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Perthyn: Cymru – Patagonia
Ysgol Gymraeg Pontardawe
Braf yw cael bod nôl yn y dosbarth a dysgu wyneb yn wyneb.
Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai prysur wrth
ymchwilio a chysylltu â’n perthnasau Cymreig ym Mhatagonia.
Daeth Elvira Moseley atom trwy gyswllt rhithiol a sôn am ei
magwraeth yn y Wladfa.
Cawsom gyfle i ddysgu a
chanu ‘’ Una, dos, tres
pingüinos…’’, sef Cân y
Pengwiniaid yn Sbaeneg
ynghyd ag ymadroddion
y byddai trigolion y
Wladfa’n eu defnyddio.
Ein bwriad yw cysylltu ag
Ysgol y Gaiman yn y
dyfodol agos er mwyn
parhau ein perthynas a’n Elvira Moseley â’i gitâr yn dysgu
‘’cefndryd’’
ym alawon ac ymadroddion y Wladfa i
blant Pontardawe.
Mhatagonia.

brawdgarwch ac agosatrwydd. Bu’r disgyblion yn arbrofi ac
argraffu drwy dorri siapiau traddodiadol y garthen i leino.
Cafwyd canlyniadau trawiadol ac maent yn cael eu
harddangos yn yr Ysgol.

Carthen felen a gwyrddlas Blwyddyn 4
Daeth cyfle, hefyd, i astudio bywyd gwyllt y Paith a chafwyd
ymweliad gan Plantasia, Abertawe. Bu’r plant y trafod
ymlusgiaid, igwana, nadroedd, trychfilod a madfallod mawr
ac
yna
cyflwyno’n unigol
ffeithiau diddorol
amdanynt
i’w
cyd-ddisgyblion.
Alfie a’i
gyflwyniad ar
‘Anifeiliaid
Patagonia’

Disgyblion Blwyddyn 3/4 yn
amgylchynu eu cyfanwaith:
carthen Gymreig o ddefnydd
blanced argyfwng

Dylunio cyn creu ac
argraffu

Cawsom ysbrydoliaeth gan
Daniel Trivedy, enillydd y Fedal
Aur yn Eisteddfod Dyffryn
Conwy 2019. Creodd gwilt
Cymreig ar ffurf blanced
argyfwng er mwyn dangos
croeso’r Cymry i ffoaduriaid.
Mae’r garthen Gymreig yn
symbol
o
gynhesrwydd,

Betsan a’i hoff drychfil!

Iolo yn hapus i ddal
Igwana
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LLAIS
YR ETHOLIAD

Llongyfarchiadau i Blaid Lafur Cymru ar ennill yr etholiad. Er
na lwyddodd, o fewn trwch blewyn, i ennill mwyafrif dros bawb
arall gyda’i gilydd, gwnaeth yn rhyfeddol i ennill hanner y
seddau.
Diolch byth bod y mân bleidiau adain dde oedd yn dymuno
gwneud pethau yn anos fyth i dlodion y byd ac a oedd am gael
gwared â Senedd Cymru wedi gwneud mor wael. Crafu’r
gwaelod mewn dwy ystyr! Er iddyn nhw gael eu rhoi yn eu lle
yn dwt y tro yma, allwn ni ddim bod yn siŵr na ddônt yn eu
holau; rhaid para’n effro.
Diddorol yw gweld mor wahanol yw’r canlyniad yn y tair
gwlad, Lloegr, Yr Alban, Cymru. Trawiadol yw sylwi ar y
gwahaniaeth rhwng Lloegr a Chymru, ac mae’n dda ei weld.
Mae torri cwys wahanol, a honno yn gwyro tua’r chwith, i’w
groesawu.
Mae’n debyg bod mesur o wir yn yr honiad mai etholiad
Covid oedd hwn, a llawer wedi barnu am y tro beth bynnag,
taw aros gyda beth sydd gyda ni sydd orau. Sut arall mae deall
bod Lloegr wedi cefnogi’r Torïaid er gwaetha’r storïau atgas

Sioned Williams
Aelod newydd o’r Senedd
Mae cyn-gadeirydd ac aelod o dîm golygyddol Llais wedi
ei hethol yn Aelod o’r Senedd dros Orllewin De Cymru.
‘’Mae’n anrhydedd enfawr cael fy ethol yn
Aelod Plaid Cymru o’r Senedd. Rwy’n
addo bod yn llais cryf yn y Senedd i holl
drigolion Cwm Tawe a’i gymunedau
cyfagos, ni waeth am bwy y
gwnaethon nhw bleidleisio.
Roeddwn yn falch o’r ymgyrch
gadarnhaol y bûm yn rhan ohoni yma
yn Etholaeth Castell-nedd ac rwy’n
credu y llwyddodd i dynnu sylw at lawer
o faterion pwysig - fel yr angen i gefnogi
canol ein trefi a’n strydoedd mawr, a’r angen i
ddiwygio’r lefel annerbyniol o uchel o dreth gyngor yr ydym yn
ei thalu. Fel AS dros y rhanbarth, byddaf yn parhau i ymgyrchu
ar y materion hynny ac yn pwyso ar Lywodraeth newydd
Cymru i weithredu a gwrando’n fwy astud ar bryderon pobl.
Pleser arbennig oedd dod ag Adam Price, i Bontardawe i
ymweld ag un o’n busnesau bach llwyddiannus, Quad Bikes
Wales, a thrafod y gefnogaeth sydd ei hangen ar fusnesau
gyda’r perchennog Gareth Porter.
Mae gan ein cymunedau broblemau difrifol sydd â
gwreiddiau dwfn - megis lefelau tlodi plant a chyflogau isel a
oedd yn bodoli cyn i’r pandemig daro. Rwy’n teimlo’n gyffrous
i fod yn rhan o dîm newydd ac egnïol newydd, sydd â thân yn
eu boliau ac a fydd yn gweithio gyda’i gilydd i ddwyn
llywodraeth newydd Cymru i gyfrif ar y materion hyn. Mae’n
fraint arbennig i fod wedi cael fy mhenodi yn llefarydd Plaid
Cymru ar Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb.
Rwy’n llongyfarch Jeremy Miles ar ei ailethol yn AS dros
Gastell-nedd ac yn gobeithio gallu gweithio gydag ef lle bo
modd i sicrhau’r gefnogaeth orau bosibl i’n hardal. Ond byddaf
yn parhau i herio lle bo angen, a byddaf yn cefnogi’r ymgyrch
yn erbyn y cynlluniau i gau nifer o ysgolion y cwm.
Nid oes gennyf swyddfa leol eto - mae hynny i gyd i’w drefnu
yn ystod y misoedd nesaf - ond gallwch gysylltu gyda fi drwy
e-bostio sioned.a.williams@senedd.cymru os oes gennych
unrhyw faterion i’w codi.
Sioned Williams
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oedd yn y newyddion?
Gallwn ymfalchïo yng nghalibr y Senedd bresennol yng
Nghaerdydd. Mae nifer helaeth o bobl iau, alluog yn ein
cynrychioli.
Mae gwaith pwysig o’u blaenau: dod â ni drwy’r pandemig
a’n cael ni mas o’r llanast ddaeth yn ei sgîl, o ran iechyd gwaith
ac addysg.
Bydd angen i’r Senedd fod ar flaenau’i thraed hefyd i rwystro
San Steffan rhag dwyn rhai o’i hawliau oddi arni. Mor braf
fyddai gweld ei phwerau yn cynyddu eto.
Ein dymuniadau da i’r ddau A.S. o ddalgylch y Llais. Bydd
Sioned Williams, gyda’i gallu a’i hymroddiad, yn gaffaeliaid
mawr i’r Senedd. Mae Jeremy Miles eisioes wedi dangos ei fod
yn weinidog effeithiol. Pob hwyl iddo yn Weinidog Addysg a’r
iaith Gymraeg. Mae’n bwysig i ni i gyd eich bod ill dau yn cael
hwyl arni.
Dewi M. Hughes

Golygydd mis Gorffennaf/Awst 2021

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

Erbyn Mehefin 20fed os gwelwch yn dda.

Jeremy Miles,
Aelod Senedd dros
Etholaeth Castell-nedd
Llongyfarchiadau gwresog i Jeremy Miles ar gael ei ail-ethol i
gynrychioli Castell-nedd yn y Senedd yng Nghaerdydd. Mae
hyn yn fater o falchder personol i mi gan i mi gael y fraint o fod
yn athro arno yn ystod y cyfnod y bu’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun
Ystalyfera. Teimlaf ar fy nghalon fod rhaid ysgrifennu gair
amdano, er mwyn i bobl yr etholaeth ddod i’w
‘nabod yn well.
Ganwyd a magwyd Jeremy ym
Mhontarddulais. Cafodd ei addysg
gynnar yn lleol ac yna Ysgol Gyfun
Ystalyfera am ei addysg uwchradd.
Cymrodd ran lawn ym mywyd yr ysgol
a disgleiriodd yn academaidd. Aeth
ymlaen i astudio’r gyfraith ym
Mhrifysgol Rhydychen.
Swydd gyntaf Jeremy, wedi graddio,
oedd darlithio yn y Gyfraith ym Mhrifysgol
Warsaw, gwlad Pwyl. Ar ôl dychwelyd
gwnaeth ddefnydd helaeth o’i arbenigedd yn y Gyfraith cyn
mentro i’r byd gwleidyddol. Daeth ei gyfle yn 2016 pan gafodd
Jeremy ei ethol i’r Senedd, fel olynydd i Gwenda Thomas. Ers
y cyfnod hynny mae Jeremy wedi cael y fraint o wasanaethu
ei genedl ar y lefel uchaf posib ac mae ei gyfraniad bob amser
wedi bod yn sylweddol a thrylwyr. Apwyntiwyd yn Gwnsler
Cyffredinol gan Carwyn Jones yn 2017. Ond yr anrhydedd
mwyaf diweddar oedd ei benodi’n Weinidog dros Addysg a’r
Iaith Gymraeg. Gallaf feddwl am neb mwy cymwys i’r swydd
na Jeremy i ysgwyddo’r cyfrifoldebau hyn. O’i ‘nabod, medraf
dystio ei fod wedi ei freintio â gweledigaeth glir, meddwl
treiddgar a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol. Rwy’n gwbl
argyhoeddedig y bydd yn cyflawni holl oblygiadau’r swydd
allweddol hon gydag ymroddiad a’r proffesiynoldeb pennaf a
dymunwn yn dda iddo.
Gobeithio na fydd pwysau’r cyfrifoldebau hyn yn ormod o
rwystr iddo ddilyn ei ddiddordebau, sef darllen, coginio,
cerdded, dilyn rygbi a seiclo. Ac os digwydd i chi ei weld ar ei
feic, cofiwch ddweud ‘’shw’ mae’’ wrtho. Bydd yn falch o gael
gair â chi.
D.G.H.

CORNEL NATUR
DEWI LEWIS

CUDDLIW
Un peth angenrheidiol i rywogaethau sydd yn nythu ar y
ddaear yw cuddliw. Yn ystod mis Ebrill sylwais ar blu brown
wrth droed coeden dderwen. Yr argraff gyntaf oedd mai ffesant
wedi ei lladd oedd y plu. Yna
wrth edrych ar y plu gydag
ysbienddrych
daeth
yn
amlwg mai iâr hwyaden wyllt
(Mallard) oedd y plu. Roedd
hi yn eistedd yn hollol lonydd
ar ei nyth.
Mae gan yr iâr y gallu i
gysgu gydag un llygad ar
agor sy’n caniatáu i un
hemisffer yr ymennydd aros yn effro tra bod yr hanner arall yn
cysgu. Gelwir hyn yn ymddygiad osgoi ysglyfaethu (predationavoidance behaviour). Yn rhyfeddol roedd y nyth wedi ei
adeiladu yn agos iawn i lwybr cyhoeddus lle’r oedd degau o
bobl yn troedio yn ddyddiol. Yn ddiarwybod i’r cerddwyr
roeddynt yn troedio yn agos iawn i’r nyth. Roedd y nyth wedi
ei osod oddeutu pedair neu pum troedfedd uwchlaw afon. Bûm
yn pryderu am y nyth y byddai efallai yn cael ei reibio gan
anifail. Un bore pan ddychwelais i edrych ar y nyth sylwais bod
symudiad amlwg o’i gwmpas. Unwaith eto trwy ddefnyddio
ysbienddrych daeth hi’n amlwg bod y cywion wedi deor. Roedd
wyth neu naw o gywion bywiog o gwmpas y nyth a’r fam i weld
yn hapus ei byd. Y dasg nesaf fyddai cael y cywion i’r afon,
cwymp o sawl troedfedd. Fel arfer bydd y cywion yn aros o
gwmpas y nyth am oddeutu deg awr cyn mentro neu eu gorfodi
i fynd i’r dŵr. Pan ddychwelais y bore canlynol roedd y nyth yn
wag a’r cywion wedi neidio i’r afon a nofio ymaith. Fel arfer
bydd hwyaden wyllt yn dodwy rhwng wyth a thri ar ddeg o
wyau. Mae’r cywion yn hunan-ymborthol (precocial) ar eu geni
a’r gallu i nofio yn reddfol iddynt. Fel arfer fe fydd yr hatsiad o
gywion yn aros fel uned deuluol gyda’r fam am sawl wythnos.
Yn anffodus nifer
bychan iawn o’r cywion
fydd yn goroesi. Yn
ystod y dyddiau cyntaf
mae’r cywion yn fregus
iawn a nifer ohonynt yn
cael eu bwyta gan
greaduriaid
eraill.
Gelynion pennaf y
cywion
yw
adar
ysglyfaethus, brain, y
cadno a physgod.
Mewn rhai ardaloedd
mae poblogaethau o’r hwyaden wyllt yn cael eu hystyried yn
bla ac yn gallu creu llygredd dŵr mewn llynnoedd lle mae
carthion yn casglu. Yn ein hardal ni yma yng Nghwm Tawe
mae’r hwyaden wyllt yn rywogaeth eithaf cyffredin gyda’r
niferoedd yn cynyddu yn y gaeaf. Gellir eu gweld mewn
afonydd, camlesi, nentydd a llynnoedd. Gall adar sydd yn aros
ar lynnoedd neu gamlesi ddod yn adar reit ddof wrth iddynt
ddod i arfer gyda phobl. Yn aml iawn dyma’r hwyaden fydd yn
falch iawn o gael bara i’w fwyta. Mae’r adar sydd yn aros yn
agos i aberoedd ac ar yr arfordir tipyn mwy swil ac ofnus. Ceir
heidiau sylweddol o hwyaid gwyllt ar ein haberoedd yn ystod y
gaeaf. Y bygythiad i’r hwyaid yma yw dyn. O’r holl hwyaid
gwyllt ym Mhrydain yr hwyaden wyllt sydd yn fwy tebygol o
gael ei saethu gan helwyr. Mae’n rhyfeddol meddwl yr ymdrech
mae’r iâr yn wneud er mwyn magu teulu a bod y dyfodol yn
ansicr. Mae natur yn hollol ryfeddol.

POBOL Y CWM
ISLWYN HOPKINS
Pobl Clydach yw Maureen ac Islwyn
Hopkins, wedi’u geni yma a byw yma
ar hyd y blynyddoedd, heb ddymuno
mynd oddi yma erioed. Pobl dawel
ydyn nhw, di sôn amdanynt a phobl
hoffus iawn. Maent yn aelodau
ffyddlon yng Nghapel y Nant.
Yn Down Street y cafodd Islwyn a’i dri
Dau o gewri rygbi
brawd eu geni. Symudodd i ben arall
y stryd pan briododd yn 1959. Mae Cymru. Delme Thomas
gan Maureen ac yntau ddwy o ac Islwyn Hopkins (dde)
ferched, Cheryl a Ceri, a dau ŵyr,
gorwyr a gorwyres.
Yn dilyn bod yn ddisgybl yn Ysgol Ramadeg Pontardawe, aeth
Islwyn i weithio gyda chwmnïau yn yr ardal, gwaith dur Upper
Forest yn Nhreforys, gwaith tinplad Players, ac wedyn gwaith y
Mond. Gweithio yn y swyddfa a wnâi, yn delio â phrynu a gwerthu
yn bennaf. Roedd wrth ei fodd yn y gwaith.
Mae wedi ymddiddori mewn chwaraeon drwy’i fywyd, ac wedi
cyrraedd safonau uchel iawn, a gwneud enw iddo’i hun. Yn ifanc
roedd yn cael hwyl ar bob math o chwaraeon.
Bu’n aelod gwerthfawr o Glwb Criced Clydach, am 30 mlynedd,
rhwng bod yn 12 ac yn 42. Roedd yn glwb llwyddiannus, a llawer
o fri arno. Bu Islwyn yn gapten ar y clwb, ac yn gapten hefyd ar
dîm criced clybiau De Cymru.
Cafodd ei alw i’r Llu Awyr a threulio’r cyfnod yn Cheltenham.
Dyna gyfle iddo ailafael mewn rygbi, a doedd dim troi yn ôl.
Wedi dychwelyd adre camodd i’r lefel uchaf, lle’r oedd
tyrfaoedd mawr o dros 10,000 yn gyson, gydag Aberafan, Castellnedd, ac wedyn cyflawni ei freuddwyd i gael chware i’r All Whites,
Abertawe am flynyddoedd.
Roedd yr uchelgais yn ei galon ers iddo fod gyda’r dyrfa yng
nghwmni ei dad yn San Helen yn gwylio’r Gwynion y chwarae
Awstralia. Ac yn wir, 10 mlynedd y ddiweddarach roedd yn y tîm
yn yr ail reng yn y gêm yn erbyn Awstralia.
Cafodd deithiau cofiadwy gyda’r Clwb yn yr Almaen, a’r Eidal,
Romania a Ffrainc. Mae’n dal i gofio tlodi Romania yn glir iawn.
O’r holl uchafbwyntiau y pennaf oedd chwarae yn erbyn
Awstralia.
‘’Efallai’’, meddai, ‘’mai’r prop trwm o Sais, Stan Atkins, oedd y
chwaraewr gore imi chware yn ei erbyn; roedd Elwyn a fi gyda’n
gilydd yn gallu delio ‘da fe!” Mae’n bosib bod y Parchg Elwyn
Jenkins yn fwy ffyrnig cyn dod yn weinidog!
A phwy oedd y chwaraewyr gore y chwaraeodd gyda nhw? Y
Llewod, Clem Thomas a W. O. Williams, y capten yn Abertawe
mae’n debyg.

Tim Rygbi Abertawe yn y 50au hwyr
Roedd y gêm lawer yn fwy garw yn y pumdegau nag yw hi heddiw
yn ôl Islwyn. Doedd dim camerâu bryd hynny, ac roedd yn haws i
chi gicio eich gwrthwynebydd heb gael eich cosbi!
Faint o chwaraewyr y Gwynion mae darllenwyr “Y Llais” yn eu
nabod tybed? Mae John Faull, Clem Thomas, W.O. Williams,
Brian Richards, Elwyn Jenkins ac Islwyn ei hun yn y llun.
Braf cael cofio campau Islwyn, y dyn annwyl a hoffus. Pob
dymuniad da iddo a’i deulu.
Dewi M. 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.
Teulu
Heddiw, ces gwtsh gyda’m hwyrion sydd yn chwech a phedair
oed, am y tro cyntaf ers blwyddyn a mwy. Cawsom deisen i
ddathlu pen-blwydd fy ngŵr ac roedd hi’n mor dda i’w gweld nhw
yn ein lolfa, i weld nhw tynnu lluniau a chwarae cardiau neu
wyddbwyll ond, mwy nag unrhyw beth arall, i gael cwtsh.
Cwrddon ni ar bont yn y canol lle oedd dŵr oer yn arfer ein
gwahanu ni. Codwyd y cysgodion o’r diwedd.
Etholiad
Cefais newyddion da wrth i Sioned Williams gael ei hethol dros
Dde Orllewin Cymru. Dw i’n meddwl y bydd hi’n ymroddedig ac
angerddol yn ei brwydr wleidyddol. Byddwn ni’n ei cholli hi yn
Nhŷ’r Gwrhyd ym Mhontardawe wrth gwrs ond yn edrych ymlaen
at ei gweld hi’n ymladd dros bobl yn ei hardal.
Ac wrth gwrs roedd UKIP a Phlaid Diddymu’r Cynulliad yn
anobeithiol! Does dim sedd gyda nhw, diolch byth. Dw i’n
cytuno’n hollol gyda cholofnydd ‘Golwg’ Cris Dafis: ‘’Methiant
llwyr yr adain dde eithafol yn ei hamryw weddau. Mae Cymru’n
haeddu gwell. Ac mae wedi dewis gwell. Pob lwc i’r Senedd
newydd - a plîs peidiwch â’n siom ni.”
Abertawe
Ar nodyn o obaith eto, mae’r byd wedi agor tipyn bach mwy.
Aethon ni i’r sinema yn Abertawe i weld ‘Godzilla v Kong’ gwledd effeithiau arbennig a thipyn o hwyl ond rhywbeth y byddaf
i’n anghofio’n hollol! Roedd hi’n mor dda i eistedd mewn sedd
foethus, bwyta pop corn di-stop ac edrych ar y sgrin fawr
unwaith. Ro’n i’n mwynhau’r hysbysebion a’r ‘trailers’ hyd yn oed.
Fydda i byth yn cymryd pethau yn ganiataol eto - gobeithio!
Llandeilo Litfest
Un o fanteision y cyfnod clo yw fy mod wedi cael mynediad at
adnoddau a digwyddiadau diddorol ac amrywiol o gysur fy
nghartref. Darparwyd nifer o achlysuron da yn y Gymraeg gan y
Llandeilo Lit Fest.
Roedd Dr Wyn Thomas, cerddor medrus ac awdur talentog,
yn trafod ei dri llyfr, Hands off Wales, John Jenkins: The
Reluctant Revolutionary a’i waith diweddaraf Tryweryn: New
Dawn? sy’n edrych ar y cwymp gwleidyddol a chyfansoddiadol
o ddigwyddiadau arwyddocaol y 60au a’r 70au yng Nghymru.
Roedd y sesiwn yna’n ddiddorol dros ben ac yn rhoi sylw i
gymeriad canolog yn yr ymdrech fomio yn y 1960au a dylanwad
Tryweryn ar gydwybod ein cenedl hyd at heddiw.
Ar nodyn ysgafnach roedd rhai o gomediwyr benywaidd
Cymru - Carys Eleri, Myfanwy Alexander a Gwenno Dafydd - yn
siarad am y ddawn o wneud i bobl chwerthin, a’r math o
ddeunydd sy’n ddoniol. Mae Gwenno Dafydd wedi ysgrifennu
llyfr am fenywod mewn stand yp gan gynnwys sut mae synnwyr
o ddigrifwch menywod a dynion yn wahanol i’w gilydd.
Roedd y canwr Neil Rosser yn trafod ei lyfr “Ochr Treforys o’r
Dre - atgofion drwy ganeuon’’. Yn ei lyfr a chaneuon mae e’n rhoi
disgrifiad clir o’i fagwraeth Gymreig yn ardal Gellifedw ac roedd
e’n siarad am ei fywyd a’i gerddoriaeth a sut mae’r ardal wedi
newid. Y gân mae e’n fwya’ falch ohoni yw’r ‘’Ochr Treforys o’r
dre’’ – ac mae’n son am yr hen ddiwydiant, y sipsiwn.
‘’Caled o’dd bywyd y fro/Hiwmor mor ddu â glo”.
Clwb Stori Gymraeg
Hefyd, dw i wedi bod yn mwynhau’r straeon sydd wedi cael eu
hadrodd gan storïwyr dros Gymru gan gynnwys Fiona Collins
sydd wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn o’r blaen. Mae rhai ohonyn
nhw yn perfformio’n dda ac yn dal eich sylw . Mae’r delyn a ffidl
yn ymddangos o dro i dro ac weithiau mae stori ofnus yn parhau
yn y meddwl dros nos!
Idiom: (Mae hyn yn addas ar hyn o bryd)
Adfyd a ddaw â dysg yn ei law
(Rydym yn gallu dysgu trwy brofiadau caled weithiau)
4

Enwogion a ffigurau cyhoeddus
byd-eang yn cefnogi
Neges Heddwch 2021 yr Urdd
Mae Hillary Clinton, Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford,
Matthew Rhys, Cerys Matthews, Michael Sheen, Tanni GreyThompson, Jess Fishlock, Rhys Patchell, Llysgennad Prydain
i’r UDA Karen Price ac UN Women ymhlith y rheiny sydd wedi
dangos cefnogaeth i Neges Heddwch ac Ewyllys Da pobl
ifanc Cymru a ryddhawyd ar ffurf fideo gan Urdd Gobaith
Cymru ar ddydd Mawrth, 18 Mai.
Mae’r Neges Heddwch yn bodoli ers 99 o flynyddoedd, a
lluniwyd Neges 2021, ‘Cydraddoldeb i Ferched’ gan fyfyrwyr
o Brifysgol Abertawe ar ran pobl ifanc Cymru. Mewn fideo
pwerus maent yn galw ar bobl ledled y byd i sicrhau bod
cydraddoldeb i ferched yn “fwy na hashnod.”

Bu’r sylw ar y cyfryngau cymdeithasol i’r ymgyrch yn cynyddu
trwy gydol y dydd, gyda’r Neges yn cyrraedd dros 30 o
wledydd mewn 65 iaith, ac yn denu cefnogaeth gan lu o
enwogion a sefydliadau clodfawr, gan gynnwys UN Women.
Mae cannoedd o ysgolion a sefydliadau Cymru wedi
cefnogi Neges Heddwch 2021, yn ogystal â sawl cyn-aelod
adnabyddus o’r Urdd, gan gynnwys yr actor Matthew Rhys,
sy’n dweud ei fod yn “hynod falch” o’r thema eleni.
“Fel cyn-aelod dw i mor falch o weld yr Urdd yn rhannu
Neges Heddwch ac Ewyllys Da o Gydraddoldeb i Ferched,
ac mewn dros 60 o ieithoedd at hynny,” meddai Matthew
Rhys. “Fel y sefydliad ieuenctid mwyaf yng Nghymru sy’n 99
oed, maent wedi profi eu bod nhw mor berthnasol heddiw ag
erioed, drwy wneud addewidion i helpu mynd i’r afael â thlodi
mislif a chynnig eu Gwersylloedd fel preswylfeydd i fenywod
bregus.”
Mae’r Urdd fel sefydliad wedi ymrwymo i helpu i fynd i’r
afael â thlodi mislif yng Nghymru drwy ddarparu cynnyrch
hylendid am ddim yn eu gwersylloedd, Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd, ac yn eu digwyddiadau chwaraeon
cenedlaethol. Bydd canolfannau preswyl sy’n eiddo i’r Urdd
hefyd yn cael eu cynnig fel lleoliadau i grwpiau o ferched
bregus gael ymlacio.
Meddai Siân Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru:
“Mae’r Urdd yn arwain drwy esiampl ac yn sicrhau
cydraddoldeb i ferched ar bob lefel, gan brofi fod y Neges
Heddwch yn gymaint fwy na hashtag eleni. Mae
cydraddoldeb a hawliau merched yn hollbwysig er mwyn
sicrhau dyfodol sy’n darparu i bawb.
“Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Academi Hywel Teifi,
Prifysgol Abertawe am ei chefnogaeth i’r Neges. Mae wedi
bod yn fraint i gyd-weithio â’r Brifysgol o gofio ei hymrwymiad
clir i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynwysoldeb. Mae
brwdfrydedd ac ymrwymiad y myfyrwyr i lunio’r Neges ac i
wneud gwahaniaeth yn heintus – rwy’n hyderus y bydd y
Neges yn taro tant ar draws y byd ac y bydd gweithredu yn ei
sgil.”
Gellir darllen Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021
mewn dros 65 iaith ar wefan urdd.cymru/heddwch.

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL
MEHEFIN 1917 • Dewi Lewis

YSTALYFERA
Mae nifer o ffermwyr lleol wedi dechrau cynaeafu’r gwair. Mae
pys a ffa hefyd yn cael eu casglu o nifer o erddi yn Ystalyfera.
Gwyddom am nifer yn ystod y pythefnos diweddaf sydd wedi
mwynhau pryd o ‘dato newydd’ o’r gerddi.
ABERCRAF
Cafwyd newyddion trist yn dilyn y ffrwydrad ofnadwy a
ddigwyddodd ar y 30 Ebrill yn un o byllau Hastings, Colerado,
U.D.A. Ymysg y rhai a laddwyd roedd Mr David Williams, mabyng-nghyfraith Mr a Mrs John Jones, Abercrave Cottages.
Ymfudodd y teulu i’r America wyth mlynedd yn ôl.

Pregeth Bum Munud
Gweithfeydd dur a thunplat Pontardawe, 1921.
CWM TWRCH
Daeth esmwythder i lawer meddwl drwy’r cwm pan hysbyswyd
ni o fwriad y Parch. W. T. Hughes i aros yn Beulah. Gwyddem
fod amryw o eglwysi pwysig ein henwad yn y De wedi bod yn
ei ddenu, ac fod llawer o’n heglwysi Seisnig yn galw yn fynych
am ei wasanaeth. Eto i gyd, tarawyd ni a chwythdod pan
glywsom fod eglwys Seisnig Calvary, Brynmawr, wedi estyn
iddo wahoddiad unfrydol i’w bugeilio. Nid oes ond pum
mlynedd o’r pan sefydlodd Mr Hughes yn ein plith, eto yn yr
amser byr hwn, dringodd i safle da fel pregethwr coeth a
phoblogaidd, ac fel llenor da yn y ddwy iaith.
CLYDACH
Mae’r Captain W. Haydn Rees (Royal Engineers), unig fab Mr.
and Mrs. John L. Rees, Cloth Hall, Clydach, yn ddiweddar
wedi derbyn y Military Cross am ei waith rhagorol yn ystod
cyrchoedd ar y Western Front.
ALLTWEN
Cafwyd cyflwyniad diddorol yn y Gwyn Hall gan aelodau o
Eglwys Sant Ioan er clod i Mr Powis, Derwen-Road, wedi iddo
gwblhau 17 mlynedd o wasanaeth fel Trysorydd ffyddlon.
Cyflwynwyd waled o Treasury notes, a ffon gerdded gyda
dolen arian ac eboni iddo.
GELLINUDD
Cynhaliwyd angladd y diweddar Evan Davies (overman),
Gellinudd, a fu farw mewn damwain yn Nglofa’r Tarreni. Daeth
tyrfa lu i’r angladd dydd Gwener diweddaf. Roedd y dorf yn
tystio i’w boblogrwydd yn y gweithle ac yn ei gymuned. Roedd
nifer o Swyddogion glofa Tarreni a Gleision yn bresennol.
Cydymdeimlwn gyda’i wraig a’i unig fab.
Un o seintiau bro y Gelli,
Un o gewri gwlad y ddraig,
A ddistewodd pan yr hunodd,
Evan Davies, Tynygraig;
CRAIG CEFN PARC
Cafodd Ivor Lewis, Craigcefnparc, a Rebecca Thomas,
Craigcefnparc, ddirwy o 10s. am gadw cŵn heb drwydded.
Dywedwyd yn y Llys (Pontardawe) bod nifer o achosion tebyg
yn yr holl ardal.
CWMLLYNFELL
Derbyniwyd adroddiad yr eglwys yn hwyr am fod yr argraffydd
yn cwyno prinder dwylo o achos y rhyfel. Y mae ei ddarllen yn
ddiddorol, a rhydd wedd galonnog ar bethau. Dengys fod yr
eglwys yn cynyddu, a’i bod yn rhifo 551. Erys ei chyfraniadau
hefyd yn gryf - y weinidogaeth wedi codi ychydig, a £150 o’r
ddyled wedi eu talu yn 1916. Dymunol iawn yw hyn, pan y
cwynir lleihad mewn llawer man, a phan gofir fod y gofynion
mor aml.

Do, fe ddaeth y gwynt cryf a’r tafodau tân (Actau 2):
arwyddion o bresenoldeb Duw, trwy rym a dylanwad yr
Ysbryd: ‘’A llanwyd hwy oll â’r Ysbryd Glân’’.
Felly sefydlwyd yr Eglwys ar ddydd cyflawni Gŵyl y
Pentecost mewn goruwch ystafell yn Jerwsalem, tra ‘’yr
oeddent oll ynghyd’’.
Mae’n werth gofyn y cwestiwn: Pwy oedd y rhain,
medde chi, oedd wedi dod ynghyd ac wedi ymgasglu yn
yr un lle? Wrth geisio ateb, fedrwn ddweud, taw’r sawl
oedd yno oedd y bobl hynny roedd Iesu wedi eu galw i fod
yn gyfeillion, ac yn ddilynwyr iddo.
Wrth feddwl amdanynt, y syndod yw, fod ambell un
ohonynt wedi cael ei ddewis o gwbl i fod ymhlith y
deuddeg. Cymerwch Pedr, er enghraifft: person rhyfedd,
byrbwyll oedd byth a beunydd a’i ddwy droed ynddi ac yn
gwneud pethau’n ddifeddwl. Hwn hefyd oedd wedi gwadu
Iesu deirgwaith. Ond eto, roedd Iesu wedi gweld rhywbeth
ynddo ac wedi rhoi’r enw ‘Cephas’ iddo, sy’n golygu ‘craig’
- ‘’Ac ar y graig hon codaf fy eglwys’’.
Yno hefyd roedd Iago ac Ioan, dau frawd uchelgeisiol
iawn. Roeddent yn gweld eu hunain fel pobl allweddol yn
y deyrnas, pan fyddai’n cael ei sefydlu ar y ddaear. Dau
oedd y rhain bydde wedi gwerthu eu mam-gu er mwyn
cyrraedd y fan lle’r oeddent yn dymuno bod. Rydym yn
dysgu oddi wrth y bobl yma i droedio’n ofalus ac i beidio
sathru ar freuddwydion neb arall. Roedd Thomas ‘yr
amheuwr’ yno hefyd, Mathew ‘y publican’ a Simon ‘y Selot’
ac fel y gweddill ohonynt yn rhai digon cyffredin a neb yn
berffaith. Ond er gwaethaf eu ffaeleddau ac amled eu
diffygion roedd Iesu’n meddwl y byd ohonynt oll.
Disgybl arall oedd yno oedd Thadeus. Duw yn unig a
ŵyr pwy oedd hwn. Yn llythrennol, y cyfan a wyddom
amdano yw bod Iesu wedi ei ddewis i fod gydag ef.
Mae Thadeus yn symbol o’r miliynau ar filiynau o’r rhai
hynny sydd wedi ‘gwneud’ a ‘dweud’ dros Iesu a does neb
yn gwybod y lleiaf peth amdanynt, a bod yr Ysbryd wedi
eu cyffwrdd, cyffroi, cynhyrfu a’u hysbrydoli i weithio’n
dawel wrth anwesu’r trallodus a chodi’r gweiniaid ar eu
traed a rhoi modd iddynt fyw.
Boed i’r Ysbryd weithio trwom ninnau hefyd. Mynnwn
gerdded gyda Thadeusiaid y byd hwn a hwythau gyda
ninnau, fel bo eraill yn ‘’ymlonni yn ei gariad llawn, a thawel
orffwys ar yr Iawn’’.
Boed i fendith gyfoethog a gwerthfawr y Sulgwyn fod
gyda ni bob amser.
D.G.H.

Nid yw'r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn
cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y papur hwn.
Cyhoeddir y LLAIS yn fisol gyda chymorth ariannol
Llywodraeth Cymru. Ni ellir gwarantu cynnwys
unrhyw ddeunydd a anfonir i'w gyhoeddi yn y LLAIS
na derbyn cyfrifoldeb am ei ddychwelyd.
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PENYCAE
HAELIONI TRIGOLION PENYCAE
Erbyn
hyn,
mae
Tîm
Gweithredu
Penycae
yn
cyfrannu’n rheolaidd at Fanc
Bwyd Ystradgynlais drwy
haelioni trigolion y pentref.
Gwnaethpwyd casgliad o
wyau Pasg a danteithion
amrywiol i’w dosbarthu yn yr
ardal. Mae’r cyfraniadau yn
cynyddu bob tro y cesglir. Da
iawn eto, Penycae!
Fel arfer, mae gan bentref
Penycae
galendr
llawn
gweithgareddau amrywiol at
bob oedran ar hyd y
flwyddyn. O ganlyniad i’r
pandemig, bu’n rhaid gohirio
nifer ohonynt dros y flwyddyn
ddiwethaf,
ond
trwy
ddyfeisgarwch ac arloesedd
pwyllgor y pentref bach, mae
ystod o weithgareddau diogel
wedi
eu
trefnu.
Mae
ymdeimlad cryf iawn o
gymuned yn y pentref. Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, aeth pawb
ati i addurno’u tai gyda
baneri, cennin Pedr a
dreigiau.
Er mwyn dathlu Calan
Mai, addurnwyd y tai unwaith
eto ac aeth pawb allan i’w
gerddi am dri o’r gloch i fwyta
‘te hufen’. Yn y llun gwelir
Mrs Dilys Pritchard, un o
drigolion hynaf y pentref a
anwyd ym Mhenycae gyda’i
merch Val yn joio dishgled a
theisen.
CAPEL TY’NYCOED, PENYCAE
Erbyn hyn, mae drysau’r capel wedi ail-agor ar ôl bod ar gau
am bum mis, o ganlyniad i Covid-19. Dyma’r tro cyntaf i’r
drysau fod ar gau cyhyd ers cyfnod y ‘blackout’ yn ystod yr Ail
Ryfel Byd a braf iawn oedd croesawu’r ffyddloniaid nôl i’r
gorlan. Eleni, dethlir 247 o flynyddoedd ers codi’r capel cyntaf
yn 1774, ond pe byddid yn dathlu sefydlu’r achos Annibynnol
yn y cylch, gellid ychwanegu canrif arall yn rhwydd.

YSTRADGYNLAIS
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CROESO NÔL
Dyma i chi olygfa hyfryd. Yn dilyn y cyfyngiadau tywyll a
brawychus fe dorrodd pelydryn o heulwen drwy’r cymylau du
yn ddiweddar. Am y tro cyntaf ers misoedd roedd gem wedi ei
drefnu ar ein maes cenedlaethol ni, sef Y Rec. Roedd tîm dan
11 y Gleision wedi croesawi chwaraewyr o Gelli-fedw ac roedd
yn amlwg i’r dorf iachus oedd yn bresennol bod elfen o
normalrwydd wedi dychwelyd i’r hen gae. Heblaw am y sgiliau
da a ddangoswyd gan y ddau dîm, roedd un peth wedi fy
nharo, sef wynebau’r chwaraewyr. Roedd pob un yn mwynhau,
nid yn unig yr achlysur, ond hefyd yr ymdeimlad o
gymdeithasu. Yn wir, mewn wythnos lle rydym wedi ffarwelio
â sawl cawr o’r gêm roedd yn hyfryd i weld cymaint o bobol

ifanc yn parhau â’r traddodiad sy’n rhan annatod o’n diwylliant.
Ymlaen â ni.

Y LLYFRGELL
Cennwch y clychau lu; gwaeddwch o ben ucha’r Drym. Mae
Llyfrgell y pentref wedi ail agor i’r cyhoedd ar ôl y cyfyngiadau
Cofid. Ond gair o rybudd. Cyn i chi rhedeg ffwl pelt ar hyd y
strydoedd mae’n bwysig i chi ddeall y canllawiau canlynol:
mae’r Llyfrgell ar agor ar gyfer benthyg llyfrau ar ddydd Llun a
dydd Iau rhwng 10 a 4. Yna ar ddydd Gwener rhwng 10 a 1 ar
gyfer archebu a chasglu, dychwelyd llyfrau a phori. Croeso
hefyd i chi ddefnyddio’r cyfrifiaduron ar ddydd Mawrth ond
bydd rhaid i chi archebu slot drwy ffonio 845353. Mae’r llyfrgell
hefyd ar agor ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis i deuluoedd. Mae
trefniadau priodol wedi eu trefnu ynglŷn â dychwelyd llyfrau i’r
Llyfrgell. Maent yn cael eu hynysu am 72awr a’u diheintio cyn
iddynt ddychwelyd i’r silffoedd. Felly os mae chwant darllen
rhywbeth diddorol arnoch neu ddefnyddio’r dechnoleg
diweddara ewch am dro i’r Llyfrgell. Cofiwch os ydych angen
ychydig mwy o wybodaeth ffoniwch y rhif uchod. Fe gewch
groeso gan y staff.
PENNAETH NEWYDD
Llongyfarchiadau mawr i Martin Evans, mab Meurig ac Elinor
Evans, Heol Aberhonddu, ar ei benodiad fel Pennaeth Ysgol
Gymraeg Pontardawe. Cafodd Martin ei addysg gynnar yn
Ysgol Cynlais ac yna Ysgol Gyfun Ystalyfera. Dechreuodd ei
yrfa fel athro yn Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn cyn symud
ymlaen i Ysgol Gymraeg Pontardawe. Yna, fe gafodd ei benodi
yn ddirprwy bennaeth yn gyntaf yn Ysgol Cwm-gors cyn ei
ddyrchafu yn bennaeth yn Ysgol Gymraeg Gwaun Cae
Gurwen. Fel un o feibion y pentref ymfalchïwn yn ei lwyddiant
ac rwy’n siŵr bod ei wraig Sara a’i ferched, ei rhieni a’i ffrindiau
yn ei longyfarch. Gyda llaw, mae ei hen bennaeth hefyd yn
browd ohono. Dymuniadau gorau hefyd i’w dad Meurig sydd
wedi ymddeol fel aelod o Gyngor y Dref lle’r oedd wedi
gweithio’n ddiflino dros deg mlynedd.
NEWYDDION O EGLWYS SAN CYNOG
Bydd gwasanaethau yn parhau ar fore Sul yng Nghapel
Coelbren am 9; yn Eglwys San Cynog am 10.15 ac Eglwys
Callwen am 3. Bydd y Parchedig John Howard yn cael ei
ordeinio fel offeiriad gan y cyn Archesgob Barry Morgan yn
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu ar ddydd Sadwrn 26 Mehefin.
Yn anffodus oherwydd y Cofid ni chafodd y plwyfolion y cyfle i
ymuno yn y gwasanaeth ordeinio mis Medi diwethaf. Felly,
mawr yw’r gobaith bydd rhai yn gallu fod yn bresennol yn
Aberhonddu y mis nesaf. Cofiwn yn arbennig am John yn ein
gweddïau tra ei fod yn paratoi ar gyfer y diwrnod allweddol yma
yn ei fywyd. Diolch i Ganon Dewi Roberts am y neges yma.
AELODAU NEWYDD
Llongyfarchiadau i James Evans, Gwernyfed, sydd wedi ei
ethol fel Aelod o’r Senedd yn cynrychioli Brycheiniog a
Maesyfed yn dilyn yr etholiad diweddar. Fe gipiodd y sedd yn
dilyn ymddeoliad Kirsty Williams a oedd wedi arwain y
Democratiaid Rhyddfrydol yn yr etholaeth ers 1999. Felly’r
Blaid Geidwadol sydd yn chwifio’r faner yn yr Ystrad ar hyn o
bryd. Felly hefyd y bydd Simon Thomas, Heol Ynysgedwyn,
sydd wedi ei ethol fel aelod newydd i Gyngor y Dref. Mae
Simon yn adnabyddus i bawb, nid yn unig yn fab i Eurof a
Minna, ond hefyd fel cyn-chwaraewr dawnus y Gleision.
Gobeithio bydd ein cynrychiolwyr yn gwneud eu gorau glas

dros y gymuned leol. Un syniad bach iddynt i bwyso a mesur;
beth am adeiladu parc sylweddol yn y pentref ar gyfer, nid yn
unig plant bach ond hefyd bobol ifanc yn eu harddegau? Mae
galw amdano!
COFIO BLEDDYN JONES
Rwy’n siŵr eich bod i gyd yn flin i glywed y newyddion trist bod
Bleddyn Jones, Caerlŷr, wedi ymadael â ni. Er mai gŵr o
Frynaman oedd Bleddyn yn enedigol roedd yn adnabyddus i
bawb yn yr ardal a hefyd ar hyd a lled Cymru a Lloegr fel cyn
chwaraewr Teigrod Caerlŷr a hefyd fel sylwebydd am dros 30
o flynyddoedd. Roedd, yn ogystal, yn fawr ei barch fel
pennaeth ysgol gynradd ac roedd ei waith gwirfoddol yn
sicrhau ei le fel un o hoelion wyth ei ddinas. Roedd Bleddyn
yn ymwelydd cyson â’r Ystrad ac wrth gwrs yn hoffi ymweld â
Chlwb y Gleision a Chlwb Golff y ‘Celtic Minor’ - y Palleg i chi
a fi. Cofiwn amdano fel gŵr bonheddig a hynaws ac fel Cymro
cadarn. Da was, da a ffyddlon.
LLONGYFARCHIADAU
Llongyfarchiadau i Carol Lewis, Parc Tawe, ar gyrraedd carreg
filltir nodedig yn 80 oed. Gwraig ei milltir sgwâr yw Carol ac
mae yn wyneb cyfarwydd a phoblogaidd yn y pentref. Bu Carol
yn gweithio am gyfnod hir yn y Tic Toc a sawl gweithle arall cyn
iddi ymddeol fel ysgrifenyddes cwmni bysys Longs yn Abercraf.
Mae ganddi un ferch, Helen a dau o wyrion, sef Gruff a Huw
sy’n byw yn y Drenewydd. Mae gwaith gwirfoddol Carol yn
niferus ac mae hyn yn adlewyrchu ei chymeriad llawen. Mae
ganddi lu o ddiddordebau sy’n cynnwys garddio a mwynhau
disgled neu ddwy gyda’i ffrindiau. Pen-blwydd hapus Carol a
dymuniadau gorau oddiwrth bawb yn y pentref.
CWIS Y MIS
1. Ym mha flwyddyn agorodd Eglwys Sant Cynog ei drysau ar
gyfer cynnal gwasanaethau am y tro cyntaf?
2. Ble yn y pentref mae’r Bont Wen neu Bont y Doctor?
3. Pa gysylltiad sydd rhwng y Parchg Thomas Levi â’r Ystrad?
ATEBION MIS EBRILL
1. Cafodd Oddfellows St. ei enwi yn dilyn sefydliad Urdd
Annibynnol yr Oddfellows.
3. Agorwyd Swyddfa Bost Cwmgiedd yn 1937
4. Mae’r ‘Machine’ i’w weld ar fynydd y Drym.

LLONGYFARCHIADAU KEVIN WYN
Mae Kevin, mab Val a Raymond Davies, Palleg Road newydd
ddathlu pen-blwydd nodedig. Gan fod Kevin yn hoff iawn o
bartïon byddai wedi bod wrth
ei fodd yng nghanol hwyl a
sbri parti i ddathlu ei benblwydd arbennig, fel oedd hi
deg mlynedd yn ôl ar achlysur
ei ben-blwydd yn 40 oed.
Gwaetha’r
modd
mae
pethau’n wahanol y tro yma
gyda’r holl gyfyngiadau sydd
mewn grym. Serch hynny,
mae’n siŵr gennym i Kevin
gael diwrnod wrth ei fodd gyda
chyfarchion ac anrhegion yn
cyrraedd o bob cyfeiriad.
Dathliad gwahanol mae’n siŵr
ond gobeithio y bydd pethe yn well y tro nesa’. Edrychwn
ymlaen at hynny a gweld gwenau siriol Kevin yn goleuo ac yn
cynhesu calonnau pawb o’i gwmpas.
Pob dymuniad da Kevin.
CYDNABOD LLAFUR CARIAD RHYS
Roedd gwasanaeth y Sulgwyn yn y Wern ar 23 Mai yn gyfle i
ni, aelodau, gyflwyno rhodd fechan i Rhys fel arwydd o’n diolch
a’n gwerthfawrogiad am ei gyfraniad mawr i’r Wern dros gyfnod
o hanner can mlynedd. Droeon pwysleisiwyd mai un teulu
ydym yn y Wern a phawb yn gytûn, yn cefnogi’n gilydd, yn
gwneud eu rhan er lles a budd, a neb yn tynnu’n groes a
phawb yn gwneud eu rhan, er lles a budd y teulu.
Ond mae’n wir i ddweud hefyd na fyddai cystal arnom oni
bai am ymdrechion clodwiw Rhys ar hyd y blynyddoedd fel
Diacon, Ysgrifennydd, Ymddiriedolwr a chyfaill didwyll i bob un
ohonom ac mae Kath, ei briod yr un fath. Mae aelodau fel Rhys
yn amhrisiadwy. Diolch amdano. Dyma Farnabas yn wir: ‘’Dyn
da, yn llawn ffydd ac ysbryd’’.

YSTALYFERA
LLONGYFARCHIADAU MAWR I RAY, HEOL Y WERN
Flynyddoedd yn ôl, cyffredin iawn oedd yr ymadrodd ‘’cant
namyn deg’’ ond y dyddiau hyn mae’n fwy naturiol i hepgor yr
ymadrodd ac i ddefnyddio, yn syml iawn, y term ‘’naw deg’’. Ta
waeth, a bod un yn cyrraedd carreg filltir mor nodedig, boed
yn gant namyn deg neu’n naw deg, mae’n oedran mawr ac yn
dipyn o gamp. Person felly yw Mrs Ray Phillips, Heol y Wern.
Roedd y postmon yn llwythog iawn yn dringo’r grisiau i’w
chartref clyd a chynnes ar 6 Mai. Tebyg iawn bod mwy nag un
ffactor yn cyfrif dros fyw’n hir ar y ddaear a mynd yn bell tu
hwnt oed yr addewid. Awgrymir bod un yn bwyta’n iach, cadw’n
brysur a’r meddwl yn effro, ac eto cael agwedd bositif ac
ymddiddori yn yr hyn sy’n digwydd o’n cwmpas. O nabod Ray
mae’r rhain i gyd yn wir amdani. Nid yw’n syndod yn y byd felly
bod Ray ar hyd y blynyddoedd wedi cael nerth ac iechyd i
gyrraedd carreg filltir mor arbennig. Mae’r cyfarchion oll,
ynghyd â’r torchau o flodau mae Ray wedi derbyn yn tystio’n
hyfryd iawn i’w phoblogrwydd ac i’r parch eithriadol sydd gan
ei ffrindiau ym mhob man tuag ati.
Yn naturiol, mae Ray mor ddiolchgar i bawb gofiodd am ei
phen-blwydd ac am ei haelioni tuag ati. Bydd Ray yn cofio am
lawenydd y dydd mawr am weddill ei dyddiau a’n dymuniad fel
ffrindiau sydd yn meddwl y byd ohoni yw y caiff nerth ac iechyd
am flynyddoedd.

Gareth Hopkin yn cyflwyno rhodd i Rhys Williams

GODRE’R GRAIG
Mae Cynghorwyr Castell-nedd Port Talbot wedi cytuno ariannu
adroddiad ychwanegol ar risg tirlithriad arweiniodd at gau
Ysgol Gynradd Godre’rgraig. Bydd arbenigwyr yn ymchwilio
ymhellach ac yn cynnig argymhellion ar gyfer y dyfodol.
Caeodd yr ysgol ddwy flynedd yn ôl ar ôl i ddaearegwyr sylwi
bod tip Cilmaengwyn yn ansefydlog ac yn beryglus yn dilyn
glaw trwm parhaus. Cytunodd y Cynghorwyr dalu £20,000 i
gwmni ESP i adrodd ar y canlynol :
• Clirio’r tip yn gyfan gwbl.
• Symud peth o’r sbwriel glo ac ychwanegu ffosydd i gario dŵr
o’r safle.
• Dymchwel yr ysgol a chynnig y safle i’r gymuned i’w
ddefnyddio er budd y trigolion.
7

Gerald Morris sgoriodd y cais fuddugol ar gae San Helen a Will
Jones a’i trosodd - y ddau asgellwr yn nhîm Cwmllynfell a
enillodd Bencampwriaeth Gorllewin Cymru yn 1959. Yna
diflannodd Gerald dros y ffin i Loegr. Ond chwedeg mlynedd
yn ddiweddarach, yng nghanol mis Mai eleni, daeth nôl i gwrdd
â’i hen gyd-chwaraewyr ar Barc y Bryn - Will Jones, Darrell
Thomas, Roy Manning, Phil Owen, Brian Morris a Royden
Morgan. Roedd fel ddoe, y blynyddoedd hen ddiflannu. Diolch
i Royden am drefnu’r aduniad hwylus.

Risg isel
Mae’r adroddiad yn nodi mai risg isel sydd i gartrefi a’r fynwent
yng Ngodre’r-graig o’r domen ond mae’r hyn ddigwyddodd yn
Aberfan yn 1966 ac yn y Rhondda’n ddiweddar wedi codi
amheuon am ddiogelwch pob tomen sy’n weddill yng
Nghymru.
‘’Os oedd y safle yn beryglus i athrawon a phlant sut oedd
yn ddiogel i’r gymuned’’, holodd y Gynghorwraig lleol Rosalyn
Davies.
Atebodd David Griffiths, adran peirianneg a thrafnidiaeth y
Cyngor trwy ddatgan nad oedd bwriad codi tai neu neuadd
gymunedol ond yn hytrach ardal werdd neu gynefin naturiol.
Bydd rhaid aros tan ddarllen yr adroddiad yn llawn.
Cost debygol clirio’r domen yw £4 miliwn a’r amser i’w glirio
tua 2 flynedd. Dros dro mae’r ysgol wedi cau a bydd
canlyniadau’r adroddiad EPS yn hwyluso’r penderfyniad
terfynol. Mae’r disgyblion yn cael eu haddysg yn Ysgol
Gymunedol Cwmtawe ym Mhontardawe ar hyn o bryd.

CWMLLYNFELL
CLEIFION
Gwellhad buan i Mr Ivor Davies, Lewis Avenue, sydd nôl adre
ar ôl derbyn triniaeth yn yr ysbyty. Dymunwn yn dda hefyd i
Mrs Jean Lewis, Heol y Bryn, ar ôl cwymp yn ei chartref a
llongyfarchiadau iddi ar ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed.
Mae Mrs Mari Bennet, Gwernant, yn yr ysbyty ar hyn o bryd.
Gobeithio’n wir y bydd adre cyn bo hir.
GWASANAETH
Ar ôl pedair blynedd ar ddeg o wasanaeth yn siop C.K. yn y
pentre’, penderfynodd Mrs Dorina Barber roi’r gore iddi. Bydd
yna golled fawr ar ei hôl. Roedd mor hawddgar a chydwybodol
fel postfeistres yn ateb pob gofyniad â sicrwydd. Pob dymuniad
da iddi i’r dyfodol. ‘’Multumesc Dorina’’ (‘’Diolch Dorina’’ yn iaith
Rwmania).
ADUNIAD CHWARAEWYR

Rhes gefn: Brian Morris, Darrel Thomas, Roy Manning,
Royden Morgan
Rhes flaen: Will Jones, Gerald Morris, Phil Owen.
(Llun: Dylan Evans)
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YR ALLT-WEN
AELOD SENEDDOL
Llongyfarchiadau gwresog i Sioned Williams, Clos Llwynallt ar
gael ei hethol yn AS Rhanbarth Gorllewin De Cymru dros Blaid
Cymru.
Yn enedigol o Rymni, addysgwyd yn Ysgol Gymraeg
Cwmbran, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac yna graddio o
Brifysgol Aberystwyth gyda chydanrhydedd Cymraeg a
Saesneg, ac wedyn diploma ôl-radd mewn newyddiaduriaeth
o Brifysgol Caerdydd.
Yn hynod o weithgar yn yr ardal mae Sioned yn Gynghorydd
Cymuned dros yr Allt-wen, yn Gadeirydd Cyngor Cymuned
Cilybebyll ac yn Llywodraethwraig yn Ysgol Gyfun Ystalyfera
Bro Dur. Bu’n Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg
Pontardawe am bum mlynedd.
Ers llynedd mae wedi bod yn ddiwyd iawn yn gweithio ar
bwyllgor yn yr Allt-wen sy’n helpu pobol trwy siopa iddynt, nol
presgripsiynau a ffonio pobol unig.
Bu am gyfnod yn Newyddiadurwr a Chynhyrchydd gyda’r
BBC ac wedyn yn Rheolwr Cyfathrebu a Datblygu, Academi
Hywel Teifi, yn trefnu gweithgareddau a chyrsiau cymunedol
ar hanes a diwylliant Cymru a rheoli Tŷ’r Gwrhyd sy’n cefnogi
siaradwyr a dysgwyr Cymraeg o bob oed.
Bu hefyd yn adolygu a sylwebu ar y celfyddydau a’r
cyfryngau i radio, teledu a chylchgronau Cymreig.
Yn aelod ffyddlon iawn o Gapel Soar, Pontardawe mae’n
athrawes Ysgol Sul a’n flaenor yno.
Yn olaf ond nid y lleiaf pwysig Sioned yw Cadeirydd
Pwyllgor y Llais.
Dymunwn yn dda iawn iddi yn ei swydd newydd. Mae
Sioned yn briod â Daniel sydd yn hanu o un o hen deuluoedd
yr Allt-wen, sef yr Hopciniaid, Ffarm Alltwen Ganol a mae
ganddynt ddau o blant - Lowri a Dewi.
CYMORTH CRISTNOGOL
Daeth rhai o aelodau capeli’r Alltwen a Soar-Maesyrhaf ynghyd
ar Zoom am 11 o’r gloch fore Gwener, 14 Mai ar gyfer bore
coffi Cymorth Cristnogol.
Arweiniwyd y bore gan ein gweinidog y Parchg Gareth
Morgan Jones ac ef gyflwynodd Mari McNeill, Pennaeth
Cymorth Cristnogol a Cynan Llwyd, Swyddog Ysgogi Eglwysi
a Chodi Arian.
Soniodd Mari am apêl CC a’ r ffocws ar Kenya. Oherwydd
newid hinsawdd mae sychder mawr, dim tyfiant cnydau, da
byw yn colli gwerth ac mae’n rhaid teithio yn bell iawn i gasglu
dŵr.
Roedd ffilm CC eleni yn son am Florence. Roedd rhaid iddi
deithio 6 awr bob dydd i ôl dŵr golchi a choginio. Trwy gymorth
CC adeiladwyd argae pridd yn y pentref ac felly sicrhawyd
gardd gymunedol. Mae’n rhaid stopio’r argyfwng hinsawdd.
Mae CC yn nodi tri chwarter canrif o’i bodolaeth a
chomisiynwyd Meilyr Geraint i ysgrifennu cân gyda’r geiriau
pwrpasol iawn ‘’Agor di ein llygaid, Arglwydd’’.
Rhowch yn hael i’r elusen deilwng hwn; bydd y gronfa ar
agor tan 27 Mehefin.
GWELLHAD BUAN
Dymunwn adferiad buan iawn i Eileen Harris, Heol Ynysymond
sydd ar hyn o bryd yn yr Ysbyty.

MERCHED Y WAWR PONTARDAWE
Yn Nhŷ’r Gwrhyd ar brynhawn Llun, 17 Mai braf oedd i rai
ohonom gael y cyfle i ddod at ein gilydd a hynny am y tro cyntaf
ers mis Medi. Y pwnc dan sylw oedd ‘Pethau diddorol i ni’.
Dangosodd Pamela Thomas albwm ffotograffau roedd ei
hwyres Chloe wedi crynhoi iddi ar gyfer ei phen-blwydd yn 80
llynedd. Lluniau o Pamela ar hyd y degawdau o’i babandod
hyd at heddiw a phob tudalen a chyfarchion addas iawn.
Anrheg hyfryd!
Dewis Susan Davies oedd darn o lwyn pigog iawn o
Batagonia a cherrig tlws o afon Camwy sy’n ei hatgoffa o’i
thaith fythgofiadwy yno pum mlynedd yn ôl.
Pan ddarllenodd Elizabeth Jones yr erthygl am ymweliad
Côr Meibion Rhos i Birmingham Alabama yn rhifyn mis
diwethaf o’r Llais a sôn am y grŵp Black Voices fe’i hatgoffwyd
am ymweliad y grŵp hwn â Chapel yr Allt-wen. Gwnaeth un o’r
caneuon argraff ddofn ar Elizabeth ac mae’n gynwysedig yn y
llyfr ‘The Prophet’ gan Kahlil Gibran, bardd, a’i farddoniaeth
wedi’i drosi i ugain iaith, athronydd ac arlunydd (cymharwyd ef
â William Blake gan Auguste Rodin).
Llyfr nodiadau gwersi ei hen fam-gu, Mary Llewelyn a oedd
yn athrawes yn Ysgol yr Eglwys, Bryncoch yn 1870 oedd gan
Nest Davies. Dangoswyd enghreifftiau cywrain o fapiau o India
a Cape Colony, symiau rhannu hir, dadansoddi a dosbarthu
brawddegau a gwersi crefyddol.
Mae’n drueni bod ein tafodiaith yn marw mas, a dyna beth
oedd gan Gwyneth Griffiths sy’n hanu o Lanuwchllyn i’w
dangos i ni, geiriau oedd yn ddiarth i’r gweddill ohonom megis
hwrdio, dogio, piwsio, bagio, rhugno, ffagio, cyffio, lysti, moni,
gwsno a nogio. Roedd pob eitem yn wahanol a diddorol iawn.
Llongyfarchiadau gwresog i Susan Davies ar fod yn un o
enillwyr Croesair Cwis cylchgrawn ‘Y Wawr’.

Morris Jones. Bu’r ddau yn pregethu’n gyson yn Soar dros y
blynyddoedd ac yn gyfeillion ac yn gefn i nifer ohonom.
Diolchwn am eu bywydau a’u gwasanaeth, ac am eu
cefnogaeth i’r achos yn Soar bob amser.

PONTARDAWE

Sioned a Daniel yn y Senedd

Y TABERNACL
YN YR YSBYTY
Dymunwn wellhad buan i Gwynne Griffiths, ein Hysgrifennydd,
sydd ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Singleton.

DIOLCH
Wedi cyfnod hir o orfod rhoi’r gorau i gwrdd â’n gilydd ar gyfer
gwasanaethau yn y capel, mae’n hyfryd cael dod at ein gilydd
eto wedi i ni ail-agor y Capel ers y Pasg. Mae ein diolch yn fawr
i’n blaenor Hywel Wyn Davies am sicrhau bod yr holl
drefniadau diogelwch yn eu lle a’r gwasanaethau wedi eu
trefnu. Roedd yn hyfryd cael croesawu Rhodri Wyn Phillips,
cydlynydd eglwysi cylch Tawe, Nedd a Chrai, atom i bregethu
ar Ddydd Sul 16 Mai a chael y cyfle i ddiolch iddo wyneb yn
wyneb am fod mor weithgar yn trefnu gwasanaethau a
gweithgareddau ar-lein a dosbarthu pecyn addoliad i’r holl
aelodau yn ystod y cyfnod clo.
LLONGYFARCHIADAU!
Sioned yn tyngu llw yn y Senedd wrth ddod yn Aelod o’r
Senedd yng nghwmni ei gŵr a’i chyd-flaenor yn Soar, Daniel.
Llongyfarchiadau mawr i’n blaenor Sioned Williams am gael
ei hethol yn Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Orllewin De
Cymru yn yr etholiad fis Mai. Bydd Sioned yn llefarydd ei phlaid
dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb - materion
sydd yn gwbl berthnasol i’w daliadau Cristnogol a rhai y mae’n
teimlo’n angerddol drostynt. Mae pawb yn Soar yn falch iawn
y bydd gan ein hardal lais egwyddorol a chryf yn y Senedd.
Pob dymuniad da i Sioned gyda’r gwaith pwysig hwn.

CYMORTH CRISTNOGOL
Cafwyd gwasanaeth undebol i nodi Wythnos Cymorth
Cristnogol yn Soar ar ddydd Sul 9 Mai dan arweiniad y Parchg
Steffan Jones. Codwyd £231 at apêl Cymorth Cristnogol.
Diolch i bawb am eu cyfraniadau.
MAER A DIRPRWY FAER

DIOLCHIADAU
Diolch i Hywel Wyn Davies am ein gwahodd dros y misoedd
diwethaf i ymuno â nhw yn eu gwasanaethau yn ‘Soar’. Rydym
yn gwerthfawrogi’r croeso’n fawr.
Ein diolch hefyd i aelodau ‘Saron’, Rhyd-y-fro am ymuno â ni
yma yn y Tabernacl. Braf yw cael cyfle i ddod at ein gilydd yn
ystod y cyfnod anodd yma.
OEDFAON MIS MEHEFIN (10.30 Y BORE)
6 Mr Eifion Walters
13 Y Parchg Patrick Baker
20 Y Parchg Clive Williams
27 Mr Eilir Jones
SOAR
CYDYMDEIMLAD
Mae’r holl aelodau yn anfon eu cydymdeimlad dwys at
deuluoedd dau weinidog annwyl, deallus ac ysbrydoledig sydd
wedi ein gadael: y Parchg Cynwil Williams a’r Parchg Derwyn

Rebeca Phillips,
Maer Pontardawe

Hywel Wyn Davies,
Dirprwy Faer Pontardawe

Llongyfarchiadau mawr hefyd i’n blaenor Hywel Wyn Davies
ar gael ei ethol yn ddirprwy Faer Pontardawe ac i Rebeca
Phillips, wyres Margaret a John a chyn-ddisgybl yr Ysgol Sul,
ar gael ei ethol yn Faer ein tref.
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GELLI-NUDD
YSGOL GYNRADD Y RHOS
Mor braf, ers rhai wythnosau bellach, yw gweld a chlywed y
plant yn chwarae ar fuarth Ysgol Gynradd y Rhos. Bu’r
misoedd diwethaf yn heriol iawn i staff yr ysgol ac i’r plant a’u
rhieni. Rwy’n siŵr eu bod oll yn falch iawn i ddychwelyd at ryw
fath o normalrwydd. Gobeithio y daw’r flwyddyn academaidd
hon i ben ar nodyn gobeithiol ac ni fydd amharu pellach ar
addysg a rhyddid y plant.
GWASANAETHAU RHITHIOL
Mae nifer o aelodau Capel yr Allt-wen wedi ymuno, yn ystod y
cyfnod diweddar, ag aelodau Soar-Maesyrhaf, Castell-nedd
mewn gwasanaethau rhithiol. Diolch i’r Parchg Gareth Morgan
Jones am ein harwain mewn addoliad ac am wasanaethau
bendithiol drosben. Er hynny, edrychwn ymlaen yn eiddgar at
ddychwelyd at ein hen ffordd o addoli pan fydd y capeli’n agor
yn raddol ac yn ddiogel.
EGLWYS Y PLWYF
Da clywed bod y Parchg Jayne, Ficer Cilybebyll yn gwella ar
ôl dioddef o Covid 19 ym mis Rhagfyr a’i bod yn edrych ymlaen
at ddychwelyd yn raddol at ei gwaith. Mae’n ddiolchgar iawn i
bawb am eu gweddïau yn ystod ei salwch ac am y cardiau,
blodau a’r negeseuon lu a anfonwyd ati.
RHAGLEN DEI TOMOS

RHAGLEN ‘SGORIO’, S4C
Mae gyrfa bêl-droed Emily Richards, Heol Castell-Nedd yn
mynd o nerth i nerth. Gwelwyd hi yn ddiweddar ar raglen
‘Sgorio’, S4C. Sgoriodd hi bedwaredd gôl tîm pêl-droed
merched Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn erbyn Y Fenni
gan sicrhau buddugoliaeth haeddiannol i’w thîm o bedair gôl i
ddwy.
GWELLHAD BUAN
Mae’n dda clywed bod Siân Hart, Heol Newydd, yn gwella ar
ôl cael llawdriniaeth yn ddiweddar ar ei throed. Mae Alun Pugh,
Ashwood Drive hefyd ar wellhad ar ôl treulio cyfnod yn yr
ysbyty.
CRICED
Mae gyrfa Gwenan Davies, y cricedwr o Gwmtawe yn mynd o
nerth i nerth a derbyniodd, yn ddiweddar, gytundeb proffesiynol
gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr Mae’n chwarae ar hyn o
bryd dros Swydd Warwick a Central Sparks ond dysgodd ei
chrefft gyda Chlwb Criced Clydach a Chriced Cymru. Mae
Gwenan yn gweithio’n llawn amser fel pennaeth criced i
ferched yn Ysgol Amwythig ac mae’n bwriadu parhau yn y
swydd er gwaetha’i chytundeb proffesiynol. Dywed Gwenan ei
bod yn ddiolchgar iawn i’w hyfforddwyr yng Nghymru, Alan
Jones, John Derrick ac Aimee Rees am eu hanogaeth a’u
cefnogaeth. Roedd Clwb Criced Clydach fel ail gartre’ iddi ar
un adeg ac mae’r profiadau gafodd hi yno wedi ei harwain at
ei llwyddiant presennol. Bydd Gwenan yn cymryd rhan mewn
cystadleuaeth gyffrous, gynhyrfus yn ystod yr haf, ‘Y Cant’, pan
fydd sêr y byd criced yn dod ynghyd yng Ngerddi Soffia,
Caerdydd i gystadlu. Edrychwn ymlaen at glywed mwy o dy
hanes di, Gwenan! Mae Gwenan yn perthyn i un o hen
deuluoedd, Gelli-nudd, yn ferch i Elizabeth (George) a Kim ac
yn wyres i’r diweddar Eluned a Bill George, Craig Gelli-nudd.

RHYDYFRO
DYMUNIADAU GORAU
Estynnwn ein dymuniadau gorau i Raymond Jenkins ar ôl cael
triniaeth yn ysbyty Singleton.

‘Cefn Celfi’. Darlun Mike Jones
Roedd eitem Gareth Richards ar raglen Dei Tomos yn
ddiweddar yn hynod ddiddorol. Cyfeiriodd y cyflwynydd at
erthygl Gareth yn Llais Hydref 2020, ‘Cofio’r Celfi ar y Rhos’
ac at ‘Cefn Celfi’, sef llyfryn Brian Lodwick, Mynachlog Nedd,
cyn offeiriad yn yr Eglwys yng Nghymru, am hanes ffermdy
Cefn Celfi, Rhos, Pontardawe a’r ardal o’i gwmpas. Soniodd
Gareth am gynnwys y llyfr a chyfeiriodd hefyd at Thomas
Jones o’r Allt-wen (1910-1972), llenor ac ysgolhaig, a chyn
Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a gofnododd yr
hanes yn ystod y ganrif ddiwethaf mewn cylchgronau a
chyhoeddiadau lleol. Mae ein dyled yn fawr iddo. Mae’r sgwrs
yn werth ei chlywed a diolch i Gareth am ein hatgoffa am hanes
cyfoethog ein hardal. Mae’r sgwrs ar gael i’w chlywed eto ar
BBC Sounds a gellir archebu copi o lyfr Brian Lodwick drwy
gysylltu â papurbrollais@gmail.com

TAITH GERDDED
Taith hamddenol y mis hwn. Dechrau’r daith o Heol Gelynnen,
ac i chi sy’ ddim yn adnabod y lle -”Holly Street”, gerllaw’r
Ganolfan Celfyddydau lle y roedd safle hen ffermdy ‘Ynys
Gelynnen’ arfer bod. Ymlaen heibio capel Soar a hen gapel
bach Gosen ar y dde.

CLWB PÊL-DROED RHOS
Mae Clwb Pêl-droed Rhos yn chwilio am chwaraewyr newydd!
Merched Blynyddoedd ysgol 2-5. Sesiwn hyfforddi bob nos
Fawrth o 6 tan 7 o’r gloch
Bechgyn Blwyddyn 3. Sesiwn hyfforddi bob bore Sadwrn am
9.30 am.
Lleoliad: Parc Rhos
Cysylltwch â Gareth John Davies ar 07779595222.
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Ôl yr hen odyn galch ger y gamlas
Edrychwch allan am ôl yr hen odyn galch ar y chwith, ac ar y
dde yr oedd arfer bod capel y Wesleaid Saesneg a agorwyd
yn 1906 a chaewyd yn 1995. Wrth ei ochr roedd hen dodd-dy
(foundry). Troi i’r chwith a dyma ni wrth y “cnel”. Yn y man
gwelir safle’r yr hen waith nwy, ac agorwyd Parc Cae Pandy

yma - lle i blant bach chwarae. Yma safai’r pandy (lle i olchi
gwlân).
Ymlaen heibio’r twr uchel eglwys San Pedr, sydd uwch ein
pennau a cherdded heibio adeilad hynaf y dre: yr hen fragdy a
gaewyd tua 1945.
Croesi’r heol, heibio’r siopau, ac ysgol newydd Cwmtawe
a’r caeau chwarae a godwyd ar safle hen waith haearn y
Gilbertsons, nes gweld y gamlas yn dod i’r golwg eto. Cerdded
wrth ei ochr a chân yr adar uwch fy mhen.
Yr oeddwn wedi gobeithio gweld Glas y Dorlan ond dim lwc.
Cyrraedd y bont a’r loc nesaf a heibio fferm ‘Y Green’ a chae
rygbi Trebannws.
Yr oedd hi’n dechrau twymo a braf oedd bod dan gysgod y
coed. Wrth agosáu at Glydach, yr oeddwn yn genfigennus o’r
gerddi oedd i’w gweld o lwybr y gamlas, yn enwedig yr un â’r
cwrwgl. Er mwyn cwblhau’r gylchdaith bu rhaid i mi ddod yn ôl
ar hyd y ffordd fawr, ac fel yr ydych yn gwybod yr wyf yn hoff o
fynwentydd, a gelwais ym mynwent Coed Gwilym ac ymweld
â nifer o feddau ffrindiau a thylwyth.
O dawelwch y fynwent, nôl i sŵn y traffig ac erbyn cyrraedd
sgwâr Trebannws yr oeddwn mor falch i allu troi yn ôl lawr i’r
gamlas eto a chwblhau’r daith yn ddiogel.
CAPEL Y BARAN
Am dros ddau gan mlynedd mae’r hen adeilad yma wedi bod
yn “babell y cyfarfod” yn ddi-dor, hyd yn oed ym mlynyddoedd
blin y ddau ryfel byd. Roedd y capel yn wyliwr tawel ar
Abertawe’n fflam yn y Blitz a barodd am dair noswaith ym Mis
Chwefror 1941. Er bod Abertawe tua 9 milltir o’m cartre’ mae
gen i gof plentyn o’r llestri ar y ddreser dderw yn clecian pan
oedd y bomiau’n ffrwydro yn y ddinas. Cafodd 230 o bobl eu
lladd a 397 eu hanafu. Wedi i’r sirens swnio’r ‘’allclear’’ daeth
pawb allan o ddiogelwch tybiedig y cwtsh dan stâr a mynd i’r
gwely. “A bu hwyr a bu bore’r dydd cyntaf” o’r bomio. Cofia
pawb ohonom y ddefod o dynu’r ‘blinds’ du i guddio golau
melyn yr hen lampau olew. Nid oes cofnod ysgrifenedig nac ar
lafar, hyd y gwn i, fod y capel wedi cau ei ddrysau adeg y Ffliw
Sbaeneg hyd yn oed, 1918-19. Ond, mae’r beddau yn y
fynwent yn awgrymu nad oedd ardal anghysbell y Baran wedi
osgoi’r pandemig hwnnw. Ni chlywais neb erioed yn sôn am y
lle fel ‘’capel’’ neu ‘’eglwys’’ ond fel ‘’y Tŷ Cwrdd’’. Cwestiwn
nhad-cu yn ei henaint oedd, ar ôl inni ddod adre o oedfa, oedd
“Pwy oedd yn y cwrdd heno?” Yr ymadrodd yma’n mynd yn ôl
i gyfnod yr erledigaeth ar yr Anghydffurfwyr pan oeddynt yn
cyfarfod yn gyfrinachol mewn tai ac adeiladau ar y ffermydd
diarffordd. Roedd hynafiaid y rhai a sefydlodd yr achos yn
ddisgynyddion i’r rhai a sefydlodd yr achos yng Ngellionnen yn
1692, dim ond tair blynedd ar ôl i’r llywodraeth basio’r Ddeddf
Goddefiad (Toleration Act) i ganiatáu Anghydffurfwyr gwrdd i
addoli yn eu ffordd ei hunain. Mae llwch hynafiaid llawer o’r
rhai a sefydlodd yr achos yn y Baran yn gorffwys yn hedd y
fynwent yng Ngellionnen. Yn 1805 roedd nifer wedi gwahanu
o’u cyfeillion yng Ngellionnen oherwydd eu bod yno wedi troi
at Undodiaeth. Mae’r unig ddogfen ysgrifenedig sydd wedi
goroesi yn dweud yn glir eu bod yn gyfarwydd o’u gwreiddiau
oherwydd cyfeirir at y tŷ cwrdd fel ‘’a place of worship for Welsh
Dissenters’’. Cyfeiria rhai sylwebyddion at yr ymwahanu
oherwydd eu safiad dros athrawiaeth y drindod o Gellionnen
fel schism. Dwy’n credu fod hwnna yn air rhy gryf ac yn
gamarweiniol. Gwell gen i sylw Dr John Thomas, Lerpwl a
oedd yn weinidog yn Addoldy Glyn-nedd yn agosach i’r ystyr,
ac a gofnododd yn ei gyfrolau pwysig Hanes Annibynwyr
Cymru fod yr ymadael yn ‘’un heddychlon’’. Mawr yw ein braint
sy’n addoli yma heddiw i gynnal yr achos o barch i’n hynafiaid.
Edrychwn ymlaen at ail-ymgynnull cyn bo hir.
E.W.

CLYDACH
SIARAD CYHOEDDUS
Dyma dîm Siarad Cyhoeddus (Blwyddyn 10) Ysgol Gymraeg
Bryntawe a gyrhaeddodd rownd derfynol Prydain o
gystadleuaeth siarad cyhoeddus ESU(English Speaking
Union). Eleni cynhaliwyd y gystadleuaeth yn rhithiol. Steffan
Thomas oedd y cadeirydd, Jonah Eccott y cwestiynwr a’r
siaradwr oedd Sonny Tregembo. Roeddent wedi mwynhau’r
profiad wrth ennill y rowndiau rhanbarthol a chenedlaethol ac
yn ddiolchgar i Mr Chris Shaw, Pennaeth yr Adran Saesneg
am eu helpu.

MARCHNAD AWYR AGORED CYNNYRCH LLEOL
Cynhelir marchnad ar Faes Parcio Neuadd Gymunedol
Clydach ar fore Sadwrn, 5 Mehefin rhwng 10-12.30. Gwerthir
cwrw lleol, teisennod a bara, gwaith celf a llyfrau. Bydd cyfle i
ymweld â’r Ardd Gymunedol a bydd stondin Tŷ’r Gwrhyd yn
gwerthu llyfrau a nwyddau Cymraeg. Darperir lluniaeth ysgafn
(te, coffi a chwn poeth) gan y Bocs Bwyd, cerbyd arlwyo
newydd y Cyngor. Trefnir gan Gyngor Cymuned Clydach.
MERCHED Y WAWR
Yn ystod mis Mai cynhaliwyd yr Ŵyl Haf ar lein a chafwyd
diwrnod arbennig yn gweld a gwrando ar y gwahanol
gystadlaethau. Roedd nifer y bobl oedd wedi cystadlu yn uchel
iawn ac roedd ôl gwaith aruthrol gan fod llawer o’r ffilmio a’r
cyfweliadau/beirniadaethau wedi ei wneud ym mlaenllaw.
Rydyn yn ddyledus iawn i Tegwen Morris a’r holl staff am eu
paratoi trylwyr. Ymhlith yr enillwyr roedd aelodau o Ranbarth
Gorllewin Morgannwg wedi serennu, Catrin Stevens yn ail am
erthygl i’r Wawr, Grace Birt gyda’i dawn arferol o gynllunio
cerdyn Nadolig, Elaine Waghorn o’n cangen ni am bennill ar
gyfer y cerdyn a Denise Rees o Gangen Treboeth am lun
doniol.
Ein helpu i baratoi basgedi blodau oedd Brian Jones fod i’w
wneud ond oherwydd taw dros Zoom oedd y cyfarfod
dewisodd siarad am Lwyau Caru. Arferai fod yn ddarlithydd yng
Ngholeg Pencoed cyn ymddeol. Gwelwyd rhai o’r llwyau caru
oedd wedi eu gwneud a chawsom eglurhad ar rai o’r symbolau
traddodiadol a geir arnynt.
Braf gweld rhagor o’n haelodau wedi ymuno gyda ni ar
Zoom am y tro cyntaf ynghyd â rhai aelodau o ganghennau
eraill. Efallai erbyn Mehefin cawn gwrdd tu allan. Diolch i bawb
sydd wedi cefnogi i allu parhau gyda gwaith Merched y Wawr
drwy’r pandemig.
Ebrill oedd mis CURO’R CORONA yn Camu a tharged o
filiwn - chyhoeddwyd bod y cyfanswm yn 145,144,798 gwych
iawn. Gobeithio byddwn yn dal i Gamu Mlan.
SIOP SIARAD
Drwy ran fwyaf o’r pandemig mae grŵp bach a arferai gwrdd
yn Nhŷ Croeso i ymarfer siarad Cymraeg wedi bod yn cwrdd
dros Zoom. O dro i dro cawn thema i’r cyfarfod ac mae’n
syndod faint o wybodaeth rydyn yn gallu rhannu gyda’n gilydd.
Yn ystod mis Mai rhanodd Liz Rosser ei phennill / odl syml am
fis Mai.
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MIS MAI
Y gaeaf yw’r amser i aros yn ein tai
Ac eithrio’r ffermwyr sy’n gweithio yn y cae
Yn trwsio pob ffens a gât mwy neu lai
Os unrhyw beth yn anghywir arno fe fydd y bai.
Yn y gwanwyn mae wastad mis Mai
Nawr does dim angen i fod yn ein tai
Byddwn ni i gyd yn mynd i’r bae
I nofio a’r plant a chwarae.
Mae’ r planhigion yn dechrau tyfu nawr
Gobeithio byddan nhw’n dod yn fawr
Bydd cwningod bach ar doriad y wawr
Yn chwarae a sgipio ar y llawr.
Liz
PEN-BLWYDD HAPUS
Penblwydd Hapus i Dr Alan Cram ar
ddathlu pen-blwydd arbennig.
Dymuniadau gorau iddo a diolch
am bob dim mae e a Pam yn wneud
dros y gymuned yn Tŷ Croeso ac yng
Nghlydach. Hefyd gwyddom ei fod yn
cefnogi ffrindiau mewn ysgol yn
Tanzania lle mae’n mynd i ddysgu
am gyfnod yn rheolaidd ond
oherwydd Covid nid yw wedi gallu
mynd.
Yn nes ymlaen mae’n bwriadu
gwneud taith feicio noddedig i godi
arian i Gymorth Cristnogol.
CYMORTH CRISTNOGOL
Rhyfedd o fyd! Nôl i’r capel?
Wel fe’n gwahoddwyd i’r capel neu’r Neuadd yng Nghapel
y
Nant
adeg
Wythnos Cymorth
Cristnogol i fod yn
rhan o Emynathon.
Chwarae organ am
gyfnod bob dydd a
chyfle
i
bobl
gyfrannu a gwrando
ar eu hoff emynau a
darnau clasurol ar
yr organ fu Dr Fiona
Gannon. Gan fod
llawer o gymunedau
yn
wynebu
bygythiad
difrifol
gan Covid 19 ac
oherwydd
diffyg
cyfleusterau a phroblemau oherwydd y newid yn yr hinsawdd
roedd Fiona yn awyddus i gofio am bobl oedd wedi cael heriau
mwy na ni.
Sefydlodd gyfle i gyfrannu ar lein ar safle just giving
(tinyurl.com/yxvek67p)
a thalodd hynny ar ei
ganfed. Roedd ei hymdrech
wedi codi o leiaf £1,500.
Cafwyd hwyl nos Wener
yn ystod yr wythnos hefyd
gyda Robat Powell yn trefnu
cwis dwyieithog. Dilynwyd y
cwis gan Ocsiwn. Codwyd
£700 ar yr ocsiwn. Diolch i
bawb a gyfrannodd i
lwyddiant yr wythnos, i Dr
Alan
Cram
Cadeirydd
Pwyllgor
Cymorth
Cristnogol, i Robat a Fiona
ac i bawb a gyfrannodd arian. Dyw hi ddim yn rhy hwyr!
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CAPEL Y NANT
Cynhaliwyd Cannwyll y Nant bob Nos Fawrth, Hwyl a Joio
gyda’r plant bob pythefnos ,oedfa’r bore dros Zoom ers
misoedd bellach. Gyda’r rheolau yn dechrau llacio fe aethon
yn ôl i’r capel ar fore Sul Mai 16 am 10 o’r gloch. Roedd nifer
dda yn bresennol a thua ugain yn gwrando dros Zoom. Cafwyd
offer pwrpasol ar gyfer gwneud hyn ac mae’n amlwg bod y
dechnoleg i aros. Arweiniwyd yr oedfa gan un o blant Clydach
sef y Parchg Beti Wyn James, merch Walford a’r ddiweddar
Mary Davies. Magwyd Beti Wyn yn Hebron ac ar ôl dilyn cwrs
yn y coleg bu’n weinidog yn y Barri cyn symud i Gaerfyrddin
gyda thair eglwys o dan ei gofal. Mae Beti Wyn wedi cymryd y
gwasanaeth digidol o ddifrif ac mae’n paratoi un bob Sul ar
gyfer ei darlledu. Mae’n cynnal gwasanaethau yn y capel
hefyd. Mae nifer o bobl dros y wlad yn ddiolchgar am y
gwasanaeth yma sydd wedi bod o help mawr i nifer o addolwyr
pan mae drysau eu capeli wedi bod ar gau.
Braf oedd bod nôl yn y gymdeithas, ond yn dilyn y rheolau o
gadw pellter, gwisgo mwgwd, dim canu nac organ. Mae’r
rheolau yn parhau, mae’r haint yn dal yma.
Parchwn y rheolau a diolchwn pa mor dda yw hi arnom ni i
gymharu gyda nifer ar draws y byd sy’n brin- cydnabod y
gwyddom amdanynt sydd yn marw oherwydd dim ocsigen.
Diolchwn i bawb fu wrthi yn paratoi, gwneud yr asesiadau risg
i wneud yr achlysur yn bosibl, un hapus er braidd yn afreal.
Os carech ymuno gyda ni dros Zoom cysylltwch gyda’n
harweinydd, Robat Powell neu gydag Annette Hughes. (01792
843440)
YR EGLWYS FETHODISTAIDD
Roedd yr eglwys Fethodistaidd hefyd wedi cynnal oedfa ar 16
Mai ac yn bwriadu ail-afael ar 6 Mehefin am 3 o’r gloch yn y
Neuadd.

CAPEL GELLIONNEN
Croesawyd aelodau newydd i’r eglwys yn ddiweddar:
Gwennan, Delyth, Andy, John, Kay a Jane. Trefnwyd oedfa i’w
derbyn o dan ofal y bugail, Rory Castle Jones.

FELINDRE
NEBO
Oedfaon 10.30 y bore.
MIS GORFFENNAF
4 Mr Alun Brin
11 Y Parchg Desmond Davies
18 Y Parchg John Morgan
25 Y Parchg Vincent Watkins
MIS AWST
1 Y Parchg Rhys Locke
8 Y Parchg Glan Roberts
15 Y Parchg Brennig Davies
22 Y Parchg Meirion Evans
29 Y Parchg David Jones
YSBYTY
Yn y rhifyn diwethaf o’r Llais cyfeiriwyd at Marian Lewis sydd
wedi dychwelyd adref o’r ysbyty, ond erbyn hyn mae wedi
dychwelyd i ysbyty Singleton i dderbyn mwy o driniaeth. Mae
Phyllis Bell wedi derbyn galwad ffôn o Ysbyty Llanelli i ddweud
ei bod wedi torri asgwrn ar y pelfis ar ôl syrthio. Mae mab Glan
a Rowena Miles wedi teithio i ysbyty yn Aberystwyth i gael
triniaeth ar ei lygaid oherwydd bod ysbyty Glangwili yn rhy
brysur. Yn flin i glywed bod Iris Richard yn yr ysbyty ar ôl cael
triniaeth lawfeddygol gan ddymuno y bydd yn gwella’n fuan.
Fe fuom yng nghwmni Iris lawer gwaith pan oedd ei phiod, y
Cyng Ioan Richard yn Arglwydd Faer a hithau’n Faeres. Bu Iris
yn athrawes arbennig, a phlant yr ysgol yn meddwl y byd ohoni
yn Ysgol Gynradd Felindre a’i gwybodaeth mor eang wrth
ddysgu’r plant.
MARWOLAETH
Tristwch a galar ddaeth i aelwyd Llewelyn Williams, ‘Bazaar’
Rhydaman pan fu farw ei briod Janet. Roedd y siop yn
Rhydaman yn llawn nwyddau o bob math ac os nad oedd yn
bosib eu prynu ar y pryd byddant wedi eu cael mewn byr
amser, ac yr un modd ar y stondin yng Nghaerfyrddin. Felly
cydymdeimlwn yn ddwys gyda Llewelyn (Llew), Hywel, Mair a
Colin y plant a Siân, Alan a Louise y plant yng nghyfraith,
Llinos, Mair, Rhian a Delyth yr wyrion, hefyd Douglas brawd
Janet. Bu Llinos yn canu yn Eisteddfod Felindre gyda’i llais
melodaidd. Hefyd roedd Janet yn chwaer yng nghyfraith i John
Williams, Maestir Mawr, Salem ac yn aelod yn Nebo Felindre.
Blin oedd gennym glywed am farwolaeth y brawd Gwynfor
Evans o Bontarddulais. ‘Rydym fel cyfeillion yn cydymdeimlo
yn ddwys â’r teulu, sef Diane ei weddw, Siân a Kathryn yr
efeilliaid, Anne a Tracy ei ferched annwyl, Eifion ac Enid ei
frawd a chwaer-yng-nghyfraith, Mia a Matthew eu plant. Aeth
Gwynfor ac Eifion i Ysgol Gynradd Felindre pan oeddent yn
blant a buont yn byw yn 8 Bwlch y Gwin gyda’u rhieni Ben a
Ceinwen Evans. ‘Roedd Ceinwen yn un o deulu Fferm y
Myddfai, Felindre blynyddoedd yn ôl.
Dalier Sylw:- Os oes gan rywun hanes neu stori a diddordeb
i’r pentref a wnewch gysylltu â Phyllis Bell 01792 885634.
Diolch.

angenrheidiol a chanmoladwy yn y gymuned y maent yn eu
gwasanaethu.
CERDDORIAETH
Llongyfarchiadau i Carys Morgan, Waunsterw, Rhyd-y-fro, ar
ei llwyddiant wrth dderbyn Gradd 7 gyda theilyngdod yn
chwarae’r Corn Ffrengig, a hefyd Gradd 4 gyda rhagoriaeth yn
Canu. Mae Carys yn ddisgybl Bl 9 yn Ysgol Cwmtawe, yn ferch
i Catherine a Huw, ac yn wyres i Vivian a Judith Thomas.
CYFWELIADAU
Mewn erthygl, ac ar glawr cylchgrawn y Western Mail ar 1 Mai
braf oedd gweld llun brawd a chwaer adnabyddus i ni, sef
Darren James a Miranda Williams. Roddent wedi cymryd rhan
mewn cyfweliadau yn son am beth, yn eu tyb nhw oedd bod
yn Gymro/Gymraes. Soniodd Darren, sy’n beiriannwr sifil, am
bwysigrwydd a dylanwad y Cymry mewn hanes dros y byd, a
dywedodd Miranda sy’n nyrs, mor bwysig oedd ei magwraeth
ar aelwyd Gymraeg ei iaith a’r dreftadaeth sy’n glwm â hwnnw.
Mae eu rhieni, Vince ac Audrey, y teulu a’u ffrindiau yn falch
iawn ohonynt
HYFFORDDIANT NYRSIO
Llongyfarchiadau a diolch i Miranda (uchod) fel Pennaeth
Nyrsio Addysgol SBUHB a’i thîm ar yr hyfforddi a gymerwyd
lle i dros 4500 o nyrsys yn Stadiwm Liberty yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf i roi cymorth i rai mewn angen yn ein hysbytai.
Cyflwynodd Miranda ar ran ei thîm dau ddarn o farddoniaeth
mewn ffrâm, un yn Gymraeg a’r llall yn Saesneg i staff y
Liberty.
DYMUNO’N DDA
Mae Iris, gwraig y Cyn-gynghorwr Ioan Richard, Heol y Mynydd
wedi treulio mis a mwy yn Ysbyty Treforys ac wedi derbyn
llawdriniaeth. Dymunwn yn dda iddi ac edrychwn ymlaen at ei
chyfarch yn y pentre’, unwaith eto.
AIL-AGOR HEOL
Mae hewl Graig Cwm sy’n arwain o’r pentre’ tua Torclawdd
heibio Banc y Ffynnon wedi ei gywiro, wedi’r tirlithriad dwy
flynedd yn ôl. Bydd modd cyrraedd y Filltir Fain, Penlle’rcastell
a Rhydaman yn gynt.
GALWAD Y GWCW
Mae’r gwcw a glywyd dros fis yn ôl dal i alw. Clywir ei adlais
bob dydd dros y cwm o weundiroedd Cathelyd. Mae’n debyg
fod pedwar ceiliog wedi bod yn galw yn ystod tymor y
gwanwyn.

TREBANNWS
TARDDIAD ENW’R PENTREF
Mae’n debyg bod yr enw ‘Trebannws’ i’w weld ar ddogfen
hanesyddol sy’n dyddio nôl mor bell â 1590. Yn y ddogfen
honno mae Iarll Caerwrangon (Earl of Worcester) yn cwyno
bod rhai o’i denantiaid wedi cymryd meddiant o 30 erw o’i dir,
mewn lle a elwid ‘Tree Bannos’!

CRAIG CEFN PARC
PANTYCRWYS
Llynedd penderfynwyd mewn cyfarfod blynyddol rhannu
unrhyw log o fuddsoddiadau i gefnogi gwahanol elusennau yng
Nghymru. Eleni, mae’r Capel yn rhoi i’r canlynnol : Blood Bikes
Cymru, Tŷ Croeso Clydach, Tŷ Hafan, Tŷ Olwen, a Gorsaf Bad
Achub y Mwmbwls. Mae pob un yn gwneud gwaith

Fel y gwyddoch rwy’n siŵr, mae’r gair ‘Tre’ neu ‘Tref’ hefyd yn
gallu cyfeirio at fferm neu gartref y penteulu a’i feibion. Un
damcaniaeth yw bod yr enw Trebanos wedi’i ffurfio wrth
gyfuno’r ddau air Tref a Panos, yn debyg i Tref Caron neu
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Tregaron, a Tref Morys neu Treforys. Mae’n debyg roedd y gair
‘pan’ fan hyn yn air a ddefnyddiwyd ar blu’r gweunydd (cotton
grass) sy’n tyfu ar dir gwlyb, corsiog. Gall yr ‘os’ ar ddiwedd y
gair Trebanos olygu ‘llawer’ neu ‘digonedd’.
Un o’r esboniadau mwyaf cyffredin i’r enw Trebanos yw mai
o’r enw Tre Brân y Nos y daw, o bosibl am fod nythfa frain
uwchben Glofa’r Darren un tro. Yn wir, dyma’r tarddiad a
dderbyniwyd gan y Clwb Rygbi yn 1952, pan aed ati i ddylunio
ei bathodyn. Arno fe welir dwy frân, dyddiad sefydlu’r Clwb, sef
1897, a’r arwyddair ‘Chwarae Gorau, Chwarae Teg’. Mae’r
ysgol bentref, wrth gwrs, yn ffafrio’r sillafiad ‘Trebannws’.
Os gwyddoch chi am unrhyw wybodaeth bellach ar y testun,
neu eich bod yn gallu cynnig gwell esboniad i’n darllenwyr
ynghylch tarddiad yr enw, mae yna groeso mawr i chi gysylltu
â mi.
CLWB Y BECHGYN
Faint ohonoch chi sy’n cofio ‘Clwb y Bechgyn’ oedd â’i
bencadlys ar Barc Trebannws? I’r ‘cryts’ a fagwyd yn y pentref
yn y 1960au a’r 70au roedd cael y cyfle i gwrdd â ffrindiau
ddwywaith yr wythnos, ar nosweithiau Mawrth ac Iau, yn

YSGOLION
YSGOL GYMRAEG YSTALYFERA BRO DUR
DYSGU YN YR AWYR AGORED YN YR ADRAN GYNRADD
Mae ein disgyblion wedi bod yn mwynhau manteisio ar
ddefnyddio’r awyr agored ymhellach yn ystod Tymor yr Haf.
Braf iawn yw gweld wynebau hapus ein disgyblion wrth weithio
ar brojectau gwahanol tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae yna
lu o weithgareddau wedi bod dros y cyfnod diwethaf i
ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen gan gynnwys sesiynau ‘Tai Chi’
i ddisgyblion y Meithrin a’r Derbyn fel rhan o’n rhaglen Iechyd
a Lles; helfa llyfrau ‘Sali Mali’ i ddathlu diwrnod y llyfr; creu
delweddau ar y buarth yn ymwneud â’r thema ar ddathliadau
a mwynhau gweithgareddau amrywiol ar y cae i ddisgyblion.
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Rydym wedi sicrhau bod disgyblion yr Adran Iau hefyd yn cael
cyfleoedd dysgu pellach yn yr awyr agored ac maent wedi
mwynhau dod â’u welis yn wythnosol er mwyn manteisio ar ein
cae hyfryd i ennill profiadau ychwanegol megis adeiladu
cysgodfeydd; codi pebyll; gwylio a dysgu mwy am adar; creu
siapiau Mathemategol o frigau a dail a chreu Celf gyda

achlysur i edrych ‘mlaen at. Yno roeddwn yn cael y cyfle i
chwarae rygbi, pêl droed a chriced ar y cae, a mwynhau gêm
o denis bwrdd a snwcer dan do, a chwis ar ddiwedd y nos. Ond
oedden nhw’n ddyddiau da! Sefydlwyd y Clwb ym Mehefin
1963, o ganlyniad i nawdd a dderbyniwyd gan Awdurdod
Addysg Morgannwg, Clybiau Bechgyn Cymru, Cyngor Tref
Pontardawe a Chyngor Plwyf Rhyndwyglydach, ond yn bennaf
trwy gymorth a chefnogaeth pentrefwyr Trebannws. Efallai y
cofiwch y bu’r adeilad hefyd yn fan cyfarfod i Glwb Henoed
Trebannws am flynyddoedd lawer. Yn ddiweddar, fe ddes i ar
draws y rhaglen i ddathlu agoriad swyddogol yr adeilad, ac
ynddi fe geir rhestr o’r unigolion hynny a wasanaethodd fel y
pwyllgor cyntaf: Roy Bowen, R. Clement, Alwyn Davies, D.
Davies, Lyn Davies, S. Davies, Ron Firth, Tim Gough, Albert
Griffiths, J. Hewitt, D. Hudson, G. Jenkins, Arthur Jones, Dan
Jones, D. Jones, H. Lloyd, G. Morgan, Glyn Rees, John Gower
Rees, David Sterl, A. Thomas, Cyngh. D. G. Thomas,
Cyril Williams, Gwyn Williams a Dan Young.
Gweler mwy o newyddion Trebannws ar y dudalen gefn

gwrthrychau naturiol. Mae lles disgyblion yn flaenoriaeth i ni
wedi cyfnod heriol drosben o ran y sefyllfa gyda COVID-19, a’n
sicr mae gwaith awyr agored yn allweddol i hybu lles
disgyblion. Mae’r dystiolaeth yn gadarn bod defnydd o fyd
natur yn hybu lles meddwl yn fawr. Mae cynlluniau ar y gweill
gennym ar gyfer dechrau casgliadau sbwriel gyda’n disgyblion
fel ein bod yn cyfrannu unwaith eto yn bositif i’n cymuned leol.

Rydym wedi cael mis prysur arall yn cynnal digwyddiadau
ar-lein ac yn creu a rhannu adnoddau ar ein cyfryngau
cymdeithasol a’r wefan.
Yn ystod gwyliau’r Pasg roedd nifer o ddigwyddiadau byw
llawn hwyl i blant a phobl ifanc yn cynnwys Sesiwn Goginio
Mr Henry, Cwis, Halibalŵ a Sesiwn Gemau.

TIWTORIAID
Ydych chi’n diwtor sy’n gweithredu drwy gyfrwng y
Gymraeg?
Rydym yn edrych am diwtoriaid lleol sy’n barod i gynorthwyo
plant yr ardal mewn amryw o bynciau. Cysylltwch i
ychwanegu eich enw at ein rhestr.
Ffôn: 01639 763819
E-bost: menter@micnpt.cymru

BETH SY’N DIGWYDD AR HYN O BRYD?
SESH SŴN
Mae Sesh Sŵn yn digwydd ar yr ail nos Fawrth o bob mis o
7-9yh. Cyfle gwych i ddod i ymarfer chwarae a chael cyfle i
ddysgu caneuon ac alawon newydd drwy gyfrwng y
Gymraeg.
Cysylltwch â cymuned@micnpt.cymru i dderbyn y côd
zoom.
AMSER CANU
Mae Amser Canu yn parhau gyda Llyfrgell Gwaun Cae
Gurwen. Sesiwn llawn hwyl i blant, a chyfle gwych i fwynhau
caneuon Cymraeg. Cofrestrwch i dderbyn y côd zoom.

Mae Staff y Fenter nôl yn y Swyddfa rhan amser erbyn hyn,
felly cofiwch fod ein llinellau ffôn ar agor os ydych chi eisiau
sgwrs, neu holi unrhyw gwestiwn.
Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau cynnal
gweithgareddau wyneb yn wyneb yn eich cymunedau.
Eisiau gweld rhywbeth penodol yn digwydd yn eich
cymuned? Neu syniad am weithgaredd newydd?
Cysylltwch gyda ni!
Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu
cofiwch danysgrifio i gylchlythyr y Fenter er mwyn sicrhau
eich bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.
Edrychwn ymlaen at eich cwrdd cyn hir.

MR HENRY
Mae clipiau fideo a sesiynau byw Mr Henry yn parhau!
Cadwch lygad allan ar ein tudalennau cyfryngau
cymdeithasol er mwyn gweld beth ni’n mynd i goginio nesaf!
Y DITECTIFS
Rydym yn edrych ymlaen at gynnal ein clwb nesaf wyneb yn
wyneb. Tybed beth ydyn ni’n mynd i weld?
Diddordeb mewn hanes? Rhwng 7-11 oed? Beth am ymuno
gyda ni yn ein clwb nesaf i fynd ar antur?
Cysylltwch â cymuned@micnpt.cymru i dderbyn fwy o
wybodaeth ac i gofrestru.

Gwefan - www.micnpt.cymru
Facebook - @micnpt
Twitter - @MenterIaithCNPT
Instagram - @menteriaithcnpt
Spotify - Menter Iaith CNPT

Ariennir Llais yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru
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TREBANNWS
– parhad
NEWYDDION O’R YSGOL
Unwaith eto, braf oedd cael croesawu’r Blismones Ceriann
Hughes atom, i gynnal sesiynau wyneb-yn-wyneb â phlant yr
ysgol. Ffocws gwaith Blwyddyn 1 a 2 oedd ‘Chwarae’n
Ddiogel’, tra’r oedd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn dysgu am
‘Seibr Ddiogelwch’.

Braf yw gallu defnyddio’r awyr agored a’r ardal leol fel sail i’r
dysgu, a dyna’n union be mae’r adran iau wedi ei wneud dros
yr wythnosau diwethaf. Mae’r disgyblion wedi mwynhau arsylwi
ar brydferthwch naturiol y Cwm, astudio coed, dysgu am hanes
y gamlas, ymchwilio i fusnesau Pontardawe, ac ar yr un pryd
gofalu am yr amgylchedd trwy gasglu sbwriel, wrth
ddefnyddio’r offer a gyflwynwyd i’r ysgol gan ‘My Green
Valley’.

Fel rhan o waith thema dosbarth Blwyddyn 1 a 2 ar y pwnc
‘Tyfu’, penderfynodd y plant eu bod am fabwysiadu Panda go
iawn. Felly, er mwyn talu am hyn, aeth y dosbarth ati i greu
busnes bach i werthu nwyddau i rieni, gyda theisennau ar ffurf
panda a photiau wedi’u haddurno fel panda ymhlith y pethau
a grëwyd. Cafwyd llawer o hwyl hefyd yn dysgu ffeithiau
diddorol am y Panda. Ar ddiwedd ein hastudiaeth am y creadur
rhyfedd hwn, daeth y plant i’r ysgol wedi’u gwisgo fel panda,
neu mewn dillad du a gwyn.
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