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Pris: 50c

 

CHWEFROR 2022                            RHIF 438

PAPUR 
BRO 
CWMTAWE

DIOGELU EIN TAFODIAITH

S
Gwahoddwyd Rhys Padarn yr arlunydd amryddawn o 
Bontarddulais i Ysgol Gymraeg Pontardawe i greu 
lluniau o nodweddion lleol ar gefndir o eiriau 
tafodieithol Cwm Tawe. 

Mae gan Rhys arddull arbennig o weu geiriau i 
gefndir llun a gan fod Ysgol Pontardawe yn pwysleisio 
a defnyddio enwau lleol a thafodiaith unigryw’r Cwm, 
dyma gyfle i greu celf arbennig. 

Bydd y cyfan yn cael eu harddangos yn Nerbynfa 
newydd yr Ysgol.  
 

“Tyffish, nished, cesair (afon Tawe), croten, 
crwtyn, sgwd, cwpla” a’r ddwy bont (hen a 

newydd) dros yr afon. 

“Dishgled, werthin, 
damshel, carffed, dou, 
glwyd, cwato, conan, 
cwm” a chartref 
Gwenallt. 

“Be wetws, mas, 
scitshe, taclu, tishen, 
wilo, cymoni, tyle, 
hastu, co, oefad” ac 
Eglwys San Pedr

Rhys Padarn a’r darnau celf
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LLAIS

Golygydd mis Mawrth 2022 
Catrin Heledd Richards 

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

Erbyn Chwefror 20fed os gwelwch yn dda.

CÔR MEIBION CLWB  
RYGBI TREFORYS 

Arweinydd:  
D. HUW REES, B.Mus (Anrh) 

 

Ych chi’n mwynhau canu? 
Ych chi am ofalu am eich lles? 

Ych chi’n mwynhau cymdeithasu? 
Ydych chi’n cefnogi achosion da? 

Chwilio am rywbeth newydd i wneud? 

Yna beth am ymuno gyda’r côr enwog a  
llwyddiannus yma. 

Am fanylion pellach cysylltwch ag  
Ysgrifennydd y Côr 

Robert Harwood 01792 771957 

E-bost: info@morristonrfcmalechoir.co.uk 
www.morristonrfcmalechoir.co.uk 

Dilynwch ni ar Facebook neu Twitter

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.

O DDESG Y CADEIRYDD 
Cydymdeimlwn â Margaret Bush, gohebydd Abercraf a 
Choelbren, ar golli ei chwaer Rachel Coombe yn sydyn 
iawn ddechrau’r mis. Roedd hefyd yn flin gennym glywed 
am farwolaeth Raymond Evans, Castell-nedd, brawd 
sylfaenydd Llais, John Evans. Roedd yn gefnogwr a 
darllenwr brwd ein papur. 

Croesawn Delma James, Coedcae, Pontardawe i dîm 
Golygyddion Llais. Dyma ei thro cyntaf a diolchwn iddi am 
ymgymryd â’r gorchwyl. 

Diolchwn Aurwel Morgan, Heol Pontardawe, prif 
ddosbarthwr Llais yng Nghlydach a fu’n gyfrifol am rannu’r 
papur am gyfnod helaeth iawn yn y pentref. Dymunwn 
wellhad iddo. Hefyd Islwyn Hopkins, Sybil Street a fu’n ei 
gynorthwyo. Diolch yn fawr i’r ddau ohonoch am eich 
gwaith dros y papur. 

Gwahoddwn ac apeliwn am gymorth gyda Llais. Mae 
angen help gyda dosbarthu’r papurau pob mis yn y Cwm. 
Os medrwch, cysylltwch â Gareth Richards: 07779 274575 
neu papurbrollais@gmail.com  

Mae pris Llais yn rhad iawn: 50 ceiniog. Beth allwch 
brynu am hynny? Braidd dim yn ein siopau lleol. Bargen 
yw, felly, llawn newyddion, hanesion a chlecs ein hoff Gwm 
Tawe. Diolch am ei brynu a’i gefnogi. Cofiwch dalu eich 
dosbarthwr lleol am y flwyddyn : £5 am ddeg rifyn. 

Diolch yn fawr.

Dyma ni unwaith eto ar drothwy blwyddyn newydd arall ac yn 
anffodus yn dal i drafod Covid 19 a’i heffaith andwyol ar ein 
gwasanaeth iechyd a llawer o wasanaethau eraill o fewn ein 
cymdeithas. Ond mae newyddion da bod y cwymp sylweddol 
yn niferoedd y cleifion mewn unedau gofal dwys ein hysbytai 
yn destun balchder yn llwyddiant yr ymgyrch i frechu’r cyhoedd 
yn erbyn y feirws. Y gobaith yw y bydd hyn yn golygu rhagor o 
lacio ar y cyfyngiadau sy’n ffrwyno busnesau ac effeithio ar 
addysg ein pobol ifanc ac y bydd rhyw fath o normalrwydd yn 
dychwelyd. 

Rydym fel cenedl yn ymfalchïo yn ein traddodiadau Cymreig. 
Yn y gorffennol, buodd criw yn cadw traddodiad y Fari Lwyd 
yng Nghwm Tawe. Braf oedd darllen yn ddiweddar am y 
traddodiad o ddathlu’r Hen Galan mewn rhai ardaloedd. Un 
ohonynt yw Cwm Gwaun, ardal goediog fychan ger Abergwaun, 
Sir Benfro. Roedd trigolion yr ardal wedi gwrthwynebu 
diddymu’r hen galendr Iwlaidd yn 1752 a dechrau dilyn y 
calendr Gregoraidd a gymeradwywyd gan y Pab Gregori XIII 
bron 200 mlynedd ynghynt. Maent yn dal i ddathlu ar y 13 
Ionawr bob blwyddyn gan grwydro’r ffermydd, tai a thafarndai 
yn gofyn am galennig. Rhwng Heuldro’r Gaeaf a 13 Ionawr 
mae’r oriau o oleuddydd yn ymestyn un awr ac yn achos i bobol 
edrych ymlaen at ddyddiau’r Gwanwyn a’r Haf ar ôl y Gaeaf 
tywyll. 

Traddodiad arall sy’n parhau ledled Cymru yw’r Plygain, yn 
enwedig mewn ardaloedd yn y canolbarth a sawl lleoliad yn y 
de. Ym 2018 aeth aelodau o Gylch Darllen Cwm Tawe i 
fynychu’r gwasanaeth Plygain yn ardal Dinas Mawddwy. 
Cynhaliwyd y Plygain ar ddechrau mis Ionawr yn Eglwys 
Mallwyd lle bu’r ysgolhaig o glerigwr, Dr John Dafis, yn rheithor 
yn hanner cyntaf yr ail ganrif ar bymtheg. Campwaith llenyddol 
Gwynn ap Gwilym ar fywyd y rheithor yw’r gyfrol “Sgythia”. 

Mewn byd o ansicrwydd, gormes a thrais bu’r hen 
draddodiadau yma yn gysur i lawer ac yn destun balchder yn 
ein diwylliant. Ond yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae 
cymaint o bethau cymdeithasol wedi gorfod addasu i 
gyfyngderau Covid 19. Digwyddiadau fel yr Eisteddfod 
Genedlaethol, Eisteddfod yr Urdd, y sioeau amaethyddol, 
ffeiriau haf, y theatrau a chyngherddau sy’n dod a phobol at ei 
gilydd. Y gobaith yw y daw llacio cyfyngderau a rhywfaint o 
normalrwydd yn ôl i’n bywydau cymdeithasol yn ystod y 
flwyddyn o’n blaen. 

Ar nodyn mwy calonogol ar ddechrau 2022, braf oedd darllen 
llythyr yn rhifyn Sadwrn, 8 Ionawr y “Western Mail”gan aelodau 
Cymdeithas Dic Penderyn. Effeithiwyd addysg plant o bob 
oedran yn ddifrifol yn ystod y pandemig. Tra bod ysgolion yn 
dal i wynebu heriau yn sgil Covid, braf oedd darllen y llythyr 
hwn. Cyfeiriwyd yno at ymgyrch chwyldroadol sy’n digwydd 
mewn ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg, sef Ysgol Pen-y-dre, 
Merthyr Tudful. Dysgu’r iaith Gymraeg a’i hybu yng 
ngweithgareddau’r ysgol a’r gymuned gyfagos yw nod yr 
ymgyrch. Cafwyd llwyddiant y disgyblion yn y Gymraeg mewn 
arholiadau allanol i’w canmol. Y gobaith yn y dyfodol yw y bydd 
yr ysgol yn newid ei statws i fod yn ysgol ddwyieithog gan 
gynnig y cyfleoedd gorau i’r bobol ifanc. 

Fel trigolion Cwm Tawe a’r ardaloedd cyfagos rydym yn 
hynod o ffodus i gael ysgolion sy’n chwarae rôl mor hanfodol i 
ddyfodol yr iaith Gymraeg gan obeithio cyrraedd y nod o filiwn 
o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050! 

Blwyddyn newydd dda a diogel i chi gyd! 
Delma James
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Roedd Sharon, ei rhieni, y diweddar 
Jean a Tom, a’i brodyr, Paul a Marc, yn 
byw gyda’i mam-gu, Mary Evans, yn 
Gwyn’s Place, yr Allt-wen tan 1968, 
pan symudodd y teulu lan y tyle i’w 
byngalo newydd Llys-y-gwynt, 
Penygraig. Cafodd Sharon 
blentyndod hapus iawn gan 
fynychu’r Ysgol Sul ac oedfaon 
yng Nghapel yr Allt-wen ers oedd 
hi’n fach. Derbyniodd ei haddysg 
gynnar yn Ysgolion Babanod a 
Chynradd yr Allt-wen ac yna yn Ysgol 
Gyfun Ystalyfera cyn mynychu Coleg 
Addysg Cyncoed, Caerdydd i astudio 
Cymraeg a Saesneg. Mae hi a’r ffrind cwrddodd hi ar y diwrnod 
cyntaf yn y coleg nôl yn 1976, Jane o Lyn Ebwy, dal yn ffrindiau 
gorau a Jane erbyn hyn wedi dysgu siarad Cymraeg. Roedd y 
ddwy ohonynt (ynghyd â sawl aelod arall o Gapel yr Allt-wen) 
wrth eu bodd yn cymryd rhan gyda’r parti cydadrodd yn darllen 
‘Y Gododdin’ ym mhrosiect ‘Nawr yr Arwr’ tu allan i Neuadd y 
Brangwyn , Abertawe ym mis Medi 2018 o dan gyfarwyddyd y 
perfformiwr Eddie Ladd. Roedd yn brofiad bythgofiadwy. Marc, 
brawd Sharon, a drefnodd y prosiect unigryw yma. 

Ar ôl gadael y Coleg yn 1979, fe wnaeth Sharon amrywiaeth 
o waith cyflogedig a gwirfoddol, yn cynnwys gyda Mudiad 
Ysgolion Meithrin yn Llanwrtyd, ym Mhontardawe a’r Allt-wen. 
Bu hi’n gweithio fel ysgrifenyddes yn y Swyddfa Genhadol i’r 
Parchedig Ioan Wyn Gruffydd yn Nhŷ John Penri, Abertawe 
am bedair blynedd. Yng Nghynhadledd Genhadol y Pasg, yn 
Aberystwyth ym 1991 cafodd hi’r fraint o glywed Norah a John 
Morgans a’u ffrindiau yn siarad am fenter gyffrous yr eglwys 
yng nghymuned ddifreintiedig Penrhys, y Rhondda a chael ei 
hysbrydoli i ymweld. Symudodd i Benrhys i fyw ym mis 
Tachwedd y flwyddyn honno - pythefnos cyn bod Eglwys 
Unedig Llanfair yn agor a bu’n gwirfoddoli yno dros gyfnod o 
wyth mis cyn cael ei phenodi yn Weithiwr Addysg ym mis Awst 
1992. Mae ei gwaith ym Mhenrhys yn llawn amrywiaeth o 
ddydd i ddydd e.e. coginio brecwast i bobl leol yng Nghaffi 
Cymunedol Llanfair, helpu plant gyda’u Mathemateg yn y Clwb 
Gwaith Cartref, cymryd tro i arwain yr Ysgol Sul, neu ymweld 
â phobl yn eu cartrefi. Mae’r gwaith yn gallu bod yn heriol 
weithiau, ond yn bleserus hefyd. Mae cysylltiad agos iawn 
rhwng Llanfair ag Ysgol Gynradd Penrhys ers dros 30 o 
flynyddoedd, ac mae dosbarth o blant a’u hathrawon yn dod 
am oedfa i’r capel a bore dydd Llun - os nag yw hi’n bwrw glaw! 
Sharon yw Cadeirydd presennol Llywodraethwyr yr Ysgol. 

POBOL Y CWM 
SHARON REES

 
GWELLA CYNEFIN AR  
GYFER AMRYWIAETH 

Tasg anodd iawn yw cadw cydbwysedd rhwng cadwraeth a 
chreu cynefin er mwyn denu mwy o rywogaethau. Yn ystod mis 
Ionawr bûm wrthi yn torri tyfiant trwchus er mwyn creu cynefin 
gwell ar gyfer pili pala (butterflies). Roedd yr ardal dan sylw 
wedi cael ei adael er tair blynedd i dyfu yn wyllt a direol. Y 
canlyniad oedd fod trwch o dyfiant a oedd yn tagu popeth oddi 
tano ac yn llen trwchus na allai goleuni’r haul dreiddio drwyddo. 
Wrth i mi ymgymryd â’r gwaith arhosodd sawl cerddwr a gofyn 
beth oeddwn yn ei wneud ? Cymysg oedd yr ymateb wrth i mi 
roi ateb iddynt. Roedd rhai o’r farn mai’r peth gorau i’w wneud 
yw gadael i bob planhigyn a choeden dyfu yn ddireol. Barn 
eraill oedd bod y gwaith o greu cynefin ‘newydd’ yn mynd i fod 
o fudd i bob math o greaduriaid. Nid tasg hawdd oedd torri a 
thocio’r tyfiant ond ar ei ddiwedd roedd yna ryw fath o 
fodlonrwydd. Wrth gwrs dim ond y cam cyntaf yw’r gwaith torri 
a chlirio. Nawr bydd yn rhaid aros a gweld tyfiant newydd yn 
egino’r amrywiaeth yn cynyddu a’r gobaith o ddenu mwy o bili 
pala i’r cynefin hwnnw. 

 
Mae’r gwrthdaro rhwng creu cynefinoedd cyfoethog neu greu 
tir ar gyfer amaeth neu goedwigaeth wedi bod yn amlwg dros 
y blynyddoedd. Ond mae cyd-weithio rhwng cyrff cadwraeth a 
chyrff amaeth yn dangos bod lles a budd i’w gael trwy gyd-
weithio. Mewn sawl ardal mae cyrff cadwraeth a mudiadau 
amaeth wedi bod yn dechrau defnyddio anifeiliaid fferm ar 
gyfer cadw trefn ar safleoedd sy’n gyfoethog i fywyd gwyllt. Ym 
mis Rhagfyr llynedd euthum draw i Warchodfa Adar Dinas ger 
Llanymddyfri. Yno roedd ffermwr lleol wedi dod i gytundeb 
gyda’r Gymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar (RSPB) i 
ddefnyddio gwartheg duon Cymreig i bori tyfiant ar y 
warchodfa. Bydd y gwartheg yn cael eu gosod mewn 
ardaloedd penodol o’r warchodfa er mwyn rheoli tyfiant sydd 
yn anodd ei reoli. Golygfa od ar un raddfa oedd gweld diadell 
o wartheg o fewn ardal gadwraeth. 

Mae gwartheg a cheffylau wedi eu defnyddio mewn 
ardaloedd eraill o Gymru hefyd er mwyn rheoli cynefin a 
thyfiant. Yng Nghoed Crafnant ger Llanbedr, Meirionnydd mae 
merlod yn cael eu defnyddio i bori dan reolaeth ar y safle. Mae 
trefn bori yn bwysig iawn gan fod porwyr megis merlod yn gallu 
rheoli tyfiant rhedyn tal a thrwchus. Mae hyn yn galluogi mwy 
o olau i gyrraedd llawr y goedwig er mwyn creu cynefin mwy 
ffafriol ar gyfer blodau. Prif ffocws y gwaith ar y safle yw ceisio 
cynnal ffiniau’r warchodfa er mwyn cadw anifeiliaid pori fel 
defaid a geifr gwyllt allan. Mae cadw anifeiliaid megis defaid a 
geifr allan o’r warchodfa yn sicrhau bod y broses naturiol o 
adfywio’r coetir yn digwydd. Yn y pen draw mae’r math yma o 
reolaeth yn arwain at gynefin hynod fioamrywiol. 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

Ar warchodfa Ynyshir ger Machynlleth defnyddir gwartheg i 
reoli tyfiant er mwyn creu gwell cynefin. Bwriad y Gymdeithas 
Frenhinol Gwarchod Adar oedd newid trefn pori i sicrhau mwy 
o fywyd o gwmpas llyn sydd ynghanol y warchodfa. Gyda 
chymorth ffermwr lleol penderfynwyd gadael i ddiadell o 
Wartheg yr Ucheldir (Highland Cattle) i bori yno. Mae’r 
gwartheg yn anifeiliaid trwm sydd yn gallu ymwthio trwy’r brwyn 
a phori ar helyg (Willow) a llystyfiant gwydn sydd yn gallu bod 
yn fwrn i blanhigion eraill. Mae’r gwartheg yn enghraifft berffaith 
ar gyfer clirio a gwaredu briwgaets (rank growth). Mae’r cynllun 
yn Ynyshir eisoes yn llwyddiant gyda mwy o adar yn 
defnyddio’r llyn. Y gobaith yw y bydd yr ardal o gwmpas y llyn 
yn ei dro yn denu mwy o bryfetach a chwilod er mwyn 
cyfoethogi’r cynefin 

Dyna hefyd yw’r gobaith wrth greu ardal a chynefin ar gyfer 
pili pala. Dim ond amser a ddengys a fydd yr arbrawf wedi bod 
yn llwyddiant. 
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Gwacter y Gaeaf 
Mae’n teimlo fel oes ers i fi ysgrifennu’r 
golofn yma. Mae’r flwyddyn newydd 
gyrraedd a gobeithio bydd y flwyddyn 
yma yn hapusach ac yn iachach i ni i 
gyd. Dyn ni wedi bod trwy gymaint dyn 
ni’n haeddu golau ar y gorwel. 

Gwefr o berfformiadau 
Mae’r Nadolig wedi diflannu yn 
niwloedd yr amser ond mae’n dda i 
gofio rhai uchafbwyntiau. Ro’n i’n 
lwcus i fynd lawr i Gaerdydd i weld teulu a mwynhau dau 
berfformiad cyffrous ond yn wahanol iawn i’w gilydd. 
Cyn y Nadolig aethon i weld, yn ein mygydau, Al Lewis a’i 
ffrindiau’n perfformio ei gyngerdd Nadoligaidd blynyddol yn St 
John’s Church yn Canton, Caerdydd. Mae’r eglwys yn 
annisgwyliadwy mewn cornel tawel oddi ar Cowbridge Road 
brysur a bob tro dw i wedi mynd dw i wedi teimlo gwefr o’r 
lleoliad, awyrgylch a cherddoriaeth gan gerddorion blaenllaw 
o Gymru. Y tro yma, roedd hi’n arbennig achos dyma’r tro 
cyntaf oedd hi i lawer ohonon ni i fwynhau cerddoriaeth fyw. 
Dw i wedi colli’r theatr a gigs fel hyn cymaint - fel pawb arall 
oedd yna! 

Roedd Al Lewis yn canu ei ganeuon poblogaidd ar ei ben ei 
hunan a gyda’i fand - caneuon prydferth fel ‘Heulwen o 
Hiraeth’. Mae e’ mor dalentog ac mae’n denu cerddorion sydd 
ar yr un lefel â fe. Dechreuwyd y nos gan y grŵp gwerin 
anhygoel o’r enw ‘Vrï’, sef triawd sydd wedi dod ynghyd i 
gynrychioli Cymru a’i cherddoriaeth ar lwyfan y sin ‘gwerin-
siambr’. Maen nhw’n cyfuno profiad Jordan Price Williams 
(Elfen) Patrick Rimes (Calan) ac Aneirin Jones, ac mae’r tri yn 

CLECS CATHERINE

 
Mae bywyd yn anodd i lawer o bobl yng nghymuned Penrhys, 
ond maen nhw’n garedig ac yn groesawgar. Dros y 
blynyddoedd, mae gwirfoddolwyr wedi dod am gyfnod i Lanfair 
o bedwar ban byd: India, Jamaica, Sweden, yr Unol Daleithiau, 
De Corea, Hwngari, yr Almaen ac yn arbennig o Fadagascar. 
Mae Sharon wedi cadw cysylltiad â sawl un ac wedi cael y 
fraint o deithio i Fadagascar bedair gwaith, gan dderbyn croeso 
cynnes iawn gan ei ffrindiau yno a gweld y gwaith da mae nifer 
ohonynt yn gwneud gyda’r eglwys, yn arbennig ymhlith plant a 
phobl ifanc bregus. 

Mae diddordebau Sharon yn cynnwys cerdded, gwrando ar 
Radio Cymru a chwrdd ag aelodau o’r teulu a ffrindiau pan fod 
cyfle. Roedd hi wrth ei bodd yn derbyn y Wisg Las yn 
Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg yn 2012. Mae hi yn 
aelod o Gôr Godre’r Garth, sy’n cwrdd yn Efailisaf, ger 
Pontypridd. Mae hi’n dal yn aelod yng Nghapel yr Allt-wen ac 
yn mwynhau mynd i’r oedfaon yno ar fore Sul. Bu farw ei mam, 
Jean, y llynedd, ac mae byngalo’r teulu wedi ei gwerthu erbyn 
hyn, ond mae Sharon yn gobeithio prynu tŷ ar yr Allt-wen yn 
fuan iawn, fel ei bod hi’n gallu dod ‘nôl o Benrhys i dreulio 
penwythnosau yng Nghwm Tawe. 

Delma James

cyflwyno caneuon ac alawon o’r gwledydd Celtaidd a thu hwnt. 
Siaradais i â Patrick ac Aneirin - y ddau’n chwarae ffidl - yn 
ystod yr egwyl. Aeth Aneurin i Ysgol Gyfun Ystalyfera Bro Dur 
ac mae’n dod o Bontardawe! 

Yr uchafbwynt arall oedd y syrcas, sef No Fit State oedd yn 
anturus, dychmygol a mentrus dros ben. Roedd hi’n braf gweld 
y criw ifanc yn jyglo, reidio beic un olwyn (unicycle) ar raff 
sgipio ar dân, neu gydbwyso ar goesau cefn ar raff uchel! 
Roedd cymaint o egni gyda’r trŵp fel o’n nhw’n rhedeg o 
gwmpas mewn anhrefn creadigol. 

Ionawr Llwyd  
Dw i’n casáu mis Ionawr. Mae’n wag, diflas a rhyw fath o dir 
neb (No man’s land) rhwng Nadolig a’r Gwanwyn. Anialwch di-
liw yw e - yn enwedig yn ystod pandemig pan mae’r 
cyfyngiadau mewn grym eto - fel hanes yn ail-adrodd ei hunan. 
Mae’r awyr tu fas yn adlewyrchu’r llwydni tu fewn. Does dim 
dail ar y coed, mae’r tir yn wlyb ac mae’r niwl fel ysbryd yn 
crwydro’r tir mewn anobaith. Beth sy’n fy ngyrru ymlaen yw’r 
atgofion melys a gobeithion dros y dyfodol i lenwi’r gwacter y 
gaeaf. 

Ond, wrth gwrs, roedd fy nysgwyr yn teimlo’r un peth ac felly 
ro’n nhw’n falch i ail-gysylltu â nhw, unwaith eto, a chwerthin 
gyda’n gilydd dros Zoom. 

Llyfrau 
Dyn ni’n gallu ffeindio cysur a chwmni mewn llyfr da a dyn ni’n 
chwerthin lot yn ein clybiau darllen i ddysgwyr. Dyn ni wedi 
gorffen ‘Stryd y Bont’ gan Manon Steffan Ros yn ein cylch 
mynediad. Roedd yn dda ac yn cynnig golwg ar bobl wahanol 
gyda sefyllfaoedd gwahanol ym mhob tŷ ond dyw pethau mor 
normal â hynny yn y stryd yna! 

Mae’r casgliad o straeon o’r enw ‘Ffenest’ yn dda yn ein 
grŵp Sylfaen. ‘Ffôn fy Nain’ oedd stori ysbryd ond gyda thro 
yn y cynffon! Dyn ni’n darllen ‘A Oes Heddwas?’ gan Myfanwy 
Alexander yn ein grŵp canolradd/uwch sydd yn cyflwyno 
argraff wahanol iawn i’r disgwyliedig ym ‘Mwynder Maldwyn’. 
Mae trais a hunanladdiad ac affér wedi digwydd yn barod a 
dyn ni dwy bennod mewn yn unig! Beth sy’n nesaf? Ac wrth 
gwrs mae ‘na rhegi sydd yn gallu bod yn lletchwith pan dyn ni’n 
darllen yn uchel! 

Idiom 
‘Ffrind da, yw llyfr da’ 
(A good book is a good friend)

 

Cymdeithas Gymraeg Treforys 
NOSON YNG NGHWMNI 

CYFANSODDWR 
Nos Iau, 17 Chwefror 
bydd Cymdeithas 
Gymraeg Treforys a’r 
Cylch yn croesawu’r 
cerddor Geraint 
Davies i drafod ei 
hunangofiant “Diawl 
Bach Lwcus “ gyda’r 
Prifardd Robat 
Powell. Festri’r 
Tabernacl, Treforys, 
SA6 8BR am 
7.00.y.h. Croeso i 
aelodau hen a 
newydd.



5

Hanes Ebeneser,  
Eglwys yr Annibynwyr 

Cymraeg, Cwmtwrch Uchaf 
Mae’n bwysig nodi, yn y lle cyntaf, mai’r hynaf o holl eglwysi 
anghydffurfiol pen uchaf Cwm Tawe a Chwmaman yw 
Cwmllynfell ac mae merch yr eglwys honno yw Eglwys 
Annibynnol Cwmtwrch. Y fam yn dyddio nôl i ddegawd cyntaf 
y ddeunawfed ganrif ac Ebeneser ond i ddegawd olaf y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dyna pryd gwelwyd Cwmtwrch 
Uchaf yn datblygu i fod rhywbeth yn debyg i beth yw heddiw, a 
gan mai Annibynwyr oedd mwyafrif y pentrefwyr, gwelwyd 
llawer ohonynt yn cerdded pob bore Sul i fyny i Gwmllynfell ar 
hyd y rheilffordd, neu dros Domenowen. 

Am y gweddill o’r Suliau gwelwyd hwy yn cynnal Ysgolion 
Sul a Chyrddau Gweddi yn eu cartrefi, ystafelloedd hir ambell 
dafarn ac yn stordy’r rheilffordd ger Gorsaf Gwŷs. Canlyniad 
cael eu troi allan o’r lle hwnnw, gan yr Anglicaniaid yn 1859, 
oedd iddynt adeiladu, ac agor, y Temperance Hall, y flwyddyn 
ganlynol; yr enw, wrth gwrs, yn dyst i’r ffaith bod y mudiad 
dirwestol yn ffynnu ar y pryd, fel oedd yr iaith Saesneg o 
ganlyniad i effaith ‘’Brad y Llyfrau Gleision”. 

Sylweddolwyd cyn hir, fodd bynnag, bod angen adeilad 
arall, llawer mwy addas ar gyfer cynnal gwasanaethau 
crefyddol cyflawn yn y pentref, a gyda llwyr fendith y fam 
eglwys yng Nghwmllynfell, cychwynnodd y gwaith anferth o 
ddewis darn o dir, ei brynu, codi capel hardd arno, a thalu am 
bopeth oedd yn gysylltiedig â’r fenter honno. 

Yn y diwedd, ar gychwyn degawd olaf y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg penderfynwyd prynu darn o ardd y New Tredegar 
Arms yr ochr arall i nant Gwŷs. Y perchennog oedd Jane 
Watkins, ond gan mai Arglwydd Tredegar oedd perchennog y 
brydles rhaid hefyd oedd talu pum swllt y flwyddyn i hwnnw o 
hynny ymlaen. 

Yn ystod yr hanner cyntaf 1892, hefyd, penderfynwyd dewis 
deg dyn i fod yn aelodau o bwyllgor adeiladu’r capel newydd 
ac mai dyn lleol, Owen Powell oedd y pensaer a chwmni lleol 
Mri Williams a Morgan yr adeiladwyr. Cerrig cwar oedd i dalcen 
y capel a cherrig o’r afon Twrch gerllaw a ddefnyddiwyd wrth 
adeiladu gweddill yr adeilad. Lleolwyd y pulpud yn y pen isaf, 
ochr yr afon. Mae’r llawr yn gwyro lawr tua’r set fawr a’r pulpud 
sy’n feature unigryw. 

 
Dechreuwyd ar dorri tir y capel ar 7 Tachwedd, 1892, pryd 
hefyd gosodwyd y concrit cyntaf, ac ar 15 Rhagfyr dechreuwyd 
codi’r muriau. Nid oedd bwriad codi oriel ond newidiwyd y 
cynllun a gosodwyd rhai ar dair ochr i wynebu’r pulpud. 
Dewisodd yr aelodau, drwy bleidlais yr enw “Ebeneser” ar y tŷ 
cwrdd. “Tabernacl” oedd ail, allan o 16 cynnig. 

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn y tŷ cwrdd newydd ar nos 
Fercher, 27 Mehefin 1894, 22 mis ar ôl i Annibynwyr Cwmtwrch 
Uchaf gynnal eu cwrdd cyntaf, fel eglwys, ar wahân i 
Gwmllynfell, nol ar 28 Awst, 1892 yn y Temperance Hall. Y 
Parchg John Rees, Cwmllynfell oedd gweinidog Ebeneser, tan 

iddo ymddeol yn 1908. Daeth 171 o aelodau Cwmllynfell, sef 
trigolion Cwmtwrch Uchaf i’r eglwys newydd yn 1892. Roedd 
chwech ohonynt yn ddiaconiaid a nhw felly oedd diaconiaid 
cyntaf yr achos, gyda 40 aelod newydd sbon o’r pentref. 

 
Bu’n rhaid aros tan 1920 cyn gweld organ ysblennydd newydd, 
gyda 43 o bibellau, yn cael ei chodi y tu cefn i’r pulpud ym 
mhen blaen yr adeilad. Rhaid oedd symud y sedd fawr i wneud 
hyn ar gost o £500 (£24,000 arian heddiw); y gwneuthurwyr 
oedd Sweetland Organ Company, Caerfaddon. Fe’i 
cysegrwyd, yn y lle cyntaf, i’r morwr a chwe milwr collodd eu 
bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ychwanegwyd dwy gofeb 
arall i’r milwr, dau forwr a dau o’r llu awyr lladdwyd yn yr Ail 
Ryfel Byd. 

 
Cost adeiladu Ebeneser oedd £1,500 (tua £200,00 arian 
heddiw). Roedd swm hwn yn aruthrol o fawr i bentref bychan 
ac yn faich i’r teuluoedd glofaol lleol. Ar ben hyn, rhaid oedd 
cynnal y Temperance Hall tan iddo gael ei werthu a’i droi’n dy 
annedd ddechrau’r ganrif bresennol. Cyflogwyd saith 
gweinidog, rhwng 1892-1977 a chadwyd mans am gyfnod byr 
ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Dyma enwau a dyddiadau’r gweinidogion: 

John Rees, 1892-1908 
Daniel Adams, 1911-1913 
T. J. Peregrine, 1921-1927 
Ivor Wynne Williams, 1934-1944 
Idris Hopcyn, 1945-1951 
B. Cynwyn Davies, 1952-1966 
Tudor Phillips, 1968-1977 

Gwelwyd cynnydd mawr yn rhif yr aelodau tan ddiwedd yr Ail 
Ryfel Byd. Roedd 439 yn 1943 a chant o blant yn yr Ysgol Sul 
yn y Temperance Hall a hanner cant o oedolion yn y capel. 
Ond, gwelwyd cwymp sylweddol o’r 1980au ymlaen. Daeth yr 
Ysgol Sul i ben a’r sawl a fedyddiwyd yn syrthio o 12 yn 1942 
i neb o gwbl, ambell flwyddyn yn ddiweddarach. Syrthiodd rhif 
yr aelodau i ddau ddwsin erbyn 2021 a deg yn addoli’n gyson 
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ar y Sul: naw gwraig ac un dyn a’r mwyafrif ohonynt yn eu 80au 
hwyr neu 90au cynnar. 

Collwyd aelodau gwasanaethodd yn swyddogion ffyddlon a 
chydwybodol dros y blynyddoedd a disgynnodd baich ar 
ysgwyddau rhai oedd yn barod yn eu 80au hwyr. Demograffi’r 
eglwys, a’r pentref, lladdodd ni yn y diwedd h.y. ein hoedran 
a’n hiechyd. Roedd Cwmtwrch Uchaf, tan yn ddiweddar, yn 
rhan o’r Fro Gymraeg, lle’r oedd yr iaith Gymraeg, y ffordd o 
fyw Cymreig a’r ffydd Gristnogol “yng nghlwm â’i gilydd” fel y 
dywedodd y diweddar Ieuan Gwynedd Jones, Athro Hanes 
Cymru a diacon yn Ebeneser, am gyfnod. Roedd pawb yn 
siarad Cymraeg a bron pawb yn aelodau yn Ebeneser. Gydag 
amser gwelwyd mwy a mwy o’r ieuenctid yn gadael am addysg 
uwch a neb yn dychwelyd adref. Dim teuluoedd newydd, ifanc, 
Cymraeg a Chymreig yn symud yma a’r tai yn syrthio fwyfwy i 
ddwylo pobol ganol oed neu hŷn o Loegr. Y pentref, felly, fel y 
gweddill o Gymru, Prydain ac Ewrop yn troi’n Ôl-Gristnogol. 

Hywel Gwyn Evans 
Cynhelir Oedfa Ddatgorffori Ebeneser yn y Gwanwyn

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
IONAWR 1916 • Dewi Lewis

CLYDACH 
Treuliwyd y Nadolig yma trwy gynnal Eisteddfodau a 
chyrddau gweddi. Aeth elw’r eisteddfodau a chasgliadau’r 
cyrddau gweddi at achosion teilwng. 

CWMTWRCH 
Nos Lun diweddaf caed gwledd arbennig yng Nghymdeithas 
Gymraeg y “Cwm Isaf.” Bu Mr Thomas R. Thomas, yr 
ysgolfeistr, mor garedig a neidio i’r adwy yn lle Mr David 
Phillips, y goruchwyliwr, am y noson. Darllenodd bapur 
cyfoethog ar “Dr Samuel Johnson”ac yr oedd yn neillduol o 
ddyddorol ac adeiladol. Olrheiniodd yn fanwl yrfa y gwr 
mawr Johnson, a dadlennodd yn glir ryfeddodau ei athrylith 
ddisglaer. 

“Mawr yw y Scwl am wers gall - hen athro’n 
Eithriad i bawb arall;  
Wele’r dyn oleua’r dall,  
Ac hebddo beth wnâi’r cibddall ?” Gweledydd 

YNISMEUDWY 
Cwmni Llaethferch. Mae Cwmni 
Drama Llaethferch o Ynismeudwy, 
wedi trefnu dwy noson o adloniant 
o’r ddrama Gymraeg “Gruffydd o’r 
Glyn” yn y Coliseum, Ystalyfera, ar 
nos Lun a nos Fawrth, Chwefror 7 
a 8. Dylid gweld y tŷ yn orlawn. 
Llun: ‘Llaethferch’ – Mary Jane 
Evans (Francis), 1888-1922. 
Adroddwraig a bardd. Ganed yng 
Ngodre’r Graig. 

RHYDYFRO 
Gwraig fferm. Dydd Gwener diweddaf bu farw Mrs Gittins, 
Fferm Rhydyfro Uchaf, gwraig Mr Lewis Gittins. Ei hoedran 
oedd dim ond 38 mlwydd oed, ac roedd yn ferch i Mr Henry 
Rees, Gellinudd, roedd wedi bod yn  dost am ychydig 
ddyddiau. Gedy ar ei hol i alaru ei gwr ac un plentyn.  

GELLINUDD 
CANTOR GELLYNUDD. Yn Eisteddfod Treforys ddydd Llun 
enillodd Meistr Dennis Morris Rowlands, o Gellynudd, yr ail 
wobr am ganu unawd dan 14 oed. Dim ond deg oed yw 
Rowlands ond mae’n berchen ar lais hyfryd ac mae eisioes 
wedi ennill nifer o wobrwyon yn yr ardal. 

YNYSTAWE 
Mae dwy o eglwysi goreu’r Cwm bellach yn ddi-fugail, sef 
Moria, Ynystawe, ac Adulam, Pontardawe, Deil y gynulleidfa 
ym Moria, yn rhagorol, trig y frawdoliaeth, mewn undeb a 
chariad, ac anwyldeb y weinidogaeth amrywiol geir yno o 
Sul i SuI. Caffed Moria fugail wrth eu bodd, pan ddaw’r adeg 
i hynny. 

CRAIG CEFN PARC 
Cawsom wledd wrth wrando ar y Parch Ifan Isaac, 
gweinidog gyda’r Wesleaid yn Nhreorci, yn traethu ar 
Dafydd William, awdur “Yn y dyfroedd mawr a’r tonnau.” 
Danghosodd y darlithydd fod Dafydd William wedi 
cyfansoddi emynau rhagorol eraill teilwng o gael lle mewn 
unrhyw lyfr emynau Cymraeg. Gresyn i’r Anrhydeddus D. 
Lloyd George fethu dyfod i ddadorchuddio carreg ei fedd ym 
mynwent Craigcefnparc, a’r golofn yn dweyd ei bod wedi ei 
dadorchuddio ganddo. Bydd hyn yn gamarweiniol i’r 
oesoedd a ddel. Arglwydd Pontypridd, fel y cofir, gyflawnodd 
y seremoni. 

(Cadwyd at y ffurf wreiddiol o ysgrifennu a sillafu’r cyfnod)

O bosib, llyfr y Salmau yw’r un mwyaf cyfarwydd i ni o holl 
lyfrau’r Hen Destament. Mae llawer yn gallu adrodd darnau 
helaeth o rai Salmau, ar eu cof. 

Salm fach yw Salm 23. Yma mae’r Salmydd yn son am 
fugail, porfeydd gwelltog, dyfroedd tawel a thragwyddol hedd 
yn y gorlan nefol. Ond wrth droi at y Salm hon, a’i myfyrio, ni 
allaf byth peidio meddwl am hanesyn hyfryd i’n ffordd i o 
feddwl, sydd yn gysylltiedig â’r Salm. Mae’n darllen fel hyn: 

Mewn Eisteddfod fach yn y wlad rhai blynyddoedd yn ôl, 
cafwyd cystadleuaeth darllen ar y pryd. Y testun oedd Salm 23 
a chafwyd dau ymgeisydd. Roedd un cystadleuydd yn 
adroddwr profiadol ac yn hen law ar y gamp. Yn ei berfformiad 
gwnaeth pob defnydd o’r holl dechnegau yn y llyfr, er mwyn 
creu argraff ar y beirniad. Perfformiad caboledig yn wir ac 
roedd yn eitha’ hyderus ei fod wedi gwneud digon i gipio’r wobr 
gyntaf. 

Roedd yr ail ymgeisydd, hefyd ar ei orau ond heb ‘cleme’ yr 
ymgeisydd cyntaf. Cafwyd, gan hwn, berfformiad mwy naturiol 
o lawer. 

Pan ddaeth yr amser i’r beirniad draddodi’r feirniadaeth 
canmolwyd y ddau ymgeisydd am eu perfformiadau, ac aeth 
ymlaen i ddweud fel hyn: “mae’n amlwg bod yr ymgeisydd 
cyntaf yn gyfarwydd â’r Salm ond roedd yr ail adroddwr yn 
gyfarwydd â’r bugail! Am hynny dyfarnwyd y wobr i’r ail 
ymgeisydd. 

Boed i’r flwyddyn hon fod yn fodd i ni roi heibio ein ‘cleme’ 
ac i ganolbwyntio ein hymdrechion ar ‘y Bugail mawr’ er mwyn 
dod i’w adnabod yn well a chael ein hysbrydoli ganddo. 

O am awydd cryf i feddu, 
Ysbryd pur yr addfwyn Iesu. 
Ysbryd dioddef ymhob adfyd, 
Ysbryd gweithio drwy fy mywyd. 

Ysbryd maddau i elynion 
Heb ddim dial yn fy nghalon, 
Ysbryd gras ac ysbryd gweddi 
Dry at Dduw ymhob caledi. 

O am ysbryd cario beichiau 
A fo’n llethu plant gofidiau, 
Ar fy ngeiriau a’m gweithredoedd 
Bydded delw lân y nefoedd. 

A gweddïwn, y byddwn ymhen deuddeg mis, pan fydd y llenni 
yn disgyn ar flwyddyn arall yn ein hanes, yn medru canu a 
thystio bod daioni a thrugaredd yr Arglwydd wedi ein canlyn 
bob cam o’r daith. 
Amen. 

Gareth Hopkin

Pregeth Bum Munud



Tilly yw’r cyntaf o’r ysgol i gael yr anrhydedd a mawr obeithiwn 
bydd y profiad a’r cyfrifoldeb yn ysbrydoli ei chyfoedion a’i 
dylanwadu yn ystod eu taith drwy’r ysgol. Mae gan Tilly 
amcanion penodol a mawr yw ei diddordeb ar faterion megis 
gwella cyflwr yr amgylchedd, cryfhau gwybodaeth disgyblion 
o sgiliau bywyd angenrheidiol a chynnig cefnogaeth i rai sy’n 
wynebu problemau emosiynol a meddyliol. Dymuniadau gorau 
iddi a phob lwc i’r dyfodol. 

CAPEL SARDIS YN DERBYN RHODD 
Mae Capel Sardis wedi derbyn rhodd yn ddiweddar gan 
Steven Cornelius, cyn aelod o’r Ysgol Sul. Mae Steven, sy’n 
byw ers rhai blynyddoedd yn Brussels, yn fab i Stewart a 
Janice Cornelius, Heol Ynysgedwyn. Beth yw y rhodd 
gofynnwch? Well, llun o Gapel Sardis sydd wedi ei baentio gan 
yr arlunydd Joanna Thomas. Gwelodd Steven y llun mewn 
arddangosfa o gapeli’r cwm yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe a 
theimlodd ar ei galon fod rhaid ei brynu. Mae’r llun bellach yn 
cael lle anrhydeddus yn Festri Sardis. Mae’r aelodau yn datgan 
eu diolchiadau a diolch i Steven am ei haelioni.  

Y ‘SHUTTLE’ YN DATHLU 
Llongyfarchiadau mawr i Allan 
Thomas, Parc Tawe, ar gyrraedd 
carreg filltir nodedig yn ei hanes, yn 
80 oed. Mae Allan yn adnabyddus 
i bawb yn y pentref, nid yn unig fel 
gŵr ffyddlon Cerys, ond fel un o 
hoelion wyth Clwb y Gleision. Mae 
Allan wedi bod â chysylltiad agos 
â’r Clwb am amser hir ac mae ei 
gyfraniad i’r achos fel chwaraewr 
dawnus, ac yn fwy diweddar fel 
ymddiriedolwr a chefnogwr selog 
yn cael ei werthfawrogi yn fawr. 
Efallai yn llai adnabyddus i chi yw talentau Allan fel golffiwr 
medrus ac mae’r dywediad ‘Y Thomas Shuffle’ yn cael ei 
ddefnyddio yn rheolaidd yng Nghlwb y Celtic Minor. Os nad 
ydych yn gyfarwydd â’r ymadrodd yma mae yna groeso mawr 
i chi holi ei gyd- chwaraewyr, megis Vernon Brown, Hubert 
Miles neu Hywel James. Fe gewch esboniad llwyr ac ychydig 
o’i hanes ar y cwrs. Dymuniadau gorau i Allan a gobeithio 
cafodd amser da yng nghwmni ei deulu gan gynnwys ei 
fechgyn Andrew a Huw, ei ferched yng nghyfraith Alison a 
Helen a’i ddwy wyres Ffion a Nia. 

CYDYMDEIMLO Â THEULU FFARM CAEMAWR 
Mae teulu hyfryd Ffarm Caemawr, y Palleg, wedi dioddef sawl 
colled deuluol yn ddiweddar. Ym mis Awst ymadawodd Marilyn 
â ni a hynny’n annisgwyl a disymwth. Roedd colli Marilyn yn 
naturiol yn golled enfawr i’r teulu fel yr oedd pan ymadawodd 
ei gŵr Bill â ni ym mis Rhagfyr ar ôl cystudd hir a blin. Roedd 
Marilyn a Bill yn adnabyddus iawn yn yr ardal ac yn uchel eu 
parch yng ngolwg pawb oedd yn eu hadnabod. Cynhaliwyd y 
ddau wasanaeth i ddathlu eu bywydau yn Amlosgfa Margam 
yng ngŵydd y teulu a nifer o ffrindiau oedd wedi dod ynghyd. 
Mawr yw ein cydymdeimlad â Lloyd, Huw, Bethan, Rhodri ac 
Elain yn eu colled ar ôl rhieni oedd mor annwyl yn eu golwg. 
Cofiwn yn arbennig felly’r hen ddywediad, 

‘Colli tad, colli cyngor, 
Colli mam, colli angor.’ 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Ann Markes, Heol Castell-nedd, 
sydd wedi dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed. Mae Ann yn aelod 
ffyddlon yng Nghapel Sardis a braf yw clywed ei bod hi wedi 
derbyn llawn sach o gardiau oddiwrth ei theulu a llu o’i ffrindiau. 
Dymunwn bob bendith iddi i’r dyfodol. 

RAY CARTRIDGE 
Trist iawn oedd clywed am farwolaeth Ray Cartridge, 
Cwmgiedd, yn 89 oed yn dilyn cyfnod hir o dostrwydd. Gwraig 
gariadus y diweddar Trevor oedd Ray a mam gefnogol Steven 
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LLAIS GOBEITHIOL YNGHANOL ANOBAITH 
Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd a dymuniadau gorau am 
2022. Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un heriol dros ben 
a’r firws Cofid wedi dylanwadu’n fawr ar ein bywydau a’n 
teuluoedd. Diolch o galon i bawb sydd wedi rhoi o’u gorau glas 
i gadw’r fflam i losgi. Gobeithio y byddwn yn ystod y flwyddyn 
yn medru gwirioni a chyflawni geiriau doeth y cyn-
archdderwydd Desmond Tutu a awgrymodd: 

‘Gwnewch ychydig bach o ddaioni lle bynnag rydych chi; y 
darnau bach hynny o ddaioni wedi’u rhoi at ei gilydd sy’n 
concro’r byd.’ 

Diolchwn iddo am ei lais gobeithiol ynghanol anobaith a 
fflach o oleuni ynghanol tywyllwch. 

GOLEUNI’R NADOLIG 
Rwy wedi anghofio faint o bobl sydd wedi datgan eu 
diolchiadau tuag at drigolion a siopau’r pentref am ddod a 
goleuni i’n byd yn ystod Tymor y Nadolig. Rwy’n cyfeirio, wrth 
gwrs, i’r llu o oleuadau llachar oedd yn ein hwynebu wrth i ni 
gerdded drwy Barc yr Orsedd, y Sgwâr ac ein strydoedd, yn 
enwedig gyda’r nos. Roedd yr olygfa yn fythgofiadwy a ddylwn 
werthfawrogi yn fawr ein pentref a hefyd y gymuned yn gyfan 
wrth iddynt addurno eu tai yn gelfydd dros ben. Mae ein pentref 
yn le hyfryd i fyw ac yn aml nid ydym yn ei werthfawrogi yn 
ddigonol. Yn wir, wrth i ni wynebu blwyddyn arall a cheisio 
cadw ein pennau uwch y cymylau niferus, fe ddwedodd un 
cymeriad lliwgar bod y flwyddyn ddiwethaf, er yn un lletchwith, 
wedi cyfoethogi ei ddefnydd o’r iaith. Yn ôl y brawd yma mae 
ei frawddegau erbyn hyn yn llawn geiriau sydd wedi eu cwtogi 
megis LFT, PCR, WHO a BLM. Fe ddwedes i wrtho fe bod hyn 
yn rhyfedd i mi a gwell gen i lynu at un cyfarwydd sef LBW. 
Ydych chi’n cytuno? 

CYMDEITHAS TREFTADAETH AC IAITH 
Y tro nesaf ewch chi i Tesco neu i ddathlu eich pen-blwydd yn 
y ‘Clock Works’ cymerwch eiliad neu ddwy i syllu a 
gwerthfawrogi’r panel diweddara sydd wedi ei ddadorchuddio 
gan Gymdeithas Treftadaeth ac Iaith y pentref. Mae’r panel yn 
ein hatgoffa unwaith eto am fywyd diwylliannol yr oes a fu gan 
ganolbwyntio y tro yma ar hanes yr hen ‘Tick Tock’. I feddwl 
bod bron i 2000 wedi gweithio yma! Rhyfedd. Diolch eto i 
gwmni Trysor, yr awdur Mansel Jones a Chyngor y Dref am 
gefnogi’r fenter. Eto, mawr yw ein diolch i’r Gymdeithas 
Treftadaeth ac Iaith am ei brwdfrydedd a’i gweledigaeth. Dyma 
enghraifft arall o sut mae’r pentref yn datblygu ac yn dod i’r brig 
fel canolfan ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr. 

 
TILLY JONES 
Llongyfarchiadau calonnog i Tilly Jones, disgybl Bl 8 yn Ysgol 
Maesydderwen, sydd wedi ei hethol fel cynrychiolydd 
Brycheiniog a Faesyfed i Senedd yr Ifainc yng Nghaerdydd. 

YSTRADGYNLAIS



a Tanya. Gwraig ei milltir sgwâr oedd hi a threuliodd y rhan 
gyntaf o’i gyrfa weithiol yn y Tic Toc cyn iddi gwrdd â Trevor a 
oedd yn y fyddin ac yn byw yn y gwersyll milwrol yn 
Aberhonddu. Roedd Ray yn ferch i Bes a Jim Roberts ac wrth 
gwrs yn rhan o deulu enwog y Poweliaid yng ‘Nghwm Bach yr 
Arglwydd’ fel yr adnabyddir y pentref yn aml ganddi. Nid oedd 
y misoedd diwethaf wedi bod yn rhai rhwydd i Ray a gwnaeth 
Steven a’i deulu’r cyfan a fedrant i wneud ei bywyd mor 
gysurus â phosibl. Diolch hefyd am y gofal tyner a gafodd hi 
yn Ysbyty’r Gymuned. Melys fydd yr atgofion amdani a 
chydymdeimlwn a’r teulu yn eu colled ar ôl un mor annwyl. 
 

 

DYMUNO’N DDA I FFRINDIAU ANNWYL 
Yn hanes rhai o’n hanwyliaid yn y Wern dydy nhw ddim wedi 
mwynhau’r wythnosau o gylch y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 
yn unol fel y bydden nhw’n eu dymuno, gan iddynt dreulio peth 
amser yn yr Ysbyty yn ystod y cyfnod hwn. Ry’n ni’n meddwl 
yn fwyaf arbennig am Margaret Jean, Marionne a Colleen sydd 
yn aelodau ffyddlon gennym yn y Wern. 

Diolch am bob gofal gafodd y tair ohonynt tra buont yn yr 
Ysbyty. Mae’n dda cael gwybod eu bod nhw ar wellhad erbyn 
hyn ac yn raddol bach yn mynd ymlaen a’u bywydau’n dawel. 
Pob dymuniad da iddynt. 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf hyn rydym hefyd wedi bod 
yn meddwl tipyn am Yvonne. Gwaetha’r modd nid yw wedi 
mwynhau’r iechyd gorau ers tro. Wrth i ni ddymuno’n dda i 
Yvonne, mawr yw’r gobaith, gyda chymorth staff ei chartref 
newydd o’i chwmpas, y bydd Yvonne hefyd yn atgyfnerthu ac 
yn teimlo llawer gwell y dyddiau nesa’. 

DYMUNO’N DDA I BLANT DYNION YMHOB MAN 
Ar draws ein byd nid yw’r misoedd diwethaf wedi bod yn 
rhwydd i neb. Fel pob ardal arall mae’n cornel bach ni yma 
wedi ei daro’n ddifrifol gan y feirws echrydus yma. 

Cydymdeimlwn yn ddwys â phawb sydd wedi eu heffeithio 
ganddo gan ddiolch, o waelod calon, i bawb sydd yn gweithio 
i’r gwasanaeth iechyd mewn unrhyw fodd, i’n cadw yn iach a 
saff. 

CYMERIAD YN DATHLU 
Nid yw Eric Williams yn hoff iawn o lawer o ffỳs. Felly, pan 
ddaeth hi’n amser iddo ddathlu pen-blwydd nodedig iawn ar 
16 Ionawr, ei ddymuniad oedd cael diwrnod tawel yn ei gartre’ 
gyda’i deulu annwyl o’i gwmpas. A dyna fel y bu. 

Yn sicr iawn cafodd Eric, a Margaret, Andrew, Dinah a John 
a’r teulu oll ddiwrnod wrth eu bodd ar ei aelwyd glyd yn Glan 
yr afon wrth i bawb ddod ynghyd. 

Llongyfarchiadau mawr i Eric a dymunwn yn dda iddo i’r 
dyfodol. 

 

YSTALYFERA

 
MERCHED Y WAWR 
Mwynhaodd yr aelodau sesiwn dymunol, difyr ag addysgiadol 
wrth i Susan Davies, un o’n haelodau ddangos i ni sut i fynd 
ati i wneud trefniant Nadoligaidd gan ddefnyddio dail, aeron a 
blodau. Synnwyd rhai o’r aelodau gyda’u creadigrwydd a 
chawsom brynhawn o sbort a sbri wrth i ni wneud ein 
creadigaethau. Diolch yn fawr iawn i Susan am ein hysbrydoli. 

 

Y GANOLFAN DREFTADAETH 
Cynhaliwyd Ffair Crefftau Nadolig yn y Ganolfan Treftadaeth, 
Pontardawe ar y 4 Rhagfyr. Roedd ystod eang o stondinau yno 
yn arddangos a gwerthu amrywiaeth o grefftau ac addurniadau 
Nadoligaidd. 

 

Mae’r Ganolfan ar gau o ddiwedd Rhagfyr tan y 3 Mawrth pan 
fydd arddangosfa ‘Gardd y Gwanwyn’ yn agor yno. 

Bydd y Ffair Grefftau yn ail-gychwyn ar ddydd Sadwrn y 5 
Mawrth. 

SOAR 
Llongyfarchiadau i Lowri, 
merch ein blaenoriaid Daniel 
a Sioned Williams, am raddio 
o Brifysgol Fetropolitan 
Llundain gyda Diploma 
mewn Celf Gain mewn 
seremoni yng Nghanolfan y 
Barbican. Mae Lowri nawr yn 
astudio ar gyfer Gradd BA 
mewn Celf Gain yng Ngholeg 
Goldsmiths, Prifysgol 
Llundain. Pob lwc iddi. 

Pregethwyr Mis Chwefror am 10.30yb 
  6: Mr Dewi Lewis  
13: Parchg Pam Cram 
20: Parchg Lona Roberts  
27: Mr Eifion Walters 

PONTARDAWE
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Pregethwyr Mis Mawrth am 10.30yb 
  6: Parchg Dafydd Andrew Jones  
13: Mrs Sian Anthony  
20: Parchg Huw Francis  
27: Parchg Dafydd Owen 

Y TABERNACL 

COFIO ERIC FRANCIS 
Bu farw Eric Francis, ffrind, diacon ac aelod ffyddlon yn y 
Tabernacl, ar 4 Rhagfyr yn 83 mlwydd oed. Gadawodd fwlch 
yn ein gwasanaethau dros gyfnod yr Adfent, ac rydym yn dal i 
golli ei bresenoldeb ar foreau Sul yn eistedd yn ei le arferol yn 
y Sedd Fawr, a’i gyhoeddiadau didwyll. 

Roedd Eric bob amser yn bositif ei agwedd, ac er i’r 
blynyddoedd olaf fod yn anodd iddo bu’n barod ei gymwynas i 
lanw’r pulpud ar fyr rybudd. 

Cynhaliwyd ei angladd yn y Tabernacl, ddydd Gwener 17 
Rhagfyr ac yna yn Amlosgfa Abertawe o dan ofal y Parchedig 
Clive Williams. Talwyd teyrnged haeddiannol iddo ganddo, 
Diolch hefyd i Susan Davies am ei gwasanaeth wrth yr organ. 
Bu Eric yn aelod o Gôr Dathlu Cwmtawe am flynyddoedd, ac 
yn briodol iawn daethant ynghyd i ganu yn yr amlosgfa. 

Cydymdeimlwn yn fawr iawn â’i weddw Ann, y plant Huw a 
Gaynor a’r wyrion Catrin a Rhys, yn eu colled. 

COFIO MIKE JONES 
Gyda thristwch mawr y clywsom am farwolaeth ein cyfaill 
annwyl Mike Jones ar 9 Ionawr yn Ysbyty Singleton yn 80 oed. 
Cydymdeimlwn yn ddwys gydag Eryl a’r teulu oll yn eu galar. 
Bydd yna golled fawr ar ei ôl. 
Mae gennyf sawl atgof hapus o dreulio amser yng nghwmni 
Mike ac Eryl dros y blynyddoedd a chofiaf yn glir ei groeso, ei 
garedigrwydd a’r hiwmor tawel. 

Bu’n fraint a phleser i gyd-weithio ag ef i lunio’r gyfrol “Wrth 
eu gwaith” gyda Chylch Darllen Cwmtawe ac yna i weld ei 
gymeriadau’n dod yn fyw yn yr arddangosfa yn Nhŷ’r Gwrhyd 
i ddathlu ei ben-blwydd ym mis Hydref eleni. 

Talwyd teyrnged arbennig iawn iddo gan Sioned Williams ar 
raglen “Stiwdio”, BBC Cymru ar 17 Ionawr - yn sicr bydd ei 
luniau a’i gymeriadau gyda ni am byth, a melys bydd yr atgof 
ohono trwyddynt. 

Cynhelir ei angladd ar 7 Chwefror o dan arweiniad y Parchg 
Gareth Morgan Jones. Bydd gwasanaeth preifat i’r teulu yn ei 
gartref am 11.15 ac yna claddedigaeth ym mynwent 
Coedgwilym am 11.45. 

GWASANAETHAU MIS CHWEFROR 
  6: Y Parchg Clive Williams - Cymundeb 
13: Y Brawd Gary Lewis 
20: Y Parchg Clive Williams 
27: Y Parchg Clive Williams 

 

TÂN YR ALLT-WEN 
Syfrdanwyd y pentrefwyr wrth glywed am y tân yn Lôn Tan-yr-
allt, a ysgubodd trwy bedwar tŷ, a wnaeth difrod difrifol i ddau 
ohonynt. Yn ffodus iawn ni anafwyd unrhyw un. 

Sefydlwyd cronfa i helpu’r dioddefwyr, ac roedd llawer o 
aelodau’r Capel wedi cyfrannu yn unigol, ond wedyn gwnaed 
apêl yn y Capel a chyfrannodd gweddill yr aelodau, gan godi 
swm o £400. Trosglwyddwyd £100, hefyd, oddi wrth y 
Chwaeroliaeth. 

Y CHWAEROLIAETH 
Aeth aelodau’r Chwaeroliaeth i’r Dyffryn Arms, Bryncoch i 
fwynhau Cinio Nadolig. Diolch i Beti Williams am drefnu. 

Ar 14 Rhagfyr daeth nifer ynghyd i weld gwaith Jill Jones a 
fu yn hynod brysur ers ymddeol ac yn ystod y cyfnod clo. 
Dangosodd y cwilt a wnaed gan yr Amish ac a brynwyd gan 

YR ALLT-WEN

wraig o’r Alban a’i ddanfon maes o law i Jill i’w gwblhau. Mewn 
gwrthgyferbyniad dangosodd gwilt o’i gwaith ei hun sydd 
ymhlith cryn nifer a wnaed ganddi. Daeth ag enghreifftiau 
wnaed gyda pheiriant Brodwaith -megis sêr (a rhoddwyd un i 
bawb yn y dosbarth) a hefyd coeden Nadolig. 

Cafwyd prynhawn hyfryd a chyfle i edmygu dawn Jill. 

Y CAPEL 
Ar y Sul cyn Y Nadolig cynhaliwyd oedfa fendithiol iawn. 
Cafwyd darlleniadau gan Delma James, Janet Parton, Sharon 
Rees, Sian Hart, Ann Williams, Anne Richards, Endaf Jones a 
Nest Davies a chyflwynwyd y carolau gan Pamela Thomas, 
Eleanor Davies, Ann Jones, Janet Horbury, Helen Lloyd a 
Rhian James Collins ac offrymwyd y weddi gan Elizabeth 
Davies. 

Swynwyd pawb wrth wrando ar Arwel a Bronwen Hammond 
Pugsley ac Elsi Owen yn canu caneuon Nadoligaidd. Hefyd 
cawsom unawd hyfryd gan Emyr Davies John yn canu On the 
street where you live allan o’r sioe My Fair Lady. 

Amserol iawn oedd neges ein gweinidog, y Parchedig 
Gareth Morgan Jones, a diolch i Huw Rees, ein horganydd am 
ei ddewis o gerddoriaeth Nadoligaidd oedd yn ychwanegu at 
naws yr oedfa. 

Diolch yn fawr iawn i Delma James am drefnu’r oedfa. 
Yn dilyn yr oedfa aeth rhai o’r aelodau i fwynhau cinio yn y 
Butcher’s Arms, a diolch i Delma James a Huw Rees am 
drefnu. 

Ar fore dydd Nadolig cawsom oedfa gymun gyda darlleniad 
gan Anne Davies, ac offrymwyd y weddi gan Nia Johns a Catrin 
Richards. Yn ôl yr arfer roedd neges y gweinidog yn addas 
iawn. Braf oedd croesawu aelodau Soar-Maesyrhaf ac 
Ebeneser, Rhos i’n plith. 

 
Y CAPEL 
Yn anffodus ni fu modd cynnal gwasanaethau yn y capel, am 
gyfnod, oherwydd gwaith cynnal a chadw ar system drydan y 
capel. 

NEUADD 
Bydd y Dosbarth Cadw’n Heini nôl yn y Neuadd am 10 o’r 
gloch bob bore Mawrth o dan ofal Mrs Sally Parfitt. Croeso 
cynnes i aelodau newydd i ymuno ‘da’r criw sydd yn cael tipyn 
o hwyl yno. 

MARWOLAETH 
Bu’n ddau fis trist iawn i’r pentre’, wrth inni golli saith o’n 
trigolion......... 

Mr Phil Clenel a Mr Malcolm Davies, Heol Newydd. Mrs 
Rose Oliver, Pant y Brwyn, Mrs Val Jones, Cefn Bryn Brain, Mr 
Dorian Lewis, Heol Gwilym, Mrs Janice Howells, Gwernant a 
Mr Stephen Morris, Is y Bryniau. 

Cofiwn am holl aelodau’r teuluoedd ac estynnwn bob 
cydymdeimlad iddynt yn eu hiraeth a’u colled. 
 

 
Mae Rhian Ashton, athrawes yn Ysgol Gynradd y Rhos, wedi 
ei dewis i weithio o fewn y Sir i edrych ar y Cwricwlwm Newydd 
gan ganolbwyntio ar dreftadaeth Gymreig a hanes yr ardal. 
Mae ffocws o fewn y Cwricwlwm Newydd ar godi 
ymwybyddiaeth disgyblion o ardal eu magwraeth. Mae Rhian 
yn awyddus i gychwyn ar y gwaith o sicrhau bod disgyblion ei 
hysgol yn dysgu am hanes cyfoethog eu hardal a’r ardaloedd 
cyfagos a’u gwneud yn ymwybodol o’u hunaniaeth. Y bwriad 
yw creu gwefan a fydd yn cyfannu bywyd y pentref ar hyd y 

RHOS A GELLI-NUDD

CWMLLYNFELL

9



blynyddoedd, nid yn unig yn adnodd addysgiadol ond hefyd yn 
adnodd i’w ddefnyddio gan y gymuned gyfan. Mae Rhian yn 
apelio ar i drigolion Rhos, ei helpu drwy rannu eu hatgofion a’u 
gwybodaeth. Bydd yn canolbwyntio i gychwyn ar y canlynol: 

1. Yr Ysgol 
2. Gweithfeydd Glo Tarenni/Primrose 
3. Tafarn y Smiths 
4. Y Siop 
5. Y Parc a’r Neuadd 
6. Capel Ebeneser 

Cysylltwch â hi ar ashtonr10@hwbcymru.net  

Y FENTER IAITH 
Mae’n fwriad gan y Fenter Iaith ddatblygu cyfleoedd i blant ac 
oedolion gymdeithasu yn y Gymraeg ym mhentref Rhos a 
chynhaliwyd cyfarfod i drafod syniadau cyn y Nadolig. Bwriedir 
dosbarthu taflenni gwybodaeth a holiaduron i drigolion y 
pentref i gael eu hymateb i’r syniad a threfnir cyfarfod arall yn 
fuan i drafod y datblygiadau.  

CANOLFAN ADFERIAD HAFAL 
Cynhaliwyd Ffair Nadolig yn ystod mis Rhagfyr yng Nghanolfan 
Adferiad Hafal, Gellinudd. Codwyd swm o arian i brynu 
adnoddau hamdden i gefnogi pobl sy’n gwella o broblemau 
iechyd meddwl. Os am fwy o wybodaeth am y ganolfan ewch 
i gellinudd@hafal.org 
 

 
Blwyddyn Newydd Dda i chi oll a gobeithio cawn flwyddyn well 
eleni ! 

Blin oedd clywed am farwolaeth Eric Francis. Yr oeddwn ei 
adnabod fel aelod o Gôr Meibion y Rhos Cwmtawe gynt, ac 
yna yr oedd yn arfer dod i Saron i bregethu, a hwnt ag yma fel 
addolwr. Bu rhai o’r capel Saron yn y gwasanaeth angladdol 
yn y Tabernacl lle yr oedd yn ddiacon. 

Hefyd bu farw John Lloyd, ffarm Nantymoel ar y Baran. Fel 
eglwys cydymdeimlwn â’r ddau deulu. 

Bu Non Havard yn lwcus i ddod allan o’r ysbyty am y 
Nadolig a mynd i briodas ei hwyres ond yn anffodus ond nid 
oedd ddigon iach, ac ar ôl y gwyliau bu rhaid iddi fynd yn ôl i’r 
ysbyty. Ar hyn o bryd mae yn Ysbyty Singleton. Y rhai eraill 
sydd wedi bod yn yr ysbyty yw Dilys Walters, Pat Cullerton ac 
wrth ysgrifennu hwn mae Ferial Roberts yn yr ysbyty yn derbyn 
llawdriniaeth. Ein dymuniadau gorau i’r pedair ohonynt, a 
gwellhad buan. 

CYMDEITHAS EDWARD LLWYD 
Braf oedd cael cwrdd â mynd am dro gyda Chymdeithas 
Edward Llwyd mis diwethaf. Yr arweinydd oedd Dewi Lewis ac 
ar ôl darllen ei ‘Gornel Natur’ yn rhifyn Rhagfyr yr oeddwn yn 
edrych ymlaen yn fawr a chawsom ddim ein siomi. 
Dechreusom y daith o faes parcio Cronfa Ddŵr Lliw Isaf, a 
adeiladwyd yn 1863 gan Gyngor Tre Abertawe oherwydd yr 
holl ddiwydiant oedd yn tyfu lawr yn y cwm. Er bod y tywydd 
yn gymylog yr oedd y sylwadau ac eglurhad Dewi yn 
ardderchog. Er enghraifft, mae pob un mohonom yn gyfarwydd 
â gwiwerod, ond faint ohonoch sydd wedi sylwi a gweld eu 
nythod ifyny yn y coed. Ymhellach ymlaen dangosodd lle, ifyny 
yn y creigiau, mewn rhai wythnosau bydd y brain yn dod at ei 
gilydd a pharatoi eu nythod. Sylwais ar y ffwng Ymyrnnydd yr 
eithin (Tremella mesenterica) sydd i’w gweld yn tyfu ar eithin 
sydd wedi marw. Ar ôl cerdded yn uwch, daethom i’r Gronfa 
Uchaf sydd yn bwydo’r un isaf yn ôl y galw. 

Ar un adeg yr oedd gofalwr a’i deulu yn byw mewn tŷ 
sylweddol ger y gronfa ond yn awr y mae pob peth yn cael ei 
reoli’n drydanol o bentre’ Felindre. Ar ôl rhagor o ffeithiau ac 
ysbaid. Ymlaen â ni i’r goedwig a chafodd ei phlannu ar dir 
Bryn Llefrith ond erbyn hyn mae’r fferm wedi mynd iddo’i bwll. 

RHYDYFRO

Wrth wneud ein ffordd yn ôl troesom i’r dde lawr grisiau a 
chawsom weld y cerfluniau yr oedd Dewi wedi son amdanynt 
yn ei golofn, ac yr oeddynt werth eu gweld. Daethom yn ôl i’n 
cerbydau wedi mwynhau’r awyr iach a’r golygfeydd. Diolch 
Dewi. 

CAPEL Y BARAN 
Daeth cynulleidfa gryno ynghyd i Oedfa Garolau ar y Sul cyntaf 
o Ragfyr. Diolch i Eugena Hopkin am drefnu’r oedfa ac i Susan 
Davies, ein horganydd am ei chyfraniad cyfoethog. Diolch 
hefyd i bawb a gymerodd rhan wrth ddarllen y llithoedd a’r 
carolau. Oherwydd bod nifer o’r ffyddloniaid yn absennol a 
rhagolygon y tywydd yn wael ni chynhaliwyd oedfa yn Ionawr. 

 

Yn y llun, chwith i’r dde, Menna Heulyn, Paul a Julie Bevan, 
Enid Lewis ac Eifion Walters. 

Pleser o’r mwyaf, ddechrau Ionawr oedd cyfarfod a Paul a Julie 
Bevan o Newcastle, Awstralia. Roedd teulu Paul yn amaethu 
ar fferm Twllygwyddyl ac yn aelodau yn y Baran ac wedi eu 
claddu yn y fynwent. Hefyd, ymunodd dwy gyfnither i Paul, sef 
Menna Heulyn o Aberaeron ac Enid Lewis o Gaerdydd. ’Roedd 
yr ymwelwyr wedi dwli ar y capel a chawsant wefr o eistedd yn 
y corau lle bu eu teulu yn addoli ynddynt cyn ymfudo yn y 19 
ganrif i Awstralia. Er bod haneswyr y cyfnod yn cyfeirio ato fel 
“oes aur yr Ymerodraeth Brydeinig o dan y Frenhines Victoria” 
i lawer o’r werin roedd yn gyfnod o dlodi enbyd. ’Roedd llawer 
o aelodau’r capel yn amaethwyr ac yn Annibynwyr ac yn 
teimlo’r baich o dalu degwm i Eglwys Loegr, sef degfed ran o 
gynnyrch y fferm yn orthrwm. Hefyd, ond yn 1888 y diddymwyd 
y system tollau ar ffyrdd Cymru. Cyn hyn bydau talu’r tollau yn 
ychwanegu’n sylweddol at gostau’r ffarm. Cofiaf i dad-cu 
ddweud fod dod a llwyth o galch o Landybie i’r ffarm yn y Betws 
yn ddeg gwaith yn fwy na phris y calch. Un rheswm, yn unig, 
oedd rheswm dros ymfudo cyndeidiau Paul Bevan, fel miloedd 
o deuluoedd tebyg, oedd tlodi, anghyfiawnder a gormes y 
cyfoethog ar y werin. Ac nid oes llawer wedi newid: “Treched 
treisied, gwanaf gwaedded” yw hi o hyd. 

Mis Mawrth bydd yr oedfa yng ngofal Eifion Walters; Ebrill – 
Morlais Dyfnallt Owen; Mai y Parchg Clive Williams. Bydd pob 
oedfa am 2.30 y.p ar y Sul cyntaf o’r mis. Croeso cynnes i 
bawb. 

 
COFIO LILIAN SMITH 
Trist oedd y newyddion ym mis Rhagfyr am farw Lilian Smith, 
Parc Kingrosia. Daeth Lilian i fyw yng Nghlydach o Lundain yn 
ystod y rhyfel fel efaciwî ac fe benderfynodd aros yma, a 
hyfforddi fel nyrs yn Ysbyty Treforys ac wedyn fel bydwraig. Fe 
briododd â Hendon Smith, a ganwyd mab iddynt Jonathan. 
Mawr oedd eu hapusrwydd, ond yn anffodus bu farw Jonathan 
yn 18 oed mewn damwain car. Amser trist iawn ym mywyd 
Lilian a Hendon, ond nid aeth wythnos heibio hyd nawr, heb 
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fod tusw o flodau ar fedd Jonathan yng Nghoed Gwilym. 
Bu Lilian yn fydwraig yng Nghlydach a’r cwm am dros 40 
mlynedd, a mawr oedd ei pharch gan famau’r ardal. Roedd 
Lilian bob amser yn mynd y filltir arall i sicrhau fod y mamau 
a’r plant oedd dan ei gofal yn cael y cyfleusterau gorau posib. 
Cafodd angladd fawr a’r mamau ar hyd y Stryd Fawr yng 
Nghlydach yn talu teyrnged olaf i Lilian neu “Nyrs Smith” fel y’i 
galwyd. Coffa da amdani. 

 

Rhai o Ferched y Wawr yn ymyl cofeb Lilian Smith ym  
Mharc Coedgwilym 

MERCHED Y WAWR 
Oherwydd y COVID bu rhaid gohirio ein cinio Nadolig a 
drefnwyd ym mwyty Dolly May’s, Clydach a hefyd ein cyfarfod 
ym mis Ionawr gan fod ein siaradwr yn gorfod hunan-ynysu. 
Yn lle hynny fe benderfynodd rhai o’r gangen fynd am dro. Fe 
gwrddon ni ym Mharc Coedgwilym. Yn briodol iawn dechreuon 
ni ger y cerflun i gofio’r fydwraig Lilian Smith. Roedd nifer o’r 
merched oedd yn cerdded yn cofio am ei gofal iddynt pan 
oedden nhw’n disgwyl a geni eu plant. Mae’r atgofion hynny o 
eni plant yn fythgofiadwy i famau ac mae diolch ein cymuned 
yng Nghlydach yn fawr iawn am ofal bydwragedd fel Lilian 
Smith. 

Wrth gerdded ar hyd y gamlas a draw i gael cip ar y bont 
fetel o waith y gof Angharad Jones o Frynaman, cawsom gyfle 
i fwynhau sgwrs, rhoi’r byd yn ei le a hefyd gwerthfawrogi’r 
gamlas a’r bywyd gwyllt sydd mor agos at ein cartrefi ni. Mae 
Merched y Wawr yn genedlaethol wedi darparu yn arbennig ar 
gyfer eu haelodau yn ystod y cyfnod clo, drwy drefnu sgyrsiau 
a gweithdai crefft difyr ar ein cyfer. Maent hefyd wedi llwyddo i 
hyfforddi nifer o ferched i ddysgu defnyddio’r dechnoleg 
newydd sy’n eu galluogi i fynd ar lein oedd yn werthfawr ac 
sy’n parhau felly ar gyfer siopa, bancio a chysylltu gyda theulu 
a chymdeithas dros y rhyngrwyd drwy Zoom. 

CYMDEITHAS HANES CLYDACH 
Cyhoeddodd y Gymdeithas lyfryn diddorol iawn ychydig yn ôl: 
“Clydach trwy’r degawdau’’ sy’n cynnwys 90 o dudalennau o 
erthyglau a thraethodau wedi eu cymryd o’r cannoedd o 
gylchlythyron a gyhoeddwyd ganddynt ers y 70au. Mae’n 
fargen am £5 ac ar gael o’r Llyfrgell. 

CAPEL Y NANT 

 
Y Grŵp Bugeilio 

Bu’n gyfnod anodd iawn ar yr eglwysi yn ystod y pandemig ac 
roedd angen gofalu a bugeilio’r aelodau yn fwy nag erioed 
oherwydd yr unigrwydd a ddaeth yn sgil yr haint. Rydym yng 
Nghapel y Nant wedi ceisio gofalu yn gyson drwy ymweliadau 
ond oherwydd y cyfnod clo doedd hynny ddim yn bosibl. 
Trefnwyd rota arbennig i ffonio’r holl aelodau a hefyd trefnu 
gwasanaethau dros Zoom, gyda rhai ar e-bost ac eraill yn cael 
eu dosbarthu fel bod pob aelod yn cael eu cynnwys. Mae mor 
hawdd llaesu dwylo a digalonni ond diwyd iawn fuon ni. 
Cawsom oedfa yn y capel Sul cyn y Nadolig yng ngofal ein 
harweinydd Robat ond bu rhaid mynd ar Zoom eto ar gyfer y 
Plygain. Rydyn yn gyfoethog yn y capel i gael baneri arbennig 
ar gyfer gwahanol achlysuron. Hyfryd oedd gweld y faner hon 
o waith Doreen Hopkins eleni. Diolch iddi am ei gwaith. 

 

Llwyddon i gael parti Hwyl a Joio ar ddechrau Rhagfyr . Bu’r 
plant hyn, Hannah a Llywelyn yn darllen y Stori Fawr i’r plant 
ac wrth gwrs daeth Sion Corn gyda’i roddion hael. 

Cynhaliwyd cwis a charolau a chodwyd £167 tuag at 
elusennau’r eglwys. Diolch i Robat am baratoi ac i Dîm 
Llywelyn ar ennill. 

 

Cynhaliwyd oedfa ddwyieithog gydag Eglwys y Wesle yn ôl ein 
harfer o dan ofal Robat Powell a’r Parchg Leslie Noon. 
Casglwyd £64 i Gymorth Cristnogol. 

Mae nifer o’n haelodau wedi colli anwyliaid yn ddiweddar. 
Cydymdeimlwn gyda Joan Moses ar golli ei brawd a gyda 
Peter a Mary Nicholas ar farwolaeth mam Peter. 

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda John a Brenda Evans 
ar farwolaeth Raymond, brawd John. 
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DIOLCH AURWEL 
Pan mae cylchgronau a phapurau 
yn cael eu rhannu anaml rydyn yn 
sylweddoli’r ymdrech sydd tu cefn i 
hynny. Gwerthfawrogwn 
ymdrechion pawb sy’n rhannu 
llenyddiaeth yn y capel. 
Dymuniadau gorau i Aurwel 
Morgan nad sydd wedi bod yn 
hwylus yn ddiweddar. Ar hyn o bryd 
oherwydd ei olygon nid yw’n gallu 
gyrru car. Mae hynny’n ofid iddo 
gan ein bod wedi ei weld yn gyson 
ar hyd ffyrdd Clydach yn dosbarthu’r Llais ac i ni yng Nghapel 
y Nant yn ddosbarthwr y Tyst. Y diweddar Hywel Wood a 
arferai ddosbarthu ac ymateb i ffafr i wneud hynny drosto oedd 
cychwyn y dosbarthu i Aurwel. Erbyn hyn mae wedi bod wrthi 
am ddeuddeg mlynedd. Diolch iddo am ei waith diflino. 

NEWID ARWEINYDD 
Am wyth mlynedd bu Robat Powell yn Arweinydd Capel y Nant 
ac mae’r amser hyn yn garreg filltir arall yn ein hanes. Cawsom 
arweiniad tawel a diymhongar, a datblygwyd ymhellach ar sawl 

agwedd o fywyd yr eglwys drwy’r 
cydweithrediad parod a enynnodd 
Robat yn yr aelodau. Llwyddodd 
gyda chefnogaeth eraill i’n cadw 
gyda’n gilydd ac yn obeithiol drwy 
ddwy flynedd y Coronofirws Er ein 
bod oll wedi’n hynysu am gyfnod 
ymdrechodd i drefnu na fyddai neb 
yn unig. Bydd yn trosglwyddo’r 
awenau i Fiona, sef Dr Fiona 
Gannon, merch y diweddar 
Barchedig Kenneth a Mrs Mary 
Lintern, gwraig Bill a mam 
Llywelyn. 

Ers i’r teulu ddod i Glydach 
rydyn wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn eu cyfraniad 
gwerthfawr i’n hoedfaon a’n 
cymuned. Ers dechrau’r cyfnod clo 
bu Fiona yn arwain Cannwyll y Nant, 
myfyrdod byr, darllen y Beibl, 
gweddïo, a cherddoriaeth am ryw dri 
chwarter awr bob nos Fawrth dros 
Zoom. Mae nifer ohonom wedi elwa 
ar y cyfarfodydd yma ac mae nifer o 
bobl tu allan i’r eglwys wedi ymuno. 
Os carech ymuno croeso i chi 
gysylltu ag Annette a chewch y 
cyswllt. 

Yn y dyfodol agos gobeithiwn gael 
cyfle i gael cyfarfod i ddiolch i Robat 
a hefyd i neilltuo Fiona yn arweinydd 
newydd. Mae yn pwysleisio taw Arweinydd Tîm fydd hi, hynny 
yw bydd yn arwain gwirfoddolwyr o blith yr eglwys i barhau ein 
tystiolaeth Gristnogol yn y pentref. 

CYDYMDEIMLO 
Cydymdeimlwn gyda Mairwen Hyett a’r plant Sharon ac Owain 
ar farwolaeth Bill Hyett, gŵr, tad a thad-cu. Bu yn weithgar iawn 
ar hyd y blynyddoedd yn y gymuned yng Nghlydach. Ar un 
adeg fe oedd Dyn Cymorth Cyntaf Clwb Rygbi’r Faerdre, ac yn 
aelod o’r Pwyllgor. Bu’n weithgar gyda’r Gymdeithas Hanes 
hefyd. 

TŶ CROESO 
Mae’r Banc bwyd dal yn weithredol a chroesewir cyfraniadau 
yno. 

Ar Chwefror 12 cynhelir Caffi Trwsio yn y Neuadd Gymuned 
(offer trydanol, gemwaith, dillad). Rhaid gwneud apwyntiad 
ymlaen llaw – 07790546890 

Ar ddydd Llun am 10.30 yn y Neuadd Gymuned cynhelir 

Ymarfer Corff yn eistedd ac ar ddydd Iau Tai Chi/Symud 
Aerobic. 

Ar fore Gwener am 9.45 cynhelir Siop Siarad i Ddysgwyr 
dros Zoom ac wrth gwrs mae’r Siop Elusen ‘O Law i Law’ o 
dan nawdd gwirfoddolwyr Tŷ Croeso a Fiona yn Rheolwr. Ar 
agor Bore Mawrth, Mercher ac Iau 10.30 - 12.30 a 2- 4, a bore 
Sadwrn. 

 

‘Prynhawn Da’ yn ymweld â’r Siop Elusen 

Cafodd y Siop Elusen ‘O Law i Law’ dipyn o gyhoeddusrwydd 
yn ddiweddar drwy ymweliad Hana Medi a chwmni teledu 
Tinopolis. Wrth gwrs roedd camera’r Llais yno hefyd i gofnodi’r 
achlysur. Pob dymuniad da i’r fenter newydd sydd wedi cael 
derbyniad ardderchog yn y pentref. 

CYTÛN, EGLWYSI YNGHYD 
Mae gwasanaeth carolau yn Eglwys y Santes Fair bob amser 
yn achlysur ac yn gyfle arbennig i gasglu tuag at waith Cymorth 
Cristnogol. Ni chynhaliwyd un yn 2020 ond roedd disgwyl Band 
Byddin yr Iachawdwriaeth ddod atom yn 2021 tu allan i ‘r Co-
op. Siom felly oedd clywed nad oedden nhw’n gallu dod. Er 
hynny daeth criw da i ganu a thrwy garedigrwydd Rheolwr y 
Siop cawsom ganu yn y cyntedd yn hytrach na sythu tu allan. 

 

Roedd y canu yn dda gyda diolch arbennig i Kath am gyfeilio 
ar y sacsoffon. Llwyddwyd i godi £270 tuag at Shelter Cymru. 

Cynhaliwyd cyfarfod dros Zoom yn ystod Wythnos Weddi 
am Undod Cristnogol yng ngofal Fiona ac edrychwn ymlaen at 
gynnal Astudiaethau a Chiniawau yn ystod y Grawys. Diolch 
i’r Dr Alan Cram am arwain y gwaith. 

 
CYDYMDEIMLO 
Ar ran y gymuned eang danfonwn ein cydymdeimlad i deulu’r 
diweddar William (Bill) Hyett Clydach a fu farw ar Ragfyr 19. 
Roedd yn ŵr Meirwen (Williams, gynt o Rhydypandy), yn dad 
Sharon ac Owain yn dad yng nghyfraith Martin a Karen a thad-
cu Catrin, Beth, Dafydd ac Elis. Cynhaliwyd gwasanaeth 
angladdol yn Amlosgfa Margam o dan ofal y Parchg David 
Jones, Llanelli. Coffa da amdano. 

CRAIG CEFN PARC
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CYNGERDD 
Nôl ar ddiwedd Tachwedd cynhaliwyd Cyngerdd yng 
Nghanolfan y Celfyddydau ym Mhontardawe gydag aelodau 
C.A.T.S. yn perfformio caneuon allan o wahanol sioeau cerdd. 
Yn cymryd rhan roedd Carys Morgan (Solo) a Catrin James, y 

ddwy ohonynt â 
chysylltiadau agos â 
Phantycrwys. Mae 
Carys yn ddisgybl Bl10 
yn Ysgol Cwmtawe, ac 
wyres Vivian a Judith 
Thomas Rhyd-y-fro. 
Mae Catrin yn ddisgybl 
Bl10 yn Ysgol 
Bryntawe ac wyres 
Vince ac Audrey 
James, Clydach a 
Morlais Williams 
Gwernfadog. 

HEI MISTAR URDD 
Mae Geraint Davies, Golwg y Mynydd, 
Craig Cefn Parc wedi bod yn ffigwr 
amlwg yn y byd canu Cymraeg ers 
dros 40 mlynedd gyda grwpiau fel 
Gwenwyn, Hergest, Y Newyddion a 
Mynediad am Ddim. Ef hefyd yw 
cyfansoddwr ‘’Hel Mistar Urdd’’ y gân 
a glywyd ar 25 Ionawr adeg pen-
blwydd yr Urdd yn 100 oed. Mae’n 
ddyledus i’r Urdd am sawl rheswm: 
cafodd ei gyflogi gan y mudiad, cyfarfu 
â’i ddarpar-wraig yn Aelwyd yr Urdd, Treforys ac yng ngwersyll 
yr Urdd cyfarfu ei rieni. 

Nos Iau, 17 Chwefror bydd Cymdeithas Gymraeg Treforys 
a’r Cylch yn croesawu’r cerddor Geraint Davies i drafod ei 
hunangofiant “Diawl Bach Lwcus “ gyda’r Prifardd Robat 
Powell. Festri’r Tabernacl, Treforys, SA6 8BR am 7.00.y.h. 
Croeso i aelodau hen a newydd. 

  
NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore.  

CHWEFROR 
  6: Y Parchg Rhys Locke (Cymundeb) 
13: Y Parchg Meirion Evans 
20: Y Parchg Rhys Locke 
27: Mr Alun Bryn 

MAWRTH 
  6: Rihyrsal Cymanfa Elim, Nebo, Salem a Pantycrwys i’w 

cynnal ym Mhantycrwys (Dim oedfa yn Nebo) 
13: Y Parchg Rhys Locke (Bedydd) 
20: Mr Alun Lenny 
27: Y Parchg Gerald Jones 

Do, fe ddaeth y flwyddyn 2021 i ben ac edrychwn ymlaen at yr 
hyn fedrwn wneud yn 2022, fel y dywedir yn Saesneg “Always 
make new friends but never forget the old”. A dyma fyddwn yn 
ei wneud yn Nebo: agor drws newydd i’n harwain wrth estyn 
croeso twymgalon i’r Parchedig William Rhys Locke i fod yn 
weinidog arnom yn Nebo o’r Sul cyntaf yn Ionawr ymlaen. 
‘Rwy’n sicr iddo lawenhau wrth dderbyn dwy chwaer ifanc yn 
aelodau cyflawn, sef Rhian a Carys Ivey, merched Keith ac 
Audrey, Arosfa, Felindre. ‘Roeddent wedi bod yn aelodau 
ffyddlon o’r Ysgol Sul ac roedd eu Mam-gu wedi llawenhau o 
glywed fod y ddwy wedi dod yn aelodau.  

‘Roedd yn hyfryd gweld cynulleidfa gyfforddus ym mhob 

FELINDRE

oedfa, ond mae lle eto i wella fel ym mhob capel arall.  

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau mawr i Rhodri a Menna Davies (nee Stone), 
Gwardafalog, Talgarreg ar enedigaeth eu baban cyntaf sef, 
Joseff Daniel, ŵyr Anthony a Janis Stone, Cilfaen, Felindre.  

COFIO CYFAILL 
Blin iawn oedd clywed am farwolaeth sydyn Valerie May 
Thomas (Val), Fferm Cae Newydd, Salem, gwraig y diweddar 
Phil. Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’r meibion Keith, Nigel a 
Kevin a’r teulu oll. Bydd ei chyfeillion yn Felindre yn siŵr o weld 
ei heisiau’n fawr gan ei bod mor gefnogol i holl weithgarwch y 
pentref, yn cynnwys Cymdeithas y Dinasyddion Hŷn, yr 
Eisteddfod Gadeiriol leol, Adloniant y Neuadd a’r teithiau 
pleserus y byddai’n mwynhau. Yn enedigol o ogledd Gŵyr bu’n 
gefnogol i’r NFU (Adran y Gwragedd). Cynhaliwyd yr angladd 
ym mynwent Salem o dan arweiniad y Parchg Clive Williams, 
LRAM. 

DIOLCHIADAU DIWEDD BLWYDDYN 
Diolch i’r Parchg Owen Watcyn Pugh am ei weinidogaeth a’i 
gyngor gwerthfawr ynghyd â’i briod Christine oedd wrthlaw bob 
amser. Fe fyddai canu’r emynau tipyn yn wannach heb yr 
organ, felly diolch i Eiri Evans Jones am ei ffyddlondeb o Sul i 
Sul. Diolch hefyd i’r Diaconiaid: Aneurin Mainwaring, Phyllis 
Bell, Ann Evans, Yvonne Williams, Nia Johns a Helen Williams. 
‘Rydym yn teimlo o waelod ein calonnau dros un o’r Diaconiaid 
a fu mor weithgar gyda phob achos yn y pentref, sef Helen 
Jones, Garreg Lwyd gan ddymuno bydd ein gweddïau yn 
cyrraedd y lle priodol. Hefyd, dymuniadau gorau i’w phriod, 
Danny sydd mewn cartref am seibiant. Diolch i Phyllis Bell am 
gytuno i fod yn Ysgrifenyddes eto, a diolch i Myra Mainwaring 
Ysgrifenyddes y Pulpud, Nia Johns ein Trysorydd gofalus, 
Yvonne am baratoi’r cymun, y chwiorydd sydd yn gosod blodau 
a’r ymddiriedolwyr: gweler eu henwau ar gefn yr adroddiad. 
Diolch i’r pregethwyr hynny sydd yn dod yn gyson o fis i fis i 
weinidogaethu o wahanol ardaloedd. 

FFILM AM WAITH GLO LLEOL 
Mae’n hyfryd gweld yr hen ffilmiau sy’n ymddangos ar y 
cyfryngau, megis Youtube. Un sy’n berthnasol i ni yn Felindre 
yw un am ‘’Stop Fortnight’’ y glowyr. Mae’r ffilm yn dangos y 
ceffylau’n cael eu rhyddhau o lofa Graig Merthyr, Cwmdulais, 
Felindre yn 1965. Faint ohonom sy’n cofio Eirwen Davies, sydd 
yn y llun ac a fu’n cyfweld â’r glowyr? 

Diolch i Ioan Richard, Craig Cefn Parc am y wybodaeth 

 

 
CAPEL Y GRAIG 
Mae’n hyfryd nodi fod cynlluniau cyffrous ar waith ar dir Capel 
y Graig. Fel y gwyddoch efallai, mae’r hen adeilad wedi bod 
yn segur ers nifer o flynyddoedd bellach, ond gydol y misoedd 
diwethaf mae gwirfoddolwyr wedi trawsnewid y darn o dir tu 
cefn i hen neuadd y capel. Dan arweiniad y gweinidog, Rory 
Castle-Jones, mae criw hynod weithgar o bobl y pentref ac 
aelodau o gapeli’r Graig a Gellionnen, yn y broses o greu gardd 

TREBANNWS

Carys a Catrin 
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gymunedol at ddefnydd y pentref cyfan. Y bwriad yn y pen 
draw fydd datblygu gardd sy’n tyfu llysiau o bob math, a chreu 
ardal naturiol fydd yn denu bywyd gwyllt. Pwysleisia Rory mai 
“lle i bawb fydd yr ardd, ac nid i aelodau’r capel yn unig”.  

Mae yna fwriad hefyd i adnewyddu Neuadd y Capel, a chreu 
canolfan gymunedol ychwanegol yn Nhrebannws. Efallai fod 
rhai ohonoch yn cofio’r neuadd yn ganolfan i gyngherddau, 
dramâu a ffeiriau crefft, er ‘slawer dydd. Mae’n sicr yn gyffrous 
i feddwl y gallai’r un fath o fwrlwm ddychwelyd i’r hen le 
rhywbryd yn y dyfodol agos. Mae’r grŵp, ‘My green valley’, sy’n 
cyflawni gwaith gwych yn codi sbwriel ar draws yr ardal leol, 
hefyd yn rhan o’r fenter. 

 

Mae Rory a’i gyd-weithwyr yn ddiolchgar dros ben i’r 
Cynghorydd Beca Phillips am sicrhau grant o £10,000 gan 
Gyngor Castell-nedd Port Talbot er mwyn cefnogi’r gwaith 
ardderchog.  

Os oes awydd gennych i gynnig help mewn unrhyw ffordd, 
gwn y bydd croeso mawr i chi. Ewch amdani! 

NEWYDDION O’R YSGOL 
Oherwydd effaith parhaus Covid ar ein cymuned a’n gwlad, ni 
lwyddwyd dathlu Gŵyl y Nadolig yn y modd arferol. Serch 
hynny, braf oedd cael y cyfle i gyflwyno ein gwasanaethau 
‘Dolig yn ddigidol, a rhoddodd y cyfle i rieni’r ysgol i allu 
mwynhau gwylio’u plant yn perfformio eitemau amrywiol yn 
ymwneud â genedigaeth y baban Iesu Grist. 

Yn ogystal, trefnwyd i blant yr ysgol ymweld â Sinema 
Brynaman er mwyn gwylio’r ffilm ‘Encanto’, Bu’r plant wrth eu 
bodd â’r holl gerddoriaeth, lliw a dawns a welwyd ar y sgrin 
fawr. Diolch i staff y sinema am eu croeso, eu gofal . . . a’r 
hufen-iâ blasus. 

Fel rhan o waith thema’r dosbarth, aeth ddisgyblion 
Blwyddyn 5 a 6 i Ganolfan Treftadaeth Clydach ym Mharc 
Coed Gwilym er mwyn dod o hyd i wybodaeth am hanes yr 
ardal yn ystod yr 

Ail Ryfel Byd. 
Diolch i’r Blismones Cerian Hughes am gyflwyno gwersi 

pwysig i blant yr adran iau ar y themâu ‘Ffrind neu Elyn’, a 
‘Chyffuriau’. Hefyd, daeth y cwmni ‘Bullies Out’ i gynnal 
gweithdai ‘Ffrindiau’r Buarth’ ac ‘Allan a’r Bwli’ i ddisgyblion 
Blynyddoedd 3 - 6, yn cynnwys negeseuon cryf a phwerus i 
geisio bod yn berson gwell. 

 

Am hwyl oedd bod yn rhan o’r ymdrech genedlaethol i dorri 
record byd, ar ddiwrnod canmlwyddiant yr Urdd, sef y nifer 
fwyaf o fideos o blant, pobl ifainc ac oedolion yn canu’r gân 
‘Hei Mistar Urdd’ mewn cyfnod o un awr. Daeth y plant i’r ysgol 
wedi gwisgo yn lliwiau’r Urdd, sef coch, gwyn a gwyrdd. 
Trefnwyd amrywiaeth o weithgareddau celf a chrefft yn ystod 
y dydd. 

Fel rhan o’u thema ar ‘Fwyd’, bu plant bach y dosbarthiadau 
Meithrin a Derbyn yn blasu amrywiaeth o ffrwythau, creu 
‘smwddis’, peintio lluniau o ffrwythau, wrth wella eu sgiliau 
ieithyddol wrth ddysgu enwi’r ffrwythau yn Gymraeg. 

Mae disgyblion Blwyddyn 3 a 4 wedi bod yn dysgu am hen 
draddodiadau Cymreig, gan gynnwys y Fari Lwyd a’r Hen 
Galan. Cafodd y plant gyfle i greu pen ceffyl papur ‘origami’, 
creu perllan, cynnal cwis sy’n ymwneud â chôdau QR ac 
animeiddio. Bu’n gyfle gwych i gadw’r traddodiadau’n fyw. 

 

Bob wythnos mae plant 3 - 7 oed y Cyfnod Sylfaen yn 
mwynhau defnyddio’u cynefin i gyfoethogi’r dysgu a chadw’n 
iach wrth gerdded o gwmpas yr ardal. Yn ddiweddar, bu 
disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn darganfod enwau i’r holl 
strydoedd yn y pentref, a chwilio am Paddington yr Arth mewn 
ambell dŷ ac adeilad yn Nhrebannws. Mae plant y Derbyn wedi 
bod yn defnyddio’u synhwyrau i wrando ar yr amrywiaeth eang 
o synau sydd o’n cwmpas. 
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YSGOL Y CRIBARTH 
Calonogol iawn yw clywed bod yr ysgol yn cefnogi dyhead 
Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050. Gyda chefnogaeth Tîm Trawsnewid Cyngor Sir Powys, 
mae’r ysgol yn peilota dosbarth cyfrwng Cymraeg yn y Cyfnod 
Sylfaen. Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i’r ysgol a gobeithio 
bydd y niferoedd yn tyfu yn ystod y flwyddyn. Mae’n hyfryd 
gweld y plant lleiaf yn caffael iaith mor rhwydd wrth iddynt gael 
eu trochi yn yr iaith Gymraeg.  

CALENNIG 
Flynyddoedd yn ôl, 
roedd hi’n draddodiad 
lleol i blant fynd o 
gwmpas y tai ar fore’r 
Calan a chanu 
‘Blwyddyn Newydd 
Dda’ a chasglu 
calennig. Braf felly 
oedd gweld rhai o blant 
yr ysgol yn adfer yr hen 
draddodiad yn Abercraf 
ar 13 Ionawr, sef yr 
‘hen’ flwyddyn newydd.  

Aeth y plant o 
gwmpas y tai yn cario 
eu ‘Perllan’, sef afalau 
wedi’u stwffio â ‘cloves’ 
a changhennau 
bytholwyrdd a 
wnaethon nhw yn y dosbarth. 

GWERSI CYMRAEG 
Er mwyn cefnogi teuluoedd yr ysgol gyda’u sgiliau Cymraeg, 
mae’r ysgol wedi mynd ati i drefnu cwrs ‘Cymraeg yn y Cartref’ 
ar y we dan nawdd Prifysgol Aberystwyth. Os oes gennych 
ddiddordeb mewn manteisio ar y cyfle gwych hwn, cysylltwch 
â Mr Simon Hosking, pennaeth yr ysgol. 

CYDYMDEIMLO 
Daeth newydd trist iawn i’r pentref ddechrau’r flwyddyn gyda 
marwolaeth annisgwyl Rachel Coombe, Tŷ Rahel, Cae’r-lan yn 
63 oed. Roedd Rachel yn ferch i’r diweddar John a Betty 
Coombe ac yn chwaer annwyl i Margaret. 

Derbyniodd Rachel ei haddysg yn y cwm ac yn ym 
Mhrifysgol Caerdydd, lle enillodd Doethuriaeth yn y 

ABERCRAF
Cofio Mike Jones 

Arlunydd a bortreadodd Cwm Tawe pan oedd y 
diwydiannau trwm yn amlwg yno. Roedd cymeriadau ei 
filltir sgwâr yn amlygu cryfder corff a meddwl. 

 

Gyda thristwch y cyhoeddwn golli arlunydd a chofnodydd ei 
‘darn bach ni o Gymru’, ddechrau Ionawr. 

Tri mis yn ôl dathlwyd ei ben-blwydd yn 80 oed gydag 
arddangosfa lwyddiannus yn Nhŷ’r Gwrhyd ynghyd â 
chyhoeddi llyfryn ‘Wrth eu gwaith’, sef dehongliad o 
gymeriadau beirdd a llenorion Cwm Tawe. Roedd yn falch iawn 
bod y rhain wedi cymryd lle a’n braint ni, ei gyfeillion oedd 
trefnu. 

Roedd cymeriadau cymoedd de Cymru yn dod yn fyw ar 
gynfasau ei stiwdio ym Mhontardawe. Roedd symlrwydd ei 
luniau yn apelio i ni sy’n cofio cyfnodau caled y diwydiannau 
trwm : wynebau garw, breichiau a dwylo cadarn, a gwragedd 
‘stansh’ yn gefn iddynt ac yn cyfleu cryfder ei gymuned. Dim 
ffrils! 

Colled i’w deulu, i’r gymuned a’r byd celf. 

Ganed Mike ym 1941 a threuliodd ei gyfnod cynnar a’i 
ieuenctid yng Nghilmaengwyn a Godre’r-graig, sy’n gorwedd 
wrth odre Allt-y-grug ar y brif heol, bryd hynny, rhwng ‘Smitw, 
Pontardawe a Phant-teg, Ystalyfera. Yn dilyn tirlithriad yn y 
60au rhannwyd y pentref a dinistrio’r gymdeithas bentrefol 
glos. 

Mae disgyblion hynaf yr ysgol wedi bod yn talu eu teyrnged 
nhw i’r arlunydd enwog o Bontardawe, Mike Jones, trwy greu 
lluniau yn ôl ei arddull unigryw. Am waith anhygoel! 

 

gwyddorau. Bu’n 
gweithio fel 
Y m g y n g h o r y d d 
Diogelwch yn y Brifysgol 
am flynyddoedd lawer lle 
bu’n fawr ei pharch 
ymhlith ei chydweithwyr. 
Bu’n gredwr mawr mewn 
bioddiogelwch ac yn 
aelod o grwpiau 
cenedlaethol yn y maes. 
Bu hefyd yn flaengar 
iawn yn Ambiwlans Sant 
Ioan yng nghanol 
Caerdydd. 

Roedd gwreiddiau 
Rachel yn ddwfn yn ei 
bro ac yn rhannu ei 

hamser rhwng Caerdydd a Chae’r-lan. Bu’n aelod ffyddlon a 
selog iawn yng Nghapel Bethlehem drwy ei hoes, gan ddilyn 
ôl eu rhieni. Cydymdeimlwn yn ddwys â’i chwaer, Margaret a’i 
neiaint a’i nithoedd, Siôn, Gareth, David a Melanie.  

parhad ar y dudalen gefn
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Blwyddyn Newydd dda i chi gyd!  

Mae’n flwyddyn gyffrous iawn i’r Fenter eleni gan fod y Fenter 
yn dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed yn Ebrill. Cadwch lygad ar 
ein cyfryngau cymdeithasol am nifer o ddigwyddiadau arbennig 
dros y misoedd nesaf. 

SESH SŴN  
Edrych am rywle i ymarfer eich offeryn? Neu gyfle i wrando a 
chlywed nifer o alawon a chaneuon Cymraeg? Dyma’r sesiwn 
i chi!  

Sesiwn nesaf, nos Fawrth 8 Chwefror, rhwng 7-9 yh.  
E-bostiwch cymuned@micnpt.cymru i dderbyn y ddolen 
ymuno. 

IAITH ARWYDDO BRYDEINIG 
Mae Caryl ein Swyddog Cymuned wedi bod yn gwneud cwrs 
Iaith Arwyddo Brydeinig (British Sign Language) dros y 
misoedd diwethaf, ac mae wedi creu nifer o fideos byr er mwyn 
dangos yr hyn mae wedi dysgu. 
Ewch draw i’n tudalen Facebook neu Drydar i wylio’r fideos. 

HOLIADUR GWEITHGAREDDAU 
Blwyddyn newydd, cyfleoedd newydd!  

Pa fath o weithgareddau hoffech chi weld ni’n cynnal?  
Danfonwch e-bost atom gyda’ch syniadau!  
E-bost - cymuned@micnpt.cymru 

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

Instagram - @menteriaithcnpt  
Spotify - Menter Iaith CNPT 

Youtube - Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot 

Rydym ni newydd ddathlu Diwrnod Dydd Miwsig Cymru ar 4 
Chwefror, felly dyma Chwilair i chi fwynhau! 
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NEWYDDION ADRAN GYNRADD YSGOL GYMRAEG 
YSTALYFERA 

WYTHNOS GWRTH-FWLIO 
Cynhaliwyd llu o weithgareddau yn ystod wythnos gwrth-fwlio 
a diogelu ar y thema ‘Un gair caredig’. Gwnaeth bob dosbarth 
gynnal gweithgareddau amrywiol a gwnaethom ddathlu ein 
unigrywedd drwy wisgo dillad lliwgar hefyd a chodi 
ymwybyddiaeth o Syndrom Down’s. Roedd y 
gweithgareddau’n cynnwys ysgrifennu proffil person caredig; 
gwaith Celf ar y thema ‘caredigrwydd’; astudio pobl yn y 
cyhoedd sydd â rhinweddau gwych ac sy’n helpu eraill, megis 
Captain Tom Moore; creu medalau i’n hunain am adeg yr ydym 
wedi bod yn garedig i eraill. 

GWAITH ELUSENNOL YR YSGOL: PLANT MEWN ANGEN 
Codwyd dros £200 gan ddisgyblion Ysgol Gymraeg Ystalyfera 
Bro Dur ar gyfer Plant mewn Angen. Cynhaliwyd nifer o 
weithgareddau hyfryd gan gynnwys taflu deunyddiau ‘ych a fi’ 
at y Pennaeth, Mrs Laurel Davies; gwerthu cacennau; taflu 
sbwng gwlyb a ffa pob at aelodau o staff; dyfalu sawl losin oedd 
mewn jar a diwrnod gwisgo pyjamas. Diolch yn fawr i’r Senedd 
Ysgol am drefnu’r holl weithgareddau. Roedd y disgyblion yn 
wên o glust i glust wrth gymryd rhan yn y gweithgareddau. 
Diolch i bawb am eu haelioni a’u brwdfrydedd! 

BANC BWYD 
Rydym wedi gwneud ymdrech wych i gasglu eitemau i’r Banc 
Bwyd lleol ‘CATCH’ yn Ystalyfera. Casglwyd dros 1000 o 

YSGOLION
YSGOL GYMRAEG YSTALYFERA

eitemau. Diolch i holl gymuned yr Ysgol am eu gwaith wrth 
gasglu’r eitemau. 

GWEITHGAREDDAU DATHLU’R NADOLIG 
Dyma’r dosbarth Meithrin yn mwynhau eu parti dosbarth! 
Disgyblion yn hapus drosben yn eu gwisgoedd ffansi / parti! 

 

Cafwyd parti ymhob dosbarth ac ymweliadau i’r sinema (Theatr 
Chiswell yn ein Bloc hyfryd newydd – Bloc y Darren) ar gyfer 
gwylio ffilm Nadolig. Gweler lluniau isod o Floc y Darren sydd 
yn adnodd gwych arall i ni fel Ysgol. 

 

GWEITHGAREDDAU YN YR AWYR AGORED 
Mae disgyblion yr Adran Iau wedi derbyn profiadau di-ri 
unwaith eto dros y cyfnod diwethaf i ddysgu a mwynhau yn yr 
awyr agored. Bu cyfleoedd i greu cynefinoedd anifeiliaid 
newydd gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a chyd-weithio fel 
tîm er mwyn cyrraedd y nod, a phlannu cennin Pedr mewn 
partneriaeth gyda Mr Richard Davies o’r Adran Hanes a 
Dyniaethau. Mae pob disgybl wedi derbyn cennin Pedr i’w 
plannu ac edrychwn ymlaen yn arw i weld ffrwyth eu 
hymdrechion yn y Gwanwyn, sydd yn arwydd hyfryd, gweledol 
o ddechreuad newydd yn ein hamgylchedd naturiol. 

Gwnaeth y tîm pêl-droed (bechgyn) fwynhau chwarae yn 
erbyn Ysgol Gymraeg Gwaun Cae Gurwen, gydag Ystalyfera 
yn fuddugol y tro hwn. Diolch i staff a disgyblion y Waun am 
ddod atom er mwyn cynnal y gêm ar ein cae 2G Newydd sbon! 
Roedd y disgyblion a’r staff oll wrth eu boddau. 

Dyma ddisgyblion gwych Blodeuwedd yn casglu sbwriel 
mewn partneriaeth gyda ‘Fy Nyffryn Gwyrdd’ er mwyn cadw 
ein cymuned yn daclus a’n hyfryd i bawb fwynhau. Diolch yn 
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fawr i’r staff ac i wirfoddolwyr ‘Fy Nyffryn Gwyrdd’ am drefnu’r 
gweithgaredd. Bydd cyfleoedd i ddosbarthiadau eraill yn ystod 
y flwyddyn. 

 
 

 

O dan nawdd ‘Swansea Bay Fisheries’ Cafodd blynyddoedd 5 
a 6 sesiynau diddorol iawn yng nghwmni Nerys Howell. 
Dysgodd y disgyblion am fathau gwahanol o bysgod a bwyd y 
môr ynghyd â chynaladwyedd cyn cael cyfleoedd amrywiol i 
drin, coginio a blasu’r cynnyrch.  

 

Diolch yn fawr i YGG Pontybrenin am deithio i Gellionnen am 
brynhawn o chwaraeon cystadleuol. Cafwyd gêm rygbi ar gae’r 
ysgol tra bu eraill yn chwarae gêm o bêl-rwyd yn y gampfa. 
Gemau agos a chyfleoedd gwych i’r plant i gyd! 

 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG GELLIONNEN

 

Cyflawnodd ddisgyblion blwyddyn 6 wythnos o weithgareddau 
o dan arweiniad Galwad i wyllt yn seiliedig ar ddatblygu 
gwytnwch a dyfalbarhad, pen llanw’r profiad oedd ymweld â 
cheunant Pont nedd fechan. Profiad a hanner a diweddglo 
llwyddiannus i’r wythnos. 

 

Braf oedd croesawi gynulleidfa i fwynhau perfformiad yr adran 
iau wrth gyflwyno stori’r geni a detholiad o garolau traddodiadol 
y Nadolig. Uchafbwynt y gwasanaeth oedd cyflwyniad 
amlieithog Tawel nos ym Mandarin, Almaeneg, Sbaeneg a 
Chymraeg. Gwych o beth. 

 
 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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Mae rhan fwyaf ohonom, mae’n siŵr, yn ddyledus 
i’r Urdd am brofiadau cofiadwy. Mae ein gwlad, iaith 
a’n diwylliant yn ddyledus i’r Urdd. 

Cafwyd diwrnod o ddathlu ar Ddydd Santes 
Dwynwen, 25 Ionawr a phob ysgol trwy Gymru 
gyfan yn canu ‘’Hel Mistar Urdd’’ nerth eu pennau. 
Uchod mae Ysgol Pontardawe wrthi. 

Ac i’r dde dyma aelodau cynta’r Urdd yng Nghwm 
Tawe, yn y 1930au. Cyflwynwyd y llun yn wreiddiol 
i L. W. Francis (Lewis neu Lew) am ei gefnogaeth 
sylweddol i Gylch Cwmtawe o Urdd Gobaith Cymru. 
Ar ran y Cylch W. Rhys Bowen, Trefnydd. G. T. 
Jenkins, Llywydd. Hydref, 1932. 

Gwyddwn taw Agnes Thomas yw¹r wraig ac mai 
Lew Francis yw dyn wrth ei hochr, yn yr het. Dyn 
busnes, gwerthu ceir a beics oedd Lew ac yn un o 
sylfaenwyr Clwb Seiclo Pontardawe.

PEN-BLWYDD HAPUS URDD GOBAITH CYMRU

GWAITH AR Y GAMLAS 
YN YNYSMEUDWY 

 
Bu Gwirfoddolwyr Cymdeithas y Gamlas yn gweithio ar y 
gamlas islaw Ynysmeudwy am sawl wythnos dros y gaeaf. 
Ar ôl clirio ardal y llifddorau symudon nhw lawr i daclo’r 
gamlas tuag at Bontardawe. 

 

Un dasg fawr oedd clirio coeden oedd yn gorwedd ar draws 
y gamlas. Mae’r lluniau yn dangos sut y cyflawnwyd y gwaith. 
Trwy ddefnyddio cwch bach, llif-gron, winsh a llawer o waith 
tynnu, llwyddwyd i glirio’r anghenfil. 

Owain Lewis

Cyngerdd Gŵyl Ddewi 
Nos Sadwrn Mawrth 5ed, 2022  

m 7.00 p.m. 

Capel Seion Newydd, Treforys 
 

Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys 
Cyfarwyddwr Cerdd: D. Huw Rees  

 

Côr Ysbyty Treforys 
Cyfarwyddwr Cerdd: Jonathan Lycett 

   

Fflur Wyn (Soprano) 

 TOCYNNAU AR GAEL 
 ODDI WRTH  

GARY NICHOLAS  
01792 774862
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Cofio Mike Jones 
– parhad o dudalen 15 

 

Roedd Tyle Mownt a Phenywern yn strydoedd y byddai Mike 
yn eu darlunio’n aml. Strydoedd nodweddiadol ei lencyndod 
a phobl yn cwrdd. 

Coliar oedd ei dad a chadwai ef, a’i fam Edna, dafarn y ‘Bird 
in Hand’ yn Ystalyfera. Adnabyddir ei dad, yn lleol, fel “Shôn 
y Byrd”. Roedd mwffler coch amdano bob adeg er mwyn 
cadw’n iach. Roedd ‘y llwch’ wedi effeithio arno. Pentre’ 
glofaol oedd Godre’r-graig a chofia Mike y glowyr yn cyrraedd 
gartre, wedi’r shifft, yn eu dillad gwaith brwnt a’u hwynebau’n 
ddu gan lo. Y ‘’gwaith’’, wrth gwrs, oedd Tarenni Gleision. 
Byddai John, tad Mike wedi dychwelyd, ac ymolch, yn ôl 
arferiad y cyfnod, mewn twba sinc o flaen tân. Mae’r olygfa 
yma, a gorchwylion eraill wedi aros yng nghof Mike. 

 

Coliar oedd ei dad a chadwai ef, a’i fam Edna, dafarn y ‘Bird 
in Hand’ yn Ystalyfera. Adnabyddir ei dad, yn lleol, fel “Shôn 
y Byrd”. Roedd mwffler coch amdano bob adeg er mwyn 
cadw’n iach. Roedd ‘y llwch’ wedi effeithio arno. Pentre’ 
glofaol oedd Godre’r-graig a chofia Mike y glowyr yn cyrraedd 
gartre, wedi’r shifft, yn eu dillad gwaith brwnt a’u hwynebau’n 
ddu gan lo. Y ‘’gwaith’’, wrth gwrs, oedd Tarenni Gleision. 
Byddai John, tad Mike wedi dychwelyd, ac ymolch, yn ôl 
arferiad y cyfnod, mewn twba sinc o flaen tân. Mae’r olygfa 
yma, a gorchwylion eraill wedi aros yng nghof Mike. 

Pa well le na thafarn, mewn pentre’ diwydiannol trwm, 
Cymraeg ei hiaith a’i thraddodiadau i ysbrydoli artist? 

Sylwodd bod ganddo ddawn a thalent artist yn ifanc iawn, 
i greu sgetshis manwl, er iddo golli llygad mewn damwain, yn 
9 mlwydd oedd nid effeithiodd hyn arno. Roedd diddordeb a 
dawn arlunio gydag e eriod ond ni chafodd gyfle i ddatblygu. 
Ystyriodd fynd i Goleg Celf ond ‘’bratach amser’’ oedd hynny 
i’w rieni, ‘’rhaid ca’l jobyn saff a phensiwn!” Bu’n creu 

darluniau o adeiladau a chapeli diddorol yr ardal a’u cynnig, 
yn hael iawn, i gymdeithasau hanes lleol a’r Eisteddfod i’w 
defnyddio. Yn ddiweddarach, yn ganol oed, datblygodd y dull 
“mynegiannol” (expressionism) o ddarlunio lle pwysleisir 
nodweddion amlwg y corff. Er mwyn portreadu a dadansoddi 
coliar mae angen rhoi iddo wyneb garw a chreithiog, ysgwydde 
llydan a sgwâr, breichiau cadarn, a dwylo mawr fel rhofie. 
Dillad gwaith sydd amdanynt a’u hosgo’n drwsgl a lletchwith. 
Gwragedd “stansh” yw gwragedd Mike, wrthi yn y ‘skullery’, 
gosod dillad ar lein neu’n 
sgrwbio’r stepen drws ffrynt, fel 
yr arferai mam-gu Mike wneud. 

Cofnodi gwerin ei gyfnod, 
cyn machlud y diwydiannau 
trwm: y gweithwyr stîl, alcam, 
glo a’r ffermwr cap stapal; a’r 
wraig fishi wrth orchwylion y 
dydd: cadw’r tŷ, golchi, cymoni, 
a siopa 

Mae strydoedd 
nodweddiadol Godre’rgraig, 
Ystalyfera, Rhiwfawr ac Allt-
wen yn hoff lefydd a 
chymdogion yn cyfarch ei 
gilydd yn rhan o’r darlun, bob 
tro. 

Swyddog Tai gyda’r Cynghorau lleol oedd ei waith pob dydd. 
Gydag adrefnu cafodd gyfle i ymddeol yn gynnar, ag yntau’n 
50 oed, a gydag anogaeth Eryl, ei briod, dyma ymdaflu i 
ddatblygu ar wahanol ddulliau. Ni chafodd, erioed, wers arlunio 
gan neb ond bu dylanwad dau artist lleol yn fawr arno: Josef 
Herman, yr Iddew a ffodd rhag y Natsïaid yng ngwlad Pwyl i 
Ystradgynlais cyn yr Ail Ryfel Byd a Will Roberts, Castell-nedd. 
Gwerinwyr oedd eu gwrthrychau hwythau hefyd. 

Llynedd cyrhaeddodd ei 80 oed a chafwyd nifer o 
arddangosfeydd led led Cymru. Ag yntau yn ei wendid braf 
oedd bod Cylch Darllen Cwm Tawe wedi trefnu arddangosfa 
yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe i gofnodi’r garreg filltir hon. Yn 
ogystal cyhoeddodd y Cylch lyfryn Wrth eu gwaith, sef portread 
o bobol Cwm Tawe mewn gair a llun. Casglwyd enghreifftiau o 
weithiau beirdd a llenorion y Cwm, megis Gwenallt, Niclas y 
Glais, Dafydd Rowlands, Abiah Roderick, Ann Rosser, Robat 
Powell, Menna Elfyn, Meirion Evans ac Emyr Lewis a chafwyd 
dehongliad artistig a threiddgar gan Mike o’r testun. Cafwyd 
llwyddiant mawr yn y gwerthu a Mike wrth ei fodd ag ymateb 
‘’ei bobol ei hun’’ i’w waith yn lleol. 

Yn gwmnïwr heb ei ail ac yn hael ei gymwynas i elusennau, 
‘’pobol’’ oedd dileit Mike a chydnabyddir yn un o arlunwyr mawr 
ei genhedlaeth. 

Cydymdeimlwn ag Eryl ei briod ynghyd â David, Beth a 
Gareth ei blant a’r teulu oll. 

Cynhelir angladd Mike yng Nghoed Gwilym, Clydach fore 
Llun, 7 Chwefror, 2022 am 11.45. 


