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Degawd o gwestiynau’r Gleision

S
Ar 15 Medi 2021, fe fu trigolion Cwm Tawe, Cymru a thu 
hwnt yn cofio gyda thristwch am y drasiedi ddigwyddodd 
ddegawd ynghynt yng nglofa’r Gleision, ger Cilybebyll. 
Ar fore’r diwrnod hwnnw, collwyd pedwar o lowyr wrth i 
650,000 galwyn o ddŵr lifo drwy’r siafft wedi i’r glowyr 
dorri trwodd i hen ran o’r lofa. Er yr achubwyd tri gŵr, 
Nigel Evans, Jake Wyatt a Malcolm Fyfield, rheolwr y 
lofa, ac er gwaethaf ymdrechion dros 200 o achubwyr, 
fe fu farw Garry Jenkins, 39, David Powell, 50, Phillip 
Hill, 45, a Charles Breslin, 62. Brawychwyd y gymuned 
gyfan gan y newyddion a thorcalon y teuluoedd yn cael 
ei rannu gan drigolion ar hyd a lled Cwm Tawe. Roedd 
hi’n anodd credu bod y fath ddamwain yn gallu digwydd 
yn yr unfed ganrif ar hugain – y gwaethaf yn hanes y 
Deyrnas Unedig ers deng mlynedd ar hugain.  

Wrth i’r gymuned ddod ynghyd ar 15 Medi eleni i gofio 
am y dynion, cynhaliwyd dau wasanaeth coffa gerllaw’r 
lofa. Dadorchuddiodd Cyngor Cymuned Cilybebyll dram 
lo ar dir Canolfan Gymunedol Rhos lle yr ymgasglodd y 
teuluoedd ddegawd yn ôl er mwyn cael cefnogaeth a 
newyddion am yr ymdrech i achub y pedwar. Yna, ar 
lwybr beicio Cwm Tawe islaw’r lofa, dadorchuddiwyd 
mainc coffa wedi’i chyflwyno gan Gyngor Cymuned 
Ystalyfera. Gyda’r coffáu gweledol hyn, bydd y cof yn 
parhau yn y cwm am y golled ofnadwy hon.  

Tra bod ymdrechion cymuned fel hyn yn 
gefnogaeth i’r teuluoedd, y loes bennaf iddynt 
heddiw yw’r ffaith nad ydynt wedi cael atebion i’w 
cwestiynau ac nad oes cyfrifoldeb am y 
digwyddiad wedi’i osod ar unrhyw un. Ni chafwyd 
cwest llawn yn dilyn y digwyddiad a thystysgrif 
marwolaeth dros dro sydd gan y teuluoedd ar 
gyfer eu hanwyliaid. Cafodd y teuluoedd gyfle 
mewn cyfweliadau radio a theledu dros yr 
wythnosau diwethaf i godi’u lleisiau a galw am 
dawelwch meddwl ar eu cyfer oll. Roeddent hefyd 
yn galw am gael dysgu gwersi yn sgil y ddamwain 
fel na fydd teuluoedd eraill yn dioddef colledion yn 
yr un modd. Mae degawd o aros am atebion yn 
llawer rhy hir a’u galar yn parhau.  

Gwenno Ffrancon 
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LLAIS
Ar ddechrau Medi rhyddhaodd y Comisiwn Ffiniau i Gymru ei 
gynigion ar gyfer map o etholaethau newydd i Gymru fel rhan 
o’i Arolwg Ffiniau Seneddol 2023. Yn dilyn pasio diwygiadau 
yn 2020 i Ddeddf Etholaethau Seneddol 1986 gan Lywodraeth 
San Steffan, lle deddfwyd bod angen gostwng nifer yr 
etholaethau yng Nghymru o 40 i 32, mae rhaid adolygu’r ffiniau 
etholaethol. 

Mae’r Comisiwn felly wedi cyflwyno ei ymgais gyntaf ar 
lunio’r etholaethau ar eu newydd wedd, gan greu map go 
Frankenstein-aidd o Gymru. Mae yma rai argymhellion rhyfedd 
iawn, gan gynnwys taflu Ceredigion - cadarnle Plaid Cymru - i 
mewn gyda gogledd Penfro Dorïaidd i ffurfio Ceredigion 
Preseli. Mae Caerffili wedyn yn cael ei chwalu ar draws Islwyn, 
Gorllewin Casnewydd a Merthyr Tudful tra bod bwriad i rannu 
etholaeth Arfon rhwng Aberconwy a Dwyfor Meirionydd. Ond 
mi fydd trigolion Cwm Tawe, rwy’n siŵr, yn synnu o weld yr 
awgrym sydd gerbron ar gyfer ein hardal ni. Os bydd yr 
awgrymiadau hyn yn cael eu derbyn, mi fydd trigolion Cwm 
Tawe sydd yn byw o fewn ffin sy’n ymestyn tua’r gogledd o’r 
goror tenau rhwng Clydach a Threbannws i fyny am Gwm Gors 
a Brynaman Isaf ac ymlaen wedyn am Gwmllynfell yn gweld 
newid byd. Mae’r ffin wedyn yn ne’r etholaeth yn ymestyn tua 
Fforest Goch ac ymlaen i’r dwyrain dros hanner Mynydd 
Marchywel. Bydd yr ardal hon yn cael ei thorri’n rhydd o 
etholaeth Castell-nedd a’i huno yn hytrach fel ploryn ar 
etholaeth Aberhonddu a Maesyfed (ac nid Brycheiniog a Sir 
Faesyfed fel y mae ar hyn o bryd, gyda llaw!). Dros 3,000km2 
o ardal - yr etholaeth fwyaf yng Nghymru o ran ei harwynebedd 
tir. Mi fydd Castell-nedd, yr etholaeth rydym ar hyn o bryd yn 
rhan ohoni, yn uno â Dwyrain Abertawe i greu etholaeth o’r enw 
Dwyrain Abertawe a Chastell-nedd. Yn ôl gofynion y Ddeddf 
mae’n rhaid i bob etholaeth gynnwys rhwng 69,724 a 77,062 o 
bleidleiswyr, 5% naill ffordd o gyfartaledd y DU. O wneud y 

Golygydd mis Tachwedd 2021 
Dewi Lewis 

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

Erbyn Hydref 20fed os gwelwch yn dda.

newid, mi fydd hawl i bleidleisio gan 72,113 yn etholaeth 
Aberhonddu a Maesyfed, ac, o ddarllen dogfennaeth y 
Comisiwn am eu rhesymau dros lunio’r etholaeth fel hyn a 
gwybod bod yna o 17,259 bleidleiswyr yng Nghwm Tawe, 
mae’n ymddangos mai ein hwpo ni i mewn i wneud y ‘nymbers’ 
a chodi’r cyfanswm dros y trothwy angenrheidiol y mae’n nhw, 
yn hytrach nac ystyried o ddifrif rwymau cymunedol, hanes a 
diwylliant ardal, a theithi bywyd yn y gornel fach hyfryd hon o 
Gymru. 

Byddai dyn yn meddwl bod mwy o gydweld rhwng 
Aberhonddu a Maesyfed ag etholaeth Sir Fynwy ond gan na 
fyddai digon o bleidleiswyr yno i’w bachu heb i Sir Fynwy 
ostwng yn is na’r trothwy, byddai sinig yn siwr o feddwl na thâl 
hi i’r Ceidwadwyr annog y fath drefniant. Mae’n ymddangos 
mai chwarae’r ffiniau, gerrymandering, sydd yn digwydd yma 
dan arweiniad llywodraeth San Steffan. Aelod Ceidwadol sydd 
yn cynrychioli Brycheiniog a Sir Faesyfed ar hyn o bryd, Fay 
Jones AS. Ac, o fwrw golwg ar ei record bleidleisio, wn i ddim 
faint o gydweld byddai rhyngddi hi a’i hetholwyr yng Nghwm 
Tawe o wybod iddi bleidleisio yn erbyn rhoi grym pellach i 
Senedd Cymru, yn erbyn creu mesurau pellach i atal newid 
hinsawdd, ac yn erbyn mesurau i ostwng gallu rhai i osgoi talu 
treth. Fe bleidleisiodd o blaid system lymach, er hynny, ar gyfer 
ceiswyr lloches gan bleidleisio dros ddileu hawliau i blant ar ffo 
i ymuno ag aelodau o’u teuluoedd yn y DU sydd yma’n 
gyfreithiol. 

Fe wyddom fod clustiau gwleidyddol o bob lefel a lliw yn 
gallu cael eu cau i alwadau gan etholaethwyr - does ond angen 
cofio am brofiadau diweddar drigolion ardal Pontardawe wrth i 
gynghorwyr Llafur mewn rhannau y tu hwnt i Gwm Tawe o sir 
Castell-nedd wthio i barhau â’r cynlluniau i godi ysgol gynradd 
cyfrwng Saesneg anferth ar gaeau Ynysderw yn groes i 
ddymuniad pobl a gwleidyddion lleol. A fydd clust i ddyheadau 
a heriau pobl Cwm Tawe gan gynrychiolydd a fydd am foddio 
galwadau mwyafrif ei hetholaeth wledig, eang ac amaethyddol 
ei natur. Mae’n gwestiwn sylfaenol a theg hefyd, a all unigolyn 
weithredu yn effeithiol ar ran etholaeth mor ddaearyddol 
anferth? 

I nifer, dyma ymgais ddigywilydd gan y Torïaid i lusgo grym 
yn ôl o Gymru gerfydd ei wallt i Lundain, ac i dynhau eu dwrn 
dur ar rym a llywodraethiant ar draws y Deyrnas Unedig. Yng 
ngoleuni hyn, ym marn nifer cynyddol o bobl Cymru, mae’n 
bryd cryfhau ein llais yn Senedd Cymru gan godi nifer ein 
haelodau yno, ac mae’n hen bryd torri’n rhydd a thorri ein cwys 
ein hunain fel cenedl annibynnol. 

Ond, wrth i’r ymgynghoriad ar yr etholaethau hyn fynd 
rhagddo, mae Ysgrifennydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru, 
Shereen Williams, yn hyderus bod y cynigion hyn ar gyfer y 32 
etholaeth newydd yn agos i’w lle. Mae am, meddai, “ddechrau 
sgwrs am sut y gall y map newydd edrych. Does neb yn 
adnabod eich ardal leol cystal â chi, felly cymerwch ran yn yr 
ymgynghoriad a rhannwch eich barn.” Mae’n rhagweld y bydd 
newidiadau’n cael eu gwneud i’r cynigion, a gall yr ymatebion 
i’r ymgynghoriad wneud gwahaniaeth sylweddol. 

Beth amdani felly? A ydych chi’n anghytuno â’r cynnig 
gerbron ac yn teimlo’r angen i godi’ch llais dros well 
adnabyddiaeth o natur ein hardal ac i ddylanwadu ar yr 
amodau fydd yn llywio ein cynrychiolaeth yn y dyfodol? Mae’r 
llwyfan ar gyfer cyflwyno barn ar agor tan y 3ydd o Dachwedd, 
ewch i: www.bcw-reviews.org.uk 

A chofiwch yr hen ddywediad Cymraeg, “rhy hwyr codi 
pais...” 

Gwenno Ffrancon 
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Faint ohonoch sydd wedi sylwi ar y sbwriel sydd wedi’i daflu i’r 
cloddiau ac ar hyd strydoedd ein cwm hardd? A thybed faint 
ohonoch sydd wedi sylwi ar unigolion a grwpiau yn crwydro’r 
ardal gyda bachwyr casglu a bagiau sbwriel yn clirio’r llanast 

ac yn gadael ardaloedd 
glân a thaclus ar eu holau? 
Wel, yn amlach na heb, 
gwirfoddolwyr gyda Fy 
Nghwm Gwyrdd - My 
Green Valley yw’r bobl 
arbennig yma. Aelodau o’r 
grŵp sydd wedi ei sefydlu i 
gadw Cwm Tawe’n daclus a 
gwyrdd gan ddau aelod 
gweithgar o’n cymuned, sef 
Kerina Lake a Laura 
Santiago. Dyma gyflwyno’r 
ddwy sydd wedi mynd ati i 
roi yn hynod o hael o’u 
hamser sbâr i sefydlu’r 
grŵp, i godi arian ar gyfer ei 

weithgareddau, i sefydlu cynlluniau ar gyfer ysgolion a phlant, 
ac sy’n greadigol tu hwnt wrth ganfod cyfleoedd newydd i 
wneud Cwm Tawe yn lle gwell ac iachach i ni fyw ynddo. 

Yn Ynysmeudwy mae Kerina’n byw gyda’i gŵr Peter a’u dau 
fab sy’n astudio yn Ysgol Cwmtawe a Choleg Gŵyr. A hithau’n 
ferch i weithiwr ar y rheilffyrdd bu’n teithio tipyn yn ystod ei 
phlentyndod ond mae bellach, ers degawd, yn galw Cwm 
Tawe’n gartref. Yn ei chartref yn Ynysmeudwy mae’n mwynhau 
garddio a bod allan yn yr awyr agored gyda’i chi labrador du, 
dwy gath, ac ieir sydd wedi’u hail-gartrefu ar ôl eu hachub o 
ffatrïoedd batri. 

Mae’n weithgar tu hwnt gyda Chlwb Cyfeiriadu Bae 
Abertawe a hithau’n ysgrifenyddes ar gyfer y rhaglen gan 
drefnu gweithgareddau ar draws de orllewin Cymru. Mae 
cyfeiriadu, neu orienteering, meddai, yn chwaraeon arbennig 
tu hwnt sy’n heriol, yn eich cadw’n ffit ac yn rhoi cyfle i chi 
ymweld ag ardaloedd hardd tu hwnt o’r wlad, nifer ohonynt 
sydd ddim bob tro yn hawdd eu cyrraedd! “Diolch i’r tymhorau 
cyfnewidiol, y golau a’r tywydd mae rhywbeth newydd i’w 
werthfawrogi bob amser hyd yn oed os yw’n olygfa ‘dych chi’n 
edrych arni bob dydd o’r flwyddyn; dyna rydw i eisiau helpu i’w 
warchod gyda Fy Nghwm Gwyrdd”, meddai.  

Ers tair blynedd mae Kerina wedi bod yn dysgu Cymraeg. 
“Dw i’n dysgu ar-lein ar hyn o bryd oherwydd Covid”, meddai, 
“ond dw i’n gobeithio byddwn ni yn ôl yn yr ystafell ddosbarth 
yn fuan. Dw i’n mwynhau dysgu ond dw i ddim yn ymarfer 
digon! Roeddwn i’n teimlo ei bod yn bwysig i mi ddysgu 
Cymraeg nawr dw i’n byw yma.” Mae wrth ei bodd yn byw yng 

POBOL Y CWM 
KERINA A LAURA

 
DYCHWELIAD Y DRAENOG 

Er 2012 ni chofnodais y draenog yn yr ardd yma yng 
Nghlydach. Y flwyddyn flaenorol fe ddatblygwyd darn o dir 
gwyllt a diffaith cyfagos. Deuthum i’r canlyniad bod cynefin y 
mamaliaid wedi ei ddinistrio a phrin fyddai’r gobaith o’u cofnodi 
yn yr ardd mwyach. Er dyfal chwilio’r ardd gyda’r nos dros y 
blynyddoedd ni welwyd yr un draenog. Yna wythnos olaf mis 
Awst 2021 sylwais ar faw draenog ar y lawnt. Doedd dim 
amdani ond eistedd ar y fainc liw nos ac aros. Wedi iddi nosi 
daeth sŵn rhywbeth yn ymlusgo ymysg y tyfiant o dan y 
gwrych. Mewn ychydig o funudau roedd cysgod i’w weld yn 
ymlwybro yn araf ar draws y lawnt. Yna penderfynu goleuo’r 
fflachlamp er mwyn cael cadarnhad. A dyna lle roedd y 
draenog, clamp o un a dweud y gwir, yn braf ei fyd ar ganol y 
lawnt. Unwaith yr euthum yn agos ato fe giliodd fel pêl. Unwaith 
bydd wedi ffurfio’i hun fel pêl fe deimlai yn ddigon diogel o dan 
ei lurig (armour) pigog.Y diwrnod canlynol penderfynais brynu 
bwyd cath (y math sydd yn cynnwys ffowlyn) er mwyn rhoi 
cymorth i’r draenog baratoi am y gaeaf a hefyd yn y gobaith o’i 
gadw yn yr ardd. Y noson ganlynol wedi gosod y bwyd cath yn 
y cysgod ar ochr y lawnt arhosais yn y tywyllwch. Ymhen 
amser gwelais symudiad yn y cysgod a sŵn o dan y gwrych. A 
dweud y gwir roedd dau ddraenog yno - nid clamp o ddraenog 
fel y noson flaenorol ond dau llawer llai o faint. Mae’n bosibl 
mai draenogiad a gafodd eu magu eleni oedd y ddau yma. 

 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae cryn bryder wedi bod am 
boblogaeth y draenog gan fod llai o gofnodion. Ystyrir bod eu 
statws ar hyd o bryd yn “fregus”. Amcangyfrifir bod niferoedd y 
draenog wedi gostwng hyd at 30% mewn ardaloedd trefol a 
hyd at 50% mewn ardaloedd gwledig. Anodd iawn yw gwybod 
y rheswm ond credir bod sawl ffactor yn gyfrifol am y 
gostyngiad. Dyma rai ffactorau : 

• colli cynefin a safleoedd addas i fagu a bwydo a hynny yn 
arwain at ddiffyg safleoedd i aeafgysgu (hibernate) 

• Defnydd o ffens rhwng gerddi yn hytrach na gwrychoedd. 
Mae ffens yn amharu ar allu’r draenog i symud o fan i fan. 
Mae’n bwysig darparu rhodfeydd ar gyfer draenogiaid gan 
eu bod yn gallu trafaelio hyd at filltir dros nos. 

• Trafnidiaeth ar gynnydd. Amcangyfrif bod hyd at 335,000 o 
ddraenogiaid yn cael eu lladd ar hyd hewlydd Prydain yn 
flynyddol. 

• Cynnydd mewn defnydd offer garddio trydanol. Mae nifer 
cynyddol o ddraenogiaid yn cael eu cludo at filfeddygon yn 
dioddef o anafiadau wedi eu hachosi gan beiriannau trydan 
megis torwyr gwair. 

• Gorddefnydd o bla laddwyr sydd yn lladd y trychfilod a’r 
gwlithod mae’r draenog yn eu bwyta. 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

Misoedd Gorffennaf ac Awst fel arfer yw tymor magu’r draenog. 
Bydd y fam yn geni pump i saith o rai bach ond ar y cyfan dim 
ond dau neu dri fydd yn goroesi. Weithiau os yw’r tywydd yn 
ffafriol (fel y bu eleni gyda’r Haf Bach Mihangel) bydd 
draenogiaid yn rhoi genedigaeth i ail deulu. Bregus iawn yw 
dyfodol draenogiaid sydd wedi eu geni ym mis Medi. Er mwyn 
paratoi ar gyfer gaeafgysgu mae’n rhaid iddynt gael digon o 
fwyd cyn yr oerni. Fel arfer draenogiad mis Medi sydd yn cael 
eu gweld yn ystod oriau’r dydd. Arwydd nad ydynt yn iach iawn 
yw hyn a’u bod yn ceisio’u gorau i gael digon o fwyd er mwyn 
goroesi. Mae darparu bwyd ychwanegol megis bwyd cath yn 
cynnwys ffowlyn yn gallu bod o gymorth mawr iddynt adeg yma 
o’r flwyddyn. Does ond gobeithio bydd y draenogiaid sydd yn 
ymweld â’r ardd yma yng Nghlydach yn goroesi misoedd y 
gaeaf ac y byddant yn dychwelyd yn y gwanwyn.
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Mae Catherine Davies-Woodrow yn byw yn Ystalyfera ac ar ôl 
dysgu’r iaith, mae hi nawr yn gweithio fel Tiwtor Cymraeg.  

Mae’r Hydref wedi dod yn ôl yn ei holl ogoniant. Mae’r niwl, sydd 
mor nodweddiadol o’r tymor yma, wedi dychwelyd i ddod â 
dirgelwch gyda fe sydd yn apelio ata i. Roedd gorchudd gwlanog 
dros y mynydd y tu ôl i ni’r wythnos yma yn ychwanegu hud at y 
tirlun ac yn y nos mae’r lleuad lawn wedi’n swyno ni. ‘Dyn ni wedi 
dysgu sut i werthfawrogi natur, yn enwedig dros y cyfnod clo.  

Y Gwŷr 
‘Dyn ni’n mor lwcus i fyw mor agos at y môr. Aethon ni i aros 
mewn ‘tŷ eco’ yn Parkmill am gyfnod gyda ffrindiau. Roedd hi’n 
mor braf i weld bae prydferth Tri Chlogwyn, cerdded i’r traeth a 
mynd i’r môr. Ffeindiodd fy mab a’i ffrindiau sêr-môr di-ri mewn 
pyllau bach o siâp a lliw gwahanol. Mae golygfa eiconig o’r tri 
chlogwyn yn fy syfrdanu bob tro ac mae’r ogof yno fel porth i fyd 
arall.  

Longleat 
Uchafbwynt arall dros yr haf oedd ymweld â Longleat. Aethon ni 
yn y car i’r parc saffari ac roedd y mwncïod oedd yn dringo dros 
ein car yn rhoi sioe go iawn. Roedden ni’n chwerthin yn uchel tra 
iyn gwylio eu campau hy. Bras oedden nhw heb ofn tra iddyn 
nhw neidio lan ar y ceir - ac yn cario eu babanod yr un pryd. 
Roedd y llewod yn ddiog mewn cymhariaeth â nhw. Roedd hi’n 
braf gweld y môr-lewod yn heidio o gwmpas ein cwch tra i ni 
hwylio o gwmpas yr ynys. Roedd hi’n ddiddorol hefyd weld yr 
hippos jyst uwchben y dŵr ac chlywed y newyddion bod afancod 
gwyllt wedi dod i’r parc a’u bod nhw’n rhannu eu cynefin gyda 
hippos am y tro cyntaf mewn can mil o flynyddoedd. 

Mordaith 
Y rhan orau o’n gwyliau oedd mordaith ar y llong ‘Anthem of the 
Seas’ am wythnos o ddianc moethusrwydd. Roedd 15 ystafell ar 
y llong enfawr ac fel dinas yn arnofio ar y dŵr. Ar ôl y cyfnod clo 
a chyfyngiadau llym dros y flwyddyn a hanner diwethaf, y pegwn 
eithaf oedd hyn. 

Welon ni sioe ‘We will rock you’ gyda cherddoriaeth y band 
byd enwog Queen. Roedd hi’n anodd credu ein bod ni ar long 
yn hytrach na theatr y West End. 

Dyma’r tro cyntaf i ni ymweld â Belfast a Lerpwl – Belfast 
gyda’i wal sydd yn gwahanu’r cymunedau Catholig a 
Phrotestannaidd, a chawsom gipolwg o gar yr heddlu ar bwys y 
ffin sydd yn torri’r ddinas mewn dwy o hyd. Dw i’n cofio’n dda’r 
trais trychinebus yn ystod the ‘Troubles’ yn y 70au ac 80au pan 
oeddwn i’n tyfu. Gobeithio na fyddwn yn gweld e eto ar strydoedd 
y ddinas hanesyddol ac unigryw yma. 

Roeddwn i wedi bwriadu mynd i Lerpwl dros y blynyddoedd a 
nawr, o’r diwedd, dw i wedi. Mae tystiolaeth o’r ‘Beatles’ ym mhob 
man. Aethom ni mewn bws i Penny Lane a chlywon ni’r gân 
enwog am y stryd. Fe welsom ni’r adeiladau mawreddog 
Fictorianaidd yng nghanol y ddinas a oedd mor bwysig yn y 
gorffennol ac, wrth gwrs, y meysydd pêl droed mewn dinas lle 
mae chwaraeon mor ddylanwadol â chrefydd. 

Yn ôl i’r ysgol 
Roedd hi’n sioc enfawr i ddychwelyd i Ystalyfera a mynd yn syth 
yn ôl i ddosbarthiadau, cyfarfodydd, a sesiynau hyfforddiant di-
ri’r wythnos gyntaf! Nawr, wrth gwrs, mae’r gwyliau ar y tonnau 
fel y niwl sydd wedi diflannu o’r mynydd - dim ond atgofion nawr. 

I ddweud y gwir, rydw i’n falch i fod yn ôl i weld wynebau hen 
a newydd ar y sgrin dros Zoom unwaith eto yn ein dosbarthiadau 
a chlybiau – cymunedau bach rhithiol yn rhannu’r un diddordeb 
ac angerdd tuag at ein hiaith a diwylliant. Roedd hi’n hanfodol 
cael saib oddi wrth yr addysgu dros yr haf ond mae mor dda nawr 
i fod yn ôl. Mae Cymru yn fy nghalon i. Does ‘na unman yn debyg 
i gartref, fel maen nhw’n dweud. 

Idiom 
Teg edrych tuag adref 
(Mae’n braf i fynd i ffwrdd ond mae’n braf i ddod yn ôl)

CLECS CATHERINE
Nghwm Tawe, ac yn gwerthfawrogi bod y cyfan mae ei angen 
ar garreg ei drws. Mae’n caru’r ffaith hefyd fod trigolion y cwm 
yn fodlon bod o gymorth i eraill a rhoi o’u hamser i wneud 
gwahaniaeth a gwneud ble rydyn ni’n byw yn lle gwell. Ei 
gobaith gyda Fy Nghwm Gwyrdd yw y bydd modd atal sut y 
mae ein cymunedau yn cael eu difetha gan sbwriel a baw cŵn, 
ac mae’n benderfynol nad dyma fydd ein hetifeddiaeth ni i’n 
plant. 

Hanner arall y pâr egnïol yma yw Laura Santiago. Brodor o 
Gwm Afan yw Laura yn wreiddiol, ond mae bellach wedi 
ymgartrefu gyda’i gŵr Mike a’u mab, Theo, yn Nhrebannws. 
Mae’n bosib iawn y bydd nifer ohonoch yn gwybod yn union 
ble y mae ei haelwyd o wybod ei bod yn byw, ers rhyw bedair 
blynedd, yn hen gartref y diweddar Harriet Lewis (Magi Post).  

Ar ôl treulio amser ym Mhrifysgol Royal Holloway Llundain 
ac yn byw yn Windsor, symudodd Laura nol i Gymru ac i 
Gaerdydd ac yno y cyfarfu â’i gŵr Mike, brodor o Texas, 
America. Dros y blynyddoedd mae wedi gweithio mewn swyddi 
uchel i sawl cwmni cyfryngol – un ohonynt yn arddel yr enw 
KGB! – ond penderfynodd ar newid gyrfa gan ail-hyfforddi fel 
Nyrs Ddeintyddol. Roedd yn falch o’r cyfle i wneud gwaith o’r 
fath a thorri’n rhydd o’r ddesg a’r cyfrifiadur. Ond yn 2019 fe’i 
trawyd yn wael â thiwmor ar yr ymennydd, un diniwed diolch 
byth, ond bu raid iddi gael llawdriniaeth fawr i’w dynnu. Wrth 
geisio gwella a gofalu am ei mab bychan bu raid rhoi gwaith 
o’r neilltu ac, mewn ymdrech i gadw’n brysur a pharhau i 
gyfrannu’n gymunedol, sefydlodd Fy Nghwm Gwyrdd gyda 
Kerina ac mae’r ddwy yn rhedeg y cyfan yn wirfoddol. Mae 
Laura hefyd wedi troi ei doniau creadigol at redeg busnes creu 
gemwaith o’i chartref gan fwynhau pob cyfle i greu rhywbeth 
prydferth. Ymhlith ei diddordebau eraill mae ymarfer corff a bod 
yn yr awyr agored, garddio, darllen a bod ar lan y môr.  

Dysgodd Laura’r Gymraeg tra yn yr ysgol, a chyda’i mab yn 
ddisgybl yn Ysgol Gynradd Gymraeg Trebannws, lle mae 
Laura hefyd yn llywodraethwr, mae’r ddau yn cefnogi Mike i 
ynganu rhai o glymau tafod mwyaf heriol y Gymraeg a’r teulu 
cyfan yn cyfrannu at gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 
filiwn o siaradwyr erbyn 2050. 

“Mae gan Gwm Tawe ardaloedd gwyrdd anhygoel i’w 
mwynhau”, meddai, “rwy’ wrth fy modd cael bod mor agos at 
afonydd, camlesi, mynyddoedd, rhaeadrau a heb fod yn rhy 
bell o’r môr ychwaith! Rwy’ hefyd yn hoff iawn o’r ymdeimlad o 
gymuned sydd yma. A minnau yn symud nôl i ardal Abertawe 
o Windsor a Chaerdydd, roeddwn i bron wedi anghofio sut 
brofiad oedd hi gael rhywun i sgwrsio â chi yn y parc, neu wenu 
arnoch chi yn y stryd. Mae cymuned Cwm Tawe yn un 
gyfeillgar sydd â theulu wrth galon popeth ac rwy’n rhagweld y 
byddwn ni’n galw Cwm Tawe yn gartref am flynyddoedd lawer 
i ddod.” 

Mae’n fraint o’r mwyaf cael galw’r ddwy hon yn bobol Cwm 
Tawe a mawr yw ein diolch iddynt am eu hymdrechion i annog 
trigolion i warchod ein hardaloedd gwyrdd a gwledig a 
pharchu’n trefi a’n pentrefi. Os hoffech fod yn rhan o’r fenter, 
sydd yn ymestyn trwy’r cwm o Ystalyfera i Ynystawe, ac o 
Rhos i Ryd-y-fro, cysylltwch trwy mygreenvalleyorg@gmail.com  

Gwenno Ffrancon

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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Ar ddydd Iau, 5 Awst fe agorwyd 
arddangosfa arbennig yng 
Nghanolfan Dreftadaeth, 
Pontardawe, yn dwyn y teitl, 
‘From Steel to Stage’ a bu ar 
agor am ddau fis. Roedd yr 
arddangosfa yn gyfle unigryw i 
archwilio hanes a gyrfa John 
David, y tenor o Bontardawe. 
Efallai bydd rhai yn ei gofio 
wrth ei enw bedydd, sef David 
John Jones neu wrth ei lysenw 
‘Dai Tenor.’ 

Ganwyd ym Mhant-teg ond 
symudodd ei deulu i fyw i Ryd-y-fro. 
Pan briododd David ei annwyl wraig, 
Mary, aethant i fyw i Drebannws cyn ymgartrefu ym 
Mhontardawe gyda’u hunig blentyn Trevor. 

Ar ôl mynychu 
Ysgol Gynradd Rhyd-
y-fro, dechreuodd 
David weithio yn y 
gwaith dur ym 
M h o n t a r d a w e . 
Ymhen rhai 
blynyddoedd, fe 
wnaeth W. D. Clee, yr 
organydd ac 
arweinydd enwog Côr 
Clee yn Ystalyfera, 

sylweddoli fod gan David lais a thalent unigryw ac roedd e’n 
awyddus iawn i feithrin a datblygu dawn canu eithriadol David. 
O dan hyfforddiant a disgyblaeth W. D. Clee, datblygodd David 
i fod yn denor dawnus iawn ac yn fuan roedd e’n gwneud enw 
i’w hun, wrth ganu ar brif lwyfannau cyngherddau a’r byd opera 
dros y byd i gyd. 

Pob tro roedd John David [a’n bod ni’n defnyddio ei enw 
llwyfan] yn camu ar lwyfan i ganu, boed mewn opera, 
cyngerdd, oratorio neu sioe adloniadol, roedd e’n dod yn fyw 
ac yn amlwg roedd e’n 

feistr ar ei grefft. Roedd ganddo lais anghredadwy, gydag 
amrediad lleisiol oedd gyda’r gorau a glywyd erioed. Ym marn 
sawl beirniad cerdd eisteddfodol a nifer o gantorion o fyd yr 
opera, roedd ei ‘Top C’ yn anodd ei guro. 

Ar un achlysur, cymerodd John David ran mewn cyngerdd 
yn Bournemouth gyda Cherddorfa a Chôr enfawr o dan 
arweiniad Syr Adrian Boult. Roedd y neuadd lle cynhaliwyd y 
gyngerdd yn debyg iawn i Neuadd y Brangwyn yn Abertawe 
ond yn llawer fwy mewn maint. Pan gyrhaeddodd John David 
y neuadd fe welodd fod meicroffôn ar y llwyfan ar ei gyfer. 
Doedd e erioed wedi defnyddio’r fath beth o’r blaen, ac ynglŷn 
â’r meic, fe gafodd sgwrs gyda Syr Adrian Boult aeth yn debyg 
i hyn: 

John David: Excuse me, Sir Adrian, I have never used a 
microphone before and I don’t wish to use one in this evening’s 
concert. 

Sir Adrian Boult: You need to use a microphone otherwise you 
will not be heard at the back of the hall. 

John David: Oh don’t worry I will be heard. 

Sir Adrian Boult: It is important that every syllable and every 
consonant in every word is clearly heard. I bet you five pounds 
that you will not be heard clearly at the back of the hall. 

John David: I accept the challenge. 

Fe aeth Syr Adrian Boult i gefn y neuadd ac fe ddechreuodd y 
gerddorfa i chwarae, gyda llais pwerus a chymhellgar John 
David yn atseinio trwy’r neuadd. Doedd e ddim wedi canu 
llawer pan ddechreuodd Syr Adrian Boult gamu nôl tuag at y 
llwyfan. Wrth iddo gyrraedd blaen y llwyfan, fe estynnodd i’w 
boced a thynnu pum punt allan [tipyn o arian yr adeg honno] 
a’i rhoi i 

John David oedd yn dal i ganu ar y llwyfan. Canodd John 
David heb feicroffôn y noson honno a derbyniodd 
gymeradwyaeth enfawr oddi wrth y gynulleidfa am ei 
berfformiad gwych a pherffaith. 

 
Ar gyfer yr arddangosfa fe wnaeth ei fab, Trevor, ymchwilio a 
pharatoi yn fanwl ac roedd y cyfan yn deyrnged glodwiw i’w 
dad. Cafwyd amlinelliad o fywyd John David gyda lluniau o’r 
cyfnod pan gafodd ei eni ym Mhant-teg, ei amser yn yr ysgol 
yn Rhyd-y-fro, a’i yrfa fel aelod o’r Cwmni Opera, Carl Rosa, 
hyd at ei daith i Dde Affrica. Roedd y cyfan i gyd yn agoriad 
llygad nid yn unig i’r sawl oedd yn ei nabod ac yn ei gofio, ond 
hefyd i’r sawl na chafodd y fraint honno. Hefyd yn rhan o’r 
arddangosfa oedd rhaglenni theatrau yn dangos nifer y 
cyngherddau a’r gwahanol rannau opera a berfformiwyd 
ganddo, yn enwedig ei lwyddiant yn Iwerddon gyda ‘Faust’ a 
‘Don Carlos’. Roedd hefyd sôn amdano yn dirprwyo Beniamino 
Gigli o’r Eidal, un o denoriaid mwyaf adnabyddus y cyfnod 
hwnnw, yn yr opera, ‘La Traviata,’ gan Verdi. Roedd yr 
arddangosfa hefyd yn amlinellu ei amser fel aelod o’r 
‘Gorlinsky’s London Opera Quartet.’ Diddorol yw nodi taw ei 
gyd aelod o’r pedwarawd yma oedd cantor arall o Gymru sef, 
Bruce Dargavel o Lansawel, oedd yn ei ddydd yn brif 
bas/bariton yn Nhŷ Opera, Covent Garden yn Llundain. Dyma 
sut y disgrifiodd Bruce Dargavel lais godidog a disglair ei 
gyfaill, John David: 

‘John David’s voice has the volume of the Amazon and the 
clarity of a Welsh Mountain stream.’ 

Heblaw bod yn gofnod pwysig o fywyd John David, roedd yr 
arddangosfa hefyd yn rhoi darlun clir o amgylchiadau 
cymdeithasol y cyfnod. Yn sicr roedd yr arddangosfa yn tystio’n 
effeithiol iawn y mannau uchel roedd John David wedi 
ymgyrraedd atynt yn ystod ei yrfa. Roedd yr hyn a gyflawnwyd 
ganddo yn destun i’w ryfeddu ato gan ei fod yn ddyn cyffredin 
iawn a heb fawr o addysg. Anhygoel yn wir. 

Er i John David ymddeol fel canwr proffesiynol ar ddiwedd 
y pum degau, roedd e’n holl bwysig i Trevor a’i deulu gynnal yr 
arddangosfa yng Nghanolfan Treftadaeth, Pontardawe, ac i 
Trevor mae’r diolch am hynny. Roedd e’n gyfle iddo ddod â 
hanes gyrfa ei dad nôl yn fyw unwaith eto, er mwyn i drigolion 
Pontardawe, Cwm Tawe a thu hwnt ddod i wybod hanes John 
David a’i ddawn canu ryfeddol. Nid yn unig roedd John David 
yn un o denoriaid mwyaf ein cenedl, ond hefyd gyda’r mwyaf 
adnabyddus drwy’r byd i gyd yn ei ddydd, a hynny am 
ddeugain mlynedd, o’r dau ddegau hyd at ddiwedd y pum 
degau. Yn naturiol, fel brodor o Bontardawe, rydym yn falch 
iawn ohono fe. 

Glyn Williams 
Trwy ganiatâd caredig Trevor, mab Mary a David John Jones. 

Arddangosfa John David,  
y Tenor o Bontardawe
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Cymru o dan 10 oed. Mae ei mam, Allison Louise Griffiths a’i 
thad mor falch ohoni. Da iawn Franci-Lee, a llongyfarchiadau, 
a phob lwc gyda’r gemau! 

PRIODAS 
Yn y gorffennol, rwyf wedi 
bod yn adrodd hanes y 
merched Norton o Goelbren, 
gyda’u talentau 
marchogaeth. Dyma 
newyddion am eu mam 
nawr. Ar ddydd Iau, 23 Medi, 
fe briododd Rachel Norton a 
Josh Tutt. Llongyfarchiadau 
i’r ddau a phob lwc a 
dymuniadau gorau am y 
dyfodol. 

 

CODI’R CEWRI 
Ydych chi wedi bod am dro drwy bentref Cwmtwrch yn 
ddiweddar? Os ydych, rwy’n siŵr eich bod wedi sylwi ar yr 
adeilad newydd sy’n cael ei adeiladu yn Ysgol Gymraeg 
Dyffryn y Glowyr a hefyd y panel diddorol sydd wedi ei 
ddadorchuddio ochr draw i dafarn y Tredegar Newydd. Enw’r 
panel yw ‘Codi’r Cewri’ a mawr yw ein diolch unwaith eto i 
Gymdeithas Treftadaeth ac Iaith Ystradgynlais am gynllunio’r 
panel diddorol yma. Mae’r panel yn adlewyrchu hanes 
diwydiannol, diwylliannol a chymdeithasol yr ardal ac mae wedi 
ei osod yn briodol drws nesaf i banel arall sef ‘Ffordd y Glowyr’. 
Diolch yn arbennig hefyd i Gyngor Sir Powys ac i Gyngor y Dref 
am eu cefnogaeth ariannol. Dyma’r seithfed banel o gwmpas 
yr ardal ac mae ymwelwyr o bell ac agos wedi datgan eu 
teimladau a’u diolchiadau at sut mae’r paneli yma wedi 
cyfoethogi eu gwybodaeth o hanes ein hardal.  

 
CANOLFAN DWRISTIAID 
Mae’n anodd credu fod ein pentref erbyn hyn yn cael ei 
gydnabod fel canolfan dwristiaid ac yn denu ymwelwyr o bell 
ac agos. Yn wir, fe ddywedodd un wraig wrth iddi fwynhau 
cwpaned o goffi a phice ar y man, ‘Mae’r pentref yn fan 
delfrydol i ddechrau ar ein taith o gwmpas Bannau 
Brycheiniog.’ Wrth gwrs, fel pentrefwyr, rydym yn cymryd y lle 
yn ganiataol ac yn aml yn anwybyddu’r hyn sydd yn ein 
hwynebu yn ddyddiol sef y môr o flodau sy’n hongian yn 
brydferth tu allan i’r siopau a phrydferthwch Parc yr Orsedd a 
Pharc y Diemwnt. Mae llawer o’r clod yn perthyn i’r siopwyr 
lleol sydd wedi eu sbarduno gan ymdrechion y grŵp ‘Blodau’ 
a’u haelodau. Mae’r gwirfoddolwyr yma wedi bod yn weithgar 
dros ben yn y fenter o wella cyflwr y pentref a mawr yw ein 
diolch iddynt. Yn wir, mae ‘Blodau’ yn canolbwyntio ar hyn o 
bryd ar barc Coffa Daniel Protheroe wrth iddynt blannu chwe 
choeden afalau a gosod enwau diddorol arnynt sy’n gysylltiedig 

YSTRADGYNLAIS

 

BOXERCISE 
Mae gweithgareddau yn digwydd yn Neuadd Les Abercraf. 
Mae Kelly Marie wrthi yn ceisio cadw pawb yn iach wrth iddi 
gynnal gwersi Boxercise a chylchdeithiau cadw’n heini i 
oedolion. Bydd y Boxercise bob dydd Mawrth am 6pm am 
£3.50 a’r cylchdeithiau dydd Mercher am 6pm a dydd Sadwrn 
am 9am, am £3.50.  
Mae’n gobeithio dechrau sesiynau 30 munud sy’n addas i blant 
hefyd, un sesiwn i blant 5-7 oed ac un arall i blant 8-10 ar 
ddydd Mawrth. Bydd y grŵp ifancaf yn dechrau tua 3.45pm a’r 
pris yn £2 y sesiwn. 
Os hoffech chi fod yn rhan o un neu ddau o’r rhain, bydd rhaid 
i chi archebu lle. Cysylltwch â Kelly Marie ar 07795 271 676 

CARTREF GOFAL TŶ MAWR, ABERCRAF 
Ar 9 Hydref, bydd pedwar aelod o staff yn gwneud naid 
parasiwt yn Abertawe i godi arian i’r gronfa amwynder i’r 
cartref. Mae’r gronfa amwynder yn helpu ariannu cyngherddau, 
teithiau ac ati, a’r cyfan er lles y preswylwyr. 

Bydd y staff yn ddiolchgar iawn am unrhyw rodd i helpu’r 
achos. 

Mae yna dudalen ddigidol ‘Just Giving’ o dan yr enw Emma 
John Activities Coordinator os hoffech chi roi at yr apel. Dyma’r 
linc: www.justgiving.com/crowdfunding/emma-nursinghome 
amenitiesfund?utm_term=a6XgYv5GR> 

Pob lwc ferched. 

  

PENYCAE 
Mae Tîm Gweithredu Penycae yn brysur iawn yn ceisio trefnu 
digwyddiadau yn y gymuned. Ar 3 Hydref bydd Cwis yr Hydref 
yn y Penycae Inn. Os hoffech fynd, bydd tocynnau ar werth o 
6pm ymlaen a bydd y cwis yn dechrau am 6.30pm. 

Mae’r tîm yn trefnu llawer o ddigwyddiadau codi arian i 
elusennau lleol ac wedi bod yn llwyddiannus dros ben bob tro. 
Chwiliwch am hysbysebion am y digwyddiadau er mwyn eu 
cefnogi. 

 

 

COELBREN 
Wel, mae’r hydref wedi cyrraedd! Ar 22 Medi eleni cawsom yr 
Hanergylch Gogleddol, Cyhydnos. Ie, byddai pobl sy’n dilyn y 
calendr paganaidd wedi bod yn croesawu’r hydref trwy ddathlu 
yn eu ffordd eu hunain hefyd. Mae cyhydnos yn digwydd pan 
mae’r haul yn croesi’r cyhydedd ac yn achosi hyd y diwrnodau 
a’r nosweithiau newid. Bob blwyddyn mae yna ddwy gyhydnos, 
un ym mis Mawrth, sy’n croesawu’r gwanwyn ac un ym mis 
Medi sy’n croesawu’r hydref. Yn y Gymraeg, gelwir yr un ym 
mis Mawrth yn ‘Alban Eilir’ a’r 
un ym mis Medi ‘Alban Elfed’. 
Onid yw natur y byd a phopeth 
i wneud â hi yn anhygoel? 

PELDROEDWRAIG 
Ydych chi’n cofio gyrrwr bws 
Longs Coaches o’r enw Darryl 
Long? Wel mae ei wyres, 
Franci-Lee wedi llwyddo i fod 
yn nhîm pêl droed Gorllewin 

ABERCRAF

PENYCAE

COELBREN



Felly, bydd Ysbyty’r Gymuned, y Mullany Trust, Cymdeithas 
Afiechyd Motor Neurone a llu o gymdeithasau eraill yn elwa. 
Dymuna Allan a’i deulu ddiolch o galon i bawb a gyfrannodd 
yn hael i’r fenter. Dymuniadau gorau i Allan a diolch iddo am 
feddwl am eraill sy’n llai ffodus. 

CWIS Y MIS 
1. Pa chwaraewr rygbi rhyngwladol sy’n lansio’i lyfr ‘The 2.

Buck Props Here,’ y mis yma? 
3. Ym mha flwyddyn agorodd Ysgol Sirol Maesydderwen? 
4. Ble yn y pentref down ni ar draws ‘Y Machine?’ 

ATEBION MEDI: 
1. Adrian Locke sydd wedi cynrychioli’r Gleision dros 500 o 

weithiau. 
2. Caeodd Gorsaf yr Ystrad yn 1932 i deithwyr ac yn 1966 ar 

gyfer cludo glo. 
3. Gwelir y dywediad hyfryd tu allan i’r Neuadd Les. 

 

LLWYBRAU LLES 
Newyddion da! Mae cymuned Ystalyfera (ynghyd a Cwmtwrch 
Isaf a Godre’rgraig) wedi cael ei dewis fel un o 18 cymuned 
yng Nghymru i gymryd rhan yng nghynllun Llwybrau Lles 
Cerddwyr Cymru. 

Pan soniodd y Cyngh Alun Llewelyn am y cynllun yn 
ddiweddar cafodd ymateb gwych gan bobl lleol oedd yn 
awyddus i wirfoddoli i gynnal a gwella’r llwybrau lleol, yr 
amgylchedd a datblygu sgiliau. Ar sail hynny cyflwynwyd cais 
ar ran y gymuned a byddant yn derbyn cefnogaeth helaeth 
‘Cerddwyr Cymru’. Bydd y Cyngor Sir a Chyngor Ystalyfera a 
mudiadau gwirfoddol lleol hefyd yn cefnogi. 

Mae rhwydwaith sylweddol o lwybrau cyhoeddus a beicio 
yn yr ardal ac mae rhain yn cysylltu gydag ardaloedd cyfagos 
Cwmllynfell, Cilybebyll, Ystradgynlais a Phontardawe. 

Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal i drafod syniadau. 

 
Llun: Swansea Ramblers 

CYDNABOD YMDRECHION ARWEL HUGHES 
Am wahanol resymau mae gan gyn-ddisgyblion nifer o atgofion 
arbennig o’r bobl hynny a fu unwaith yn athrawon arnynt. Yn 
yr un modd bydd gan athrawon atgofion o bob math, am ambell 
ddisgybl wnaeth argraff arnynt. Un felly oedd Arwel Hughes. 
Byddaf yn cofio amdano, nid yn unig am ei fod yn ddisgybl 
ymhlith y rhai mwyaf hawddgar a hapus y bydde un yn dymuno 
cwrdd, ond am y rheswm nad prydlondeb oedd un o’i gryfderau 
pennaf. 

Rwy’n ei weld nawr, a chloch yr ysgol wedi hen ganu ac 
Arwel yn croesi’r buarth yn gwbl hamddenol gyda’i fag ysgol o 
dan un fraich a jwmper o dan y llall. Ry’n i’n gweld ein gilydd 
bob hyn a hyn a manteisio ar y cyfle i chwerthin yn iach am y 
dyddiau a fu. Erbyn hyn mae Arwel yn briod â Nicola a’r ddau 
ohonynt yn rhieni cariadus i Lili, eu merch annwyl. Ond yr hyn 
sy’n werth gwybod amdano hefyd yw’r ffaith fod Arwel newydd 

YSTALYFERA
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â’r ardal megis ‘pyg y gŵydd’. Mae hyn yn cyfeirio wrth gwrs 
at yr amser pan oedd gwyddau yn nofio ar yr hen ganel. Os 
oes diddordeb gennych, mae’r ‘Blodau’ yn cwrdd ar y Sul 
cyntaf o bob mis am 10 y bore tu allan i siop ‘Cofion Cynnes’. 

LLEISIAU TAWE 
Os ydych chi’n hoffi canu yna mae gwahoddiad i chi ymaelodi 
gyda chôr merched newydd sydd wedi ei lansio yn ddiweddar. 
Enw’r côr yw Lleisiau Tawe [Tawe Voices] ac maent yn cwrdd 
ar Nos Iau yn Neuadd Eglwys Sant Cynog am 7 o’r gloch. Ar 
hyn o bryd mae dros 100, ie 100, wedi ymaelodi ac mae’r 
arweinwyr yn pwysleisio nad oes angen profiad canu corawl 
er mwyn ymuno gyda nhw. Mae’n dda i glywed bod cyfle i 
ferched ifainc a gwragedd i ymestyn eu doniau cerddorol ac i 
fwynhau’r elfen holl bwysig o gymdeithasu. Yn ôl pob tebyg 
mae aelodau corau’r Gyrlais a’r Dathlu yn crynu yn eu 
hesgidiau! Pob lwc i’r côr newydd. 

DIWRNOD I’R TEULU 
A fuoch chi ym Mharc yr Orsedd fis diwethaf i fwynhau’r profiad 
o ymuno yn y gweithgareddau a drefnwyd gan Gymdeithas 
Darganfod Ystradgynlais? Roedd y fenter yn llwyddiannus 
iawn ac yn rhoi cyfle i deuluoedd y pentref gymysgu unwaith 
eto ac i ymuno yn y llu o weithgareddau a drefnwyd. Roedd 
cerddoriaeth addas wedi ei drefnu ar gyfer y gwahanol 
oedrannau a mawr oedd syndod un datcu wrth sylwi ar ei 
wyres fach yn canu ar y llwyfan. Roedd pawb wedi mwynhau’r 
achlysur ac wedi cadw at y rheolau priodol sy’n bodoli ar hyn 
o bryd. 

CANU’N IACH A CHYMRU 
Mae’n drist clywed bod chwaraewr rygbi dawnus arall wedi 
symud i Ffrainc i ddatblygu ei dalentau. Rwy’n cyfeirio at Luke 
Price, Fferm Yorath, Cwmgiedd, sydd erbyn hyn wedi ymuno 
â Chlwb Valence Romans yn Ne Ddwyrain Ffrainc. Mae Luke 
yn adnabyddus i bawb yng Nghymru fel cyn faswr dawnus y 
Gweilch ond yn anffodus mae ei yrfa gyda’r adran wedi dod i 
ben yn ddisymwth ar ôl cyfnod o saith mlynedd. Erbyn i chi 
ddarllen yr erthygl yma bydd Luke wedi ymgartrefu yn dda 
gyda’i glwb newydd ac mae ei weledigaeth a’i ddoniau amlwg 
wedi sicrhau bod ei dîm heb golli ers chwe wythnos. Mae’n 
amlwg bod Luke wedi setlo yn hwylus ac wedi derbyn croeso 
gan ei glwb Valence Romans. Ond serch hynny, mae un peth 
yn creu ychydig o benbleth iddo, sef yr awr ginio – nid awr ond 
tair! Mae’r Ffrancod yn mwynhau eu croissants a’u pain au 
chocolat. Bonne chance iddo ar y maes a hefyd wrth iddo 
geisio meistroli’r iaith. 

CLWB PÊL RWYD 
Mae Clwb Pêl Rwyd I ferched wedi dechrau yn y pentref. Felly, 
os yw eich merch neu eich wyres ym mlwyddyn 4, 5 neu 6 yn 
yr ysgol gynradd mae croeso iddyn nhw ymuno yn yr hwyl a 
datblygu eu sgiliau a’u talentau. Da yw nodi bod cyfleoedd i 
ferched wedi ymestyn yn fawr yn ddiweddar a diolch i’r sawl 
sy’n gyfrifol am drefnu’r gweithgareddau. Mae’r clwb yn cwrdd 
yng Nghanolfan Chwaraeon Maesydderwen ar nos Lun am 
4.30pm. 

CAPEL JERUSALEM YSTALYFERA 
Mae aelodau capeli Methodistiaid y Tabernacl a Yorath 
Cwmgiedd wedi datgan eu tristwch diffuant wrth glywed bod 
Capel Jerusalem, Ystalyfera wedi cau yn ddiweddar oherwydd 
cyflwr yr adeilad. Mae arweinwyr y capeli wedi datgan yn 
ddidwyll y bod croeso i aelodau Jerusalem i ymuno gyda nhw 
ar y Sul. Mae gwasanaeth yn Yorath am 10.30 y bore ac am 2 
y prynhawn yn y Tabernacl. 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau i Allan Morris, Parc Tawe, wrth iddo gyrraedd 
ei garreg filltir yn 70 oed. Gŵr o Ystalyfera yw Allan ac mae 
wedi ymgartrefu yma ers rhai blynyddoedd. Ond yr hyn a 
wnaeth yr achlysur yn un cofiadwy oedd bod Allan wedi trefnu 
noson arbennig yng nghlwb y Con ar gyfer codi arian tuag at 
nifer o achosion da. Erbyn diwedd y noson casglwyd £705. 



gyflawni triathalon Llanelli North Dock Dredgers. Golygodd hyn 
nofio milltir a hanner, seiclo 40 milltir a rhedeg 6 milltir. A 
llwyddodd i gyflawni’r cwbl oll mewn llai na 5 awr: amser 
anrhydeddus iawn. Camp arall a gyflawnwyd ganddo oedd 
seiclo 500 o filltiroedd yn ystod mis Awst er mwyn codi arian 
tuag at Gancr y Prostad. O ganlyniad i’w ymdrechion glew a 
thrwy garedigrwydd noddwyr llwyddodd i godi £555 tuag at yr 
achos teilwng hwn. Rhagorol yn wir! Ond mae’r her fwyaf i 
ddod: Dyn Dur Dinbych-y-pysgod, sef nofio 2.5 milltir, seiclo 
112 milltir a rhedeg marathon (26 milltir) ar gyfer elusen Iechyd 
Meddwl. Mae’r crwt ifanc y cofiaf yn dda amdano, bellach yn 
ddyn ac yn cymryd bywyd o ddifri trwy wneud cymaint i 
gynorthwyo cyfeillion ac anwyliaid sydd â’u hamgylchiadau mor 
wahanol i’r mwyafrif ohonom. Ar ran pawb ohonom yn yr ardal: 
pob dymuniad da iddo yn ystod y misoedd nesaf. Diddorol nodi 
mai mam-gu Arwel a Nia Eleri yw Colleen sy’n adnabyddus 
iawn yn y cylch gyda’i phersonoliaeth hyfryd sydd fel chwa o 
awyr iach i godi ysbryd pawb sy’n ei ‘nabod. 

 
POB DYMUNIAD DA I NIA ELERI JONES 
Mae Nia ar fin cymryd cam pwysig iawn fydd yn hybu ei gyrfa’n 
sylweddol. Ers peth amser mae wedi bod yn paratoi ac yn 

gweithio’n galed yn Ysgol Gyfun 
Ystalyfera (ac fel achubydd bywyd 
ym mhwll nofio Pontardawe) er 
mwyn dilyn cwrs gradd ym 
Mhrifysgol Bryste. Erbyn hyn mae 
ffrwyth ei llafur wedi talu ar ei 
ganfed a bydd yn dechrau ar ei 
chwrs ganol Medi fel adferyd 
chwaraeon. Fel arwydd pellach o’i 
dycnwch cafodd Nia brofiad 
gwaith gyda’r therapydd enwog 
Gareth Jones a phwy ddaeth am 
driniaeth ond Arwel Hughes ei 

chefnder cyntaf. Rhyfedd o fyd. 
Mae teulu a ffrindiau Nia Eleri yn hynod browd ohoni ac am 

y cyfan oll mae wedi llwyddo’i gyflawni hyd yn hyn. Byddwn yn 
dilyn ei chamau gyda’r diddordeb mwyaf ac edrychwn ymlaen 
at weld Nia Eleri yn cwblhau ei chwrs ac yn graddio o Brifysgol 
Bryste ymhen pedair blynedd. Pob dymuniad da iddi i’r dyfodol. 

CROESO MAWR I OSIAN 
Hip, hip, hwre! Mae Osian wedi 
cyrraedd gyda’i wenau siriol yn 
llonni pawb. Ei rieni balch yw 
Rebecca a Patryk ac mae’r 
teulu’n byw’n ddedwydd a hapus 
eu byd yn Woodman’s Terrace. 
Bydd trigolion Ystalyfera yn 
gyfarwydd â theulu Rebecca 
oherwydd bod ei mam, Cheryl, yn 
un o staff y siop gemist ar Heol y 
Wern, Ystalyfera. Felly, heblaw 
cyflawni ei dyletswyddau gwaith 
mae Cheryl a’i gŵr Andrew, wrth 

eu bodd yn cynnig cariad a gofal i’r un bach ac mae Osian, 
wrth gwrs, yn edrych ymlaen at eu gweld, bob amser. 
Llongyfarchiadau mawr i’r teulu bach a dymunwn yn dda 
iddynt. 

TRYCHINEB Y GLEISION 
Mewn angof ni chânt fod. 
Garry Jenkins, 39 oed 
David Powell, 50 oed 
Phillip Hill, 45 oed 
Charles Breslin, 62 oed 

Coffa da amdanynt a chofiwn yn dyner am eu teuluoedd yn eu 
colled a’u hiraeth ar ôl eu hanwyliaid. Bendith y nef arnynt. 

 

 

DATHLU 
Ar ddydd Sadwrn, 18 Medi, 
priodwyd Ann Marie, merch Mr a 
Mrs Brenton Williamson, Heol 
Walters a Aled, mab Mr a Mrs 
Melvin Jones, Heol Newydd. 
Llongyfarchiadau a phob 
bendith i’r dyfodol. 

Yn wahanol i’r arfer, mae yna 
ddau brif fachgen yn Ysgol 
Ystalyfera eleni ac mae’n dda 

dweud mai Rhodri, mab Mr a Mrs Gary 
Lewis, Ystradowen yw un ohonynt. 
Pleser yw ei longyfarch a dymuno’n dda 
iddo wrth ymgymryd â’i ddyletswyddau. 

Gwraig o’r pentre yw Mrs Florrie 
Evans o hyd, er ei bod ar hyn o bryd 
yng ngofal Cwrt Enfys. Ar Sul, 19 Medi 
dathlodd ei phenblwydd yn 104. 
Danfonwn bob dymuniad da iddi ar 
achlysur mor arbennig. 

Ar ôl dathu eu priodas diamwnt mis 
diwethaf, carai Mr a Mrs Peter Manning ddiolch o galon am yr 
holl ddymuniadau da a dderbyniasant gan ffrindiau pell ac agos 
ar yr achlysur hapus. 

CLEIFION 
Deallir fod y Cynghorydd Hugh Jones, Railway Terrace, 
Anthony Jones, Walters Road, a Danny Davies, Heol Gwilym, 
nôl adre ar ôl derbyn triniaeth yn yr ysbyty. Dymunwn wellhad 
buan iddynt. 

COLLEDION 
Blin cofnodi ein bod wedi colli tair gwraig o Ystradowen yn 
ystod mis Medi: Mair Price, y Staple, gweddw Bernard Price, 
Myra Battenbough, gwraig Iwan Battenbough, Heol Newydd 
ac Eileen Davies, gwraig Malcolm Davies, Heol Newydd. Mae 
tristwch ar y dair aelwyd yma ac estynnwn bob cydymdeimlad 
i holl aelodau’r teuluoedd yn eu hiraeth. Yna daeth newyddion 
am farwolaeth John Elliot, Fferm Cwm Tŷ Newydd. Cofiwn am 
ei wraig Eirwen Elliot, y merched a’r teulu oll yn eu galar. 

HEN OED 
Daeth yr aelodau ynghyd am y tro cyntaf ers misoedd lawer ar 
ddydd Mercher, 8 Medi. Roedd yn dda cael cyfarfod a sgwrsio 
unwaith eto. Cyhoeddwyd, gan y pwyllgor fod gwibdaith wedi 
ei threfnu i gael cinio yn y Plough, Rhosmaen ar 13 Hydref. 
Enwau i’r swyddogion cyn gynted â phosib a dewis o’r fwydlen, 
os gwelwch yn dda. 

Y GANOLFAN 
Mae yn dda deall fod y Ganolfan yn Ystradowen wedi ail agor 
ar ddydd Llun a Mercher i’r Clwb Cinio.... cinio ar y safle a 
dosbarthiad i’r gymuned. Rhaid canmol y gwirfoddolwyr a fu’n 

CWMLLYNFELL
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gweithio’n ddiwyd yn dosbarthu bwyd ymhell ac agos yn ystod 
y cyfnod anodd diweddar. 

Y ‘TWMPYN’ 
Diolch i Gyngor Cwarter Bach am gwblhau y gwaith o drwsio’r 
meinciau ar gopa Tomenowen a soniwyd amdanynt yn erthygl 
Hywel Gwyn Evans yn rhifyn Gorffennaf y Llais. Ewch yno; 
mae yn le delfrydol i synfyfyrio wrth edrych ar olygfeydd hyfryd 
o’r Mynydd Du a thu hwnt. 

 
Llun: Hywel Gwyn Evans 

CAPELI 
Mae drysau Brynllynfell wedi ail agor ac mae creoso cynnes i 
bawb ymuno yn y moli ar fore Sul. 

Bydd Capel Cwmllynfell yn cynnal gwasanaeth byr a 
chyfarfod i drafod gyda’r aelodau ar Sul, 3 Hydref am 10.30am. 
Bwriedir trafod y ffordd orau i gario mlaen â’r addoliad ar fore 
Sul. 

 

 
SOAR 

Pregethwyr Hydref am 10.30am 

  3: Parchg Lona Roberts 
10: Miss Lynne Harries 
17: Parchg Huw Francis 
24: Dr Phyl Davies 
31: Mr Rhodri Phillips 

Pregethwyr Tachwedd am 10.30am 

  7: Mrs Margaret Jones 
14: Mr John Harry  
21: Parchg Dafydd Andrew Jones 
28: Parchg Pam Cram 

Trist oedd clywed y newyddion am farwolaeth Mair Bale, Heol 
y Graig, yr Allt-wen ar 12 Medi yn 97 mlwydd oed. Yn briod â’r 
diweddar Ken, mam gariadus ei phlant, mam-gu a hen fam-gu 
annwyl a hoffus. Bu’n aelod ffyddlon yn Soar gydol ei hoes. Fel 
un o Chwiorydd y Capel bu mewn cwmni bendithiol a hi oedd 
dosbarthwr llenyddiaeth y Cyfundeb i’r aelodau tan 2013. 
Diolchwn am ei chwmni ar y daith a chydymdeimlwn â’r teulu 
yn eu colled. Diolch hefyd i’r Parchedig Euros Jones Evans, 
cyn aelod Soar, am gyflawni dymuniad Mair ac arwain y 
Gwasanaeth Angladdol, a hynny yn dosturiol, yn ôl ei arfer. 

Cafodd Rosalind, gwraig ein blaenor hynaf Tom Jones, gwymp 
sylweddol yn ei chartref ganol Medi, ac mae o bosib yn wynebu 
cyfnod hir yn yr ysbyty. Dymunwn wellhad buan iddi, er mwyn 
dychwelyd i’w chartref, ac yn y pen draw ymuno â ni yn yr 
oedfaon. 

Bydd Urdd Gwragedd Tref Pontardawe (Pontardawe 
Townswomens Guild) yn cwrdd yn festri Soar am y tro cyntaf 

PONTARDAWE

ar 6 a 27 Hydref ac unwaith y mis ar ôl hynny. Diolchwn iddynt 
am eu presenoldeb a dymunwn bob llwyddiant iddynt i’r 
dyfodol. Os ydych am ymuno, cysylltwch â Pat Evans (07968 
274787 / 01792 864043) am fwy o fanylion. 

TABERNACL 

RUTH A NAOMI 
Mor braf oedd cael cwrdd unwaith eto yn y festri ar 14 Medi ar 
ôl seibiant hir o flwyddyn a hanner. 

Aethom ati’n syth i geisio trefnu rhaglen ar gyfer y flwyddyn 
nesaf dan arweiniad ein llywydd, Margaret Davies, a fu, hefyd, 
mor garedig â pharatoi gwledd o bice ar y mân ar ein cyfer. 

Bydd y cyfarfod nesaf am ddau o’r gloch ar 12 Hydref, ac 
rydym yn edrych ymlaen at glywed Alun Griffiths, cyn-brifathro 
Ysgol Cefn Saeson, yn siarad â ni am hanes y Mond, Clydach. 
Croeso cynnes i bawb 

PAROD EI GYMWYNAS 
Roedden ni gyd yn falch o weld Eric Francis yn eistedd yn ei 
sedd arferol ar fore Sul, 19 Medi ac yn codi i ddiolch i’r Parchg 
Clive Williams am gytuno i ddod atom am ddau Sul y mis dros 
y misoedd nesa’. Gwerthfawrogwn ymdrech a charedigrwydd 
Eric, yn enwedig wrth ystyried ei fod yn aros am driniaeth yn 
yr ysbyty. 

Dymunwn yn dda iddo a hefyd i Gwynne Griffiths, Roger 
Evans a Mike Jones. 

  3: Y Parchg. Clive Williams Cymundeb 
10: Y Parchg. Clive Williams 
17: Mr Gary Lewis 
24: Parchg Eirian Wyn Lewis 
31: Mr John Harry 

SCRUM 
Ar ddiwedd Gorffennaf eleni, 
agorwyd tŷ bwyta newydd o’r 
enw ‘Scrum’ yng Nghlwb 
Rygbi Pontardawe, Parc 
Ynysderw. 

Danny Dyer a Nicola Owen 
yw’r ddau bartner busnes sy’n 
gyfrifol am ei sefydlu a’u nod 
oedd agor tŷ bwyta o’r safon 
uchaf. Gweddnewidiwyd 
ystafell o fewn y clwb rygbi i 
fod yn le hynod o foethus a 
chroesawgar. Lle i fwynhau 
pryd bwyd da a chymdeithasu 
gyda theulu a ffrindiau. Eu 
gweledigaeth yw darparu 
prydiau bwyd o’r safon uchaf. 

Mae Scrum wedi profi’n lleoliad hynod o boblogaidd yn ystod 
y misoedd diwethaf gyda thrigolion Pontardawe a thu hwnt yn 
gefnogol iawn i’r fenter newydd. 

Maent yn darparu amrywiaeth eang o brydiau ar y fwydlen 
– ‘brunch’ hynod o greadigol gydag opsiynau fegan, brecwast 
a chinio i blant. Yma cewch ddewis o frecwast gydag afocado, 
wyau, rarebit, eog wedi ei fygu, rosti, croissant, caws ffeta, 
selsig a bacwn gan gigyddion lleol. Ponty Butchers a Gwrhyd 
Mountain Meats sy’n darparu’r cig, selsig a bacwn yn y 
ryseitiau. Cred Danny a Nicola ei fod yn hynod bwysig i gefnogi 
busnesau a darparwyr cynnyrch lleol. 

Ceir hefyd fwydlen cinio ysgafn o 12 tan 4.30yp – lle gallwch 
ddewis o gig oen, cig eidion, cyw iâr, cebab a byrgyrs amrywiol. 

Maent hefyd yn cynnig dewis hyfryd o grempog melys, gan 
gynnwys rhai bacwn a sirop, mefus, mêl, caramel a hufen ia. 

Ni ddarperir alcohol gan y tŷ bwyta ei hunan ond mae’n 
bosib ei brynu o’r bar yn y clwb. 

Cewch hefyd fwynhau coffi safonol, amrywiaeth o de, a 
diodydd ysgafn o’r tŷ bwyta. 

Mae Scrum ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am tan 
4.15pm. Darperir coffi tecawe o 8am hefyd. Maent ar agor ar 
ddydd Sadwrn o 9am tan 3pm. 
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Mae’n bosib gweld bwydlenni manwl ar safle Facebook 
Scrum - facebook@scrumbrunchcafe. Maent hefyd ar 
Instagram - @scrumbrunch. Rhif ffôn Scrum – 07538 148373 

Delma James 

YSGOL GYMRAEG PONTARDAWE 
NEWYDDION DA 
Ysgol Gymraeg Pontardawe 
yn llwyddo  i ennill y wobr 
Efydd Hawliau Plant 

Rydym fel ysgol wedi 
derbyn Gwobr Efydd Hawliau 
Plant. Eleni byddwn yn 
ymgeisio am y Wobr Arian 
drwy sicrhau bod hawliau 
disgyblion yn cael eu 
gweithredu ar draws yr ysgol. 
Diolch i’r holl staff, disgyblion a rhieni am eich cyd-weithrediad. 

CROESO 
Mae gan yr Ysgol Brifathro newydd. 
Cyn-bennaeth Ysgol Gynradd 
Gwaun Cae Gurwen yw Mr Martin 
Evans ac mae wedi ymgartrefu’n 
barod yn ein plith. Edrychwn 
ymlaen at gyfnod newydd, cyffrous 
o dan ei arweiniad. 

ENWAU NEWYDD DOSBARTHIADAU 
I gyd-fynd gyda’r adeilad newydd yn YGG Pontardawe (tasg 
sydd bron wedi ei chwblhau) mae pob dosbarth wedi derbyn 
enw newydd. Maent yn anrhydeddu hen enwau Pontardawe 
a’r cyffiniau. Dyma nhw: 

Y Meithrin – Cwm Clŷd, cwm i’r gogledd o Ryd-y-fro 

Derbyn – Nant y Gaseg, nant sy’n llifo o fynydd y Garth 

Derbyn/Bl1 – Allt y Cadno, hen fferm ar fynydd y Garth 

Bl 1 – Mynydd y Garth, mynydd i’r gogledd o Ryd-y-fro 

Bl 1/2 – Mynydd Graig Ola, mynydd i’r de o Bontardawe 

Bl 2 – Mynydd y Gwrhyd, mynydd i’r gogledd o Bontardawe 

Bl 3 – Carreg Bica, maen hir o Oes yr Efydd, sydd ar Fynydd 
y Drymau 

Bl 3/4 – Carnllechart, carnedd gron o Oes yr Efydd, i’r gogledd 
orllewin o Ryd-y-fro 

Bl 4/5 – Coed Cefnllan, hen goedwig, tu ôl i’r ysgol, ac yn 
arwain at fynydd y Gwrhyd 

Bl 5 – Ynys-gelynen, hen enw’r ardal a saif rhwng Eglwys San 
Pedr a’r Gwachel 

Bl 6 – Mynydd Marchywel, mynydd 418m tua’r gorllewin o 
Bontardawe. 

DYSGUB Y DAIL 
Thema newydd Blwyddyn 3 a 4 y tymor hwn yw ‘Dysgub y 
Dail’. Mae’r plant wedi bod yn arsylwi ar goed a thrychfilod 
Alltycham. Edrychwn ymlaen i ymweld â’r tylluanod yn y Gerddi 
Botaneg a dysgu mwy am greaduriaid a chynefinoedd y 
goedwig dros yr wythnosau nesaf. 

 

 

COFIO 
Mae’n anodd credu bod deng mlynedd wedi mynd heibio ers 
marwolaeth frawychus o sydyn Harry Patterson, Bryn 
Llewelyn. 

Yn ôl ei fam Michelle: “Rydw i’n storïwraig ag actores a felly 
mae’n briodol i weu chwedlau. Mae gennym oddeutu 160 o 
bobol sydd wedi bod yn gwau i ni, er cof am Harry, hyd yn 
oed o Loegr ac o Ogledd Cymru. 

 

Mae ffrwyth eu llafur i’w gweld tu allan i Ganolfan y 
Celfyddydau, Pontardawe ac o amgylch Triongl yr Allt-wen sy’n 
wledd i’r llygaid. 

 
CYDYMDEIMLAD 
Ar fore Sul, Medi’r 12fed, ffarweliwyd â Mrs Mair Bale, 44 Heol 
y Graig, Yr Alltwen, yn 97 oed. Roedd Mair yn wraig annwyl i’r 
diweddar Ken, yn fam gariadus i’w phlant, Owain, Geraint, 
David, John a Cathrin, yn fam-gu annwyl a hoffus i Gareth, 
Gethin, Danielle, Declan, Dylan, Cellan a Carys, ac yn hen 
fam-gu i Ada Mair a Tadhg. 

Sicrhaodd ei theulu annwyl bod eu mam yn cael ei 
dymuniad mai’r Parch. Euros Jones Evans oedd yn 
gweinidogaethu yn ei hangladd, ac fe wnaeth hynny gydag 
anrhydedd, urddas a graen. Cyfeiriodd at Mair fel gwir chwaer 
yn y ffydd: Cristion o wraig, ac un o’r bobl hynny sy’n gadael 
argraff annileadwy ar fywyd teulu, cymdeithas ac eglwys.   

Fe’i ganwyd a’i magwyd yn Nhrebannws, ar aelwyd 
Gristnogol a hollol ddiwylliedig Gymraeg, yn un o saith o blant, 
ac yn chwaer arbennig i Tom, Gaynor a Margaret, a’r diweddar 
Moelwyn, Glenys a Nelian.  

Wedi priodi yn 1948, bu’r tŷ uwchben Graig Road, Yr Allt-
wen yn gartref teuluol am 70 o flynyddoedd, a rhoddwyd 
croeso agored a chynnes i bawb a alwai heibio. Bu’n fam llawn 
amser i’w phump plentyn, ac rwy’n siwr y cytunant iddynt gael 
y gorau ganddi ar hyd ei bywyd.  

Byddai pawb oedd yn ddigon ffodus i’w chwrdd yn siŵr o 
dystiolaethu i’r ffaith bod ganddi wên barod a natur ffein, a phob 
amser yn arddangos parch mawr tuag eraill. 

YR ALLT-WEN
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Roedd ei ffydd Gristnogol yn eithriadol bwysig iddi, a bu’n 
ffyddlon iawn i Gapel Soar, Pontardawe, a’i holl weithgarwch, 
ar hyd ei hoes.   

Diolchwn am ei bywyd. 

 
PROTESTIO YM 
MHONTARDAWE 
Cefais fy atgoffa’n 
ddiweddar am yr effaith 
gafodd ffordd osgoi 
Pontardawe, a 
gwblhawyd ym 1982 ar 
gost o £900,000, ar 
fusnesau’r pentref. Mewn 
erthygl papur newydd o’r 
flwyddyn honno 
esboniodd Mr Tom Arnold 
o Gellinudd am y modd y 
dioddefodd ei fusnes ef 
a’i bartner yn sgîl newid 
system drafnidiaeth y 
pentref. Penderfynodd y partneriaid busnes brotestio mewn 
ffordd ddramatig iawn drwy osod arch yn ffenest eu siop, 
‘Spark and Arnold’ ynghyd â’r arwydd, ‘Bu farw Stryd Herbert 
yr wythnos ddiwethaf.’ Yn ôl y ddau ar y pryd, ‘Penderfynon ni 
brotestio yn erbyn penderfyniad y cyngor oherwydd teimlwn 
fod y system newydd yn cael effaith andwyol ar fusnesau Stryd 
Herbert.’ Mae’n debyg y gwelwyd lleihad hyd at 25% mewn 
busnes gan fod busnesau’r pentref yn dibynnu ar gwsmeriaid 
a alwai wrth fynd heibio. Diolch am eu safiad, ddeugain 
mlynedd yn ôl, ac am dynnu sylw’r Cyngor at bwysigrwydd 
ffyniant busnesau lleol. Er gwaetha’r holl flynyddoedd a aeth 
heibio, mae eu neges yr un mor gyfoes heddiw. 

COFFÁU TRYCHINEB GWAITH GLO’R GLEISION 
Dadorchuddiwyd dram coffa ym Mharc Rhos ddydd Mercher 
15 Medi i nodi deng mlynedd ers trychineb gwaith glo’r 
Gleision. Chwaraeodd Canolfan Gymunedol Rhos ran bwysig 
iawn wrth gynnig lloches a chymorth i ffrindiau a pherthnasau’r 
glowyr tra roedd y chwilio a’r achub yn parhau. Cofiwn am y 
rhai a gollwyd a chydymdeimlwn â’u teuluoedd yn eu galar.  

 

COFIO HARRY  
Ddeuddydd cyn Trychineb y Gleision bu farw Harry 
Patterson,  bachgen pum mlwydd oed o’r Alltwen, mewn 
damwain drist. Cofiwn amdano yntau hefyd a diolch i’r nyddwyr 
lleol am adael eu gwaith lliwgar mewn mannau amlwg yn yr 
ardal i gadw’r cof am Harry yn fyw. Dechreuodd y gwaith gweu, 
gwnïo neu grosio bum mis yn ôl pan sefydlwyd ,’ Spinning 
Yarns- A Festival of Wool’ gan fam Harry. Ei dymuniad hi oedd 

RHOS A GELLI-NUDD

gweld coed, clwydi, pyst ac yn enwedig y parc a enwyd ar ôl ei 
mab yn fôr o liw, gan roi gwên ar wyneb trigolion yr ardal ac i 
ddathlu bywyd byr Harry. Hyfryd oedd gweld eu gwaith yn 
addurno clwyd a drws Eglwys y Plwyf, Cilybebyll. 

 

GWELLHAD BUAN 
Gwellhad buan i Gareth Jones, Hendrelas, Rhos, gŵr Olive a 
thad Jonathan ac Emma, sydd wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty 
yn ddiweddar.  

PEN-BLWYDD PRIODAS 
Llongyfarchiadau mawr i Rhian a Wyn Thomas, rhieni 
Nicholas, Lôn Catwg, Gellinudd a Lowri, Heol Newydd, 
Trebannws ar ddathlu deugain mlynedd o fywyd priodasol. 
Priododd y ddau yng Nghapel Gosen, Trebannws gyda’r wledd 
briodasol yng Ngwesty’r Cawdor, Llandeilo. 

 
CAPEL Y BARAN 
Braf oedd croesawu’r Parchg Carey Jones a fu’n gofalu am 
eglwysi gyda’r Bedyddwyr ym Mhorthyrhyd a Sancler. Cawsom 
oedfa ddiolchgarwch fendithiol dan ei arweiniad gyda’r 
pwyslais ar rannu ein da ag eraill sy’n llai ffodus. Tynnodd ein 
sylw at y ddeuddegfed bennod yn efengyl Luc gan ddweud 
“Athro dywed wrth fy mrawd am roi imi fy nghyfran o’m 
hetifeddiaeth”. Mae hwnna yn fy atgoffa o’r arferiad o ddarllen 
ewyllys yr ymadawedig ar ôl angladd a bod un yn teimlo bod 
ei frawd wedi cael ei siâr neu ei gyfran ef. Ac mae’r ddameg 
yn arall yn sôn am ffermwr cyfoethog yn dwyn cnwd da ac mae 
e’n edrych am le i roi’r holl elw newydd mha. Rwy’n gwybod 
beth wnaf fi, fe adeiladaf ysguboriau mwy i gadw fy holl eiddo. 
Os symudwn y ddelwedd yma i heddiw fydde Iesu wedi son 
efalle am hedge funds, Isa’s a Bonds. Yr hyn sy’n gyffredin 
gyda’r brawd a’r dyn cyfoethog yw’r geiriau ‘’fy’’ a ‘’fi’’ ac mae’r 
cyfan amdanyn nhw ac mae Iesu yn galw pobl fel ‘na yn 
“ffyliaid”. Gochelwch rhag trachwant o bob math oherwydd er 
cymaint ei gyfoeth nid yw bywyd neb yn dibynnu ar ei 
feddiannau. Diolch i’r cennad am ein hatgoffa o’r hyn sy’n 
bwysig mewn bywyd a chofio am angen ein cyd-ddyn 

Agor di ein llygaid, Arglwydd, i weld holl angen mawr y byd. 
Gweld y gofyn sy’n ein hymyl, gweld dioddef draw o hyd. 
Maddau inni bob dallineb sydd yn rhwystro grym dy ras,  
a’r anghofrwydd sy’n ein llethu wrth fwynhau ein bywyd bras.  

W. R. Nicholas 

Bydd oedfa mis Tachwedd o dan ofal y brawd Jeff Reed, 
Rhagfyr – llith a charol. Bydd pob cyfarfod am 2.30 yp ar Sul 
cynta’r mis. Croeso cynnes iawn i bawb. 

RHYDYFRO
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MERCHED Y WAWR 
Yn arferol ym mis Medi byddai aelodau’r Mudiad yn heidio i’r 
‘Penwythnos Preswyl’. Ni threfnwyd hynny ond mae digonedd 
o gyfarfodydd wedi eu trefnu ar gyfer yr aelodau. 

 

Cyndyn iawn yw nifer i gwrdd wyneb yn wyneb. Byddwn yn 
cwrdd ym mis Hydref yn Neuadd y Nant ar 19 Hydref. Cawn 
gyfle i ymaelodi a chael noson brethyn cartre’. Gobeithio bydd 
y sefyllfa yn caniatáu i ni wneud hynny. Serch hynny, yn ystod 
mis Medi trefnwyd arddangosfa mewn ffenest siop yng 
Nghlydach. Ynddi geir ychydig o luniau o’r gangen a hefyd 
arddangosfa o’r blodau a grëwyd gan rai o’n haelodau. ‘’Blodau 
Gobaith’’ yw enw’r prosiect a lansiwyd ddwy flynedd yn ôl ar 
gyfer creu Enfys Gobaith yn Eisteddfod Genedlaethol 
Ceredigion yn Nhregaron. Fel pob dim arall gohiriwyd yr ŵyl 
a’r gobaith yw gwireddu’r prosiect erbyn 2022. Diolch i bawb 
fu wrthi ac i Leanne Waghorn am ei help i osod yr arddangosfa. 
Diolch i gwmni C. M. Hopkins a’i fab am gael defnyddio’r 
ffenest. 

CAPEL Y NANT 
Cynhaliwyd gwasanaethau yn y capel a thros Zoom yn ystod 
mis Medi gyda’r Parchedigion R. Alun Evans, Emyr Gwyn 
Evans a’n harweinydd Robat Powell. Gwerthfawrogwn 
gyfraniad arbennig Dr Fiona Gannon sydd wedi bod yn cyfeilio 
ac wedi bod yn awyru’r organ yn rheolaidd yn ystod cyfnod y 
pandemig. Oni bai am hynny efallai na fyddai’r organ yn dal i 
fynd! Hefyd, diolch i Gareth a Mari Rees am ofalu am yr adeilad 
yn ystod y cyfnod anodd hwn. Rydym wedi gwneud asesiad 
risg arall ac wedi newid rhai pethau o ganlyniad i gyhoeddiadau 
Llywodraeth Cymru. Serch hynny rydym yn cadw pellter a 
gwisgo mygydau yn y capel. 

DATGANIAD 
Rydyn wedi danfon datganiad at Brif Weinidog y DU, yn galw 
arno i bwyso am gytundeb cryf yng Nghynhadledd Newid 
Hinsawdd COP26 sydd i’w chynnal yn Glasgow rhwng 31 
Hydref a 12 Tachwedd. 

Y DU yw Llywydd y Gynhadledd holl bwysig hon sy’n cael 
eu hystyried fel un o’r cyfleoedd olaf i’n hachub rhag effeithiau 
enbyd Cynhesu Byd-eang. Ar gais y Pwyllgor Gwaith lluniwyd 
a dosbarthwyd y Datganiad gan Grŵp Cyhoeddusrwydd yr 
eglwys. 

Dyma’r geiriad “Gan nodi rhybudd gwyddonwyr y 
Cenhedloedd Unedig (6ed Adroddiad yr IPCC, 9 Awst 2021) 
bod Newid Hinsawdd yn peryglu dyfodol dynoliaeth, mae 
Pwyllgor Gwaith eglwys Capel y Nant, Clydach, Abertawe 
SA65HB yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i geisio 
ymhob ffordd i sicrhau cytundeb cryf yng Nghynhadledd 
Hinswdd COP26 yn Glasgow”. 

Mae’r Datganiad yn pwyso’n benodol ar Lywodraeth San 
Steffan i atal cynlluniau newydd cwmnïau sydd am losgi mwy 
o olew a glo. 

Aiff y datganiad ymlaen, ‘Gyda’r nôd o ffrwyno Cynhesu 
Byd-eang trwy dorri allyriadau carbon, credwn ei bod yn 

CLYDACH
hanfodol bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol - fel Llywydd y 
Gynhadledd - yn arwain cyn dechrau’r trafodaethau gan wrthod 
y ceisiadau cyfredol i agor maes olew newydd ym Môr y 
Gogledd a phwll glo newydd yng Ngogledd Lloegr.’ 

 

John a Brenda Evans, Yr Athro Siwan Davies, Janice 
Walters, Ann Davies a Robat Powell. 

Ar ddiwedd y mis cynhaliwyd Sul Cyfundeb Gorllewin 
Morgannwg ar y thema Newid Hinsawdd. Roedd y cyfarfod yn 
y capel a thros zoom. Llywyddwyd gan Ann Davies o Fethel 
Sgeti, cyflwynodd John a Brenda Evans y rhannau arweiniol a 
Janice Walters fu’n cyfeilio. Croesawyd pawb i Gapel y Nant 
gan ein Harweinydd Robat Powell. Anerchwyd y cyfarfod gan 
yr Athro Siwan Davies o Brifysgol Abertawe. Cafwyd ganddi 
anerchiad grymus iawn yn sôn am y datblygiadau yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf a’r hyn sydd yn ofynnol i ni wneud i 
leihau allyriadau carbon sy’n achosi cynhesu byd-eang. Roedd 
clywed am storiau pobl oedd yn dioddef oherwydd effeithiau 
newid hinsawdd yn ddirdynnol. Efallai bod argyfwng mewn 
gwledydd pell a ninnau ddim yn sylweddoli dwyster y sefyllfa 
ond mae digwyddiadau’r holl gorwyntoedd wedi effeithio arnom 
ni ym Mhrydain. 

Roedd Siwan yn gwisgo crys T gyda’r lliwiau yn dangos 
effeithiau yn mynd o wyn i las i goch ac ati. Mae angen i ni 
weithredu NAWR. 

MASNACH DEG  
Fe fydd stondin Masnach Deg 
(Traidcraft) bob yn ail fore Mercher 
yn Nhŷ Croeso rhwng 10 -11.30am 
o 20 Hydref ymlaen. Bydd catalog 
ar gael i chi chwilio am anrhegion 
Nadolig. 

Ydych chi’n cofio Jenipher a’i 
choffi? Mae cyflenwad o’i choffi 
wedi cyrraedd Clydach unwaith 
eto.  

Gobeithio bydd Jenipher yn 
ymweld â’r Gynhadledd yn Glasgow i geisio darbwyllo’r 
gwleidyddion a bydd cynrychiolwyr o ffermwyr Masnach Deg 
ymhlith y tyrfaoedd fydd yng nghynhadledd fawr COP26 yn 
Glasgow ddechrau Tachwedd. Byddant yn dadlau o blaid y 
bobl sydd yn byw gyda newid hinsawdd o ddydd i ddydd er 
mwyn iddyn nhw gael penderfynu ar sut i wario’r arian a ddaw 
i’r gwledydd tlawd. Y gwledydd cyfoethog sy’n bennaf gyfrifol 
am y niwed oherwydd poethi byd-eang, a’r gwledydd tlawd sy’n 
talu’r pris. Mae Boris Johnson a Joe Biden wedi dweud y 
pethau iawn yn ddiweddar, sef y dylai’r cyfoethogion dderbyn 
eu cyfrifoldeb. Rhaid eu cadw at eu gair. Mae angen 
gweithredu yn ogystal â siarad. Dewch i ni wrando ar leisiau 
masnach deg. 

‘TROSIADAU TWT’ AC ‘O LAW I LAW’ 
Ddydd Mawrth, 5 Hydref, bydd menter newydd yn cychwyn yng 
Nghlydach, wrth i fusnes cyfieithu sefydledig Trosiadau Twt 
(Tidy Translations) symud i safle newydd ar Heol Hebron, safle 
y bydd yn ei rannu gyda siop elusen newydd Tŷ Croeso, O Law 
i Law.  
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Yn ôl Fiona Gannon, perchennog Trosiadau Twt, roedd 
ymddiriedolwyr Tŷ Croeso wedi bod yn chwilio am gyfle i agor 
siop elusen ers meitin, felly pan ddaeth cyfle i rentu swyddfa 
gyfleus yn y pentref, roedd creu hwb cyfieithu cymunedol a 
siop elusen ar yr un safle yn ymddangos yn syniad da. Roedd 
ymddiriedolwyr Tŷ Croeso yn gefnogol iawn i’r syniad, felly ers 
mis Mawrth, mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo i baratoi’r 
safle, a bellach mae bron â bod yn barod.  
Y bwriad yw agor o 10.30-12.30 ac o 1.30-3.30 ddydd Mawrth, 
dydd Mercher a dydd Iau i gychwyn, ac estyn hynny i gynnwys 
diwrnodau ychwanegol yn ôl y galw. Bydd Trosiadau Twt yn 
gweithredu fel hwb cyfieithu cymunedol, a bydd croeso i 
unrhyw un alw heibio i ofyn am gyngor, cyfieithiad, neu gymorth 
prawfddarllen neu olygu. Y nod yw creu amgylchedd cyfeillgar, 
fel bod cyfle i holi cyfieithydd proffesiynol wyneb yn wyneb, heb 
orfod codi’r ffôn nac anfon e-bost.  
Mae Fiona wedi bod yn gweithio ar ei liwt ei hun ers 15 
mlynedd, a hynny o swyddfa yn ei chartref yn bennaf, tan iddi 
benderfynu symud i swyddfa fwy ffurfiol eleni. “Roeddwn i’n 
teimlo mod i am roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned”, meddai, “ac 
rwy’n gobeithio bydd y ffaith bod cyfieithydd ar gael ar y stryd 
fawr yn annog mwy o bobl i fynd ati – gyda chymorth yn ôl y 
galw – i baratoi deunydd yn ddwyieithog ar gyfer eu busnesau 
hwythau ac wrth gynllunio digwyddiadau yn y pentref”.  
Ochr yn ochr â chynnig gwasanaeth Trosiadau Twt, bydd Fiona 
hefyd yn rheoli “O Law i Law”, siop elusen newydd Tŷ Croeso, 
ac mae wrthi ar hyn o bryd yn casglu enwau unigolion i 
wirfoddoli fel cynorthwywyr yn y siop. Os gallech chi gynnig 
awr neu ddwy yn achlysurol, cysylltwch â Fiona ar 07966 
192097, os gwelwch yn dda.  
Mae’r siop yn gobeithio gwerthu dillad plant ac oedolion, 
teganau, llyfrau, nwyddau i’r cartref a phob math o 
drugareddau, ac mae ymateb gwych wedi bod eisoes o ran 
cyfraniadau. Os oes gennych chi eitemau yr hoffech eu rhoi i’r 
siop, galwch heibio unrhyw bryd yn ystod yr oriau agor, a bydd 
Fiona a’r gwirfoddolwyr yn falch iawn o’u derbyn.  
“Mae siopau elusen yn fwy hanfodol nag erioed yn y cyfnod 
yma”, meddai Fiona. “Maen nhw’n golygu bod pethau’n cael 
eu trosglwyddo ‘o law i law’ yn hytrach na chael eu gwastraffu, 
sy’n hollbwysig yn wyneb yr argyfwng rydyn ni’n ei wynebu o 
ran yr hinsawdd. Maen nhw hefyd yn gallu bod o gymorth 
aruthrol i sicrhau bod hanfodion fel dillad plant yn fwy 
fforddiadwy, a hynny ar adeg pan fo llawer iawn o deuluoedd 
dan bwysau ariannol wedi holl straen a chythrwfl Covid-19. 
Mae’r gefnogaeth i’r fenter wedi bod yn wych, ac rwy nawr yn 
edrych ymlaen yn fawr at agor y drws am y tro cyntaf, a 
chroesawu pawb i fenter gymunedol newydd Trosiadau Twt ac 
O Law i Law”.  

CLWB PÊL-DROED CLYDACH 
Mae cryn newid wedi bod dros yr haf 
ym myd pêl-droed Clydach. Ar ôl 
blynyddoedd o gystadlu, mae dau o’r 
timoedd lleol, Clydach Cricket Football 
Club a FC Clydach, wedi uno a chreu 
un clwb cryf dan yr enw Clwb Pêl-
droed Clydach Football Club. Mae’r 
Clwb bellach yn gartref i bedwar tîm 

dynion a degau o dimoedd i ieunctid a phlant o 4 oed i fyny, a 
hynny i fechgyn a merched. Mae dros 300 o aelodau gan y 
Clwb a dros 40 o hyfforddwyr wedi’u cymhwyso. Mae’r clybiau 
wedi cyfuno eu cryfderau i gymaint graddau nes bod y clwb 
newydd wedi llwyddo i ennill achrediad platinwm gan yr FAW 
– dim ond llond llaw o glybiau yng Nghymru sy’n meddu ar y 
statws hwn a dyma’r statws uchaf y gallai’r clwb fod wedi’i 
ennill. Tipyn o gamp!  

 

 

 

Mae’r Clwb yn rhoi dwyieithrwydd wrth galon y cyfan mae’n ei 
wneud, gyda nifer o’r timoedd yn cael eu hyfforddi trwy’r 
Gymraeg. Cartref y Clwb newydd yw Parc Coed Gwilym – 
cadwch olwg ar dudalen Facebook neu Twitter y clwb er mwyn 
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gweld pryd mae gemau i’w gwylio, neu galwch draw i’r Parc ar 
fore Sadwrn lle byddwch yn siŵr o weld y plant wrth eu boddau 
yn cicio pêl ac yn arddangos eu sgiliau newydd. 

  
GWELLHAD 
Da gwybod fod Gordon Jewell, Rhydygwin, bellach nol gartref 
ar ôl cyfnod yn Ysbyty Singleton. Fel cyd aelodau ym 
Mhantycrwys, cymdogion a ffrindiau ar y Graig danfonwn bob 
dymuniad da iddo. Cofiwn hefyd am ei gymydog David Blethyn 
sydd yn yr ysbyty yn derbyn gofal. Dymunwn dda i Gareth 
Hopkin ag yntau hefyd yn anhwylus. 

YR YSGOL 
Mae gwaith wedi dechrau ar safle hen ysgol y pentref. Ar hyn 
o bryd mae newidiadau yn digwydd y tu fewn i dŷ’r gofalwr 
gynt. 

Y CAPELI 
Dechreuodd Pantycrwys oedfaon nol ym mis Mehefin. Bydd 
Salem yn dechrau ar Sul olaf mis Medi ond mae Elim heb 
ddechrau hyd yn hyn oherwydd bod gwaith strwythurol ar yr 
adeilad eisiau eu cwblhau. 
 

 
NEBO 
Oedfaon 10.30am  

MIS HYDREF 
  3: Y Parchg Glan Roberts  
10: Y Parchg Rhys Locke 
17: Mr Alun Bryn 
24: Cyrddau Mawr - Parchg Eirian Wyn Lewis 
31: Mr Morlais Owen 

MIS TACHWEDD 
  7: Mrs Einir Jones 
14: Mr Hywel Slaymaker 
21: Y Parchg Meirion Evans 
28: Mr Glyndwr Prideaux 

COFIO AM ANN MORGAN 
Cofiwn yn dyner am Ann Morgan, Blaen Myddfai, gynt o Fferm 
Pantyfallen. Cydymdeimlwn gyda’r plant Linda, Carol, Janis, 
Joan, Audrey a Glyn. Roedd Ann hefyd yn fam-yng-nghyfraith 
barchus, yn fam-gu i 23 o wyrion ac wyresau a 22 o orwyrion 
ac yn fodryb hoff. Cafodd ei chladdu gyda’i phriod, y diweddar 
Daniel Joseph ar 9 Medi; y gwasanaeth yng nghapel Nebo, 
Felindre o dan ofal y Parchg Meirion Evans gyda Mrs Eiri 
Evans Jones wrth yr organ. 

TEYRNGED GAN PHYLLIS BELL,YSGRIFENYDDES NEBO 
Ni’n talu teyrnged heddiw i Ann Morgan neu fel mae pawb yn 
ei chofio, “Ann Pantyfallen”. Gwraig i’r diweddar Daniel Joseph, 
mam, mam-gu a hen fam-gu werthfawr. 

Fe’i ganwyd a’i magwyd ar Fferm Gwrhyd Uchaf, plentyn 
ifancaf Rachel a Thomas Griffiths. Aeth i Ysgol Ramadeg 
Ystalyfera ac yna hyfforddi fel nyrs a dilyn gyrfa yn Ysbyty 
Treforys. Priododd Daniel ar Ddydd San Ffolant yn 1953 yng 
nghapel Gosen, Trebannws ac ymgartrefon yn Fferm Penfidi 
Isaf, Felindre lle magwyd pump o ferched. Yn 1963 symudodd 
y teulu i Bantyfallen a ganwyd Glyn y mab. Flwyddyn yn 
ddiweddarach prynwyd Blaen Myddfai a ffermiodd Ann yno 
gyda Dan tan ddiwedd ei hoes. 

Ei phleser mwyaf oedd ei theulu. ‘Roedd yn gymeriad cryf a 
gweithgar, yn fam arbennig a ffrind da. ‘Roedd wastad croeso 

CRAIG CEFN PARC

FELINDRE

ar yr aelwyd a’r drws bob amser ar agor. ‘Roedd cadw amser 
yn bwysig iddi, yn enwedig amser prydau bwyd. Os yn hwyr 
yn dod o’r caeau byddai’r pryd bwyd ar ben: ‘Ann’s Cafe 
Closed’. 

‘Roedd wedi dathlu sawl carreg filltir priodasol. ‘Roedd 
bywyd teuluol yn fêl. ‘Roedd hi’n crasu bara, yn halltu moch, 
gwneud menyn ac yn gallu troi ei llaw at unrhyw beth. Atgofion 
melys o swperau tato newydd gwynion o’r ardd adeg cwen 
gwair. A hithau wedi bod yn troi gwair trwy’r dydd ‘roedd hi yn 
aml yn dodi’r byd yn ei le wrth eistedd ar y Massey 135. 

Yn 2017 symudodd i Flaen Myddfai i fod gyda Glyn, Sue a 
Caitlin a chafodd ofal arbennig gyda theulu cariadus. Yn y 
blynyddoedd diweddar ‘roedd Ann yn mwynhau teithio gyda 
Glyn, Sue a Caitlin i ofalu am eu defaid mewn gwahanol lefydd 
- Gŵyr neu Llansteffan. Ar y teithiau yma ‘roedd bob tro am 
aros am losin a’i hoff ddiod, sef Lucozade oren. ‘Roedd yn 
mwynhau teithio i Farchnad Tregaron i brynu neu werthu 
hyrddod yng ngwerthiant blynyddol yr Hyrddod Cymreig. 

Un o hoff fridiau defaid Dan, gyda’r ‘Welsh Mountain’ oedd 
yr Hill Radnor. Un flwyddyn, aeth Glyn, Sue ac Ann i Farchnad 
Talybont-ar Wysg ac nid oedd yn ymwybodol taw gwerthiant 
defaid Radnor oedd yno. ‘Roedd wrth ei bodd pan brynodd y 
teulu eu praidd cyntaf o Hill Radnor er cof am Dan. 

‘Roedd Ann o hyd yn dweud, ‘wedi gweithio’n galed, ond 
wedi joio pob munud’. 

Colli tad, colli cyngor 
Colli mam, colli angor 

Dyma bennill bach gan yr wyrion a’r wyresau: 

Mam annwyl, Mamgu a gwraig 
Yn gadarn fel y graig 
Yn nodi ŵyn, troi gwair, cwcan a darllen 
Bydd neb tebyg i mam-gu Pantyfallen. 

 
MARWOLAETHAU 
Gyda thristwch mawr, bu farw Mrs Yvonne Evans (nee 
Penhale), yn dawel yn ei chartref ar Heol y Llwynau ar 
ddechrau mis Medi. Roedd Yvonne yn wraig gariadus i Keith, 
yn fam annwyl i Mandy, yn fam-gu arbennig i Chloe ac Ella, ac 
yn llysfam hoffus i Alison, Andrea a Wayne. Yn ogystal, roedd 
hi’n chwaer annwyl i Des, Clive, Lyn, Viv, a’r diweddar Gaynor; 
ac yn chwaer yng nghyfraith a modryb barchus. 
Cydymdeimlwn yn fawr â’i theulu. 

Cofiwn am Mr Brian Rocke, neu ‘Rocky’ fel yr oedd yn cael 
ei adnabod yn y pentref. Roedd yn dad cariadus i Vanessa a 
Debbie, tad-yng-nghyfraith cefnogol i Roger a Nigel, a thad-cu 
annwyl i Lauren, Rachel, Callum a Grace. Yn sicr, bydd colled 
fawr ar ei ôl. 

Ffarweliwyd ag un arall o fechgyn y pentref ar ddechrau mis 
Medi, sef Mr Gwyn Jones, Heol Abertawe, yn 95 oed. Roedd 
Gwyn yn wyneb cyfarwydd yn y pentref, ac yn aelod o deulu 
mawr ac adnabyddus. Bu Gwyn yn ŵr ffyddlon i Greta, tad 
gofalus i Philip, Christopher a Nigel, tad-yng-nghyfraith annwyl, 
a thad-cu a hen dad-cu cariadus. Roedd Gwyn yn uchel ei 
barch ymhlith ei gyd-weithwyr fel gŵr galluog a chydwybodol. 
Bu’n llywodraethwr gwybodus a chefnogol yn yr ysgol bentref 
am nifer o flynyddoedd, a’i allu i ofyn cwestiynau perthnasol a 
threiddgar yn nodwedd o’i ymroddiad at addysg plant y pentref. 

Yn dawel yn ei chartref yn Heol y Llwynau, bu farw Mrs 
Brenda Hamer ar ddechrau mis Medi. Roedd Brenda yn wraig 
gariadus i’r diweddar Dennis, ac yn fam annwyl a chefnogol 
iawn i Phil, Janet ac Alison, yn fam-yng-nghyfraith oedd yn 
uchel ei pharch gan Carol, Colin a Ray, ac yn fam-gu a hen 
fam-gu arbennig i’w hwyrion a’i hwyresau.   Coffa da iawn 
amdani. 

Ergyd fawr i’w deulu annwyl a’i ffrindiau lawer oedd 
marwolaeth Mr Glan Richards, Heol y Llwynau, yn 76 oed. 

TREBANNWS
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Roedd Glan yn gymeriad hoffus iawn, ac yn ffigwr adnabyddus 
a phoblogaidd yn y pentref. Roedd yn fab i’r diweddar Gwyn 
ac Edna Richards, yn frawd annwyl iawn i Hilary a’r diweddar 
David, ac yn wncwl cariadus i Laura, Rebecca a Rachel. O ran 
ei alwedigaeth, bu Glan yn gweithio yn y Co-op ym 
Mhontardawe am flynyddoedd lawer. Gwasanaethodd Glwb 
Rygbi Trebanos gydag ymroddiad a brwdfrydedd fel hyfforddwr 
â chyfrifoldeb dros y blwch Cymorth Cyntaf, ac roedd ei 
gyfraniad gwych at Glwb Criced Pontardawe fel ‘sgoriwr’ y tîm 
cyntaf am gyfnod o dros chwarter canrif, yn un arbennig. Bu’n 
gefnogwr brwd o’r Elyrch tan i’w iechyd ddechrau dirywio.  

ENWEBIAD BAFTA  
Efallai i chi gofio’r erthygl a ymddangosodd yn rhifyn mis 
Mawrth o’r ‘Llais’, am yr actores o Drebannws, Andria Doherty, 
a’i rhan yn y gyfres deledu ‘It’s a Sin’, a ddarlledwyd ar Channel 
4 ym misoedd Ionawr a Chwefror eleni. Profodd y gyfres bum 
pennod yn un o ddramâu mwyaf poblogaidd y sianel erioed, 
gyda chymaint â thair miliwn a hanner o bobl yn gwylio’r 
rhaglen gyntaf. Mae’n adrodd hanes criw o ffrindiau o 
gefndiroedd gwahanol sy’n rhan o’r gymuned hoyw yn Llundain 
yn y 1980au, sy’n byw yng nghysgod yr afiechyd newydd, 
AIDS.  

O ganlyniad i’w phortread grymus o Eileen Morris-Jones yn 
y gyfres, mae Andria newydd gael ei henwebu yng nghategori’r 
Actores Orau ar gyfer Gwobrau BAFTA Cymru 2021. Y tair 
actores arall sydd wedi derbyn enwebiad yw Morfydd Clark, 
Alexandria Riley, a neb llai na’r Fonesig Judi Dench. Ein 
llongyfarchiadau calonnog a’n dymuniadau gorau i Andria, ac 
edrychwn ymlaen at glywed ei henw yn y seremoni ar-lein ar 
nos Sul, Hydref 24ain.  

BYSEDD GWYRDD 
Llongyfarchiadau mawr i Mike ac Edwina Ranft, ar eu 
llwyddiant mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan y rhaglen 
boblogaidd ar S4C, ‘Garddio a mwy’. Er syndod mawr iddynt, 
fe osodwyd eu gardd yn Heol Abertawe yn y tri gorau yn y 
categori! Er mai enw Edwina ymddangosodd ar y sgrîn, mae 
hi’n awyddus i nodi taw ei gŵr yw’r un sy’n dyfrio, tacluso a 
gofalu am yr ardd. Da iawn wir, tîm Ranft!  

 

NEWYDDION O’R YSGOL 
Am ddechrau hyfryd i flwyddyn ysgol newydd!  

Croesawyd dwy athrawes newydd i’r Adran Iau, sef Miss 
Angharad Saunders a Miss Ellie Flowers, a byddant yn cymryd 
gofal dros ddosbarthiadau Mrs Grinter a Mrs Hart gydol eu 
cyfnodau mamolaeth. Yn ogystal, braf oedd croesawu 
deuddeg disgybl i’r dosbarth Derbyn, am eu blas cyntaf o 
addysg llawn amser, ac mae’n hyfryd nodi eu bod wedi setlo’n 
dda ac yn mwynhau’r holl brofiadau a ddarperir ar eu cyfer. 

 

 

Mae disgyblion Blwyddyn 5 a 6 wedi derbyn gwersi 
ffotograffiaeth gan Paul o Ganolfan Adnoddau Addysg Castell-
nedd Port Talbot dros yr wythnosau diwethaf. Hyd yma, mae’r 
plant wedi bod yn tynnu lluniau ar dir yr ysgol, ac yn edrych 
ymlaen at fynd allan i’r gymuned i ddatblygu eu sgiliau trin 
camera. 

Hoffai’r pennaeth, Mrs Evans, ddiolch i rieni plant y Derbyn 
am gasglu mwyar duon o gwmpas y pentref, er mwyn creu 
crymbl blasus yn yr ysgol a hefyd i beintio gyda’r mwyar, yn 
seiliedig ar y stori, ‘Mostyn a’r Monstyr Mwyar’! 

RYGBI 
Am yr eildro mewn tair wythnos, sicrhaodd tîm Trebanos 
fuddugoliaeth haeddiannol arall dros Ystalyfera, o 23 pwynt i 
12, y tro yma ar faes Y ‘Fera. Mae’r ddau glwb yn chwarae yn 
Adran y Bencampwriaeth, yng nghwmni enwau mawrion fel 
Pont-y-pŵl, Castell-nedd a Cross Keys. Ymlaen ‘Y Gleision’! 
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  CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
HYDREF 1917 • Dewi Lewis

ABERCRAF 
Trwy garedigrwydd arferol Mrs. W. Morgan, Tŷ Mawr, a Capt. 
C. F. Gilbertson, Abercrave House, rhoddwyd te i ddeiliaid 
Ysgol Sul Dewi Sant a Phenycae, Sidesmen ac aelodau y 
Côr, yn y Scout’s Hall, ddydd Sadwrn. Eisteddodd dros 200 
wrth y byrddau. Wedi’r te, mwynhaodd y plant eu hunain ar y 
cae. Cyn ymadael, ymgasglwyd i’r Neuadd drachefn, a 
rhouodd yr Henadur M. W. Morgan, Uchel Sirydd 
Brycheiniog, y gwobrau am ffyddlondeb i 37 o bersonau. 
Diolchwyd yn gynnes i Mrs. Morgan a Mr. Gilbertson am eu 
caredigrwydd yn rhoddi te a’r gwobrau. Mae agwedd 
lewyrchus ar yr Ysgol Sul yma. 

YSTRADGYNLAIS 
Ymadawiad. Yr wythnos ddiweddaf, ymadawodd y Parch. W. 
H. Harries, curad Eglwys y plwyf Ystradgynlais, i gymeryd ei 
waith i fyny mewn plwyf arall. Bydd ei ymadawiad yn golled 
fawr i’r ardal, oblegid yr oedd efe yn un o’r gwŷr ieuainc 
mwyaf disglaer ag oedd yn yr Eglwys. Bu yn gweithio yn 
galed iawn yn ystod y pedair blynedd y bu yn ein plith, yn 
enwedig felly gyda’r bobl ieuainc. Yr oedd efe yn meddu 
galluoedd meddyliol cryfion, ac yr oedd yn Gymro trwyadl. 

YSTALYFERA 
Mae Mr Wm Hughes, y gŵr busnes mentrus lleol wedi bwrw 
i gyfeiriad newydd. Dydd Iau fe brynodd un o’r sefydliadau 
busnes hynaf yn ardal Abertawe o’r enw Hurns. 

CWM TWRCH 
Marwolaeth a chladdedigaeth yr hen frawd Dafydd Davies, 
Tredeg. Ysgrifenna gohebydd:- Cyfrifwn fy hun yn 
anffyddlawn i gylch lluosog o gyfeillion a pherthynasau yr hen 
frawd Dafydd Davies, Tredeg. Bu farw dydd Mawrth yr 
wythnos ddiweddaf (Medi 25ain), a chladdwyd ei weddillion 
y dydd Sadwrn dilynol yn mynwent Cwmllynfell, yn 65 mlwydd 
oed. Gwr genedigol o swydd Ceredigion ydoedd, wedi anadlu 
awyr iach crefydd a moesoldeb, ond tebyg mai o ymyl 
Pumpsaint y daeth ef a’i briod, i’r cylchoedd hyn tua deugain 
mlynedd yn ôl. Prawf o ddidwylledd a diwydrwydd yr 
ymadawedig fel llafurwr amaethyddol yw, iddo dreulio y rhan 
fwyaf o’i flynyddau a gofal fferm Tredeg, dan gwmni glofa 
Brynhenllys. 

GLAIS 
Nos Fawrth, Hydref 9fed, cyfarfu Cymdeithas Gymraeg y 
Glais ym Mheniel. Dechreuwyd gydag ysgol Gymraeg. Llyfr 
Atwebyd, M.A., a ddarllenir 
eleni. Dechreuwyd gyda’r 
wyneb-ddalen, a chafwyd, 
ymddiddan buddiol ar bethau a 
awgrymid ar honno. Arweiniodd 
enw’r llyfr, “Deffro mae’n ddydd” 
at yr hen chwedl ddiddorol am 
Arthur a’i Farchogion yn yr ogof. 
Cyfeirir ar yr wyneb-ddalen 
hefyd at “My People, “- llyfr aflan 
Caradog Evans, a bu cryn 
drafodaeth arno ef a’i lyfr, a 
synnu mor hoff o fudreddi 
dychymyg aflan yw llenorion o 
nod ymhlith y Saeson. 

CLYDACH 
Mochyn wedi diancg. Cyhuddwyd Rees Jones, Clydach am 
adael i’w fochyn gerdded ar yr hewl. Dywedwyd bod P.C. 
Davies wedi gweld y mochyn ar yr hewl ar yr 20fed o Hydref 
ger y gerddi yng Nghlydach. Yn ôl Supt. Letheren roedd Rees 
wedi ei gyhuddo ddwywaith o’r blaen am yr un drosedd. 
Derbyniodd dirwy o 5 swllt.

Mae 2022 yn flwyddyn arbennig i’r Urdd, gyda’r mudiad yn 
dathlu ei chanmlwyddiant. Sefydlwyd gan Syr Ifan ab Owen 
Edwards yn 1922 gyda’r bwriad o amddiffyn y Gymraeg ac 
erbyn heddiw mae 55,000 o aelodau yn mwynhau profiadau 
unigryw a chyffrous trwy gyfrwng y Gymraeg. 

I nodi’r achlysur, bydd llwyth o weithgareddau a 
digwyddiadau hwyliog i blant a phobl ifanc o 8 – 25 oed yn 
cael eu trefnu ledled Cymru yn ystod 2022. 

O chwaraeon i’r celfyddydau, gwaith dyngarol i wirfoddol, 
mae’r Urdd yn cynnig gymaint i blant a phobl ifanc Cymru. 
Ac ym mlwyddyn y canmlwyddiant, dyma gyfle i blant a 
phobl ifanc Cymru i fod yn rhan o hanes. 

Mae pris aelodaeth eleni yn £10 y plentyn neu aelodaeth 
teulu am £25 (ar gyfer tri neu fwy o blant). Mae’r Urdd hefyd 
yn cynnig aelodaeth am £1 i unrhyw blentyn sy’n derbyn 
cefnogaeth ariannol drwy gynllun cinio ysgol am ddim. 
Gallwch ymaelodi drwy ein gwefan: www.urdd.cymru/ymuno 

Ddim rhwng 8 a 25 oed ond yn awyddus i fod yn berchen 
ar fathodyn i nodi canmlwyddiant yr Urdd? Mae rhoddion 
ariannol yn gymorth mawr i ni allu parhau i drefnu a chynnal 
gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg, ac rydym yn 
hynod ddiolchgar am bob rhodd. Eleni, gyda phob cyfraniad 
dros £20, bydd cefnogwyr yr Urdd yn derbyn bathodyn 
trwy’r post. Am wybodaeth bellach mae croeso i chi fynd i’n 
gwefan: www.urdd.cymru/cyfrannu 

Aelodaeth Yr Urdd  
ar agor i blant a phobl 

ifanc Cymru
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Yn bersonol rwy’n ei chael yn anodd credu, fel rhai diwinyddion, 
nad oedd Iesu wedi bwriadu cychwyn mudiad newydd yn ystod 
ei weinidogaeth ddaearol. Dyma ychydig dystiolaeth sy’n 
awgrymu i’r gwrthwyneb: 

Un tro dywedodd wrth Pedr: “Ac rwyf i’n dweud wrthyt mai ti 
yw Pedr ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys” (Mathew 
16;18). 

Dro arall, dywedodd wrth y sawl oedd o’i gwmpas ac yn 
gwrando ar ei eiriau: “Ni fydd pobl chwaith yn tywallt gwin 
newydd i hen grwyn, os gwnânt fe rwygir y crwyn, fe gollir y gwin 
a difethir y crwyn” (Mathew 9;17). 

Ac yna gorchymyn olaf Iesu i’r deuddeg oedd: “Ewch i’r holl 
fyd a phregethwch yr Efengyl i’r greadigaeth i gyd” (Marc 16;15). 

Mewn brawddeg roedd Iesu wedi dechrau mudiad newydd 
ac roedd yn disgwyl i eraill barhau ei waith ar y ddaear ac mai 
cariad fyddai prif nodwedd y mudiad hwnnw. 

Ac wedi ei ordeinio gan Dduw dechreuodd Iesu ar ei 
weinidogaeth ac mae’n amlwg roedd hi’n weinidogaeth 
berthnasol. Mae nifer o enghreifftiau yn tystio i hyn. Y darlun 
sydd gennym ohono yw fel athro a phroffwyd carismataidd yn 
crwydro o gwmpas gan wneuthur daioni: “A dilynwyd ef gan 
dyrfaoedd mawr o Galilea a’r Decapolis, a Jerwsalem a Jwdea 
a’r tu hwnt i’r Iorddonen.” Mae’r dyddiau rhain yn gyfnod newydd 
arnom ac ar lawer cyfri mae llawer o’r systemau a berthyn i’r hen 
drefn, wedi chwythu eu plwc gan gynnwys ein patrymau ni a’n 
dulliau ni a’n cyfundrefnau crefyddol ni. Rhaid dodi’r cyfan o dan 
y chwyddwydr a chael yr hyder i ail wampio popeth sydd rhaid. 

Mae cyfnod newydd yn hawlio gweledigaeth newydd. O ble 
daw’r weledigaeth hon? Gai awgrymu, yn syml iawn – o blith y 
to ifancaf sydd yn llafurio yn y winllan. 

Rydym yn ffodus iawn fod cymaint o bobl ifanc yn y 
weinidogaeth. Fel mater o ffaith yn unig: yn ystod cyfnod euraidd 
Ysgol Gyfun Ystalyfera (o gwmpas 1969-2000) gan gynnwys tri 
sydd wedi ymadael a ni, mae 15 o gyn-ddisgyblion yr Ysgol wedi 
ymdeimlo â’r alwad i ymuno â’r aruchel arswydus swydd. 

A dyma yw ein gobaith: y bydd y gweinidogion hyn ac eraill 
tebyg iddynt yn cyflawni gweinidogaeth berthnasol i’n cadw yn 
gynnes gan ei fod “yn aeaf arnom” a rhoi modd i ni fyw. Mawr 
yw’r cyfrifoldeb arnynt. Cofier taw pobl ifanc oedd y disgyblion 
cyntaf, ynghyd ac Iesu ei hun wrth gwrs. 

Roedd hi hefyd yn weinidogaeth brydlon. Enghraifft wych o’r 
hyn rwy’n ei olygu yw’r hanes a gofnodir yn Efengyl Ioan 11, sef 
“Iesu’n cyfodi Lasarus”. Ond i ddeall yn iawn yr hyn a ddarllenwn 
amdano yn y bennod fawreddog honno rhaid rhoi ychydig o sylw 
i adnod a welir yn y bennod flaenorol (Ioan 10,10): “Myfi a 
ddeuthum er mwyn i chwi gael bywyd a’i gael yn ei holl 
gyflawnder”. Adnod fwya’r Testament Newydd. 

Roedd Iesu wedi clywed am waeledd Lasarus, ond erbyn 
iddo fynd ato, roedd wedi bod yn ei fedd ers pedwar diwrnod. 
Yn ôl y meddwl Iddewig, a bod person wedi marw ers pedwar 
diwrnod, byddai’n amhosib adfer bywyd iddo. Felly, yn brydlon 
ar y pedwerydd dydd, aeth Iesu at Lasarus a chyflawni’r 
amhosib. Tybed beth oedd gan Lasarus i ddweud am hyn i gyd? 
Un funud roedd wedi cymryd ei le mewn gwledd yn Nheyrnas 
Nefoedd gydag Abraham, Isaac a Jacob a’r funud nesaf roedd 
e’ nol ym Methania ac wedi cymryd ei le o gwmpas bwrdd y 
teulu. 

Gall pethe mawr ddigwydd wrth i ni gymryd ein lle yn brydlon, 
wrth ymyl y sawl sy’n dymuno i ni dreulio peth amser gyda nhw, 
i’w cysuro, cofleidio, cefnogi ac estyn iddynt win ac olew Calfari. 
Byddwn brydlon ar gyfer ein pobl ni. 

Ac fel roedd Sacheus wedi darganfod (Luc 19) roedd yr elfen 
bersonol i weinidogaeth Iesu wedi newid ei fywyd yn syfrdanol: 
“Heddiw y daeth iachawdwriaeth i’r tŷ hwn”. 

Gweinidogaeth bersonol oedd gweinidogaeth Iesu fel y tystia 
Sacheus a lluoedd eraill, a hynny wrth i Iesu ymweld â nhw, 
treulio peth amser yn eu cwmni a sibrwd gair bach caredig o 
anogaeth wrthynt, fel eu bod yn gallu edrych ymlaen at bethau 
gwell. 

Nid oes gan Iesu lygaid, ond ein llygaid ni. 
Nid oes gan Iesu glustiau, ond ein clustiau ni. 
Nid oes gan Iesu freichiau, ond ein breichiau ni, 
Na chwaith ddwylo ond ein dwylo ni 
I wneud ei waith yn y byd. 

Boed i’n cariad a’n tosturi fod yn ddigonol ar gyfer rheidiau 
praidd Duw - ên brodyr a’n chwiorydd, beth bynnag yw natur eu 
hamgylchiadau. 

Gareth Hopkin

Pregeth Bum Munud

CYMDEITHAS GYMRAEG 
TREFORYS A’R CYLCH 

Mae’r ysgolion ar agor, mae capeli’r ardal yn cyfarfod a’r corau 
lleol yn ymgynnull i ymarfer, a nawr mae Cymdeithas 
Gymraeg Treforys wedi ail-gychwyn. Daeth cyfarfodydd 2020 
i ben yn ddisymwth ym mis Mawrth y flwyddyn honno, ond fe 
fyddwn yn ail-gydio yn Rhaglen 2020 a’i symud ymlaen at 
2021. Bydd y darlledwr a’r cynhyrchydd teledu Richard Rees 
yn dod atom ym mis Hydref eleni. Cynhelir y cyfarfod yn 
Festri’r Tabernacl, Treforys am 7.00pm nos Iau 21, Hydref, sef 
y drydedd nos Iau o’r mis, noson arferol ein cyfarfodydd. Mae 
Richard wedi teithio’r byd gyda’i waith ond mae testun y noson 
yn agos iawn at ei gartref. Treuliodd Richard bum mlynedd 
amyneddgar yn paratoi ffilm ar yr afon Tywi. Dangosir y ffilm 
yn y cyfarfod ac fe fydd Richard yno i’w chyflwyno ac i 
ddisgrifio sut aeth ati i greu’r campwaith. Edrychwn ymlaen at 
y cyfle i ddod ynghyd unwaith eto. Mae’r noson yn agored i 
unrhyw un sydd am daro mewn i weld y ffilm; sydd, wrth gwrs, 
o ddiddordeb arbennig i naturiaethwyr. Mae’r croeso cynnes 
arferol yn aros aelodau hen a newydd. Yn unol â gofynion y 
Llywodraeth bydd angen gwisgo mwgwd yn ein cyfarfodydd. 

Cynhelir cyfarfod mis nesaf ar nos Iau 18 Tachwedd am 
7.00pm yn Festri’r Tabernacl. Y cyn-Aelod Seneddol Siân 
James yw’n gwestai, ac fe fydd yn rhannu ei phrofiadau adeg 
streic y glowyr (1984) ac yn San Steffan. Edrychwn ymlaen at 
ein Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff Langland am 1.00pm ar 
17 Rhagfyr. Dyddiad newydd y daith i Arfon a Môn yw 9-13 
Mai, 2022. Mae mwy o wybodaeth am y gymdeithas a’r 
digwyddiadau ar gael oddi wrth David Gwyn John (01792 
773507).

CYNGERDD  
GYDA’N GILYDD ETO 
Nos Sadwrn Hydref 23ain, 2021 am 7.00 p.m. 

Capel y Tabernacl, Treforys  
Cyflwynydd y Noson: Cerith Owens 

Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys 

Cyfarwyddwr Cerdd: D. Huw Rees 
Cyfeilydd: Hywel Evans 

Organydd: Huw Tregelles Williams 

Côr Ysbyty Treforys 

Cyfarwyddwr Cerdd: Jonathan Lycett 
Lauren Elizabeth Williams (Soprano) 

Osian Clarke (Tenor) 

Cyfeilydd: D. Huw Rees  

ELW TUAG AT YSBYTY TREFORYS 

TOCYNNAU AR GAEL ODDI WRTH  
GARY NICHOLAS 01792 774862 
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Mae mis Medi wedi 
hedfan! Mae hi wedi bod 
yn fis prysur yn y siop gyda 
phlant yn dychwelyd i’r 
ysgol a chyrsiau dysgu 
Cymraeg i oedolion yn ail-
gychwyn ar-lein. Cofiwch 
fod ystod eang o lyfrau 
addysgiadol a gwerslyfrau 
Dysgu Cymraeg ar werth 
yn ein siop lyfrau. A 

hithau’n flwyddyn academaidd newydd mae dyddiaduron 2022 
y Lolfa hefyd ar gael. 

FFAIR LYFRAU AIL-LAW 
Ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fedi cynhaliwyd Ffair Lyfrau Ail-law 
gyntaf Tŷ’r Gwhryd a diolch i’r rheini a ddaeth i gefnogi! Roedd 
hi’n llwyddiant! Gobeithiwn gynnal un arall eto yn y dyfodol 
agos – bydd bargeinion i’w cael! 

BORE COFFI Y FENTER 
Trefnodd Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot Fore Coffi 
Macmillan ar y 24ain o Fedi yn Nhŷ’r Gwrhyd. Roedd hi’n 
hyfryd gweld trigolion lleol yn dod i gefnogi’r achos a chael 
clonc dros baned. Codwyd £150 ar gyfer elusen Macmillan. 

FFARWELIO 
Gyda thristwch y byddwn yn ffarwelio 
â Laura Hughes ynghanol mis 
Hydref. Mae Laura wedi bod yn 
wyneb croesawgar iawn i holl 
gwsmeriad siop Tŷ’r Gwrhyd dros y 
blynyddoedd diwethaf. Mae wedi 
bod yn gymwynasgar tu hwnt â 
phawb sy’n galw heibio ac yn aelod 
gweithgar o’n tîm. Tra byddwn yn 
gweld ei heisiau’n fawr, rydym yn 
dymuno’n dda iawn iddi yn ei swydd newydd fel Swyddog y 
Gymraeg gyda Choleg Penybont. Bydd cyfle i chi alw heibio’r 
siop i ddymuno’n dda iddi dros yr wythnosau nesaf. Ond, am 
y tro, ar ran cefnogwyr Tŷ’r Gwrhyd, diolch o galon i ti Laura! 

ARDDANGOSFA - MIKE JONES YN 80 
Mae’n bleser gan Dŷ’r Gwrhyd, Pontardawe gynnal 
arddangosfa o ddarluniau Mike Jones, ar achlysur ei 
benblwydd yn 80 oed. 

 
Bydd dros 20 o luniau’r arlunydd amryddawn i’w gweld am 
wythnos yn unig, rhwng 11-16 Hydref (Llun, Mercher, Gwener 
rhwng 10am a 5pm, a Sadwrn 10am-3pm) yn Nhŷ’r Gwrhyd, 
Pontardawe. Cafodd nifer o’r darluniau eu paratoi’n arbennig 
ar gyfer y gyfrol ‘’Wrth eu gwaith’’ – llyfr hardd sy’n cyfuno 
gweithiau beirdd a llenorion Cwm Tawe â lluniau Mike. Yn 
anffodus, oherwydd cyfyngiadau’r Llywodraeth, methwyd â 
chynnal lawnsiad y gyfrol ond mae’n braf cynnal yr 
arddangosfa o luniau i ddathlu penblwydd nodedig yr arlunydd 
poblogaidd. Mynediad am ddim, ond bydd cyfle i brynu’r 
darluniau. 

TAITH MAES GELLI-NUDD 
Mae aelodau Cymdeithas Edward Llwyd newydd gael eu taith 
gyntaf ar ôl mis o egwyl dros yr haf. Wel, mae hyd yn oed ein 
haelodau brwd yn cael sbel i ymlacio dros yr haf! Ond mae’n 
braf cael ein sgidiau cerdded yn ôl ar ein traed unwaith eto. 

 
Elizabeth Jones yn arwain y cerddwyr 

Roedd teithiau ar Ynys Môn, yn Llanarmon yn Iâl ac yn ardal 
Gelli-nudd. Roedd hi’n ddiwrnod sych a braf, yn gynnes ac ar 
ôl y dringo serth o Bontardawe roedd golygfeydd godidog i 
fwynhau, a chael ein gwynt yn ôl ar yr un pryd. Roedd ein 
harweinydd Elizabeth Jones wedi byw yn yr ardal trwy gydol 
ei hoes ac yn falch iawn i rannu ei gwybodaeth. Gweithiau 
glo oedd fan hyn wrth gwrs ac fel bob hen ardal ddiwydiannol 
mae’n baradwys i gerddwyr a seiclwyr a llawer o lwybrau yn 
dilyn hen reilffyrdd a thramffyrdd. 

Roedd dwsin ohonom yn cerdded ac mewn hanner awr 
roedden ni wedi cwblhau’r her gyntaf, sef ymlwybro’n igam-
ogam er mwyn cyrraedd tir uchel. Dilyn llwybr tu cefn i dai efo 
gerddi mawr a diolch yn dawel nad ni oedd yn gorfod cadw 
nhw’n daclus. Cyrraedd Eglwys Cilybebyll ac roedd hi’n 
amser i ni gael ein picnic a dyna ni yn eistedd yn gyfforddus 
a pharchus ar wal y fynwent. Lle braidd yn ddiarffordd a dim 
ond sŵn yr adar yn canu oedd yn torri ar draws ein clebran. 
Roedd yr haul yn tywynnu a’r byd yn braf. Ond roedden i’n 
bell o’n ceir, felly ymlaen â ni ar lwybrau llawn mwyar duon. 
Dim amser i’w hel nhw ond mi wnaeth yna ddigon gael eu 
bwyta i roi lliw ar ein 
tafodau. I lawr ar lwybrau 
serth i ddyfnderoedd y 
coed ac ambell wyriad i 
ni weld olion gwaith a 
chwt ble roedd y powdr 
a’r tanwyr yn cael eu 
cadw. Roedd y cwt wedi 
cael ei adeiladu fel os 
oedd ffrwydrad roedd 
popeth yn mynd trwy’r to 
ac nid trwy’r waliau. 

Roedd inclein hir a 
serth yn mynd â ni allan o’r coed felly pennau i lawr ac un 
coes o flaen y llall tan i ni gyrraedd beth oedden ni’n meddwl 
oedd y pen. Ond wrth gwrs roedd pen arall. Dilyn lôn heibio 
hen dai teras a phob un efo hen greiriau o bell, bell yn ôl. 
Roedd fel bod y trigolion mewn cystadleuaeth. 

Cyn bo hir roedden ni’n cerdded i lawr yr un llwybrau 
roedden ni wedi dringo yn y bore a dyna ni yn ôl wrth y ceir 
ac yn rhoi diolch i Elizabeth am drefnu’r daith a’n tywys ni. A 
dyna beth sydd yn braf am y Gymdeithas, dyn ni’n dod i 
adnabod ardaloedd o Gymru bydden ni ddim wedi gweld a 
chael hanes newydd i’n haddysgu ni. Pishyn wrth bishyn 
mae’r darnau o’r jig-so yn dod at ei gilydd a dyn ni’n dysgu 
mwy ond na fydden ni byth yn dysgu’r cwbl lot. 

Dewch efo ni, mae ein rhaglen o deithiau ar ein gwefan 
www.cymdeithasedwardllwyd.cymru ac edrychwch o dan 
‘Gweithgareddau’.

Cymdeithas Edward Llwyd

Cwt powdr
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Beth sydd ymlaen? 

SHWMAE SIANI SIONC 
Prynhawn arbennig yng nghwmni Siani Sionc. Mae’r sesiwn 
yn addas i blant o dan 8 oed.  

Ble? Canolfan Celfyddydau Pontardawe 
Pryd? 09.10.21 am 1:30yp 
Cost? £1 y plentyn 

Cofrestrwch eich lle ar wefan y Ganolfan.  

SHWMAE SU’MAE 
Dewch i ddweud Shwmae a chael coffi a chlonc gyda ni a staff 
y Ganolfan. Bydd teisennau blasus ar gael. 

Ble? Canolfan Celfyddydau Pontardawe 
Pryd? 15.10.21 am 10:30yb 

Cofrestrwch eich lle ar wefan y Ganolfan, neu gallwch gofrestru 
wrth y drws. 

BORE O HWYL CALAN GAEAF 
Ymunwch gyda ni am fore llawn hwyl a sbri! Bydd crefftau, 
gemau, helfa drysor, cerddoriaeth a chanu. Mae’r sesiwn yn 
addas i blant o dan 8 oed.  

Ble? Canolfan Celfyddydau Pontardawe 
Pryd? 29.10.21 am 10:30yb - 12yp 
Cost? £1 y plentyn 

Cofrestrwch eich lle ar wefan y Ganolfan. 

 
SESIWN GANU  
Ymunwch gyda ni am sesiynau canu Cymraeg i blant 0-3 
mlwydd oed. Bydd y sesiynau yn digwydd am yn ail wythnos 

yn Llyfrgell Port Talbot. Mae’r sesiynau am ddim, ond mae’n 
rhaid cofrestru o flaen llaw. Ebost: l.hayes@npt.gov.uk  

 
NOSON GOMEDI  
Ymunwch gyda ni am noson arbennig yng nghwmni 
comediwyr talentog tu hwnt; Noel James, Beth Jones, Steffan 
Evans, Daf Rhys, Megan Jones, Drew Taylor a Kris Davies. 

Lleoliad? Canolfan Celfyddydau Pontardawe 
Pryd? 19.11.21 am 7yh 
Cost? £10 y tocyn, neu bwrdd o 8 am £70 

Archebwch eich tocynnau ar wefan y Ganolfan.  

 
Cadwch lygad allan ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol 
a chofiwch danysgrifio i gylchlythyr y Fenter er mwyn sicrhau 
eich bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.  

Edrychwn ymlaen at weld chi cyn hir.  

Gwefan - www.micnpt.cymru  Facebook - @micnpt 
Twitter - @MenterIaithCNPT  Instagram - @menteriaithcnpt  

Spotify - Menter Iaith CNPT 
Youtube - Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
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