RHAGFYR 2021 / IONAWR 2022

RHIF 437

PAPUR
BRO
CWMTAWE

Pris: 50c

S

Llwybrau cerdded er lles iechyd corff a meddwl
Cynllun Llwybrau
Llesiant Ystalyfera
a’r Cylch

Dros gyfnodau’r clo adeg Cofid gwnaeth llawer ohonom
ail-ddarganfod y pleser o gerdded llwybrau cyhoeddus lleol
fel modd o gael awyr iach a mwynhau golygfeydd godidog
Cwm Tawe.
Bellach bydd prosiect cyffrous newydd Llwybrau Llesiant
yn annog trigolion ac ymwelwyr i ddefnyddio llwybrau
Ystalyfera, Godre’rgraig, Cwmtwrch ac ardaloedd cyfagos.
Ystalyfera yw un o 18 cymuned yng Nghymru – a dim ond
3 yn y de-orllewin- a ddewiswyd fel rhan o’r cynllun Llwybrau

Llesiant gan Ramblers Cymru, gyda chymorth ariannol
Llywodraeth Cymru, i wella llwybrau’r ardal.
Ymhlith y gweithgareddau gwirfoddol fydd gwella cyflwr
llwybrau, nodi llwybrau newydd, cynllunio teithiau cerdded
deniadol, plannu coed, hau blodau gwyllt, diwrnodau
gweithgareddau bywyd gwyllt a llawer mwy.
Cynhaliwyd nifer o weithgareddau ymgynghori yn
ddiweddar i flaenoriaethu rhai o’r llwybrau ac mae Ramblers
Cymru wrthi’n llunio mapiau ac arolygon o’u cyflwr.
Bydd rhai o’r teithiau cerdded yn gwbl hygyrch ac eraill yn
fwy heriol.
Roeddwn yn falch o gwrdd unwaith eto â Zoe Richards,
Swyddog Prosiect Ramblers Cymru, i grwydro rhai o’r
llwybrau fel rhan o’r gwaith paratoi. Mae golygfeydd hyfryd
ar ein bryniau a glannau’r afonydd – yn anffodus gwelwyd
peth enghreifftiau hefyd o daflu sbwriel a gobeithiwn annog
pawb i fwynhau a pharchu ein llwybrau a chefn gwlad.
Os hoffech wirfoddoli neu gael rhagor o wybodaeth am y
cynllun, ewch i’r wefan www.ramblers.org.uk/wales.aspx neu
cysylltwch â Zoe.Richards@ramblers.org
Alun Llewelyn

COFIO DAFYDD ROWLANDS
Noson o hel atgofion gyda’r Prifardd Meirion Evans,
ynghyd â dangosiad ffilm ddogfen gan Dafydd
‘Diwedd Canu, Diwedd Canmol’
ar ddau o gymeriadau Capel y Baran, sef
Islwyn Jacob ac Islwyn Jones, 1985

Capel y Tabernacl, Pontardawe
Nos Lun, 24 Ionawr, 2022 am 6.30pm
Mynediad: cyfraniadau wrth y drws.
Croeso cynnes i bawb.
Cysylltwch â Gareth Richards

07779 274575
er mwyn archebu lle.
Y Cyng. Alun Llewelyn a Zoe Richards o Ramblers Cymru
yn crwydro rhai o lwybrau Ystalyfera

Gall y trefniant newid os bydd
cyfyngiadau newydd
yn cael eu gosod.
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LLAIS

Mae plant sy’n mynychu ysgolion Cymraeg yng Nghymru yn
fwy rhugl mewn dwy iaith na phlant unrhyw wlad arall yn
Ewrop. Maen nhw’n gallu troi’n ddiymdrech o’r naill iaith i’r
llall ar amrantiad. Sgil rhyfeddol mewn gwirionedd! Mae’n
dyst i ymdrechion a thalent athrawon ymroddedig ein
hysgolion Cymraeg. Ydyn, rydyn ni ar flaen y gad yng
Nghymru?
Mae’r manteision o fod yn ddwyieithog yn amlwg - gallu
darllen cyfoeth o lenyddiaeth mewn dwy iaith, mae’n datblygu
sgiliau meddwl ac mae’n haws dysgu trydydd neu
bedwaredd iaith os ydych eisoes yn ddwyieithog. Ar ben hyn,
dengys ymchwil rhyngwladol bod pobl ddwyieithog ar y cyfan
yn magu agweddau llai hiliol, gan ddangos mwy o barch at
gyd-ddyn, beth bynnag ei liw neu pa iaith mae’n siarad. Does
dim iot o dystiolaeth bod dwyieithrwydd yn effeithio ar safon
Saesneg plant - hen fwgan sy’n cael ei godi’n gyson gan y
“frigâd” gwrth Gymraeg. Mae angen i ni glochdar am
lwyddiant addysg ddwyieithog!
Ond pam codi hyn nawr meddech chi? Wel unwaith yn
rhagor mae Cyngor Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi
cyhoeddi Cynllun Strategol Addysg Gymraeg - WESP (Welsh
in Education Strategic Plan) ac yn gofyn i’r cyhoedd ymateb
i’r ymgynghoriad. Mae’r WESP yn gynllun 10 mlynedd ar
gyfer datblygu addysg Gymraeg yn system addysg y Sir.
Gallwch ddod o hyd i’r ddogfen ar wefan y cyngor –
npt.gov.uk/30474
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Dair blynedd yn ôl cyhoeddwyd yr un diwethaf a rhaid
cwestiynu faint o gynnydd a welwyd yn y cyfnod hwnnw.
Agorwyd ail gampws i Ysgol Gyfun Ystalyfera ym Mhort
Talbot bum mlynedd yn ôl, gyda’r holl gampws bellach dan
yr enw Ysgol Gyfun Gymraeg Ystalyfera Bro Dur. Ond o ble
ddaw’r plant i fwydo’r campws hwn? Mae’n werth nodi taw
cyngor Llafur Castell-nedd Port Talbot yw’r unig gyngor yng
Nghymru sydd heb gomisiynu agor yr un ysgol gynradd
Gymraeg ers ei sefydlu yn 1997. Cywilydd arnynt!
Cymharwch y record yma gydag un Abertawe sydd wedi
agor ysgolion cynradd newydd yn nwyrain, gorllewin a
gogledd y sir.
Calonogol yw gweld bod y WESP yma yn dangos bod
cynlluniau ar y gweill i agor dwy ysgol gynradd Gymraeg yn
y sir o fewn y deg mlynedd nesaf., un yn ardal Sgiwen a’r llall
yn nwyrain y Sir. Ond os ydy llywodraeth Lafur Cymru o
ddifrif am gyrraedd y nod a osodwyd ganddynt o sicrhau
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 rhaid gweithredu yn
llawer cynt. Mae angen cydweithio mwy effeithiol rhwng
Llywodraeth Caerdydd ac awdurdodau lleol i lunio
strategaethau effeithiol i wireddu addewidion y llywodraeth.
Rydym yn ffodus yn y cwm yma bod ysgolion cynradd
Cymraeg o few tafliad carreg i bawb - yng Nghlydach,
Trebannws, Pontardawe, Ystalyfera, Ystradgynlais,
Cwmtwrch a Chwmllynfell. Ond sefyllfa wahanol iawn yw hi
yn nwyrain Nedd Port Talbot. Fel dywedodd un cydweithiwr
wrthyf “gredais i erioed y buasai mor anodd rhoi addysg
Gymraeg i fy mhlentyn”. Mae ‘na dair ysgol gynradd Saesneg
ym mhentref Bryncoch ond fel un o drigolion Bryncoch os
ydych yn dymuno rhoi addysg Gymraeg i’ch plant rhaid
iddynt fynychu Ysgol Gymraeg Castell-nedd. Oherwydd
lleoliad anaddas yr ysgol honno prin iawn yw’r meithrinfeydd
neu ofalwyr plant lleol sy’n cynnig gwasanaeth codi a gollwng
plant o’r ysgol. Gwn yn bersonol am bedwar teulu sy’n byw
ym Mryncoch fethodd anfon eu plant i’r ysgol Gymraeg am
resymau ymarferol.
Mae Ysgol Gymraeg Castell-nedd dan ei sang ac yn
gwasanaethu ardal eang. Synnwyr cyffredin fuasai agor
ysgol Gymraeg ym Mryncoch . Yr un yw’r patrwm mewn
ardaloedd eraill yn nwyrain y sir. Ym Mhort Talbot mae ‘na
un ysgol gynradd, Ysgol Gymraeg Rhos Afan, yn
gwasanaethu ardal boblog Port Talbot a Chwm Afan.
Gwelwyd cynghorau eraill mewn ardaloedd llawer mwy
Seisnigaidd yn gweithredu mewn dull llawer mwy blaengar.
Yn wir, mae gan ddinas Casnewydd, sy’n llawer mwy
Seisnig, ddwy ysgol gynradd Gymraeg.
Mae angen rhoi cyfle cyfartal i bawb dderbyn addysg
Gymraeg ac rwy’n eich annog i ddarllen y WESP newydd
hwn ac ymateb iddo. Dim ond un agwedd o addysg Gymraeg
yw agor mwy o ysgolion cynradd Cymraeg ond mae’n un y
teimlaf yn angerddol yn ei chylch. Heb ddatblygu a chynnig
addysg ddwyieithog hygyrch, geiriau gwag yw’r targed o
filiwn o siaradwyr.
Rhian Llewelyn

Amgaeaf siec am £ ...............................

Sieciau taladwy i LLAIS
(Sylwer bod angen defnyddio’r gair yma yn unig.
Nid yw’r banc yn derbyn geiriau megis “Y Llais”
neu “Papur Bro Llais”)

I’w danfon at
Gareth Richards
5 Heol y Fagwr, Craig Cefn Parc,
Abertawe, SA6 5TB
Tel: 01792 846024
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Golygydd mis Chwefror 2022

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

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

CORNEL NATUR
DEWI LEWIS

TRO O GWMPAS CRONFA LLIW ISAF
Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau cymdeithasol cafwyd pwyslais
mawr ar gerdded yn lleol. Yma yng Nghwm Tawe rydym yn
ffodus o gael digon o ardaloedd i gerdded ynddynt. Law yn llaw
â’r galw i aros yn lleol caed
anogaeth i sylwi ar ac i barchu cynefinoedd lleol. Un o’r
pryderon oedd, y byddai pwysau ychwanegol ar ardaloedd
gwledig a chynefinoedd o harddwch arbennig. Cafwyd sawl
adroddiad ar y cyfryngau o’r pryder a’r niwed oedd yn cael ei
achosi. Fe gofiwn yn iawn am y golygfeydd yn ardal Eryri a
Penyfan wrth i filoedd dyrru yno i fwynhau’r golygfeydd
godidog. Yn ystod y cyfyngiadau cefais gyfle i gerdded a
darganfod sawl llwybr “newydd” reit ar garreg y drws yma yng
Nghlydach. Un o’r ardaloedd rwyf yn hoff iawn o’i cherdded yw
ardal Cronfeydd Dyffryn Lliw. Ar y cyfan yr hyn a wnaf yw anelu
yn syth am y Gronfa Uchaf, cerdded trwy Blanhigfa Bryn
Llefrith ac yna dros Fynydd y Gwair a Mynydd Garn Fach.
Yn ystod mis Hydref eleni penderfynais gerdded o gwmpas
Cronfa Lliw Isaf. Yma mae ‘na faes parcio hwylus ger y caffi.
Er tua chanol eleni mae’r gronfa hefyd yn cael ei defnyddio ar
gyfer padl-fyrddio (paddle-boarding) a chaiacau (kayaks). Ar y
diwrnod hwnnw ym mis Hydref roedd yr ardal yn dawel iawn
gyda dim ond ambell i un yn cerdded ci ar hyd y ffordd darmac
a dim ond dau
fentrus ar y gronfa
ar
eu
padlfyrddau.
Ar ôl oddeutu
chwarter milltir o
gerdded ar y
ffordd darmac i
gyfeiriad y Gronfa
Uchaf
mae’r
llwybr yn gwyro i’r
chwith ac yn
arwain trwy ardal
goediog ar hyd
lan y gronfa. Reit
wrth y fforch yn y
llwybr
gallwch
weld cerflun pren (wooden sculpture) o ystlum lleiaf
(Pipistrelle). Gerllaw i’r cerflun mae bwrdd bach sydd yn rhoi
gwybodaeth syml i chi am y creadur. Wrth gerdded ymlaen fe
ddowch ar draws sawl cerflun arall. Cerfluniau yw’r rhain sydd
yn dangos y creaduriaid sydd yn defnyddio’r ac yn byw yn yr
ardal. Wrth bob cerflun mae bwrdd bychan yn rhoi tri neu
bedwar o fanylion am y creaduriaid.
Mae’r cerfluniau yma yn enghraifft wych o sut mae’n bosib
annog yr hen ac ifanc i gymryd diddordeb yn y cynefin maent
yn
cerdded
ynddo.
Mae
cerfluniau yn
wych
iawn.
Maent wedi eu
gosod ar lefel
lle y gall plant
ac oedolion eu
gweld yn glir. Yr
hyn sydd yn
rhyfeddol yw’r
holl
fanylion
sydd
yn
y
gwaith cerfio.
Mae hyn yn

gymorth i unrhyw un fydd yn gweld y creaduriaid byw yn y
cynefin.
I mi mae’r cerfluniau yma yn enghraifft wych o sut i gysylltu
cerddwyr â’r cynefin maent yn ei droedio. Mae’n ysgogiad i ni
sylweddoli ac i sylwi ein bod yn rhannu cynefin gyda sawl
creadur arall. Gan fod y cerfluniau wedi eu gosod ar wahân
gyda phellter rhyngddynt fe gewch yr ymdeimlad eich bod yn
rhan o gadwyn. Cadwyn natur a chynefin.
Os oes rhywun yn teimlo fel mynd am dro braf ar hyd tir
cymharol wastad gallaf awgrymu eich bod yn cerdded y llwybr
yma. Mae’r llwybr yn eich tywys ar hyd nifer o wahanol
gynefinoedd ac mae siawns i weld sawl math o greaduriaid
wrth i chi gerdded ac mae’r cerfluniau yma yn gymdeithion
gwerthfawr ac yn gwmni i chi ar y daith. Ac ar ddiwedd y
cerdded mae disgled o de ar gael yn y caffi ger y gronfa.
Gyda misoedd llwm y gaeaf o’n blaen anelwch am Gronfa
Lliw Isaf i fwynhau’r cerfluniau a’r golygfeydd. Gwnewch yn
siŵr eich bod yn gwisgo sgidiau a dillad addas ar gyfer y
tywydd.

POBOL Y CWM
JUSTINE IRVINE
Ganwyd
Justine
Irvine yng Ngogledd
Iwerddon,
yn
Dundonald, County
Down. Symudodd y
teulu i Bontardawe
pan oedd Justine yn
ddeuddeg oed a
rhaid oedd iddi’n
gyflym ymgartrefu
mewn ardal a gwlad
newydd. Roedd y
syniad
o
ddadwreiddio
yn
wrthun iawn iddi ar y
cychwyn cyntaf ond
erbyn hyn mae’n
grediniol mai dyna’r
penderfyniad gorau
wnaeth ei rhieni.
Ond beth oedd yr
atynfa
i
ardal
Abertawe? Roedd ei
chwaer
newydd
raddio ym mhrifysgol
Abertawe ac yn bwriadu aros i weithio yn yr ardal. Mwynheuai’r
teulu ymweld â’r ddinas ac felly penderfynont godi pac a
phrynu cartref newydd ym Mhontardawe, wel Ynysmeudwy
mewn gwirionedd. Byddai’r holl deulu wedyn o fewn tafliad
carreg i’w gilydd. Gyda llaw - mae ei chwaer bellach yn sarsiant
gyda Heddlu De Cymru.
Ychydig ddyddiau cyn cychwyn ym mlwyddyn 8 yn Ysgol
Gymunedol Cwmtawe sylweddolodd Justine y byddai’n rhaid
iddi ddysgu iaith newydd. Roedd wedi ei chyffroi gan y ffaith
bod gan Gymru iaith frodorol ac roedd yn awyddus i ddysgu’r
iaith.
Buan iawn y sylweddolodd ei hathrawes Gymraeg, Caryl
Evans, bod Justine yn ieithydd ifanc disglair. Roedd ganddi
chwilfrydedd am yr iaith a’r diwylliant, chwilfrydedd sy’n
anarferol iawn i rywun mor ifanc. Yn wir, o fewn tair blynedd
enillodd wobr yn y gystadleuaeth ysgrifennu i ddisgyblion ail
iaith yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
Roedd yr A* a enillodd Justine yn ei TGAU Cymraeg ail iaith
yn un o gyfanswm o unarddeg a gafodd. Ydy, mae Justine yn
berson hynod ddisglair!!
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O Ysgol Cwmtawe mynychodd Justine Goleg Gwyr lle
astudiodd bump lefel A - celf, hanes, cemeg, bioleg a
mathemateg. Yno, cyfarfu â Callum, sydd bellach yn ŵr iddi.
Wrth ymchwilio i brifysgolion y gallent eu mynychu, ymwelodd
y ddau â phrifysgol Aberystwyth ar un o’r diwrnodau agored.
Cawsant eu cyfareddu gan y dref a’r brifysgol hynod yma.
Doedd dim amdani felly ond mynd i Brifysgol Aberystwyth i
astudio cwrs gradd sŵoleg. O’r hyn a gofiaf wrth addysgu
Justine yn yr ysgol, roedd hi’n dwlu ar anifeiliaid a byddai’n
disgrifio’n lliwgar yr holl anifeiliaid oedd ganddi adref. Yn wir,
gallasai fod wedi agor sw yn ei gardd!
Ond er iddi ddewis cwrs gradd sŵoleg, ei hangerdd pennaf
oedd ieithoedd. Trwy gydol y chweched dosbarth ceisiodd
Justine gynnal a datblygu ei sgiliau Cymraeg wrth wrando ar
Radio Cymru a gwylio S4C, ond yn Aberystwyth ail-gydiodd o
ddifrif mewn dysgu Cymraeg. Ymunodd â Chymdeithas y
Dysgwyr ac fe’i penodwyd yn ysgrifenyddes y gymdeithas
honno. Hi a Callum oedd yr unig ddau aelod oedd yn dilyn
cyrsiau gradd mewn gwyddoniaeth. Roedd y gweddill i gyd yn
dilyn cyrsiau dyniaethol. Mae’n cyfaddef iddi weithio yn
ddycnach i ddod yn rhugl yn y Gymraeg nag a wnaeth ar ei
chwrs gradd sŵoleg.
Yn Aberystwyth y croesodd Justine y bont i ddod yn rhugl
yn Gymraeg. Ymunodd â chôr yno a chael ei chyfareddu wrth
ganu emyn y “Tangnefeddwyr”.
Ar ôl graddio anodd iawn oedd cael swydd ym myd sŵoleg
heb symud o Gymru. Nid oedd yn awyddus i symud am ei bod
yn uchelgais ganddi fagu teulu yn Gymraeg rhyw ddydd.
Cafodd swyddi ym Mhrifysgol Aberystwyth yn marchnata
dysgu Cymraeg. Oddi yno symudodd i weithio i Gyngor
Abertawe fel cyfieithydd, gan weithio am ychydig fel Tiwtor
Cysylltiol yr un pryd, ac mae hi bellach yn gyfieithydd i Brifysgol
Abertawe. Mae Justine wrth ei bodd yn darllen nofelau
Cymraeg er mwyn mireinio ei hiaith. Yn wir, wrth gynnal y
cyfweliad anffurfiol gyda hi er mwyn ysgrifennu’r erthygl hon,
ni chredaf i mi glywed yr un gair Saesneg yn ymdreiddio i’w
sgwrs. Mae’n siarad fel pwll y môr mewn Cymraeg hynod
goeth.
Ers dychwelyd i’r cwm priododd Justine a Callum a bellach
mae ganddynt ferch fach blwydd oed, Tanwen, sy’n cael ei
magu gan ei rhieni yn Gymraeg. Mae Justine yn awyddus iawn
i fod yn rhan o gymdeithas Gymraeg y cwm a bydd yn
gaffaeliad sicr i’r achos. Braint oedd cael addysgu Justine a’i
chyfarfod unwaith yn rhagor (gyda Tanwen) i gynnal y
cyfweliad yma.
Rhian Llewelyn

Cymdeithas Gymraeg Treforys a’r Cylch

PARTI
PLYGAIN
LLANDEILO
Noson o hen garolau traddodiadol a
darlleniadau tymhorol

Nos Iau, 20 Ionawr, 2022
Eglwys Dewi Sant,
Woodfield Street, Treforys
am 7.00 p.m.
Croeso cynnes i bawb
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CLECS CATHERINE
Rydyn ni’n nesáu at y Nadolig nawr ac
mae’r nosweithiau yn fyrrach. Dw i’n
edrych ymlaen yn fawr at ddathlu
Nadolig eleni achos bydd hi’n arbennig
iawn ar ôl cyfnod anodd iawn yn ystod
y cyfnod clo a doedd dim Nadolig go
iawn y llynedd. Gobeithio bydd y
flwyddyn newydd yn dod â gobaith a
bywyd newydd - dechrau newydd,
dechrau disglair.
Gwlad Pwyl ac Awstralia
Mae’r dosbarthiadau’n mynd ymlaen ar-lein gyda dim awydd
o newid yn ôl i ddosbarthiadau wyneb yn wyneb ac mae’r
dimensiwn rhyngwladol yn parhau, sydd yn gyffroes ac
ysbrydoledig weithiau.
Yr wythnos ddiwethaf, ymunodd darlithydd o brifysgol yng
Ngwlad Pwyl ynghyd â chyn-fyfyrwraig yn ein sesiwn Siawns
am Sgwrs. Mae Marta Listewnik yn ddarlithydd yn yr adran
Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Adam Mickiewicz yn
Poznań ac mae hi’n dysgu Cymraeg i fyfyrwyr. Mae Gwlad
Pwyl yn un o’r prif ganolfannau astudiaethau Celtaidd yn y byd
gyda thair prifysgol yn y wlad yn dysgu’r pwnc.
Roedd hi’n rhannu lluniau o’r adeilad mawreddog, myfyrwyr
yn dysgu treigladau - ac yn defnyddio Duplo i ychwanegu hwyl
- a’r ddinas. Roedd hi’n braf clywed ei Chymraeg ardderchog
gydag acen Bwylaidd ac roedd y dysgwyr yn gofyn cwestiynau
am ei chefndir a’r gwahaniaeth rhwng y ddwy wlad. Hefyd, mae
hi’n gweithio fel cyfieithydd ac wedi cyfieithu ‘Un Nos Ola’
Leuad’ gan Caradog Pritchard ac ‘Llyfr Glas Nebo’ gan Manon
Steffan Ros. Tipyn o gamp!
Yn yr un sesiwn roedd Karolina Jones, un o’i myfyrwyr. Mae
hi wedi ymgartrefu yn Abertawe ar ôl priodi Cymro ac mae hi
wedi bod yn dysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bae
Abertawe. Nawr mae hi wedi cael swydd fel arlunydd preswyl
yng Ngholeg Dewi Sant yng Nghaerfyrddin gyda chyfrifoldeb
o helpu trefnu digwyddiadau a chyfleoliadau ar gyfer myfyrwyr
sydd yn siarad Cymraeg yna. Mae hi wedi arddangos ei gwaith
yn yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd yn 2018. Mae hi, hefyd, yn
mynychu fy nghlwb darllen Canolradd/Uwch ac yn awyddus
iawn i ddysgu a darllen mwy.
Yn ogystal, mae menyw o Sydney wedi ymuno â’n clybiau
darllen Mynediad a Sylfaen. Y tro cyntaf clywais i hi’n darllen
roedd y profiad mor arbennig achos ei bod hi’n gallu ynganu
mor dda. Dywedais i wrthi hi ‘You’ve done this before’ ac
atebodd hi, ‘Yes, I used to read in chapel.’ Mae’n debyg ei bod
hi’n dod o Waun Cae Gurwen yn wreiddiol ac wedi bod yn byw
yn Awstralia ers ugain mlynedd ond dyw hi byth wedi anghofio
ei sylfaen Cymraeg yn y capel pan oedd hi’n canu emynau a
darllen y Beibl. Wrth ymuno â ni mae hi’n dywyll trwy ei ffenestr
achos ei bod hi’n gynnar iawn yn y bore yna! Mae hi’n awyddus
iawn.
Caerdydd
Pan aethon ni i Gaerdydd i ymweld â’n teulu roedden ni ymhlith
miloedd o gefnogwyr rygbi oedd yn y brifddinas i weld Cymru
yn chwarae yn erbyn De Affrica yn y Stadiwm Principality.
Roedd nifer o heddlu o gwmpas ac roedd rhai’n marchogaeth
ger y castell i reoli’r dorf wrth i’r bws oedd yn cario tîm Cymru’n
gyrru heibio. Roedd pawb yn gweiddi. Roedd nifer o stondinau
o gwmpas yn gwerthu sgarffiau a hetiau’n cefnogi’r ddau dîm
ac roedd awyrgylch cyffroes yn y lle, yn enwedig pan oedd
lleisiau’n codi o’r stadiwm wrth ganu’r anthem!
Arholiadau
Yn anffodus, mae fy mab wedi dechrau ei arholiadau. Yn barod
mae e’ wedi gwneud papurau mathemateg, prawf llafar
Cymraeg a darnau ysgrifenedig ar gyfer Saesneg a Chymraeg.

Bydd mwy ym mis Ionawr. Mae’r amser yn hedfan. Nawr mae
e wedi dechrau siarad am fynd i’r brifysgol, a pha bwnc mae e
eisiau wneud ac yn y blaen. Mae fel ddoe pan oedd e’n cysgu
gyda thedi bach o’r enw ‘Little Darling’ a chwarae’n ddi-stop
gyda Tomos y Tanc – ei hoff drên. Roedd e’n arfer mynd a’i
drên bach gyda fe bobman ac yn ail-actio golygfeydd
dychmygol. Nawr mae’r amser tyngedfennol wedi cyrraedd yn
yr ysgol ond, diolch byth, mae e’n ôl yn yr ysgol yn gwneud ei
wersi wyneb yn wyneb gyda’i ffrindiau ac athrawon sydd yn
help mawr iddo fe.
Idiom
Nid da rhy o ddim
Mae gormod o unrhyw beth yn ddrwg.

Pregeth Bum Munud
Roedd Benhadad, Brenin Syria, wedi penderfynu ymosod ar
Samaria. Y cynllun oedd amgylchynu’r ddinas â’i filwyr, a’i
gosod hi dan warchae (2 Bren. 6). Mae gwarchae yn arwain at
newyn a chostau uchel am fwyd. A dyna fel oedd hi. Samaria
o dan warchae, prinder bwyd a phrisiau bwyd yn mynd drwy’r
to. ‘Dal llygoden a’i bwyta’ oedd y drefn a Duw oedd yn cael y
bai am y dyddiau blin oedd wedi syrthio ar Samaria
Proffwyd Duw’r adeg yma oedd Eliseus. Aeth brenin y wlad
i’w weld, gan geisio dial arno a hyd yn oed ei ladd. Ond wedi
iddynt gyfarfod dywedodd Eliseus wrth Frenin Israel: “Bydd
ffyddiog, bydd y bygythiad o du’r gelyn yn dod i ben yn fuan
iawn”.
Ond o hyn ymlaen mae trywydd y stori yn newid.
Cawn ein cyflwyno i bedwar o wahangleifion oedd yn treulio
eu hamser tu allan i borth Samaria (2 Bren.7,3) Hyd yn oed
pan oedd pawb yn Samaria yn dioddef, doedd dim croeso i neb
oedd yn dioddef o’r gwahanglwyf.
Gyda’i sefyllfa yn anobeithiol fe benderfynon nhw fentro i
wersyll Syria. Meddent: “Os arbedant nhw ni, cawn fyw, ac os
lladdant ni fyddwn farw” (2 Bren7,4). Felly gyda’r nos aethant
draw i wersyll y Syriaid. Ond wedi cyrraedd y gwersyll doedd
neb yno. Mae’n amlwg bod y Syriaid wedi gadael y cyfan a ffoi.
Aeth y gwahangleifion o babell i babell gan fwyta ac yfed a
dwyn eu trysorau. Wedi hynny, dyma nhw’n dweud wrth ei
gilydd: “Nid ydym yn gwneud y peth iawn. Dydd o newyddion
da yw heddiw, a ninnau’n dweud dim” (2 Bren 7,9).
Dychwelodd y pedwar i Samaria a dweud wrth bobl y ddinas
am y pethau roeddent wedi eu gweld yng ngwersyll y Syriaid.
Ar un olwg, cofnod yw’r Beibl am rywrai oedd yn teimlo ar
eu calon fod ganddynt newyddion da i rannu ag eraill.
Felly ninnau, yr adeg hon o’r flwyddyn. Cofiwn am y
bugeiliaid allan ar y llethrau pan ymddangosodd angel iddynt
gan fynegi wrthynt: “Peidiwch ag ofni, oherwydd wele yr wyf
yn cyhoeddi i chwi newydd da o lawenydd mawr a ddaw i’r holl
bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, waredwr, yr hwn
yw’r Meseia (Luc 2,10). Aethant ar frys i Fethlehem a chawsant
hyd i Fair a Joseff a’r baban yn gorwedd yn y preseb. Ond
dyna’r peth, nid oeddent yn gallu cadw’n dawel ynglŷn â’r hyn
ddigwyddodd: “Mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt
am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a’u clywodd at y pethau
a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt” (Luc 2,17-18).
Ac ers y noson fawr honno nid yw pobl wedi peidio ceisio
sôn amdano – y newyddion da fod Iesu wedi dod i’n byd gyda’i
neges fawr: “Yr wyf wedi dod er mwyn i ddynion gael bywyd,
a’i gael yn ei holl gyflawnder” (Ioan 10,10).
Ydy, mae’n stori fawr, rhy fawr o lawer i ni ei chadw i ni ein
hunain. Byddwn yn gyfryngwyr y newyddion da i eraill y
Nadolig hwn, fel bod plant dynion yn dod i wybod am gariad
mawr a wnaeth gwyrth y Nadolig cyntaf yn realiti byw.
Boed i lawenydd yr angylion, gobaith y bugeiliaid, ffydd y
sêr-ddewiniaid, tangnefedd Mair, gwenau siriol y baban Iesu a
chariad Duw fod gyda ni’r Nadolig hwn a phob amser. Amen.
Gareth Hopkin

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL
RHAGFYR 1917 • Dewi Lewis
YNYSMEUDWY
Blin gennyf gofnodi marwolaeth a chladdedigaeth yr hen
fam oedrannus Mrs Jones, gweddw diweddar henafgwr
Evan Jones, y bwtshwr, fel yr adnabyddid ef yn gyffredin
yn yr ardal. Daeth tyrfa luosog i’w chynhebrwng dydd iau
ddiweddaf.
COLBREN
Cynhaliwyd gem bêl-droed yn Colbren y Sadwrn diwethaf,
rhwng Onllwyn Wanderers a Colbren. Y canlyniad oedd
Colbren 1, Onllwyn 3.
CRAIGCEFNPARC
Yr adroddwraig yng nghyngerdd Calfaria, Clydach yn
ddiweddar oedd Alice May Williams o Craig-cefn-parc. Dim
ond 7 mlwydd oed yw hi ac mae eisioes wedi ennill 50 o
wobrwyon.
CWMLLYNFELL
Nos Sadwrn, y 17eg cyfisol, cynhaliwyd cyfarfod
cystadleuol llewyrchus yn Ysgoldy Cefn-bryn-brain.
Llywyddwyd gan y brawd John Davies, Wernfawr.
Cloriannwyd y cantorion gan Mr W. D. Evans, organydd
St. Margaret, a’r adroddwyr gan Mr Timothy Lewis,
Cwmllynfell. Cyfeiliwyd gan Mr Tom W. Jones, organydd
Bethania. Cafwyd cystadleuaeth frwd oedd yn ernes o
gyfarfodydd llwyddiannus yn ystod y tymor.
GLAIS
Nos Sul, Tachwedd 25, cynhaliwyd cyngerdd llwyddiannus
yng Nghapel Seion. Yr oedd y capel wedi ei orlenwi, a
thystiai pawb eu bod wedi mwynhau eu hunain. Rhoddodd
y cantorion a’r adroddreg fach eu gwasanaeth yn rhad, a
gellir disgwyl elw da. Cadeiriwyd yn fedrus iawn gan y
Cynghorwr- Aneurin Rees, ac yn ei araith dywedai fod yr
elw i’w defnyddio i ddanfon anrhegion Nadolig i fechgyn yr
eglwys sydd yn y fyddin.
ALLTWEN
Yn ei 71 mlwydd oed, hunodd “William Jones Neath,” fel
ei gelwid, dydd Sul, y 18fed, wedi ergyd o’r parlys.
Treuliodd gyfnod yn Aberdar. Adwaenid ef fel un tyner ei
deimladau a chywir yn ei ymwneud ag eraill. Yr oedd
ganddo ffydd ddiysgog yn yr Anweledig.
“Heb bryder ac heb wrido,—trwy ei oes
Y bu trem Duw arno;
A’i hyfrydwch fu rhodio
Annwyl ŵr, yn ei law 0.”
YSTALYFERA
Digwyddodd damwain angheuol yn Glofa Gilwen (Globe
Collieries Limited) ddydd Sadwrn gan arwain at farwolaeth
John Jones, Claire Road. Roedd yn penlinio yn torri glo
pan gwmpodd carreg o’r to a’i wasgu. Roedd ei fab David
yn dyst i’r ddamwain. Dywedir bod merch John Jones wedi
cael breuddwyd noson ynghynt bod ei thad wedi ei ladd yn
y gwaith glo a’i gludo gartref gan ei gyd-weithwyr.
RHOS/CILYBEBYLL
Cafwyd cwrdd croeso i’n brawd ieuanc, Private Daniel
John Jenkins, mab Mr Jenkins, gweinidog. Llawenydd
oedd ei weled yn disgwyl cystal ar ôl treulio 15 mis yn
Ffrainc, ac wedi cymeryd rhan mewn llawer rhuthr boeth
ar gyffiniau’r Somme ac Ypres, ond wedi cadw ei hun yn
ddianaf hyd yn hyn. Mawr hyderwn y caiff ef ac ereill eu
cysgodi dan aden y Nef.
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PENYCAE
Wel, dyma ni, mis Rhagfyr 2021! Ydych chi’n barod i’r Nadolig?
Rwyf bendant ddim yn barod - wel mae’r twrci wedi cael ei
archebu a dyna gyd! Rwy’n gobeithio eich bod chi gyd yn well
na fi ac wedi paratoi i’r ŵyl yn barod! Pob lwc i chi gyd ta beth.
Hoffwn ddymuno Nadolig hapus, saff ac iach i chi gyd.
CALAN GAEAF
Hyfryd oedd gweld
plant y pentref allan
yn
mwynhau
cymdeithasu gyda
thrigolion y pentref
ar noson Calan
Gaeaf eleni. Roedd
nifer wedi gwneud
ymdrech mawr i
addurno’u cartrefi ac i ddarparu losin a melysion i’r plant. Ar ôl
cerdded o dŷ i dŷ drwy’r pentref, nôl i’r Penycae Inn wedyn am
ddisgo i’r plant. Roedd hi’n noswaith lwyddiannus tu hwnt.
BANC
BWYD
YSTRADGYNLAIS
–
HAMPER Y NADOLIG
Erbyn hyn, mae wedi
datblygu’n arfer i gasglu
at yr achos teilwng iawn
yma. Mae’n rhaid dweud,
roedd yr ymateb yn
syfrdanol o ystyried mor
fach
yw
pentref
Penycae. Cyfrannwyd yn
hael unwaith eto, gyda
rhywbeth at ddant pawb,
yn blant ac yn oedolion.
COEDEN NADOLIG PENYCAE
Buom yn edrych ymlaen yn daer eleni at noson oleuo’r goeden
Nadolig yn y pentref ar 28 Tachwedd. Ac yn ôl y traddodiad,
roedd Sion Corn wedi cyrraedd y pentref erbyn 5yh i wasgu’r
botwm i oleuo’r goeden hardd. Roedd diodydd twym ar gael a
byrbrydau amrywiol at ddant pawb. Hyfryd oedd gallu mynd
nôl at noswaith gymdeithasol orau’r flwyddyn yn y pentref.
CAPEL TY’N-Y-COED
Yn 1974, dathlwyd dau ganmlwyddiant codi’r capel cyntaf yn
1774. Y Parchg William Evans, Cwmllynfell a weinyddodd y
Cymun cyntaf i’r eglwys ifanc hon a’i bod, yn y blynyddoedd
cynhara’, yn gysylltiedig â chapeli Blaengwrach, Cwmllynfell a
Brychgoed. Dilynwyd William Evans gan y Parchg Thomas
Lewis, Blaengwrach ac ef oedd gweinidog Ty’n-y-coed pan
adeiladwyd yr addoldy cyntaf (geiriau’r diweddar Barchg Elwyn
Thomas).
Cewch bytiau o hanes y capel yn y rhifyn nesaf.
OEDFAON MIS RHAGFYR:
12 am 2.30 p.m: Y Parchg Clive Williams
19 am 2.00 p.m: Mr Walford Morris

COELBREN
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Llongyfarchiadau mawr i Katy Edwards a’i phartner Brett
Seeney ar enedigaeth eu merch fach Isabelle Anne ar 9
Mehefin, 2021. Mae Isabelle yn wyres gyntaf i Helen ac
Andrew Edwards, Coelbren, gorwyres gyntaf Alun a Christine
Jenkins, Brecon Road, Ystradgynlais a nith fach i Callum,
brawd Katy. Mae’r teulu yn hynod o falch i gyflwyno’r babi

newydd.
Hyfryd clywed y newyddion
yma, a dymuniadau gorau i chi
Katy a Brett a’r teulu cyfan.
Cofiwch, ar 19 Rhagfyr,
rhwng 3 a 6 p.m., bydd parti
Nadolig i blant yn Neuadd Les
Coelbren.
Bydd
lluniaeth
Nadoligaidd, gemau, disgo ac
anrheg i bob plentyn oddi wrth
Isabelle Anne
Siôn Corn.
Hefyd ar 19 Rhagfyr, ewch i
Saron, y Creunant i ganu carolau gyda chyfeiliant grŵp band
pres o gwmpas y goeden Nadolig. Bydd yna mins peis a gwin
sbeislyd twym i’ch cynhesu. Mae yna groeso i bawb.
Ydych chi wedi clywed am ‘Music Bus’? Mae Music Bus,
Abertawe a Chastell-nedd yn cynnal sesiynau cerddoriaeth a
symud i fabanod a phlant 6 mis hyd at 5 mlwydd oed. Bydd y
plant yn mwynhau ymuno yn y daith gydag Ifor y gyrrwr, wrth
ganu caneuon meithrin, cwrdd â chymeriadau pyped a chael
cyfle i ganu offerynnau gwahanol a chwarae gemau cyffrous.
Bydd hyn i gyd yn cael eu cynnal yn Eglwys yr Ysbrydegwyr,
‘The Temple of Light’, Ystradgynlais.
Y sesiwn nesaf sydd yn cael ei chynnal yw 8 Ionawr, rhwng
10 a 11 a.m.. Os hoffech chi fod yn rhan o hyn ewch i musicbus-swansea-neath.class4kids.co.uk am fwy o fanylion ac i
archebu.
Rhywbeth arbennig a chyffrous iawn sydd yn digwydd yng
Nghoelbren yw’r newyddion am gapel Coelbren. Ie, Mae capel
Coelbren wedi cael y fraint enfawr o fod yr eglwys gyntaf yn
Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu i fod yn rhan o gynllun y
Frenhines i blannu mwy o goed yn y fel rhan o ddathliad ei
Jiwbilî Platinwm yn 2022 - Queen’s Green Canopy Project.
Bydd cyfle i ymuno â’r cynllun yn y flwyddyn newydd. Am
fanylion pellach, cysylltwch â’r Tad Jon ar 07810820593, neu
e-bostiwch revjonhoward@gmail.com Llongyfarchiadau Capel
Coelbren!
Wel, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen iawn i chi gyd a
blwyddyn newydd gwell, gydag iechyd corfforol da a
hapusrwydd i chi a’ch teulu. Diolch o galon i chi gyd.

YSTRADGYNLAIS
ANNE HUTCHINGS
Blin iawn oedd clywed y newyddion trist fod Anne Hutchings,
Heol Aberhonddu, wedi ymadael a ni. Bu Anne farw yn dawel
yng Nghartre’ Tŷ Mawr, Abercraf a mawr yw ein cydymdeimlad
a’r teulu, yn enwedig ei chwaer gariadus Megan, yn eu colled
a’u hiraeth ar ôl un oedd mor annwyl yn eu golwg. Merch ei
milltir sgwâr oedd Anne ac roedd Capel y Tabernacl a’i swydd
fel ysgrifenyddes, diacones ac Arweinydd yr Ysgol Sul yn agos
iawn i’w chalon. Roedd hi hefyd yn fawr ei pharch fel pregethwr
lleyg ac roedd yn ymweld yn gyson a chapeli’r ardal. Fe
dreuliodd Anne flynyddoedd hapus iawn fel athrawes, yn gyntaf
yn Ysgol Ramadeg y Merched Llanelli ac yna yn Ysgol
Gymraeg y Strade lle’r oedd yn dysgu mathemateg a ffiseg.
Roedd hi a’i chwaer Megan yn allweddol i weithgarwch y Llais
yn y pentref ac fe wnaeth y ddwy ohonynt gyfraniad helaeth i
bob agwedd ar ddiwylliant Cymraeg yr ardal. Roedd gan Anne
sawl diddordeb ac roedd wrth ei bodd yn gwau neu yn trafod
yn wybodus anifeiliaid megis ceffylau a chŵn. Fe glywais yn
ddiweddar hefyd fod Anne wedi dylanwadu yn fawr ar addysg
rhai o ddisgyblion y pentre’ trwy eu helpu yn y pynciau roedd
yn gyfrifol amdanynt yn ei swydd fel athrawes. Diolch am fywyd
Anne ac am y cyfan oll roedd hi’n golygu i bawb a gafodd y
fraint o’i hadnabod.
DYDD SUL Y COFIO
Hyfryd oedd gweld traws doriad iachus o bentrefwyr, gan

gynnwys nifer o blant,
oedd wedi ymgynnull
ym Mharc yr Orsedd i
dalu teyrnged i’r rhai
a
aberthodd
eu
bywydau yn ystod y
rhyfeloedd
a
fu.
Roedd y gwasanaeth
wedi ei drefnu yn
bwrpasol
gan
y
Canon Dewi Roberts,
Eglwys Sant Cynog,
a throsglwyddodd ei
neges yn ei ffordd
dawel a ddiffuant.
Gosodwyd nifer o
dorchau o amgylch yr
Ardd
Goffa
gan
drigolion oedd yn
cynrychioli eu amryw
gymdeithasau ac yna, yn dilyn caniad yr utgorn, fe
ddisgynnodd tawelwch parchus ar draws y Parc. Eleni, ac am
y tro cyntaf, roedd coeden wedi ei addurno’n grefftus gan
Gymdeithas y ‘Knitting Grannies,’ ac roedd pawb yn rhyfeddu
ar eu dawn a’r ymrwymiad i’r achos teilwng. Fel pentref, rydyn
yn ffodus dros ben i gael cymaint o wirfoddolwyr eiddgar sy’n
cynnig eu gwasanaeth yn rhad ac am ddim er mwyn gwella
ansawdd y pentref. Rhaid cydnabod hefyd parodrwydd Cyngor
y Dref i gefnogi achosion da. Yn olaf, diolch i John Owens,
Cymdeithas Hanes ac Iaith y pentref am ei ddawn arbennig fel
ffotograffydd creadigol.

atgofion arbennig o’i amser yn ymweld â’r Wladfa a hefyd cael
y pleser unigryw o bregethu yn y capel Cymraeg yn ardal
Scranton, Pennsylvania pan oedd yn ymweld â’r dalaith fel
aelod o Gôr Mawr yr Ystrad. Bu yn flaenor cydwybodol yng
nghapeli Carmel Abercraf a Jerusalem Ystalyfera am nifer o
flynyddoedd ac mae yn fawr ei barch fel pregethwr lleyg yn yr
ardal gyfan. Mae gan Rhydian dau o blant, Siân a Hywel ac
rwy’n siŵr roedd y dathlu yn adeg i’w gofio wrth i’r teulu niferus
dathlu’r achlysur mewn gwesty yn Henffordd. Dymuniadau
gorau iddo.
LILIAN MORGAN
Trist oedd clywed am farwolaeth Lilian Morgan, Heol
Ynysgedwyn, yn 100 oed. Roedd Lilian yn wraig ffyddlon i’r
diweddar Glyn, yn fam gariadus i Jean a Hilary ac yn fam yng
nghyfraith gefnogol i John a Brian. Roedd Lilian yn enedigol o
Abercraf cyn iddi ymgartrefi yn ein pentref. Gweithiodd am
flynyddoedd ym marchnad Aberhonddu ar roedd ganddi ddawn
arbennig wrth drafod pob math o ddillad gyda’i chwsmeriaid.
Estynnwn ein cydymdeimladau dwysaf i’r teulu cyfan yn eu
colled a’u galar.
NADOLIG LLAWEN
Mae
Tomos
yn
dymuno
Nadolig
Llawen i chi gyd a
dymuniadau gorau
dros yr Ŵyl. Mae
hefyd yn eich atgoffa i
adael
ychydig
o
friwsion ar y plât ar
gyfer
Noswyl
y
Nadolig- o ie, fe
fyddai glased fach o
sherry hefyd yn hollol
dderbyniol. Pob hwyl.
CWIS Y MIS
1. Ble yn y pentref oedd man geni Dr Joseph Parry?
2. Ble oedd yr hen Orsaf yr Heddlu?
3. Pwy agorodd yn swyddogol Parc yr Orsedd yn 1957?
ATEBION HYDREF
1. Enw arall ar gae rygbi Ysgol Cynlais oedd ‘Cae Sammy.’
2. Agorwyd Neuadd Lȇs y Glowyr yn 1934.
3. Un o ddisgyblion J. T. Rees oedd Daniel Protheroe.

CALENDR UNIGRYW
Ydych chi wedi dechrau gwneud rhestr o anrhegion ar gyfer
Nadolig? Os ydych ewch draw i siop Cofion Cynnes ac
edrychwch ar y calendr unigryw sydd wedi cael ei argraffu yn
bwrpasol ar gyfer yr apêl i achub ein meysydd chwarae sef Y
Rec. Calendr dwyieithog a chydweithredol yw hwn sy’n
adlewyrchu prydferthwch ein pentref gan ganolbwyntio ar
ddoniau dawnus ystod eang o artistiaid a chrefftwyr lleol. Ond
er bod y lluniau yn atyniadol mae un yn gwneud i fi golli ychydig
o gwsg. Rwy’n cyfeirio yn benodol i’r ddelwedd ryfedd sy’n ein
hwynebu a’n cyfarch ar gyfer Mis Ionawr! Unrhyw syniad?
LLONGYFARCHIADAU RHYDIAN
Llongyfarchiadau mawr i Rhydian Griffiths, Parc Richmond, ar
gyrraedd carreg filltir nodedig yn 90 oed. Mae Rhydian yn
adnabyddus i bawb yn y pentref, nid yn unig fel gŵr cariadus
Marilyn, ond hefyd fel aelod allweddol o’r gymuned. Rhydian
oedd yr hynaf o 5 o fechgyn ac roedd ei wreiddiau yn ddwfn
ym mhentref Abercraf cyn iddo weld y golau a symud i’r Ystrad
lle mae wedi byw am 41 o flynyddoedd. Fe weithiodd yn y
bwrdd glo fel clerc i’r rheolwr am flynyddoedd lawer yn ogystal
â chwarae rygbi fel cefnwr talentog i’w bentref genedigol. Mae
gan Rhydian draws doriad helaeth o ddiddordebau ac mae
teithio’r byd wedi bod yn rhan bwysig o’i fywyd. Mae ganddo

YSTALYFERA
DATHLU
I deulu Roger Castle mae’r adeg yma o’r flwyddyn yn dymor
pen-blwyddi. Mae’r calendr yn awgrymu fod Roger ei hun wedi
dathlu
yn
ddiweddar, a hynny
ar ddiwrnod nodedig
iawn,
sef
5
Tachwedd. Diddorol
yw nodi bod y
cwmni a sefydlwyd
ganddo, sef ‘’Roger
Castle
and
Daughter’’ wedi bod
mewn bodolaeth am
ddeg
mlynedd.
Mae’n gwmni sydd
wedi bod cymaint o
gysur a chefnogaeth
i deuluoedd yr ardal
mewn
awr
o
brofedigaeth.
Fel
yn
Y teulu ar fordaith
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y blynyddoedd a fu, boed i’r cwmni ddal ati i arddel y safonau
o broffesiynoldeb a chymorth yr ydym wedi dod i ddisgwyl
ganddynt.
Ond brenhines yr aelwyd yn Heol y Farteg yw Marilyn, mam
y teulu. Bydd 28 Tachwedd yn ddiwrnod arbennig iawn yn ei
hanes gan ei bod yn dathlu pen-blwydd nodedig bryd hynny. A
phan fydd y dydd mawr yn gwawrio gallwn fentro bydd y
dathliad yn un gwbl
weddus a digonol ar
gyfer un sy’n bopeth
i’w theulu annwyl.
Ond y seren sy’n
goleuo ffurfafen y
teulu yw Hannah,
merch Julie a Kevin.
Mae hithau hefyd yn
cael ei phen-blwydd
yn ystod chwarter
olaf y flwyddyn.
Erbyn i’r rhifyn hwn o
Llais
ymddangos
bydd Hannah wedi
Roger, Hannah a Marilyn
dathlu
ei
phenblwydd yn 21 oed. A pha ffordd well i ddathlu na mordaith! A
dyna wnaeth Hannah wrth fynd gyda’i chariad, Kai, ei mam a’i
thad: Julie a Kevin ynghyd â mam-gu a thad-cu: Marilyn a
Roger. Ac yn ôl pob sôn cawsant ddigon o bopeth i wneud y
gwyliau yn un fyth gofiadwy i’r teulu oll.
Llongyfarchiadau mawr i bawb a bendith a hir oes i bob un
oedd wedi dathlu pen-blwydd yn ddiweddar.
DYMUNO’N DDA I HUW
Un ohonom ni yw Huw Chiswell, wedi ei eni, ei fagu a’i
addysgu yn y parthau hyn cyn symud ac ymgartrefu yng
Nghaerdydd. Ond i fod yn
fanwl gywir, un o fois y Cwm yw
Huw ac o’i nabod gellir dweud
ei fod yn ymhyfrydu gyda’r
balchder pennaf fod y Cwm a
phopeth a berthyn iddo wedi ei
wreiddio yn ddwfn yno ac wedi
dylanwadu yn fawr arno.
Fel y gŵyr pawb mae Huw
wedi ei ddonio’n helaeth fel
cyfansoddwr a pherfformiwr.
Mae ei ganeuon poblogaidd byth a beunydd i’w clywed ar y
radio a theledu.
Bellach mae Huw, yn gymharol ddiweddar, wedi dathlu penblwydd nodedig iawn. O ystyried hynny doedd e ddim yn
syndod felly fod ‘na gynlluniau ar waith i drefnu rhaglen deledu
arbennig o’r gyfres Noson Lawen i nodi hynny. Yn y rhaglen
roedd Huw ynghyd ag artistiaid eraill yn perfformio i gydnabod
ei gyfraniad clodwiw i’r byd adloniant yng Nghymru dros y
degawdau. Darlledwyd y rhaglen ar nos Wener, 22 Hydref ac
yn cymryd rhan roedd nifer o artistiaid amlwg, megis Aled
Pedrick, Neil Rosser a Pwdin Reis, Fflur Dafydd, Non Parry,
Ffion Emyr, Plu ac Ensemble Môn. Diddorol yw nodi bod gan
nifer o’r talentau hyn gysylltiad agos â Chwm Tawe. Yn wir,
roedd cyflwynydd y Noson, sef y dawnus a’r amryddawn Rhys
ap William, yn dod o Gwmllynfell. Roedd dehongliadau’r sêr
uchod o ganeuon cofiadwy Huw, megis Y Cwm a Rhywbeth o’i
Le ynghyd â’r caneuon eraill a ganwyd yn gwbl gaboledig.
Yn sicr iawn roedd y rhaglen, ar ei hyd, yn fodd teilwng iawn i
ddathlu pen-blwydd Huw a’i dalent unigryw. Pob dymuniad da
iddo i’r dyfodol.
Y RADIDOC
Mae £45,000 wedi ei gynnwys yng ngyllideb Cyngor Castellnedd Port Talbot i atgyweirio muriau’r radidoc ac mae
trafodaethau wedi dechrau gyda Cadw ar sut i gyflawni’r
gwaith.
Gair am “aqueduct” wedi ei Gymreigio yw’r “radidoc” neu
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Traphont Ddŵr Afon Twrch. Adeiladwyd y bont tair bwa gan
Thomas Sheasby ym 1794 a chaeodd 1931. Ym 1970 ailagorwyd fel Llwybr Beicio a Llwybr Troed. Dyma draphont
mwya’ Camlas Cwmtawe.

CWMLLYNFELL
NEUADD
Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa ar brynhawn Gwener, 12
Tachwedd yn y Neuadd. Diolch i bawb a gyfrannodd i greu
awyrgylch hyfryd ac i Mr Royden Morgan am gymryd at yr
awenau.
BON VOYAGE
Dymunwn yn dda i’r efeilliaid Connor a Curtis, meibion Andrew
a Gillian Davies ac wyrion Mr a Mrs Clive Phillips, Teras y
Rheilffordd, sydd ar fin gadael i fod yn aelodau o dîm rygbi‘r
gynghrair Villeneuve sur Lot, tref rhwng Toulouse a Bordeaux.
Byddant yno am chwe mis.
CLOD
Llongyfarchiadau i Kieran, mab Michael a Natalie Evans,
Gwernant ar ennill ei gap cyntaf yn chwarae i dîm hŷn Bowlio
Mat Byr Cymru, ddydd Sadwrn, 20 Tachwedd yn erbyn Lloegr
yn swydd Dorset.
APÊL
Mae gwirfoddolwyr y pentre’ sydd yn gweithio’n ddyfal i helpu’r
digartref yn gwerthfawrogi derbyn eitemau priodol ar gyfer eu
Raffl Nadolig 2021. Derbynnir eich rhoddion gan Mia yn
Fferyllfa‘r pentre’.

PONTARDAWE
Y TABERNACL
RUTH A NAOMI. PEN-BLWYDD HAPUS
Er mai diflas oedd y tywydd ar
9 Tachwedd cafwyd awyrgylch
hyfryd a chynnes yn y festri
pan ddaethom at ein gilydd i
ddathlu pen-blwydd ein haelod
ffyddlon, Meinir Williams, yn 90
mlwydd oed.
Ganwyd Meinir ar 5
Tachwedd, 1931 a chyfeiriodd
y Parchg Clive Williams at sawl
ddigwyddiad hanesyddol oedd
yn rhannu’r un dyddiad.
Cawsom de parti arbennig,
a braf oedd hel atgofion o’r
gorffennol a Meinir pryd ‘ny yn
gweini.

Ein Meinir ni sy’n ‘ninety’,
Cawn barti yn y festri,
Ffrind annwyl yw, sy’n haeddu clod
Hoff aelod “Ruth - Naomi”.
GWASANAETH DIFLINO
Cawsom gyfle hefyd i ddangos ein
gwerthfawrogiad o Susan Davies
am ei gwasanaeth amhrisiadwy
dros gyfnod o 50 mlynedd wrth
chwarae’r organ yn y Tabernacl.
Mawr yw ein diolch a’n dyled iddi.
Susan ein per organydd
Yn troedio tiroedd newydd
Ac yma yn ein capel ni
Ei dawn sy’n dwyn llawenydd.
ARDDANGOSFA ARTISTIG
I gloi’r cyfan dangosodd Janet Evans, yn gelfydd iawn, sut i
greu Torch Nadolig o wyrddni’r ardd a’r llwyni. Mewn byr amser
edrychai mor broffesiynol, a Malcolm Jones, ein Trysorydd,
oedd yr enillydd lwcus.

blant ac oedolion a phethau i’r cartref. Mae gewmwaith,
canhwyllau, bagiau, scarffiau a phethau addurniadol fel
fframiau, canhwyllbrennau a llestri deniadol yna hefyd. Mae’n
gwerthu anrhegion Cymraeg a dewis anhygoel o gardiau
Cymraeg hefyd, sy’n boblogaidd iawn ac yn denu pobl o bell.
Mae gemwaith Joma a Danon, bagiau a sgarffiau Katie Loxton
a chanhwyllau Lilyflame yn ogystal a nwyddau cwmnioedd
bach a busnesau lleol Cymraeg fel siocled a ffwdj Coco Pzazz,
printiadau, deunydd ysgrifennu a chardiau Megan Tucker a
gemwaith Mountain Pass o’r Alltwen. Mae Llinos yn dewis
nwyddau i’r siop yn ofalus ac yn edrych am nwyddau o safon
da ac unigryw. Yn ychwanegol mae hi nawr yn stocio tegannau
Jellycat, mygiau a chardiau Belly Button designs ac anrhegion
East of India. Mae’r siop ar hyn o bryd yn edrych yn
Nadoligaidd iawn a llawn torchau Nadolig, addurniadau,
goleuadau, cardiau Cymraeg a Saesneg a llawer o bethau
eraill gan gynnwys addurniadau i’r bwrdd a chanhwyllau. Mae
siop y Chirpy Bird ar Facebook ac Instagram neu ewch ar
ymweliad â’r siop yn Herbert Street, Pontardawe. Galwch
mewn i weld dewis eang o nwyddau i’r cartref ac anrhegion at
bob achlysur. Cewch groeso cynnes gan Llinos.

Janet a Malcolm
Diolch yn fawr i Janet, Margaret Davies a Gillian Williams am
yr holl baratoi.
Edrychwn ymlaen nawr at ein cinio Nadolig yn “Y
Gigfran/The Raven” Garnant ar 7 Rhagfyr.
Hyfryd oedd croesawi Owen a Christine nol i’r cwrdd.
Dymuniadau gorau a Nadolig Llawen i bawb.
BANC BWYD PANTRY
Mae Banc Bwyd Pantry yn cynnig bwyd i deuluoedd neu
unigolion sy’n wynebu argyfwng ym Mhontardawe, yr Allt-wen,
Alltychám, Trebannws, Rhos, Rhyd-y-fro ac Ynysmeudwy.
Trwy garedigrwydd ein cymuned, sy’n cyfrannu bwyd ac arian
i ni, rydym wedi darparu dros 2,350 o ‘barseli bwyd’ i
deuluoedd anghenus ers i ni ddechrau yn 2014. Rydym ar agor
pob bore Mawrth a Sadwrn, o 10 y bore i ganol dydd yn Festri’r
Tabernacl, Stryd Tomos, Pontardawe.
Does neb eisiau meddwl am bobol heb ddigon o fwyd.
Tasech chi’n adnabod unrhyw un sy’n wynebu caledi, dwedwch
wrthynt am siarad â ni. Dyma yw ein rhifau ffôn:
07565711311 pan ydynt ar agor neu 07704114484 ar amserau
arall
Gall unrhyw un rhoi ‘bwydydd cadw’ yn ein bocsys casglu yn
Llyfrgell Pontardawe, McColl’s yn Stryd Herbert, neu Siop Mark
Wright yn Ynysmeudwy.
Mae rhestr o fwydydd a nwyddau sy’n dderbyniol a manylion
pellach, ar ein gwefan www.pantrypontardawe.org
CHIRPY BIRD
Mae siop The Chirpy Bird wedi ei leoli yn Herbert Street,
Pontardawe. Agorwyd y siop yn 2018 gan Llinos Hopkin, y
perchennog. Hwn oedd ei bwriad ers llawer dydd. Siop hyfryd
sy’n llawn nwyddau unigryw yn cynnwys cardiau, anrhegion i

SOAR
Pregethwyr Mis Rhagfyr am 10.30 a.m.
12: Mrs Sian Anthony
19: Mr Eilir Jones
Pregethwyr Mis Ionawr 2022 am 10.30 a.m.
2:
9:
16:
23:
30:

Mr Rhodri Phillips
Mr John Williams
Dr Alan Cram
Y Parchg Glyn Tudwal Jones
Mr Gwynfryn Morgan

YR ALLT-WEN
DANIEL EDMUNDS
Diddorol oedd darllen am Daniel
Edmunds, Rhos yng ngholofn
Dewi Lewis Cwm Tawe 100
Mlynedd yn ol, yn rhifyn mis
dwethaf, tad Enid Hutchings,
Tyle’r Alltwen, tadcu Wynne
Norling, hen tadcu Christopher a
Kathryn a hen hen tadcu Ben,
Isabella, Tom, Sophie a Charlotte.
Mae Enid wedi dwli gweld sylw i’w
thad yn Llais.
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CHWAEROLIAETH
Mae Gill Jones a Beti Williams wedi bod yn defnyddio deunydd
wedi’u hail-gylchu i greu Cardiau Nadolig hardd iawn sydd ar
werth yn y Chwaeroliaeth, er budd Shelter Cymru.
STORI RYFEDDOL
Ymddangosodd y teulu Roderick, sef Janet Parton, Eleanor
Hales, Ann Jones, Gethin Roderick a Sian Ross ar raglen
Heno yn ddiweddar gyda Bas Steman, awdur a chynhyrchydd
o Amsterdam.
Yn 2006 roedd yn ysgrifennu nofel ac fel rhan o’r ymchwil
fe aeth i sesiwn regression therapy.
Aeth y therapydd a fe nol i adeg lle cafodd ofn ofnadwy cyn
mentro ar blymiad awyr (sky-dive), er yn arferol yn berson dewr
iawn.

Yn ystod yr ofn echrydus clywodd lais yn dweud wrtho,”Paid
neidio, neu byddi farw”.
Yn ystod y therapi eisteddodd mewn awyren uwchben
Arnhem a wedyn dechreuodd y gelyn ymosod arno gyda
thanciau a dryllau. Fe brofodd marwolaeth ei hun. Wedyn
gofynnodd y therapydd iddo beth oedd ei enw, ac atebodd
‘’Morgan’’ enw anghyfarwydd yn yr Iseldiroedd.
Aeth ati wedyn i ymchwilio i’r rhai collodd eu bywydau yn
‘Operation Market Garden, Arnhem’ a roedd un enw Morgan,
o Bontardawe, sef Morgan Probert a gafodd ei ladd yno ar 19
Medi, 1944 yn 26 mlwydd oed. Yn 2007 aeth Glenys Roderick,
ei chwaer, draw i Arnhem i ymweld â’i fedd.
Yn dilyn y therapi roedd Bas yn
gallu disgrifio’r ty ar Dyle’r Alltwen lle
roedd yn byw, gan hyd yn oed
disgrifio’r drws ffrynt ac yn son am ei
chwiorydd Glenys a Betty.
Mae Bas Steman wedi ysgrifennu
llyfr “Morgan My Love”, sydd wedi
gwerthu yn eithriadol o dda yn yr
Iseldiroedd, a mae’n gobeithio y caiff
ei gyfieithu i’r Gymraeg.
Hefyd ar hyn o bryd mae’n
paratoi i gynhyrchu ffilm am y stori
ryfeddol hon. Gyda law mae Cylch
Darllen
Llyfrau
Saesneg
Pontardawe wedi bod yn trafod y
llyfr yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLAD
Daeth tristwch mawr i’r pentref wrth glywed am farwolaeth
Nicola Wheatley tra’n padlfyrddio ar yr afon Cleddau Wen,
Hwlffordd.
Yn docsicolegydd wrth ei gwaith roedd yn uchel ei pharch
yn y maes hyn yn rhyngwladol. Addysgwyd yn Ysgol Gynradd
yr Allt-wen ac Ysgol Gyfun Cwm Tawe.
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda’i gŵr Darren, y plant
Oscar a Ffion a’i mam Sue Dyke, Ty’n y cae yn eu galar.
CEFNOGI HARI KIEFT
Mae Betty Ann a Keith Jones, Clos Llwynallt yn adnabyddus
am gefnogi achosion da, yn enwedig gyda Chyfeillion
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Macmillan yr Allt-wen. Codwyd dros £1000 mewn bore coffi yn
y Clwb Rygbi a noson elusen yn y Dillwyn Arms yn ddiweddar.
Mae’r pâr hefyd yn cefnogi Hari Kieft a’i deulu, bachgen ifanc
lleol sydd yn diodde o barlys yr ymenydd, ac maent wedi
sefydlu elusen arbennig i wneud hynny. Mae Cyfeillion yr Alltwen sy’n cefnogi Hari Kieft yn cwrdd ar ddydd Mawrth cyntaf y
mis. Gall unrhyw un sydd â diddordeb ymuno gysylltu gyda
Betty Ann Jones drwy ffonio 01792 864867. Mae Keith wedi
creu cannoedd o geirw Nadolig pren at yr achos. Mae modd
eu prynu am £25 yr un drwy gysylltu gyda Betty Ann ar y rhif
uchod.

RHOS A GELLI-NUDD
DEMENTIA
Darllenon ni’n ddiweddar am lwyddiant tŷ bwyta ‘Scrum’ yng
Nghlwb Rygbi Pontardawe. Erbyn hyn mae Danny Dyer, un o’r
partneriaid, wedi bod yn trefnu diwrnodau arbennig i bobl sy’n
dioddef o dementia ac Alzheimer’s a’u gofalwyr. Penderfynodd
wneud hyn am iddo yntau brofi pa mor greulon yw’r clefyd ar
ôl colli ei fam rhai blynyddoedd yn ôl. Teimlai bod y clefyd, nid
yn unig yn cael effaith andwyol ar y dioddefwr ond ei fod hefyd
yn achosi problemau iechyd i aelodau’r teulu, y mwyaf cyffredin
ohonynt, gorbryder ac iselder. Yn ogystal â’r profiad arbennig
o fwyta allan mae yna gyfle i gyfrannu’n ariannol at y gwaith
arbennig a wneir yn y maes yng Nghartref Gofal Cwm Cartref,
lle dreuliodd mam Daniel ddiwedd ei hoes. Cofiwn yn annwyl
am Siân a anwyd ac a magwyd ym mhentref Rhos a diolch i’w
mab am gadw ei chof yn fyw mewn ffordd mor arbennig.
GWELLHAD BUAN
Gwellhad buan i Betty Thomas, Ashwood Drive, Gellinudd,
sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd.
ALFRED RUSSEL WALLACE
Diddorol oedd clywed hanes y
gwyddonydd a’r naturiaethwr,
Alfred Russel Wallace, ar
raglen Aled Hughes ar Radio
Cymru yn ddiweddar. Fe’i
ganwyd yn Llanbadog ger Bryn
Buga, Sir Fynwy ond treuliodd
flynyddoedd yn gweithio gyda’i
frawd yng Nghastell-nedd fel tir
fesurydd. Roedd ei gyfraniad i’r
gwaith, ‘Origin of Species’, yn
allweddol ond fe aeth ei
gyfraniad bron yn angof. Diolch
i’r sawl frwydrodd am gyfnod o
dros saith mlynedd yn ei fro

Wallace yn ddyn ifanc

enedigol er mwyn sicrhau cydnabyddiaeth haeddiannol i’r
Cymro a wnaeth wahaniaeth i’r byd. Nid yn unig, erbyn hyn, y
mae stryd ym mhentre’r Rhos wedi ei henwi ar ôl y dyn a
ddisgrifiwyd fel un, ‘a oedd yng nghysgod Darwin’, ond y mae
cofeb hir-ddisgwyliedig wedi ei dadorchuddio ym Mryn Buga i
nodi cyfraniad y ‘naturiaethwr coll’.
GODRO’R FUWCH
Faint o blant yr ardal, ys gwn i, sy’n gyfarwydd â gweld
gwartheg yn cael eu godro? Mae Gareth Davies, Fferm
Cwmnantllwyd, Gelli-nudd yn godro’i wartheg bob dydd am
3.45 y pnawn ac yn estyn gwahoddiad i’r cyhoedd wylio’r
broses. Ar ôl hynny, gellir prynu ysgytlaeth blasus wedi’i wneud
o laeth ffres y fuwch.
CYMDEITHAS EDWARD LLWYD
Trefnwyd taith yn ddiweddar i aelodau Cymdeithas Edward
Llwyd yn ardal Gelli-nudd a Cilybebyll. Trefnwyd y daith gan
Elizabeth Jones sydd wedi byw yn yr ardal ar hyd ei hoes ac
sydd wrth ei bodd yn rhannu ei gwybodaeth gyda’i chydgerddwyr. Cafwyd amser arbennig gyda’r cerddwyr yn dysgu
llawer am yr ardal arbennig hon o Gymru.
Mae teithiau Cymdeithas Edward Llwyd ar ei gwefan –
www.cymdeithasedwardllwyd.cymru
BABI NEWYDD
Llongyfarchiadau mawr i
Owen George a Dr Katie
Woodward ar enedigaeth eu
plentyn cyntaf, Griff Andrew
William George. Ganwyd Griff
ddydd Sul 24ain Hydref yn
pwyso 9 pwys 6 owns.
Mae Owen yn fab i Huw a
Mary George, Maes Rhosyn,
Rhos a Griff yw eu hŵyr
cyntaf. Mae Katie yn ferch i
John a Sue Woodward, Little
Kineton, Swydd Warwick.
Dymuniadau gorau i’r teulu
bach sydd wedi ymgartrefu yn
Chinnor, De Rhydychen. Mae
Owen newydd raddio â gradd MBA o Brifysgol Oxford-Brookes,
Rhydychen. Mae’n gweithio fel rheolwr i gwmni ailgylchu
Grundon Cyf. Llongyfarchiadau mawr iddo!

RHYDYFRO

eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Callwen. Mae Gill yn wreiddiol o
Gwmtwrch ac Ashley o Blasmarl.
CAPEL Y BARAN
Ar y Sul cyntaf o Dachwedd roedd yr oedfa o dan ofal ein
haelod ffyddlon, Jeff Reed. Cafwyd oedfa fendithiol iawn o dan
ei arweiniad. Pregethodd ar destun amserol, sef
“anghrediniaeth”. Efalle’ fod ‘na debygrwydd rhwng yr oes oedd
Tomos yn byw ynddi â’n hoes ni? Dywedodd Edgar Allen Poe
“Peidiwch a chredu dim yn yr hyn a glywch, a dim ond hanner
yn yr hyn a welwch”. Mae celwydd yn fagwrfa anghrediniaeth.
Yn ôl yr enwog waradwyddus Dominic Cummings dylai Matt
Hancock, Ysgrifennydd Iechyd yn San Steffan fod wedi cael y
sac pymtheg neu ugain o weithiau. Ychwanegodd bod ei fos,
y prif weinidog, wedi dweud wrth ei gabinet Etonaidd ei fod yn
iawn i ddweud celwydd, os oedd hynny yn hwyluso pethau i’r
Llywodraeth. Gair mawr gwledyddiaeth ein dyddiau ni yw
“sleeze” ac ystyr y gair yw gweithredoedd llygredig a
thwyllodrus ac mae sylw‘r proffwyd Jeremeia am arweinwyr ei
gyfnod, mor wir heddiw yn ein cyfnod ni: “a oes cywilydd arnynt
pan wnant ffieidd-dra? Dim cywilydd o gwbwl! Ni allant wrido.”
Cofiwn fod Tomos yn byw o dan bawen un o ymerodraethau
mwyaf llygredig a chreulon a welodd y byd. Felly mae gyda fi
gydymdeimlad mawr ag amheuaeth Tomos. Ond wedi iddo
weld, fe gredodd a gwneud y datganiad pwerus o ffydd: “Fy
Arglwydd a’m Duw”. Diolch i Jeff am bregeth gyfoes a
chyfoethog.
Dymunwn wellhad llwyr a buan i’n diacon Cyril Jones ar ôl
iddo gael llawdriniaeth ar ei glun.
Bydd oedfa mis Ionawr o dan ofal Eifion Walters; a Chwefror
y Prifardd Einir Jones. Bydd pob oedfa ar Sul cyntaf y mis am
2.30 p.m. Croeso cynnes iawn i bawb.
E.W.
DIWEDD CANU, DIWEDD CANMOL
Ganol yr 80au aeth y diweddar Dafydd Rowlands ati i gofnodi,
trwy raglen ddogfen “Diwedd canu, diwedd canmol”, hynt a
helynt dau o gymeriadau Capel y Baran, sef Islwyn Jacob ac
Islwyn Jones wrth eu gorchwylion beunyddiol. Roedd y ddau’n
ddiaconiaid ac wedi eu codi ar fynydd y Baran, un yn Nhwll y
Gwyddyl a’r llall yn Hafod-y-wennol. Mae’r ffilm yn eu dilyn wrth
gwaith, un ym maw a llacs y ffarm a’r llall yn esmwythdra
cymharol ei fusnes bysus ‘Glantawe Coaches’ yng
Nghilmaengwyn. Mae’r gwaith camera o’r ddau wrth eu
gorchwylion ac o’r oedfa yng nghanol gaeaf ar y Baran yn
arbennig ac yn gofnod hanesyddol gwerthfawr. Bydd cyfle i
weld y ffim ar 24 Ionawr (gweler isod).

SARON
12 Rhagfyr 2021: Dr John Roberts.
YN YR YSBYTY
Dymunwn wellhad buan i Non Havard, Waun Penlan sy’n
ysbyty Treforys a Ceridwen McCullum sy’n Ysbyty Castellnedd Port Talbot.
MARWOLAETHAU
Bu farw Eileen Walker, Waun Gron, yn ddisymwth; gwraig i’r
diweddar Jack mam Lynne a mam yn nghyfraith Eiron Jones,
Gwynfa. Yn sydyn, bu farw Enid Duford, Waun Penlan gwraig
Lewis a mam Ryan.
Hefyd bu farw Carol Davies, Gelli-gron mam Nikki, Shaun a
Lucy. Cydymdeimlwn â’r teuluoedd a gollodd eu hanwyliaid.
GENEDIGAETH
Llongyfarchiadau i Delyth a Peter Edwards, Bracknell ar
enedigaeth ŵyr bach: Dexter James, mab Robert a Gabriella.
PRIODAS AUR
Llongyfarchiadau i Gill ac Ashley Thomas, Waun Penlan a
dathlodd eu priodas aur ar 6 Tachwedd. Yr oedd y briodas yn

Mary ac Islwyn Jacob (clip o’r ffilm)
Ganed Dafydd Rowlands ar ddydd Nadolig, 1931 ac i gofnodi
hyn mae Pwyllgor ‘Cofio Dafydd Rowlands’ wedi trefnu noson
i goffáu’r diweddar Brifardd. Ar nos Lun, 24 Ionawr yn y
Tabernacl, Pontardawe bydd y Cyn-archdderwydd a’r Prifardd
y Parchg Meirion Evans yn sgwrsio am ei gyfaill Dafydd. Yn
ogystal dangosir y ffilm a ddisgrifiwyd uchod. Croeso cynnes i
bawb. Cysylltwch â Gareth Richards 07779 274575 er mwyn
archebu lle.
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CLYDACH
MERCHED Y WAWR

Yn y llun gwelir Elaine Waghorn a fu’n llywyddu yng
nghyfarfod mis Tachwedd gyda Bethan Murphy
Braf oedd cael cwrdd yn Neuadd y Nant ym mis Tachwedd o
dan reolau Cofid. Croesawyd Bethan Murphy gan lywydd y
noson Elaine Waghorn. Mae Bethan yn athrawes Cemeg yn
Ysgol Bro Dur Ystalyfera ond mae ganddi hefyd ddiddordeb
arbennig mewn crefftau. Cafwyd sgwrs hyfryd ganddi am ei
diddordeb crefftio ac ambell arddangosfa o greu cloc drwy’r
dull decoupage. Mae’n amlwg bod Bethan wedi gweld gofod
yn y farchnad drwy greu crefftau bach personol a Chymraeg
hefyd. Diolch iddi am noson hyfryd. Edrychwn ymlaen at ginio
Nadolig yng nghaffi Dolly May yng Nghlydach a sgwrs gan
Catherine Woodrow Davies am Hen Bethau o Gymru ym mis
Ionawr.
FFAIR YR EGLWYS FETHODISTAIDD/WESLE

TŶ CROESO
Mae Tŷ Croeso yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cefnogi
O Law i Law. Bwriad Tŷ Croeso yw cefnogi elusennau lleol
gyda’r elw, ac eisioes mae nifer o bobl lleol sydd â phroblemau
ariannol wedi elwa drwy fedru prynu dillad, teganau ag ati am
brisiau rhesymol iawn. Diolch i Fiona a’r gwirfoddolwyr.
Ar ôl holl ddathlu’r Nadolig os ydych am gyfle i gwrdd ag
eraill ar gyfer ymarfer corff ysgafn mae ‘na gyfle yn Neuadd y
Gymuned dan nawdd Tŷ Croeso ar ddydd Llun am 10.30 ymarfer eistedd (yn symud ac ymestyn pob rhan o’r corff).
Dydd Iau - Tai Chi ac ymarfer ysgafn gan ganolbwyntio ar
falans a chydsymudiad am 10.30. Gwahoddir rhodd hyd at £3
am y sesiwn o dri chwarter awr.
FFAIR GYMUNEDOL CLYDACH
Mae Cyngor Cymuned Clydach yn trefnu nifer o
ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn. Wrth gwrs mae’r cyfnod
hwn wedi bod yn anodd gyda phobl yn ofni dod mas ac yn
gorfod hunanynysu am wahanol resymau. Roedd llai o bobl
nag arfer yn Neuadd y Gymuned ar Dachwedd 27 ac am
resymau COVID a llai o stondinau hefyd yn fwriadol.
Roedd yno ystod o stondinau gwahanol a busnesau Clydach
yn amlwg. Roedd yna blanhigion a chynnyrch o’r ardd
gymunedol

Ffair y Wesle
Ychydig iawn o aelodau sydd yn Eglwys y Wesle sy’n cwrdd
bob brynhawn Sul yn Neuadd y Nant am 3 o’r gloch. Serch
hynny, mae aelodau o’r Guild yn brysur iawn o dan ofal Marilyn
Harry. Maen nhw wedi gweld eisiau llawer o’i gweithgarwch
cyhoeddus arferol. Mae Marilyn a’i chriw yn darparu o leiaf cant
o anrhegion ar gyfer Apêl Mr X bob blwyddyn. Mae ganddi
drefn arbennig, sef casglu arian eleni ar gyfer anrhegion y
flwyddyn nesaf. Cynhaliwyd Sêl yn Neuadd y Nant ym mis
Tachwedd gyda’r elw yn mynd at Eglwys y Wesle. Llwyddwyd
i godi £601. Ardderchog.
BRAF CAEL DOD ADRE AM DRO
Mae nifer o deuluoedd heb allu gweld ei gilydd yn ystod y
cyfnod clo ac mae’r cyfyngiadau sydd eto yn cael eu cyflwyno
yn edrych yn debyg y bydd yr un math o beth yn digwydd eto.
Roedd Josi Jones wrth ei bodd pan glywodd bod ei mab
Ceri yn dod adref o’r Unol Daleithiau. Doedd hi ddim wedi ei
weld ers dwy flynedd. Mawr oedd eu llawenydd.
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Linda Martin a Jill Thomas o’r Ardd Gymunedol

Pam Cram a Denise Morgan, Masnach Deg

Roedd ‘na gynghorion i bobl
oedd yn diodde’ casineb, bwlio,
ymddygiad gwrth-gymdeithasol a
radicaleiddio.
Mae’r
elusen
Cymorth i Ddioddefwyr a’r Heddlu
yn awyddus i helpu pobl a’u
cynghori sut i ddelio gydag
achosion gwahanol. Roedd
posteri a thaflenni yn arwain pobl
at wefannau priodol i gael help e.e.
www.bulliesout.com
www.antibullyingalliance.org.uk
I adrodd am droseddau
casineb ac i gael gafael ar
Yr heddweision lleol
gefnogaeth,
cysylltwch
â
Suzanne a Jamie
“Cymorth i Ddioddefwyr”(Victim
Support) am ddim 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn trwy ffonio
0300 3031 982
CAPEL Y NANT

adeiladau a’r arian, Chwaeroliaeth a Bugeilio, Grŵp Cyfathrebu
a Chyhoeddusrwydd sy’n gofalu am ddosbarthu’r misolyn
Bwrlwm a pharatoi gwefan gwaith technegol a’r Grŵp Addoli,
Cerdd ac Addysg sy’n crynhoi paratoadau ar gyfer addoliad a
gwaith addysgu. Mae cynrychiolydd o’r grwpiau hyn yn creu’r
Pwyllgor Gwaith sy’n trefnu gwaith yr eglwys. Mwya’ o ddwylo,
lleia’ pwysau’r gwaith, medden nhw. Dyna’n gobaith ar gyfer y
cyfnod newydd fydd pobl yn parhau ac eraill yn ymuno i ymroi
o’r newydd i gadw’r dystiolaeth yn y gymuned.
Yn ystod Tachwedd gwasanaethwyd gan y Parchedigion
Robin Samuel, a’r Parch Jeff Williams ynghyd â’n harweinydd
Robat ac ar fyr rybudd oherwydd anallu’r Parchg John Walters
i ddod, Fiona Gannon fu’n arwain yr oedfa.
Ar Sul cyntaf yn Adfent braf oedd cael croesawu’r Parchg
Jeff Williams o Aberhonddu i wasanaethu. Mae yn wyneb
cyfarwydd i bobl Cwm Tawe wedi bod yn weinidog yn y
Garnant ac ym Methel Sgeti, cyn mynd i weithio i Gymorth
Cristnogol. Erbyn hyn mae wedi cael ei anrhydeddu i fod yn Is
Lywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg a daw yn llywydd
ymhen dwy flynedd yn dilyn y Parchedig Beti Wyn James.

RALI NEWID HINSAWDD ABERTAWE
Roedd darpar arweinydd Capel y Nant Dr Fiona Gannon yn un
o siaradwyr Rali Newid Hinsawdd yn Abertawe ym mis
Tachwedd. Bu’n siarad yn Gymraeg a Saesneg. Roedd Alice
Greenless trefnydd y Rali yn ddiolchgar iddi hi ac i Gapel y
Nant am eu gwaith dros yr amgylchedd. Nid rhywbeth dros dro
yw’r gwaith hwn ond mae’r holl waith o’n haddysgu yn bwysig
iawn. Rydyn yn ddyledus iawn i Hywel a Charlotte Davies am
eu harweiniad a’u cyfarwyddyd yn y maes pwysig hwn.
Dymuniadau gorau i Charlotte ar ôl ei thriniaeth.

Y Parchg Jeff Williams gydag Ann Williams, Trysorydd,
Dr Fionna Gannon a Robat Powell.
Cynhelir oedfaon am 10.30 y bore a thros Zoom o hyd. Bore
Nadolig bydd y Plygain am 7 yn y capel a thros Zoom - sain yn
unig. Ym mis Ionawr os bydd y cyfyngiadau yn caniatáu
byddwn yn cynnal Cwrdd cyfoes am 9.30 ar yr ail Sul cyn y
cwrdd am 10.30 ac ar Sul olaf bob mis bydd cwrdd cyfoes am
10.30 a byddwn yn adfer oedfa’r hwyr. Bydd Cannwyll y Nant,
cyfle i weddïo, darllen a myfyrio yn parhau bob nos Fawrth dros
Zoom am 6.30.

EDRYCH YMLAEN
Cynhaliwyd cyfarfod yn ddiweddar i edrych ymlaen at y
dyfodol. Daw cyfnod Robat Powell i ben fel arweinydd a braf
yw cael cydweithio ar gyfer y cyfnod newydd. Cefnogi i greu
Tîm Fiona oedd y bwriad.
Mae Robat wedi bod yn arweinydd dros yr wyth mlynedd
olaf ac rydyn wedi cael cyfnod gweithgar o dan ei arweiniad.
Grwpiau Gwaith sy gennym, Eglwys a Chymdeithas yn gofalu
am y gwaith elusennol, Adeiladau a Chyllid yn gofalu am yr

LLYSGENHADON
Rydyn yn falch iawn o longyfarch llysgenhadon y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol. Dewiswyd dau o Ysgol Gymraeg Bryn
Tawe gyda Jack Thomas yn un ohonyn nhw. Dymuniadau
gorau i’r llysgenhadon ar hyd a lled Cymru sy’n rhoi sylw ar
gyfer darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg mewn addysg.
Mae Jack yn un o blant Dafydd ac Adele ac yn ŵyr i ddau o
olygyddion y Llais. Mae Jack ei hunan wedi bod yn cyfrannu
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i golofn yr ifanc. Yn y Llais.
Diolch iddo am y gwaith hwnnw a dymunwn yn dda iddo .
“Yn ystod y pythefnos diwethaf mae’r Coleg Cymraeg wedi
cyhoeddi eu llysgenhadon i hybu’r iaith er mwyn dylanwadu ar
bobl ifanc ac amlygu’r cyfleoedd i astudio’n bellach yn yr iaith
Gymraeg. Wel, ar ôl dewis eu llysgenhadon rydw i am sôn am
fy mrawd, Jack Thomas. Mae Jack yn fachgen ardderchog
sydd, ar hyn o bryd yn astudio Cymraeg, Technoleg
Gwybodaeth a’r Cyfryngau ym mlwyddyn 13 yn Ysgol Gyfun
Bryn Tawe. Llwyddodd Jack gyda’i gais i gynrychioli’r Coleg
Cymraeg, ac fe ddywedodd y Coleg bod Jack yn llysgennad
perffaith i’r rôl. Cafodd y Coleg Cymraeg ei greu yn 2011.
Yn ogystal â chenhadu, mae modd i ddarpar-fyfyrwyr elwa
drwy dderbyn cefnogaeth ariannol i gynorthwyo gyda’u
hastudiaethau pellach yng Nghymru ac yn y Gymraeg. Ac
erbyn hyn, mae’r Coleg Cymraeg wedi cael effaith sylweddol
ar addysg Gymraeg ymysg pobl ifanc, a nawr mae’r cyfrifoldeb
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wedi cael ei drosglwyddo i Jack Thomas a llysgenhadon 2021.
Dwi’n sicr y bydd Jack yn ymateb i’r her. Da iawn Jack!”
Steffan Thomas

FFARWELIO
Trist nodi marwolaeth Crissley Hourahane (Griffiths), gynt o’r
Graig, yn 98 mlwydd oed. Roedd bellach yn byw ym Merthyr
ac yn fam, mamgu, a hen famgu. Cynhaliwyd gwasanaeth yn
eglwys Gatholig Merthyr ac yn Amlosgfa Llwydcoed.
COP 26
Llongyfarchiadau i Darren James, Heol y Mynydd, ar ei araith
yn COP 26 yn Glasgow mis diwethaf o flaen cynulleidfa o tua
600 o beiriannwyr sifil ac eraill. Roedd yno yn ei swydd fel Prif
Weithredwr cwmni Keltbray ac yn rhan o Gyngor Arweinyddol
Adeiladu yn trafod cynllun i ymateb i sialensau byd eang Net
Zero ac effaith defnyddio “concrete” ar yr amgylchedd. Da
iawn, Darren!
YSBYTY
Dymunwn adferiad iechyd i Gordon Jewell, Rhydygwin, sydd
yn yr ysbyty ar hyn o bryd ar ol cwympo yn ei gartref.

TREBANNWS

CRAIG CEFN PARC
CYMDEITHAS AMAETHWYR LLANGYFELACH
Diolch i Ioan Richard am y llun isod. Mae’n dangos gwibdaith
siarabáng ffermwyr lleol (Llangyfelach). Yn ei plith mae Ieuan
Jones, fferm Fagwr Ganol, Craig Cefn Parc a thadcu’r Ieuan
Jones sy’n byw yno heddi. Ydy chi’n adnabod rhywun arall yn
y llun?

GWAITH ELUSENNOL
Er yr amgylchiadau presennol a olygai nad oedd modd cynnal
y Ffair Nadolig blynyddol, llwyddwyd codi £200 gan y gangen
leol o’r elusen Ymchwil Cancr, trwy fodd rhoddion unigol a raffl.
Mawr yw ein dyled i’r pwyllgor bach, sef Hazel Bevan, Jean
Bowen, Mair Evans a Judith Thomas, am eu gwaith diflino ar
hyd y blynyddoedd. Sefydlwyd y Gangen yn 2000, ac
amcangyfrifir eu bod wedi codi yn agos at £90,000 yn ystod y
cyfnod hwnnw. Llongyfarchiadau mawr, a diolch!
MARWOLAETHAU
Yn dawel, bu farw Mrs Eluned Evans (Harris gynt), Heol
Abertawe. Roedd hi’n wraig annwyl i Geoffrey, yn fam gariadus
i Elaine, Stephen a Gareth, ac yn fam-gu arbennig i Bronwyn
a Dylan.
Yn dawel yn ei chartref yn Heol Abertawe, gyda’i theulu wrth
ei hymyl, bu farw Mrs Delith Harper (nee Hopkins). Roedd yn
wraig a ffrind gorau i Les, mam gariadus i Andrew a Joanna, a
mam-gu annwyl i Iris, Adam a Dylan. Roedd hi hefyd yn chwaer
i Dewi, Melanie a Huw. Cynhaliwyd ei gwasanaeth angladdol
yng Nghapel Calfaria, Ystradgynlais.
Ffarweliwyd ag un a fu’n byw am flynyddoedd lawer yn y
pentref, ond oedd bellach wedi ymgartrefu yn Rhydaman, sef
Mrs Julie Morgan, gynt o Heol Abertawe. Bu’n wraig ffyddlon i
Jeffrey, mam gariadus i Sandra a Keith, a mam-gu arbennig i
Sara, Lucy, Daniel, Tommy a’i chwe gor-ŵyr a gor-wyresau.

NEWYDDION O’R YSGOL
Braf oedd cefnogi ymgyrch ‘Blythwood’ unwaith eto eleni, trwy
baratoi bocsys esgidiau Nadoligaidd yn llawn nwyddau hyfryd
ar gyfer plant ac oedolion sy’n llai ffodus na ni. Mawr obeithiwn
y bydd y rhoddion yma yn rhoi rhywfaint o bleser a hapusrwydd
i’r rheiny sy’n byw mewn tlodi.

CYDYMDEIMLO
Fel aelodau a chymuned cydymdeimlwn â theulu’r diweddar
Norman George, Rhydygwin, a fu farw mis diwethaf yn 86 oed.
Yn athro a darlithydd yn ol ei alwedigaeth bu’n dysgu yn Affrica,
yr Alban ac Abertawe. Yn wr i’r ddiweddar Anne, roedd yn dad
i Angharad a Ben, yn ddatcu i Matthew ac Anwen ac yn frawd
i Heulwen a’r diweddar Vince a Meridwen. Yn aelod ffyddlon
ym Mhantycrwys, ac yn gyn-Ysgrifennydd, roedd yn barod i
lanw bwlch ac arwain oedfa pan oedd angen. Cynhaliwyd
gwasanaeth angladdol ym Mhantycrwys ac yna oedfa deuluol
yn Amlosgfa Llanelli o dan ofal y Parchg Clive Williams. Coffa
da amdano.
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Hyfryd oedd cael y cyfle i groesawu Menter Iaith Castell-nedd
Port Talbot i’r ysgol, er mwyn cynnal gweithdy iaith hwylus a
rhyngweithiol gyda disgyblion yr Adran Iau. Roedd y plant wrth

eu bodd yn dysgu am agweddau o hanes, diwylliant a
threftadaeth ein gwlad.
Er mwyn nodi Wythnos Genedlaethol Gwrth-fwlian ac
Amddiffyn Plant, bu’r ysgol gyfan ynghlwm â gweithgareddau
i godi ymwybyddiaeth o nodweddion bwlian, a’r pwysigrwydd
o gadw’n ddiogel. Defnyddiwyd adnoddau gwych a baratowyd
gan yr NSPCC fel sbardun trafod. Bu disgyblion Blwyddyn 5 a
6 hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdy ‘Dangoswch Gerdyn
Coch i Hiliaeth’.
Yn ôl yr arfer, daeth y plant i’r ysgol wedi gwisgo fel Pudsey‘r
Arth ar ddiwrnod Plant Mewn Angen, a chodwyd swm o £95
tuag at yr achos. Yn ogystal, cawsom hwyl yn coginio
teisennod Pudsey a chreu darnau o gelf o’r cymeriad hoffus.

Mae ein disgyblion ym Mlwyddyn 1 a 2 a’r Uned wedi dechrau
ar eu gwersi ‘KerbCraft’ wythnosol, a gyflwynir gan staff
Gwasanaeth Diogelwch ar yr Heol Cyngor Castell-nedd Port
Talbot.
Bu disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn ffodus iawn i ymweld â
Siop Gemwaith Mari Thomas yn Llandeilo, i ddysgu mwy am
sut y mae hi’n creu darnau o emwaith hyfryd. Ar ôl dychwelyd
i’r ysgol, cafodd y plant hwyl wrth geisio efelychu gwaith Mari,
gan ddefnyddio ffoil yn hytrach nag aur ac arian!
Diolchwn yn fawr i ddisgyblion yr ysgol am eu hymdrechion
i gyfrannu at y Banc Bwyd lleol, sy’n gymorth i oedolion a
phlant ein cymuned sy’n dipyn llai ffodus na ni.
RYGBI
Oherwydd yr holl gemau rhyngwladol a gynhaliwyd ar
benwythnosau mis Tachwedd, dim ond dwy gêm gynghrair a
chwaraewyd gan dîm cyntaf Trebanos: buddugoliaeth wych ar
y Parc yn erbyn Cross Keys, a cholli oddi cartref yn erbyn
Cwins Maesteg. Edrychwn ymlaen yn fawr at ymweliad ‘Y
Crysau Duon Cymreig’, sef Clwb Rygbi Castell-nedd, i’r pentref
ar Ddydd Sadwrn cyntaf mis Rhagfyr. Ymlaen ‘Y Banos’!

MERCHED Y WAWR, PONTARDAWE
Cafodd aelodau Merched y Wawr, Pontardawe brynhawn
diddorol iawn yng nghwmni Jaci Gruffudd, Abertawe. Mae
Jaci wedi ennill 'Gwobr Patagonia' am yr erthygl orau yng
nghylchgrawn Y Wawr ar Edith Tudor Hart. Mae hefyd wedi
ysgrifennu am yr elusen Maggie’s yn Ysbyty Singleton. Hi
yw Trysorydd y Rhanbarth.
Sgwrsiodd am John Hughes, Merthyr a sefydlodd
weithiau haearn, briciau a phyllau glo yn Hughesovka, yr
Wcrain. Newidiwyd yr enw, yn 1961, i Donetsk.
Hefyd soniodd am Gareth Jones, y newyddiadurwr, ac un
o ysgrifenyddion preifat David Lloyd George a ddaeth â’r
newyddion nôl i Brydain am y newyn yn yr Wcrain yn 193233, ac a gafodd ei lofruddio mewn amgylchiadau amheus
gan fanditiaid Tsieineaidd yn Manchukuo yn Awst 1935. Bu
ei fam Annie Gwen Jones yn diwtor wyrion John Hughes am
dair mlynedd.
Cafwyd prynhawn addysgiadol iawn am bobol
dylanwadol o Gymru oedd a chysylltiadau â‘r Wcrain.

FELINDRE
NEBO
Oedfaon 10.30 y bore.
MIS RHAGFYR
12: Mr Alun Bryn
19: Carolau i’r Pentref wedi ei baratoi gan Mrs Anne Evans
26: Bydd ddim oedfa ddydd Gŵyl San Steffan
MIS IONAWR
2: Y Parchg Rhys Locke
9: Mr Dewi Lewis
16: Y Parchg Rhys Locke
23: Mr Clyde Briggs
30: Y Parchg Rhys Locke
NEBO
Ydy! Mae’n fis Rhagfyr eto a ninnau wedi colli llawer o’r
flwyddyn yn methu cymdeithasu fel y carwn fod wedi ei wneud
fel arfer. Bydd y flwyddyn newydd yn dechrau yn fuan pan fydd
pobol yn gwneud addunedau lawer. Beth am wneud adduned
i fynychu Nebo ar fore Sul a chefnogi ein Gweinidog newydd,
y Parchedig Rhys Locke, ar yr ail o Ionawr am 10.30yb, a chael
gwybodaeth o’r hyn sydd yn digwydd yn y pentref a
chymdeithasu gyda ffrindiau a gwneud hynny yn ddiogel.
Dyma bennill a gafodd ei adrodd gan fam Phyllis pan y 8 oed
yng Nghapel Hermon, Cynwyl Elfed, 1921
Ffydd - Gobaith - Cariad
Pan fyddwn dan gymylau
A’r gwyntoedd oll yn groes
Yn ceisio morio’r tonnau
Ymlaen ar hyd ein hoes,
Mae ffydd fel nerth, a gallu,
Mae’n gryfder yn y gwan.
Wrth bwyso ar yr Iesu
Fe ddeil bob un i’r lan
‘Roedd gwasanaeth Sul 21/11/21 o dan ofal y Parchg Meirion
Evans ac ‘roedd yn edrych yn arbennig o dda ac yntau newydd
ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed. ‘Roedd wedi llawenhau wrth
iddo dderbyn cymaint o gardiau ac anrhegion. Yn ôl ei arfer
‘roedd yn rhaid iddo gadw at ei ddyletswyddau a bore ei benblwydd bu mewn gwasanaeth angladdol aelod o’i gapel ym
Mhorth Tywyn. Diolch am ei fywyd teyrnged.
YSBYTY
Blin oeddem i glywed fod Valerie Thomas , Caenewydd yn
ysbyty Treforys am ychydig amser. Mae Val wedi bod yn
weithgar yn y pentref ers llawer blwyddyn. Hefyd mae Rowena
Miles nôl yn yr ysbyty. Ein dymuniad am wellhad llwyr a buan
ac i unrhyw un arall sydd yn isel eu hysbryd a’u hiechyd ar hyn
o bryd. Gan ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Ddelfrydol.
CRONFA DDŴR LLIW ISAF
Pryder yw clywed bod cynllun ar droed gan Gyngor Sir
Abertawe i godi tâl am barcio ger y Gronfa Ddŵr. Mae’r safle
yn boblogaidd iawn, a cherddwyr yn dod o bell a agos i
ymlwybro o gwmpas y llyn neu ddefnyddio’r cyfleusterau. Mae
caffi hefyd yn boblogaidd. Y sôn yw mai £5 fydd y tâl. Bydd
hwn siwr o gael effaith ar y caffi.

Ariennir Llais yn
rhannol gan
Lywodraeth Cymru
15

gyda’r ysgolion unwaith eto! Mi fydd y rownd gyntaf yn cymryd
lle cyn diwedd tymor, ac rydym yn edrych ymlaen at ymweld
gyda’r ysgolion a dechrau ar y daith Cwis Dim Clem.
Eleni, am y tro cyntaf rydym hefyd yn falch i gynnig y cwis i
bob ysgol ar draws y Sir, ac nid dim ond y rhai cynradd
Cymraeg. Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda nifer o
ysgolion o bob cwr o’r Sir a rhoi’r cyfle i blant fwynhau cwis
hwyliog drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.
MAE NADOLIG AR Y FFORDD
Cafwyd noson arbennig yng Nghanolfan Celfyddydau
Pontardawe ar nos Wener y 19 Tachwedd wrth i ni fwynhau
Noson Gomedi yng nghwmni rhai o gomediwyr enwog de
Cymru!
Diolch i bawb am ddod a diolch yn fawr i’r comediwyr am
ein diddanu gyda hiwmor a jôcs Cymraeg arbennig o dda.
DIGWYDDIADAU MIS RHAGFYR
Rydym yn falch i ddweud fod ein Gweithdy Creu Torch Nadolig
wedi gwerthu allan, ac rydym yn edrych ymlaen at gael cwmni
Blodwen ar y noson i’n tywys drwy’r gweithdy.
PARTI NADOLIG PLANTAWE
Dewch i fwynhau sesiwn arbennig o grefftau ac amser canu
gyda Siôn Corn
Ble? Neuadd Gymunedol Clydach
Pryd? 10.12.21
Amser? Sesiwn 1 - 11yb Sesiwn 2 1yp
I gofrestru eich lle ewch i dudalen Facebook @plantawe neu
e-bostiwch leanne.walker@meithrin.cymru
CWIS NADOLIG
Ymunwch gyda ni am Gwis Nadolig yng Nghlwb Rygbi
Ystalyfera ar nos Fercher y 29ain o Ragfyr am 7:30yh.
Shwt mae eich gwybodaeth gyffredinol chi? Dewch i weld!
E-bostiwch cymuned@micnpt.cymru er mwyn cofrestru eich
tîm o flaen llaw. Timoedd o 6 neu lai.

CALENDR ADFENT
Rydym wedi creu calendr Adfent rhithiol arbennig i chi eleni!
Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ewch ati i weld
beth sy’n cuddio tu ôl i’r drysau. Mi fyddwn ni’n rhannu
adnoddau, rhestrau chwarae, digwyddiadau, cystadleuaeth,
ryseitiau a llawer mwy!
CWIS DIM CLEM
Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau prosiect Cwis Dim Clem
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EDRYCH AM RYWLE I YMARFER EICH CYMRAEG?
Dyma rhai sesiynau sy’n digwydd ar draws y Sir:
CAFFI CYMRAEG Y CREUNANT
Neuadd Gymunedol y Creunant. Bob dydd Mercher, 10yb 12yp.
BORE COFFI ABERAFAN
Gwesty Traeth Aberafan. Bob dydd Gwener, 10:30yb - 12yp.
CAFFI CYMRAEG GWAUN CAE GURWEN
Zoom. Bob dydd Mawrth, 11:30yb.
COFFI A SGWRSIO
Llyfrgell Ystradgynlais. Bob dydd Gwener, 10:30yb - 12yp.
Os ydych chi eisiau fwy o wybodaeth neu eisiau ymuno yn un
o’r sesiynau yma cysylltwch â ni; cymuned@micnpt.cymru /
01639763819
NEWYDDION CYFFROUS
Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein perfformwyr ar gyfer Gig
Dydd Miwsig Cymru 2022!
Yn ymuno gyda ni eleni mae Candelas, Alffa a Bwca!
Bydd y Gig ar nos Wener, 4 Chwefror, 2022 yng Nghanolfan
Celfyddydau Pontardawe.
Beth am brynu tocyn fel anrheg Nadolig i aelod o’r teulu neu
ffrind?
Tocynnau ar werth nawr ar wefan y Ganolfan www.canolfancelfyddydaupontardawe.com
Cadwch lygad allan ar ein cyfryngau cymdeithasol dros y
Nadolig am gyfle i ennill 2 tocyn i’r Gig hefyd.

Gwefan - www.micnpt.cymru
Facebook - @micnpt
Twitter - @MenterIaithCNPT
Instagram - @menteriaithcnpt
Spotify - Menter Iaith CNPT
Youtube - Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

CLWB Y FAERDRE’N
DATHLU CANMLWYDDIANT
Sefydlwyd Clwb Rygbi’r Faerdre’ yn 1920 yn nhafarn y “Vardre”
gynt, a dyna pam defnyddiwyd yr enw, yn hytrach na ‘’Clydach’’
fel byddai rhai yn disgwyl, er mae “Vardre Utd” oedd enw’r tîm
am yr hanner can mlynedd gyntaf o’i bodolaeth.
Dechreusant chwarae ar gae sydd erbyn hyn yn rhan o safle
Ysgol Gymraeg Gellionnen cyn symud i lawr i’r meysydd sydd
yn awr yn rhan o Glwb Golff y Mond. Yn 1987 prynwyd hen
dafarn y “Bont” a datblygu meysydd chwarae newydd sbon Maes y Bioden sy’n gysylltiedig â’r aderyn sydd ar fathodyn y
Clwb.
Oherwydd y Pandemig gohiriwyd y dathliadau yn 2020 ond
mae’r rhain wedi’i throsglwyddo i’r flwyddyn hon ac eisoes mae
cinio dathlu llwyddiannus wedi ei gynnal yng Ngwesty’r Tŵr a’r
dyfarnwr Nigel Owen yn westai.
Mae gêm yn erbyn Crawshays Cymru wedi ei chware
eisoes ar Faes y Bioden, a hefyd cafwyd Noson Gymdeithasol
i ddathlu’r cysylltiad arbennig rhwng y Clwb â Chôr Meibion y
Faerdref a enillodd Gystadleuaeth y Corau yn Eisteddfod
Genedlaethol Llanelwedd, 1993.

Gweithio gyda phlant bach
er budd yr iaith Gymraeg
A fyddech chi’n
mwynhau cyflwyno’r
Gymraeg i blant
bach eich cymuned
leol gan gadw’r iaith
yn fyw yn eich ardal?
Mae ‘na lawer o
gyfleoedd ar gael i drio am swyddi yn eich Cylchoedd
Meithrin lleol.
Mae gweithio mewn Cylch Meithrin gyda phlant 2-5 oed
yn gallu rhoi boddhad mawr i chi wrth weld y plant yn siarad
Cymraeg am y tro cyntaf a rhoi hyder i’w rhieni i’w
gyrru ymlaen i Addysg Gymraeg. Gallwn hefyd eich cefnogi
i gael hyder i ail-gydio yn y Gymraeg os nad ydych wedi cael
cyfle i’w defnyddio yn aml ers i chi adael yr ysgol.
Trwy weithio mewn Cylch Meithrin byddwch yn cyfrannu
at y nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Os hoffech ystyried newid swydd, yna mae gennym
gynlluniau
hyfforddi
amrywiol
i’ch
helpu
i
ennill cymhwyster addas tra’n gweithio.
I glywed mwy am ein holl swyddi, ewch i’n gwefan –
www.meithrin.cymru/swyddi
Am sgwrs pellach mae croeso i chi gysylltu gyda Leanne
Marsh, drwy ffonio 01970 639639 neu e-bostio
leanne.marsh@meithrin.cymru .
Cofion caredig,
Dr Gwenllian Lansdown Davies
Prif Weithredwr Mudiad Meithrin

Côr Meibion y Faerdre yn y 90au
Mae gêm arall wedi’i drefnu yn erbyn tîm Undeb Gorllewin
Cymru ar ddydd Mercher, 29 Rhagfyr am 2.30 a hefyd
‘Cystadleuaeth Golff’ a ‘Noson Cyn-chwaraewyr’ yn y flwyddyn
newydd.
Mae dwy elusen wedi’i benodi i elwa o’r dathliadau, sef
‘Prostate Cymru’ a Thŷ Hafan ac mae swm sylweddol o rhai
miloedd yn y gronfa yn barod.

Aelodau Côr y Faerdre adeg yr aduniad diweddar
Mae Llywydd y Clwb a Chadeirydd y Pwyllgor Dathliadau,
David Waghorn, yn falch iawn o’r ymdrechion a’r ffordd y mae
pethau wedi datblygu, a hefyd y llwyddiant ysgubol a welwyd
gyda’r achlysuron a gynhaliwyd hyd yn hyn, yn enwedig o
gofio’r amgylchiadau anodd oherwydd Cofid. Mae ein diolch i
bawb yn y gymuned am eu cefnogaeth.
David Waghorn
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YSGOLION
YSGOL GYMRAEG YSTALYFERA
NEWYDDION YR ADRAN GYNRADD, YSGOL GYMRAEG
YSTALYFERA
Rydym wedi bod yn brysur yn cynllunio ar gyfer y Cwricwlwm
Newydd bydd yn ei le erbyn Medi 2022 ar gyfer pob disgybl o’r
Meithrin hyd at Flwyddyn 6. Rhan bwysig o Gwricwlwm i
Gymru yw dysgu am eich ardal leol, felly rydym wedi bod â
ffocws ar hyn dros yr wythnosau diwethaf. Braf yw nodi bod
nifer o’n disgyblion wedi cael profiadau o fewn eu hardal leol,
a bod y profiadau hynny wedi’u cysylltu â thema’r dosbarth.
Mae Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn ffocysu ar eu milltir sgwâr
drwy ymweld â sawl lleoliad o gwmpas y pentref gan gynnwys
taith i Eglwys ‘St David’s’ er mwyn profi bedydd gyda’r
Parchedig Hewitt; ymweliad â chaffi ASDA er mwyn cwrdd â
phobl yn ein cymuned sy’n ein helpu a thaith gerdded o’r
pentref er mwyn dod yn fwy cyfarwydd â’r hyn sydd gan ein
hardal leol i’w cynnig o ran gwasanaethau a phrofiadau. Mae’n
hynod o bwysig i ni fel Ysgol ein bod gwir yn rhan o’n cymuned
leol a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i’n
cynorthwyo gyda’r cynlluniau hyn. Dyma luniau hyfryd o
Flwyddyn 1 a 2 yn mwynhau eu teithiau lleol:

Buodd y dosbarth derbyn yn dysgu mwy am y bobl sy’n ein
helpu o fewn yr Ysgol gan alw gyda’r staff swyddfa; y staff
arlwyo; y gofalwyr a’r Pennaeth ar hyd eu taith! Dyma nhw wir
yn mwynhau’r profiad hyfryd hwn.
Bu dosbarth Blodeuwedd, o’r Adran Iau ar daith gerdded i
ymweld â chofeb mwyngloddwyr y Gleision er mwyn dysgu
mwy am y digwyddiad ofnadwy hwn yn ein cymuned deng
mlynedd yn ôl. Bydd y disgyblion nawr yn mynd ati i gwblhau
gwaith ysgrifenedig ar y digwyddiad yn rhan o’u gwaith o
astudio’r pyllau glo yn Ne Cymru sydd yn rhan allweddol o’n
hanes a’n diwylliant yma yng Nghymru.

YSGOL GYNRADD PONTARDAWE
Bu Tachwedd yn fis prysur iawn i ddisgyblion a staff yr ysgol.
Dyma rai o’r uchafbwyntiau:
Daeth yr adarwr gwybodus Dewi Lewis i sgwrsio â phlant
‘Carn Llechart’ a ‘Carreg Bica’ am dylluanod yr ardal fel rhan
o’n thema ‘Dysgub y Dail’. Cawsom fore diddorol iawn ac
edrychwn ymlaen at edrych yn fanwl ar belenni’r dylluan yn
ystod yr wythnosau nesaf.
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Ar ddiwrnod ‘Plant mewn angen’ gwisgodd yr holl blant a staff
yr ysgol eu pyjamas a chodwyd £400 tuag at yr elusen deilwng
hon.

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

CAPEL JERWSALEM,
YSTALYFERA,
1857-2021
Nid ydynt hardd, eich hen addoldai llwm,
Pa ddwylaw a’u lluniodd hwy
Yn flychau sgwar, afrosgo, trwm
Yn foel, ddiramant, hyd y cwm.

Dosbarth ‘Cwm Clyd’ yn dangos eu gwaith celf wynebau
‘Pudsey’ yr arth.

Dosbarth ‘Carn Llechart’ yn dysgu am goed lleol yng Nghraigy-nos. Buont yn dysgu sut i fesur oed a thaldra coed a dod i’w
hadnabod trwy arsylwi ar siâp a lliw eu dail.

Plant Adran ‘Afon Tawe’ yn gweithio gyda’r Prifardd Gruffydd
Owen i greu Cerdd newydd i’r Ysgol.

Tristwch o’r mwyaf yw cyhoeddi bod Capel Jerwsalem wedi
cau oherwydd difrod i’r to a’r nenfwd sy’n golygu bod yr
adeilad yn ansefydlog.
Adeiladwyd Jerwsalem ym 1857 ac ail adeiladwyd ar ei
newydd wedd ym 1881. Y Parchg John Jeffreys oedd
gweinidog cyntaf ac fe’i disgrifiwyd fel ‘bonheddwr parchus
iawn ac yn adnabyddus gan bawb yn yr ardal’. Tua 65 aelod
oedd yn yr 1860au gan gynnwys pedwar blaenor. Cost
wreiddiol yr adeiladu oedd £960 a bu’r ddyled yn gwasgu’n
drwm ar yr aelodau am flynyddoedd. Cynhaliwyd
cyfarfodydd gweddi yn aml ar y Suliau oherwydd na fedrent
gwrdd â’r gost o dalu pregethwr pob Sul. Y chwiorydd oedd
yn flaenllaw yn y cyfnod hwn ac yn asgwrn cefn cymdeithas
yr eglwys - mae hyn cyn wired heddi.
Erbyn 1902 gwelwyd cynnydd yn yr aelodaeth i 95 ac
oherwydd ymdrechion yr aelodau i gynnal cyngherddau ar
ddechrau’r ganrif, talwyd rhan sylweddol o’r ddyled er mawr
ryddhad i bawb. Yn yr un flwyddyn, sefydlwyd Ivor Jenkins
yn weinidog a phrynwyd organ newydd.
Ym 1914, ordeiniwyd D. W. Stephens yn weinidog ac
erbyn 1916 roedd yr aelodaeth wedi cynyddu i 186. Roedd
yr Ysgol Sul yn hynod lewyrchus ac fe groniclwyd bod
ymgeiswyr yr arholiadau wedi derbyn clod mawr a
bathodynnau am eu gwaith da, gan gynnwys Miss Nancy
Morgan a Miss Kate Roberts, a oedd yn athrawes Gymraeg
yn Ysgol Ramadeg Ystalyfera ar y pryd.
Ym 1918 gwnaethpwyd casgliad arbennig gan y 208
aelod a diddymwyd y ddyled yn llwyr. Ar 28 Mai, 1918,
lladdwyd Meredith Jenkins, Fferm Gilfach-yr-haidd, un o
blant y capel, ger Ypres ac yntau’n 18 mlwydd oed. Ym
1926, ymadawodd y Parchg D. W. Stephens. Bu’r eglwys
heb fugail tan 1928 pan ordeiniwyd y Parchg D. R. Beynon
a wasanaethodd tan 1953. Yn ystod y cyfnod roedd pedwar
organydd yn ogystal â cherddorfa o dan arweiniad D. T.
Rees.
Cynhaliwyd gwasanaethau cyson bob Sul yn ystod yr Ail
Ryfel Byd a Chymdeithas y Gwragedd yn cwrdda’n fisol.
Rhif yr aelodaeth ym 1940 oedd 215. Roedd naw o
aelodau’r capel yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog a
danfonwyd anrheg o £1 yr un iddynt bob Nadolig yn ystod
y rhyfel. Cafodd un ohonynt, sef Gwyndon John, ddihangfa
wyrthiol ar draethau Dunkirk ym 1940. Collodd un aelod,
sef F/Sgt. Albert Thomas, Heol Clare, Ystalyfera, ei fywyd
ar fwrdd awyren Lancaster ar 24 Rhagfyr, 1944 a
dadorchuddiwyd cofeb iddo gan ei fam, Mrs Gwen Thomas,
mewn gwasanaeth ar 6 Gorffennaf, 1947.
Syfrdanwyd y gynulleidfa pan alwyd y Parchg D. R.
Beynon adref ar 6 Mai, 1953 ar ôl bod yn fugail da i’w braidd
am 25 o flynyddoedd a theimlwyd ei golled yn fawr iawn
gan y 197 aelod.
Ym 1954 ordeiniwyd y Parchg D. J. Davies yn weinidog
am ddwy flynedd cyn iddo dderbyn galwad i Landysul.
parhad ar y dudalen gefn
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CAPEL JERWSALEM, YSTALYFERA, 1857-2021

Gweinidog a blaenoriaid Jerwsalem, 1961.
Rhes gefn, o’r chwith: Ceiriog Morris, Idris Davies,
Ieuan Williams, Gwyn Jones, Glyn Adams.
Rhes flaen: Tom Ellis Phillips, Emrys Williams, Y Parchg
Huw Llewelyn Jones, Mrs Luther Lloyd, James Adams.
Ym 1957 sefydlwyd y Parchg Huw Llewelyn Jones o
Gilgerran, yn weinidog tan ei ymadawiad i Lundain ym 1962.
Yntau oedd yn llywyddu cyfarfod dathlu can mlynedd yr
Achos ar 10 Rhagfyr, 1957. Roedd y cyfnod hwn yn un
llwyddiannus iawn yn hanes Jerwsalem gyda’r ieuenctid a’r
Ysgol Sul yn ffyniannus iawn. Mae’r llun a dynnwyd ym 1961
yn cynnwys Y Parchg H. Llewelyn Jones a’r naw blaenor
blaenllaw a gyfrannodd gymaint i lwyddiant yr achos yn
Jerwsalem.
Yn dilyn ymadawiad y Parchg H. Llewelyn Jones, dim ond
dau fugail a wasanaethodd yn Jerwsalem, sef y Parchg
Randall Jones [1963-1972] a’r Parchg Gareth Edwards
[1973-1976]. Ers hynny bu’r capel heb fugail.
Ym 1961 sefydlwyd Pwyllgor y Cleifion lle gwnaethpwyd
casgliad arbennig bob Sul y Cymun i gynorthwyo aelodau
oedd yn anhwylus neu’n gaeth i’w cartrefi.
Bu’r Achos yn ddyledus iawn i ymroddiad didwyll y
blaenoriaid ac aelodau ffyddlon Jerwsalem ar hyd ei oes.
Cynhaliwyd gwasanaethau rheolaidd ar y Suliau i fyny at fis
Mawrth 2020. Buom yn hynod o freintiedig i dderbyn cymorth

ac arweiniad ein cyn-weinidog y Parchg Randall Jones tan
1987. Hefyd, rhaid diolch yn ddiffuant i’r Parchg Bernant
Hughes a fu’n hynod o weithgar ac ymroddedig yn ei filltir
sgwâr ac roedd i bob pwrpas yn Weinidog Bro answyddogol
i holl gapeli’r pentref cyn iddo symud i fyw i Ruthun. Cofiwn
yn arbennig iawn am ei bregethu grymus a pherthnasol heb
anghofio am ei bersonoliaeth hynaws a’i gymwynasgarwch.
Roedd yr Ysgol Sul yn chwarae rhan bwysig tan 2000 a
phleser oedd cael cwmni’r plant ar bob achlysur yn yr
oedfaon yn enwedig adeg y Pasg a’r Nadolig. Mae’n dyled
yn fawr i holl athrawon yr Ysgol Sul a oedd yn esiampl
glodwiw i genedlaethau o blant yr eglwys a’r fro.
Gwelwyd trai ers dechrau’r mileniwm ond cadwodd y
ffyddloniaid y ffydd er gwaethaf anawsterau dyrys. Diolch i
bawb a fu’n mor barod i arwain gwasanaethau a chyhoeddi’r
gair yn y pulpud ar y Suliau. Tristwch oedd gweld rhai o
gapeli’r pentref yn cau eu drysau o dan wahanol
amgylchiadau. Ein braint oedd croesawu aelodau Pant-teg a
chawsom fendith yn eu cwmni ac elwa’n fawr o’u profiadau
Cristnogol a’u cyfraniadau gwerthfawr i’r gwasanaethau
boreol. Braint oedd gweld y ddwy gynulleidfa’n cadw’r
traddodiad o Gwrdd Undebol pentref Ystalyfera tan y diwedd.

Yna daeth tro ar fyd ym 2019 gyda Covid 19 ac wrth gwrs
nid oedd modd cynnal ein gwasanaethau arferol. Cynhaliwyd
yr oedfa olaf o dan arweiniad Mr Walford Morris ar 15
Mawrth, 2020. Ers hynny, dirywiodd cyflwr y to a’r nenfwd yn
gyflym oherwydd diffyg defnydd o’r Capel, am resymau tu
hwnt i’n rheolaeth. O ganlyniad nid oedd modd defnyddio’r
adeilad bellach oherwydd rheolau Iechyd a Diogelwch ac
felly roedd yn anochel bod y capel yn cau oherwydd y cyflwr
peryglus.
Diolchwn yn ddiffuant i’r gweinidogion, blaenoriaid a’r
aelodau a fu’n gyfrifol am gadw’r drysau ar agor am 163 o
flynyddoedd.
Y Swyddogion presennol yw Lloyd Williams, Ogwyn
Phillips a Rhydian Griffiths.
‘Dysg i’m edrych i’r gorffennol,
Hyn a ladd fy ofnau i gyd;
Dy ddaioni a’th drugaredd
A’m canlynant drwy y byd;
Os daw deigryn, storm a chwmwl,
Gwena drwyddynt oll yn llwyr,
Enfys Duw sy’n para i ddatgan,
Bydd goleuni yn yr hwyr.’
Lloyd Williams
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