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PAPUR 
BRO 
CWMTAWE

Chwedl ddoe sy’n dal i siapio’r tir ....

S
Braf oedd clywed rhai o leisiau ifanc 
Cwmtawe ar Radio Cymru yn 
ddiweddar. Roedd disgyblion Ysgol 
Gynradd Gymraeg Cwmllynfell ac 
Ysgol Ystalyfera Bro Dur yn trafod y 
dasg o greu cân arbennig am y Twrch 
Trwth gyda’r gantores enwog a Bardd 
Plant Cymru, Casi Wyn.  

Roedd y prosiect yn rhan o waith 
Siarter Iaith yr ysgolion a threfnwyd y 
gweithdai fel modd o ddathlu Dydd 
Miwsig Cymru. 

Treuliodd Casi hanner diwrnod yn y ddwy ysgol gan 
drafod y stori ‘hynafol, rhyfedd’ o chwedl Culhwch ac 
Olwen, gan sylwi ar sut roeddent yn perthnasu’r stori 
i’r ganrif bresennol. Fe wnaethant ymateb trwy 
dynnu lluniau, creu symudiadau ac mewn amser byr, 
llwyddwyd i ysgrifennu dwy gerdd a dechreuwyd 
llunio brawddegau i’r gân. Arbrofwyd hefyd gyda 
pheth alawon o amgylch y piano. Nododd Casi sut y 
gwnaeth hyn oll fwydo i mewn i’r cyfanwaith 
gorffenedig a ysbrydolwyd gan y plant. Dywed iddi 

dynnu’r holl syniadau ynghyd i greu rhywbeth y 
gallai’r plant a’r bobl ifanc ei fwynhau ac atgoffa eu 
hunain eu bod yn rhan o’r greadigaeth.  

Nododd Casi: ‘Doeddwn i ddim yn gyfarwydd â’r 
ardal... beth sydd wedi bod yn anhygoel o deithio i 
wahanol ysgolion yw dod i adnabod ac 
ailddarganfod mathau gwahanol o siarad Cymraeg 
- Cymraeg sydd yn fwy cydnaws â’i hardaloedd nhw 
a gweld y Gymraeg mor fyw a naturiol ar eu tafodau 
nhw. Mae clywed hynny wedi bod yn brofiad 
cerddorol ac ysbrydoledig ynddo’i hun.’ 

Bu Casi’n canu clodydd y plant yn fawr. Nododd 
bod angen i’r plant atgoffa eu hunain mai eu gwaith 
nhw sydd wrth wraidd y trac a bod ‘na ‘allu, angerdd 
a dychymyg hyfryd iawn gan bob un ohonyn nhw.’  

Dyma eiriau’r gân newydd, ‘Dilyn y Dyfroedd’, 
sydd wedi ei hysbrydoli gan blant y ddwy ysgol. 
Llongyfarchiadau iddynt! 

Catrin Heledd Richards 

Ymweliad Bardd Plant Cymru â Chwmllynfell ac Ystalyfera

gweler ‘Dilyn y Dyfroedd’ ar dudalen 2



2

LLAIS

Golygydd mis Ebrill 2022 
Ysgol Gyfun Ystalyfera 

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

Erbyn Mawrth 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.

Mae chwe deg mlynedd bellach ers darlith chwyldroadol 
Saunders Lewis, ‘Tynged yr Iaith’ ac mae’n gyfle i ninnau wrth 
wrando ar ei araith eto, ac wrth nodi diwrnod ein nawddsant, 
ystyried sefyllfa’r iaith yn ein cymunedau heddiw.  

Roedd Saunders Lewis yn darogan y byddai canlyniadau 
cyfrifiad 1962 yn ‘sioc ac yn siom i’r rheini ohonom sy’n 
ystyried nad Cymru fydd Cymru heb y Gymraeg. Dywed, ‘Mi 
ragdybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw.’ Er 
ei eiriau, rydym ni wedi dal ein tir yn wyneb newidiadau a 
sialensiau mawr. Rydym ni dal, er hyn, yn aros i weld 
cynnydd. Yn y misoedd nesaf disgwylir canlyniadau cyfrifiad 
2021 a bydd modd craffu ar sefyllfa’r iaith erbyn heddi. 

Yng Nghwmtawe, bu cwymp sylweddol yn nifer y siaradwyr 
Cymraeg rhwng cyfrifiad 2001 a 2011. Pryderus iawn felly 
yw’r cynlluniau am greu ysgol fawr newydd yng nghanol 
Pontardawe a fydd yn dysgu’n anad dim drwy’r Saesneg. 
Teimlir ei fod yn gam i’r cyfeiriad anghywir wrth ystyried y 
targed a osodwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2016 i gyrraedd 
miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Roedd y system 
addysg yn ganolog i’r ymdrech hon ac fe osodwyd targedau 
uchelgeisiol gyda’r bwriad o gynyddu nifer yr athrawon a allai 
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cyngor Castell-nedd 
Port Talbot wedi cyfaddef mai wedi aros yn gyson mae’r rhif 
dros y blynyddoedd diwethaf yn yr ardal hon.  

Mewn dogfen sy’n gosod strategaeth y cyngor ar gyfer y 
ddeng mlynedd nesaf nodir y bwriedir codi hyder staff mewn 
ysgolion cyfrwng Saesneg er mwyn cynyddu nifer y dysgwyr 
sydd â mynediad at addysg Gymraeg ar bob lefel. Bydd pob 
ysgol, yn ôl y cyngor, ‘yn ffurfio cymunedau sy’n hybu’r 
Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer addysg a bywyd cymunedol.’  

Dywedodd y gweinidog dros y Gymraeg ac addysg, 
Jeremy Miles yn ddiweddar, ‘Ysgolion yw’r teclyn mwya’ 
effeithiol sy gyda ni i greu siaradwyr newydd at y 
dyfodol.’ Onid denu unigolion at addysg Gymraeg dylai’r 
cyngor fod yn ei wneud, felly, yn hytrach nag arwain trigolion 
un o gadarnleoedd Cymraeg y sir at addysg a fydd yn 
Saesneg yn bennaf?  

Er bod cynifer yn pwysleisio pwysigrwydd cyrraedd y 
miliwn erbyn 2050, barn y diweddar Aled Roberts, 
Comisiynydd y Gymraeg, bu farw mor sydyn yn ddiweddar 
iawn, mai’r peth pwysicaf yw dyblu’r nifer sy’n defnyddio’r 
Gymraeg yn eu bywydau pob dydd. Cofiwn am ei waith diflino 
dros Gymru a’r Gymraeg. Nid gorymateb yw awgrymu ei bod 
hi’n argyfwng yn yr ardal hon o ystyried faint o’i thrigolion sydd 
â’r Gymraeg ar flaenau eu tafodau ond sy’n gwrthod ei 
defnyddio. Boed hynny, am eu bod wedi eu dadrithio o 
ganlyniad i brofiadau cas yn yr ysgol, yn teimlo nad yw eu 
Cymraeg yn ddigon da neu oherwydd eu bod yn teimlo nad 
yw’n beth ffasiynol i’w wneud.  

Mae’r Athro Colin Williams yn nodi bod angen ‘creu sefyllfa 
lle mae pobl yn awyddus i ddewis defnyddio’u Cymraeg yn 
eu teuluoedd, yn eu cymunedau a’u gweithleoedd, bydd 
hynny’n allweddol i ffyniant yr iaith.’ Mae creu digwyddiadau 
cymdeithasol i’r perwyl hwn wedi bod yn anodd iawn yn ystod 
y cyfnodau clo dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Calonogol, er 
hynny, yw gweld bywyd normal yn araf ail ddechrau a chlywed 
yr iaith Gymraeg yn gymdeithasol unwaith eto.  

Da oedd clywed y cyhoeddiad yn ddiweddar y bydd gwersi 
Cymraeg am ddim yn cael eu cynnig i unrhyw un rhwng 16 a 
25 mlwydd oed ynghyd ag unrhyw un sy’n gweithio ym myd 
addysg. Cam pwysig tuag at ddangos bod y Gymraeg yn 
perthyn i bawb. Nododd Jeremy Miles wrth wneud y 
cyhoeddiad: ‘Dwi am i Gymru fod yn genedl le ma’ pawb yn 
cael ail gyfle. Fydd neb yn cael ei adael ar ôl.’ 

Mae cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y 

flwyddyn 2050 yn dasg anferthol a heriol ac mae llawer i’w 
newid os am sicrhau bod y Gymraeg yn iaith y mae pobl yn 
dewis ac eisiau ei defnyddio. Ni ellir ond ymfalchïo er hynny, 
o ystyried fod Saunders Lewis wedi darogan tranc yr iaith ar 
ddechrau’r 21ain ganrif, ein bod ni yma, yn 2022, yn danbaid, 
yn angerddol ac yn benderfynol ein bod am gyrraedd targed 
mor uchelgeisiol. Diolchwn i Saunders Lewis am roi’r her i ni 
gyd chwe deg o flynyddoedd yn ddiweddarach.  

Catrin Heledd Richards

Dilyn y Dyfroedd 

Dros y Mynydd Du, 
heibio afon Llynfell 
cyn cyrraedd afon Twrch, 
ymddangosa’r peth rhyfedda’ 
yno’n gorffwys a hamddena, 
creadur hardd a hudol 
ydyw hwn. 

Dilyn y dyfroedd 
tua’r cwm, 
lle bydd ein hafonydd yn cwrdd, 
chwedl ddoe 
sy’n dal i siapio’r tir, 
yn adlewyrchiad mân y dŵr 
a deimli dithau’r gwir? 

Carlamu gwna’r marchogion, 
yn y niwl 
cuddia ddirgelion, 
olion camau cyfrwys 
y twrch trwyth, 
crib o liwiau’r heulwen 
sy’n sgleinio drwy’r ffurfafen, 
dyma’r unig allwedd 
os am ennill cariad Olwen. 

Dilyn y dyfroedd 
tua’r cwm, 
lle bydd ein hafonydd yn cwrdd, 
chwedl ddoe 
sy’n dal i siapio’r tir, 
yn adlewyrchiad mân y dŵr 
a deimli dithau’r gwir?
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Mae Catrin yn un o dalentau chwaraeon yr 
ardal sydd wedi ennyn balchder y cwm 
wrth gynrychioli Cymru ym myd y 
campau. Mae Catrin wedi cynrychioli ei 
gwlad ar sawl achlysur drwy chwarae 
pêl-rwyd ac mae trigolion Cwmtawe yn 
ymfalchïo’n fawr yn ei llwyddiant. 

Treuliodd Catrin ei blynyddoedd 
cynnar yn Rhyd-y-fro gyda’i rhieni, 
Bleddyn a Denise a’i chwaer, Lowri, cyn 
i’r teulu symud i Drebannws, pentref 
genedigol ei thad. Mynychodd Ysgol Gymraeg 
Pontardawe ac Ysgol Gyfun Ystalyfera cyn dechrau ar gwrs 
Ffisiotherapydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd blentyndod 
hapus iawn yng nghwmni ei theulu agos a chwaraeodd ei 
Mam-gu Janice, mam Bleddyn, a Jack a Mairwen Carney, 
rhieni Denise ran bwysig iawn yn ei bywyd. 

 
Mae’n amlwg bod y ddawn chwaraeon yn y gwaed gan gofio 
bod ei thad, Bleddyn, wrth gwrs, wedi bod yn gapten ar dîm 
rygbi Cymru a bod ei mam a’i chwaer wedi chwarae pêl-rwyd 
i safon uchel hefyd. Cofiwn yn ogystal am lwyddiannau ei thad-
cu, Jack Carney ym myd snwcer. Dechreuodd Catrin ei gyrfa 
chwaraeon yn ifanc iawn. Roedd yn chwarae dros yr ysgol cyn 
ymuno â chlwb pêl-rwyd Pontardawe. Yn hwyrach, ymunodd 
â chlwb y Mwmbwls a Threforys ac yn hwyrach Clwb Y 
Bontfaen tra yn y brifysgol yng Nghaerdydd. Yn 2017 cafodd 
ei galw i chwarae dros ei gwlad, i’r tîm dan 17. Anrhydedd 
enfawr, yn ôl Catrin. Wrth chwarae dros y tîm dan 19 cafodd ei 
phenodi’n gapten. Yn 2019 cafodd ei galw i chwarae dros y 
Tîm Cenedlaethol - profiad a oedd yn gwireddu breuddwyd i 
Catrin. Dywed bod cynrychioli ei gwlad mewn camp y mae 
wedi ei chwarae ers yn bum mlwydd oed yn fraint arbennig a 
dyma un o uchafbwyntiau ei bywyd. Mae Catrin mor ddiolchgar 
am gefnogaeth yr ardal am ei helpu i gyrraedd y brig ac am yr 
holl gyfleoedd a rhoddwyd iddi. Mae’n gobeithio y bydd ei 
llwyddiant hi a’i mwynhad o’r gêm yn hybu mwy o ferched ifanc 
yr ardal i chwarae. 

Mae Catrin bellach yn gweithio i Fwrdd Iechyd Cwm Taf 
Morgannwg yn Ysbyty Cwm Cynon fel Ffisiotherapydd.  

Ym mis Gorffennaf y 
llynedd priododd â Ryan 
Evans o Gastell-nedd, sy’n 
athro yn Ysgol Gyfun 
Ystalyfera, ym Mhlas 
Dinam. 

Mae’r ddau’n disgwyl eu 
babi cyntaf unrhyw 
ddiwrnod. Dymunwn bob 
hapusrwydd iddynt ar gyfer 
y dyfodol! 

Catrin Heledd Richards 

POBOL Y CWM 
CATRIN MAIR EVANS 

CYMORTH I’R WENNOL DDU 
Aderyn trawiadol ac un sydd yn hawdd i’w hadnabod yw’r 
Wennol Ddu (Swift). Gellir eu gweld mewn sawl ardal yng 
Nghwm Tawe yn enwedig uwchben yr afon Tawe wrth iddynt 
hela ar ddiwrnod trymaidd yn yr haf. Mae galwad yr aderyn 
hefyd yn drawiadol yn ystod y tymor magu. Sgrech amlwg i’w 
glywed wrth i sawl aderyn hedfan yn gyflym yn cwrso’i gilydd. 
Yr hyn sydd yn rhyfeddol yw mai dim ond adeg nythu bydd y 
Wennol Ddu yn glanio ar y tir. Yn reddfol mae’r adar yn gallu 
hedfan unwaith maent yn gadael y safle nythu ac yn bwyta ar 
bryfed adeiniog. Wedi i’r adar adael y safle nythu maent yn byw 
trwy gydol y tair blynedd gyntaf o’u hoes yn yr awyr. Maent hyd 
yn oed yn cysgu ar yr adain (on the wing). Dim ond ar ôl y 
cyfnod o dair blynedd byddant yn dychwel i baru a magu. 

 
Yn ystod mis Rhagfyr 2021 ychwanegwyd enw’r wennol ddu 
at Restr Goch yr Adar sydd o Bryder Cadwriaethol. Er 1995, 
pan gyhoeddwyd y Rhestr Goch gyntaf mae’r niferoedd o 
rywogaethau adar sydd arni wedi dyblu. Erbyn hyn ceir 70 o 
rywogaethau arni. Mae’n amlwg felly bod niferoedd y wennol 
ddu wedi gostwng a bod cryn bryder am ei dyfodol. 

Ymysg yr achosion am y dirywiad credir bod tair ffactor 
allweddol. Yn gyntaf credir bod tywydd garw o bosibl oherwydd 
newid hinsawdd yn eu heffeithio wrth iddynt fudo yn ôl a blaen 
i Dde Affrica. Yr ail reswm yw’r gostyngiad yn nifer ac 
amrywiaeth y pryfed adeiniog sydd o’n cwmpas. Credir bod y 
defnydd o blaladdwyr (pesticides) wedi arwain at ostyngiad 
sylweddol yn nifer y pryfaid sydd i’w cael. 

Y trydydd rheswm ar fwyaf perthnasol efallai yw’r gostyngiad 
mewn safleoedd nythu. Dymchwelwyd nifer o hen adeiladau a 
oedd yn darparu cilfachau nythu i’r adar. Yn eu lle daeth 
adeiladau modern heb gilfachau. Canlyniad anochel hyn yw 
bod llai o adar yn nythu yn ein pentrefi a’n trefi. 

Er mwyn ceisio ymateb i’r gostyngiad mae Cyngor Dinas 
Abertawe wedi sefydlu prosiect fydd yn rhoi cymorth i’r wennol 
ddu. Y bwriad yw creu rhwydwaith o wirfoddolwyr fydd yn 
edrych ar sawl elfen sydd yn effeithio’r wennol ddu. Gofynnir i 
unigolion wirfoddoli er mwyn cynnal arolygon nythu yn ystod 
mis Mai i Orffennaf er mwyn gweld ble mae’r wennol ddu yn 
nythu. Bydd raid hefyd ymgymryd ag arolygon ac asesiad o 
wahanol adeiladau i weld a ydyn yn addas ar gyfer gosod 
blychau nythu pwrpasol ar gyfer y wennol ddu. Os oes gan 
unrhyw un ddiddordeb yn y prosiect gofynnir i chi gysylltu gyda 
Mark Barber, Swyddog Bioamrywiaeth, Cyngor Dinas 
Abertawe.. 

Eisoes mae dinasoedd eraill wedi cymryd camau i geisio 
rhoi cymorth i’r Wennol Ddu. Efallai bod rhai ohonoch sydd yn 
ymweld â Bae Caerdydd wedi sylwi ar nifer o dyrrau (towers) 
wedi eu gosod yn yr ardal. Dyma ymgais i geisio denu’r adar i 
nythu. Gobeithio y bydd y prosiectau yn llwyddiant ac mai 
golygfa gyffredin fydd y Wennol Ddu yn ardal Abertawe i’r 
dyfodol. 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS
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Toriad pŵer 
Daeth y gwyntoedd cryf fel y 
rhagwelwyd, ond yn Ystalyfera 
daethon nhw yn yr oriau mân. Siŵr o 
fod roedden nhw’n achosi problemau 
niferus i lawer o bobl dros Brydain ond 
pan oedden ni ar ddihun roedd y 
pentre’n dawel a doedd dim lot o wynt 
o’ gwmpas. 

Wedyn stopiodd y trydan. Dim 
golau. Dim teledu. Dim wi-fi. Dim 
gwres. Roedden ni yng nghanol pacio 
pethau i ffwrdd yn barod i roi’r tŷ ar y farchnad, doedd dim clem 
gyda fi lle’r oedd y canhwyllau! Gyda lwc roeddwn i wedi 
ffeindio tun o ‘night lights’ bach cwpl o ddyddiau cyn hynny 
oedd yn hanfodol wrth i’r nos nesáu. 

Dyw hi ddim yn hwyl i fachgen pymtheg oed gael toriad 
trydan sydd yn parhau dros ddeuddeg awr - dim gemau PS4, 
dim Netflix. Amser i ni ysgrifennu y stori Gymraeg roedd e’n 
wneud yn yr ysgol, meddyliais i. Tipyn o her oedd e i ail-greu 
acen ogleddol iawn a chyfieithu geiriau ‘Gog’ gyda’r unig 
golau’n dod o dortsh ffon! Beth am y bateri? Daeth yr oerfel 
wedyn...Amser mynd i’r gwely o dan y carthenni Cymraeg gyda 
phaned (mae nwy gyda ni, diolch byth) a llyfr da. Dihangfa tan 
y bore... 

Streic 
Stopiodd rhywbeth arall hefyd. Fel aelod o’r undeb UCU dw i 
wedi bod ar streic dros gyflog, pensiynau ac amodau gwaith 
sydd wedi gwaethygu’n ddifrifol dros y blynyddoedd. Nid yn 
unig oeddwn i ar fy ‘picket’ cyntaf erioed ond hefyd fy ‘e-picket’ 
cyntaf! Ond i ddweud y gwir, roeddwn i’n teimlo’n euog iawn 
pan welais i grŵp o ‘picketeers’ go iawn gyda’u baneri, hetiau 
ac ymbareli yn brwydro yn erbyn y gwynt a’r glaw ar gampws 
Singleton yn Abertawe. Roedd ein grŵp yn ymddangos ar y 
sgrin fach fel oedden nhw’n gwybod eu bod ni’n yna yn 
Abertawe mewn ysbryd o leia’! Darllenodd un ohonyn nhw 
gerddi oedd yn dathlu cyfraniad y gweithwyr yn ein hanes a’r 
ffordd rydyn ni’n anwybyddu anghyfiawnder pan mae hi ym 
mhob man. Roedd si bod y BBC yn dod hefyd. 

Roedd rhaid i fi ganslo neu aildrefnu dosbarthiadau a 
chlybiau ond mae e wedi bod yn dda i gael cefnogaeth 
dysgwyr. Pwy a ŵyr beth fydd yn digwydd ond mae’n bwysig 
weithiau i ymladd. Fel tiwtoriaid dyn ni’n meddwl ein bod ni 
wedi gweithio’n galed iawn dros y pandemig, yn dysgu sgiliau 
technegol newydd, cadw ein dysgwyr dros Zoom ac ehangu 
cyfleoedd iddyn nhw i ymarfer yn ystod cyfnod tywyll iawn. 
Nawr dyn ni’n haeddu cydnabyddiaeth - nid toriad 35 y cant yn 
ein pensiynau pan dyn ni’n cael cytundebau tymor byr a bregus 
fel mae hi. Diwedd y bregeth!  

Rhyfel  
Wrth gwrs mae’r frwydr yma’n edrych yn ddibwys o’i gymharu 
â’r sefyllfa yn Wcráin gyda milwyr Rwsiaidd yn gorymdeithio ar 
eu tir a bygythiad rhyfel yn hongian dros y byd fel cysgod 
creulon. Mae Wcráin a Rwsia yn ymddangos fel David a 
Goliath. Beth fydd yn digwydd yn y pen draw? Fyddwn ni yn 
Ewrop yn sefyll lan i’r bwli mewn ffordd effeithiol? Fydd rhyfel 
go iawn yn cael ei hatal gan bwerau gorllewinol drwy fesurau 
economaidd a diplomataidd? Does dim atebion ar hyn o bryd. 

Welon ni peth o gyfres newydd S4C o’r enw ‘Efaciwis: Plant 
y Rhyfel’ yn fy nghlwb teledu canolradd ac uwch newydd. 
Cyfres greadigol a hanesyddol yw hi, gydag wyth plentyn yn 
teithio mewn amser yn ôl i gyfnod yr Ail Ryfel Byd ac yn ail-fyw 
bywydau plant a ddaeth i Gymru i ddianc rhag bomiau oedd 
yn glawio’n frawychus dros ddinasoedd Lloegr. Cawson nhw 
flas o’u profiadau o ymdrochi mewn cymunedau hollol Gymreig 

CLECS CATHERINE
a Chymraeg yng nghefn gwlad, lle’r oedd caeau a defaid yn 
estron iddyn nhw, heb son am ddiffyg trydan a dŵr rhedegog. 
Roedd hi’n ddiddorol dros ben i weld efaciwis go iawn yn hel 
atgofion am eu dyddiau yng Nghymru amser maith yn ôl. 

A sôn am blant mewn rhyfel - hoffwn argymell ffilm Kenneth 
Branagh, ‘Belfast’ sy’n seiliedig ar ei blentyndod yn 1969 pan 
ddechreuodd ‘y Trafferthion’ (The Troubles) yng Ngogledd 
Iwerddon. Roedd y ffilm yn drist ac yn hapus ac yn dathlu 
ysbryd plentyn oedd yn goroesi cymaint trwy ddychymyg ac 
egni creadigol. Mae’n anrhydeddu’r rhai a adawodd, y rhai a 
arhosodd a’r rhai a gollasom ni. Mae’r neges cymaint mor 
berthnasol nawr ag erioed. 

Idiom 
Ni ddaw doe byth yn ôl . 
It’s fruitless longing for yesterday. It never returns.  

Mae i fis Mawrth arwyddocâd arbennig i ni’r Cymry 
oherwydd dyma’r adeg o’r flwyddyn y byddwn yn dathlu 
Gŵyl ein nawdd sant Dewi ar Fawrth 1af. Dewi yw ein harwr 
ni fel Cymry ac arwr Dewi, yn ddiau, oedd y person Iesu. 
Wrth i ni fwrw golwg dros fywyd yr arwyr hyn hawdd gweld 
bod nifer o agweddau ym mywydau’r ddau ohonynt sy’n 
debyg. 

Dyma rai enghreifftiau o’r hyn rwy’n ei olygu: 
Wrth i Iesu gael ei eni roedd nifer o bethau diddorol wedi 

digwydd, sef pobol yn cael gweledigaethau ac yn gweld 
angylion. Felly hefyd, adeg geni Dewi. Cyn iddo gael ei eni 
roedd tad Dewi, sef Sanct, wedi gweld angel mewn 
gweledigaeth. 

Dewisodd Iesu ddeuddeg o ddisgyblion i’w gynorthwyo 
yn ei waith. Roedd gan Dewi nifer o ddisgyblion a’u priod 
ddyletswyddau hwythau oedd cynorthwyo Dewi yn y gwaith 
mawr roedd yntau i gyflawni yn ystod ei rawd ddaearol. 

Yn ystod ei weinidogaeth roedd Iesu wedi dweud pethau 
mawr a chyflawni gweithredoedd mawrion. Mae hynny’r un 
mor wir am Dewi. Roedd yn dipyn o areithiwr ac yn ôl 
traddodiad roedd wedi adfer golwg i’r hen athro Peulin. 

Canlyniad gweinidogaeth gyhoeddus Iesu oedd bod rhai 
yn ei ganmol ac eraill yn ein condemnio i’r graddau bod 
rhywrai eisiau cael gwared ohono. Yr un oedd tynged Dewi, 
er ei boblogrwydd ar un llaw, bu rhaid iddo ddioddef sawl 
ymdrech ar ei fywyd. 

Ymwelodd y golomen ddwyfol â Iesu adeg ei fedyddio 
gan Ioan. Fe gafodd Dewi brofiad tebyg mewn cynhadledd 
arbennig yn Llanddewibrefi. 

Rhagrybuddiwyd Iesu fod y llenni ar fin dod lawr ar ei 
bererindod ddaearol. Roedd hynny hefyd yn rhan o stori 
fawr Dewi. Yn y flwyddyn 589 ymwelodd angel ag ef a’i 
hysbysu y byddai’n ymadael a’r fuchedd hon ar Fawrth 1af 
y flwyddyn honno. 

Ei eiriau olaf, mae’n debyg, cyn iddo gael ei ddyrchafu 
i’r bywyd gwell oedd: “Fy mrodyr a chwiorydd byddwch 
lawen. Cadwch eich ffydd a’ch cred. Gwnewch y pethau 
bychain a glywsoch ac a welsoch gennyf i. Ac mae hynny’n 
golygu: 

Gwneud y gorau a fedrwn, 
Ymhob ffordd y medrwn, 
Ymhob man y medrwn, 
Ar bob adeg y medrwn, 
Gyhyd ag y medrwn. 

Cofia’n gwlad Benllywydd tirion a chynorthwya bawb 
ohonom i fod yn well cyfryngau yn dy ddwylo cadarn Di, er 
mwyn i ni wneud a dweud wrth dy fodd. 

Gareth Hopkin

Pregeth Bum Munud
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CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
CHWEFROR 1916 

Dewi Lewis

GODRE’R-GRAIG 
Dydd Mawrth, y cyntaf, bu farw y brawd ieuanc tawel Richard 
Ivor, mab Mr. and Mrs. David Williams (Tinhouse 
Superintendent) Godre’r-graig. Dioddefodd gystudd caled am 
yn agos bedwar mis, ac er gofal a thynerwch y teulu bu farw 
yn un-ar-ddeg oed. Claddwyd yn mynwent Pant-teg, prydnawn 
Sadwrn canlynol. Daeth torf anarferol i’r cynhebrwng. Canwyd 
tonau gan blant yr ysgol wrth y tŷ, ac ar lan y bedd yn effeithiol 
iawn. 

YSTRADGYNLAIS 
Yn Llys yr Heddlu, Ystradgynlais ar yr 8ed, dyfarnwyd, 
Llewelyn Jenkins, Gorof a Richard Powell, Ystradgynlais, am 
ymosod ar P.C. Davies, o Ystradgynlais. Dywedwyd bod P.C. 
Davies wedi gofyn iddynt beidio defnyddio iaith aflednais. Yn 
ddiweddarach ymosododd Jenkins arno a’i fwrw i’r llawr. Tra 
ar y llawr dywedir i Powell roi ergyd i P.C. Davies gan falurio’i 
ddannedd. Ar gyngor Mr Glyn Morris (Messrs Viner, Leeder 
and Morris) plediodd y ddau yn euog ac fe’u dyfarnwyd i ddau 
fis o garchar gyda ‘hard labour’. 

YSTALYFERA 
Bu Cwmni Dramayddol Gwernydd yma yn ddiweddar ddwy 
noswaith, a chawsant gefnogaeth dda. Yr oedd y lle yn orlawn 
bob nos. Yn wir yr oedd y Cwmni yn myned drwy eu gwaith yn 
ardderchog, yn enwedig y “Cockney,” a barn pawb a’u gwelodd 
oedd eu bod yn un o’r cwmnïoedd goreu ar y maes. Y mae 
eisiau rhagor o’r pethau hyn. Nid oeddwn fy hun yn hollol 
foddhaol ar ddiweddglo y darn. Ac ond i’r ysgrifennydd yrru ataf 
yr wyf wedi cyfansoddi un olygfa arall iddynt a thybiaf y bydd 
yn llawer iawn gwell. 

PONTARDAWE 
Nos Sadwrn, 22ain o lonawr, cynhaliwyd cyfarfod ymadawol i 
ddau o aelodau mwyaf ffyddlon yr Eglwys Gymraeg, sef Mr. 
Dannie Howells, A.R.C.O., ein horganydd medrus, a Roger 
Thomas, aelod o’r côr. Mae y ddau lanc ieuanc hyn wedi 
ymrestru yn y Fyddin, a disgwyliant eu galwad bob dydd. 
Rhoddodd y côr anrheg fechan i’r ddau fel tystiolaeth o’u 
ffyddlondeb a’u parodrwydd bob amser gyda gwaith yr Eglwys, 
sef ‘silver cigarette case.’ 

CWMTWRCH 
Nawn Mawrth ehedodd y newydd trist drwy’r ardal fod Dafydd 
Owen, 24 oed, mab Mr. a Mrs. J. Dyfrig Owen, Bryn-Mair, wedi 
cyfarfod a damwain angheuol yn Nglofa’r Bettin, wrth droed 
Mynydd y Gwrhyd. Yr oedd Dafydd yn un a hoffid yn fawr gan 
bawb, ac yn gwmnïwr heb ei ail. Chwith iawn gennym gredu’r 
ffaith am y tro blin ddaeth i’w gyfarfod mor gynnar ar lwybr 
bywyd. 

Dafydd fwyn, a’i bur swynion - oedd em 
           Gadd ddamwain erchyslon; 
    Brawd o fri, un brwd ei fron,  
    Siriol fel rhosyn Saron. 

GLAIS 
Cyfarfod hwyliog iawn a gafwyd yn y Glais nos lau, Chwefror 
3ydd, i anrhegu y Capten F. Phillips, Mason’s Arms, a chleddyf 
a binoculars ar ei ddyrchafiad i fod yn gapten. Fel milwr 
cyffredin yr ymunasai, ond dringodd rhagddo. Llongyfarchwyd 
ef fel bachgen diymhongar o Gymro na chywilyddiai siarad iaith 
ei fam lle bynnag y byddai. 

CLYDACH 
Daeth cwmwl du dros yr ardal bore dydd Mercher pan glywyd 

i’n cyfaill W. Howel Phillips syrthio yn Ffrainc. Efe’n fab i Mrs. 
Eliza Phillips. Rhyd-y-Gwin, Craig-cefn-parc, ac yn ffafryn gan 
bawb. Yr oedd yn fedrus iawn gyda’r cornet, a bu galw am ei 
wasanaeth aml i dro gan seindyrf y cylch. 

Fel es i am dro yn gynharach yn Ystalyfera, gwelais i gennin 
Pedr yn euraidd ac yn sefyll lan i’r gwynt oedd yn chwythu o’u 
gwmpas nhw, gwydn a llachar. Golwg croeso oedd e, yn 
enwedig ar ôl y stormydd cryf a oedd yn achosi anhrefn annifyr; 
arwydd bydd y gwanwyn yn dod er gwaethaf pawb a phopeth. 

CYMDEITHAS 
GYMRAEG TREFORYS 

A’R CYLCH 
Rhaglen am weddill 2022 

Oni nodir yn wahanol mae’r Gymdeithas yn cyfarfod yn 
Festri’r Tabernacl , Treforys, SA6 8BR am  

7.00 p.m. ar y drydedd nos Iau o bob mis.   

NOS FAWRTH, 22 MAWRTH 
“Y Stori tu ôl i’r Gân.” Y Cyfansoddwr enwog Robat Arwyn 
yn trafod ac yn perfformio detholiad o’i ganeuon. Noson 
“Zŵm,” ar y cyd â Merched y Wawr. 

21 EBRILL 
Bev Lennon. “ O Brixton i‘r Barri.” Y Prifardd Robat Powell 
yn sgwrsio â Bev Lennon, aelod o’r Orsedd â’i gwreiddiau 
yn Jamaica. Noson o ddiddordeb arbennig i Ddysgwyr. 

9 – 13 MAI 
Taith estynedig i Gaernarfon a Sir Fôn.  

19 MAI 
Noson yng nghwmni’r cynhyrchydd teledu a’r hanesydd 
Cleif Harpwood. 

16 MEHEFIN. 9.30 A.M.  
Taith i ardal Gasnewydd.  

NOS FAWRTH, 5 GORFFENNAF 
Yn y Capel. Datganiad Organ gan Huw Tregelles Williams. 
Gwesteion: Côr Clwb Rygbi Treforys. Trefnir y noson gan 
Gymdeithas Organyddion Abertawe i ddathlu 100 
mlwyddiant yr organ. Casgliad ar ddiwedd y noson. Mae’r 
noson yn rhan o ddathliadau’r Tabernacl yn 150 oed.  

YM MIS GORFFENNAF 
Ymweliad â safle newydd Ysgol Gymraeg Tanylan.  

DYDD MERCHER, 3 AWST. 9.00 A.M.  
Taith i Eisteddfod Genedlaethol Tregaron. Digwyddiad ar 
y cyd â Merched y Wawr Treforys.   

15 MEDI. 6.30 P.M.  
Swper Cynhaeaf y Gymdeithas. Lleoliad: Clwb Golff 
Treforys.  

20 HYDREF 
Noson yng nghwmni’r  darlledwr Dewi Llwyd.  

17 TACHWEDD 
Noson i ddathlu pen blwydd y Tabernacl yn 150 oed.  

15 RHAGFYR, 1.00 P.M. 
Cinio Nadolig y Gymdeithas. Lleoliad: Clwb Golff 
Langland. 
Tâl aelodaeth: £10 y flwyddyn neu £2 y cyfarfod. 
Croesawir aelodau newydd ac ymwelwyr. Manylion 
ychwanegol ar gael oddi wrth David Gwyn John (01792 
775507).



gwrw! Yn ail, mae rhywun wedi 
dwyn y diffibiwlator oedd wedi 
ei osod ar wal ystafell newid 
Clwb Pêl Droed y pentref. Ie, 
anodd ei gredu. Yn drydedd, 
clywais fod rhywun wedi dwyn 
y gwaith creu Nadoligaidd oedd 
wedi ei osod yn grefftus dros y 
bocs postio ar y sgwâr. Roedd 
y gwaith yma yn enghraifft 
hyfryd o dalentau’r Knitting 
Nannas ac yn wir wedi tynnu 
sylw BBC Cymru. Mae’n anodd 
credu bod rhywun mor greulon 
ac mor ddiystyried yn byw yn ein plith. Yn olaf, ac un cwyn 
bach arall, rwy’n clywed bod pobl a’u cŵn yn cerdded yn 
ddifeddwl dros feysydd chwarae Ysgol Maesydderwen a’r Tic 
Toc heb gasglu’r baw! Cofiwch mai’r bobl yma yn y lleiafrif ond 
eto maen nhw yn gadael rhyw farc annymunol ar ein 
cymdeithas. Ble felly mae’r bai? Dyma rywbeth i chi drafod ar 
eich aelwydydd yn ystod yr wythnosau nesaf. Eich atebion ar 
gerdyn post os gwelwch yn dda. 

CÔR DATHLU CWMTAWE 
Oes gennych chi ddynion leisiau canu yn debyg i Luciano 
Pavarotti, Bryn Terfel neu Rhys Meirion? Os oes, peidiwch â 
darllen hwn. Ar y llaw arall, os ydych yn mwynhau canu, naill 
ai yn yr ystafell ymolchi neu yn Stadiwm y Principality a hefyd 
yn hoff o deithio mae yna groeso twymgalon i chi ymuno â 
Chôr Dathlu Cwmtawe. Am bron i ddwy flynedd nid yw’r Côr 
wedi cwrdd yn rheolaidd ond yn awr, gan fod ein ffrind y Cofid 
yn dechrau tawelu, mae’r sesiynau ymarfer wedi ail ddechrau. 
Felly, os mae diddordeb gyda chi ymunwch â nhw yn Neuadd 
Sant Cynog ar Nos Fawrth am 7 o’r gloch. 

 
MARWOLAETHAU 
Mae’r mis diwethaf wedi bod yn un hynod o drist i’r pentref wrth 
i ni golli a ffarwelio gyda sawl un o’n trigolion. Rydyn felly yn 
cydymdeimlo yn fawr gyda theuluoedd Michael Owen, Heol 
Aberhonddu, Natasha Holsgrove, Lluest, Barrie Hopkins, Heol 
Maes y Dre, Carol Judd a Jane Edmunds Parc Tawe a Leonard 
Williams Heol Drafnidiol. Os ydw i wedi gadael rhyw deulu allan 
rwy’n ymddiheuro’n fawr. 

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

 

COFIO’N DYNER AM NON HAVARD 
Syfrdanwyd ardal gyfan gyda’r newyddion trist fod Non wedi 
ymadael â ni. 

Codwyd a magwyd Non ar y Cyfyng, yn un o dri o blant Mary 
Elizabeth a Llewelyn Rhys Davies. Er pan yn ifanc doniwyd 
Non yn helaeth iawn gyda llai canu hyfryd a gwnaeth lawn 
ddefnydd o’r ddawn ryfeddol honno tra yn Ysgol y Wern, Ysgol 
Ramadeg Ystalyfera o dan gyfarwyddyd Pennaeth Adran 
Gerdd yr Ysgol, sef Mr Doug Roberts a Choleg y Barri. A rhaid 
ychwanegu hefyd bod Non bob amser yn barod i gymryd rhan, 

YSTALYFERA
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FFRINDIAU YSBYTY’R GYMUNED 
Rwy’n siŵr eich bod chi gyd rhywbryd neu’i gilydd wedi ymweld 
ag aelod o’r teulu neu ffrind sydd wedi derbyn triniaeth yn 
Ysbyty’r Gymuned. Yn wir efallai eich bod chi eich hunan wedi 
bod yn glaf yn yr adeilad neu wedi ymweld yno ar gyfer prawf 
gwaed. Ond efallai beth sydd yn llai amlwg yw ein gwybodaeth 
o gyfraniad difesur Ffrindiau’r Ysbyty tuag at les a bywyd y 
cleifion. Yn wir, ers i’r Ysbyty ei hagor yn 1986 mae’r Ffrindiau 
wedi cyfrannu miloedd ar filoedd tuag at yr achos teilwng yma. 
Gyda chydweithrediad parod aelodau’r staff mae’r Ffrindiau 
wedi cyfrannu yn hael tuag at dŷ gwydr, gardd sy’n sbarduno’r 
synhwyrau a chadeiriau cyfforddus. Maent hefyd yn sicrhau 
bod pob claf yn derbyn anrheg Nadolig yn ogystal â chalendr. 
Mane rhaid gofyn, wrth gwrs, sut maent yn medru ariannu’r holl 
brosiectau yma? Dyma un esiampl - Y Clwb 100. Maent yn 
trefnu’r Clwb yn fisol a’r enillydd yn derbyn y wobr yn syth. Ond 
yn anffodus mae rhif yr aelodau wedi disgyn yn ddiweddar ac 
er mwyn parhau i gyfrannu tuag at yr Ysbyty mae yna apêl tuag 
at groesawi aelodau newydd. Felly, os ydych yn medru 
cyfrannu £10 [y flwyddyn] a wnewch chi gysylltu gyda Mrs Iris 
Jenkins, [844146] a byddwch yn sicrhau bod y cleifion yn 
parhau i dderbyn y cymorth gorau. Hefyd, os mae gwir 
ddiddordeb gyda chi yn yr achos teilwng yma, mae angen 
aelodau newydd i gryfhau’r pwyllgor. Pa well ffordd i gefnogi’r 
Ysbyty ac i helpu eraill llai ffodus? Meddyliwch am hyn. Diolch. 

CROESO NOL 
‘Sôn am ffwtbol, ysgwn i faint o’ chi sy’n cofio gêm gynta’ Wil 
Tomos i Gymru? Os y’chi’n cofio, y gêm yn erbyn Lloegr yn 
Abertawe odd hi.’ Dyma frawddegau agoriadol Cap Wil Tomos 
gan yr awdur anfarwol Islwyn Williams. Fe ddaeth y geiriau 
yma yn syth i’r cof yn ddiweddar pan agorwyd clwydi Cae 
Ynysgedwyn a chaniatáu torf iachus i ymgasglu ar gyfer gêm 
y Gleision yn erbyn yr hen elynion o’r ochr draw, sef 
Blaendulais. Roedd yr achlysur yn gyfle ardderchog i gwrdd â 
hen ffrindiau ac i ddodi’r byd yn ei le. Gyda llaw, roedd y gêm 
yn un llawn symud a’r ddau ochr yn dangos eu talentau 
lluosog. Yr Ystrad oedd yn fuddugol o 40 pwynt i 22 ond y gwir 
enillydd oedd y ffaith fod rhyw elfen o normalrwydd wedi 
dychwelyd i’r hen gae. 

CYMDEITHAS Y BLODAU 
Dyma Gymdeithas sydd wedi gwneud tipyn o argraff ar ein 
pentref dros y blynyddoedd diwethaf. Yn wir mae’n braidd yn 
anodd i chi gerdded ar hyd y strydoedd heb sylwi ar ffrwyth ei 
gwaith. Wrth gwrs, oherwydd y cyfyngiadau mewn grym a’r 
cyngor i hunan ynysu [Boris wyt ti’n darllen hwn?] nid yw’r 
Gymdeithas wedi medru cyflawni eu bwriadau. Ond, mae’r 
gwanwyn ar y gorwel ac mae’r Gymdeithas yn ysu am ail 
ddechrau unwaith eto gan ddangos yr un brwdfrydedd i 
ddatblygu eu doniau niferus. Felly os ydych wedi rhyfeddu ar 
ysblander y gwaith mae yna groeso i chi ymuno gyda nhw a 
chyfrannu fel gwirfoddolwyr tuag at wella ymhellach ansawdd 
ein pentref. Mae un nod pendant gyda’r Gymdeithas eleni sef 
cystadlu yn ‘Wales in Bloom.’ Pob lwc iddynt a dymuniadau 
gorau am y flwyddyn. Byddwn yn edrych ymlaen yn eiddgar i 
sylwi a rhyfeddu ar sgiliau difesur yr aelodau a sut y maent yn 
dodi’r pentref ar y map. Cysylltwch â Blodau ar 
www.blodauystradgynlais.org 

FANDALIAETH 
Nid yn aml rwy’n achwyn am bwnc sy’n peri tristwch a phryder 
yn y pentref, ond yn ddiweddar mae sawl esiampl o sut mae 
gweithred o fandaliaeth wedi tynnu sylw sawl un yn y 
gymdogaeth. Rwy’n siŵr eich bod wedi clywed amdanynt. I 
ddechrau mae’r fainc hyfryd sydd wedi ei osod ar Barc y 
Diemwnt er cof am un annwyl wedi cael ei ddinistrio gan ryw 
ddihiryn oedd wedi defnyddio’r pren er mwyn agor potel o 

YSTRADGYNLAIS
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fel unawdydd mewn cyngherddau yn yr 
ardal ac mewn gwasanaethau pen 
chwarter yn Soar. 

Wedi gadael y Barri treuliodd 
Non ei gyrfa ar ei hyd, bron, fel 
athrawes ymroddedig ac uchel ei 
pharch, yng ngolwg ei disgyblion, 
ei chyd-athrawon, ac yn wir pawb 
oedd yn gysylltiedig ag Ysgol 
Gynradd Rhyd-y-fro. 

Wedi ymddeol a chael seibiant 
haeddiannol iawn roedd Non wedi 
gallu rhoi mwy o sylw i’w diddordebau, 
oedd yn cynnwys treulio amser yn yr ardd, 
ymlacio ar y patio, cymdeithasu gyda ffrindiau a gwylio ei hoff 
raglenni ar y teledu. 

Ar sail ei phersonoliaeth ddiymhongar a’i hysbryd 
cymwynasgar aeth Non yn ddwfn iawn i serchiadau pawb a 
gafodd y fraint o’i hadnabod. 

Mawr yw ein cydymdeimlad â’r teulu oll yn eu colled a’u 
hiraeth ar ôl un oedd mor annwyl â Non. Hedd i’w llwch a 
bendith y nef ar ei theulu annwyl. 

JANE EDMUNDS 
Yn dawel ar 29 Ionawr bu farw Mrs Jane Edmunds. Bu’n byw 
ar Heol Cyfyng am 93 o flynyddoedd nes iddi symud i gartref 
gofal Cwrt Enfys yn 2018. Roedd Jane yn aelod ffyddlon o 
gapel Pant-teg lle bu ei diweddar ŵr Harri yn ddiacon. Roedd 
Jane hefyd yn aelod o Ferched y Wawr a’r Hen oed. 

Wedi gadael yr ysgol aeth i weithio i’r Co-op yn y Gurnos ac 
yna i’r fferyllfa yn Ystalyfera nes ei hymddeoliad. ‘Roedd 
trigolion y pentre’ yn cyfeirio ati fel ‘Jane y Chemist’ ac yn aml 
yn gofyn amdani hi yn benodol am gyngor yn enwedig gan ei 
bod yn siarad Cymraeg. 

Un o uchaf bwyntiau Jane a Harri oedd gweld Keith ei mab 
yn priodi Nia, y ddau ohonynt yn athrawon ac ar y pryd yn 
dysgu yng Nghaerdydd. 

Bu Jane yn casglu arian at achosion da am flynyddoedd yn 
ardal Pant-teg. Un elusen oedd yn agos i’w chalon oedd 
Cymorth Cristnogol. Byddai wrthi yn ddyfal yn mynd o ddrws i 
ddrws yn ystod mis Mai yn casglu’r amlenni ar ran y capel. Bu 
hefyd yn casglu rhoddion ariannol ar gyfer ysbyty’r gymuned 
yn Ystradgynlais. Wedi tristwch o golli ei gwr Harri fe ddaeth 
hapusrwydd yn ôl i’r aelwyd wedi geni Non a Lowri, y ddwy 
wyres. Yn anffodus yn ystod y deng mlynedd diwethaf bu Jane 
yn dioddef o’r salwch dementia ac ni chafodd y cyfle i weld y 
ddwy yn graddio a chael swyddi da. Byddai wedi bod mor 
browd o’r ddwy unwaith yn rhagor yn eu llwyddiannau. 

Roedd Jane bob amser yn gwenu, yn gweld yr ochr doniol 
o bethe, yn groesawgar, yn weithgar, yn tu hwnt o hael, yn 
ffrind i bawb ac yn asgwrn cefn i’w theulu cyfan. 

Mi fydd colled enfawr ar ôl Jane ond fel teulu a ffrindiau mae 
ganddynt lu o atgofion melys amdani. 

SÊR YSGOL YSTALYFERA 
Yn y gyfres Enid a Lucy sydd wedi bod ar y teledu, yn 
ddiweddar, fe ddaethom ar draws cymeriad amlwg yn y 
ddrama, sef Sid. I’r gwylwyr mae’n dipyn o ddihiryn. Wrth gwrs, 
mae’r byd mae’n troi ynddo tipyn yn wahanol i’n byd bach ni, 
ddarllenwyr Llais. Yn y byd tywyll hwnnw, o brynu a gwerthu 
cyffuriau, rhaid bod yn gryf, yn ‘tyf’ ac yn fygythiol. Felly, Sid 

oedd yn arddangos yr 
agweddau hynny yn ei berson 
yn y ddrama. 

Ond mewn realiti, mae Sid, 
sef Nicholas McGaughey yn 
berson cwbl i’r gwrthwyneb. 
Medraf dystio hynny, am ffaith, 
gan i mi ddod i nabod Nic yn 
dda, pan oedd yn ddisgybl yn 
Ysgol Gyfun Ystalyfera. Roedd 
yn un o’r disgyblion mwyaf 

dymunol a gerddodd coridorau’r ysgol erioed. Mae’n syndod, 
ond dyw e, fel mae rhaglen deledu yn gallu llywio ein 
meddyliau. Ond credwch fi – actio mae e’. 

I’r sawl, yn ein plith sy’n dilyn Pobol y Cwm yn selog 
gwyddom yn ddigon da bod actorion yn dod ac yn mynd. Ond 
un cymeriad sydd wedi cael tipyn o amlygrwydd yn ddiweddar 
yw Andrea. Mae’n anodd diffinio pa fath o berson yw hi a beth 
yw ei chymhellion mewn gwirionedd ac mae un yn cael y 
teimlad fod ‘na ryw ochr iddi, nad yw wedi codi i’r wyneb eto. 

Y person sy’n “chwarae” rhan 
Andrea yw Siwan Morris, 
actores arall sydd â chysylltiad 
ag Ystalyfera gan ei bod hithau, 
hefyd, yn gyn-ddisgybl yr ysgol. 
Ymhob ystyr roedd Siwan yn 
ddisgybl delfrydol. Yn y dyddiau 
hynny cofiaf yn dda bod Siwan 
yn gwbl gartrefol yn cymryd rhan 
yn gyhoeddus yng 
ngweithgareddau’r ysgol, 
gwasanaethau a chynyrchiadau 
o bob math. Mater o amser 
oedd hi cyn y byddai’n dal llygad 
asiant neu gynhyrchydd sy’n gwerthfawrogi gwir dalent. 

Roeddwn yn falch iawn o weld Siwan yn y gyfres ddrama 
gomedi Compassionate ac mae’n parhau’n amlwg yn Pobol y 
Cwm. Llongyfarchiadau mawr i Nicholas a Siwan am lwyddo 
cystal, ac mae’n dda eu gweld yn ‘gwneud eu marc’ ar y sgrin 
fach. Pob dymuniad da iddynt. 

MENTRO I FYD BUSNES 
Mae’n hyfryd gweld ein pobl ifanc yn torri cwys eu hunain a 
dyna’r union beth mae Hannah Barron wedi’i wneud wrth 
sefydlu busnes ei hunan yn Ystalyfera. Mae Hannah, erioed, 
wedi bod yn hoff o anifeiliaid, felly dyw e ddim yn syndod mai 
gweithio gyda nhw mae hi wedi dewis. 

Ers llwyddo yn ei hastudiaethau mae’n gymwys i fod yn 
ymarferydd proffesiynol i gynnig pob math o driniaethau i gŵn, 
megis glanhau dannedd a chlustiau, torri ewinedd a gwallt. 
Mae hyn, a llawer mwy, ar gael yn Barkingdale Pet Spa, 88 
Commercial Street, Ystalyfera - lle delfrydol i gi dderbyn 
amrywiaeth o therapïau o’r safon ucha’ posib. 

Mae Hannah, y perchennog yn hanu o deulu adnabyddus 
lleol, yn ferch i Julie a Kevin ac wyres i Roger a Marilyn Castle. 
Agorwyd y Spa ar Fawrth 1af ac mae ar agor chwe diwrnod yr 
wythnos gyda noson hwyr ar nos Iau, tan 7.30 a hanner 
diwrnod ddydd Sadwrn. 

Mae Hannah’n esiampl dda ac ysbrydoledig i’w 
chenhedlaeth wrth fentro fel yma. Pob llwyddiant a dymuniad 
gorau Hannah. 

 



 
CLOD 
Cafodd Morgan Morse sydd yn 17 oed, 
mab Mr a Mrs Lyn Morse, Rhiwfawr, cyn-
ddisgybl Ysgol Gynradd Cwmllynfell ei 
ddewis i Garfan Rygbi Cymru dan 20 ac 
ar nos Wener, 11 Chwefror enillodd 
ei gap cyntaf. Yn ogystal, sgoriodd 
gais ym munudau ola’r gêm.  

Newyddion gwych, yn ogystal, am 
gyn-ddisgybl arall Ysgol Cwmllynfell. 
Cafodd Rhodri, mab Mr a Mrs Gary 
Lewis, Ystradowen, ei ddewis i garfan 
rygbi Cymru dan 18 oed. Ardderchog, 
yn wir. 

Pob dymuniad da i’r ddau ohonynt. 
Ym mis Ionawr aeth tri o’r pentre’ i 

Scarborough i gynrychioli Cymru 
mewn cystadleuaeth 
Bowlio Mat Byr, sef Martin 
Harris a dau yn eu 
harddegau: Kieran Evans a 
Llian Llewelyn. Mae’r 
pentre’ yn eich llongyfarch 
unwaith eto. Daliwch ati. 

Yn ogystal, daeth 
newyddion fod anrhydedd 
wedi dod Natalie Evans. 
Mae’n  aelod o dîm 
menywod Cymdeithas 
Dartiau Cymru ar gyfer 
gemau rhyngwladol 2022. 
Llongyfarchiadau iddi. 

Y NEUADD 
Fe sylwch fod gweddnewidiad i’r safle o flaen y Neuadd. Mae 
patio hyfryd yno a lle braf i fwynhau dishgled pan ddaw’r Haf. 
Yng nghanol y patio mae cerflun pren o löwr ar lamp, atgof 
bach o’r hen Neuadd y Glowyr a oedd mor bwysig i’r pentre’. 

 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG CWMLLYNFELL - 
YMWELIAD CASI WYN 
Mae hi wedi bod yn hanner tymor cyffrous iawn i ni yn Ysgol 
Cwmllynfell, wrth i ni groesawu Casi Williams, Bardd Plant 
Cymru, Cantores a Chyfansoddwraig enwog i’n plith am 

CWMLLYNFELL
brynhawn hwylus a bythgofiadwy. 

Cafodd ein disgyblion y fraint o helpu Casi i gyfansoddi cân 
yn seiliedig ar y chwedl Cymraeg adnabyddus leol, y Twrch 
Trwyth fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru. Aeth y 
disgyblion ati i dynnu lluniau, creu symudiadau a chydweithio 
er mwyn creu’r geiriau arbennig. 

Mae hanes y Twrch Trwyth yn rhan o hen chwedl ‘Culhwch 
ac Olwen’. Bu Arthur yn hela’r bwystfil trwy Gymru ac mae 
cyfeiriad at ‘’Llwch Tawy’’, sef Llyn y Fan Fawr yn y stori. 

Uchafbwynt y prynhawn oedd gwrando ar Casi yn 
perfformio’r cyfansoddiad trwy ganu a chwarae’r piano. Hyfryd 
oedd gweld y balchder ar wynebau pob un o’r disgyblion wrth 
iddynt wrando ar Casi yn perfformio eu cân.  

Cafodd dau o’n ddisgyblion; Gwenan Evans o Flwyddyn 6 
a Harri Jones o Flwyddyn 4, y cyfle i fod ar Radio Cymru, yn 
cael eu cyfweld gan Shân Cothi ar ei rhaglen “Bore Cothi” yn 
siarad am y profiad o gyfansoddi gyda Casi. Da iawn i’r ddau 
ohonynt. 

Hoffem ddiolch i Casi Wyn am roi’r profiad anhygoel yma i’n 
disgyblion a hefyd i Rhianydd Williams o Gastell-nedd Port 
Talbot am drefnu’r cyfan. 

 
CANOLFAN DREFTADAETH 
Mae’r Gwanwyn ar y ffordd. 

Bydd y Ganolfan yn ail-agor ar y 3 Mawrth gydag 
arddangosfa i ddathlu tymor y Gwanwyn. 

Bydd yno blanhigion, gwaith gwydr a deunyddiau amrywiol 
i helpu gyda’r dathliadau. Bydd yn dod i ben ar 26 Mawrth ac 
mae’r drysau ar agor rhwng 10-1. 

Ar ddydd Sadwrn, y 5 Mawrth, cynhelir Ffair Grefftau cyntaf 
y flwyddyn y tu fewn i’r Ganolfan, rhag ofn bydd y tywydd garw 
yn dychwelyd. 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl atom ar ôl gaeaf hir, 
gwlyb a thywyll. 

Meryl Hunt 

SOAR 

PREGETHWYR MIS MAWRTH AM 10.30 A.M. 
  6 Y Parchg Dafydd Andrew Jones  
13 Mrs Siân Anthony 
20 Y Parchg Hugh Francis  
27 Y Parchg Dafydd Owen 

PREGETHWYR MIS EBRILL AM 10.30 A.M. 
  3 Mrs Margaret Jones 
10 Y Parchg Aled Huw Thomas 
17 Mr Rhodri Phillips (Y Pasg) 
24 Y Parchg Dewi Myrddin Hughes 

Ar ôl cwymp yn agos i’w thŷ mae’n dda clywed fod un o’n 
haelodau Eirlys Jones wedi dychwelyd o’r ysbyty ac yn gwella 
yn ei chartref. Dymunwn llwyr iachâd iddi ac rydym yn 
ddiolchgar am y cymorth a’r gofal y mae ei chwaer Avril Isaac 
a’r teulu yn rhoi iddi. 

CYDYMDEIMLADAU 
Blin iawn gennym oedd clywed am farwolaeth Alan MacDuff 
ym mis Chwefror. Roedd yn ŵr Helen, tad Nicola a Simon a 
thad-cu Siwan, Tomos a Mali. Mae Helen wedi ymgartrefu yn 
y Mwmbwls, ers sawl blwyddyn. Cydymdeimlwn yn fawr â hi 
a’r teulu oll yn eu colled. 

Gyda thristwch clywsom am farwolaeth Hetty Davies, mam 
Margaret Davies a Jean Preece, yn Ysbyty Treforys ym mis 
Chwefror, ychydig wythnosau ar ôl cyrraedd ei phen-blwydd yn 
107. Cynhelir angladd Hetty yng Nghapel Bethesda, 
Ynysmeudwy, ar 3 Mawrth. Estynnwn ein cydymdeimlad â’r 
teulu cyfan. 

PONTARDAWE
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DYMUNIADAU GORAU 
Mae’n dda gennym glywed fod Feriel Roberts, erbyn hyn, nol 
gartre o’r ysbyty. Danfonwn ein dymuniadau gorau iddi am 
wellhad llwyr. 

CADAIR ARALL 
Llongyfarchiadau i’r Parchg Judith Morris, bardd cadeiriol 
Eisteddfod Rhydlewis. Mae Judith yn enedigol o Bontardawe 
ond wedi ymgartrefu ym Mhenrhyn-coch, ger Aberystwyth. Yn 
weinidog gyda’r Bedyddwyr, hi yw Ysgrifennydd Cyffredinol 
Bedyddwyr Cymru. Hon yw ei 10fed gadair. 

TEULU MANS Y TABERNACL 
Derbyniwyd y nodiadau isod gan Menna Elfyn. Treuliodd ei 
hieuenctid, gyda’i chwaer Siân a’i brawd Geraint ym 
Mhontardawe. Roedd ei thad, y Parchg T. Elfyn Jones yn 
weinidog ar y Tabernacl. 

Bu farw Siân ddwy flynedd yn ôl a Geraint ganol Chwefror, 
eleni. 

Galwr rhy gynnar o lawer yw galar 

Bu farw fy chwaer Siân yn 
ysbyty Glangwili ar 4 
Chwefror, 2020 wedi 
brwydr hir yn yr Uned 
Gofal dwys yno. 

Hi oedd mhatriarch y 
teulu mewn gwirionedd, 
yn cynghori ac yn cefnogi, 
yn ddarllenydd proflenni 
cyson dwy yn y teulu, ac 
er iddi wynebu iechyd 
bregus, ni wnaeth erioed adael i hynny ymyrryd â’i synnwyr o 
ddigrifwch ac roedd ei bydolwg bob amser yn un llawn gobaith. 

Roedd hi wyth mlynedd yn hŷn na fi a phum mlynedd yn hŷn 
na Geraint. Hi hefyd oedd doethur y teulu mewn gwirionedd, 
ac er ei gwaith fel Pennaeth yr Adran Gymraeg yn Ysgol y 
Gwendraeth am flynyddoedd, darllenai lyfrau swmpus yn 
wythnosol ynghyd â neilltuo ei dawn yn gwau, gwnïo a llunio 
brithlenni cywrain. 

I gofio Siân Elfyn Jones (1943-2020) 
Hi hynawsed ei hanesion - hi ddoeth 
            wrth ddethol atgofion; 
    yn ein plith, hi’r bendithion, 
    hi ein llais a’n henaid llon 

Buchedd Siân 

O ddalen i ddalen 
anwylodd lyfrau da: 
cyfrolau, nofelau mawr. 
A chaem hwy yn ein tro 
yn ail law i bori ynddynt, 
a’n cymell i’w cymryd 
Yn faeth i fod mor 
ddysgedig â hithau. 

Ond y cofiant mwyaf 
yw’r un sy’n rhy drwm 
i’w gario — 
 ‘Buchedd Siân’. 
Ac yn y clasur ceir yno 
atgofion a aeth yn angof, 
dywediadau ffraeth, 
adnodau gorgynnil. 

A’r gyfrol gyfrin hon 
yw archif ein naratif ni, 

Ac nid chwaer na modryb yw 
ond pen y teulu heddiw 

Eto, er oed yr addewid  
i ni, nid yw byth yn newid. 

Ychydig feddylies bryd hynny, y byddwn yn colli fy mrawd 
annwyl Geraint, yn Chwefror 2022 ar ôl iddo ddioddef o gancr. 
Yn gyfreithiwr a oedd yn mwynhau gwaith llys, ond roedd hefyd 
yn Gristion o argyhoeddiad ac ef a’i briod wedi sefydlu Capel 
Efengylaidd yn y Drenewydd gan bregethu’n achlysurol yno 
ynghyd â phregethu mewn capeli eraill ar hyd a lled Cymru yn 
Gymraeg ac yn Saesneg. Cafodd radd MA am ei waith ar 
Dyfnallt o Brifysgol Caerdydd a chyhoeddwyd y gwaith yn 
ddiweddarach. 

 

Sian Elfyn, y Parchg Ken Williams, y Parch T. Elfyn Jones, 
Geraint Elfyn, Fflur Dafydd, Alun Lenny a Menna Elfyn. 

Roedd yntau hefyd yn ddarllenwr brwd, ac wedi cychwyn ar 
gyfres o straeon am ei waith fel amddiffynnydd. Yn anffodus, 
bu farw cyn cwblhau’r gwaith hwnnw ac efallai mai cymwynas 
olaf ei chwaer fach fydd ceisio rhoi trefn ar y rhain ar gyfer y 
teulu a’u cyhoeddi efallai, maes o law. 

Y Goeden ellyg, y Mans, Pontardawe 
(er cof am fy mrawd Geraint a fu farw ar 13 Chwefror, 2022) 

Fel fy mrawd mawr, doedd neb  
yn dringo canghennau’n well na thi; 
yn ein perllan i fyny fry oeddet 
ymysg y gellyg, dy draed ar astell, 
yng nghôl y golfen bêrs a’th drem  
drwy ddellt i’r wybren, uwch dy ben.  

Rhwng nef a daear oedd dy febyd yno 
a’th feddwl ymhell, ti’r glaslanc tal 
a’r gorwel yn dy alw ato gan bwyll 
bach, ac at ffydd, i’th achub rhag cwymp: 
gorseddfainc gras a ddaeth i’th dywys  
at y Groes ysgarlad ac at Bren y Bywyd. 

A bellach, rwyt wedi esgyn i dir uwch – 
dy ddringfa i’r Noddfa, o’r ddaear i’r nef  
yn llaw dawel yr Un sy’n estyn ei drugaredd 
gan dy ollwng o’r ardd a’r goeden deuluol: 
dwyn ffrwythau ddaw i’w cynnal — cynhaeaf 
llawn sudd melys, pob peren a fu ac a fydd— 
 yno’n geraint. 

Menna Elfyn 

 
GŴYL FACH 
Cynhaliwyd gŵyl bêl droed i’r plant bach ddiwedd Ionawr ar 
Barc y Rhos a chafwyd diwrnod i’w gofio. Roedd hi’n fore 
Sadwrn oer a llaith ond roedd safon y pêl-droed yn ddigon i 
gynhesu’r gwylwyr. Paratowyd bwyd a diod i’r chwaraewyr a’r 
cefnogwyr gan wirfoddolwyr ymroddgar. Da iawn, bawb! Mae’r 
clwb yn tyfu’n gyflym. Beth am fod yn rhan o deulu’r clwb? Mae 
lleoedd cyfyngedig ar gael yn y categorïau canlynol i blant: 3-
5 oed; o dan 9/10/12/13 oed; Merched 6-10 oed. 

RHOS A GELLI-NUDD
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Mae gan yr hyfforddwyr dystysgrif wedi ei gymeradwyo gan 
DBS, FAW/UFEA ac maent wedi eu hyfforddi mewn cymorth 
cyntaf. Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r clwb ar 
info@Rhos.football 

NOSON GWIS 
Cynhelir cwis yn Nhafarn y Smiths bob yn ail nos Fawrth am 
7.30pm. Mae yna groeso cynnes i bawb. 

CYDYMDEIMLAD 
Cydymdeimlwn â Mrs Pamela Thomas, Delffordd yn ei 
phrofedigaeth o golli ei chwaer hyna’ yn ddiweddar. Roedd ei 
chwaer dros naw deg mlwydd oed ac yn byw yng Nghaerdydd.  

CASGLU SBWRIEL 
Diolch i’r unigolion sydd wedi gwirfoddoli i gasglu sbwriel ym 
mhentre’ Rhos. Bwriedir gwneud hyn yn ddigwyddiad cyson a 
hynny ar ddydd Iau olaf y mis. Cysylltwch â ‘My Green Valley’ 
ar Facebook os hoffech ymuno â’r criw. 

PROSIECT RHOS 
Mae Prosiect Rhos yn brosiect cyffrous newydd sy’n dod i’r 
ardal er mwyn cryfhau’r iaith Gymraeg o fewn y gymuned. Mae 
Rhos yn ardal o sensitifrwydd ieithyddol yn ôl Cynllun Datblygu 
Lleol Castell-nedd Port Talbot. Mae bron 25% o drigolion y 
pentref yn medru siarad Cymraeg (yn ôl Cyfrifiad 2011). Bydd 
y prosiect yn darparu gweithgareddau a gwybodaeth am y 
Gymraeg ac yn annog pawb 
yn y gymuned gyfrannu beth bynnag eu hoed. 

Bydd gweithgareddau ar gyfer: 

• Plant a phobl ifanc 
• Oedolion 
• Teuluoedd 
• Busnesau 
•  Y gymuned ehangach 

Pa weithgareddau hoffech chi eu gweld a chymryd rhan 
ynddynt? Mae yna gyfle i chi fynegi eich barn.  

Os am fwy o wybodaeth am y prosiect cyffrous yma, 
cysylltwch â Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot ar 
01639763819.  
 

 
MARWOLAETH  
Bu farw Non Havard ddechrau Chwefror yn dawel yn Ysbyty 
Singleton, â’r teulu wrth ei hochr. Yr oedd wedi bod yn wael 
ers amser. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn y Wern 
Ystalyfera i’r teulu ac yna yn Amlosgfa Treforys. Estynnwn bob 
cydymdeimlad â’r teulu yn eu hiraeth. 

CAPEL Y BARAN 
Pleser o’r mwyaf bob amser yw bod o dan arweiniad y Prifardd 
Einir Jones, Rhydaman. Ac ar y Sul cyntaf o Chwefror daeth y 
saint yn gryno i wrando ar bregeth ysbrydoledig, gyda’r 
pwyslais ar y geiriau “edrych ar Iesu”. Yn ôl yr hanes, ym mis 
Ionawr 1850 aeth crwt pymtheg oed i gapel bach gyda’r 
Methodistiaid yn Colchester yng nghanol storm o eira. ‘Roedd 
y storm mor ddrwg methodd y Gweinidog oedd fod i bregethu, 
gyrraedd. Aeth un o’r gynulleidfa i’r pulpud a phregethu ar 
eiriau o Eseia: “Chwi, holl gyrrau’r ddaear edrychwch ataf i’ch 
gwaredu”. Parodd y bregeth tua deg munud yn unig. Yn ôl yr 
hanes, y crwt oedd neb llai na Charles Spurgeon a ddaeth yn 
un o bregethwyr mwyaf ei gyfnod. Go brin fod neb yn cofio 
enw’r lleygwr ond mae pawb y gwybod am Spurgeon. Ie wir, 
“trwy ddirgel ffyrdd mae’r uchel Iôr yn dwyn ei waith ben”. 
Disgwylir i bregethu ym mis Ebrill y Brawd Morlais Dyfnallt 
Owen, mis Mai y Parchg Clive Williams, bydd pob oedfa ar y 
Sul cyntaf o’r mis am 2.30 pm. Croeso cynnes i bawb.  

RHYDYFRO

 
DIFROD STORM EUNICE 
Os ydych yn mynd am dro ar hyd y gamlas o Barc Coedgwilym 
allwch byth â pheidio â gwenu wrth weld y ddau gorrach bach 
yn sbïo arnoch wrth fynd heibio. Janice a Richard! Gwnaeth 
storm Eunice dipyn o lanast ar hyd a lled y wlad a chan fod 
Richard Walters yn ffotograffydd o fri, ni allai adael y cyfle yma 
i fynd heibio. Yn y llun gwelir to Stordy’r Gamlas wedi chwythu 
bant ac ar lawr ger y gamlas. 

 

CYTÛN 

SANTES GWENFFREWI 
Mae’r tymor eleni yn dechrau ar 21 Mawrth ac yn cwpla cyn y 
Pasg. (17 Ebrill) 

Mae eglwysi Clydach wedi cynnal cyrsiau Grawys ers 
blynyddoedd, ac aelodau’r enwadau gwahanol yn cael blas ar 
addoli a thrafod a gweddïo gyda’i gilydd. 

Mae’r trefniadau wedi eu gwneud a diolch i Dr Alan Cram, 
Ysgrifennydd CYTÛN Clydach, am drefnu amserlen. 

Cwrs a baratowyd gan Eglwysi Ynghŷd ym Mhrydain a 
ddefnyddir eleni, cwrs dwyieithog. Cysylltir y Santes 
Gwenffrewi â Threffynnon a’r Amwythig a bydd rhai pobl yn 
cerdded y daith honno o 70 milltir yn ystod y Grawys. Y llwybr 
pererindod hwnnw fydd yn sail y cwrs. 

 

Yn ôl traddodiad roedd Gwenffrewi o deulu pendefigaidd, ac 
yn byw yn agos i’r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn y 7fed ganrif. 
Mae’r stori yn codi materion sydd o bwys i’n cyfnod ni: cam-
drin, camddefnyddio grym, lle ffydd mewn bywyd, yr angen am 
wellhad a gobaith. 

Bydd croeso cynnes yn aros amdanoch. 
Cynhelir yr Astudiaethau yn Neuadd y Nant ar thema 

“PERERINDOD”. 

Dydd Iau, 10 Mawrth, 2.30: St Benedict yn arwain. 
Dydd Iau, 17 Mawrth, 7 o’r gloch: Robat Powell 
Dydd Iau, 24 Mawrth 2.30: y Parchg Leslie Noon 
Dydd Iau, 31 Mawrth, 7 o’r gloch 

CYMORTH CRISTNOGOL 
Yn flynyddol cynhelir ciniawau ganol dydd yn ystod y Grawys. 
Fe’u cynhelir rhwng 12-1 o’r gloch yn Neuadd y Nant. 

CLYDACH
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Dydd Gwener, 11 Mawrth: Aelodau St Benedict yn paratoi. 
Dydd Gwener, 18 Mawrth: Eglwys Wesley 
Dydd Gwener, 25 Mawrth: Yr Eglwys yng Nghymru. 
Dydd Gwener 1 Ebrill: Capel y Nant 
Cesglir tuag at Gymorth Cristnogol. 

CANOLFAN FORGE FACH 
Mae cyfnod newydd yn wynebu Forge Fach wrth iddi ddod o 
dan reolaeth Cyngor Cymuned Clydach mewn trefniant a 
gytunwyd gan Gyngor Dinas Abertawe. Yn Ebrill bydd yr 
adeilad pwysig hwn yn gweld newid. Mae’r ganolfan wedi cael 
ei rheoli gan yr elusen Walsingham Support ers 7 mlynedd. 
Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor Cymuned. “Rydym yn 
hapus i reoli Forge Fach er mwyn y gymuned, fe gefnogwn ei 
dyfiant fel canolbwynt i bobl leol. Bydd y digwyddiadau yn 
parhau yn yr adeilad”. Dymunwn bob llwyddiant gyda’r newid 
hwn. 

 

MERCHED Y WAWR 
Yn y llun gwelir Glenda Davies o gwmni ‘Tipyn o Dwtsh’ gyda 
rhai o’r aelodau. Hilary Thomas oedd yn llywyddu a 
pharatowyd y te ganddi hi a Viv John. Daeth criw bach ynghyd 
a chafwyd noson ddiddorol yng nghwmni Glenda. Arferai fod 
yn gynorthwyydd yn Ysgol Gymraeg Pontardawe - roedd hi’n 
nodedig, yn ôl ei chydweithwyr, am ei gwaith celf. Ar ôl ymddeol 
a chael cais gan hwn a’r llall i baratoi a chomisiynu darnau 
bach personol aeth ati i sefydlu cwmni bach ‘Tipyn o Dwtsh’. 
Mae wrth ei bodd gyda’r peiriant gwnïo ac wedi dysgu drwy 
fynychu ambell gwrs yn ‘Stitch’ ym Mhontardawe ac wedi 
ymarfer i greu darnau unigryw personol. 

 

Clywyd am waith y mudiad Merched y Wawr yn genedlaethol 
ac am rag baratoadau Rhanbarth Morgannwg a fydd yn gyfrifol 
am babell y mudiad yn y Sioe yn Llanelwedd yn 2023. ‘Mochel 

dan yr Ambarél’ fydd y thema gan gofio am waith yr arlunwraig 
Vera Bassett. 

Mae’r aelodau wrthi yn paratoi ar gyfer yr Ŵyl Haf gyda 
chystadlaethau llenyddol a chrefft. 

Roedd pawb yn ddiolchgar i swyddogion cenedlaethol y 
mudiad am eu gwaith yn darparu cymaint o gyfarfodydd i’r 
aelodau. 

Cafwyd cyfle i gofio yn annwyl iawn am Lywydd 
Anrhydeddus y Mudiad, sef Sylwen Davies oedd yn un o 
sylfaenwyr y mudiad a fu farw yn ddiweddar yn ardal y Parc 
ger y Bala 

CAPEL Y NANT 
Yn araf bach rydym wedi dychwelyd i addoli yn y capel o dan 
reolau cadw pawb yn ddiogel. Rydym hefyd wedi parhau i 
gynnal ein gwasanaethau dros Zoom ac mae hynny wedi bod 
yn her, ond yn fendithiol i nifer. Teimladau cymysg sy gan rai 
ynglŷn â’r dechnoleg ond yn 2022 ni allwn anwybyddu’r 
cyfryngau hyn. Os carai rhywun ymuno â ni yn ein 
gwasanaethau croeso i chi gysylltu gydag Annette (01792 
843440). Gallwch hefyd wrando ar ffôn cyffredin neu symudol. 
Mae tymor ein harweinydd newydd Fiona Gannon yn dechrau 
gan bwyll bach. Bydd oedfa arbennig i’w neilltuo yn Arweinydd 
ar nos Sul, 24 Ebrill am 5 o’r gloch. Croeso i unrhyw un ymuno 
gyda ni. Eisoes mae wedi arwain rhai o’n hoedfaon. 
Arweiniwyd oedfa Masnach Deg gan Annette Hughes gyda 
help Rhodri Rees yn darllen a datganiad o gân arbennig gan 
Bill Gannon, y geiriau wedi eu cyfieithu gan Fiona a threfniant 
arbennig Bill. Profiad gwych iawn. Arweiniodd ein cyn-
arweinydd Robat Powell oedfa ar yr Holocost a daeth Emlyn 
Davies o Efail Isaf i arwain gwasanaeth ar y thema ‘Bendith a 
Melltith’. Mae’n gyfnod cyffrous. 

O hyn ymlaen parhawn gyda chwrdd cyfoes am 9.30 ar ail 
Sul y mis, oedfaon arferol am 10.30 ac eithrio’r Sul olaf yn y 
mis pan gawn gwrdd cyfoes am 10.30 ac oedfa’r hwyr am 5 
o’r gloch. 

Awn ati eto i godi arian i’n helusennau dewisol, sef ‘Mind 
Cymru’ ac elusen ‘Lawrence Roundabout’, Wells, gan 
ddechrau ar 4 Mawrth am 7 gyda Noson Gymdeithasol. 

COFIO LLINOS 
Mae holl aelodau Capel y Nant, yn ogystal â’n ffrindiau tu allan, 
yn cydymdeimlo’n ddwys ag Alun, Nia, Jason a’r wyrion wedi 
marwolaeth sydyn Llinos Owen ar ddiwedd mis Ionawr. 

Un o Gwm Gwendraeth oedd Llinos. Ganwyd hi ym 
Mhontyberem, a magwyd hi nid nepell o’r fan yna ym mhentre’ 
Bancffosfelen. Wedi mynychu Coleg Addysg Abertawe, 
priododd hi ag Alun o Dre-boeth yn 1967 a chawson nhw un 
ferch, Nia. Bu Llinos yn gweithio am flynyddoedd fel athrawes 
gyflenwi o fewn Awdurdod Addysg Abertawe cyn cael ei 
phenodi’n barhaol yn Ysgol Gymraeg Pontybrenin. 

Roedd Llinos yn gefnogol i bob dim yn ei heglwysi. Yn barod 
ei gwên a’i sgwrs, roedd yn ffyddlon yn ein hoedfaon, yn darllen 
yn raenus mewn gwasanaethau, ac yn cefnogi ein hachlysuron 
cymdeithasol yn frwd. Byddwn yn ei chofio hefyd fel ffrind agos 
a Chymraes dwymgalon. 

Bydd bwlch mawr a phoenus iawn ar ei hôl, i ni fel eglwys, 
ond yn enwedig i Alun a’r teulu oll. Bydded bendith a chariad 
Duw yn gysur iddyn nhw yn eu hiraeth.  

TŶ CROESO 
Caffi Trwsio - arbenigwyr mewn gemwaith, dillad a beiciau ar 
gael i drwsio neu gynnig cyngor. 
12 Mawrth yn Neuadd y Gymuned, Heol y Faerdre.  
Rhaid gwneud apwyntiad - cysylltwch â Pam ar 07790546890 
 

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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CYMANFA 
Cynhelir Cymanfa Ganu Cydenwadol rhwng Elim, Nebo, 
Pantycrwys a Salem ym Mhantycrwys ar Sul y Blodau, 10 Ebrill 
am 10.30 o’r gloch. Elim fydd yn gyfrifol am y trefniadau eleni 
ar ôl gohirio am ddwy flynedd. Disgwylir i Euros Rhys Evans, 
y Barri i arwain. Croeso cynnes i bawb. 

CLEIFION 
Mae Gordon Jewell, Rhydygwin, yn yr ysbyty, ar hyn o bryd yn 
Singleton. Rydym yn cofio amdano ac yn gweld ei eisiau yn yr 
oedfaon ym Mhantycrwys. Hefyd mae cymydog iddo, sef David 
Blethyn Davies yn Nhŷ Brynhyfryd, West Cross, Abertawe. 
Dymunwn yn dda i Iris Richard, Heol y Mynydd sy’n cryfhau 
wedi salwch. Mae’n dymuniadau gorau yn mynd at y tri 
ohonynt. 

  
NEBO  
Oedfaon 10.30 y bore.  

MAWRTH 
  6: Rihyrsal Gymanfa Elim, Nebo, Salem a Pantycrwys yw 

cynnal yng Nghapel Pantycrwys 10.30 am (Dim oedfa yn 
Nebo) 

13: Y Parchg Rhys Locke (Bedydd) 
20: Mr Alun Lenny 
27: Y Parchg Gerald Jones 

EBRILL 
  3: Y Parchg Rhys Locke (Cymun a derbyn aelodau newydd) 
10: Cymanfa Elim, Nebo, Salem a Pantycrwys i’w chynnal yng 

Nghapel Pantycrwys 
17: Y Parchg Rhys Locke 
24: Mr Dewi Lewis 

DATHLU GŴYL DDEWI 
Dathlwyd Gŵyl Ddewi eleni yn y Capel a oedd wedi cael ei 
addurno ar gyfer yr achlysur. ‘Roedd y tywydd braidd yn wlyb 
ac yn wyntog ond fe ddaeth cynulleidfa reit foddhaol. Diolch i’r 
gwragedd am baratoi cwpanaid o de a phice ar y man. ‘Roedd 
rhan fwyaf wedi gwisgo fyny i’r achlysur. Cafwyd eitemau gan 
y Gweinidog Rhys Locke, Audrey Ivey, Anne Evans, Catrin 
Price, Eiri Evans Jones, Helen Evans, Heulwen Gill, Helen 
Williams, Janis Stone, Marie Palmer, Menna Davies, Nia 
Johns, Phyllis Bell a Rhian Ivey. Diolch am eich cyfraniad gan 
edrych ymlaen am y tro nesaf 

 

FELINDRE

CRAIG CEFN PARC

CYDYMDEIMLO 
Carwn gydymdeimlo am y ddiweddar Marion Eiril Lewis. Priod 
annwyl y diweddar Les, mam dyner Audrey, mam-gu gariadus 
Rhian a Carys, mam-yng-nghyfraith hoffus Keith a hefyd y teulu 
estynedig. Hunodd yn dawel ar Sadwrn, 8 Ionawr 2022 yn 93 
mlwydd oed. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol cyhoeddus yn 
Nebo ar 29 Ionawr. Bu’r gwasanaeth yng ngofal y Parchedig 
Rhys Locke a’r Parchedig Meirion Evans gydag Eiri Evans 
Jones ar yr organ. ‘Roedd Marian yn hoff iawn o arddio ac yn 
mwynhau yng nghwmni ei theulu. Marion oedd yr aelod hynaf 
ar lyfrau Nebo. 

YN YR YSBYTY 
Bu John Williams, Maestir Mawr, yn Ysbyty Treforys am 
ychydig amser. Cafodd driniaeth ac mae wedi dod adref erbyn 
hyn. Dymuniadau gorau iddo am wellhad llwyr a buan. 

ASTUDIO YN YR UDA 
Mae Alys Jones, merch Eleri a Leyton, ac wyres Janet a Tim 
Lewis, yn mwynhau cyfnod o astudio draw ym Mhrifysgol 
Illinois fel rhan o’i chwrs gwleidyddiaeth a chysylltiadau 
rhyngwladol. Mae wedi cyfnewid glaw prifysgol Caerdydd am 
oerfel ac eira Chicago am ychydig - profiad bythgofiadwy. Pob 
dymuniad da iddi. 

 

 
DIFFIBRILWYR 
Fel y gwyddoch, rwy’n siŵr, mae diffibrilwyr (defibrillators) yn 
gallu achub bywydau rhai sydd wedi cael trawiad ar y galon, 
trwy anfon sioc drydanol bwerus i’r galon, ac yn raddol fe welir 
mwy a mwy ohonynt yn ein cymunedau. Newyddion da iawn 
oedd darllen fod tri ohonynt bellach ym mhentref Trebannws, 
sef un yn yr Orsaf Betrol ger y ‘Cross’, un yn y Garej ar Heol 
Abertawe, a’r llall yn ystafell newid Clwb Rygbi Trebanos ar y 
Parc. Diolch yn fawr i Gyngor Tref Pontardawe ac i’r 

TREBANNWS

CYFARFOD SEFYDLU 
Y Parchg William Rhys Locke 

yn weinidog dros Iesu Grist 

Nebo, Felindre 
Prynhawn Sadwrn, 9 Ebrill, 2022 

am 2 o’r gloch 

Croeso cynnes i bawb
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Cynghorydd Beca Phillips am leoli’r dyfeisiadau pwysig yma 
yn y pentref er lles bob un ohonom. 

MARWOLAETH 
Yn dawel, bu farw Mrs Rosalind Davies, Fferm Gellionnen 
Ganol, yn 79 oed. Roedd hi’n wraig annwyl i’r diweddar Tudor, 
mam gariadus i Rhodri, Andrew a Rhian, mam-yng-nghyfraith 
gefnogol i Hayley, Amanda ac Andrew, mam-gu arbennig i 
Justin, Joshua, Kaitlin, Zac, Nathaniel, Charlotte a Hannah, yn 
ogystal â’i holl or-wyrion a gor-wyresau. Estynnwn ein 
cydymdeimlad i’w theulu ‘oll. 

HELP WRTH LAW  
Dymunwn yn dda i Mrs Eirlys Jones, Heol y Graig, ar ôl iddi 
gwympo’n drwm tu fas i’w chartref. A dweud y gwir, heblaw am 
gymorth a gofal tri Samariad trugarog oedd wrthi yn gwneud 
gwaith adeiladu mewn tŷ cyfagos, fe allai pethau wedi bod 
dipyn gwaeth. Gwn fod chwaer Eirlys, sef Avril, yn hynod 
ddiolchgar i Mark a Matt Lewis a David Price, i gyd o 
Bontardawe, am weithredu ar unwaith i ofalu amdani a’i 
chysuro. Deallwn fod Mrs Jones yn gwella’n ara’ deg o’i 
hanafiadau, a dymunwn wellhad buan iddi. 

MAINC ‘HAPUS I SIARAD’ 
Mae gwirfoddolwyr Cymdeithas Camlas Abertawe wedi gosod 
tair sedd ‘Hapus i Siarad’ ar hyd y gamlas. Pwrpas y seddi yw 
hybu pobl i siarad trwy roi lle i bobl sy’n awyddus i gael sgwrs. 
Yn ddiweddar gosodwyd y drydedd sedd ar bwys y gamlas ger 
lociau Trebannws. 

Dechreuodd y syniad ar gyfer y seddi yng Nghaerdydd ac 
maent wedi lledaenu ar draws y byd. Dewisodd Cynghorydd 
Trebannws, Rebecca Phillips, y seddi fel rhan o’i grant fel 
cynghorydd. 

Yn y llun mae Rebeca Phillips sydd hefyd yn Faeres Cyngor 
Tref Pontardawe, Gordon Walker Cadeirydd y Gymdeithas, 
Alan a Paul, dau o’r gwirfoddolwyr. Beth sydd angen nawr yw 
i bobol ddechrau defnyddio’r seddi a mwynhau sgwrs! 

 

NEWYDDION O’R YSGOL 
Cawsom gyfle gwych dros yr wythnosau diwethaf i ddathlu dau 
ddiwrnod pwysig ar ein calendr. Bu’r disgyblion yn creu cardiau 
ac anrhegion i’w rhoi i aelodau’r teulu ar Ddiwrnod Santes 
Dwynwen, a bu’r plant yn dawnsio mewn disgo a dysgu am 
gantorion enwog adeg Dydd Miwsig Cymru.  

 

Fel rhan o waith thema’r dosbarth yn yr Uned Arbenigol, cafodd 
y plant gyfle i goginio a blasu bwyd o wahanol wledydd: 
‘nachos’ ac ‘enchiladas’ o Fecsico, ‘pitsa’ o’r Eidal ac 
amrywiaeth o fwydydd Tseiniaidd. Hefyd, bu disgyblion y 
Meithrin a’r Derbyn yn brysur yn y gegin yn paratoi pitsa, teisen 
banana a jeli. 

Yn ystod Wythnos Iechyd Meddwl Plant, roedd y disgyblion 
wedi ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau sy’n hybu 
iechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol, fel sesiynau ioga, 
creu bwystfilod becso, ysgrifennu negeseuon ar falwnau, 
gwrando ar gerddoriaeth ymlaciol, a hefyd sesiynau rhithiol ar 
y We gan dîm Lles Castell-nedd Port Talbot.  

 

Wrth i ni edrych ymlaen at Gêmau’r Gymanwlad yn 
Birmingham ym misoedd Gorffennaf ac Awst, mae ein 
llysgenhadon chwaraeon wedi bod yn brysur iawn yn dysgu 
holl ddisgyblion yr ysgol i ymateb i’r heriau misol sy’n cael eu 
gosod gan Adran Chwaraeon Cyngor Castell-nedd Port 
Talbot. Mae’n cynnig cyfle gwych i’r plant i ddefnyddio eu 
sgiliau cyfathrebu a rheoli. Braf nodi bod plant bach y Cyfnod 
Sylfaen wedi cyrraedd y 4ydd safle yn her mis Ionawr. 

Uchafbwynt ein sesiynau ‘Troedio Trebannws’ dros yr 
wythnosau diwethaf oedd ymweld â pharc y pentref, roedd y 
plant wrth eu bodd yn chwarae a magu hyder ar yr offer sydd 
‘na. Cyfle gwych i’r disgyblion i ystwytho a chryfhau eu cyhyrau, 
a chael lot fawr o sbort wrth wneud hynny. Yn ogystal, buom 
yn cynnal arolwg traffig ar wahanol strydoedd yn y pentref, ac 
fel byddech chi’n ei ddisgwyl, profwyd mai Heol Abertawe yw’r 
heol brysuraf yn ein pentref! 
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Cafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 modd i fyw ar ddydd 
Mercher cyn hanner tymor wrth iddynt o’r diwedd, fynd ar eu 
hymweliad cyntaf ers bron i ddwy flynedd i weld perfformiad 
gwych Theatr Na Nog o The Arandora Star. Yn dilyn y 
perfformiad, cafodd y disgyblion gyfle i ofyn ambell gwestiwn 
i’r actorion a bwyta eu cinio wrth edrych ar luniau o actorion 
enwog Cymru a’r byd sydd wadi bwrw eu crefft ar lwyfan Theatr 
Dylan Thomas. 

 

Dysgodd y disgyblion y ddisgyblaeth 
o sut oedd gorymdeithio ac arwyddo 
fel milwyr yn y gweithgaredd a 
ddarparodd Amgueddfa Abertawe ar 
eu cyfer yn ystod sesiwn y prynhawn. 
Hwyl wrth ddysgu yn wir. 

Llongyfarchiadau i FW o flwyddyn 
5 a enillodd cymal cyntaf Cogurdd – 
a hefyd llongyfarchiadau i bob un a 
wnaeth gymryd rhan yn yr ysgol, 
roedd y safon yn uchel iawn ac yn 
anodd i’r beirniad gwadd i ddewis. 

Braf oedd medru mynychu a 
chyfrannu at gystadleuaeth pêl droed 
i ferched clwb yr Elyrch. Cafodd y 
merched amser gwych yn cynrychioli’r ysgol wrth ennill pob 
gem heblaw am un yn erbyn pencampwyr y dydd.  

 

YSGOLION
YSGOL GYNRADD GYMRAEG GELLIONNEN

 
Disgyblion y Dosbarth Derbyn yn mwynhau dathliadau’r 
flwyddyn newydd Tsieineaidd 

CWIS DIM CLEM – MENTER IAITH ABERTAWE 
Llongyfarchiadau i Maisie, Ava, Harrison a Jack o flwyddyn 6 
ar ennill y cymal gyntaf yn yr ysgol a hefyd ar ennill yr ail gymal 
yn erbyn ysgolion cyfrwng Cymraeg Abertawe - tipyn o gamp 
o ystyried dawn disgyblion yr ysgolion eraill a’r cwestiynau 
heriol. Rhaid oedd bod o gwmpas eu pethau! Gwych. 
 
 

 

 

Dros gyfnod yr Ŵyl, casglwyd swm anhygoel o £857 tuag at 
Barnardos wrth i blant yr Ysgol gerdded cyfanswm o filltiroedd 
a fyddai wedi mynd a nhw o Bontardawe i Begwn y Gogledd. 
Llongyfarchiadau! 

 

Dyma aelodau Cwis ‘Dim Clem’ y Fenter Iaith leol a aeth 
trwyddo i’r Sir. Cynhaliwyd rownd derfynol y Sir eleni yn rhithiol 
Llongyfarchiadau i Ysgol Tyle’r Ynn ar ennill. 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG PONTARDAWE
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O Shelley i Shirley 
Shelley Rees yn serennu fel gwraig tŷ gyda phwysau’r 
byd ar ei hysgwyddau, sy’n mynd ar wyliau i Roeg ac 
yn darganfod llawer mwy yno na’r disgwyl. Cyfieithiad 
Cymraeg newydd o Shirley Valentine, clasur Willy 
Russell, yn cael ei llwyfannu'r gwanwyn hwn. Bydd 
Shirley Valentine ar daith o gwmpas theatrau a 
chanolfannau celfyddydol ledled Cymru ym mis 

Mawrth 2022 ac yn ymweld â Neuadd Les, 
Ystradgynlais rhwng 24-26 Mawrth. Manylion: 
01639 843163 neu thewelfare.co.uk 

Comedi sy’n codi’r galon yw hon ac fe gafodd y 
fersiwn ffilm ohoni, yn serennu Pauline Collins a Tom 
Conti, ei henwebu am Oscar ym 1989.  

Shelley Rees sy’n chwarae rhan y wraig tŷ 
rhwystredig. Mae Shelley, yn adnabyddus i 
gynulleidfaoedd y sgrin fach yn ogystal â llwyfannau 
ledled Cymru. Yn ddiweddar ymddangosodd yn 
Keeping Faith, Casualty, Gwaith Cartref a hi oedd 
Stacey Jones yn Pobol y Cwm. Mae Shelley yn 
diddanu cynulleidfaoedd ar BBC Radio Cymru bob 
bore Sadwrn gyda’i chyd-gyflwynydd Rhydian Bowen 
Phillips. 

Manon Eames sydd wedi cyfieithu’r ddrama 
gymeradwy hon sy’n dilyn anturiaethau gwraig tŷ 
sownd-yn-ei-rhigol wrth iddi adael ei gŵr i chwilio am 
gyffro a rhamant ar ynys Roegaidd. Mae Manon yn 
awdur, actor a chyflwynydd profiadol.

 

Ar gyfer Pen-blwydd Urdd Gobaith Cymru yn 100 oed 
cynhaliwyd perfformiad arbennig ar fuarth yr Ysgol o “Hei 
Mistar Urdd” gyda’r ysgol gyfan. Llwyddwyd i dorri record byd 
gyda’r nifer fwyaf o bobl yn uwchlwytho fideo o’r un gân ar yr 
un pryd. Da iawn pawb yn eu coch gwyn a gwyrdd! 

 

YGG Pontardawe yw’r Ysgol Gymraeg gyntaf yn y Sir i 
dderbyn Gwobr Platinwm y Faner Werdd. Da iawn, yn wir. 
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Cylch Cinio 
Cymraeg Cwm 

Tawe 
 

Mae’r Cylch Cinio yn cwrdd pob mis yn y New Inn, rhwng 
Clydach a Chraig Cefn Parc. Y siaradwr gwadd yn Chwefror 
oedd y digrifwr Noel James, sy’n enedigol o Ynysmeudwy. 
Cawsom awr ddifyr yn ei gwmni a bu llawer o chwerthin. 

Yn ystod y misoedd nesaf bydd Dr Alan Cram, yr Athro 
Emeritws Geraint Jenkins a’r Athro Emeritws David Thorne yn 
cynnal sgyrsiau ar wahanol bynciau diddorol. Bwriedir ymweld 
ag ardal Merthyr Tudful yn ystod yr haf ar wibdaith. 

Croeso i chi ymuno â’r Cylch. 

Murlun Camlas Tawe yng Nghlydach
Robin Gunney, brodor o Fryste yw’r arlunydd a 
gomisiynwyd gan Gymdeithas Camlas Tawe i lunio 
murlun ger hen waith coed John Rees, Heol Hebron. 
Prynwyd y tir a’r hen adeilad ychydig yn ôl a’r bwriad 
yw codi canolfan ar gyfer dehongli hanes cyfoethog y 
gamlas. Rhaid cofio bod Clydach wedi elwa’n fawr o 
leoliad y gamlas, yn y gorffennol. Roedd y diwydiant 
adeiladu badau yma a hyd yno oed ‘dociau’. 

Mae’r murlun trawiadol yn dangos halier a’i fab yn 
arwain bad trwy dwnnel y gamlas. Yn ogystal darlunnir 
mynydd-dir eang Mynydd y Gwair a Gwaith Nicel y 
Mond.  

Mae’n dyled i’r Gymdeithas a’i harweinydd Gordon 
Walker am eu parodrwydd i gadw’r slogan ‘’Cofiwch 
Dryweryn” er bod nifer wedi galw arni gael ei ddileu. 
Mae’n furlun hardd ac yn tynnu’n sylw a’n croesawu 
wrth gyrraedd y pentref o gyfeiriad Ynystawe. 


