Ystalyfera
oedd Moyra ac ar sail ei bywyd hir perthynai i genhedlaeth
arbennig oedd wedi gweld cyfnodau digon anodd, wrth dyfu
ifyny yn Ystalyfera. Cofiwn amdani fel un a dreuliodd ei gyrfa
weithiol yn y Tic Toc a’i bod wedi bod yn rhan o’r gwasanaeth
dosbarthu prydiau bwyd i’r bregus yn lleol. Gallwn dystio iddi
fod yn gefnogol iawn i bopeth da oedd yn digwydd ym mro ei
mebyd ac yn arbennig felly, fel aelod ffyddlon a diacones selog
yng Nghapel y Wern ac yn gefnogol i bob gweithgaredd yno.
Y diddordeb mawr arall oedd ganddi oedd cwrdd â
chymdeithasu gyda’i ffrindiau. Byddai wrth ei bodd yn eu
croesawi i’w chartref am awr fach felys, dishgled o de, ychydig
o deisen a sgwrs. Ni fyddai’r un deyrnged i Moyra yn gyflawn
heb ein bod yn son am ei diddordeb mawr a’i chefnogaeth frwd
i dîm crysau gwynion Abertawe. Bendithiwyd Moyra â
phersonoliaeth hyfryd a dymunol ac ar sail ei chymwynasau
parod a charedig aeth Moyra yn ddwfn iawn i serchiadau pawb
a gafodd y fraint o’i hadnabod. Melys fydd yr atgofion amdani
YMHOLIAD
Annwyl Olygydd
Tybed all darllenwyr
Llais fy helpu.
Ychydig flynyddoedd
yn ôl yr oeddwn yn
Aberhonddu ar wyliau
ac fe alwais mewn siop
hen bethau. Yno roedd
Beibl Peter Williams ac
ni allwn yn fy myw
meddwl am ei adael
yno; felly fe’i prynais.
Ynddo mae enwau
teulu o ardal Ystalyfera:
“Rhoddedig i Henry
Cadwgan Davies, gan ei Fam-gu Mary Davies, Llanfynydd
1856-1922.”
Mae toriad o bapur newydd ynddo am ferch tair ar ddeg oed
a fu farw, Bronwen Eiluned Jones, merch Mr a Mrs Daniel
Jones, Wade Avenue, Ystalyfera.
Claddwyd ym mynwent Godre’r Graig, a’i chyd ddisgyblion
o Ysgol y Wern yn canu ‘Nos Da’ yn yr angladd. Nid oes
dyddiad i’r toriad papur newydd.
Tybed a oes teulu, ffrindiau neu drigolion yn cofio’r achlysur,
neu ryw rai’n hel achau gan fod rhestr o aelodau’r teulu yno
hefyd.
Diolch yn fawr,
Nan Hughes
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CWMLLYNFELL

YR ALLT-WEN

CLEIFION
Dymuniadau gorau am wellhad buan i Mrs Ann Jones, Railway
Terrace, sydd adre ar ôl cyfnod yn yr ysbyty. Hefyd cofiwn am
Mr Gary Lake, Heol y Coedcae sydd yn derbyn triniaeth yn
Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

CYDYMDEIMLAD
Ar ôl salwch hir a ddioddefodd yn ddewr iawn, bu farw Babs
Lanchbury, Heol y Parc yn 65 mlwydd oed, gwraig Rowland,
mam Ffion, Mari a Wiliam a mam-gu Loti Esta a Casi Lena.
Fe’i ganwyd ym Mhlasmarl, ac addysgwyd yn Ysgol
Gynradd Plasmarl ag Ysgol Gyfun y Merched Mynyddbach lle
dechreuodd ei chariad at ganu o dan Elwyn Rees.
Ar yr un adeg bu’n canu gyda Chôr Tabernacl Treforus o
dan arweiniad ysbrydoledig Alun John. Mynychodd yr Aelwyd
yn y Tabernacl ar nos Wener a ymledodd ei chariad at ganu a
pherfformio i gynnwys dawnsio gwerin a chystadlu mewn
amryw eisteddfodau a nosweithiau llawen ar hyd a lled Cymru.
Yno cyfarfu â’i gwr Rowland yn 1971.
Ar ôl gadael yr ysgol cafodd swydd yn Adran y Peirianwyr
yn Neuadd y Ddinas ac yna gyda Sir Gorllewin Morgannwg
rhwng 1974 a 1986. Ar ôl magu’i theulu, ym Medi 1994
dechreuodd weithio yn yr Uned Losgiadau, Ysbyty Treforus
hyd at 2018.
Yn berson talentog a serchus, ymhlith ei diddordebau oedd
coginio a garddio a dawnsio gyda Dawnswyr Treforus a Reit i
Wala, a chanu gyda Chôr Cefnogwyr y Gweilch.
Er nad oedd yn aelod o’r Capel, roedd yn gefnogol iawn i ‘w
phlant yn yr Ysgol Sul a’r gwasanaethau. Gweinyddwyd ei
hangladd gan y Parchg Gareth Morgan Jones.
Yn 95 mlwydd oed bu farw Peggy Williams, Heol Gwyn,
mam Sandra a Michael, mam-gu John, Jenny ac Angharad, a
hen fam-gu Izzy ac Ena.
Roedd Peggy yn berson serchus a chyfeillgar iawn ac yn
aelod ffyddlon o’r Capel a’r Chwiorydd.
Yn athrawes o ran ei galwedigaeth bu’n athrawes
anghenion arbennig am flynyddoedd lawer, cyn mynd i ddysgu
i’r Ysgol Zinc, Ynysmeudwy a hwyrach dod yn brifathrawes
yno.
Peggy a’i gŵr Ivor a gynlluniodd a phaentiodd y gefnlen
drawiadol ar gyfer y sioe Hansel a Gretel a berfformiwyd am
dair noson gan blant yr Ysgol Sul yn y Neuadd Gyhoeddus,
Pontardawe nol yn 1961.
Bu’n Faeres Bwrdeistref Dyffryn Lliw yn 1985 gan wneud
hynny gyda graen ac urddas.
Gweinyddwyd ei hangladd gan Mr Gareth Hopkin.
Yn ddisymwth yn 97
mlwydd oed bu farw Mattie
Reece, Heol y Graig,
modryb ymroddgar Joyce,
Hywel a Marion.
Roedd Mattie yn berson
hoffus, doniol a gwybodus
iawn o ran hanes yr ardal.
Cyfrannodd tuag at brosiect
Hanes Llafar Cymdeithas
Hanes Cwmtawe. Soniodd
sut roedd yn mynd a bwyd
lawr i’r gwaith at ei thad ac
am y llysenwau oedd yn bodoli yno, a sut oedd ei mam yn
cadw i drefn yr wythnos - golchi, smwddo, glanhau, crasu a
siopa, a’i thad yn tyfu llysiau yn yr ardd a chadw ffowls a
mochyn (a sut roedd y cig a’r ffagots yn cael eu rhannu rhwng
y cymdogion). Cofiodd hefyd weld Abertawe’n fflam amser
rhyfel.
Roedd y teulu yn bileri’r achos yng Nghapel Danygraig ac
ar ôl y datgorfforiad yn 2002 daeth Mattie i’r Allt-wen, yn
ffyddlon iawn i’r gwasanaethau a’r Chwiorydd. Yr oedd yr un
mor ffyddlon i Gymdeithas yr Hen Oed ac i Ferched y Wawr.
Bu Mattie yn gweithio yn Siop Fara Hunts, Pontardawe ac
yna aeth i weithio yng nghantîn y cwmni bysiau Western
Welsh, Castell-nedd lle’r oedd yn dipyn o ffefryn gyda’r gyrwyr,

COLLEDION
Estynnwn bob cydymdeimlad â thri theulu lleol. Disgynnodd
cwmwl du dros y pentre’ ar brynhawn Sadwrn, 21 Awst. Trodd
y dathlu ar Barc y Bryn yn dristwch dwfn pan ddeallwyd fod un
o chwaraewyr ifanc tîm Cwmllynfell, Alex Evans, wedi marw ar
y cae wrth chwarae yn erbyn y Creunant. Mae ein meddyliau
gyda Natalie, Mike a’r teulu oll yn eu hiraeth a’u colled.
Bu farw Mrs Mari Bennet, Gwernant, dynes hoffus a
hawddgar - ‘’Anti Mari’’ i nifer fawr yn y pentre’. Cofiwn am y
meibion Kerry ac Ian a’u teuluoedd yn eu hiraeth.
Yna daeth newyddion am farwolaeth Mr Morlais Lewis, Cefn
Bryn Brain, dyn diffuant a chyfeillgar. Cydymdeimlwn â’i ferch
Kristine a’r teulu oll yn eu colled.
DATHLU
Llongyfarchiadau i Mr Phil Stephens, Heol Samuel, ar ddathlu
ei ben-blwydd yn 80 oed yn ystod y mis.
Ar 21 Awst bu dathliad arbennig yng nghartref Mr Peter a
Mrs Dilys Manning, Railway Terrace - dathliad priodas
diemwnt, 60 mlynedd. Llongyfarchiadau gwresog i chi‘ ch dau.

CLOD
Bu’n flwyddyn galed i’n hieuenctid a rhaid canmol eu
dyfalbarhad i gwblhau eu hastudiaethau. Llongyfarchiadau i
holl blant y pentre ar eu llwyddiant yn arholiadau TGAU a
Safon Uwch a phob dymuniad da i’r dyfodol.
HEN OED
Bydd y cyfarfod cyntaf, ers dwy flynedd, ar ddydd Mercher, 8
Medi yn y Neuadd am 3.30. Bwriedir creu cofrestr newydd o
aelodau a gofynnir yn garedig i bob aelod ddod i’r Neuadd i
ymaelodi.
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Y NEUADD
Mae’n dda gweld cyffro eto ar y lawnt bowlio - y bowlwyr nôl
yn chwarae.
Bydd y Clwb Cadw’n Heini yn ail gychwyn am 10 o’r gloch
y bore ar 7 Medi. Croeso cynnes i aelodau newydd.
Enillwyr y Clwb 100 oedd Dorian Jones, Lynneth Thomas,
Neil Price.

a hithau’n dal y bws 5:30 y bore i fynd i’r gwaith.
Gyda balchder derbyniodd hi, a’i chwaer Beti, Fedalau Gee
yn 2008 am eu ffyddlondeb i’r Ysgol Sul.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda’r teuluoedd oll yn eu
hiraeth.
YR YSGOL SUL GYNT
Mae’n braf cael dilyn hanes y plant bu gyda ni yn yr Ysgol Sul.
Mae’r efeilliaid Rebecca a Louise James wedi graddio eleni
- Rebecca gyda gradd 2:1 mewn Llenyddiaeth Saesneg a
Drama o Brifysgol Warwick, a Louise gyda gradd dosbarth
cyntaf o Brifysgol Caerwysg. Mae Rebecca yn bwriadu mynd
ymlaen yn awr i Goleg Llefaru a Drama, Mountview, Llundain
i ddilyn cwrs meistr, a Louise i ddilyn cwrs Addysg ym
Mhrifysgol Abertawe.
Maent yn ferched i Jane a Kevin James, Maes-y-Cornel ac
wyresau i Pamela Thomas, Delffordd.
Llongyfarchiadau iddynt a phob lwc i’r dyfodol.
Ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 24, priododd Emily Rose,
merch Rose a Randall Williams, Heol-y-Parc a Tom Barker,
mab y Parchg Mark Barker a’r Parchg Miriam Barker,
Tonbridge, yn Eglwys St. Stephens, Tonbridge.
Mae Emily yn ddeintydd a Tom yn bensaer ac maent wedi
ymgartrefu yn Clifton, Bryste.
Pob bendith iddynt ar eu bywyd priodasol.

Ysgol Sul arnom yn y 50-60au, ac yn cofio ei chyfraniad enfawr
at bob agwedd o fywyd y Capel.
Ond faint ohonom tybed sy’n ymwybodol o yrfa ei gŵr, David
John Jones neu “Dai Tenor” ym myd yr Opera. Mae ei fab,
Trefor Jones, wedi talu teyrnged arbennig iddo wrth baratoi’r
arddangosfa. Mae’r arddangosfa hefyd wedi cael sylw ar
raglen “Heno” ar S4C.
EIFION AR RAGLEN DEI TOMOS
Testun balchder oedd clywed Eifion Walters yn olrhain hanes
Capel y Baran ar raglen Dei Tomos ar Radio Cymru ar 18
Gorffennaf ac yn dod ag atgofion ei blentyndod yn fyw i ni’r
gwrandawyr. Roedd ei gariad a’i barch at y Baran a’i
gyndeidiau yn amlwg, a’r cyfeiriadau pwrpasol at “Tŷ’r Ysgol”
- T.H. Parri Williams a “Tangnefeddwyr “Waldo Williams yn
cyfoethogi’r cyfan. Diolch Eifion am roi sylw i’r “Yr Hen Gapel
Bach”.
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr i Catrin a Dafydd ar enedigaeth eu
merch fach, Mali Fflur ddechrau mis Awst yng Nghaerdydd.
Mae Mali Fflur yn orwyres newydd i Eifion a Dilys Walters.
PEN-BLWYDD PRIODAS AUR
Llongyfarchiadau i Christine ac Owen Pugh, ein cyn weinidog,
ar ddathlu eu Pen-blwydd Priodas Aur ddiwedd Gorffennaf.
Buont yn dathlu wrth hwylio gyda’r teulu i’r Alban. Diddorol nodi
taw Susan Davies chwaraeodd yr organ yn eu priodas yn y
Tabernacl 50 mlynedd yn ôl.
Ein llongyfarchiadau hefyd i Gillian ac Edward Williams ar
ddathlu eu Priodas Aur ddiwedd Awst. Bu’r teulu a’u ffrindiau
yn dathlu’r achlysur yn y Butchers Arms, yr Allt-wen. Ein
dymuniadau gorau i’r ddau gwpwl i’r dyfodol.
PREGETHWYR MIS MEDI
5: Y Parchg Clive Williams, Cymundeb
12: Capel Soar Parch Aled Huw Thomas Cyrddau Mawr
19: Y Parchg Clive Williams
26: Mr Eifion Walters
SOAR
GWASANAETHAU
Wrth i ni ymuno ag aelodau’r Tabernacl a Saron yn ôl ein harfer
yn ystod mis Awst, cawsom fendith o’n cyd-gyfarfodydd i
addoli. Diolch i bawb fu’n ynghlwm wrth y trefniadau.

Ym misoedd Gorffennaf ac Awst cynhaliwyd twrnamaint criced
newydd - The Hundred - a ddyfeisiwyd gan yr EWCB i ddenu
mwy o wylwyr i’r gêm.
Roedd Gwenan, merch Elizabeth a Kim Davies yn ffodus i
gael cytundeb proffesiynol gan y tîm sydd wedi’i leoli yng
Nghanolbarth Lloegr - The Birmingham Phoenix, ac mae wedi
chwarae ym mhob un o’r wyth gêm hyd yn hyn, gyda’r tîm yn
ennill drwodd i’r rownd gynderfynol ddiwedd mis Awst. Er mai
llwyddiant cymedrol chafodd gyda’r batio, mae hi wedi profi i
fod yn faeswr rhagorol. Mae wedi bod yn dipyn o brofiad iddi
chwarae ochr yn ochr â rhai o’r cricedwyr benywaidd gorau’r
byd. Llongyfarchiadau gwresog iddi ar gael ei dewis i chwarae
i dîm o’r fath safon.

PONTARDAWE
Y TABERNACL
‘FROM STEEL TO STAGE’
Dyma arddangosfa werth ei gweld yng nghanolfan Treftadaeth
Pontardawe sydd ar agor o ddydd Iau hyd ddydd Sadwrn
“10am-1pm” nes 25 Medi.
Mae nifer ohonom yn y Tabernacl ag atgofion annwyl o Mary
Jones neu “Anti Mary” fel roeddwn yn ei hadnabod yn athrawes

LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau mawr i Anest, merch Helen a Daniel Cunliffe
ar dderbyn canlyniadau arbennig yn ei harholiadau TGAU a
hynny wedi cyfnod mor anodd i’n pobl ifanc dros gyfnod y
pandemig. Dymunwn pob bendith arni wrth iddi symud ymlaen
i’r gris nesaf yn ei haddysg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn
Tawe. Bu Anest yn aelod ffyddlon o’r Ysgol Sul.
DATHLU
Llongyfarchiadau mawr i’n blaenor ac organydd Tom Jones a’i
wraig Rosalind ar ddathlu chwe deg pump o flynyddoedd o
briodas. Pen-blwydd priodas hapus gan bawb yn Soar.
GWELLHAD
Rydym yn falch iawn bod John Lewis bellach wedi gwella yn
dilyn cyfnod byr yn yr ysbyty ddechrau Awst.
Y GWACHEL
Ydych chi, erioed,
wedi holi beth yw ystyr
‘y Gwachel’, yr enw
lleol a roddir ar
‘Pontardawe Inn’? Yn
y gyfrol newydd a
gyhoeddwyd
yn
ddiweddar
‘Ar
Drywydd
Enwau
lleoedd’: ysgrifau i
anrhydeddu Gwynedd
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O. Pierce yn 100 oed, mae pwt bach yn sôn am yr ystyr. Mae
Angharad Fychan wedi bod yn ymchwilio:
“Gochel Foddi oedd hen enw Cymraeg tafarn y Pontardawe
Inn, a pharheir i’w hadnabod fel y Gwachel. Yn ôl pob tebyg,
roedd yr enw’n cyfeirio’n wreiddiol at fan peryglus yn afon
Tawe, ond bellach, gellid ei ddehongli, yng nghyd-destun y
dafarn, fel rhybudd pendant i’w mynychwyr beidio â’i gorwneud
hi!”
Mae Angharad Fychan yn dod i’r casgliad mai’r ystyr Gwachel
yw’r dull ‘’creadigol a chellweirus o ddynodi a rhybuddio rhag
perygl’’. Yn yr achos yma, rhybudd rhag perygl y pwllyn dwfn
yn yr afon Tawe.
Yn y gyfrol Hanes Hen Frodorion Gellinudd. J. E. Morgan,
Hirfryn. 1908 mae cyfeiriad at yr “.....afon Dawe hyd Efail y
Gwachel Foddi....” a “.....ym Mhontardawe yn y Gwachel Dân,
hen dafarndy, lle mae John Williams yn byw....”.
CANOLFAN DREFTADAETH
Lleolir Canolfan Dreftadaeth ac Ymwelwyr Pontardawe yn
adeilad yr Hen Stablau y tu ôl i Dafarn y Dillwyn, yn agos i
sgwâr Pontardawe. Tîm o wirfoddolwyr brwdfrydig cafodd y
weledigaeth o sefydlu Canolfan o’r fath yn y dref a nhw sydd
nawr yn gyfrifol amdani.
Sefydlwyd y Ganolfan gyda chefnogaeth Cronfa Gymunedol
Mynydd y Betws, cwmni Vale Europe, Clydach, cynllun rhodd
Tesco a Chronfa Cymunedau Lleol y Co-Operative.

ohonynt yw’r Lleng Prydeinig sy’n cynnal cyfarfodydd misol a
boreau coffi.
Mae cysylltiad agos hefyd gyda’r ysgolion lleol. Bu Ysgol
Cwm Tawe yn gyfrifol am arddangosfa pabis coch yno adeg
Sul y Cofio nôl yn 2018 ac Ysgol Gynradd Rhyd-y-fro am
arddangosfa ‘Grass Roots’.
Yn 2019 perfformiwyd dwy ddrama gan Gwmni Theatr
Lighthouse yn y ganolfan.
Yn ystod misoedd pandemig covid, amhosib oedd trefnu
gweithgareddau yno. Gyda chymorth Cronfa Gymunedol
Ffermydd Melinau Gwynt Perthi-gwynion, bydd y ganolfan yn
sefydlu map rhyngweithiol a thaflenni o Bontardawe. Bydd yn
dangos mannau hanesyddol, llwybrau cerdded a beicio,
parciau, canolfannau hamdden a chelfyddydau.
Gyda chymorth ariannol wrth Gronfa Gymunedol
Cynghorwyr Pontardawe mae’r ganolfan yn y broses o
ddatblygu ardal allanol i blant o flaen yr adeilad. Mae’r ardal
hon wedi plethu’n gelfydd yr offer chwarae gyda hanes y dref.
Mae arddangosfeydd amrywiol y ganolfan yn y gorffennol
yn cynnwys - Teulu Gilbertson, Rheilffordd Cwm Tawe, Stryd
Herbert yn y 60au, Qualiton a Chwmni Recordiau Cambrian,
celf a chrefftau gwydr.
I’ch dyddiadur:
• Mae’r ganolfan ar agor ar ddydd Iau, Gwener a Sadwrn o
10yb tan 1yp
• Awst a Medi 2021 - ‘Steel to Stage’ . Hanes Dai Tenor, sef
David John Jones, gweithiwr dur lleol a ganodd yn Nhŷ
Opera La Scala, Milan. Mae gan ‘Heno’ S4C ddiddordeb yn
hwn!
• Arddangosfa Gŵyl Pontardawe
• Hydref 2021 - arddangosfa gan Gymdeithas Gyfeillio
Pontardawe
• Tachwedd 2021 - arddangosfa Sul y Cofio
• Ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis cynhelir ffair grefftau yn y
ganolfan.
Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb wirfoddoli.
Delma James

Pwrpas y ganolfan yw
cofnodi
hanes
Pontardawe
o
ddyddiau
adeiladu
Camlas Abertawe ym
1789 a’i effaith ar yr
ardal, hanes diwydiant
dur teulu’r Gilbertsons,
Crochenwaith Ynysmeudwy,
ac
yn
ddiweddar, gosodiad
arbennig gan Jane
Carpenter o ffenestr
lliw - Rose Window - o
Eglwys All Saints.
Roedd y ganolfan yn
arfer bod yn stablau’r
ceffylau a ddefnyddiwyd ar gyfer y gamlas gyfagos.
Yn ardal y dderbynfa a’r siop, mae cyfle i ymwelwyr wylio
hen ffilmiau o’r dref gan gynnwys un o waelod Stryd Herbert
ym 1964. Mae amrywiaeth o lyfrau, arteffactau o Wyliau
Gwerin Pontardawe gynt, hen boteli gwydr ac amryw o hen
luniau o’r ardal ar werth.
Defnyddiwyd y ganolfan gan amryw o sefydliadau lleol. Un
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CYMDEITHAS EFEILLIO PONTARDAWE-LOCMINÉ
Mae Pontardawe wedi bod yn efeilldref Locminé, ardal
Morbihan, Llydaw ers dros 35 mlynedd. Nod yr efeillio, rhwng
dwy dref arbennig, yw hyrwyddo ymwybyddiaeth ddiwylliannol,
cynnig cyfleoedd addysgiadol a chyfeillgarwch rhyngwladol.
Ar hyd y blynyddoedd mae’r gymdeithas wedi ymweld â
Locminé
a’r
ardaloedd
cyfagos ac mae nifer wedi
creu ffrindiau agos ac
yn
mwynhau’r
awyrgylch wahanol
yna. Yn yr un modd
mae’r Llydäwyr wedi
ymweld
â
Phontardawe ac wedi
ymddiddori yn ein hanes,
diwylliant a’n hiaith.
Mae’r pandemig wedi
cyfyngu ar ein teithiau’n
ddiweddar ond trwy gyfrwng Zoom rydym wedi cynnal cwis a
rhannu straeon. Roedd hyn yn llawer o sbri, er gwaethaf ambell
anhawster ieithyddol.
Yn ystod Hydref byddwn yn cynnal arddangosfa yng
Nghanolfan Treftadaeth Pontardawe. Croeso cynnes i bawb
ddod i weld lluniau o deithiau’r gorffennol a chael sgwrs gyda’r
aelodau presennol.
Rydym yn cwrdd bob nos Iau olaf y mis, yng Nghanolfan
Gymunedol Rhydyfro, Heol Cefn Llan. Dyddiad ein cyfarfod
nesaf yw nos Iau, 28 Hydref. Croeso i aelodau newydd.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’n hysgrifenyddes
Heather Rees, heather.m.rees@hotmail.com

RHOS A GELLI-NUDD
PRIODAS
Llongyfarchiadau i Alun George a Mary Kate Eynon ar eu
priodas yn Eglwys y Plwyf, Cilybebyll ar 26 Mehefin.
Dyma’r briodas gyntaf i’w chynnal yn yr eglwys ers dechrau’r
pandemig ac oherwydd y cyfyngiadau a oedd mewn grym ar y
pryd, dim ond tri deg o bobl oedd yn cael bod yn bresennol. Er
hynny, cafwyd diwrnod arbennig gyda phawb yn mwynhau’r
heulwen braf y tu allan i’r eglwys hynafol ac yn ddiweddarach
yn nhafarn y Penycae.
Mae Alun yn fab i Huw a Mary George, Maes Rhosyn, Rhos
a Mary Kate yn ferch i Wyn a Paulette Eynon, Ffordd
Brynheulog, Pontardawe. Mae’r pâr priod wedi ymgartrefu yn
Gelli-nudd, y pentref lle magwyd Huw ar aelwyd ei rhieni, y
diweddar Bill ac Eluned George, Craig Gelli-nudd.
Mae gan deulu Alun gysylltiad cryf ag Eglwys y Plwyf,
Cilybebyll. Priododd ei rhieni yno ym 1982, ei fam-gu a’i dadcu ym 1953 ynghyd â phriodasau ei hen hen fam-gu a thad-cu
ar y ddwy ochr, un ym 1888 a’r llall ym 1891. Maent felly, wedi
parhau â’r traddodiad teuluol.
Dymuniadau gorau iddynt ar gyfer y dyfodol.

CYDYMDEIMLAD
Bu farw Margaret Ann Lewis, gynt o Heol Castell-nedd, Rhos
yng Nghartref Gofal Cwrt Enfys yn ystod mis Awst.
Cydymdeimlwn â’i merch, Janet ac aelodau’r teulu yn eu galar.
Hefyd, Margaret Eyre o Delffordd, Rhos, gwraig, mam, mamgu a hen fam-gu annwyl. Cydymdeimlwn â’r teulu yn eu
profedigaeth.

Saron. Ein cydymdeimlad dwysaf ag Alan, ei fab a Catryn,
Cerys ac Andrew yr wyrion, hefyd Julie ei ferch yng nghyfraith
a oedd wedi colli ei mam yr wythnos gynt.
TAITH GERDDED
Trefnwyd taith Cymdeithas Edward Llwyd yn ôl ym mis
Gorffennaf yn ardal Rhydcymerau sydd â chysylltiad agos
gyda Gwenallt, D. J. Williams a minnau! Fe ddechreusom ein
taith tua milltir ochr isaf o’r pentre’ a cherdded lan ar hyd heol
y goedwig, rhan o goedwig Brechfa. Yr oedd yn fore llaith a
chyn bo hir daeth y glaw. Fe aethom bant o heol y goedwig ac
mewn i’w chanol ar hyd llwybr cul a llithrig i gyrraedd adfail
Esgair Ceir, man geni Thomas Ehedydd Jones, tad Gwenallt.
Mae llun yn y gyfrol Bro a Bywyd, Gwenallt yn dangos olion
y tŷ a dyma un cysylltiad gan taw fy nghefnder a’i chwaer
dangosodd y safle i Dafydd Rowland, golygydd y llyfr. Pan
oeddwn yna tua deg mlynedd yn ôl yr oedd roedd golwg
truenus arno ond eleni yr oedd yn edrych yn hudolus a mwswgl
yn ei guddio i gyd. Yr oedd cerrig yn debyg i gerrig bedd
gerllaw ac eglurwyd i mi gan fy nghefnder taw olion twlc
mochyn oeddynt. Yr oedd twlc mochyn gyda ni hefyd, ac rwy
wedi gweld un crwn, ond dyma’r tro cyntaf i mi weld un tebyg i
hwn. Wrth edrych trwy lyfr Lynn Owen-Rees Cofio Gwenallt mi
sylwais taw ym Mhontardawe priododd Thomas a Mari, mam
Gwenallt ac er syndod i fi chafodd ei chodi yn Pwllcynbyd,
fferm a phrynwyd gan gefnder arall i mi, yn ddiweddarach.
Byddai mam-gu yn cyfeirio ato, taw’r unig beth oedd i’w weld
o’r heol oedd mwg yn codi o’r simle. Enw addas oedd
Pwllcynbyd! Fe ddaethom allan i’r heol fawr a’i chroesi i
ddringo a mynd heibio mynediad y fferm lle yr oedd fy
nghyfnither yn byw. Erbyn hyn yr oedd yn bwrw glaw yn gas
dros ben ac yr oeddwn ar ben mynydd a methu gweld ymhell.
Mewn eto i’r goedwig a lawr i weld man geni D. J. Williams, sef
fferm Penrhiw Fawr cyn i’r teulu symud i Abernant. Fel rwy’n
gwybod, os ydych yn cerdded i lawr i gwm yna mae’n rhaid
dringo yn ôl lan. O’r diwedd daethom allan i’r heol fawr bron
gyferbyn â’r fynwent lle claddwyd D. J. Williams a rhaid oedd
ymweld â’r bedd. Roeddwn mor falch o’r cyfle i dynnu fy nghot
ac esgidiau gwlyb ar ddiwedd y daith. Yr oedd yn o’r teithwyr
wedi estyn llyfr i’r arweinydd a phan welais beth oedd y teitl
Hanes Capel Isaac, dyma gysylltiad arall. Dyma’r lle mae fy
hen hen Fam-gu a Thad-cu wedi eu claddu!
DATHLU’R 50
Llongyfarchiadau mawr i David a Janice Thompson,
Waunpenlan, ar ddathlu eu pen blwydd priodas aur. Priodwyd
y ddau ar y 7fed o Awst 1971 yn Eglwys Sant Pedr,
Pontardawe. Bu’r ddau yn dathlu yng nghwmni eu meibion
Steven a Mark a’u teuluoedd a’r teulu estynedig.

RHYDYFRO
CYDYMDEIMLAD
Estynnwn ein cydymdeimlad â theulu Martin Rees, Godre’r
Fro, mab Eirlys a’r diweddar Jeffery.
Hefyd estynnir cydymdeimlad â theulu Nan Salter, Preswylfa
gwidw’r diweddar Len.
Yn sydyn bu farw Raymond Jenkins, chwe mis ar ôl Mary,
ei wraig. Gŵr o ardal Dan-y-graig, yr Allt-wen oedd Raymond
ac yn aelod o’r capel yna nes iddo gau yn 2002 ac fe ddaeth
yn aelod yn Saron, lle’r oedd Mary yn flaenor.
Yr oedd Raymond yn hoff iawn o rygbi a chriced ac wedi
chwarae i dimoedd Pontardawe. Un o’i hoff ddiddordebau,
hefyd, oedd gwneud croeseiriau criptic. Cynhaliwyd
gwasanaeth dan ofal Eifion Walters a chladdwyd ym mynwent
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CAPEL Y BARAN
Ar y Sul cyntaf o Awst daeth 24 o aelodau a chyfeillion i oedfa
o dan arweiniad y cyfaill Dewi Lewis, Clydach. Peth amheuthun
yw clywed pobl yn gadael oedfa gan ddweud “Fe wnes i enjoio
hwnna” ac un arall yn dweud fe allwn fod wedi gwrando arno
fe am hanner awr arall. Ac onid oes gwir angen rhywfaint o
fwynhad a llawenydd i godi ein calonnau yng nghanol diflastod
a thristwch y pandemig sydd wedi effeithio pob un ohonom.
Mor aml inni, fel Jeremeia gynt wedi dweud “Diflannodd
llawenydd o’n calonnau”. Diolch i’r cennad am oedfa a oedd
yn llawn sylwedd ac a gododd ein calonnau ac inni ei ‘enjoio’.
Braf bob amser yw cydaddoli gyda ffrindiau.
Y pennawd uwch Salm 133 yw “Budd cymundeb y saint” a’r
adnod gyntaf yw “Wele mor ddaionus ac mor hyfryd yw trigo o
frodyr ynghyd”. Ein braint ar y Sul cyntaf o Awst oedd cael ein
harwain gan Dr Eurig Lloyd. Mae cyfeillgarwch Eurig yn mynd
yn ôl i ddyddiau sefydlu Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera a bu
ei ddiweddar dad y Parchg Alwyn Lloyd yn pregethu hefyd yn
y Baran. Pregethodd ar eiriau agoriadol Salm 121, “Dyrchafaf
fy llygaid i’r mynyddoedd”. Testun priodol ar gyfer heddiw. Yn
ôl rhai dehonglwyr roedd yr Iddewon yn y gaethglud yng
ngwastadeddau Babylon ac yn edrych tuag at fynyddoedd
Israel ac yn dyheu i ddychwelyd o’u caethiwed blin ac i “esgyn
gyda’r lluoedd fry i fynydd Duw”. Dyna oedd dyhead pob aelod
a chyfaill y Baran hefyd: dychwelyd o gaethiwed covid i addoli,
fel y canodd Thomas Jones, 1880-1963.
Yma’n hedd y mynydd sanctaidd,
Iesu annwyl, wele ni,
gad i’th weision weld o’r newydd
fawredd dy ogoniant di.
Gad in weld yng ngolau’r mynydd
fyd dolurus dan ei bla,
dysg i ninnau drin ei friwiau
yn dy nerth, O feddyg da.
Bydd oedfa mis Hydref o dan arweiniad y Parchg Gerald
Jones, Tachwedd y brawd Jeff Reed. Pob oedfa am 2.30 y/p
ar Sul cynta’r mis. Croeso cynnes iawn i bawb.

CLYDACH
COLLI TAL
Cydymdeimlwn gydag Iris Williams, Sian a Gareth a’r teulu ar
golli Mr Taliesin Williams. Cyfrannodd yn helaeth i fywyd a
diwylliant Cwm Tawe. Gweler y deyrnged iddo ar dudalen ôl y
rhifyn hwn.
TŶ CROESO
Mae gweithgareddau Tŷ Croeso yn datblygu a newid wrth i
reolau Cofid lleihau. Mae’r Caffi Trwsio ar agor yn Neuadd y
Gymuned, Heol Faerdre, apwyntiadau yn unig, ar ail Sadwrn
y mis o 10.00 y bore ymlaen. Fel arfer mae arbenigwyr yno i
drwsio eitemau fel beiciau, offer trydanol/mecanyddol, dillad a
gemwaith. Cysylltwch drwy decstio 07790 546890. Hefyd mae
cwrs iechyd a lles newydd, ar Zoom, yn cychwyn ar 23 Medi,
rhwng 2 a 3 y pnawn ac mae’r grŵp yn ymarfer wrth eistedd
bob bore Llun am 10.30 yn Neuadd y Gymuned. Mae’r Siop
Siarad yn parhau ar Zoom.
BEICIO I GODI ARIAN I APÊL MR “X”
Fel arfer, mae Marilyn Harry, aelod “Wesle”, yn codi arian i
brynu anrhegion i dros gant o blant difreintiedig. Mae hyn wedi
bod yn amhosib dros y ddeunaw mis diwetha’, ac o ganlyniad
does bron dim byd yn y banc! Felly, mae Alan Cram yn bwriadu
gwneud taith feicio noddedig i godi arian i Marilyn ar gyfer “Mr
X”. Rhwng Awst 27 a Medi 10 fe fydd yn beicio 300km (180
milltir).
Mae
wedi
sefydlu
tudalen
“Justgiving”
(http://justgiving.com/crowdfunding/alan-cram), neu croeso i
chi roi arian parod neu siec iddo neu Marilyn.
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CAPEL Y WESLE (YR EGLWYS FETHODISTAIDD,
CLYDACH)
Mae criw bach yn cwrdd ar bnawn Sul yn Neuadd y Nant
unwaith eto. Eglwys fach ond aelodau ffyddlon iawn ydynt a
phawb yn awyddus i rannu unwaith eto mewn addoliad a
chyfeillach. Yn ddiweddar maent wedi croesawu ei harolygydd,
y Parchg Howard Long, am y tro cyntaf ers 18 mis ac fe fydd
paned ar gael, unwaith eto, wedi’r oedfaon cymun gyda’r
gweinidog, y Parchg Leslie Noon.
DATBLYGIAD CYFFROUS I’R PENTREF
Mae Fiona Gannon yn weithgar yn y
gymuned a’i phrif alwedigaeth yw
cyfieithu.
Mae nifer ohonoch wedi sylwi
erbyn hyn bod gwaith yn mynd
rhagddo ar 24 Heol Hebron ger y
Ganolfan Ddringo. Mae cyfuniad o
ddau beth yn digwydd, yn ôl Fiona.
“Mae
fy
musnes
cyfieithu,
‘Trosiadau Twt’, yn mynd i agor
canolbwynt cymunedol fydd yn rhoi
cyngor ar faterion Cymraeg, p’un ai
greu poster, llunio llythyr, neu eisiau bod
yn siŵr beth yw amcanion gwaith cartref eich
plant neu eich wyrion. Rwy’n gobeithio bydd y gwaith wedi’i
gwblhau erbyn dechrau mis Medi, ac y bydd modd agor yn
fuan wedyn, felly galwch heibio unrhyw bryd pan fydd y drws
ar agor i gael sgwrs a chyfieithiad neu gyngor yn y fan a’r lle”.
O dan yr un to, bydd siop elusen newydd yn agor, dan aden
Tŷ Croeso. Y gobaith yw cynnig amrywiaeth o ddillad (plant ac
oedolion), teganau plant ac amrywiol bethau i’r tŷ “Bydd Fiona
yn falch iawn o unrhyw gyfraniad a chymorth yn y siop i
wirfoddoli. Ffoniwch 07966 192097 neu e-bostiwch
fiona@trosiadautwt.co.uk Dymunwn yn dda iddi hi a Thŷ
Croeso yn y fenter newydd.
CAPEL Y NANT
Buom yn addoli yn y capel a thros Zoom yn ystod Gorffennaf
a thros Zoom yn unig ym mis Awst. Mae’r rheolau wedi eu
llacio a bydd cyfle i ail ymgynnull yn y capel cyn bo hir. Bydd
rhaid dal ati i gadw rheolau pellter a gwisgo mygydau. Ym mis
Awst gwasanaethwyd gan Elin Maher, Casnewydd, ein
harweinydd Robat Powell, Fiona Gannon a’r aelodau ar Sul
Hinsawdd a’r Parchedigion Jeff Williams a Dewi Hughes.
SHEILA A ROBAT POWELL
Llongyfarchiadau i’n harweinydd Robat a’i wraig Sheila ar
ddathlu eu Priodas Aur yn ystod Awst. Mae Robat wedi bod yn
arweinydd ar Gapel y
Nant am wyth mlynedd
ac wedi hysbysu’r
eglwys o’i ddymuniad i
ymddeol. Rydym wedi
cael cyfnod da iawn o
dan ei arweiniad ac
mae wedi paratoi a
gwasanaethu
yn
ddiffuant
dros
y
blynyddoedd. Diolchwn
iddo am bob arweiniad.
Edrych
ymlaen
at
arweinyddiaeth newydd
fydd tasg yr eglwys yn 2022. Fel nifer o eglwysi, criw bach sydd
yn ysgwyddo’r baich ond ceir tystiolaeth gadarn o hyd drwy
gyfrwng y Gymraeg. Rhown ein ffydd yn Nuw wrth wynebu’r
dyfodol.
HWYL A JOIO
Drwy’r flwyddyn anodd cynhaliwyd cyfarfodydd Zoom a
chawsom hwyl. Cyfle i gymdeithasu a rhannu storiâu o’r Beibl
yw Hwyl a Joio ac yn agored i blant oed ysgol gynradd.
Diolch iddynt am eu cwmni.

CWRDD CYFUNDEB : NEWID HINSAWDD
Cynhelir cwrdd yng Nghapel y Nant ar 26 Medi ar thema Newid
Hinsawdd. Bydd y cyfarfod yn y capel a thros Zoom. Trefnir y
cwrdd gan Gyfundeb Eglwysi Annibynwyr Gorllewin
Morgannwg. (Enwau erbyn 13 Medi). Disgwylir yr Athro Siwan
Davies o Brifysgol Abertawe i’n hannerch.
Yn ddiweddar bu farw Wendy Ellis (Salmon gynt). Bu’n
weithgar fel Ysgrifennydd Cyfundeb Gorllewin Morgannwg.
Roedd yn adnabyddus fel athrawes ac actores gyda
Chymdeithas Ddrama Abertawe. Cofiwn amdani’n cydgynhyrchu gydag Ann Rosser, o dan nawdd y Cyfundeb, raglen
goffa Griffith John y cenhadwr. Cydymdeimlwn â Steffan, y
mab a’r teulu.
Dyma englyn gan Robat Powell, er cof amdani:
Rhai o’r plant fu’n cymryd rhan mewn gwasanaeth ar thema
Pererindod yn ystod yr haf ar eu taith yng Nghlydach.
TEITHIO WAL HADRIAN I GODI ARIAN AT GRONFA
EGLWYS Y SANTES FAIR
Ar hyd y blynyddoedd mae capeli ac eglwysi wedi gwneud
ymdrechion mawr i gynnal yr achos ond gyda niferoedd yn
lleihau a’r adeiladau yn hen mae’n argyfwng mewn llawer lle.
Mae teimladau cryf iawn yn cael eu mynegi pan fydd sefydliad
neu adeilad hanesyddol yn cael ei golli. Yn aml iawn, pobl sydd
heb unrhyw gysylltiad sydd uchaf eu cloch.
Oherwydd Covid 19 a’i effeithiau mae’n debygol bydd nifer
o eglwysi a chapeli yn cau.
Pan glywodd llawer am y sibrydion o gau Eglwys y Santes
Fair oherwydd yr angen i wneud gwaith cynnal a chadw, yn
arbennig gwaith trydanol roedd llawer o bobl yn teimlo’n drist.
Fe aethpwyd ati i sefydlu cronfa. Mae angen ryw £40,000.
Gwirfoddolodd Mike Duggan, trefnwr angladdau lleol i
wneud taith noddedig ar hyd Wal Hadrian, 112 milltir mewn
saith diwrnod er mwyn codi arian i’r ymgyrch. Bu’n ymdrech
dda, ac yn ôl Mike “yn galed ond roedd y golygfeydd yn
anhygoel ac yn werth yr ymdrech.” Erbyn diwedd Awst roedd
wedi casglu £1,748 ac yn ddiolchgar i bawb am eu cefnogaeth.
Gobeithio cyrhaeddir y nod, a’r eglwys unwaith eto yn ddiogel
i agor ei drysau.

Un hwyr, fe gwympodd seren, - a Wendy
Sy’n mynd o’n ffurfafen,
Ond gweli’i hôl trwy len
Ein hiraeth fel lloer glaerwen.
GWOBR BRIAN SHEPPARD I GORDON WALKER
Llongyfarchiadau i Gordon Walker ar dderbyn gwobr Brian
Sheppard. Yn y llun gwelir Tony Pugh, Cadeirydd Cangen De
Cymru o IWA (Inland Waterways Association) yn cyflwyno’r
wobr i Gordon.
Pwy oedd Brian Sheppard medde chi? Fe’i anwyd ym
Mhontypridd ac roedd diddordeb mawr ganddo mewn camlesi,
eu hanes a’u peirianneg. Bu farw’n sydyn yn 2001 a chasglwyd
rhoddion er cof amdano. Rhoddir y wobr goffa, sy’n fodel o fad
camlas Morgannwg yn rhodd flynyddol yn arwydd o
gydnabyddiaeth am waith gwirfoddol. Mae Gordon yn
adnabyddus iawn yng Nghlydach, yn Gadeirydd Cymdeithas
y Gamlas ac yn weithgar iawn wrth ysgogi nifer o wirfoddolwyr
i weithio gydag e.

CRAIG CEFN PARC
MERCHED Y WAWR
Edrychwn ymlaen at dymor newydd gan ddechrau ar y
drydedd nos Fawrth ym mis Medi. Yn ystod y mis gobeithir
arddangos rhai o’r blodau a baratowyd gan aelodau mewn
ffenest siop yng Nghlydach. (Diolch i gwmni Meirion C. Hopkin
a’i Fab). Mae’r blodau yn rhan o brosiect Merched y Wawr i
greu Enfys o Obaith, Eisteddfod Ceredigion 2022 . Erbyn
Hydref 2022 gobeithir cyflwyno sawl enfys i Fyrddau Iechyd
Cymru i ddiolch i bawb am eu gofal dros y cyfnod anodd. Bydd
y cyfarfodydd am 7 o’r gloch yn Neuadd y Nant. Croeso i
ymuno â ni. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Annette
(83440)
Dymuniadau gorau i holl blant y pentref ar eu llwyddiant wrth
iddynt symud o un ysgol i’r llall, dechrau gweithio neu fynd i’r
coleg.

PRIODAS RUDDEM
Llongyfarchiadau gwresog a phob dymuniad da i Jeff a
Heulwen (Clement) Morgan, Parc Kingrosia, a ddathlodd eu
Priodas Ruddem gyda theulu a ffrindiau ym mis Awst oddiwrth
aelodau Pantycrwys, y Baran a’r gymuned eang. Pob bendith
i’r dyfodol.
GWELLHAD BUAN
Mae’n dymuniadau gorau am adferiad iechyd yn mynd i
Gordon Jewell, Rhydygwin, sydd yn ysbyty Singleton ar hyn o
bryd. Gobeithio y bydd nol gartref yn Crwys Fryn, ar y Graig
cyn bo hir.
CYDYMDEIMLO
Fel cymuned cydymdeimlwn â theulu’r diweddar Gwenydd
(Evans) John, Heol y Lôn, Clydach, gynt o Heol y Mynydd ar y
Graig, a fu farw ym mis Awst yn 69 oed. Roedd yn fam a mamgu, ac yn ferch i’r diweddar Eddie (Banwen) a Mary Evans a
chwaer i’r diweddar Myron. Coffa da amdani.
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SWYDD GYNTAF
Llongyfarchiadau a phob lwc i Rhiannon James, Heol y
Mynydd sydd wedi dechrau ar ei swydd gyntaf fel gohebydd
yn ysgrifennu erthyglau i bapur cymunedol yng Nghaerffili. Ar
hyn o bryd mae’n aros am ganlyniad ei “Masters” o Brifysgol
Caerdydd. Mae’n ferch i Darren a Bethan ac wyres i Audrey a
Vince James a Morlais Williams Parc Gwernfadog.
GWOBRWYO - PHD.
Fel aelodau a ffrindiau ym Mhantycrwys mae’n bleser gennym
longyfarch Dr Catherine Morgan, Waunsterw, Rhydyfro, ar
dderbyn PhD Mewn Addysg ar ôl cwblhau ymchwil gwreiddiol
ynglŷn â dysgu Cymraeg fel ail iaith ym Mhrifysgol U.W. T.S.D.
lle mae’n uwch ddarlithydd. Mae Catherine yn ferch i Vivian a
Judith Thomas, yn briod â Huw a mam Carys a Rhys. Pob
dymuniad da i’r dyfodol.
THEATR GERDD
Yn ystod mis Awst bu Carys Morgan (uchod) yn aelod o Theatr
Gerdd Ieuenctid Prydain yn Nyfnaint am dair wythnos yn
ymarfer sioe gerdd newydd o Peter Pan. Fe gynhaliwyd y
perfformiad mewn adeilad ar ystâd Castell Powderham,
gerllaw Caerwysg (Exeter). Roedd ei theulu wedi teithio yno
i’w gweld. Roedd yn brofiad byth gofiadwy a phawb wedi
mwynhau’r achlysur. Ymlaen i’r nesaf! Llongyfarchiadau hefyd
i Carys ar lwyddo cael dau A* mewn Cerdd a Celf yn arholiadau
T.G.A.U. yr haf pan yn Bl 9 yn Ysgol Cwmtawe.
NEWID SWYDD (DROS DRO)
Pob dymuniad da i Owain Glyn Hyett, Pennaeth Ysgol yr Alltwen a benodwyd yn ddiweddar fel Swyddog Cefnogi Ysgolion
Castell-nedd Port Talbot dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae’n
briod â Karen, yn dad Dafydd ac Ellis ac yn fab i Meirwen
(Williams, Rhydypandy gynt) a Bill, Clydach.
COEDWIG AR WERTH
Hysbysebwyd darn o dir ar werth ger Craig yr Hwper,
Rhydygwin yng Nghwm Clydach am £34,000 ers blwyddyn ac
mae si ar led ei fod wedi ei werthu. Pum erw yw maint y safle
ar hen dip glo Hendy Merthyr. Gwerthwyd ryw bymtheg
mlynedd yn ôl am £22,000. Roedd gwastraff glo yn werthfawr
iawn ar un adeg a gwrthwynebwyd unrhyw gynllun i waredu a’r
domen. Prynwyd y tir bryd hynny gan ŵr o Benybont-ar-Ogwr
a drigai yn Jersey. Daeth i ymweld â’r safle, yn 2006, mewn
Cadillac mawr!
Mae coedwigoedd bach yn werthfawr ac yn cael eu prynu
gan naturiaethwyr cyfoethog er mwyn eu diogelu. Efallai mai
dyna sydd wedi digwydd yma. Cawn weld!

FELINDRE
CORONI DYFAN LEWIS
Dyfan Maredudd Lewis yw’r ail
Brifardd i gael addysg fore oes
yn Ysgol Gynradd Gymraeg
Felindre.
Y Parchedig Brifardd Meirion
Evans oedd y cyntaf o blith cynddisgyblion Ysgol Felindre i
ennill y goron genedlaethol a
rhaid bod rhyw gyfriniaeth ar
waith gan ei fod yntau a’i briod
Thelma digwydd bod wedi
ymweld â safle ysgol Felindre
ychydig oriau cyn seremoni’r
coroni, heb wybod dim wrth
gwrs pwy fyddai’n ei chipio’r
noson honno.
Mae Dyfan yn ddiolchgar i’r
fagwraeth gafodd yn y Parsel
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Mawr ac yn benodol y gyfeillach ym mhentre’ Felindre. Roedd
yr ysgol yn rhoi rhwydd hynt i greadigrwydd fedru datblygu a
ffynnu ac roedd hunanfynegiant yn rhywbeth y rhoddid pwys
mawr arno. Cafodd Dyfan a’i gyfoedion gyfranogi o’r diwylliant
arbennig hwn a oedd yn ymestyniad o werthoedd y gymdeithas
ehangach yn Felindre, lle’r oedd cyfraniad oes gan amryw o
aelodau’r gymuned yn darparu’r lefain yn y blawd i fawrygu a
dathlu pethau gorau bywyd, boed yn dwmpath dawns a chawl
yn y neuadd, yn ddrama Nadolig yn y capel neu’r neuadd, yn
fabolgampau ar gae chwarae’r pentre neu’n gwrdd
diolchgarwch yn y capel. Yr hyn a nodweddai’r conglfeini hyn
yn y calendr blynyddol oedd ysbryd cydweithredol y criw fyddai
yn eu hwyluso.
O bulpud capel Annibynnol Nebo fore Sul yr ail ar hugain o
Awst, cyfeiriodd y Parchedig Meirion Evans at y ffaith fod ysgol
y pentre wedi ei chau yn philistaidd gan Gyngor Abertawe
ddwy flynedd yn ôl er gwaethaf y gefnogaeth unfrydol iddi yn
lleol. Bu’r Prifardd Meirion hefyd a’i straeon dihysbydd am
orffennol y pentre, pan oedd pob tŷ yn dŷ Cymraeg ei iaith, yn
ysbrydoliaeth enfawr i griw ifanc cylchgrawn y Stamp wnaeth
ymgynnull yn Neuadd Felindre yr haf wedi’r cau er mwyn
mynegi eu hymateb creadigol i ddiorseddu un o gerrig sylfaen
y gymdogaeth.
Addefodd Dyfan fod ysgrifennu cerddi a storïau ar gyfer
eisteddfod flynyddol y pentre wedi bod yn gyfrwng iddo
gychwyn hogi ei arfau wrth ddatblygu ei sgiliau ysgrifennu.
Roedd yr ail bamffled o gerddi a gyhoeddodd o dan fantell ei
wasg ei hun, Gwasg Pelydr, ynghyd â lluniau wedi eu harlunio
gan ei chwaer Esyllt, yn ymateb uniongyrchol i gau drysau
ysgol y pentre ond yn gyfle hefyd i archwilio’r Parsel Mawr yn
fanylach, parsel lle mae ysbryd mawr wedi cerdded y tir erioed.
‘Peth pobl yw dinas’ meddai Dyfan yn un o gerddi’r goron.
Gellid dweud yr un peth am Felindre.
NEBO
Oedfaon 10.30 y bore.
MIS MEDI
5: Mr Clyde Briggs
12: Y Parchg Gareth Morgan Jones
19: Y Parchg Neil Perinton
26: Mr Glyndwr Prideaux
28: Dydd Mawrth 6.30yp Cwrdd Diolchgarwch – Y Parchg
Guto Llywelyn
MIS HYDREF
3: Y Parchg Glan Roberts
10: Y Parchg John Morgan
17: Y Parchg Clive Williams
24: Cyrddau Mawr - Parchedig Eirian Wyn Lewis
31: Mr Morlais Owen
Derbyniwyd llun o waith llaw’r ddiweddar Gwen Clement,
Alltwern, Felindre oddi wrth ei merched Ann a Janet Bennett,
er cof am eu rhieni Cyril a Gwen Clement. Mae’r llun yn dangos
y Swper Olaf ac mae’n hongian ar y mur yng Nghapel Nebo.
Roedd yn hyfryd cael cwmni Carys Jones yn yr oedfa ddiwedd
Awst a hithau wedi cael triniaeth yn yr ysbyty yn Llundain yn
ddiweddar. Dal ati i gryfhau a dymuniadau gorau. Carwn
longyfarch dy fam, Anne Jones, Castell Pigyn, Felindre ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 80 oed tra dy fod adref yn Felindre.
CYDYMDEIMLO
Trist oedd clywed y newyddion am farwolaeth Sheila Francis,
Heol Clordir, Pontlliw, priod annwyl Eirof. Roedd yn fam
gariadus i Angela a Kevin, mam-yng-nghyfraith i Jeff a Jackie,
mam-gu i Gemma, Sean, Richard, Natlie a Tara, gor-nanna i
Kayden, Leo a Finley a chwaer-yng-nghyfraith i Gwenda a’r
diweddar Colin. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn
Amlosgfa Llanelli ar 4 Awst gan Mr Ian M. Smith.
Cydymdeimlwn â’r holl deulu.
Ar ôl cystudd hir bu farw Clive Jones, Pontlliw, priod y
ddiweddar Margaret. Roedd Margaret yn un o deulu’r diweddar
Mr a Mrs Tom Mathias, Fferm Ffynnon Lefrith,

Felindre. Cynhaliwyd y gwasanaeth yn Amlosgfa, Llanelli ar 22
Gorffennaf. Roedd yn dad i Wendy a’r diweddar Mark, tad-yngnghyfraith i Paul a thad-cu i Tegan a Nive. Cydymdeimlwn gyda
nhw a’r holl deulu.
BABI NEWYDD
Llongyfarchiadau i Anneka ac Andrew, Stryd Woodville,
Pontarddulais, ar enedigaeth mab, sef Henry Hugh yn 8 pownd
a 11 owns. Gyda genedigaeth Henry Hugh mae Carwyn Bell
yn dad-cu, Carole yn fam-gu a Phyllis Bell yn hen-famgu. Pob
dymuniad da i’r teulu cyfan.
NEWYDDION
Os oes unrhyw newyddion, erthygl neu hanes diddorol gan
unrhyw un danfonwch at :- Phyllis Bell, 17 Heol Clordir,
Pontlliw, Abertawe SA4 9EY Ffôn - 01792 885634

TREBANNWS
MARWOLAETHAU
Ganol mis Gorffennaf, clywyd am farwolaeth Mrs Mary Tyler,
Heol Pontardawe, yn 97 oed. Mrs Tyler oedd y wraig hynaf yn
y pentref, ac yn fenyw oedd wedi gwneud argraff ddofn ar y
bobl oedd wedi ei hadnabod ar hyd y blynyddoedd. Roedd hi’n
wraig i’r diweddar Courteney, yn fam annwyl i Christine a Sue,
yn fam-gu gariadus i Nick ac Andrew, ac yn hen fam-gu
arbennig i Rhys, Ethan, Mabli ac Ifan. Mae’n debyg iddi
dderbyn gofal gwych gan ei merch Christine yn ei chartref.
Derbyniodd bawb a fynychodd yr angladd becyn o hadau ‘N’ad
fi’n angof’ (Forget-me-not), er mwyn eu gwasgaru er cof
amdani.
Gyda thristwch mawr, cofiwn hefyd am Mrs Jean Heard (nee
Walker), Heol y Llwynau, a bu farw ar ddechrau Gorffennaf,
yng Nghartref Gofal Cwm Cartref. Roedd Jean yn wraig i’r
diweddar Bill, ac yn fam gariadus i’r diweddar Wyn, yn ogystal
â bod yn chwaer a modryb annwyl. Fe fydd plant yr ysgol
bentref yn ei chofio orau fel cynorthwyydd addysgu boblogaidd
yn yr adran fabanod, am flynyddoedd lawer.
Ffarweliwyd ag un arall o fechgyn y pentref ar ddechrau
Gorffennaf, sef Tal Williams, Heol Pontardawe. Roedd Tal yn
ŵr ffyddlon i Iris, tad gofalus Siân a Gareth, tad-cu cariadus
Lloyd, Nia a Rhys, a thad-yng-nghyfraith parchus Paul a
Delyth. Cofiwn Tal yn gyn-brifathro Ysgol Gynradd Llangiwg,
Pontardawe, am flynyddoedd lawer, a bu’n ddylanwad positif
a phwysig ar genedlaethau o blant. Fe’i cofiwn hefyd fel awdur
‘Salem: y Llun a’r Llan’.
BORE COFFI
Estynnir croeso cynnes i bawb ymuno â’r Bore Coffi
Wythnosol, a gynhelir yn Neuadd y Gymuned, ar foreau
Mawrth, rhwng 9.30 a 11.00 o’r gloch.
ORDEINIO GWEINIDOG
Ar Sul cyntaf mis Medi, ordeiniwyd y Parchedig Ddoctor Rory
Castle-Jones yn weinidog ar Gapel Gellionnen, sef y capel
anghydffurfiol hynaf yn y cyffiniau. Dymunwn yn dda iddo.
TREBANOS 35 VS YSTALYFERA 3
Ar Ddydd Sadwrn olaf Awst, ar Barc Trebannws, cafwyd
gornest rhwng dau dîm cryfaf Cwm Tawe, sef Trebanos ac
Ystalyfera, gyda’r ddau glwb yn chwarae yn Adran y
Bencampwriaeth. Roedd hi’n achlysur a fendithiwyd gan
dywydd braf a thorf fawr. Gwelwyd buddugoliaeth swmpus gan
y tîm cartref, gyda’r ‘Bannws’ yn profi’n gryfach o lawer na’u
gwrthwynebwyr, ym mhob agwedd o’r chwarae. Sgoriodd
Trebanos bedwar cais: dau gan Llŷr Davies, ac un yr un i Rhys
Thomas a Jay Weaver. Ond rhaid rhoi’r clod mwyaf i fachgen
17 oed oedd yn chwarae ei gêm gyntaf dros y tîm cyntaf, sef
Rhys Harris, a giciodd 15 o bwyntiau, gan gynnwys un gic gosb
ryfeddol 60 medr o’r pyst. Ymlaen ‘Y Gleision’!

LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau i Tomos Morgan ar ennill gradd Meistr
Gwyddoniaeth (MSc) mewn Daeareg a Daearyddiaeth Ffisegol
ym Mhrifysgol Lerpwl. Mae Tomos yn fab i Rhian (ne Price) a
Christopher Morgan ac yn ŵyr i Ruth a Winston Price, Stryd
Morgan, Trebannws. Ym mis Medi bydd yn dechrau cwrs PhD
ym Mhrifysgol Ulster lle bydd yn astudio effeithiau toddi
mynyddoedd ia (ice bergs) ar amgylchedd byd-eang. Mae
Rhian ei fam yn athrawes yn Ysgol Gymraeg Pontardawe a’i
frawd Owain yn astudio Technoleg Cerddoriaeth ym Mhrifysgol
Caerfaddon (Spa).

GWOBR GOFFA
DAFYDD ROWLANDS
2021
Am nifer o flynyddoedd mae Pwyllgor Cofio Dafydd
Rowlands wedi bod yn anrhegu myfyrwyr blwyddyn tair ar
ddeg ysgol uwchradd Cymraeg Abertawe a Chwm Tawe
am ysgrifennu creadigol trwy gyfrwng y Gymraeg. Denodd
Dafydd Rowlands, trwy ei ysgrifennu sylw i Gwm Tawe a’i
thafodiaith a’i hacen hyfryd. Pwy sy’n cofio ‘’Licrys
Olsorts’’ am gymeriadau ffraeth ein hardal? Y gobaith,
trwy gynnal y gystadleuaeth yw hyrwyddo ysgrifennu
ymysg ein pobl ifanc a chynnal y traddodiad.
Eleni trefnwyd y feirniadaeth ar zoom gan nad oedd
rheolau’r Llywodraeth yn caniatáu inni gwrdd yn
gyhoeddus. Gwahoddwyd John H. Evans, Clydach
sylfaenydd ac ysgogydd y Gystadleuaeth i feirniadu. Mae
ein dyled yn fawr i John am ei waith diflino dros y
Gymraeg yma yng Nghwm Tawe ar hyd y degawdau.
Dyma’r feirniadaeth:
Pleser o’r mwyaf oedd darllen a thafoli darnau
Ysgrifennu Creadigol a gyflwynwyd gan fyfyrwyr hŷn
Ysgolion Bryntawe a Gŵyr ar gyfer Gwobr Goffa Dafydd
Rowlands eleni. Da dweud bod safon y cyfansoddiadau
a gyflwynwyd ganddynt yn ganmoladwy iawn o ran
cynnwys a glendid iaith oedd yn glod iddynt a’u
hathrawon. Cyflwynwyd storiâu gafaelgar a diddorol,
ysgrifau ac erthyglau yn ogystal â cherddi penrhydd a
sonedau ar thema amserol y dydd, megis digartrefedd ac
effeithiau’r haint Covid 19. Wedi hir fyfyrio drostynt, roedd
gwaith Annibynnol (sef Anest Williams) yn tra rhagori ar
waith yr ymgeiswyr eraill gyda’i stori fer yn dwyn y teitl
“Perthyn” a’i cherdd rydd “Adre”.
Dyma grynodeb o’r stori “Perthyn” sy’n ymwneud â
hanes teulu ifanc yn dioddef wedi marwolaeth ddisyfyd ei
babi chwe mis oed. Ar gychwyn y stori gwelwn y fam ifanc
yn cofio eu hapusrwydd wedi’i fynegi yn deimladwy iawn
mewn arddull goeth iawn. Yna mae’n cofio’r digwyddiad
a drodd eu bywydau wyneb i waered.
Daeth cnoc ar y drws - ymwelydd o’r awdurdod am
drafod mater pwysig gyda’r pâr ifanc, sef, fod yna
amheuaeth ynglŷn â marwolaeth eu babi chwe mis oed.
Creodd hyn gynnwrf a thyndra oherwydd tybiwyd mai
‘marwolaeth yn y crud’ oedd wedi digwydd. Eglurodd yr
ymwelydd bod post-mortem wedi dangos olion cyffur
trazodone yng ngwaed y babi. Parodd hyn gryn ddadlau
rhyngddynt, ac mae’r sefyllfa yn realistig a chredadwy.
Mae dawn yr awdur yn amlwg drwy’r defnydd o ddeialog
effeithiol brawddegau byrion cwta sy’n ychwanegu at

mwy ar y dudalen nesaf
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GWOBR GOFFA
DAFYDD ROWLANDS
2021 – parhad
dyndra’r sefyllfa. Wedi i’r ymwelydd ymadael , bu cryn
ddadlau a chweryla rhwng Mari a’i gŵr nes i Aled ffrwydro
gan adael y tŷ yn ei dymer. Nawr, fe welwn Aled ar ei ben
ei hun ar lan yr afon yn cofio sut y cwrddodd Mari pan yn
fyfyrwyr - cafodd ei ddenu ganddi - “.....y Mari gyfareddol a
bywyd yn dawnsio yn ei llygaid lliw cnau.” Yma gwelwn yr
awdur ar ei disgrifiadol orau - Aled yn beio ei hun - “byw fel
pyped mewn perlewyg marwol ac ewinedd y feistres yn
crafu’n ddyfnach.” Yn ei wewyr meddwl sylla ar lif yr afon.
“Bydd Dadi gyda thi cyn bo hir, Alys fach” ac yna neidiodd
i’r dŵr. Sefyllfa ddirdynnol iawn.
Y bore canlynol dychwelodd y blismones gyda
newyddion drwg iddynt ddod o hyd i gorff Aled yn yr afon.
Cofiodd hi am yr Aled hwnnw â gwrychyn yn ei lygaid pan
yn 20 oed a’r byd yn ddiogel yn ei ddwylo, ond dieithryn
bellach. Daw’r olygfa i ben a’r blismones yn ei arestio ar
amheuaeth o lofruddio babi pum mis oed.”
Y cameo olaf yn y stori ddirdynnol hon yw pan welwn y
fam mewn ystafell fechan mewn ysbyty meddwl. Mae ei
chyflwr meddyliol yn amlwg yn “teimlo fel mod i ishe chwydu
fy mherfeddion wrth gofio amdano. Ac Alys, ishe anghofio
amdani hi ond ma’r hunllefau’n ei chadw hi mor fyw ag
erioed”. Cofiodd sgrechen ar y “bitsh fach” i stopio crio,
cofiodd yr eiliad gorfoleddus o bŵer gafodd wrth ei siglo fel
doli glwt, cofiodd fel y gorfododd laeth yn gymysg â thabledi
achubol Aled – trazodone - i lawr gwddf y babi yn giaidd i
stopio’r crio”. Mae diweddglo’r stori ysgytwol hon yn eironig
iawn pan welwn Mari yn wynebu’r “ddwy dabled gwyn sy’n
syllu arna i’n gyhuddgar o’r hambwrdd.”
Yn ei gyfrol “Cân neu Ddwy’’ gan T. Rowland Hughes fe
geir y llinell “Pe bawn i’n artist fe dynnwn lun,” a dyna a
gawsom gan Annibynnol (Anest Williams) - artist a

chonsuriwr geiriau a ddangosodd ei dawn wrth greu stori
oedd wedi ei llunio a’i saernïo’n gelfydd, a thrwy ei defnydd
o iaith gyhyrog, yn briodol i gyfleu’r sefyllfa, boed yn
ddisgrifiadol neu’n ddramatig. Wele artist wrth ei gwaith, ac
ategwyd hynny yn ei cherdd delynegol “Adre” wrth
bortreadu gwraig weddw yn dychwelyd i’w chartref oedd fel
“ cell oer y tŷ
oer gell i gorff celain priodas a fu
a’i distawrwydd yn darogan llonyddwch
lle bu gynt cri breuddwydion lu”
Gwaith ardderchog oedd yn gwbl haeddiannol o wobr Goffa
Dafydd Rowlands, yntau yn wir yn artist trin geiriau.
John H. Evans

CYFLWYNO ENILLYDD GWOBR
GOFFA DAFYDD ROWLANDS
2021: ANEST WILLIAMS
Rho ychydig o dy hanes a’th gefndir.
Dw i’n dod o’r Hendy ac wedi derbyn fy addysg yn Ysgol
Gynradd Gymraeg Bryniago ym Mhontarddulais ac Ysgol
Gyfun Gwyr. Mae fy rhieni o’r gorllewin; Mam o Sir Benfro
a Dad o Gaerfyrddin, a Meleri fy chwaer yn gweithio fel
newyddiadurwraig yng Nghaerdydd. Dw i wastad wedi joio
ysgrifennu ac felly roedd ennill y wobr hon yn fraint o’r
mwyaf. Alla’i ond diolch o waelod calon i adran y Gymraeg
yn Ysgol Gyfun Gwyr sydd wedi fy helpu gymaint dros y
blynyddoedd - yr athrawon gorau! Ar wahân i ysgrifennu,
dw i’n un sy’n ymddiddori mewn dysgu ieithoedd ac yn
edrych ymlaen at ddechrau ar y cwrs Cymraeg a Ffrangeg
ym Mhrifysgol Caerdydd fis Medi.
Beth yw cefndir y darnau ysgrifennwyd ar gyfer y
gystadleuaeth?
Y ddau ddarn a gyflwynwyd oedd cerdd dan y teitl ‘Adre’ a
rhyddiaith sef ‘Perthyn’. Roedd y ddau ohonynt yn ymdrin
gyda themâu o alar mewn ffyrdd gwahanol. Roedd y gerdd
yn sôn am dorcalon gwraig weddw ar ddiwrnod angladd ei
gŵr, a’r rhyddiaith yn cyflwyno gorffwylledd Mam dreisgar
ar ôl colli ei babi. Dw i’n teimlo fod emosiwn tywyllach a
phrofiadau dirdynnol yn tynnu’r gorau allan ohonof fel
awdur. Ond tu hwnt i hynny - dw i’n berson hapus a hwyliog
iawn!
Fe enillodd dy chwaer Meleri’r wobr yn 2017. Ydych
chi’n deulu llengar ac yn mwynhau ysgrifennu?
Rhaid dweud mai Meleri sydd wedi fy annog i ysgrifennu ar
hyd y blynyddoedd, ac roedd ei gwylio hi’n llwyddo yn fy
ngyrru fwyfwy. Bydden i ddim yn dweud ein bod ni’n deulu
‘llengar’ ond yn rhai sydd wastad wedi joio darllen a gwylio
llenyddiaeth Gymraeg, ac wedi joio ysgrifennu sgriptiau ar
gyfer sioeau bach i ddiddanu’r teulu yn y tŷ ers ein bod ni’n
ifanc iawn!
Beth am y dyfodol? Ble byddwch ym mis Medi a’ch
bwriadau ar gyfer y dyfodol?
Fe fyddai’n mentro i Gaerdydd fis Medi i astudio’r Gymraeg
a Ffrangeg am fy mod i’n joio astudio’r ddau bwnc a heb
syniad ynglŷn â gyrfa neu lwybr yr hoffwn ei ddilyn! Dw i’n
sicr yn edrych ‘mlaen i barhau gyda’r Gymraeg a pharhau i
ysgrifennu’n greadigol; gweithgaredd sydd ddim yn teimlo
fel gwaith o gwbl.
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i’r dyfodol.
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CLWB DARLLEN I BLANT
Mae’r clwb darllen i blant wedi parhau ar Zoom hyd at wyliau’r
haf. Mae’r plant wedi bod yn cwrdd yn wythnosol am awr i
ddarllen stori a chael cwis. Dros y misoedd diwethaf mae’r
plant wedi darllen ystod o straeon a gyhoeddwyd yn ddiweddar
ar themâu amrywiol. Rydym yn mawr obeithio y bydd y clwb
yn gallu dychwelyd i’r ganolfan yn y dyfodol agos.
RHIF FFÔN
Cawsom ni rif ffôn newydd yn ystod y cyfnod clo, mae’r rhif ffôn
hynny o hyd yn weithredol ond croeso i chi gysylltu ar ein rhif
ffôn gwreiddiol sef 01639 763818. Cofiwch gysylltu os ydych
eisiau llogi ystafell neu archebu unrhyw lyfrau penodol. Neu ebostiwch post@gwrhyd.cymru

EIN DRYSAU’N AGOR
Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod heriol ond eto’n
gyfnod cyffrous iawn wrth i ni ddechrau ailagor drysau Tŷ’r
Gwrhyd. Yn araf bach rydyn ni wedi dechrau gweld bach o’r
hen fwrlwm yn ail-ddychwelyd i’r ganolfan. Roedd hi’n bleser
llwyr croesawu Merched y Wawr a Chlwb Darllen Cwm Tawe
yn ôl i gynnal eu cyfarfodydd yn Nhŷ’r Gwrhyd. Braf iawn oedd
clywed eu lleisiau a thrafodaethau difyr yn llenwi’r ystafelloedd
unwaith eto.

Mae’r siop bellach ar agor Dydd Llun, Mercher a Gwener
rhwng 10-5 a Dydd Sadwrn 10-3, felly galwch heibio am sgwrs
ac i fwrw golwg dros y stoc newydd. Mae’n hyfryd gweld hen
wynebau yn dychwelyd i’r siop i bori a phrynu. Mae llawer o
lyfrau newydd wedi’u cyhoeddi ers y cyfnod clo gan gynnwys
y llyfrau a gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn.
Gydag wythnos lawn yr Eisteddfod AmGen yn ddiweddar
mae copïau o ‘Y Stori Orau’ enillydd y Fedal Ryddiaith,
‘Hannah-Jane’, enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen a
Chyfansoddiadau’r Eisteddfod ar gael yn Nhŷ’r Gwrhyd.
MARCHNAD GYMUNEDOL CLYDACH
Braf iawn oedd bod yn rhan o Farchnad Gymunedol Clydach
ym mis Mehefin a gweld cymaint o drigolion yn cefnogi’r
digwyddiad.

Haelioni oedd, ail i neb
COFIO TAL WILLIAMS
Teyrnged gan ei blant Siân a Gareth
Dyn ei filltir sgwâr oedd Dad. Ganwyd e - ym mlwyddyn y
streic gyffredinol - yng Nghlydach, cyn symud gyda’r teulu i
Drebanos. Roedd yn fab i Ceridwen ac Elfed (y cerddor lleol
a gyfansoddodd sawl emyn-dôn boblogaidd), ac yn frawd i
Megan ac Emlyn.
Cafodd ei addysg
gynnar yn Ysgol
Gynradd Trebanos ac
Ysgol
Ramadeg
Pontardawe.
Aeth
ymlaen
i
Goleg
Hyfforddi Caerleon,
cyn cael ei alw i
wasanaethu gyda’r
llongau tanfor yn y
Llynges am ddwy
flynedd ar ôl y rhyfel.
Bryd ‘ny, daeth
medrau
Dad
fel
mabolgampwr
i’r
amlwg. Bu’n chwarae
criced i safon uchel, a chafodd ei goroni’n Victor Ludorum
ddwywaith yn athletau’r ysgol. Enillodd sawl cwpan am redeg
y canllath fel llanc, ac roedd yn enwog fel asgellwr chwimwth
i Glwb Rygbi Pontardawe am dymhorau lu. Wedi iddo roi’r
gorau i chwarae, bu’n ddyfarnwr am flynyddoedd a chafodd
yr anrhydedd o gael ei ddewis i ddyfarnu gêm ryngwladol
rhwng ysgolion Cymru a’r Alban.
Ar ôl dysgu yng Nghaerffili, ac ambell ysgol arall yn nes i
gartre, treuliodd ddeng mlynedd hapus yn Ysgol Twyn-yBedw, Clydach, cyn cael ei benodi’n brifathro Ysgol Llangiwg,
Pontardawe. Bu wrth ei fodd yno am dros ugain mlynedd,
gan sefydlu ffrwd Gymraeg a cherddorfa, ymysg pethau
eraill.
Cannwyll ei lygad, wrth gwrs, oedd Mam. Ar ôl priodi yn
1955, symudon nhw (a Mamgu Hon) i Goedgwilym. Cawsom
ni’n dwy fagwraeth hapus, ddiwylliedig, yn llawn amrywiaeth.
Ac roedd cwpan ei lawenydd yn llawn wrth groesawu ei
wyrion - Lloyd, Nia a Rhys - i’r aelwyd honno ymhen amser.
Roedd Dad yn gerddor heb ei ail, a dan law ofalus Tad-cu
Banws fe ddaeth yn organydd capel Gosen pan oedd yn 14
oed. Bu’n cyfeilio i Mamgu Banws yn ystod oedfaon a
chyngherddau lleol, a hefyd i ni’n dau wrth wneud ein
harholiadau fiola a cello. Oherwydd ei fod wedi cael ei
drwytho yn null y ‘modiwlator’ sol-ffa fel crwt, roedd ganddo’r
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gallu rhyfeddol i drawsnodi darn o fiwsig o un cywair, ac yna’i
chwarae’n syth ar y piano mewn cywair arall. A hynny i gyd
o gopi neu o glust!
Roedd ganddo lais bariton swynol, a bu’n aelod o sawl côr.
Ond y penllanw iddo oedd cael ei ddewis i ymuno â Chorws
Cymreig y BBC, a chanu - a darlledu - fel rhan o wythawd
dan arweiniad yr enwog Arwel Hughes.
Ei ffydd Gristnogol oedd conglfaen bywyd Dad. Bu’n
pregethu mewn sawl
capel yn y cwm, yn
ogystal â chael ei ethol
yn ddiacon ac yn
ysgrifennydd y pulpud
yn ei gartre ysbrydol,
sef Carmel. Maes o law,
fe ddaeth yn aelod o
Gapel y Nant, lle’r oedd
yn addoli’n ffyddlon nes
iddo ein gadael yn
ddiweddar.
Testun balchder i ni
yw taw Mam a Dad
oedd awduron y llyfr
‘Salem - y Llun a’r Llan’,
yn crynhoi hanes y
darlun enwog gan
Curnow Vosper. Ers ei
gyhoeddi yn 1991,
gwerthwyd dros 5,000 o gopïau - sef un o’r cyfrolau Cymraeg
mwyaf llwyddiannus erioed. Mae sawl person wedi diolch
iddynt am y fath gymwynas â’r genedl, a chafodd Dad ei
dderbyn i Orsedd y Beirdd yn sgil hyn.”
Yn ogystal â hyn, bu Dad yn gynghorydd lleol yn
Nhrebanos am flynyddoedd lawer, yn aelod o fwrdd
golygyddol y Llais (fe oedd awdur y golofn wreiddiol
‘Cwmtawe 60 mlynedd yn ôl’), yn undebwr brwd ar hyd ei
oes, yn feirniad Eisteddfodau’r Urdd ledled y wlad, ac yn
sylfaenydd cylchoedd darllen yn y cwm i’r Cyngor Llyfrau.
Ie, Dyn y Pethe oedd Dad - gŵr bonheddig a charedig, ac
un o hoelion wyth sawl cymdeithas. Ond, yn bennaf oll, roedd
e’n ŵr, tad, tad-yng-nghyfraith a thad-cu cariadus, a mawr
yw ein diolch a’n dyled iddo.

Er Cof am Gyfaill o’r Cwm
Tal Williams, Clydach, Cwm Tawe;
cyfaill hoff, cyn-brifathro ac awdur Salem: y Llun a’r Llan
Iddo rhoddodd ei wreiddiau gadernid
rhag darnio’i ddelfrydau:
llawn gwerthoedd oedd ei ddyddiau,
gwir werthoedd, nid gwerthoedd gau.
Ei gwm oedd cwm y cymoedd; ymgomiai
am ei gwm a’i werthoedd,
siarad am hen amseroedd,
am mai Tal Cwm Tawe oedd.
Heb Tal, nid cystal yw’r Cwm; hithau’r iaith
heb na threfn na phatrwm:
mae’r holl le hebddo mor llwm,
mae’r hen weithle mor noethlwm.
Aeth iaith ei gwm yn fwmial, ac mae’i gwm
heddiw’n gwm mwy gwamal;
gwnaed hwn, lle y ceid gan Tal
gymwynas, yn gwm anial.
Tristâi pan fentrai i fysg rhai â’u hiaith
mor rhemp o ddiaddysg:
iaith ei ddoe yn iaith ddiddysg,
iaith ei gwm yn iaith gymysg.
Trwy’r cwm dyfal a chaled, roedd dadwrdd
diwydiant i’w glywed,
ond o leihau’i hyd a’i led
meinach yw’r hen gymuned.
Hwn a rannai warineb; hyrwyddai
a thaenai ddoethineb;
haelioni oedd, ail i neb,
haelioni hyd ffolineb.
Hael oedd wrth fy nheulu i; hael wrthyf,
gwelai werth fy ngherddi;
llond calon o haelioni
a feddai; fe’n helpai ni.
Cofiaf innau hafau a aeth, hen hafau
Broadhaven, mewn hiraeth
am y plant ar raean traeth
yn heulwen y dydd helaeth.
Bu’n gyfaill fel eraill, lu; cyfaill hŷn,
cyfaill hoff er hynny,
a chyfaill i’w ddyrchafu
uwchlaw eraill; cyfaill cu.
Er rhoi Tal i’r tawelwch, daw i’n clyw
dinc ei lais o’r heddwch,
ac erys ei ddyngarwch
er i law wasgar ei lwch.
Alan Llwyd

Tal ac Iris a'r wyrion.
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