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Beth a wnawn â’n  hen adeiladau?

S
DYFODOL YSGOL Y WERN, 

YSTALYFERA 
Golygfa druenus yw gweld ein capeli gwag yn britho’n 
cwm. Yn ogystal mae newid mawr yn y ddarpariaeth 
addysg yn golygu bydd nifer o adeiladau’n hysgolion 
hefyd yn cau. Felindre, Craig Cefn Parc, 
Godre’rgraig, yr Allt-wen ac Ystalyfera - dyma’r 
pentrefi sydd, neu a fydd ag ysgol wag ynddi. Beth 
fydd eu dyfodol? 

Mae trafodaethau yn Ystalyfera i ystyried dyfodol hen 
Ysgol y Wern 

Dyma farn Gareth Hopkin, sy’n weinidog yn 
Ystalyfera: “mae tipyn o holi wedi bod yn ddiweddar 
ynglŷn â pha ddefnydd y gellir ei wneud o hen Ysgol 
y Wern. I mi yn bersonol, mae’r ateb yn glir a syml. 
Mae’r safle yn benthyca ei hun yn berffaith i fod yn 
ganolfan breswyl i ddisgyblion, myfyrwyr ac i 
grwpiau eraill sydd yn awyddus i ddysgu am Gwm 
Tawe. Mae’r Cwm yn frith o hanes yn ei amrywiol 
agweddau; hanes diwydiannau’r ardal ac effaith y 
chwyldro ar gymunedau. A beth am draddodiad 
llenyddol cyfoethog yr ardal gyda’i beirdd a 
llenorion dawnus? 

Yn ogystal â darparu ar gyfer astudiaethau o’r math 
yma, mae safle’r ysgol yn ei gwneud yn fan 
canolog i fentro i’r ardaloedd hardd o’n cwmpas: y 
Bannau a Phenrhyn Gŵyr ynghyd â mannau eraill 
o brydferthwch naturiol. Wrth gwrs byddai angen 
pob math o adnoddau ar y ganolfan: tiwtoriaid, 
cyfrifiaduron, taflenni gwaith ac yn fwy na dim y 
weledigaeth a’r ewyllys i’r fenter lwyddo. 

Mae’n bwysig cofio i’r ysgol gael ei chodi er mwyn 
cynnig addysg i’r sawl oedd yn croesi ei throthwy. 
Gall yr ysgol ddal i gyflawni’r diben hwnnw ond 
mewn ffordd gyffrous a diddorol fydd yn mynd tu 
hwnt i ffiniau addysg ffurfiol”. 

Dywedodd y Cyng. Alun Llewelyn: “Wedi trafod gyda 
swyddogion y cyngor bydd gwahoddiadau yn cael eu 
hanfon yn ystod y misoedd nesaf i fynegi diddordeb i 
ddatblygu hen Ysgol y Wern, Ystalyfera. 

Bydd y pwyslais ar syniadau creadigol sy’n manteisio 
ar y safle hyfryd yr adeilad ar lethrau Allt-y-grug a 
gobeithir denu diddordeb mewn datblygiad 
economaidd, crefftau, ayb. 

Mae’n safle heriol am fod yr adeiladau’n fawr ac 
angen buddsoddiad mawr a bydd angen i’r cynigion 
fod yn gynaliadwy. Cynigwyd rhai syniadau’n barod. 
Efallai bydd modd i wahanol ddefnyddwyr rannu’r 
adeiladau. Yn ddiweddar defnyddiwyd yr ysgol gan 
yr heddlu fel canolfan hyfforddi i’r heddlu”. 
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LLAIS
Trist a rhwystredig oedd darllen llythyr a anfonwyd gan 
Clive Reed o Gymdeithas Camlas Abertawe i’r cylchgrawn 
cymunedol “Clydach & Co” ar gyfer mis Hydref. Cyfeiriodd 
Mr Reed at sawl achos o fandaliaeth i eiddo’r Gymdeithas. 
Mae’r Gymdeithas wedi gweithio yn galed a chydwybodol 
dros ddeugain mlynedd i wella amgylchedd a mynediad i 
wahanol ardaloedd i drigolion Pontardawe, Trebannws a 
Chlydach. Gwirfoddolwyr yn rhoi yn rhad o’u hamser sydd 
yn gyfrifol am y gwaith caled, a mawr ddylai’n diolch iddynt 
am y gwaith yma. Nodwyd bod pedwar achos o fandaliaeth 
wedi digwydd - torri llechi a ffenestri ar fwthyn ceidwad y 
Loc yn Ynysmeudwy, dinistrio lluniau a chofnodion 
hanesyddol a chynnau tân yn y ganolfan ym Mharc Coed 
Gwilym, dinistrio bad oedd yn eiddo i’r Gymdeithas, peintio 
dros blac oedd yn cofnodi hanes treftadaeth Ynysmeudwy 
- digon i dorri calon dyn. 

Ychydig o ddyddiau yn ddiweddarach clywais am achos 
o fandaliaeth bellach ar gwrs golff Mond Valley, Clydach. 
Roedd rhywun neu rywrai wedi gyrru beic modur ar draws 
y cwrs gan achosi difrod ofnadwy. Y cwestiwn syml mae Mr 
Reed yn ei ofyn ar derfyn pob achos o ddifrod yw Pam ? 
Dyna un o’r cwestiynau mwyaf i ni geisio ei ateb. Beth yw’r 
ysgogiad i ddinistrio adnoddau, cynefin, amgylchedd neu Golygydd mis Rhagfyr 2021 

Rhian Llewelyn 
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda: 

papurbrollais@gmail.com 

Erbyn Tachwedd 20fed os gwelwch yn dda.

Nid yw'r Bwrdd Golygyddol o angenrheidrwydd yn 
cytuno ag unrhyw farn a fynegir yn y papur hwn. 

Cyhoeddir y LLAIS yn fisol gyda chymorth ariannol 
Llywodraeth Cymru. Ni ellir gwarantu cynnwys 

unrhyw ddeunydd a anfonir i'w gyhoeddi yn y LLAIS 
na derbyn cyfrifoldeb am ei ddychwelyd.

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru

CYFARFOD  
BLYNYDDOL LLAIS 

Cynhelir ein Cyfarfod Blynyddol yn  

Nhŷ’r Gwrhyd,  
nos Lun, 22 Tachwedd am 6.30 p.m. 

Croeso cynnes i bawb ddod i drafod  
ein papur Cymraeg lleol. 

Am fwy o fanylion cysylltwch â  
Gareth Richards 07779 274575

leoliad hamdden sydd wedi eu datblygu er lles y gymuned? 
Y gwir amdani yw bod nifer o gynghorau, cymdeithasau 

a chymunedau ar hyd a lled y Cwm wedi mynd ati ar eu 
liwt eu hunain i wella’r amgylchedd yr ydym i gyd yn rhan 
ohono. Ceir enghreifftiau o Erddi Cymunedol, Llwybrau 
Lles, Siopau Elusen, Banciau Bwyd, Adnoddau Hamdden 
- a’r cyfan yn cael eu datblygu i geisio ysgafnhau’r baich. 
Yn bennaf mae’r adnoddau yma yn cael eu llywio gan 
ymroddiad gwirfoddolwyr. Unigolion cydwybodol sydd am 
wella ein cymunedau. 

Ond erys y cwestiwn: Pam? Pam bod rhai yn mynd ati 
yn fwriadol i ddinistrio’r gwaith da ac adeiladol sydd yn cael 
ei gyflawni gan ddegau o wirfoddolwyr? 

Pam, fod unigolion neu grwpiau yn teimlo nad ydynt yn 
rhan o’r gymuned leol ac yn cymryd materion i’w dwylo eu 
hunain? 

Yn ystod misoedd cyntaf y Pandemig fe ddywedodd 
Boris Johnson y byddai Prydain yn dod allan o’r cyfnod 
yma yn wlad fwy ystyriol, mwy goddefgar lle byddai trigolion 
yn ystyried anghenion eu cyd-ddyn. O glywed ac o weld y 
difrod gwallgo’ sydd wedi ei wneud i adnoddau lleol mae’n 
amlwg i mi fod angen rhywbeth mwy na Phandemig i ddod 
a rhai unigolion at eu coed. Y cwestiwn yw: Sut? 

Dewi Lewis

DERBYN Y LLAIS  
DRWY’R POST 2022 

 

Os ydych am dderbyn y Llais drwy’r post am  
y flwyddyn 2022 y tâl fydd £17. 

 

Enw ......................................................................................................................... 

 

Cyfeiriad .............................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................... 

 

........................................................................... Côd Post ............................... 

 

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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Wyneb cyfarwydd yn 
y Cwm yw Delma 
James. Mae hi’n byw 
yn Coedcae, 
Pontardawe er 1998 
gyda Ryan ei gŵr ac 
yn rhan o 
gymdogaeth glos a 
chyfeillgar. Ganed 
Delma ym 1954 a 
chafodd fagwraeth 
hapus a dedwydd 
gyda’i rhieni, y 
diweddar Tom a Myra 
Griffiths a’i chwaer 
Sharon, yng Ngelli-
gron rhwng 
Pontardawe a Rhyd-
y-fro. Cafodd ei thad 
ei eni ar fferm Gwrhyd 
Uchaf, sydd tu ôl i 
Gapel y Gwrhyd. Un o 
Langrannog, sir 
Aberteifi oedd ei 
mam, ei theulu yn 
berchen gwesty a 
thafarn y Ship. 
Lleoliad i lawer o 
wyliau hyfryd oedd y pentref bach glan môr yma yn ystod ei 
phlentyndod. Roedd aros gyda chwaer ei mam yn brofiad 
bythgofiadwy. Wedi cyfnod yn gwasanaethu ym Myddin y Tir i 
Fenywod yn ystod yr Ail Ryfel Byd aeth ei mam i nyrsio yn 
Ysbyty Treforys am wyth mlynedd ac yno y cwrddodd â Tom, 
tad Delma. Priododd y ddau yng Nghapel Mair, Aberteifi cyn 
sefydlu cartref yng Ngelli-gron. 

Derbyniodd Delma ei haddysg gynnar yn Ysgol Rhyd-y-fro 
lle bu Miss Katie Lloyd, Miss Eluned Lewis a Mr Gordon 
Thomas yn athrawon gofalgar. Ymlaen wedyn i Ysgol 
Ramadeg Pontardawe ar ôl sefyll arholiad y ‘scolarship’ a 
threulio blynyddoedd hapus yno. Newidiwyd yr ysgol i Ysgol 
Gyfun ym 1969. Ym 1972 penderfynodd hyfforddi fel athrawes 
a mynychu Coleg Addysg Dinas Caerdydd yng Nghyncoed. 
Profodd dair blynedd ddifyr a hapus gan wneud ffrindiau oes a 
chael profiadau amrywiol a gwerthfawr yn y brifddinas. Yna ym 
1975 cafodd ei phenodi’n athrawes Daearyddiaeth yn Ysgol 
Gyfun Cwmtawe. Yno cafodd y fraint o ddysgu cenedlaethau 
o blant y Cwm. Trefnodd nifer o ymweliadau addysgiadol i’r 
cyfandir gan roi profiadau uniongyrchol bythgofiadwy i 
ddisgyblion yr ysgol. Teithiodd y disgyblion i Baris, de Ffrainc 
a’r Loire, Gwlad Belg, ardaloedd afonydd y Rhine a’r Moselle 

POBOL Y CWM 
DELMA JAMES

 
BRAIN COESGOCH YNYS ENLLI 

Golygfa gyffredin ar Ynys Enlli yw’r heidiau o frain coesgoch 
(Chough) sydd i’w gweld o gwmpas yr ynys. Pan ymwelais â’r 
ynys yn ystod mis Medi eleni roedd hi’n rhyfeddol gallu gwylio’r 
adar yn agos iawn wrth iddynt fwydo ar un o’r caeau. Yn 
gynnar yn y bore gellir gweld yr adar yn un haid wrth iddynt 
godi o’u clwydfan (roost) ar ochr dwyreiniol Mynydd Enlli. 
Mewn man o’r enw Briw Gerrig byddant yn treulio’r nos - safle 
sydd yn eithaf agos i safle nythu’r hebog tramor (Peregrine). 

 
Yn ystod y blynyddoedd a fu - buont yn ddigon swil eu natur 
ac anodd iawn oedd cael y cyfle i graffu arnynt yn ofalus. Yn 
ystod fy arhosiad eleni roedd haid o hyd at 26 o’r brain yn 
bwydo yn hamddenol yn ddyddiol. Yn ystod tymor yr hydref fe 
fydd yr haid yn cynyddu yn raddol i dros hanner cant o adar. 

Y frân goesgoch yw’r aelod mwyaf trawiadol o deulu’r brain 
- gyda phig cryman hir o liw coch a phâr o goesau coch i gyd-
fynd. Y lliw coch trawiadol i’r coesau sydd wedi rhoi’r enw 
safonol iddi ond mewn rhai ardaloedd ceir yr enw lleol Brân 
Bicoch (Pen Llŷn). Dyma rai o’r enwau lleol eraill sydd arni 

Brân Arthur, Brân Cochbig (Sir Gaerfyrddin), Brân Gernyw 
(Morgannwg), Brân Big Goch, Palores, Brân Iwerddon, , Brân 
Penmaenmawr (Bangor), Brân Big Coch, Cogfran 
Gornwalaidd. 

Wrth sylwi ar yr enwau lleol gellir gweld bod cysylltiad agos 
rhwng yr adar ag ardaloedd yr arfordir gorllewinol yma ym 
Mhrydain. I raddau fe ystyrir y frân goesgoch fel aderyn y 
gwledydd Celtaidd oherwydd fe’i gwelir yng Nghernyw, Ynys 
Manaw, Iwerddon a Llydaw 

Un peth i sylwi arno wrth wylio’r adar yw’r modrwyau lliwgar 
sydd ar goesau’r adar. Pwrpas y modrwyau wrth gwrs yw 
monitro adar unigol. Mae gan bob aderyn sawl modrwy 
unigryw ar eu coesau er mwyn i ymchwilwyr ddilyn eu 
symudiad a cheisio darganfod am ba hyd mae’r adar yn byw. 

Drwy nodi a chofnodi trefn y modrwyau ar y coesau gellir 
darganfod ble cawsant eu magu a hefyd eu symudiadau o le i 
le. Mae’r haid o frain coesgoch ar Ynys Enlli yn cynnwys adar 
sydd wedi eu magu ar yr ynys a hefyd adar sydd wedi croesi’r 
swnt o ogledd a chanolbarth Cymru. Drwy gofnodi nifer yr adar 
dros gyfnod o amser gellir darganfod os yw’r boblogaeth yn 
cynyddu neu ostwng. Yn ôl cofnodion 2020 roedd saith pâr 
wedi nythu ar yr ynys gyda phump pâr yn llwyddo i fagu 
cywion. Roedd hyn yn gynnydd ar y flwyddyn flaenorol. Yn 
draddodiadol defnyddir 14 o safleoedd nythu ar Ynys Enlli ond 
anghyson yw’r defnydd o’r safleoedd. Nid yw’n dilyn y bydd pâr 
o adar yn defnyddio’r un safle o flwyddyn i flwyddyn. Ar y cyfan 
ysbeidiol fu llwyddiant magu brain coesgoch ar Enlli. Mae pob 
blwyddyn yn wahanol ac anodd gwybod i sicrwydd y rhesymau 
am hynny. Fel arfer mae’r safle nythu mewn hollt yn y graig ac 
anodd iawn yw gweld yn nyth. Er mwyn monitro’r adar yn ystod 
y tymor nythu rhaid gwylio’r safleoedd nythu am gyfnodau hir 
a defnyddio rhaff er mwyn dringo at y nyth unwaith fydd y 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

cywion wedi deor. Dim ond unigolion sydd â thrwydded 
bwrpasol sydd yn gallu ymgymryd â’r gwaith yma. Erbyn 
heddiw mae’r frân goesgoch yn cael ei diogelu gan gyfraith 
gwlad. Mae’r mwyafrif o’r adar hefyd yn magu o fewn ffiniau 
ardaloedd sydd yn cael eu diogelu dan statws Safleoedd o 
Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig felly mae’n haws eu 
gwarchod a’u cofnodi. 

Yn agosach i Gwm Tawe mae Penrhyn Gŵyr yn enwedig 
arfordir y de yn le da i weld brain coesgoch. Mae’r boblogaeth 
wedi cynyddu dros yr ugain mlynedd diwethaf. Y gobaith yw 
bydd newid mewn dulliau amaethu ar yr arfordir a Statws 
Diogelu i’r frân goesgoch yn sicrhau ei dyfodol. 
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Mae’r lliwiau’n ysblennydd nawr. 
Hydref yw fy hoff fis yn enwedig pan 
mae’r haul yn disgleirio. Dw i’n 
gwerthfawrogi ein cefn gwlad cymaint 
– mwy nag erioed ers y pandemig pan 
mae mynd am dro gyda fy nghi 
ffyddlon K9 wedi codi fy nghalon trwy 
gydol y cyfnodau heriol. 

Mynd am Dro 
Yn aml ‘dyn ni wedi bod ar hyd y llwybr 
beicio yn Ystalyfera, ym Mharc 
Diemwnt yn Ystradgynlais neu mewn llefydd ym Mrynaman - 
fel arfer tuag at afon achos bod dŵr sy’n llifo yn rhoi cyfle i chi 
fyfyrio a ffeindio llonyddwch i ffwrdd o’r byd prysur. 

Nawr mae’r dail yn ymddangos mewn lliwiau cyfoethog - 
coch, oren, melyn - ac yn ffurfio llun hyfryd yn y cefndir pan ‘dw 
i’n mynd am dro.  

Bywyd Ar-Lein 
Ers i fy nosbarthiadau ail-ddechrau ym mis Medi mae fy mywyd 
wedi bod yn brysur ar-lein. Dw i’n wynebu pobol wahanol 
mewn sgwariau ar y sgrin - mae pawb yn byw mewn blwch 
bach nawr! Gydag un o’m dosbarthiadau ‘Mynediad’ mae un 
dyn o ddinas Mecsico ac un fenyw o Ganada. Mae’r agwedd 
ryngwladol yn parhau sydd yn gwneud ein dosbarthiadau yn 
fwy diddorol ac yn fy ysbrydoli fel tiwtor achos ei bod hi’n 
amlwg nawr bod ein hiaith yn apelio at bob math o bobl unrhyw 
le yn y byd. 

Mae’n gallu bod yn ddoniol hefyd, wrth gwrs, gyda dysgwyr 
yn gwneud camgymeriadau fel, ‘Dw i’n dysgu selsig’ yn lle 
‘Saesneg’! ‘Na’ dywedais i ‘you’re not learning sausages!’ 

Mae’r clybiau darllen yn boblogaidd o lefel ‘Mynediad’ i 
‘Uwch’ ac mae’n braf hefyd gweld Sande o Salt Lake City yn 
dal ei chopi o ‘Teithio drwy Hanes’ gan Jon Gower miloedd o 
filltiroedd i ffwrdd yn darllen darn gydag acen Americanaidd 
gryf. 

Hanes 
Gyda llaw, mae’r llyfr yna yn y gyfres ‘Amdani’ i ddysgwyr ar 
lefel Sylfaen yn ddiddorol dros ben. Dyma’r llyfr dan sylw yn 
ein clwb darllen Sylfaen. Mae’n delio gyda 30 o leoliadau 
gwahanol yng Nghymru sydd yn gysylltiedig â hanes Cymru. 
Mae’r awdur yn cyflwyno llefydd gyda’u hanes cryno fel Erddig 
ger Wrecsam, plasty diddorol gyda llawer o bortreadau a 

CLECS CATHERINE

yn ogystal â dinasoedd Bonn a Cologne yn yr Almaen. Yna, 
penderfynodd rhoi’r gorau i’n swydd dysgu llawn amser a magu 
dau o blant, sef Angharad ac Owain. Mynychodd y ddwy Ysgol 
Gymraeg Pontardawe ac Ysgol Gyfun Ystalyfera a derbyn 
addysg Gymraeg o’r radd uchaf yn y ddwy ysgol. Erbyn hyn 
mae Angharad yn Uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, 
Prifysgol Caerdydd, yn briod â Ben ac yn fam i ddau fachgen, 
Ifan a Deio. Mae Owain yn Bennaeth Adran Gynllunio 
Ddatblygiadol Dŵr Cymru, yn byw yn Rhoose gyda’i wraig, Jill 
a’u plant, Sienna ac Alffi. Hyfryd yw gweld yr wyrion yn hapus 
ac yn llwyddo yn eu hysgolion Cymraeg. Mae mam-gu yn falch 
iawn ohonynt ! 

Treuliodd Delma gyfnod o dair blynedd yn gweithio yn rhan-
amser fel Swyddog Datblygu Mudiad Ysgolion Meithrin 
ddiwedd yr 80au yn ardal Abertawe. Hi oedd yn gyfrifol am 
gefnogi a datblygu Cylchoedd Meithrin o Glydach i Benrhyn 
Gŵyr, gan gwrdd ag arweinyddion a gwirfoddolwyr ymroddgar 
a brwdfrydig oedd yn hybu’r iaith Gymraeg yn eu hardaloedd. 
Ym 1990 ail-ddechreuodd ar ei gyrfa dysgu yn Ysgol Gynradd 
Gymraeg y Glyn, Brynaman gan dreulio dros ugain mlynedd 
hapus iawn mewn ysgol bentref cartrefol, hapus a 
llwyddiannus. Cymraeg oedd cyfrwng iaith yr ysgol ac yno 
darparwyd profiadau gwych i’r disgyblion ym mhob ardal o’r 
cwricwlwm ac yn allgyrsiol. Rhwng 1999 a 2001 Delma fu’n 
gyfrifol am gydlynu prosiect Comenius o fewn yr ysgol. 
Cysylltwyd Ysgol y Glyn â thair ysgol arall yn Ewrop - Vaasa 
yn y Ffindir, Carrickmacross yng Ngweriniaeth Iwerddon a 
Dorotea yn Sweden. Roedd ymweld â’r gwledydd hyn yn 
brofiad arbennig, yn enwedig wrth brofi eira mawr yn Dorotea 
a cherdded ar ran o fôr rhewllyd Gwlff Bothnia, rhwng y Ffindir 
a Sweden. Trefnwyd prosiectau amrywiol am y gwledydd 
rhwng y pedair ysgol dros gyfnod o dair blynedd - 
traddodiadau, hanes, daearyddiaeth, cerddoriaeth a 
chaneuon, barddoniaeth, a fideo o fywyd ysgol a bywyd teuluol 
y disgyblion. Roedd yn gyfle gwych i’r plant ddysgu am 
wledydd tramor mewn ffordd hwylus a diddorol. Croesawyd 
athrawon i Ysgol y Glyn o’r Ffindir a Sweden yn 2001 ond 
oherwydd cyfyngiadau clwy’ traed a’r genau, methodd 
athrawon o’r Iwerddon deithio. Yn gysylltiedig â’r prosiect aeth 
dwy ohonynt, sef Delma a Siân Richards am gyfweliad ar 
raglen Prynhawn Da ar S4C. Profiad nerfus iawn o gael eu holi 
gan Roy Noble yn fyw ar y soffa! 

Mae gan Delma lu o ddiddordebau amrywiol. Tra yn yr ysgol 
uwchradd, treuliodd sawl bore Sadwrn oer yn yr hydref a’r 
gaeaf yn chwarae hoci i’r ysgol ac ar ôl dyddiau ysgol 
cynrychioli’r Coleg yn y gamp. Mae ganddi gof chwarae yn 
erbyn tîm o Brifysgol Aberystwyth ar brynhawn hynod o oer a 
phrofi cawod o genllysg a ddaeth o’r môr ym Mae Ceredigion 
tra’n gaeth i’r cae ar riw Penglais! Tenis oedd ei hoff gamp yn 
yr haf yn y coleg a’r tîm yn ddigon ffodus i dderbyn hyfforddiant 
gan Lynn Davies, Pencampwr Olympaidd y naid hir yng 
ngemau Tokyo ym 1964. Roedd Lynn yn ddarlithydd ymarfer 
corff yn y coleg ar y pryd. 

O ddiddordeb mawr ar hyd y blynyddoedd bu teithio i 
ymweld â gwledydd tramor, yn enwedig Ewrop. O Ffrainc a 
Sbaen yn y gorllewin i Wlad Pwyl a Slofenia yn y dwyrain; o’r 
Ffindir a Sweden yn y gogledd i ynysoedd Ciprys a Chreta yn 
y de. 

Ond yr uchafbwynt yn bendant oedd cael cyfle i ymweld ag 
Ynysfor y Ffilipinau, gwlad o 7,641 o ynysoedd yn y dwyrain 
pell ym mis Ionawr 2018. Gadael maes awyr Heathrow, a 
glanio ym Manila 14 awr yn ddiweddarach! Hedfan dros Wlad 
Pwyl, Estonia, Rwsia, diffeithdir Mongolia, Tsieina a Hong 
Kong. Ei chydymaith ar yr antur hon oedd ei chwaer-yng-
nghyfraith, Wendy. Cyfle i ymweld â gwlad drofannol, llethol o 
boeth a diwylliant hollol wahanol i wledydd Ewrop. Gweld y 
gwrthgyferbyniad rhwng ardaloedd moethus, ariannog y 
brifddinas gyda’i siopau drud a’i thai crand gyda’r tlodi enbyd 
mewn rhai ardaloedd ar gyrion y ddinas ac ardaloedd gwledig. 

Teithio am awr mewn awyren i’r de am benwythnos, i ynys 
Bohol. Cawsom groeso twymgalon gan drigolion y wlad ac 
ymweld ag ysgol i blant o deuluoedd tlawd ac ysbyty oedd yn 
cael ei ariannu gan leianod. Roedd wir yn agoriad llygad a 
gwneud i berson werthfawrogi’r pethau pwysig mewn bywyd. 

Ymhlith ei diddordebau eraill mae bod yn aelod o Gylch 
Darllen Cwm Tawe sy’n cwrdd pob pythefnos yn Nhŷ’r Gwrhyd, 
Pontardawe. Yno mae’n profi cyfeillgarwch a darllen ystod 
eang o lenyddiaeth Gymraeg amrywiol a difyr. Delma hefyd 
sydd yn trefnu teithiau hynod ddiddorol o amgylch Cymru a thu 
hwnt a chael y wefr o gwrdd â llenorion dawnus a diddorol. 
Mae Delma yn aelod o Gapel yr Allt-wen ers yr 80au, yn trefnu 
gwasanaethau Nadolig gyda chymorth aelodau ffyddlon a 
gweithgar ac yn gyfrifol, gyda chapel Soar-Maesyrhaf, am 
Bererindodau i leoliadau hynod o ddiddorol yn yr haf. Mae hi’n 
teimlo’n freintiedig ei bod wedi cael magwraeth a threulio y 
rhan fwyaf o’i bywyd yng Nghwm Tawe; cwm sydd â chymaint 
i’w gynnig, yn ardal naturiol hyfryd gyda’i fynyddoedd a 
llwybrau cerdded, golygfeydd godidog, safleoedd hanesyddol, 
addysg Gymraeg o safon uchel a chyfleoedd diwylliannol 
amrywiol. Mae Delma James wir yn un o Bobol y Cwm.
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cherddi am y bobl oedd yn arfer gweithio i lawr y grisiau – y 
gweision sydd yn diflannu o’n hanes yn rhy aml. 

Hefyd, wrth gwrs, dyn ni’n dysgu am y diwydiant glo sydd 
yn holl bwysig i ni yng Nghymru ac yn rheswm pam mae’r 
cymunedau yn bodoli yn y cymoedd De Cymru. Mae 
Gresffordd yn enw, efallai, dylai mwy o bobl wybod amdano. 
Roedd trychineb yna yn 1934 pan gafodd 266 glowyr eu lladd 
- roedd yr un hynaf yn 87 oed a’r ifancaf yn 14 oed sydd yn 
ingol iawn. Doedd neb yn y grŵp wedi clywed amdano. 

Wrth gwrs ar 21 Hydref roedd hi’n ben-blwydd 55 oed 
trychineb Aberfan pan gafodd 144 eu lladd, yn cynnwys 116 
plentyn, ar ôl i’r domen cwympo ar ben Ysgol Pant Glas. Mae 
cofeb newydd gan yr arlunydd Nathan Wyburn, o’r geiriau 
‘21.10.1966 9.13am, 2021’ wedi cael ei ddadorchuddio ym 
Mharc Treftadaeth Rhondda, Trehafod. Mae’n cynnwys 144 
cloc wedi’u gosod ar 9.13yb pan ddigwyddodd y trychineb i’n 
hatgoffa o’r foment hunllefus yma. 

Llyfrau 
Ar hyn o bryd yn ein clwb darllen Canolradd ac Uwch dyn ni’n 
darllen ‘Fi a Mr Huws’ gan Mared Lewis am fenyw sydd yn colli 
ei mab ar ôl mynd i brifysgol ac am hen fenyw sydd yn ffeindio 
ei mab ar ôl iddo gael ei fabwysiadu. Mae ar lefel Uwch ond 
yn addas i’r Canolradd hefyd ac mae’n cadw diddordeb y 
darllenydd yn dda. 

Dyn ni’n darllen ‘Wynne Evans: O Gaerfyrddin i Go 
Compare’ gan Elin Meek yn ein cylch darllen Mynediad sydd 
yn ddiddorol a doniol ar yr un pryd. Mae’r llyfr yn dweud y stori 
am fywyd y canwr a chyflwynydd a ffeindiodd enwogrwydd 
mewn hysbysebion Go Compare. Mae e wedi dysgu Cymraeg 
hefyd wrth gwrs. 

Roedd hi’n ddiddorol hefyd i glywed ar-lein Dr Rhiannon 
Marks, Uwch Ddarlithydd yn  Ysgol Gymraeg, Prifysgol 
Caerdydd yn siarad am y stori fer a chyfraniad yr awdur 
Mihangel Morgan tuag at ein diwylliant. Awdur talentog yw e, 
ac anarferol iawn!  

Idiom: 
Yn araf deg mae mynd ymhell. 
Slowly and gently one goes far 

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
TACHWEDD 1917 • Dewi Lewis

PENYCAE 
Roedd cynnwrf mawr yn Penycae dydd Sadwrn gyda tîm 
pêl-droed Onllwyn yn ymweld. Llwyddodd bechgyn Penycae 
i ennill y gem 7-2. Ymysg y rhai a sgoriodd a chwarae yn 
dda roedd Jack Allen, Jack Evans, Morgan Morgans, 
George Preace, David Davies, Edwin Watkins (gôl-geidwad) 
a Richard Collins. Ymysg y rhai a ddisgleiriodd i Onllwyn 
roedd W. T. Henry, W. Henry, Sid Combes, Young, Connick 
a Brown. Roedd safon y chwarae o’r radd flaenaf a da yw 
gwybod bod chwaraeuwyr mor ddisglair yn yr ardal. 

YSTRADGYNLAIS 
Mae ŷd yn parhau i orwedd ar hyd y meusydd yn yr ardal 
wedi ei ddifa gan y glaw trwm. Gosododd un ffermwr lein 
ddillad ar hyd ei faes er mwyn sychu peth o’i ŷd. Yn y modd 
yma roedd yr ŷd yn sychu ynghynt. Llwyddodd i gael 
cynhaeaf llwyddiannus yn y diwedd ond gwaith llafurus 
oedd. 

YSTALYFERA 
Nos Sadwrn, Hydref 20fed, 
yn Festri Jerusalem, cyfarfu 
nifer o gyfeillion mynwesol 
i’r Fonesig Kate Roberts, 
B.A., o’r Ysgol Sir, i’w 
llongyfarch ar ei hapwyntiad 
i’r Ysgol Sir, Aberdâr, ac i 
ddangos eu gwerthfawrogiad o’i gwasanaeth diflino ynglŷn 
â chymdeithasau Llenyddol y fro yn ystod ei harosiad byr yn 
y lle. 

CWMLLYNFELL 
Y mae carwyr llen, cân, a barddas yr ardal wedi cychwyn 
eu cyfarfodydd eleni fel arfer. Cynhaliwyd yr ail o’r gyfres 
yng Nghapel Bryngwilym (B.), nos Sadwrn diweddaf. 
Llywyddwyd gan y Parch. D. Jeremy Jones (A.). 
Cloriannwyd y cantorion gan Mr Sam Williams, A.V.C.M.; yr 
adroddwyr gan Mr Wm T. Williams, Bryn Shop. Cyfeiliwyd 
gan Mr T. Watkin Jones, Cefn. 

PONTARDAWE 
Bu Daniel Phillips, perchennog y Pontardawe Inn, o flaen y 
Llys yn ddiweddar wedi ei gyhuddo o werthu diod feddwol 
yn ystod oriau gwaharddedig (prohibited hours) a chaniatáu 
i unigolyn yfed yn groes i’r Liquor Control Order. Cyhuddwyd 
John Morgan, Pontardawe o yfed yn y Pontardawe Inn yn 
ystod oriau gwaharddedig. 

RHOS/CILYBEBYLL 
Nos Lun, cynhaliwyd cyfarfod anrhegu y brawd, Driver 
Daniel Edmunds, Royal Engineers, ar ei ddychweliad o faes 
y frwydr ar ôl bod ar y meysydd, am 15 mis. Cyflwynwyd yr 
anrheg iddo gan ei weinidog, y Parch. David Jenkins 
(Urbanus). Diolchodd yntau yn dyner. ‘Roedd yn llawen 
gennym ei weled yn edrych cystal. Daeth tyrfa luosog i’w 
groesawu a’i longyfarch. 

“Gwawried y bore pan weler y byd  
Yn troi y cleddyfau yn sychau i gyd.” 

GLAIS 
Bydd yn ddiddorol i Gymdeithasau eraill wybod fod 
Cymdeithas y Glais eleni’n llwyddiant mawr. Mae yna yn 
agos i hanner cant o aelodau, a rhagor yn ymuno bob 
wythnos. Mae’r amser a dreulir yno i ddysgu darllen ac 
ysgrifennu eisoes wedi gwneud lles mawr, a thrwy 
ddisgyblaeth y llywydd a’r is-lywydd ac ychydig ffyddloniaid 
gellir disgwyl llu o areithwyr a llenorion ieuainc yn yr ardal 
cyn bo hir.

HANES Y MYNYDD DU 
Annwyl Ddarllenwyr. 

Tybed a fyddech yn fodlon gwneud cymwynas â ni? 
Rwyf innau a’r ffotograffydd dawnus Emyr Young wrthi’n 
casglu defnydd - ar ffurf lluniau, hanesion, ysgrifau a 
chreiriau – yn ymwneud â bywyd y ffermwr defaid yn 
ardal y Mynydd Du ar droad y ganrif ddiwethaf. Pe 
byddai gennych luniau a ffotograffau y gallech gyfrannu 
i’w cael eu copïo’n ddigidol, neu storïau a hanesion 
sydd wedi eich cyrraedd dros y blynyddoedd, fe fyddai’n 
braf clywed gennych. (A chofiwch, nid oes y fath beth â 
hanes dibwys). Seilir y gwaith ymchwil ar gyfrol 
‘Cyfarwyddwr y Bugail’, a gyhoeddwyd dros gan 
mlynedd yn ôl. 

Gan ddiolch o galon o flaen llaw, pe byddech yn 
medru cysylltu â mi ar y cyfeiriad isod – 
a.teilo@btinternet.com – fe fyddwn yn hynod 
ddiolchgar. 

Andrew Davies,  
Manordeilo, Llandeilo.

LLYTHYR
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gyfle gwych i gymdeithasu wrth brofi eich gwybodaeth 
gyffredinol gyda ffrindiau. Cynhelir Cwis yn rheolaidd. Croeso 
cynnes i bawb. 

CAPEL ANNIBYNNOL TY’N-Y-COED 
“Ty’n-y-coed” - Tyddyn y Coed. Gellid bedyddio sawl tyddyn yn 
yr ardal â’r un enw. Y mae’r tir o dan gysgod y Cribarth yn 
drwch o goed deri ac yn greigiog a hyfryd bob adeg o’r 
flwyddyn yw sefyll ym mynwent y capel ac edrych trwy’r coed 
i gyfeiriad y garreg galch sy’n codi fel caer ar ei ochr ogleddol. 
Diau i’r ffyddloniaid hynny a gododd y capel cyntaf weld yma 
hyfryd fan. Ardal brydferth yw blaenau Cwmtawe, ac nid peth 
anghyffredin i deithwyr ar y ffordd fawr yw aros wrth Dy’n-y-
coed i gael golwg ar y lle. “Bydd ambell deithiwr yn cael ei daro 
gan hynodrwydd yr adeilad ac wrth gerdded drwy’r fynwent at 
y capel yn sylwi ei fod yn atyniadol dros ben a’i seiliau yn solet 
anghyffredin.’ (Geiriau y diweddar Barchedig Elwyn Thomas). 

Fel eglwys, llwyddasom gadw drysau’r hen gapel ar agor, 
serch heriau’r pandemig sy’n bodoli o’n cwmpas ar hyn o bryd 
ac estynnir croeso cynnes iawn i unrhyw un a hoffai ymuno â’n 
hoedfaon.  

 

TACHWEDD 
  7: Miss Bethan Jenkins, 2.30yp 
14: Y Parchg David Owen, 2.00yp 
21: Mr Eifion Walters, 2.00yp 
28: Y Parchg Gareth Morgan Jones, 3.00yp 

RHAGFYR 
  5: Mr Randall Shopland, 2.00yp 
12: Y Parchg Clive Williams, 2.30yp 
19: Mr Walford Morris, 2.00yp 

Mae Tîm Gweithredu Penycae wedi bod yn brysur hefyd wrth 
lanhau’r pentre’ a’i baratoi ar gyfer Dydd y Cofio. Maent wedi 
bod allan yn y glaw a’r gwynt er mwyn atgoffa ni am y bobl a 
wnaeth golli eu bywydau yn y ddau ryfel byd. Diolch o galon i 
chi gyd. 

 

BLAENAU’R CWM 
Shwmae, gyd ddarllenwyr? Ar hyn o bryd, rwy’n cwtsho lan ar 
y soffa yn ceisio brwydro’r feirws ofnadwy yma. Ie, y 
Coronafeirws! Rwyf mor falch fy mod i wedi cael y pigiad. Fi’n 
siŵr hebddo, y byddwn i wedi bod yn yr ysbyty erbyn nawr. 
Erbyn hyn, y pumed dydd, rwyf wedi colli’r gallu i arogli ac i 
flasu. Rwy’n teimlo’n lwcus fy mod i’n gallu symud o gwmpas 
y tŷ a choginio i fy hun. Er hynny, rwy’n atgoffa fy hun o hyd o’r 
bobl sydd wedi bod yn llai ffodus na fi. 
 

 

Mae cyffro wedi bod yn Neuadd Les Abercraf hefyd, gydag 
agoriad bar chwaraeon, ar 23 Hydref, sef ‘The Village Sports 
Bar’. Mae’n glwb i chwarae pŵl, gwylio chwaraeon eraill ac ar 
gyfer mân ddigwyddiadau yn Abercraf. Bydd y gegin ar agor 
cyn bo hir hefyd. 

 
Bydd y lle ar agor ar ddydd Mawrth a dydd Mercher rhwng 5pm 
a 10pm, dydd Iau o 5pm tan 12, dydd Gwener o 4pm tan 12, 
dydd Sadwrn o 12 tan 12 a Dydd Sul o 12 tan 10pm. 

Mae yna reolau – bydd rhaid i blant o dan 16 fod gydag 
oedolyn a gadael am 9 p.m. a bydd croeso i bobl o dan 18 
(mwy nag 16) fod yn yr adeilad tan 9p.m. Am ragor o 
wybodaeth, ffoniwch 07448 147 147. 

  

Wrth i fis Hydref ddod i ben a gwyliau Calan Gaeaf a Noson 
Guto Ffowc wedi mynd heibio, yr ŵyl nesaf yw’r Nadolig! O, 
fi’n gwybod, mae wedi dod rownd mor gyflym! Mae’r pentrefi’n 
dechrau paratoi at yr Ŵyl. Yng Nghoelbren, ar 27 Tachwedd, 
am 7 p.m., bydd yna ddathliad Nadoligaidd yn y Neuadd Les. 
Bydd goleuadau’r Nadolig yn cael eu cynnau a bydd Gemma 
Lee yn canu yno. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael a bydd y bar ar 
agor.  

Yn nes at y Nadolig, ar y Sul cyn Dydd Nadolig, cynhelir 
parti am ddim i blant yn Neuadd Les y Coelbren.  

Am fanylion pellach am y ddau ddigwyddiad, cysylltwch ag 
unrhyw un sy’n rhan o bwyllgor y Neuadd Les a chwiliwch am 
wybodaeth ar eu tudalen Facebook. 

Mae bore coffi’r Coelbren wedi ailddechrau ac yn cael ei 
gynnal bob Dydd Mercher rhwng 10a.m tan 12 yn y Neuadd 
Les, gyda’r mynediad, sy’n cynnwys coffi, bisgïen a raffl, yn 
£1.50 y pen. Roedd y bore coffi diweddar yn un llwyddiannus 
iawn. 

  

CWIS 
Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r Cwis a drefnwyd gan Dîm 
Gweithredu Penycae ar 3ydd Hydref yn y Penycae Inn. Mae’r 
nosweithiau hyn wedi datblygu i fod yn boblogaidd iawn ac yn 

ABERCRAF

PENYCAE

COELBREN



helpu’r achos i gasglu arian ar gyfer diogelu dyfodol ein 
meysydd chwarae. Yn wir, erbyn hyn mae wedi casglu swm o 
£2700. Ardderchog yn wir a llongyfarchiadau mawr iddo, nid 
yn unig am gyrraedd ei garreg filltir bersonol, ond am daflu ei 
hun i mewn i’r fenter. Felly, os ydych yn awyddus i fwynhau 
golygfeydd godidog o Fynydd y Rhigos, ewch amdani. Pen 
blwydd hapus Jack a dymuniadau gorau am y dyfodol. 

HEDLEY HARRIES, Y.H. 
Trist iawn oedd clywed y newyddion am farwolaeth Hedley 
Harries, Heol Aberhonddu. Roedd Hedley yn adnabyddus i 
bawb yn yr ardal fel gŵr ffyddlon y diweddar Irene, tad cariadus 
Julie a Diane, tad yng nghyfraith gefnogol Gary a Steven a 
thad-cu a hen ddatcu tyner i’w wyrion niferus. Cynnyrch ei filltir 
sgwâr oedd Hedley a chofiwn amdano fel cymydog a 
gyfrannodd yn helaeth at fywyd yr ardal. Roedd ganddo 
ddoniau arbennig a gwnaeth iawn ddefnydd o rain wrth 
gyfoethogi’r gymuned oedd mor agos at ei galon. Cofiwn 
amdano hefyd fel mewnwr dawnus Clwb Rygbi Cwmtwrch cyn 
iddo ymuno a’r Gleision. Treuliodd ei yrfa weithiol yng ngwaith 
glo’r Pwll Bach cyn symud i’r Tic Toc ac yna Cwmni Crouch lle 
weithiodd yn ddiwyd am flynyddoedd. Fe fu yn aelod ffyddlon 
o Gyngor y Dref ac roedd ei waith gwirfoddol yn cefnogi’r achos 
yn Nhŷ Croeso yn ddifesur. Melys fydd yr atgofion amdano a 
mawr yw ein cydymdeimlad a’i deulu yn eu colled ar ôl un mor 
annwyl yng ngolwg pawb a gafodd y fraint o adnabod Hedley. 

Y PROP DAN DDAEAR 
Dyma gwestiwn i chi. Pwy oedd y colier diwethaf i wisgo crys 
coch Cymru a hefyd cynrychioli’r Barbariaid? Nawr, cyn i chi 
golli cwsg, mae’r ateb yn eitha’ syml- Anthony Buchanan, Heol 
y Gwaudd. Ganed Anthony yng Nghwmtwrch Isaf a chredwch 

chi neu beidio ei hoff ddiddordeb 
pan yn grwt ifanc oedd pêl 
droed. Chwaraeodd fel golwr i 
dîm Cwmphil Rovers ac yna 
Ystradgynlais ac mae son ei fod 
wedi cael treial gyda’r Swans. 
Ond, yn sydyn iawn, ac yn hollol 
ddirybudd, gwelodd Anthony’r 
golau ac ymunodd a Chlwb y 
Gleision cyn ei ddyrchafu i wisgo 
yn gyntaf crys y Scarlets ac yna 
crys coch ei wlad. Nawr, 
cwestiwn arall. Sut yn y byd 
rwy’n gwybod ei hanes? Yr ateb 
yw drwy ddarllen ei lyfr sydd 
newydd ei gyhoeddi. Yn wir, 
roedd yr achlysur o lansio ei lyfr 
yng nghlwb y Gleision yn 
achlysur i’w drysori. Roedd 

cefnogwyr brwd y gêm wedi ymgynnull ac yn eu plith roedd 
rhai o fawrion y gêm megis Ieuan Evans, Gareth Jenkins, 
Rupert Moon, Phil Davies, Glen Webb a’r seren diweddara 
Liam Williams. Beth yw enw’r llyfr? Wel, fel cyn golier, dim ond 
un teitl sy’n addas- ‘The Buck Props Here.’ Gyda llaw, os mae’r 
llyfr yn llwyddiannus mae unrhyw elw yn mynd tuag at yr apêl 
i achub ein meysydd chwarae. Darllenwch a mwynhewch. 

CROESO I ANNI GRUG 
Llongyfarchiadau mawr i Mr Gareth Hopkin, gweinidog Capel 
Sardis, a’i wraig Eugena, yn sgil genedigaeth ei hwyres 
newydd Anni Grug, merch fach i Trystan ac Elin a chwaer 
annwyl i Tomi. Er bod y teulu yn byw yng Nghaerdydd mae 
ganddynt lawer o ffrindiau yng Nghwm Tawe ac mae pawb yn 
datgan eu dymuniadau gorau i’r teulu bach. Gan fod adeg y 
Nadolig ar y gorwel rwy’n siŵr y bydd Wncwl Llŷr, brawd 
Trystan, yn barod yn paratoi rhestr o anrhegion i’w nith. Efallai 
ci bach! 

CÔR Y GYRLAIS 
Yn y cylchlythyr diweddara mae Cadeirydd y Côr, Richard 
Morgan, yn tynnu ein sylw at sawl elfen briodol. Yn gyntaf, 
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GWAU A CROSIO 
Yn galw ar unrhyw un sy’n gwau neu yn crosio! Hoffech chi alw 
yng Nghlwb y Gough yn Ystradgynlais i gael sgwrs a rhannu 
gwybodaeth am wau neu grosio? Ewch i’r clwb ar Nos Iau am 
7 p.m. Efallai cewch gyfle i ddysgu mwy am y crefftau hyn. Mae 
croeso cynnes i ddysgwyr hefyd er mwyn eu hannog yn y 
grefft. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Siân Edwards ar 
07742 810 851. 
 

 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau mawr i Angharad ac Alex Reid ar eu priodas 
yn Seland Newydd ar 17 Hydref. Mae Angharad, Alex a Mair 
fach yn dechrau pennod newydd gyffrous yn eu bywydau. Mae 
Angharad yn ferch i Malcolm a Christine Morgan, Penrhos, 
Ystradgynlais a hi oedd prif chwaraewr yr utgorn ym Mand 
Pres Ystradgynlais cyn iddi hi symud i Seland Newydd. Mae 
Angharad wedi parhau i ganu’r utgorn mewn band yn ei 
chartref newydd. Dymuniadau gorau i chi fel teulu ar gyfer y 
dyfodol. 

 
 

 

YURI GAGARIN YR YSTRAD 
Dyma stori i chi bori drosto wrth i chi fwyta eich brecwast. 
Rwy’n siŵr eich bod yn cofio’r hanes am Yuri Gagarin, Neil 
Armstrong a John Glenn yn 
hedfan yn eu rocedi drwy’r 
ffurfafen. Wel, fe glywais yn 
ddiweddar am ddyn o’r 
pentref oedd angen dilyn eu 
hesiampl ond yn hytrach na 
theithio mewn roced fe 
benderfynodd ddewis ‘zip 
wire’ a hyrddio ei hun drwy’r 
awyr. Rwy’n cyfeirio wrth 
gwrs at Jack Brittain, Parc 
Tawe, sydd wedi dewis 
ffordd hollol wahanol i 
ddathlu ei ben-blwydd yn 
90 oed. Ie, meddyliwch, yn 
lle mwynhau hufen ia Joe’s 
yn y Mwmbwls neu gêm o 
golff ym Mhorthcawl, fe benderfynodd Jack i wneud rhywbeth 
mwy heriol. Ond, mae rheswm pendant tu ôl i’r fenter yma. 
Mae Jack, fel sawl un arall yn y pentref, wedi ei ysbrydoli i 

PENRHOS

YSTRADGYNLAIS



mae’n croesawi pedwar aelod newydd i’w plith ac yn talu 
teyrnged bwrpasol i Peter Kirk a Teifryn James, dau aelod 
ffyddlon sydd wedi ymddeol ar ôl blynyddoedd o wasanaeth. 
Mae hefyd am ddatgan ei ddiolch i Lyn Evans sydd wedi rhoi’r 
gorau iddi fel llyfrgellydd cydwybodol. Yna, mae yn tynnu ein 
sylw bod y Côr yn edrych ymlaen yn awchus tuag at y 
cyngherddau sydd wedi eu trefnu yn Caterham a 
Bournemouth, yr olaf yn dilyn gwahoddiad oddiwrth 
Gymdeithas Gymraeg y dre. Mae’r Côr hefyd yn brysur yn codi 
arian ac yn cefnogi ymdrech dilys aelod arall sef Peter Carter 
Jones sydd wedi bod yn allweddol yn y dasg o sefydlu cofeb 
yn Fflandrys i anrhydeddu milwyr o Gymru a chollodd eu 
bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn olaf, mae’r Côr yn cofio’n 
ddwys am Alun Vaughan Lewis aelod arall gweithgar a 
ffarweliodd a’r byd yn ddiweddar. Pob hwyl i’r Côr yn y dyfodol. 

FFRIND I’R TEULU BRENHINOL 
Oeddech chi’n gwybod bod 
Margaret Jenkins, Maes y 
Cwm, yn ffrind da i’r Teulu 
Brenhinol? Nag oeddech? Yn 
syth ar ôl darllen yn y papur 
dyddiol bod un o’r Teulu wedi 
priodi, wedi dathlu genedigaeth 
plentyn, yn dost neu hyd yn oed 
wedi marw, mae Margaret yn 
carlamu i siop Cofion Cynnes 
er mwyn prynu cerdyn priodol. 
Mae son ar led ei bod hi wedi 
anfon anrhegion i Harry a 
Meghan yn dilyn eu priodas. Yn 
wir, er mwyn dangos eu 
gwerthfawrogiad o haelioni 
Margaret, mae’r Teulu yn 
rheolaidd yn anfon llythyr neu gerdyn ati yn datgan eu 
diolchiadau. Wn i beth fydd yr achlysur nesaf? 

CYDYMDEIMLO 
Cydymdeimlwn â Miss Megan Hutchings, Ystradgynlais, sydd 
wedi colli ei chwaer yn ddiweddar. Roedd Miss Ann Hutchings 
yn aelod ffyddlon yng Nghapel Tabernacl, Ystradgynlais. Cyn 
ymddeol, roedd yn athrawes Wyddoniaeth yn Ysgol Y Strade, 
Llanelli, ac yn bregethwraig lleyg yn yr ardal. Roedd hi’n berson 
o ffydd gadarn. Gwelwn ei heisiau’n fawr. 

CWIS Y MIS 
1. Ble yn y pentref down ar draws ‘Cae Sammy?’ 
2. Ym mha flwyddyn agorwyd neuadd Les y Glowyr? 
3. Beth oedd y cysylltiad rhwng y cerddorion J. T. Rees a 

Daniel Protheroe? 

ATEBION MIS HYDREF 
1. Y chwaraewr rhyngwladol Anthony Buchanan sydd wedi 

lansio ei lyfr yn ddiweddar. 
2. Mae’r ‘Machine’ i’w weld ar Fynydd y Drum. 
3. Agorwyd Ysgol Sirol Maesydderwen yn 1911.  

 

CYDNABOD DAWN ARBENNIG MIKE JONES 
Mae Mike Jones yn cael ei gyfrif fel un o arlunwyr mwyaf 
athrylithgar ein cenedl a’n cyfnod. Gan ei fod yn frodor o 
Godre’rgraig mae’n briodol ac yn weddus ein bod fel 
cymdogaeth yn Ystalyfera yn cydnabod ei ddawn ryfeddol. 

Cafodd Mike ei godi yn nhafarn y ‘’Bird in hand’’, 
Godre’rgarig yn fab i Edna a John (neu Shôn y Bird). Ers yn 
ifanc darganfuwyd fod ganddo ddawn eithriadol fel arlunydd a 
datblygodd y ddawn honno dros y blynyddoedd, yn enwedig 
wrth i Josef Herman a Will Roberts ddylanwadu arno. Am 
hynny mae galw mawr ar ei ddarluniau. Erbyn heddiw mae 

YSTALYFERA

Mike wedi cynnal nifer o arddangosfeydd o’i waith. Yn wir, yn 
ddiweddar cynhaliwyd arddangosfa o’i waith yn Nhŷ’r Gwrhyd, 
Pontardawe a chafodd derbyniad gwresog iawn gan bobl o bell 
ac agos. Trefnwyd yr arddangosfa gan Gareth Richards a 
mawr yw ein diolch i Gylch Darllen Cwmtawe am eu 
cefnogaeth fel stiwardiaid adeg oriau agor yr arddangosfa. 

Pobl gyffredin yw diléit ac arbenigedd Mike, sef cymeriadau 
a gweithwyr y diwydiannau trymion yng nghwm Tawe. Y bobl 
hynny mae ein beirdd a’n llenorion wedi canu amdanynt ers 
tro. 

O ddiddordeb i ni yn y parthau hyn, rhai misoedd yn ôl, fe 
gyhoeddodd aelodau Cylch Darllen Cwmtawe lyfr yn dwyn y 
teitl Wrth eu gwaith. Ymgais yw’r llyfr i bortreadu ac i gyfuno 
cymeriadau Cwmtawe mewn gair a llun. 

Enghraifft wych o’r hyn a geir yn y llyfr yw ‘r dyfyniad o waith 
Islwyn Williams, Ystalyfera lle mae’n sôn am ei dad. Ochr yn 
ochr â llinellau Islwyn mae un o ddarluniau Mike, sy’n briodol 
i’r dyfyniad: 

“Un o’m hatgofion cyntaf am fy nhad oedd ei weld yn darllen. 
Darllenai yn wastadol, bob nos yn gyson wrth y tân, y lamp oel 
wrth ei benelin ar y bwrdd, ei draed wedi’u croesi ar y ffender 
.... ei wyneb myfyrgar, rhychiog, ei wallt llwydwyn aflêr, a 
chrychau bach yn y bwlch rhwng ei aeliau. 

Ie, darllenwr oedd fy nhad 
a byd llyfrau oedd ei fyd. Nid 
oedd ganddo syniad sut i 
gyweirio tegan neu bâr o 
esgidiau na thorri gwallt y 
plant.” 

Ar ddau gyfrif, rydym am 
longyfarch Mike yn 
dwymgalon iawn. Yn gyntaf 
am ei arddangosfa yn Nhŷ’r 
Gwrhyd rhai wythnosau’n ol. 
Cafodd ei edmygwyr gyfle i 
fwrw golwg ac i werthfawrogi 
casgliad helaeth o’i luniau, a 
hynny mewn un lle. Ac yn ail, 
ei longyfarch ar iddo ddathlu pen-blwydd nodedig yn 
ddiweddar. Manteisiwn ar y cyfle hefyd i ddymuno’n dda i Mike 
i’r dyfodol. Boed iddo gael nerth ac iechyd i ddal ati i ddarlunio 
am flynyddoedd i ddod ac edrychwn ymlaen at weld rhagor o’i 
waith yn cael eu harddangos. Pob dymuniad da Mike. 

 

 
Y TABERNACL 

CYMDEITHAS RUTH A NAIOMI 
Cafwyd prynhawn diddorol iawn yng nghwmni Alun Griffiths ar 
11 Hydref. Bu Alun yn brifathro yn Ysgol Cefn Saeson, Castell-
nedd, ond ers ymddeol mae’n mwynhau gweithio’n wirfoddol 
fel archifydd i Gymdeithas Hanesyddol Clydach. 

Testun ei sgwrs i ni oedd 
hanes bywyd Philip Morgan, y 
gŵr nodedig fu’n gyfrifol am godi 
adeiladau Gwaith Nicel y Mond 
a thai i’r gweithwyr gan ddechrau 
ar Deras Nicel (Heol y Lôn 
heddiw), Heol y Parc, Heol Vera 
a Sunnybank. 

Cwblhaodd Alun gofiant i 
Philip Morgan yn Ionawr 2020 ac 
yn wir mae’n werth ei ddarllen. 

Sbardun yr holl ymchwil oedd 
darganfod ”Sextant” - mesurydd 
onglau mewn cas bach lledr yng 
Nghanolfan Adnoddau’r Gymdeithas (1900) - rhodd gan ŵyr 
Philip Morgan - a dyna chi! 

PONTARDAWE
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Roedd yn amlwg yn ddyn uchel ei barch ymhlith ei weithwyr 
a’i gymdeithas a chomisiynwyd portreadau ohono a’i wraig 
Elizabeth. 

Diolch i Alun am brynhawn addysgiadol a difyr iawn. 
Edrychwn ymlaen at 9 Tachwedd pan fydd Janet Evans yn 
dangos i ni sut i drefnu torchau Nadolig a byddwn yn dathlu 
pen blwydd arbennig Meinir Williams yn 90! 

DIOLCHGARWCH 
Roedd y capel yn edrych yn brydferth iawn wedi ei addurno ar 
3 Hydref ar gyfer ein “Cwrdd Diolchgarwch” o dan ofal y 
Parchedig Clive Williams a oedd hefyd mor garedig a 
chwarae’r piano tra bod Susan ar ei gwyliau. 

ARDDANGOSFA LWYDDIANNUS 
Ymfalchïwn yn llwyddiant arddangosfa Mike Jones yn Nhŷ’r 
Gwrhyd yn ddiweddar ac yntau’n dathlu ei ben-blwydd 
arbennig yn 80 oed. Ymwelodd dros 200, a phrynu gwaith celf 
Mike, rhai mor bell â Chaerdydd a Chaerfyrddin. Roedd 
enghreifftiau cynnar o ddawn yr arlunydd i’w weld ac roedd 
‘Craig y nos’ a ‘Matilda’ yn hynod boblogaidd ac yn dangos 
crefft meistr. 

 
Mike yn trafod un o’i ddarluniau o’r gweithiwr stîl a’r glöwr. 

DYMUNO’N DDA 
Estynnwn ein dymuniadau gorau i bob un o’n haelodau sydd 
ar hyn o bryd ddim yn mwynhau’r iechyd gorau ond mae’n dda 
clywed bod Owen a Christine yn dechrau gwella o’r Cofid. 
  
07.11.21 - Y Parchg Clive Williams (Cymundeb); 14.11.21 - Mr 
Rhodri Phillips; 21.11.21 - Y Parchg Clive Williams; 28.11.21 - 
Dr Phil Davies. 

MERCHED Y WAWR, PONTARDAWE 

 
Ar 20 Medi cawsom sgwrs ddifyr iawn gan Dewi Lewis ar hen 
grefft o’r dyddiau gynt, sef 
saernïo celfi llechi gan 
chwarelwyr yn eu hamser 
sbâr. Gwelsom 
enghreifftiau o asyn dal 
drws (door stop), 
gwyntyll, esgidiau, llyfrau 
a chrawiau (fences). 
Defnyddir y llechi hefyd i 
wneud cerrig beddau a 
llefydd tan.  

Mae tair llechen gerfiedig ffermdy Bryn Twrw, Tregarth (llun 
uchod) ymysg y mwyaf a gofnodwyd. Mae diben arbennig i’r 
llechi yma, sef cofnodi symudiadau’r planedau a’r comedau yn 
y nen. Fe’u cerfiwyd yn berffaith i’r manylion lleiaf gan ddangos 
meintiau cymharol y planedau a’u llwybrau, esboniadau ar 
ddiffygion yr haul a’r lleuad a darluniau gwreiddiol o Arwyddion 
y Sidydd. Cymraeg yw’r iaith a ddefnyddir ar gyfer yr holl 
esboniadau cymhleth. Dau frawd Thomas a William Jones fu’n 
gyfrifol am y gwaith celf yma. Ceir y dyddiad 1838 ar y llechi. 

Mae llechi Blaenau Ffestiniog, Bethesda a Dyffryn Nantlle 
wedi toi’r holl fyd ac yng Ngorffennaf 2021 cafodd ardaloedd 
llechi Gwynedd eu dynodi’n Safle Treftadaeth UNESCO. 

Sgwrs wych i ddechrau’r tymor newydd, gan berson 
gwybodus a chyfeillgar iawn sydd yn gallu trosglwyddo ei 
neges mewn modd ardderchog. Diolch Dewi am y gymwynas. 

Da dweud bod pum aelod newydd wedi ymaelodi a’r 
gangen. 

CYLCH DARLLEN CWM TAWE 
Fore Gwener 22 Hydref braf oedd croesawu’r Uwch 
Ddarlithydd Dr Rhiannon Marks o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 
Caerdydd i’n plith i drafod elfennau ar waith yr awdur a’r bardd 
toreithiog Mihangel Morgan. Cawsom awr ddifyr yn gwrando 
ar Rhiannon yn trafod rhai o agweddau ar waith Mihangel 
Morgan gan gyfeirio yn benodol at rai o’i gyfrolau. Cafwyd 
cyflwyniad cartrefol a hamddenol gyda digon o hwyl yn y 
sgwrsio. Bu’r Cylch eisoes yn darllen a thrafod tair o gyfrolau 
Mihangel Morgan. Cafwyd trafodaeth ddifyr yn dilyn cyflwyniad 
Rhiannon a phawb wedi mwynhau’r gwmnïaeth a’r cyfle i rannu 
eu sylwadau. Mawr yw ein diolch i Dŷ’r Gwrhyd ac i Rhiannon. 

FFARWELIO Â LAURA 
Trist oedd gweld Laura Hughes yn gadael Tŷ’r Gwrhyd i weithio 
yng Ngholeg Penybont-ar-Ogwr. Cyflwynodd Cylch Darllen 
Cwm Tawe rodd iddi ar ei diwrnod olaf gan ddiolch iddi am ei 
chefnogaeth a’i chroeso twymgalon bob amser. 

 
Ann Davies, Delma James, Laura Hughes a Jane Davies 

SOAR 

TACHWEDD AM 10.30 A.M. 
  7: Mrs Margaret Jones 
14: Mr Eifion Walters  
21: Y Parchg Dafydd Andrew Jones 
28: Y Parchg Pam Cram 

RHAGFYR AM 10.30 A.M. 
  5: Mr Mansel Jones 
12: Mrs Siân Anthony 
19: Mr Eilir Jones 

Trist oedd clywed y newyddion am farwolaeth Rosalind Jones 
ar Sul, 11 Medi yn 87 mlwydd oed ar ôl cyfnod byr yn yr ysbyty. 
Yn briod annwyl i’n blaenor Tom Jones, yn fam gariadus i’w 
phlant, mam-gu a hen fam-gu hoffus. Bu’n aelod ffyddlon yn 
Soar y rhan fwyaf o’i hoes. Yn enedigol o’r Garnant, bu’n nyrs 
gofrestredig y wladwriaeth (SRN) yn yr ardaloedd yma ac yn 
aml iawn clywyd tystiolaeth am ei hymdrechion i fynd uwchlaw 
a thu hwnt i alwad ei dyletswydd dros ofal y claf. Diolchwn am 
ei hymroddiad a’i chwmni ar y daith a chydymdeimlwn â’r teulu 
ar adeg anodd. 
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Cynhaliwyd yr angladd ar 29 Hydref yn Amlosgfa Margam 
a hynny o dan ofal y Parchg Euros Jones Evans.  

Bydd Urdd Gwragedd Tref Pontardawe (Pontardawe 
Townswomens Guild) yn parhau i gwrdd yn Festri Soar ar 3 a 
24 Tachwedd. Am fwy o fanylion cysylltwch â Pat Evans (07968 
274787 / 01792 864043). 

EGLWYS MOUNT ELIM 
Lleolir Eglwys Efengylaidd Mount Elim ar Heol Aberhonddu ym 
Mhontardawe. Rydym yn cwrdd dwywaith ar y Sul, am 10.30 
a.m. a 6 p.m. ac mae trawstoriad o bobl o Bontardawe a’r ardal 
yn dod, o bob oedran a chefndir. Mae’r gymdeithas yn glos a 
chyfeillgar ac mae croeso cynnes i bawb. 

 
Newyddion da Iesu Grist yw canolbwynt yr eglwys a chredwn 
ei bod yn neges o gariad a maddeuant sy’n rhoi gobaith i bob 
person ac yn parhau i gyffwrdd pobl heddiw. 

Er mai Saesneg yw iaith yr eglwys mae naws Gymreig i’r 
holl gyfarfodydd. Mae canran dda o’r aelodau, a’r gweinidog, 
yn siarad Cymraeg, ac felly mae digon o gyfle i gymdeithasu a 
sgwrsio drwy’r Gymraeg. 

Ar wahân i’r oedfaon ar y Sul rydym yn cynnal nifer o 
gyfarfodydd yn yr eglwys yn ystod yr wythnos: 

• ‘Clwb Ponty’ ar gyfer plant ysgol gynradd, ddydd Mawrth 
am 5.30-6.15 p.m.  

• ‘Impact Youth’ ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd, ddydd 
Mawrth am 7.00-8.00 p.m.  

• ‘Busy Bees’ ar gyfer babanod a phlant bach a’u 
rhieni/ofalwyr, ddydd Iau am 9.30-10.30 p.m. 

Fel pob rhan o’r gymdeithas bu cyfnod clo Covid-19 yn her i ni 
fel eglwys, ond trwy’r cyfan cawsom ein cymell i fagu sgiliau a 
datblygu technoleg newydd. Bellach mae gennym sianel 
YouTube a gallwch wrando ar y recordiau ac oedfaon 
diweddaraf yno. Mae’r Cwrdd Gweddi yn dal i fod ar Zoom 
nosweithiau Mercher am 7 p.m. Trowch i’n tudalen Facebook 
neu wefan am ragor o wybodaeth am yr eglwys – 
www.mountelim.org 

Rydym wedi casglu bocsys esgidiau wedi eu llenwi ar gyfer 
Apêl Nadolig Blythswood, ac edrychwn ymlaen at 
ddigwyddiadau’r Nadolig: 

• Cwrdd Carolau Cymraeg am 4 p.m. ar 5 Ragfyr 
• Cwrdd Carolau dan olau cannwyll am 4 p.m. ar 19 Ragfyr 
• Oedfa Nadolig i’r Teulu am 10 a.m. ddydd Nadolig 

Beth am alw heibio? Gallwn sicrhau y byddwch yn cael croeso 
cynnes. 

Y GANOLFAN DREFTADAETH 
Thema’r arddangosfa yn y Ganolfan ym mis Tachwedd yw 
‘Cofio’. Bydd yn deyrnged addas i’r sawl a gollwyd yn y Rhyfel 
Byd Cyntaf, 1914-1918. 

Mae hefyd yn ganmlwyddiant codi’r gofeb o flaen Canolfan 
y Celfyddydau yng nghanol Pontardawe. Dadorchuddiwyd y 
gofeb hon ar 1 Medi, 1921 i gofio’r cant a chwech o ddynion a 
gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Mawr. 

Hefyd, bydd yr arddangosfa yn coffau canmlwyddiant y 
Lleng Prydeinig a sefydlwyd yn dilyn y rhyfel ym mis Mai 1921. 

MIS RHAGFYR YN Y GANOLFAN 
Mae Rhagfyr yn amser arbennig iawn yn y Ganolfan yr adeg 
hon bob blwyddyn. Bydd cyfle i brynu addurniadau 

Fictorianaidd, dod o hyd i anrhegion unigryw ar stondinau ‘pop-
up’ a phrofi croeso twymgalon. 

Ar 4 Rhagfyr bydd ffair grefftau eto yn gyfle i brynu pethau 
anghyffredin ar gyfer y Nadolig gydag adloniant a 
cherddoriaeth. 

Yn yr ardal arddangos, bydd cyfle am lun Nadoligaidd gan 
y ffotograffydd Ffion Davies. 

I gloi’r dathliadau Nadoligaidd, bydd Cwmni Theatr 
Lighthouse yn llwyfannu perfformiad o ‘A Child’s Christmas in 
Wales’ gan Dylan Thomas ar 18 Rhagfyr. Bydd dau berfformiad 
yn y prynhawn - 2 p.m. a 3.30 p.m. Tocynnau: £5 yr un. 

Croeso cynnes i bawb i brofi naws y Nadolig yn eich 
Canolfan Treftadaeth leol yma ym Mhontardawe. 

 
CLOD 
Rydym bob amser yn ymfalchïo yn llwyddiant plant y pentre’ 
ac yn ddiweddar daeth gwybodaeth fod Gerallt, mab Eric a 
June Owen, Teras y Rheilffordd, wedi ei benodi yn rheolwr 
gyfarwyddwr twyll seiber dros Awstralia, Seland Newydd ac 
Ynysoedd y Philippines, i gwmni Kroll - dyrchafiad haeddiannol 
i un â chymaint o arbenigedd yn y maes. Mae Gerallt yn byw 
yn Singapore ond heb golli cysylltiad â’r pentre’ â’i wlad. 
Llongyfarchiadau. 

HEN OED 
Cafwyd prynhawn pleserus iawn ar 13 Hydref yn y Plough, 
Rhosmaen - pawb yn mwynhau’r sgwrsio a’r ciniawa. Yng 
nghyfarfod mis Tachwedd bydd y gangen yn croesawu 
ymweliad gan gynrychiolydd Aurora Holistic Therapy am 2 o’r 
gloch. 

Yna ar 8 Rhagfyr bydd Martin a’r criw yn paratoi cinio 
Nadolig i’r aelodau yn y Neuadd. 

NEUADD Y PENTRE’ 
Enillwyr y Clwb Cant: Gillian Davies, Kevin Jones, John 
Davies. 

Ar 12 Tachwedd am 2 o’r gloch cynhelir Gwasanaeth Coffa. 
Bydd y trefniadau yn nwylo Mr Royden Morgan. 

 

 

COLLI CYN-WEINIDOG 
Blin gennym gyhoeddi marwolaeth y Parchedig Gerwyn Jones. 
Cawsom weinidogaeth gref ganddo, gan ofalu am ei braidd am 
y 17 mlynedd buodd ar yr Allt-wen. Yn flynyddol bu ei 
anerchiadau yn Adroddiad yr Eglwys yn amserol a chadarn 
iawn. Cafodd afiechyd am flynyddoedd maith a brwydrodd yn 
ddewr a chafodd gofal da gan ei deulu. Yn ystod y clo mawr, 
yn wythnosol am ddeunaw mis, danfonodd myfyrdodau at 
aelodau Tabernacl, Porthcawl a mawr oedd eu 
gwerthfawrogiad, a diolch am hynny.Cydymdeimlwn gyda’r 
teulu oll yn eu colled. 

TEYRNGED I DILWEN WILLIAMS 
Un o blant Rhyd-y-fro oedd Dilwen, a’r unig ferch gyda thri 
brawd: David, Arthur Brinley a Roy. Roedd Rhyd-y-fro ei 
magwraeth yn bentref ar y naill law yn gymuned amaethyddol 
wledig a hefyd Cwmtawe ddiwydiannol gyda meysydd glo a’r 

YR ALLT-WEN

CWMLLYNFELL

Ffrindiau Ysbyty’r Gymuned, Ystradgynlais 

Mae angen aelodau newydd ar bwyllgor y Ffrindiau. 
Os oes diddordeb gennych ymuno, fe’ch croesewir i’r 

cyfarfod nesaf am 5 o’r gloch yn yr Ysbyty ar  
nos Iau, 25 Tachwedd.
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diwydiant haearn. Roedd y pentref gyda chyfartaledd uchel yn 
siarad Cymraeg a byddem bob amser yn dotio at gyfoeth ei 
hiaith lafar ac ysgrifenedig. Pwy nad anghofia ei hysgrifen 
ddestlus? 

Gweithiodd am gyfnod mewn siop hetiau a does ryfedd ei 
bod bob amser yn gwisgo’n osgeiddig. 

Priododd a Sidney o’r Alltwen yng Nghapel Saron, Rhyd-y-
fro lle cafodd ei bedyddio a’i derbyn yn aelod ac yno y cleddir 
ei gweddillion. Bu iddynt ymgartrefi yn Gwyn Street lle y 
ganwyd a magwyd Dafydd. Ymaelododd yn yr Alltwen a Sidney 
yn grefftwr da ac yn barod i gyflawni gwaith angenrheidiol ar y 
Capel. Ymdaflodd Dilwen i holl weithgarwch y Capel a than y 
clo mawr yn ffyddlon i bob oedfa. Dyna un o nodweddion 
amlwg ei ffyddlondeb i oedfaon ac i’r Chwaeroliaeth. Nodwedd 
arall Dilwen a’i hysbryd oedd ei defosiwn a’i hosgo addolgar. 
Roedd yn hynod o haelionus i’r Achos ac i fudiadau elusennol 
ac i bawb. Pwy ohonom na chafodd brofi o’i charedigrwydd? 

Roedd ganddi gonsyrn mawr am bobl ac yn holi hynt a 
helynt yr aelodau yn gyson. Rhoes wasanaeth am flynyddoedd 
i gangen Pontardawe o’r WRVS gan fynd yn gyson yn Ysbyty 
Treforys gyda’r troli o gwmpas y wardiau. 

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf bu’n hollol gaeth i’w 
chartref a Dafydd a hithau yn pwyso ar ei gilydd a’i hawydd i 
gadw at ei hannibyniaeth ac fe gafodd ei dymuniad a huno yn 
dawel yn ei hoff gadair. 

Dewiswyd i ddarllen yn gyntaf Salm 84, lle mae’r Salmydd 
yn hiraethu am gael mynd i’r deml ac yn ymhyfrydu yng 
nghymdeithas ei gydaddolwyr. Hiraethodd Dilwen yn fawr am 
y cwrdd yn ystod y ddwy flynedd olaf yma ac er inni weddïo 
gyda’n gilydd ar yr aelwyd doedd dim yn rhagorach na chael 
bod yn ei sedd. Mae Ioan yn ei epistol yn son am y profiad o 
glywed a gwrando, a gweld a theimlo’r hyn oedd o’r dechreuad 
ac am y gymdeithas a’n cymdeithas ni yn wir sydd gyda’r Tad 
a’i Fab Ef Iesu Grist: y koinonia. 

Ar hyd ei hoes faith cyfrannodd Dilwen i’r gymdeithas a 
derbyn llawer hefyd a bydd ei lle yn wag yng nghymdeithas y 
Capel. 

Meddai’r emyn: 

Awr o’th bur gymdeithas felys, 
awr o weld dy wyneb pryd 
sy’n rhagori fil o weithiau 
ar bleserau gwag y byd: 
mi ro’r cwbwl 

am gwmpeini pur fy Nuw. 
Mae Dilwen bellach wedi ymuno a llu o’i hanwyliaid yn y 
gogoniant, a llewyrched goleuni gwastadol arni. Er cof am 
Dilwen ac er cysur i Dafydd a’r teulu. Ac er gogoniant i Dduw. 

Gareth Morgan Jones 
RYGBI PAWB 
Mae Thomas Edwards, ŵyr Andrea a Keri Jones a gor-nai Beti 
Williams (Coventry) yn gapten ar dîm rygbi Coleg Llanymddyfri. 
Ymddangosodd yn ddiweddar ar y rhaglen deledu Rygbi Pawb 
lle sgoriodd cais. Mae e’n dilyn ei ddatcu Keri, a enillodd sawl 
cap dros Gymru, yn chwarae ar yr asgell. Dymuniadau gorau 
iddo i’r dyfodol.  

Hefyd dymunwn wellhad buan i Keri sydd wedi derbyn llaw 
driniaeth yn ddiweddar. 

GWOBR 
Mae cyfres S4C Bethesda: Pobol y Chwarel wedi ennill gwobr 
yng ngwyl New York TV and Film sydd yn anrhydeddu cynnwys 
o bob hyd a ffurf o dros 50 o wledydd. Enillodd y wobr efydd 
yn y categori i raglenni dogfen Portreadau Cymunedol. 

Cyfres pry ar y wal oedd hon, yn dathlu pobol y pentref, ac 
yn clustfeinio ar beth oedd yn digwydd yn eu bywydau. 

Cyfarwyddwr y gyfres oedd Rhodri, mab Nest a Gwynfor 
Davies, Pen-yr-alltwen a dywedodd - “Ym Methesda buon ni’n 
lwcus i ddarganfod y rhyfeddol yn lleol, ac mae’r ffaith bod 
lleisiau’r filltir sgwâr wedi ennill llwyddiant rhyngwladol yn 
destament i ysbryd unigryw trigolion Dyffryn Ogwen. Fel 
cyfarwyddwr y gyfres rwy’n falch iawn o hynny”. 

 
CYDYMDEIMLAD 
Trist yw cofnodi marwolaeth Mrs Betty Dykes, Heol Castell-
nedd, Rhos, gweddw’r diweddar Elwyn Dykes. Cydymdeimlwn 
â’r teulu oll yn eu galar o golli mam, mam yng nghyfraith a 
mam-gu annwyl. 

Cydymdeimlwn hefyd ag Owain a Judith Lewis a’r teulu, 
Heol Newydd, Gellinudd ar golli mam, mam yng nghyfraith, 
mam-gu a hen fam-gu annwyl. Roedd Mrs Lewis yn gant ac 
un flwydd oed a chafodd y gofal gorau posibl gan Owain a 
Judith am flynyddoedd lawer. 

Ganol fis diwethaf bu farw Rosalind Jones, gwraig Tom. Bu’r 
ddau yn byw am flynyddoedd ar Heol Newydd, Gellinudd ac 
yno magwyd eu plant, Carwyn, Bethan a’r diweddar Alun. 
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant at y teulu yn eu colled a’u 
galar.  

GWELLHAD BUAN 
Gwellhad buan iawn i Mrs Chris Morgan, Lôn Catwg, Gelli-
nudd sydd wedi treulio cyfnod yn yr ysbyty yn ddiweddar. 

CLWB PÊL-DROED RHOS 
Mae Clwb Pêl-droed Rhos yn 
mynd o nerth i nerth gyda nifer 
y chwaraewyr ymhob ystod 
oedran yn cynyddu. Bu’r clwb 
yn cefnogi’r ymgyrch 
genedlaethol ‘Dangos y cerdyn 
coch i hiliaeth’ yn ystod mis 
Hydref. Neges y clwb yw, 
‘dangoswch y cerdyn coch i 
hiliaeth a dathlwch gyfraniad 
pob unigolyn sy’n brwydro i 
sicrhau bod pêl-droed yn gêm 
gynhwysol beth bynnag yw ei 
gefndir’.   
 

 
SARON 
Da oedd cael Dr John Roberts yn ôl i bregethu ar Sul 12 Medi 
ar ôl ei dostrwydd. Y mae hefyd wedi ysgrifennu cyfrol arall, 
sef “Paul the Apostle”. 

Ar y 10fed cafwyd cwrdd diolchgarwch o dan ofal Eifion 
Walters, hefyd daeth nifer o ffrindiau un o’r aelodau, sef Audrey 
Williams i’r capel i ddathlu ei phen blwydd yn 90 oed . 

Diolch i Christopher Terry am farnisho’r drws a chadw llygad 
ar yr adeilad dros gyfnod y clo. 

MARWOLAETHAU 
Yn dawel yn ei chartref bu farw Mrs Dilwen Williams yn 94oed, 
mam David Richard. Yn sydyn hefyd bu farw Colin yn 62 oed, 
mab John a Jeanette Jones a brawd Glyndwr, Waun Penlan. 
Hefyd bu farw Jos Evans, brawd Helen George, Waun Penlan. 
Estynnwn ein cydymdeimlad i’r tri theulu yn eu galar. 

CAPEL Y BARAN 
Petasai rywun, ar ddamwain, wedi dod i’r capel ar y Sul cyntaf 
o Hydref byddai’r drws ar glo a’r adeilad yn wag. Roedd y 
pregethwr y Parchg Gerald Jones yn sâl, a nifer o’r ffyddloniaid 
i ffwrdd, ac ar ben y cyfan rhagolygon y tywydd yn wael. Felly 
penderfynwyd gohirio’r oedfa ac er nad oedd neb yno, rhywsut 
roedd y meini llonydd yn dystion tawel fel y maen oedd ar y 
bedd gwag yn yr ardd gynt yn dyst i’r atgyfodiad. Yn ôl Luc pan 
ddywedodd y Phariseaid wrth Iesu am gau pen y disgyblion 
oedd yn tystio amdano. Ei ymateb ef oedd: “rwy’n dweud 

RHYDYFRO

RHOS A GELLI-NUDD
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wrthych os bydd y rhain yn tewi bydd y cerrig yn gweiddi”. Neu 
fel y dywed John Stott “these stones will shout’’. Gobeithio 
bydd popeth yn ôl i normalrwydd erbyn Sul cyntaf o Dachwedd. 
Bydd oedfa mis Tachwedd o dan arweiniad y Brawd Jeff Reed 
a mis Rhagfyr o dan ofal yr aelodau a chyfeillion yr achos. 
Bydd pob oedfa ar y Sul cyntaf o’r mis am 2.30 p.m. Croeso 
cynnes i bawb. 

 

 
LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau i Cerian 
Medi Williams ar raddio o 
Brifysgol Aberystwyth yn y 
Cyfryngau. Mae Cerian yn 
ferch i Tracey a Jeff Williams 
ac yn wyres i Brian ar 
ddiweddar Carole Longden. 
Pob lwc iddi yn ei swydd 
newydd yn gweithio i 
Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru. Edrychwn 
ymlaen at y seremoni raddio 
yn 2022. 

EGLWYS Y SANTES FAIR 

 
Llun o arweinydd Capel y Nant a Swyddogion Eglwys y 

Santes Fair a’r Parchg Bev John 

Hyfryd oedd cael y fraint o gwmni Robat Powel, Dewi ac 
Annette Hughes o Gapel y Nant yn oedfa Eglwys y Santes Fair 
yn Neuadd y Gymuned ar fore Mercher, 20 Hydref. 
Trosglwyddodd Robat rodd oddi wrth Capel y Nant tuag at 
Gronfa Adeilad yr Eglwys. Edrychwn ymlaen at ymuno yng 
nghyfarfodydd Cytûn cyn bo hir. 

 
Cyflwyno rhodd i Liz a Mike Diment 

Yr oedd tristwch yn ein calonnau ni ar fore Mercher, 20 Hydref 
yn oedfa Eglwys Santes Fair yn Neuadd y Gymuned. Bydd Liz 
a Mike Diment yn ymadael fel aelodau, ac yn symud i Wlad yr 
Haf i fyw yn agosach at eu plant. Mae’n golled fawr i’r Eglwys. 
Mae’r ddau ohonynt wedi bod mor weithgar. Mae Mike wedi 
bod yn Warden y Ficer am nifer o flynyddoedd. Liz wedi cael 

CLYDACH

ei magu yng Nghlydach ac fel y dywedodd “Gallwch fynd â’r 
ferch allan o Glydach ond ni allwch fynd a Clydach allan o’r 
ferch.” Byddwn yn gweld eu heisiau, nid yn unig fel aelodau 
ond ffrindiau hefyd. Cyflwynodd Swyddogion yr Eglwys rodd 
ariannol a llun yr Eglwys iddynt. Dymunwn yn dda i’r ddau, 
iechyd a hapusrwydd yn eu cartref newydd a bendith Duw 
arnynt. 

Deallwn fod y gronfa wedi cyrraedd £47,000. 

MERCHED Y WAWR 
Dyma lun o Flodau Gobaith a baratowyd gan aelodau o 
Ferched y Wawr, Gorllewin Morgannwg ac ambell iâr fach yr 
haf o waith Iris Williams - sioe i’w ryfeddu. 

Cyfarfu aelodau 
o Ferched y Wawr, 
Clydach ar 
ddechrau Hydref yn 
Neuadd y Nant o 
dan reolau Covid. 
Roedd yn noson 
arw iawn ond braf 
oedd gweld bod 
pymtheg o aelodau 
wedi mentro. Roedd 
yn braf cwrdd 
unwaith eto wyneb 

yn wyneb. Croesawyd pawb gan Jean Bowen, ein cyn lywydd. 
Eleni bydd gennym drefn wahanol gydag aelodau gwahanol 
yn llywyddu’r cyfarfodydd misol. Roedd yr Ysgrifennydd yn 
ddiolchgar iawn am help a chefnogaeth yr aelodau yn ystod y 
deunaw mis diwethaf. Cafwyd cyflwyniad pwynt pŵer gan 
Annette yn olrhain amcanion y mudiad ac ychydig luniau o 
weithgarwch diweddar. Manteisiwyd gan nifer o aelodau ar y 
sesiynau ar Zoom yn ystod y cyfnod clo ac sydd yn parhau. 
Roedd ymweliad Annette ag arddangosfa ar Fagiau yn 
Amgueddfa V & A yn Llundain wedi ei sbarduno i siarad 
ychydig am yr arddangosfa ac am fagiau yn gyffredinol gan 
ddangos bagiau diddorol o’i heiddo. Fe rannodd eraill o’r 
aelodau storiâu diddorol am eu bagiau hwythau hefyd. 

Edrychwn ymlaen mis nesaf i gael cwmni Bethan Murphy 
gyda chrefftau Nadolig a chinio Nadolig ar 21 Rhagfyr yn y 
prynhawn. 

PEN-BLWYDD HAPUS 
Mae wyneb Les yn adnabyddus i bobl 
ardal Clydach yn arbennig am ei ddawn 
gerddorol. Bu Les yn byw yng 
Nghlydach gyda Jane ei wraig. 
Llongyfarchiadau iddo ar ddathlu ei ben-
blwydd yn 90 oed yn ddiweddar. 
Dathlodd ei ben-blwydd gyda John y 
mab a’i deulu ym Mhontypridd. 

CYDYMDEIMLO 
Trist iawn oedd clywed am farwolaeth sydyn Gethin Edward 
Jones yn 55 oed. Roedd gan Gethin fusnes ei hunan ac yn 
weithiwr diwyd iawn. Roedd yn mwynhau campau fel Iron Man 
ac wrth ei fodd yn seiclo. Bu farw yn sydyn tra ar wyliau seiclo 
yn Ffrainc. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda’i rieni Meinir a 
John Edward, Delyth ei chwaer a’r teulu oll yn eu colled a’u 
hiraeth. 

CAPEL Y NANT 
Dewiswyd dwy elusen eto ar gyfer ein gwaith. Yr elusen leol 
yw ‘Mind Abertawe’ a’r un ryngwladol yw ‘Lawrence’s 
Roundabout Well’ - elusen sy’n cael plant i chwarae ar 
chwyrligwgan er mwyn pwmpio dŵr i’r tanc. Sefydlwyd yr 
elusen i gofio am fachgen a fu farw yn wyth oed. Roedd yr 
ymateb yn arbennig ac erbyn hyn mae nifer helaeth ohonynt 
ar hyd a lled Affrica. 

Cynhaliwyd bore coffi yng nghartref Dewi ac Annette i godi 
arian - roedd yn dipyn o risg i wneud hyn ond roedd y tywydd 
yn ffafriol. Codwyd dros £200. Diolch i bawb am eu cefnogaeth. 
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Rhai o aelodau Grŵp Eglwys a Chymdeithas 

NEWID HINSAWDD 
Cafwyd ymateb i’n llythyru ynglŷn â’n hofnau am newid 
hinsawdd. Cafwyd ymateb o’r Cabinet yn Llundain a hefyd 
oddiwrth Julie James ein Gweinidog Newid Hinsawdd. Bydd 
rhai ohonom yn ymuno gyda dydd o weithredu byd-eang ar 6 
Tachwedd ar Sgwâr y Castell yn Abertawe. 

Llongyfarchwn Nel Richards ar gael ei dewis i gynrychioli 
Cymru fel gohebydd ifanc yr hinsawdd gyda’r amser sy’n 
arwain i fyny at COP26 yng Nglasgow. 

Rwy’n siŵr bod Nel wedi bod yn dathlu gyda’i mamgu Ray 
Rees oedd yn 80 oed yn ddiweddar. 

 
NEWID YR ARWEINYDDIAETH 
Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf yr ydym wedi cael bendith 
fawr o fod dan arweinyddiaeth Robat Powell. Rydym yn 
ddiolchgar iawn iddo fel eglwys am ei waith diffuant yn ein 
harwain.  

Oherwydd prinder gweinidogion ac aelodaeth ac adnoddau 
yn rhy brin i’w cynnal beth bynnag mae’n amlwg 
bod llawer mwy o gyfrifoldeb yn disgyn ar 
ysgwyddau’r aelodau. 

Nid band un dyn yw’r eglwys ac mae’n 
her iddynt yn y dyddiau hyn i edrych 
ymlaen at y dyfodol. Ein braint dros yr 
efengyl yw gwneud hyn. Mewn cwrdd 
eglwys yn ddiweddar dymuniad yr eglwys 
oedd parhau gydag Arweinydd. 
Cydsyniodd Dr Fiona Gannon i fod yn 
Arweinydd Tîm. Mae hyn yn golygu bod angen 
pobl o’i chwmpas a fydd yn barod i drefnu rhannau o’r gwaith. 

Cadarnhaodd yr eglwys eu swyddogion yn Eurig Davies - 
Cadeirydd, Robat Powell - Ysgrifennydd, Fiona Gannon - 
Ysgrifennydd Cyhoeddiadau ac Ann Williams - Trysorydd. Yn 
gefn wrth gwrs mae Pwyllgor Gwaith sy’n cynnwys 
cynrychiolydd o wahanol grwpiau gweithredol: 
Cyhoeddusrwydd, Cyllid ac Adeiladau, Chwaeroliaeth, Eglwys 
a Chymdeithas ac Addysg, Addoli a Cherdd. Adnodd gorau pob 
eglwys yw ei phobl. Edrychwn ymlaen. 

TŶ CROESO 
Siop elusen - mae’r prosiect newydd yn llwyddiannus iawn. 
Sylwch fod yr amser agor wedi newid - 10.30-12.30 a 2.00-
4.00 dydd Mawrth, Mercher a Iau. Diolch i Fiona am y prosiect 
gwych hwn. 

YR EGLWYS FETHODISTAIDD WESLE 
Mae cyfarfodydd y Wesley Guild wedi ail-gychwyn ar bnawn 
Mercher yng nghartref Marilyn Harry. Cynhelir ffair sbarion yn 
y Neuadd ar ddydd Gwener, 19 Tachwedd am 1.30 y pnawn - 
elw at Eglwys Wesley. Mae 100 o roddion Mr X wedi cael eu 
hanfon ac mae swm sylweddol wedi ei godi tuag at y flwyddyn 
nesaf. Diolch i nifer o gyfranwyr hael. 

MASNACH DEG 
Ni ddaeth yr un cwsmer yn y sesiwn cyntaf o werthu nwyddau 
Masnach Deg yn Nhŷ Croeso, ond bydd Tŷ Croeso ar agor 
bore Mercher 3 a 17 Tachwedd rhwng 10.30 a 12.00 (eto, 
sylwch newid bach i’r amser) - bwydydd masnach deg, siocled, 
cardiau Nadolig, calendrau Adfent ac ambell rodd a phapur tŷ 
bach/cegin. Arian rhydd a sieciau yn unig. Copïau o’r catalog 
ar gael - o’r cwpwrdd yng Nghapel y Nant neu yn Nhŷ Croeso 
yn ystod y sesiynau hyn. 

Ydych chi’n cofio Jenipher o Uganda ar ymweliad â 
Chlydach? 

Mae Jenipher yn mynd i fod yn Glasgow ar gyfer COP 26. 
Mae’n daer iawn bod y gwleidyddion yn clywed llais ffermwyr 
Masnach deg fel hi . Mae’r tir ym mynydd Elgon lle maent yn 
tyfu’r coffi ac oherwydd newid hinsawdd yn erydu’r tir. Mae gan 
gynllun o Gymru , o’r enw Mbale Trees a drefnir gan yr elusen 
Size of Wales lle bwriedir plannu 25,000,000 o goed ar fynydd 
Elgon.. 

Ffrwyth cwmni Jenipher yw Coffi Jenipher. Gwerthwyd dros 
gan becyn adeg y Nadolig llynedd. Mae cyflenwad newydd yng 
Nghlydach gydag Annette. 

SWYDD NEWYDD 
Dymuniadau gorau i Laura Hughes sy’n byw yng Nghlydach 
ar dderbyn swydd newydd fel Swyddog y Gymraeg yng 
Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Laura wedi bod yn wyneb 
cyfarwydd yn y Siop Gymraeg yn Nhŷ’r Gwrhyd. Yn y llun 
gwelir Laura gydag Annette Hughes. Roedd hithau wedi prynu 
llyfrau lle’r oedd ei llun ynddynt. Roedd Laura yn teimlo’n falch 
iawn am hyn. Roedd llun Annette gyda phlant Cylch Meithrin 
Clydach ar draeth Abertawe yn y 70au yn llyfr dathlu Mudiad 
Ysgolion Meithrin a hefyd gyda’i chwiltiau yn llyfr diweddar 
Merched y Wawr, Caru Crefftio - cyd ddigwyddiad hynod iawn. 

 
MARWOLAETH 
Yn dawel yn ei chartref ar Heol Abertawe, bu farw Mrs 
Margaret Thomas, yn 86 oed. Roedd hi’n wraig annwyl i Illtyd, 
yn fam gariadus i Gregory, mam-gu gefnogol i Hermione a 
William, ac yn hen fam-gu arbennig i Camarella ac Evanna. Er 
yn enedigol o Gwmtwrch Isaf, roedd Margaret wedi byw yn 
Nhrebannws ers priodi ag Illtyd 63 o flynyddoedd yn ôl. Roedd 
hi’n nyrs wrth ei galwedigaeth, a bu’n rhan o’r gweithlu a fu 
wrthi ddydd a nos yn Aberfan, yn ystod y dyddiau yn dilyn y 
trychineb ofnadwy yn 1966. Roedd Illtyd a Margaret yn 
wynebau cyfarwydd ar feysydd criced ar draws Cymru a 

TREBANNWS
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Lloegr, yn ogystal â De Affrica ac Ynysoedd India’r Gorllewin, 
yn cefnogi eu mab gydol ei yrfa fel chwaraewr gyda 
Morgannwg, Swydd Northampton a thîm prawf Lloegr. Coffa 
da iawn amdani. 

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Amy a  
a Nathan Hart ar 
enedigaeth eu mab Noa 
Harri yn Ysbyty 
Singleton. Mae Amy ar 
gyfnod mamolaeth o 
Ysgol Trebanos. 

NEWYDDION 
O’R YSGOL 

Diolchwn yn fawr iawn i staff a disgyblion Ysgol Gymraeg 
Ystalyfera am y croeso cynnes a dderbyniwyd gan  ein 
disgyblion Blwyddyn 6 yn ystod eu diwrnod trosglwyddo. 
Roedd y plant wrth eu bodd â’r gweithgareddau hwylus a 
baratowyd ar eu cyfer. Yn ogystal, mae disgyblion Blwyddyn 5 
a 6 yn derbyn gwersi Ffrangeg wythnosol gan athrawes o 
Ysgol Ystalyfera fel rhan o’r rhaglen drosglwyddo. Fantastique! 

 
Cynhaliwyd diwrnod codi arian at ‘Help Joseph Hulk Smash 
Cancer’, sef crwt o Frynaman sy’n dioddef o Gam 4 
Neuroblastoma. Gwisgodd plant yr ysgol fel arch-arwyr, a 
chodwyd swm anrhydeddus o £302. Creodd ein plant gardiau 
o ddymuniadau da i Joseph a’i frawd bach, Liam sy’n gorfod 
hunan-ynysu cyn i Joseph dderbyn ei gwrs chemotherapi 
nesaf. Dymuna holl ddarllenwyr y Llais y gorau iddo. 

 
Daeth ymwelydd arbennig i’r Cyfnod Sylfaen yn ddiweddar, sef 
Magi Ann, er mwyn gwrando ar ganu swynol y plant bach. 

Hoffwn ddiolch hefyd i Mr Wayne Pedrick am ei gyflwyniad 
gwych am weithfeydd glo’r ardal, gan gyfeirio at hanes 
Trychineb y Gleision deng mlynedd yn ôl. 

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae Su’mae, daeth holl 
ddisgyblion i’r ysgol mewn gwisgoedd  

coch, gwyrdd a gwyn. Mae plant Ysgol Trebannws yn falch 
iawn eu bod yn gallu siarad Cymraeg, ac maent yn awyddus i 
annog eraill i siarad iaith y nefoedd.  

RYGBI 
Mae mis Hydref wedi bod yn gyfnod llwyddiannus iawn i dîm 
cyntaf Trebanos, gyda buddugoliaethau nodedig yn erbyn tri 
thîm sydd, ar hyd y blynyddoedd, wedi ennill eu plwy fel rhai o 
dimoedd cryfaf De Ddwyrain Cymru. Curwyd Prifysgol Met 
Caerdydd (Athrofa Cyncoed gynt) oddi cartref, yna ennill yn 
erbyn Bedwas ar y Parc, cyn gorffen y mis trwy gael y gorau 
ar Beddau, eto oddi cartref. Yn ogystal, mae’r tîm ieuenctid yn 
mynd o nerth i nerth, gyda buddugoliaethau swmpus yn erbyn 
Cwmgors a Waunarlwydd. Ymlaen ‘Y Banos’! 

  
DECHRAU CANU DECHRAU CANMOL 
Ar raglen DCDC nos Sul, 17 Hydref y thema oedd y Cynhaeaf 
a phwysigrwydd ffermio yn ein cymunedau, roedd yn ddiddorol 
gweld y Parchg Clive Williams yn son am ei fagwraeth ar fferm 
Cathelyd Isaf a’i gysylltiadau a Chapel Gellionnen. Mae’n 
berchen ar dractor llwyd a gwelwyd ef yn trin a glanhau’r 
“Fergie bach” cyn mynd allan o amgylch y pentref. Mae’n 
gwneud hyn tua dwywaith yr wythnos pan mae amser a’r 
tywydd yn caniatáu. Ar y rhaglen gwelwyd ef yn gyrru’r tractor 
heibio Pantycrwys cyn troi i fyny at fferm Dewi Jones, Cefn 
Parc Uchaf ac yno bu’r ddau yn bwydo’r gwartheg a chael 
sgwrs. Ambell dro mae Clive yn gyrru i Gapel Gellionnen ar 
ben tractor. Roedd y cyfweliad wedi cymryd lle tu fewn y capel 
hwn. Ar ddiwedd y rhaglen gwelwyd y tractor yn troi tuag adref 
i’r Graig a’r golygfeydd yn odidog. 

 
SWYDD GYNTAF 
Pob dymuniad da i Sara Dafydd Rowlands, Rhyd-y-gwin, ar 
ddechrau ei swydd gwaith ymchwil gyda chwmni teledu Rondo 
yng Nghaerdydd ar raglen Dechrau Canu Dechrau Canmol. 
Roedd yn cwblhau ei ‘’Masters’’ eleni. Mae ei chwaer, Sioned 
yn gweithio ar y rhaglen Sgorio. 

COPPEROPOLIS 
Cafodd Catrin James, merch Darren a Bethan, Heol y Mynydd, 
ei dewis i fod yn ‘’voice over’’ am ardal a elwir Copperopolis 
gyda Menter Iaith a Phrifysgol Abertawe ar ôl cael cyfweliad 
dros Zoom. Mae Catrin yn ddisgybl yn Ysgol Bryntawe ac yn 
wyres i Audrey a Vince James, Heol y Lon, a Morlais Williams 
Gwernfadog. Profiad arbennig! 

PRIODAS RUDDEM 
Llongyfarchiadau gwresog a phob dymuniad da i’r dyfodol i 
Einir (Watts) a Gareth Rees, Parc Kingrosia, a ddathlodd eu 
Priodas Ruddem ar ddiwedd mis Medi. Cynhaliwyd parti 
teuluol yn yr Old Glais ym mis Hydref. Trefnwyd y syrpreis yn 
ddiwybod iddynt gan y teulu. Dymuniadau gorau iddynt 
oddiwrth aelodau Pantycrwys, y teulu, ei ffrindiau a’r gymuned 
eang.

CRAIG CEFN PARC
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PENBLWYDD 
ARBENNIG 
Dymuniadau gorau i Ray 
Rees ar ddathlu ei 
phenblwydd yn 80 oed 
ddiwedd Hydref. Bu 
dathliad wrth i’r teulu 
ymgasglu ar gyfer parti yn 
Llanddarog. 

CYDYMDEIMLO 
Fel cymuned cydymdeimlwn â theulu’r ddiweddar Maureen 
(George) Reeve, Clydach, gynt o Heol Clydach ar y Graig a fu 
farw yn annisgwyl ym mis Medi yn 69 oed. Roedd yn wraig i 
Wayne, yn fam i Phillip, David a Peter, yn fam-gu , yn chwaer 
i Howard ac yn ferch i Joyce a’r diweddar Noel. Cynhaliwyd 
gwasanaeth angladdol yn Amlosgfa Abertawe o dan ofal y 
Parchg Clive Williams. Coffa da amdani. 

AR WELLHAD A LLONGYFARCHIADAU 
Da nodi fod Mr Gareth Hopkin yn gwella ar ôl bod yn gaeth i’r 
tŷ am ychydig. Llongyfarchiadau iddo a’i briod Eugena ar ddod 
yn dadcu a mamgu unwaith eto. Ganwyd Anni Grug i Trystan 
ac Elin yng Nghaerdydd, chwaer i Tomi. Mae Wncwl Llyr wrth 
ei fodd hefyd. Pob dymuniad da iddynt oll. 
 

 
NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore 

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

RHAGFYR 
  5: Y Parchg Rhys Locke 
12: Mr Alun Bryn 
19: Carolau yn y Pentref wedi ei baratoi gan Mrs Anne Evans 
26: Dim oedfa ar ddydd Gŵyl San Steffan 

Mae’r flwyddyn yn araf ddirwyn i’w therfyn ac wedi gadael, 
unwaith eto, ei phroblemau amlwg. Gobeithiwn, wrth edrych 
ymlaen at y flwyddyn newydd, y bydd pethau llawer gwell ac 
edrychwn ymlaen at groesawu atom ein gweinidog newydd, y 
Parchg Rhys Locke o’r Creunant, a hynny ar Sul cyntaf y 
flwyddyn newydd, 2 Ionawr, 2022. Gobeithiwn y bydd yr 
aelodau a ffrindiau’r achos yn gwerthfawrogi bendithion y 
blynyddoedd cynt ac y byddant yn achub ar y cyfle i addoli yn 
Nebo i roi diolch. Yr ydym yn parhau i ddiolch a gweddïo dros 
ein cyn-weinidog a’i briod, y Parchg Owen Pugh a Christine, 
ynghyd â Janet ac Ann Bennett, Eiluned Thomas, Marion 
Lewis a Rowena Miles, a dymunwn wellhad buan iddynt. 

PEN-BLWYDD 
Llongyfarchiadau i un o ffyddloniaid Nebo, sef Gwenda 
Williams, Heol Myddfai, ar ddathlu ei phen-blwydd yn 80 oed 
yn ddiweddar. Mae’n cadw’n fywiog ac yn weithgar iawn fel 
aelod o’r Eisteddfod leol ers llawer blwyddyn. Daliwch ati! 

Cafodd y Parchg Meirion Evans, Porth Tywyn, cyn-
archdderwydd Cymru ei eni a’i fagu yn Felindre ac fe’i 
adwaenir ar hyd a lled Cymru. ‘Rydym fel pentref yn ei 
longyfarch ar ddathlu ei ben-blwydd yn 90 oed ar 8 Tachwedd 
eleni. Mae wedi bod yn barod ei gymwynas ar bob adeg pan 
oeddem heb weinidog, bydded mewn bedydd, priodas, 
angladd neu wrth dderbyn aelodau newydd. Diolch iddo am ei 
gyfeillgarwch a’i deyrngarwch a dymunwn yn dda iddo. 

Ymfalchïwn fel pentref yn llwyddiant Dyfan Lewis, enillydd 
Coron yr Eisteddfod AmGen 2021, un a fagwyd yn ein plith ac 
a addysgwyd yn Ysgol Felindre.  

FELINDRE

CYSTADLEUAETH FARCHOGAETH 
Bu Carys Ivey mewn cystadleuaeth farchogaeth yng 
Nghanolfan David Broome, Casgwent, ac fe ddaeth yn 6ed 
allan o 86 o gystadleuwyr.  

ELUSEN MACMILLAN 
Cynhaliwyd Te Prynhawn yn Nhafarn y Shepherds i godi arian 
at Elusen Macmillan ar 16 Hydref. Pentref bach yw Felindre 
ond diolch i Joanne am ei hymdrechion arbennig. Codwyd 
£500 tuag at yr elusen. Diolch i bawb a wnaeth gyfrannu at 
elusen mor haeddiannol. 
 

SHW’MAE, SU’MAE 
Cafwyd wythnos arbennig yn dathlu Diwrnod Shwmae Su’mae 
ar draws Castell-nedd Port Talbot. 

Mae Diwrnod Shwmae Su’mae yn ddiwrnod i annog y syniad 
o ddechrau pob sgwrs gyda “Shwmae” neu “Su’mae”. Mae’n 
ddiwrnod i ddangos fod y Gymraeg yn perthyn i bawb - o 
ddysgwyr i siaradwyr rhugl, a phawb ar y daith Gymraeg. Mae’r 
Diwrnod yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar 15 Hydref.  

Dechreuwyd ein dathliadau gyda Siani Sionc yn dawnsio a 
chanu gyda dros 60 o deuluoedd yng Nghanolfan Celfyddydau 
Pontardawe. Roedd pawb wedi mwynhau mas draw ac yn 
enwedig ymweliad annisgwyl gan Magi Ann. 

Braf oedd croesawi nifer i’n Sesh Sŵn Shwmae ar 12 Hydref. 
Roedd pawb wedi mwynhau noson arbennig yn chwarae ac 
yn edrych ar ganeuon o dan y thema ‘Breuddwydion a 
Hwiangerddi’. Rydym yn ddiolchgar iawn i Eiddwen am arwain 
ein sesiynau misol ac yn edrych ymlaen at y Sesh Sŵn nesaf 
ar 9 Tachwedd. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â cymuned@micnpt.cymru 
Ymunodd Magi Ann yn ein dathliadau Shwmae drwy ymweld 
â dros 180 o blant yr ardal, a braf oedd clywed storiâu a 
chaneuon amrywiol gan y plant. Mae gennym nifer o 
ymweliadau Magi Ann i ddod. 

Roedd yn wych i weld yr Ysgolion Uwchradd yn ymuno yn y 
dathlu drwy ein gwahodd i gynnal sesiynau gyda’r disgyblion. 
Yn ystod yr wythnos fe wnaethom ni ymweld â 200 o blant ar 
draws y Sir, yn gwerthfawrogi’r Gymraeg, trafodaethau diddorol 
a mwynhau cwisiau a gweithgareddau hwyliog. 

Ar ddiwrnod Shwmae Su’mae braf oedd croesawi trigolion yr 
ardal i Ganolfan Celfyddydau Pontardawe i fwynhau paned a 
chlonc gyda’i gilydd ac i ddathlu’r diwrnod arbennig yma.  

NOSON GOMEDI  
Ydych chi’n hoffi comedi?  

Edrych am noson allan i fwynhau gyda’ch cyd-weithwyr neu 
ffrindiau?  

Ymunwch gyda ni am noson arbennig o gomedi Cymraeg 
gan rai o gomediwyr gorau’r wlad: 

Noel James, Beth Jones, Steffan Evans, Daf Rhys, Megan 
Jones, Drew Taylor a Kris Davies.  

Pryd? 19.11.21 - Drysau’n agor am 7 p.m. 
Ble? Canolfan Celfyddydau Pontardawe 
Cost? £10 y tocyn neu bwrdd o 8 am £70. 
Pwy? Mae’r noson wedi cael ei dargedu ar gyfer siaradwyr 
Cymraeg a dysgwyr lefel Uwch. Mae dau o’r comediwyr yn 
ddysgwyr. 

Ewch ati i archebu eich tocyn drwy wefan Canolfan 
Celfyddydau Pontardawe. 
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Efallai fod angen eisiau dau fywyd arnom. Un bywyd ar gyfer 
y profiadau a ddaw i ni o ddydd i ddydd, ac yna bywyd arall ar 
gyfer treulio ychydig o amser er mwyn ceisio deall a dehongli 
profiadau bob dydd bywyd. Onid yw’n wir fod profiadau bywyd 
yn dod ac yn mynd, heb i ni feddwl rhyw lawer ynglŷn â’u hystyr 
a’u harwyddocâd. 

Beth yw’r profiad mwyaf diddorol i chi ei gael yn ddiweddar? 
O’m ran i, fe ddaeth curiad ar y drws rhai wythnosau’n ôl a 
gwraig nad oeddwn wedi gweld na chlywed ganddi ers 
chwarter canrif. Braidd oeddwn yn ei chofio. Beth oedd ei 
neges? Roedd am i mi drio ffeindio tyddyn iddi hi a’i chathod 
a’i cheffylau. Profiad anghyffredin a chymwynas amhosib ei 
chyflawni. 

Profiad arall cofiaf yn dda amdano: diwedd gwers yn yr 
ysgol a disgybl yn aros ar ôl, eisiau gair, am ei fod yn ystyried 
mynd i’r weinidogaeth. Mae amrywiol brofiadau bywyd yn eu 
ffordd eu hun yn gadael marc arnom. 

Tybed ai felly oedd hi yn hanes Iesu? Dychmygwch y 
sefyllfa: Iesu a bechgyn y pentref yn cael gwers gan y rabi lleol 
ac wedi i’r wers ddod i ben, Iesu’n cael gair tawel gydag e’ ac 
yn mynegi ei ddymuniad i fod yn weinidog a chyflawni rhyw 
fath o weinidogaeth beripatetig. 

Gwireddwyd ei fwriad pan gafodd ei ordeinio mewn seiat 
arbennig iawn ar lannau’r Iorddonen: ‘’Ti yw fy mab, yr 
anwylyd. Ynot ti yr wyf yn ymhyfrydu.’’ 

O hynny mlaen, ac wrth ddarllen yr Efengylau, hawdd deall 
fod Iesu wedi cyflawni sawl math o weinidogaeth. 

Cymerwch yr enghraifft ‘Gweinidogaeth Galilea’. 
Gweinidogaeth lwyddiannus wrth i Iesu rodio o gwmpas gan 
wneuthur daioni: y deillion yn gweld, y byddariaid yn clywed, y 
cloffion yn cerdded, y meirw’n cyfodi a’r tlodion yn cael 
pregethu’r efengyl iddynt. 

Heb amheuaeth roedd Iesu’n hynod boblogaidd gyda’r 
tyrfaoedd yn tyrru ato er mwyn ei weld a’i glywed gan iddynt 
gredu fod munud neu ddau yn ei gwmni yn gallu newid gwerth 
y byd. 

Ond fe ddaeth tro ar fyd yn hanes Iesu a’r criw o ddeuddeg 
oedd wedi gadael popeth i’w ganlyn a’i gynorthwyo, ac ar 
brynhawn tesog, wrth iddynt yfed glased o ‘Coke’, a byrger 
ffowlyn KFC dywedodd wrthynt ‘’mae fy ngweinidogaeth ar ben 
yng Ngalilea, rhaid mynd i Jerwsalem a gweinidogaethu yno. 

Gweinidogaeth Jerwsalem oedd gweinidogaeth y golchi 
traed, plygu’n isel a bod yn wylaidd, gweinidogaeth y bara a’r 
gwin, bod yn empathetig â phoen a dioddefaint, gweinidogaeth 
yr ardd a’r weddi dawel: “Fy nhad o’r nef o clyw fy nghri, un 
o’th eiddilaf blant wyf fi’’. Y weinidogaeth i glustiau byddar a 
chalonnau caled, dal ati wrth bwyso’n drwm ar yr adnoddau 
mewnol, gweinidogaeth y groes, gweld mewn bywyd rhywbeth 
oedd yn bwysicach na bywyd ei hun, gweinidogaeth yr oruwch 
ystafell a’r drysau wedi cau, fod bywyd yn lletach na’r bywyd 
sy’n eiddo i ni yn y byd hwn. 

Ar yr adegau hynny, pan fyddwn yn ei chael yn anodd fod 
yn offerynnau i ffydd, gobaith, cariad a ninnau bron a chael ein 
llethu gan amheuon a difaterwch pobol o’n cwmpas. Cofiwn 
fod Iesu wedi bod y ffordd hon o’n blaen ni ac wedi gorchfygu 
pob rhwystr a digalondid. 

Ac i’n helpu i wneud ein gorau yng ngwres y dydd, byddai’n 
dda i ni ddwyn i gof ambell bennill o eiddo’r emynydd a’i 
chynnwys mewn gweddi dawel: 

Dal fi’n agos at yr Iesu 
Er i hyn fod dan y groes; 
Tra bwy’n byw ym myd y pechu 
Canlyn dani bura foes; 
Os daw gofid a thywyllwch,  
Rho i’m argyhoeddiad llwyr 
Wedi’r nos ar loes a’r trallod, 
Bydd goleuni yn yr hwyr. Gareth Hopkin

Pregeth Bum Munud DIRGELWCH BEIBL 
YSTALYFERA 

Rhai misoedd yn ôl daeth neges gan Nan Hughes yn holi 
am wybodaeth am Feibl a ddaeth i’w meddiant rai 
blynyddoedd yn ôl. Roedd yn perthyn i Henry Cadwgan 
Davies, Ystalyfera. Cyhoeddwyd cais am wybodaeth yn Llais 
(Medi 2021) a daeth ateb trwy lythyr gan y Parchg Bernant 
Hughes, cyn-weinidog Capel y Gurnos, Ystalyfera a chyfaill 
i nifer yma yng Nghwm Tawe. Dyma ei lythyr: 

Y Dreflan, St Meugan, Rhuthun. 

Agorwyd fy llygaid pan 
welais i bwy y rhoddwyd y 
Beibl arbennig hwn, sef 
cyfaill mynwesol i mi – 
Henry Davies. Doedd e byth 
yn defnyddio’i ail enw - 
Cadwgan. 

Does dim cof gen i iddo 
sôn fod ganddo Feibl Peter 
Williams. Yn y Beibl hwnnw 
ysgrifennwyd hanes plant 
tad Henry, a wyddwn i ddim 
mai un o ardal Llanfynydd 
oedd ei dad, dim ond bod 
teulu’r Davies’ hyn yn aelodau ffyddlon iawn i achos y 

Wesleaid. Roedd y rhieni a’r 
plant yn aelodau yng 
nghapel Seion, Ystalyfera a 
agorwyd yn 1840, yr ail 
gapel yn y pentre’. 

Roedd llewyrch mawr ar 
yr achos am rai 
blynyddoedd. Ar wefan y 
Llyfrgell Genedlaethol 
mae’n bosib darllen, yn 
rhifyn 2 Ionawr 1880 o’r 
papur newydd Y 
Gwladgarwr, hanes 
eisteddfod lewyrchus iawn 
Capel Seion, Ystalyfera a 
gynhaliwyd ddydd Nadolig 
1879. Yn anffodus, dirywio 

gwnaeth yr achos yn ystod cyfnod Henry Davies - dwi ddim 
yn cofio’r flwyddyn y daeth yr achos i ben. Wyth aelod oedd 
yno ar y diwedd a Henry oedd yr unig swyddog. 
O ran y darn am Bronwen Eluned Jones, dwi ddim yn credu 
bod ’na berthynas rhwng y ddau deulu; efallai fod y ddau 
deulu’n nabod ei gilydd yn reit dda. 
Des i o hyd i un ffaith amdani – yn fy 
llyfr Ystalyfera Memories, mae ’na lun 
o’r merched a oedd yn Standard 2 yn 
Ysgol y Wern yn 1929. Yn eu plith 
mae yna ferch sy’n cael ei galw’n 
Bronnie Jones. Gallwn feddwl mai’r 
ferch a fu farw’n dair ar ddeg mlwydd 
oed yw’r Bronwen Eluned Jones yma. 

Rwy’n cofio’n reit dda am y 
gweinidogion a wasanaethodd yn angladd Bronwen - y 
Parchg Aman Jones a’r Parchg D. R. Beynon. Daeth y ddau 
hyn i Ystalyfera yn gymharol agos at ei gilydd - Aman yn 
1927 ac yntau’n weinidog i’n teulu ni yng Nghapel y Gurnos 
(Annibynwyr) a D. R. Beynon (M.A.) yn 1928. Bu’r ddau yn 
Ystalyfera am gyfnodau hir. 

Yn gywir iawn, 

Bernant Hughes

Henry a Meiros Jones, 
Ystalyfera
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Pa fath o Gymru hoffech chi ei gweld ar 
gyfer eich plant a phlant eich plant? 
Mae Cymdeithas y Cymod yn 
gweithio dros gymunedau a 
chenedl fwy diogel, cyfiawn a 
chyfartal. Rydym yn rhan o fudiad 
rhyngwladol sy’n credu yn y llwybr 
di-drais mewn ymateb i ryfel a 
militariaeth. Dyma fraslun o’n 
gweledigaeth a’n gwaith… 

Addysg: 
Rydym yn falch o weld cwricwlwm yng Nghymru sydd yn anelu 
at baratoi pobl ifanc at y dyfodol fel dinasyddion sydd yn 
ymwybodol o’r heriau sydd yn ein hwynebu ac yn barod i’w 
goresgyn. Credwn, er hynny, y dylai fod mwy o bwyslais ar 
alluogi pobl ifanc i ennill y sgiliau i gydberthyn ag eraill ar sail 
parch a goddefgarwch. Nid oes lle yn ein hysgolion ar gyfer 
recriwtio milwrol, a dylai hynny gael ei wahardd. 

Mae Cymru’n wlad gyda threftadaeth heddwch anhygoel a 
dylai fod mwy o bwyslais ar hyn yn ein hysgolion. Cymru, er 
enghraifft, yw’r unig wlad yn y byd sydd wedi anfon Neges 
Heddwch ac Ewyllys Da oddi wrth ein pobl ifanc i bobl ifanc y 
byd yn flynyddol ers canrif. Dylai plant ddysgu am storïau fel 
hyn a’u dylanwad.  

A ydy Cymru’n wlad sydd yn hybu heddwch heddiw? Un 
ffordd o godi ymwybyddiaeth am heddwch yw hyrwyddo pabis 
gwynion yn arwain at Sul y Cofio. Wrth wisgo pabi gwyn, 
rydym yn cofio pawb sydd yn dioddef oherwydd rhyfel, gan 
gynnwys unigolion, teuluoedd a phlant, ac yn dangos dyhead 
am fyd di-drais. Gallwch archebu pabis gwyn gyda ‘hedd’ yn y 
canol trwy gysylltu â cymdeithasycymod@gmail.com 

 
Llesiant a Ffyniant economaidd: 
Dylai fod mwy o bwyslais yn ein cymunedau ar hyrwyddo 
sgiliau rhyngbersonol a datrys gwrthdaro. Mae’n bwysig symud 
oddi ar economi sydd yn ddibynnol ar greu arfau dinistriol tuag 
at greu swyddi gwyrdd cynaliadwy. A wyddoch chi fod pob 
person yng Nghymru yn cyfrannu £572.40 y flwyddyn at y 
diwydiant arfau? Hoffem weld Cymru sydd yn canolbwyntio ar 
dyfu economi gwyrdd. 

Dysgu o’r gorffennol a gweithio tuag at ddyfodol gwell… 
Un peth sydd wedi dod yn amlwg yn ystod y pandemig yw’r 
ffaith nad yw arfau niwclear yn medru ein hamddiffyn rhag 
peryglon megis heintiau a newid hinsawdd. Rydym yn galw ar 
Lywodraeth Cymru i gefnogi’r Cytundeb ar Wahardd Arfau 
Niwclear y Cenhedloedd Unedig a rhoi pwysau ar Lywodraeth 
San Steffan i wneud yr un fath. 

Mae rhannau mawr o diroedd Cymru yn cael eu defnyddio 
at bwrpas milwrol – ardaloedd megis Mynydd Epynt a Chastell 
Martin. Mae Cymdeithas y Cymod am gadw yn fyw’r cof am yr 

Creu’r Gymru a garem ...
hyn yr oedd y troi o’u tiroedd yn ei olygu i’r teuluoedd oedd yn 
byw yn yr ardaloedd hyn. A oes angen yr holl dir hwn ar gyfer 
ymarfer tuag at ryfel, a sut mae hyn yn cyfrannu at lesiant 
cenedlaethau’r dyfodol?  

Croeso ichi ymuno gyda ni!  
A hoffech gyfrannu at ein hymgyrchoedd? Rydym angen pobl 
gydag amrywiaeth o sgiliau. Cysylltwch â ni os hoffech drafod 
sut medrwch gyfrannu a hefyd sut i ymaelodi. Diolch! 

Ewch at ein gwefan: www.cymdeithasycymod.cymru neu 
ysgrifennwch at cymdeithasycymod@gmail.com. 

LLYTHYR
COP26 

 
Cloddiwyd llawer o fawn ar Fynydd y Gwair, rhwng Cwm 
Tawe a Rhydaman a Felindre ar gyfer adeiladu gorsafoedd 
pwer y Tyrbinau Gwynt sydd ond yn cynhyrchu 8mw pitw, 
ar gyfartaledd, ar gyfer angen Grid Cenedlaethol y DU sy’n 
amrywio rhwng 25,000mw a 60,000mw yn ôl y galw.  

 
Wedi’r cloddio roedd y mawn yma yn cael ei gadw mewn 
tomenni mawr adeg y gwaith adeiladu ac roedd i fod i gael 
ei ddyfrio’n gyson ac yna ei ddychwelyd i’r mannau lle 
cafodd ei gloddio’n wreiddiol, ger y seiliau concrit anferth 
a’r heolydd a wnaed o gerrig mân. Yn ystod y gwaith 
adeiladu, gwelwyd nad oedd y mawn yn cael ei ddyfrio ac 
felly’n marw. Ar ddiwedd y gwaith adeiladu gwasgarwyd y 
mawn - fel llwch sych yn bennaf. Adroddais hyn i’r 
Awdurdodau ond ni wnaed dim. Roedd y melinau gwynt 
yma fod i “achub y blaned.” Mae hyn yn cyd-redeg â 
phlannu miloedd o goed yng Nghymru, eto “er mwyn achub 
y blaned”. A wyddoch bod miliynau o goed yn cael eu torri 
i wneud lle i dyrbinau gwynt, fel y cyfaddefir yn llawn gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru? Ac mae’r coed sy’n cael eu 
plannu yn debygol o gymryd 75 mlynedd i aeddfedu ac i 
amsugno carbon diocsid ac wrth farw ryddhau’r holl garbon 
hynny yn ôl i’r atmosffer. Gallai llawer ohono gael ei gloi am 
gyfnod hirach neu am byth pe bai’n marw a phydru’n 
rhannol i gorsydd mawnog gwlyb lle gall y carbon gael ei 
atal a’i gloi’n ddiogel. Fodd bynnag, fel y gwelwyd yma’n 
lleol, ar Fynydd y Gwair, mae datblygwyr y Tyrbinau Gwynt 
yn dinistrio ein corsydd mawn. Digwyddodd hyn, hefyd, ar 
raddfa eang yn yr Alban. Ni fydd hyn yn cael ei egluro i 
Gynhadledd COP26 yn Glasgow ac ni fydd ein harweinwyr 
na’n Cynghorau lleol yn gweithredu arnynt. 

Yr eiddoch yn gywir, 

Ioan Richard,  
Craigcefnparc, Abertawe.
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Mae wedi bod yn ddechreuad gwych i’r Tymor yma yn yr Adran 
Gynradd yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera. Rydym wedi bod yn 
manteisio ar yr ardal allanol unwaith eto yma gan seilio tipyn 
o’n gwaith ar yr ardal leol a thema’r Hydref o fewn y Cyfnod 
Sylfaen. Braf yw gweld disgyblion yn mwynhau dysgu yn yr 
awyr agored gan sylwi ar newidiadau yn y tymhorau. Bu 
disgyblion Blwyddyn 1 yn mwynhau gwaith Rhifedd wrth lenwi 
cwpanau gyda hadau pwmpenni a mesur pellter teithio 
pwmpenni o wahanol feintiau lawr y llithren. Arweiniodd hynny 
at dipyn o gyffro ymysg y plant. 

Disgyblion Meithrin yn mwynhau ‘’Dawns y dail’’ 

 
PARTNERIAID YN EIN CYMUNED LEOL 
Rydym yn falch iawn o fod wedi dechrau partneriaeth newydd 
yn ein cymuned leol gyda ‘My Green Valley’ er mwyn eu 
cynorthwyo i ofalu am brydferthwch yr ardal leol hyfryd drwy 
gymryd rhan mewn projectau amrywiol gan gynnwys 
casgliadau sbwriel. Dyma ddatblygiad gwych i ni fel Ysgol sy’n 
ein cynorthwyo ar ein taith o sicrhau bod ein disgyblion yn 
dysgu yn weithredol beth a olygir i fod yn ddinesydd cyfrifol ac 
i fod yn wir ran o’n cymuned leol. 

  

 

Derbyniodd y Corff Llywodraethol lythyr gan Mr Dafydd 
Thomas yn datgan ei fwriad i ddod â’i gyfnod fel Llywodraethwr 
yr ysgol i ben. Mae’n dipyn o siom gan fod gweledigaeth, 
athroniaeth ac egwyddorion cadarn ganddo a phenderfynoldeb 
i osod gofynion y disgyblion yn ganolig i bob peth, ac am hyn 
rydym yn ddiolchgar.  

Fe fydd ei brofiad a’i ddoethineb yn golled a hefyd ei 
gefnogaeth di flino i bob aelod o staff. Mae ei gyfraniad wedi 
bod yn sylweddol a diolchwn o’r galon iddo am ei holl waith yn 

YSGOLION
YSGOL GYMRAEG YSTALYFERA

YSGOL GYNRADD GELLIONNEN

ystod ei gyfnod fel aelod o’r corff ac am ei arweiniad tra’n 
Gadeirydd. Dymunwn bob dymuniad da iddo i’r dyfodol. 

Yn sgil ymddiswyddiad Mr Thomas, etholwyd Dr Gwenno 
Ffrancon yn Gadeirydd a Mr Rhys Browning yn Is-gadeirydd 
i’r Corff Llywodraethol. Llongyfarchiadau a phob dymuniad da 
i’r ddau. 

YMWELIAD PRESWYL LLAIN 
Criw blwyddyn 5 aeth i wersyll Llain ger Aberaeron. Roedd 
cyffro yn perthyn i’r disgyblion am mai dyma’r tro gyntaf ers 
dwy flynedd i ddisgyblion ysgol breswylio yn y gwersyll 
oherwydd cofid 19. Wrth iddynt ddychwelyd o’r gorllewin, 
roeddent ar dan ac yn ysu rhannu eu profiadau yn dilyn yr 
ymweliad. Fe wnaeth y disgyblion gyflawni gweithgareddau 
heriol antur awyr agored y gwersyll gyda Mrs Hewitt hefyd yn 
ymuno yn y cyffro ac wrth ei bodd ar y cwrs antur ar wifren sip. 
Unwaith eto ymweliad preswyl llwyddiannus. Diolch o’r galon i 
Mr Thomas am arwain yr ymweliad ac i Mrs Hewitt hefyd am 
sicrhau fod disgyblion yr ysgol yn derbyn y profiadau gorau 
posib tra yn eu gofal, amhrisiadwy. 

RYGBI ARDAL CWMTAWE 
Rydym yn ymfalchïo fod traddodiad hir yr ysgol yn parhau gyda 
nifer o ddisgyblion yr uwch adran iau yn mynychu 6 wythnos o 
hyfforddiant gyda thîm Ardal Cwm Tawe  yn y gobaith o 
efelychu cyn-gynrychiolwyr yr ardal o’r ysgol. Pob dymuniad i 
bob un. 

DIWRNOD SHWMAE SU’ MAE 
Blwyddyn 4 yn dathlu diwrnod Shwmae Su’ mae 2021 

 
DIOLCHGARWCH 
Diolch i’r Parchg Ganon Hewitt am arwain gwasanaeth 
Diolchgarwch yr ysgol. Diolchwn hefyd i’r rhieni am ddanfon 
bwydydd er mwyn cefnogi ymgyrch y Banc Bwyd lleol, rydych 
yn hael iawn.  

ATHRAWES TSIEINEAIDD 
Mae Mrs C Chen o Brifysgol y Drindod Dewi Sant wedi 
ymrwymo i weithio gyda dysgwyr blwyddyn 4, 5 a 6 er mwyn 
rhannu diwylliant, hanes a’r iaith Mandarin. Mae hi’n ymweld 
â’r ysgol unwaith yr wythnos ac wedi ymgartrefi. Croeso 
cynnes iddi.  

GWYDDONIAETH 
Bu plant yr Adran Iau yn rhan o weithdau ‘Oriel Science’. 
Cynhaliwyd y sesiynau’n rhithiol gyda’r oriel yn cludo offer 
gwyddonol i’r disgyblion gael ymchwilio tir yr ysgol ar drywydd 
meicrometeroynnau. 

Bu chwilio brwd ac rydym wedi danfon ein samplau posib at 
Dr Roberts ac yn aros i glywed a lwyddodd unrhyw un 
ddarganfod meicrometeor ar dir yr ysgol. Cafwyd sesiynau 
rhithiol ar ynni Hydrogen yn ogystal â chyfleoedd i ymchwilio i 
drychfilod. 

PÊL DROED YSGOLION ABERTAWE 
Mynychodd fechgyn a merched blynyddoedd 5 a 6 dreialon pêl 
droed Ysgolion Abertawe - Falch iawn cyhoeddi fod Harrison 
Hopkins a Harvey Liu wedi eu dewis i fod yn rhan o’r garfan. 
Pob dymuniad da iddynt a phob llwyddiant yn ystod y tymor.  
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CRICED 
Trefnodd yr ysgol sesiynau blas criced i holl ddosbarthiadau’r 
ysgol gyda Rhodri Jones, swyddog Criced Cymru. Roedd y 
plant wedi gwir fwynhau’r profiad. Diolch. 

 
SUSTRANS 
Ymwelodd Roger Dutton Swyddog Sustrans yr ysgol er mwyn 
cynnal sesiynau hyfforddiant sgwtera gyda phob disgybl. 
Dysgon nhw hefyd am sut i ofalu am eu sgwteri ac am 
ddiogelwch yr heol. 

 
 

 

Mae wedi bod yn hanner tymor prysur iawn i’r plant a’u 
hathrawon. Dyma uchafbwyntiau’r Hydref: 

Daeth Magi Ann i gwrdd â phlant y Cyfnod Sylfaen a dyma rai 
yn mwynhau yn ei chwmni. 

 
Daeth Claire Cawt, yr 
arlunwraig, atom i greu dail 
amryliw’r hydref gan 
ddefnyddio gwlân a chreu 
ffelt. Mae’r cyfanwaith yn 
edrych yn hyfryd ar furiau 
adran dosbarthiadau 3 a 4. 

Buom yn dathlu Diwrnod 
T. Llew Jones a phawb yn 
gwisgo fel un o gymeriadau 
o’i lenyddiaeth. Braf oedd 
gweld sipsiwn a môr-ladron 
yn crwydro’r ysgol y 
diwrnod hwnnw! 

YSGOL GYNRADD PONTARDAWE

 
Aeth blynyddoedd 3 a 4 ar ymweliad â’r Gerddi Botaneg i weld 
y tylluanod a’r adar ysglyfaethus, Profiad arbennig oedd dal a 
chyffwrdd y mathau gwahanol o dylluanod a’u gweld yn agos. 
Edrychwn ymlaen at arsylwi pelenni’r dylluan ar ôl hanner 
tymor. 

 
Dyma ‘Barti Ddu’ (Mr Arwel 
Owen) Ysgol Pontardawe’n 
diddanu’r Meithrin. Maent yn 
dysgu am y môr-leidr enwog a 
mwynhaodd y plant ganu a 
sgwrsio gydag ef. 

Coch oedd gwisg yr holl 
blant ar ddiwrnod Shw’mae 
Su’mae a phawb mor falch o 
fod yn Gymry glân. 

 
Bu Adran 4, 5 a 6 yn astudio cyfnod y Tuduriaid a chafwyd cyfle 
arbennig i ddysgu am eu harferion bwyta trwy sesiwn rhithiol 
gyda ‘Cadw’. 
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CYFLE I ENNILL £100 
Annwyl ddarllenwyr, 

Rydyn ni’n ysgrifennu ynglŷn â chystadleuaeth 
ffotograffiaeth Cara - cylchgrawn Cymraeg i ferched o bob 
oed, gan ferched ac am ferched. Mae Cara’n cael ei 
gyhoeddi 3 gwaith y flwyddyn ac ar gael yn eich siop lyfrau 
lleol. Bydd y rhifyn nesaf yn barod ganol Tachwedd. 

Yn ogystal â’r 72 tudalen o erthyglau lliwgar am iechyd, 
ffasiwn, bwyd a diod, teithio, materion cyfoes a llawer mwy, 
rydyn ni’n cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth i fenywod ar 
y thema Golau/Goleuni. Bydd mwy o fanylion yn Cara’r 
gaeaf. Dyma gyfle i ennill gwobr gwerth £100 gan gwmni 
Gola, cael y llun wedi ei fframio a hefyd ei gynnwys yn Cara. 

Ewch amdani dros gyfnod y Nadolig a’r Calan! 

Beth am brynu anrheg Nadolig gwahanol eleni? Gallwch 
gael tanysgrifiad blwyddyn i ffrind, mam, merch, modryb, 
wyres, chwaer, nain… am £12 yn unig. Mae’r manylion ar 
ein gwefan www.cara.cymru, ac ar @cylchgrawncara ar 
Facebook, Instagram a Twitter. 

Diolch yn fawr, 

Meinir ac Efa (Tîm Cara)


