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Sioe Gyntaf Theatr Chiswell, Ystalyfera
Ym mis Ionawr, 2022, agorwyd theatr newydd sbon 
yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera, sef Theatr Chiswell. 
Enwyd y theatr newydd er cof am Caryl Chiswell, 
mam un o gantorion enwocaf ein hardal, oherwydd 
ei holl ymdrechion fel llywodraeth-wraig dros y 
blynyddoedd a bod ei mab yn gyn-ddisgybl ac yn 
gerddor, actor, cynhyrchydd a chyfarwyddwr. Bydd 
yr Ysgol yn agor y theatr trwy gomisiynu sioe o 
ganeuon Huw Chiswell, gyda’r sgript yn hollol 
wreiddiol gan Tudur Dylan Jones. 

Huw Chiswell a’i fam Caryl 

Ers ffarwelio gyda hen floc y Celfyddydau 
Mynegiannol Dulais, ym mis Rhagfyr 2021. Mae 
disgyblion wedi manteisio ar y cyfleusterau newydd 
yn Ardal Ffynnon Doniau ym Mloc y Darren. Mae 
yna ddwy stiwdio o’r enw ‘Stiwdio’r Cwm’ a ‘Stiwdio 
Craig y Nos’ a llwyfan Theatr Chiswell er mwyn 
cynnal sioeau, cyngherddau a gwaith ymarferol 
TGAU a Lefel A. Mae goleuadau a system sain 
newydd sbon er mwyn atgyfnerthu safonau gwaith 
yr adran. Cafwyd piano traws newydd sbon hyfryd 
gan y gwneuthurwr Shigeru Kawai sy’n swnio’n 
arbennig! Hefyd, mae gennym ni ystafelloedd 
cerddoriaeth sy’n cynnwys offer recordio, 
allweddellau a system sain o’r safon uchaf er mwyn 
sbarduno disgyblion ifanc. Enwyd ystafelloedd 
dosbarth bloc y Darren gan gymryd ysbrydoliaeth o’n 
hardal leol; er enghraifft ‘Gwenallt’ ar ôl y bardd o 

Bontardawe, ‘Henryd’, ‘Tarenni’, ‘Allt-y-grug’ a ‘Phant-
teg’. Ardal y celfyddydau perfformio yw ‘Ffynnon 
Doniau’ ac ardal y Dyniaethau yw ‘Y Gwrhyd’.  

Mae Adran Celfyddydau Ystalyfera yn gyfarwydd 
iawn gyda cherddoriaeth Huw Chiswell, mae’r ‘Cwm’ 
yn ail anthem gydag ysbrydoliaeth cân yr ysgol 
“Dysgu Gorau Dysgu Byw” wedi tyfu allan o’r 
delweddau a grëwyd gan Huw yn ei gân glasurol. 
Perfformiwyd y Sioe Gerdd ‘Chicago’ gan Huw yn 
Chwefror 2017 yn y Neuadd Gwyn yng Nghastell-
nedd. Edrychwn ymlaen at berfformio’r sioe wreiddiol 
yma yn Haf 2022 er mwyn agor y bloc newydd yn 
swyddogol. Mae’r stori am fachgen yn cael ei fagu 
yng Nghwm Tawe ac rydym yn edrych ymlaen yn 
eiddgar at dderbyn y sgript dros wyliau hanner tymor. 

Edrychwn ymlaen hefyd at ddyfalbarhau gyda 
thraddodiadau Ystalyfera gan godi’r safon a chreu 
hanes wrth berfformio sioe wreiddiol o ganeuon Huw 
Chiswell yn y Theatr er cof am ei fam a oedd wedi 
brwydro’n galed i sefydlu’r Ysgol ym 1969 a pharhau 
gyda’r holl gefnogaeth arbennig dros gyfnod o 50 
mlynedd.  

Amelia Asher 
Ysgol Ystalyfera 
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LLAIS Golygydd mis Mai 2022 

Dewi Myrddin Hughes 
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda: 

papurbrollais@gmail.com 

Erbyn Ebrill 20fed os gwelwch yn dda.

#Fel Merch 
Mae #FelMerch yn brosiect newydd gan Adran Chwaraeon 
yr Urdd, wedi’i gefnogi gan Chwaraeon Cymru, sydd wedi’i 
sefydlu yn arbennig er mwyn ysbrydoli, cefnogi a phweru 
merched ifanc i gadw’n actif a chwalu’r rhwystrau sy’n atal 
merched rhag cymryd rhan mewn chwaraeon. 

Yn anffodus, mae stigma o gwmpas merched yn llwyddo 
yn y byd chwaraeon yng Nghymru. Ond, pam? Hyd heddiw, 
mae campau megis rygbi a phêl droed yn cael eu 
hysbysebu a’u hannog fel chwaraeon i fechgyn yn unig. 
Ystyriwch y Chwe Gwlad fel un enghraifft, dyma’r flwyddyn 
gyntaf eleni i gystadleuaeth Chwe Gwlad y merched gael ei 
noddi, gan TikTok. Ond, nid yw’r merched yn cael yr un cyfle 
i chwarae yn yr un stadiymau â’r bechgyn. Yn ogystal, 
ystyriwch y WSL, sydd wedi camu ymlaen i’r unfed ganrif 
ar hugain lle gallwch wylio nifer helaeth o’r gemau pêl-droed 
i’r merched ar Sky Sports a BT Sport. Yn ogystal, gallwch 
wrando ar y sylwebaeth yn aml ar TalkSport a BBC Radio 5 
Live. Oherwydd sylwebaeth fel hyn, mae mwy o wylwyr, 
mwy o gefnogaeth a mwy o ysbrydoliaeth i ferched campus 
y genhedlaeth nesaf. 

Yn ôl ymchwil diweddar, nid yw 55% o ferched yn eu 
harddegau yn cadw’n heini oherwydd diffyg cefnogaeth. 
Mae 75% o ferched yn dweud bod angen mwy o 
gefnogaeth o fewn chwaraeon, felly bwriad #FelMerch yw 
rhoi cefnogaeth i ferched ifanc gadw’n actif a chwalu’r 
rhwystrau sy’n eu hatal rhag cymryd rhan mewn 
chwaraeon.  

Morgan Morse, Ysgol Ystalyfera

CAPEL Y NANT CLYDACH 
Oedfa neilltuo arweinydd newydd 

Dr Fiona Gannon 
Nos Sul, 24 Ebrill am 5.00pm 

Oedfa yng ngofal Robat Powell 
a’r Parchg Dewi M. Hughes 

CROESO CYNNES I BAWB

 

CÔR MEIBION CLWB  
RYGBI TREFORYS 

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

 
CYNGERDD BLYNYDDOL 

gyda 

Athena 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Capel y Tabernacl, Treforys 
Nos Sadwrn, 14 Mai, 2022 am 7 o’r gloch 

Tocynnau ar gael oddi wrth 
Gary Nicholas (01792) 774862 

info@morristonrfcmalechoir.co.uk

Huw  
Euron

Cyflwynydd: 

Garry Owen
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Gwthio’r Ffiniau 
Yn ddiweddar, cafodd Morgan Morse, sy’n ddisgybl blwyddyn 
12 Ysgol Gymraeg Ystalyfera, ei ddewis i chwarae dros dîm 
rygbi Cymru dan 20. . . yn 17 oed!  

Bachgen o Riwfawr yw Morgan, ac mae wedi bod yn 
serennu yn y byd rygbi lleol ers 12 mlynedd. Cychwynnodd ei 
yrfa ymhell yn ôl yn 2010, gyda chlwb rygbi Cwmllynfell. 
Cychwynnodd chwarae rygbi oherwydd ei obsesiwn ef a’i dad 
gyda thîm rygbi’r Gweilch. Yn ystod ei 12 mlynedd o chwarae 
rygbi, mae wedi cynrychioli nifer o glybiau, gan wisgo amryw o 
rifau’r rheng ôl i glybiau megis Cwmllynfell, Cwmtwrch, DVY, 
Dreigiau’r Cwm, y Gweilch, ac yn awr Cymru dan 20. 

Deuddeg mlynedd yn ddiweddarach, wyth diwrnod ar ôl ei 
ben-blwydd yn 17 oed, cafodd Morgan yr alwad gan Andy 
Lloyd - rheolwr carfan dan 20 Cymru, i fod yn rhan o’r tîm yn y 
gystadleuaeth Chwe Gwlad eleni. Yn ystod ei gêm gyntaf, 
cafodd ei enwi ar y fainc yn erbyn yr Alban yng ngogledd 
Cymru ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Wedi 6 awr o siwrnai ar 
fws gyda gweddill y garfan, cafodd gadarnhad na fydd yn 
ymddangos yn y gêm, ond am fod yn rhan o’r garfan er mwyn 
magu profiad gwerthfawr. Yna, tri munud cyn y chwiban olaf, 
daeth Morgan ymlaen yn lle’r rhif 6 Tom Cowan. Yn ôl Morgan, 
ychydig gymalau yn dilyn llinell Cymru, derbyniodd y bêl gan y 
mewnwr Morgan Lloyd yn dilyn tacl, gafaelodd yn y bêl a’i 
geisio, a oedd yn y diwedd un o’r ceisiau hawsaf iddo sgorio 
erioed. Roedd yn y lle cywir ar yr adeg gywir. 

 
A beth nesaf i Morgan Morse? Yn dilyn ei fuddugoliaeth gyntaf 
yn gwisgo lliwiau Cymru, gobeithia nad dyma’r unig un... 

Anwen David, Ysgol Ystalyera 

POBOL Y CWM 
MORGAN MORSE

 
BLODYN HAUL 

Blodyn Haul (Sunflower) yw blodyn cenedlaethol Wcráin. Mae 
hanes y blodyn haul yn rhyfeddol. Planhigyn cynhenid i Ogledd 
America ydyw ond fe’i defnyddiwyd yn bennaf fel cnwd 
masnachol yn Rwsia. Dim ond yn ystod y cyfnod diweddar y 
dychwelodd y Blodyn Haul i Ogledd America i’w ddefnyddio fel 
cnwd masnachol yno. Yr Indiaid brodorol oedd y cyntaf i 
ddefnyddio’r planhigyn. Ceir tystiolaeth bod y planhigyn wedi 
ei ddefnyddio yn ardal Arizona a Mecsico Newydd mor gynnar 
â 3000 cyn Crist. Roedd yr Indiaid brodorol yn defnyddio’r 
planhigyn mewn sawl modd. Roedd yr hadau yn cael eu 
malurio (ground) er mwyn gwneud cacennau neu er mwyn cael 
yr olew maethlon ohonynt. Ceir tystiolaeth bod yr hadau hefyd 
yn cael eu cymysgu gyda ffa, pys a grawn (corn) i greu 
rhywbeth tebyg i fara maethlon. 

 
Ond nid ar gyfer bwyd yn unig y defnyddiwyd y planhigyn. 
Defnyddiwyd y rhisgl o’r hadau ar gyfer creu lliwyn (dye) ar 
gyfer dillad neu greu darluniau a phaentiadau cyntefig. Roedd 
elfen feddyginiaethol i’r olew hefyd yn cael ei ddefnyddio ar 
gyfer trin brathiad neidr, anhwylder y croen a chadw’r gwallt 
mewn cyflwr da. 

Tua 1500 cludwyd hadau blodyn haul gan y Sbaenwyr o 
Ogledd America i Ewrop ac o ganlyniad daeth yn blanhigyn 
cyffredin yng Ngorllewin Ewrop yn bennaf fel planhigyn 
addurniadol. Dim ond yn 1716 y cafwyd breinteb (patent) 
cyntaf i gynhyrchu olew o’r hadau. 

Erbyn y ddeunawfed ganrif roedd yn blanhigyn poblogaidd 
iawn yn Rwsia a hynny’n bennaf oherwydd Pedr Fawr (1682-
1725). Yn ystod teyrnasiad Pedr ddechreuwyd amaethu’r 
hadau ar gyfer creu olew i’w werthu ar raddfa fasnachol. 
Dyma’r cyfnod hefyd pryd roedd yr Eglwys Uniongred 
(Orthodox Church) yn gwahardd bwyta olew yn ystod cyfnod y 
Grawys (Lent). Ond ni chynhwyswyd olew blodyn haul ar y 
rhestr ac felly fe gynyddodd defnydd yr olew. Erbyn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd Rwsia yn cynhyrchu hyd 
at 2 filiwn acer o flodau haul. 

Ond dewch yn ôl i Ogledd America. Erbyn 1880 roedd 
Rwsia yn allforio hadau blodau haul yn ôl i Ogledd America. 
Erbyn hyn roeddynt wedi datblygu “straen”(strain) newydd o’r 
blodyn yn dilyn cyfres o arbrofion o groesi gwahanol 
blanhigion. Dyma oedd y “Russian Mammoth”. Fel mae’r enw 
yn awgrymu roedd hwn yn glamp o blanhigyn yn cynhyrchu 
blodyn mawr a digon o hadau er mwyn cynhyrchu olew. Roedd 
y planhigyn hefyd yn cael ei amaethu er mwyn cynhyrchu bwyd 
ieir. Yn ystod yr 1970au llwyddwyd i greu sawl math o 
blanhigion croesfrid (hybrid) a arweiniodd at ddegau o wahanol 
fathau gyda nifer ohonynt yn gallu gwrthsefyll unrhyw afiechyd. 
Os edrychwch mewn unrhyw siop arddio neu gatalog hadau 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

cewch ddewis eang o wahanol fathau o flodau haul. Yn ystod 
y 1970au hefyd cynyddodd cynhyrchiant blodau haul i dros 5 
miliwn acer yng Ngogledd America. Dyma’r cyfnod hefyd lle’r 
oedd olew Blodyn Haul yn cael ei hyrwyddo fel olew “iach” ar 
draul braster anifail oedd yn llawn “cholesterol”. Gwelwyd twf 
enfawr mewn cynhyrchion “iechyd” gydag olew blodau haul yn 
cael ei ddefnyddio mewn deiet colli pwysau a chynhyrchion 
harddwch y croen. Oherwydd y galw cynyddol am yr olew 
methodd Rwsia a chyflenwi digon o olew ac fe lwyddodd yr 
Unol Daleithiau i gipio rhan fawr o’r farchnad. Erbyn heddiw 
mae nifer o wledydd Ewrop yn cynhyrchu blodau haul a golygfa 
gyffredin mewn sawl gwlad yw gweld aceri ar aceri o flodau 
haul yn y tirlun. 

Erbyn heddiw olew o fath gwahanol sydd yn herio sylw’r byd 
- arf economaidd bwysig er mwyn rheoli economi sawl gwlad. 
Yng nghanol yr holl bryder, y lladd a’r dinistr gadewch i ni gofio 
blodyn cenedlaethol Wcráin a gobeithio mai haul ac nid 
tywyllwch fydd yn teyrnasu.
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Mae’n mor braf i weld y blodau a’r 
gwyrddni o’n cwmpas sydd yn cynnig 
gobaith mewn cyfnod cythryblus. I fynd 
am dro gyda fy nghi ar hyd y llwybr ar fy 
stepen drws oedd un o fy mhleserau 
mwyaf yn ystod y cyfnod clo llym, a nawr, 
unwaith eto, mae’n rhoi pleser i fi a dianc 
o luniau hunllefus ar y teledu o Wcráin, 
neu i ffwrdd o ddosbarthiadau ar sgrin 
arall. 

Dosbarthiadau 
Mae’r dosbarthiadau Cymraeg a digwyddiadau cefnogol ar lein 
o hyd ac mae hi wedi bod yn brofiad gwerthfawr i ni yn y 
gymuned dros y ddwy flynedd ddiwethaf i allu parhau ac estyn 
ein cyrhaeddiad at bobl dramor. Roedd un fenyw yn Ninas 
Mecsico ddoe yn siarad Sbaeneg, Eidaleg, Saesneg ac 
Almaeneg yn barod a nawr mae hi’n dechrau dysgu Cymraeg 
i ychwanegu at ei chasgliad o ieithoedd! Roedd hi’n gwneud 
‘Cymraeg Mewn Wythnos’ trwy gydol yr wythnos ac iddi hi, 
roedd hi’n bedwar o’r gloch y bore i ddechrau. Anhygoel! 

Gwnes i Sadwrn Siarad oedd yn dda ond y thema oedd 
‘chwaraeon’ - o diar! Does dim clem gyda fi am chwaraeon - 
hyd yn oed rygbi sydd yn ‘heretical’ braidd yng Nghymru. Mae 
diddordeb gyda fi pan mae Cymru’n gwneud yn dda ond nid 
pan nhw’n gwneud yn wael. Cefnogwr tywydd braf, ydw i (os 
bod hyn yn gweithio yn y Gymraeg...) Ond ddoe roedd pawb 
yn siarad am fuddugoliaeth tîm pêl droed Cymru yn erbyn 
Awstria yn gyffroes iawn ar Radio Cymru. Roedden nhw’n 
siarad am Gareth Bale ‘ar y bêl’ ar ôl iddo fe sgorio dwy gôl i 
ennill. Hefyd, roedd un o fy nysgwyr ddoe yn hwyr i’r dosbarth 
ac yn teimlo’n ‘’groggy’’, meddai, ar ôl bod yn y gêm yng 
Nghaerdydd. Roedd yr awyrgylch yn fendigedig ac roedd pawb 
yn canu ‘Yma o Hyd’ gyda Dafydd Iwan yn y stadiwm, oedd yn 
wych meddai fe. Dw i’n hoffi pethau o gwmpas chwaraeon - y 
canu, y dathlu ac yn y blaen - ond nid y gemau! 

Shirley Valentine 
Neithiwr aethon ni i weld ‘Shirley Valentine’ yn y Neuadd Les 
yn Ystradgynlais. Roedd hi’n mor braf i weld sioe unwaith eto 
ar y llwyfan, yn enwedig yn y Gymraeg. Cyfieithiad newydd gan 
Manon Eames yw hi ac roedd yr actores Shelley Rees yn 
cymryd y rhan yn y sioe un fenyw. Cynhyrchiad fel rhan o 
Gonsortiwm Cymraeg yw hi sydd wedi bod yn mynd o gwmpas 
Cymru. Mae Theatr na nôg a’r Neuadd Les a Theatr Soar ym 
Merthyr wedi’u ffurfio’r consortiwm i ddarparu dramâu hygyrch 
yn yr iaith Gymraeg. 

Tipyn o her yw hi i wneud yr holl sioe heb unrhyw un arall ar 
y llwyfan ac roedd Shelley Rees yn wych yn y rhan sydd yn 
berthnasol i ni heddiw fel oedd hi pan oedd Willy Russell yn 
ysgrifennu hi yn y 80au. Yn y ddrama, mae’r fenyw yn 
darganfod ei hunan - y Shirley Valentine cyn priodi. I ddechrau 
ry’n ni’n ei gweld hi yn y gegin yn siarad â’r wal - yn llythrennol 
- am ei bywyd difflach gyda’i gŵr diflas sydd yn disgwyl ei bryd 
bwyd ar y bwrdd ar yr un amser bob dydd. Mae’r plant wedi 
hedfan y nyth ac mae hi eisiau dianc. Trwy fynd i Roeg mae 
hi’n trawsnewid ei bywyd. 

Roedd y sioe yn ddoniol iawn gyda pherfformiad credadwy, 
pwerus a naturiol iawn gan Shelley Rees ond eto, roedd hi’n 
ingol hefyd pan oedd hi’n wynebu ei hunan ar goll ac yn gofyn 
i’w hunan ‘beth ddigwyddodd?’ Roedd fy mab Morgan gyda fi 
yn gweld y sioe am ei fod wedi ei astudio yn yr ysgol fel rhan 
o’i TGAU Cymraeg, felly roedd yn dda iddo weld e ar y llwyfan. 

Rhyfel 
Mae’r lluniau ar y teledu o Wcráin yn dywyll iawn. Fel pawb 
arall, dw i’n cydymdeimlo cymaint â’r bobl yna sydd yn dioddef 
mewn ffordd hunllefus ac maen nhw’n hollol ddiniwed. Mae 
ymateb y Llywodraeth yn San Steffan wedi bod yn wael iawn 
gyda biwrocratiaeth yn atal yr holl broses o gynnig llaw i helpu 

CLECS CATHERINE
nhw ddianc rhag yr uffern yna. Pryd bydd y rhyfel yn gorffen? 
Straeon o unigolion yw’r modd i ddod â’r gwirionedd i ni mewn 
ffordd ddealladwy a phwerus fel y hen ddyn, gollodd ei ferch 
a’i wyres, mewn dagrau o anobaith neu’r fenyw ifanc oedd yn 
dianc y ffrwydrad mewn theatr lle oedd cannoedd o bobl yn 
cael lloches tan ddaeth y bom i ddinistrio’r holl adeilad. Roedd 
hi wedi gadael yr adeilad i ôl dŵr i’w cŵn bach a adawodd hi 
yn y theatr...Trueni... 

Idiom 
Mae’r idiom yma yn fwy perthnasol nag erioed: 

Mewn undeb mae nerth.

Dychmygwch yr olygfa. Welwch chi nhw’n mynd heibio? 
Iesu ar y blaen a’r disgyblion yn dilyn, tu ôl iddo - yn siarad, 
yn trafod ac yn dadlau ymhlith ei gilydd. A mwy na thebyg 
roeddent hefyd yn cwympo mas a’i gilydd gan eu bod mor 
wahanol i’w gilydd. 
Ystyriwch, er enghraifft, Pedr, efallai, yr un mwyaf byrbwyll 
ymhlith y deuddeg. Un oedd yn dueddol o ddweud pethe 
yn ddifeddwl ac felly yn rhy barod i ypseto pobol. 

Beth wedyn am Iago ac Ioan - y ddau ‘yuppie’? Bydde 
rhain wedi gwerthu eu mam-gu, er mwyn cael eistedd ar 
ddeheulaw Iesu pan fydde’r Deyrnas yn cael ei sefydlu. 
Tebyg iawn bod eu hansensitifrwydd yn mynd o dan groen 
pawb o’u cwmpas. 

Tybed faint o dywydd oedd rhwng Seimon y Selot a 
Mathew’r Publican? Roedd yr awyr siŵr o fod yn las pan 
oedd y rhain yn mynd i blu ei gilydd. 

Eto i gyd, rhain oedd y bobol roedd Iesu wedi dewis i 
fod yn gyfryngwyr ei weledigaeth fawr - bod cariad yn 
drech na chasineb a’i fod yn well i faddau na dial. Ond faint 
o hyn oedd pobol y wlad yn deall, gan gynnwys y 
disgyblion? Mae’n amheus iawn. Wedi’r cyfan, mae’n 
cymryd amser i ddysgu gwersi mawr bywyd: “Araf iawn wyf 
fi i ddysgu....”, ond, diolch byth, “Amyneddgar iawn wyt ti...” 

Mae’n weddol debyg bod Iesu ei hun yn synhwyro nad 
oedd ymddygiad y disgyblion, bob amser, yn gweddu i’r 
weledigaeth fawr oedd yn llosgi yn ei galon. 

Doedd dim amdani, rhaid oedd gwneud rhywbeth 
dramatig, cyn iddi fynd yn rhy hwyr, er mwyn iddynt ddeall 
yn well yr hyd, lled a dyfnder maith a berthyn i gariad. 

Yn yr oruwch ystafell, ychydig cyn i Iesu gael ei gymryd 
oddi wrthynt, welodd y cyfle. Gyda thywel wedi ei glymu o 
gwmpas ei ganol, aeth o un i un gan olchi traed ei 
ddisgyblion. Syfrdanwyd pawb. Wedyn, dywedodd wrthynt: 
“Yr wyf yn rhoi i chi orchymyn newydd: carwch eich gilydd”. 

Mae un yn cael y teimlad taw’r cyfarfod hwnnw yn yr 
oruwch ystafell, mewn gair a gweithred o eiddo’r Iesu, y 
gwawriodd arnynt, am y tro cyntaf o bosib, gwerth y cariad 
yr oedd wedi bod yn sôn amdano yn ystod ei 
weinidogaeth; bod y cariad hwnnw yn rhagori ar bob math 
arall o gariad, ac yn abl i achub y byd. 

Mae angen y cariad hwnnw arnom heddiw, yn fwy nag 
erioed. Boed i’r Pasg newydd hwn fod yn fodd i ninnau ac 
i bob Pedr, Iago ac Ioan, Simon a Mathew a Putin a phob 
“Jack one” ohonon ni sydd yn y byd, ddeall o’r newydd 
gwerth yr aberth a amlygwyd ar y bryn, lle’r oedd y gwaed 
yn llyn o gariad. 

Cofleidiwn y cariad hwnnw ac arddelwn ef, nid yn unig 
fel modd i oleuo ein llwybrau ni drwy’r byd ond yn 
ysbrydoliaeth hefyd i gario baich ein brawd ac i leddfu ar 
ei boen a’i flinder. 

“Rho imi’r weledigaeth fawr a’m try o’m crwydro ffôl 
I’th ddilyn hyd y llwybrau dyrys, du heb syllu’n ôl; 
A moes dy law i mi’r eiddilaf un, ac arwain fi i mewn i’th fyd 
dy hun.” 
Amen. 

Gareth Hopkin 

Pregeth Bum Munud
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CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
MAWRTH 1916 

Dewi Lewis
Y SINEMA, YSTRADGYNLAIS 
Roedd y Sinema yn orlawn dros y penwythnos wrth i’r pictiwr 
enwog “Les Miserables,” gael ei arddangos. Mae’r ffilm yn 
cynnwys naw “reel” ac yn adrodd stori enwog gan Victor Hugo. 

LLWYDDIANT BACHGEN O YSTALYFERA YN YR INDIA. 
Derbyniwyd llythyr i ddweud bod Private Ivor A. Evans, mab 
ein Gorsaf Feistr parchus wedi cael llwyddiant yn yr India. Mae 
Private Evans ar hyn o bryd yn Wellington, India, gyda’r 2/4th 
Devon Regiment, ac wedi bod yn dysgu Hindustani, iaith yr 
India. Ar Ionawr 3 safodd arholiad yn yr iaith ym Mhrifysgol 
Madras a bu’n llwyddiannus - aelod cyntaf o’r ‘regiment’ i 
lwyddo. 

CWMLLYNFELL 
“Machan Mawr I.” Nos Sadwrn, Mawrth 11eg, 1916, yn Neuadd 
Cwmllynfell, perfformiwyd y gomedi uchod gan Ddramodwyr 
“Jac Martin” o’r Garnant. Daeth tyrfa fawr ynghyd. Llanwyd y 
Neuadd, ac hawdd gwybod i’r perfformiad roi boddhad wrth y 
distawrwydd gafwyd o’r dechreu i’r diwedd. Mae’r gomedi yma 
yn llawn cyffyrddiadau byw, yn doreth o achos chwerthin, eto 
ni cheir ond difyrrwch pur a chwerthin iach drwyddi i gyd. Wrth 
dorri ar dir newydd a mentro ar gyfansoddi comedi, gofalodd 
Dyfnallt, yr awdur, nid yn unig am noson Ion, ond hefyd am 
noson chwaethus. 

PONTARDAWE 
Cynhaliwyd gwyl lwyddiannus yn ysgoldy St. Pedr ddydd Iau, 
y 24ain o Chwefror. Yr oedd yr ystafell wedi ei haddurno yn 
brydferth iawn ar gyfer yr amgylchiad, a’r byrddau wedi eu 
gosod yn ddestlus. Gweinyddwyd ar y byrddau gan amryw 
foneddigesau caredig. Yr oedd te ar y byrddau o 4 hyd 6 o’r 
gloch, ac er fod y tywydd yn oer ac yn anffafriol daeth nifer fawr 
i wledda ar y danteithion blasus oeddynt wedi eu paratoi. Mewn 
ystafell arall yr oedd ‘Fancy Stall’ yn orlawn o bob math o 
nwyddau defnyddiol o dan ofal Mrs. Da Costar Rioci. 

CLYDACH 
GWENWYN ANTHRAX. Daeth y newydd prudd bod y Private 
David Rees, mab Mr. and Mrs. John Rees, Penrhedyn Dairy, 
Clydach, wedi ei anafu ar y ‘front’ sawl wythnos yn ôl. Dywedir 
ei fod nawr yn dioddef o effeithiau gwenwyn anthrax. 

ALLTWEN 
DIRWY O £100. Ymddangosodd bachgen ifainc o’r enw John 
Jenkins, Alltwen, yn y Llys o dan drefn y “Defence of the Realm 
Act” am ryddhau colomennod rasio heb drwydded. Yn ôl P.C. 
Sheehan, ar yr 21 o Ionawr fe welodd, 24 o golomennod rasio 
yn hedfan dros Alltwen. Fe wiliodd yr adar cyn iddynt lanio 
mewn shed oedd yn eiddo i Jenkins. 

CWMTWRCH 
CYFARFOD YMADAWOL YN Y TEMPERANCE HALL. Nos 
Fawrth diwethaf, yn y lle uchod cynhaliwyd cyfarfod ymadawol 
i’r hen dad Joseph Williams, yr hwn sydd yn myned i fyw at ei 
ferch a’i fab-ynghyfraith yn Nhreherbert, ar ôl treulio cyfnod o 
bum’ mlynedd a deugain yn y Cwm hwn. Yr oedd y neuadd yn 
orlawn, a llawer i ddeigryn i’w ganfod ar ruddiau ei ffryndiau 

FELINDRE  
Llwyddiant Eithriadol. Y mae’r Parch. D. Ffrwdwen Lewis, yn 
ystod blwyddyn o’i weinidogaeth yn y lle hwn, wedi derbyn nifer 
o ugeiniau i’r eglwys, yr hyn sydd yn galondid mawr iddo ef a’r 
praidd. Y mae yma Gymdeithas Ddiwylliadol gref o dan 
lywyddiaeth y gweinidog. Yr ydym wedi cael gwleddoedd 
breision drwy’r Gymdeithas hon yn barod - nifer o ddarlithiau 
ardderchog wedi eu traddodi, a lliaws o bapurau cyfoethog ar 
faterion amserol.

CLWB CRICED CLYDACH 

 
Mae tymor arall ar y gorwel, a cyn i chi ofyn, ydi, mae 
Malcolm ac eraill wedi dechrau torri’r gwair o gwmpas y 
sgwâr. Gobeithio eleni caiff yr holl gemau a drefnwyd eu 
chwarae. 

Llynedd, ac am ond yr ail dro yn ei hanes, cyrhaeddodd 
y tîm cyntaf Adran Un, Uwch Gynghrair De Cymru. ‘Roedd 
gêm ola’r tymor yn erbyn y Bontfaen yn gyffrous tu hwnt 
gyda Chlydach yn sicrhau’r fuddugoliaeth a dyrchafiad ym 
mhelawd ola’r gêm. 

Gyda’r gwelliannau i’r adeilad a’r maes, mae’r clwb yn 
gyflym gyrraedd canolbwynt cymdeithasol i’r pentref. Mae 
rhai timau pêl-droed y pentref yn defnyddio’r clwb fel eu 
pencadlys hefyd. 

Heblaw’r tîm cyntaf, yr ail a’r trydydd tîm, mae timau 
bechgyn a merched iau, o 7 oed i 17 oed, a thîm menywod 
yn chwarae ar Barc Waverley. Y cyfan oll gyda hyfforddwyr 
a rheolwyr arbennig. 

Mae prif adeilad y clwb wedi’i drawsnewid dros y cyfnod 
clo i fod yn ystafell fawr ysblennydd, yn ddigon i gynnal 
cyfarfodydd, digwyddiadau cerddorol, gemau dartiau, gyda 
phatio cysgodol tu fas i fwynhau eich diod neu goffi yn yr 
haul wrth gefnogi’r timau, neu ymlacio ar ddiwedd dydd. 

Yn ddiweddar adeiladwyd sgorfwrdd electroneg 
newydd. Mae’r maes ei hunan yn edrych yn well nag 
erioed. Gwnaethpwyd llawer o waith arno yn y flwyddyn 
ddiwethaf drwy ei wneud yn fwy llyfn a gwastad, gwella’r 
ffosydd ac ail hadu’r cyfan. 

Mae’r gemau’r wythnos yn dechrau am 6 yr hwyr (20 
pelawd) a’r gemau penwythnos yn dechrau am 12.30 y 
pnawn (40 pelawd). 

Sam Llŷr (neu Sam Davies i rai) enwyd yn chwaraewr y 
tymor llynedd. Mae Sam yn dilyn llinach enwog y teulu 
‘Davies’ yn hanes y clwb. 

Mae’r clwb ar agor saith niwrnod yr wythnos i aelodau 
a’i gwesteion. Gellir llogi’r adeilad ar gyfer gwahanol 
ddigwyddiadau hefyd. 

Dewch i gefnogi. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 
01792 84 32 80. 

Hywel Evans

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.



PEIDIWCH â’i fwyta, rydych wedi ennill £10,000! Cysylltwch 
â’r cwmni i hawlio’ch gwobr! 

DIOLCH 
Diolch am eich geiriau caredig o gydymdeimlad i mi a fy nheulu 
yn y misoedd diwethaf ar ôl colli fy chwaer annwyl, Rachel 
Coombe. Bu’n gysur mawr i ni.  

Mwynhewch y Pasg a gwnewch yn siŵr bod y rhai o’ch 
cwmpas yn gwybod eich bod yn eu caru. 
Pasg hapus i chi gyd.  
 

 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau i Sienna 
Norton sydd wedi cael ei 
dewis i gynrychioli Cymru yn 
Sioe Ceffylau Royal Windsor 
2022! Cafodd Sienna ei 
dewis ar ôl cystadlu ac ennill 
llawer o gystadlaethau 
marchogaeth. Mae Sienna 
yn ddeuddeg mlwydd oed a’r 
ifancaf yn y tîm. Mae’n 
anrhydedd enfawr i 
gynrychioli Cymru yn y Sioe 
ac i farchogaeth o flaen y 
Frenhines a gweddill y teulu 
Brenhinol. Bydd Sienna a’r 
tîm yn cystadlu yn erbyn 
Lloegr, Gogledd Iwerddon, 
Gweriniaeth yr Iwerddon a’r 
Alban am wythnos ym mis 
Mai. Da iawn Sienna a’r tîm! 
Pob lwc i chi gyd! 

  

CAPEL Y TABERNACL YN DATHLU  
Daeth nifer dda o aelodau a ffrindiau’r capel at ei gilydd i 
ddathlu dydd ein nawdd sant. Roedd y bordydd yn gorlifo o dan 
bwysau’r bara brith, y pice ar y mân a theisennau eraill, heb 
anghofio’r cawl blasus. Ar ôl y dathlu a’r cymdeithasu fe 
ddangosodd aelod gweithgar o’r capel, sef Tim Barrell, 
trawsdoriad eang o hen luniau o’r oes a fu. Diolch yn enwedig 
i Mary Phillips, yr arweinydd, am drefnu’r achlysur ac i’r 
aelodau a fu mor 
brysur yn paratoi’r 
lluniaeth. Roedd 
hefyd yn brynhawn 
arbennig i un aelod 
allweddol y capel, 
sef Lyn Thomas a 
ddaeth i fwynhau’r 
cwmni yn dilyn 
cyfnod o afiechyd. 
Cafodd croeso 
euraidd gan bawb. 

Y GYMUNED AR EI ORAU 
Yn dilyn y siom o golli yn erbyn y Ffrancod ac yn teimlo braidd 
yn isel ein hysbryd roedd golygfa arbennig yn ein hwynebu ar 
fore’r Sadwrn canlynol tu allan i Glwb y Gleision ac un oedd 
wedi rhoi hwb anferthol i’r galon. Beth oedd yr achlysur, 
gofynnwch? Credwch chi neu beidio ond roedd torf sylweddol 
wedi ymgasglu ar gyfer gwella ansawdd ein pentref. Y nòd 
oedd crwydro’r caeau, y strydoedd, y llwybr seiclo a’r parciau 

YSTRADGYNLAIS

COELBREN
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Ym mhentref Abercraf, dangoswyd cefnogaeth i Wcráin trwy 
gynnal gwasanaeth canhwyllau tu fâs i Swyddfa’r Post ar 10 
Mawrth. Mae cariad at gyd-ddyn yn cael ei arddangos fel hyn 
dros yr holl fyd. 

 
GWERSI CYMRAEG 
Erbyn hyn, mae Ysgol y Cribarth, Abercraf wedi dechrau 
darparu gwersi Cymraeg i oedolion Abercraf a’r dalgylch dan 
nawdd Prifysgol Aberystwyth. Mae hwn yn gyfle gwych i 
gymuned ehangach yr ysgol wella’i sgiliau Cymraeg mewn 
awyrgylch hamddenol, cyfeillgar o dan hyfforddiant y tiwtor 
Geraint Roberts. Mae’r ymateb i’r cyfle arbennig hwn wedi bod 
yn syfrdanol, gyda 17 o oedolion yn mynychu’r  gwersi 
wythnosol, fin nos, yn yr ysgol, gan gynnwys rhieni, staff yr 
ysgol ac aelodau’r gymuned. Mae’r gwersi hyn yn ymdrech 
ganmoladwy iawn gan yr ysgol i gefnogi teuluoedd yr ysgol ac 
i gefnogi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (Cyngor 
Sir Powys) a dyhead Llywodraeth Cymru am filiwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050. Mae Mr Simon Hosking, Pennaeth yr 
Ysgol, sy’n ddysgwr ei hun, yn gefnogol i’r cynllun yma ac yn 
awyddus iawn i normaleiddio’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn yr 
ysgol a’r gymuned.  

 
CRAIG Y NOS  
Ydych chi’n hoffi cerdded o gwmpas gerddi Parc Craig y Nos? 
Os ydych, mae yna gyfle i fod yn rhan o brosiect newydd i greu 
cerfluniaeth yn y parc ei hun. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd 
gweithdai i chi greu darnau celf. Does dim rhaid i chi gael 
unrhyw fath o brofiad  yn y maes, celf na chrochenwaith. 
Edrychwch am weithdai Rebecca Buck neu chwiliwch ar wefan 
“The Big Skill”, neu’r “Dawn Mawr” am newyddion gweithdai 
lleol. Mae Rebecca yn gerflunydd anhygoel, ac yn byw yn 
Ynyswen ac yn arddangos ei gwaith ym mhob rhan o’r byd. 
Bydd y cyfle yma, i fod yn rhan o brosiect newydd, cymunedol 
yn gyffrous iawn i bawb.  

Rhwng 18 Mehefin - 26 Mehefin, cynhelir Gŵyl Grefftau a 
Stiwdio Agored gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
Hynny yw, os ydych chi’n rhan o grŵp, neu galeri, neu grefftwr 
eich hun, hoffech chi fod yn rhan o’r wythnos i hybu ac 
arddangos eich talentau? Efallai bod lle gyda chi i gynnal 
stiwdio agored er mwyn helpu cynnal y digwyddiad yma. Os 
oes diddordeb gyda chi, cofrestrwch ar lein gyda’r ‘Big Skill’ - 
Crafts Festival and Open Studios. 

WŶ PASG ARBENNIG 
Nodyn i’ch atgoffa! Os brynwch Cadbury Crème Egg, ac mae’n 
cynnwys dwy fath o siocled, sef siocled gwyn a siocled brown, 

ABERCRAF
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a chasglu’r sbwriel hyll oedd wedi ei ollwng yn hollol anghyfrifol 
gan aelodau llai dymunol o’r gymuned. Roedd bron pob 
cymdeithas a chlwb sy’n bodoli wedi ei gynrychioli - ysgolion, 
y Sgowtiaid, y Beavers, y Cubs, y Brownies, y Guides, Y 
Blodau, yr Heddlu, chwaraewyr rygbi a phêl droed, y Yogits a 
Chyngor y Dre. Llongyfarchiadau i chi gyd, yn enwedig y sawl 
oedd wedi trefnu’r ymgyrch dilys yma. Gobeithio bydd yr 
ymgyrch yn dylanwadu ar rai sy’n llai cyfrifol yn ein cymuned. 

 
LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau mawr i ddau o drigolion cyfarwydd yr ardal 
sydd wedi dathlu pen blwydd arbennig yn ddiweddar. Mae Lyn 
Thomas, Maescynog, yn chwarae rhan allweddol ym mywyd 
a gwaith y pentref drwy gyfrannu’n helaeth i draws-doriad o 
gymdeithasau gan gynnwys gwaith gwirfoddol. Mae Lyn yn 
aelod ffyddlon o Gôr y Gyrlais a hefyd Côr Dathlu Cwmtawe. 
Yn ogystal, mae hefyd yn cynnig ei wasanaeth fel gyrrwr Car 
y Gymuned. Beth sydd yn llai gwybodus ohono yw ei dalentau 
niferus megis cerfio llwyau caru a thrin mêl. Mae Lyn yn hoff o 
gadw’n heini ac mae’n cerdded llwybrau’r pentref yn ogystal â 
oefad yn y pwll nofio lleol. Rwy’n siŵr bod ei blant Siân, Cathrin 
a Gareth ynghyd a’i deulu wedi ymuno yn y dathlu. 

Wyneb cyfarwydd arall oedd yn dathlu oedd neb yn llai na 
Alun Jenkins, Heol Aberhonddu. Mae ei enw yn gysylltiedig â 
Chlwb y Gleision ac mae ei gyfraniad i’r achos yn ddifesur. 
Roedd Alun yn gefnwr talentog ac wrth ei fodd yn rhedeg fel 
milgi chwim ar draws Cae Ynysgedwyn. Ar ôl canu’n iach fel 
chwaraewr trodd Alun tuag at gyfrannu fel aelod o bwyllgor y 

Clwb. Yna, y cam nesaf oedd 
gweithredu fel Ysgrifennydd ac mae 
cymaint yn gwerthfawrogi ei gyfraniad 
diflino i sicrhau dyfodol y gêm yn ein 
pentref. Yn wir, os ydych yn dilyn y 
Gleision, rwy’n siŵr bod chwedl neu 
ddwy gyda chi am y gŵr hoffus yma. 

Yn ôl yr hanes roedd y Clwb yn 
gorlifo wrth i deulu Alun, sef ei wraig 
Christine, a’i deulu Helen, Andrew, 
Dylan, Cath a’r wyrion Callum, Katy, 
Hannah ac Elisha, a’r orwyres 
Isabelle a llu o ffrindiau, wedi ymuno 

yn y dathlu. Gyda llaw, anodd ei gredu, ond mae Lyn ac Alun 
wedi cyrraedd carreg filltir nodedig yn 80 oed. 
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i’r ddau. 

CEFNOGI WCRÁIN 
Os ydych chi wedi bod o 
gwmpas tref 
Ystradgynlais fe fyddwch 
wedi gweld bod y 
“Knitting Nannas” wedi 
bod yn greadigol eto, 
wrth addurno rhannau o’r 
dref. Maent wedi dangos 
ein cefnogaeth i’r Wcráin.  

HAUL AR FRYN 
Dwi ddim yn credu y gall neb ohonom wadu’r ffaith fod y ddwy 
flynedd ddiwethaf wedi bod yn gyfnod hynod o anodd a heriol. 
Mae newidiadau mawr wedi digwydd ymhob agwedd o fywyd 
ac mae rhaid i ni gyfaddef mae’n anodd dychmygu fel byddai 
arnom, oni bai am wasanaeth diflino pawb sy’n gweithio i’r 
Gwasanaeth Iechyd. Ond, gobeithio yn fawr, erbyn i chi 
ddarllen hyn y byddwn yn wynebu’r dyfodol gydag ychydig o 

hyder a brwdfrydedd. Mae’r llun 
uchod yn dangos drws agored 
yr Eglwys Gatholig ac mae wedi 
bod ar agor yn ddyddiol yn 
ystod adeg y pandemig. Y 
neges mae yn trosglwyddo i’r 
pentrefwyr yw bod croeso i chi 
ddod i mewn i fyfyrio, i gael 
ysbaid neu ddwy o lonydd ac i 
addoli ein Creawdwr. Mae hefyd 
yn ein hatgoffa ein bod yn rhan 
o gymdeithas glos a gofalgar ac 
mae rhywun, rhywle ar gael i’n 

helpu. Fel ganodd yr emynydd Emrys, ‘Gwened heulwen ar ein 
henaid, wrth nesáu at ben y daith.’ Ymlaen a ni. 

CYMDEITHAS TREFTADAETH AC IAITH 
Braf oedd ymuno unwaith eto yn y Neuadd Fach i glywed Colin 
James, aelod o Gymdeithas Hanes Abertawe, yn adrodd 
hanes yr awdur, hanesydd a’r anturiaethwr Gerallt Gymro. Yn 
wir, gan fod sawl un yn dechrau meddwl am wyliau neu ymweld 
ag ambell le ar lan y môr, fe fyddai’n dda i ni ddarllen llyfr 
Gerallt, sef ‘Siwrnai Drwy Gymru’ er mwyn cyfoethogi ein 
gwybodaeth o’n gwlad. Cofiwch roedd bywyd yng Nghymru yn 
y 12fed ganrif yn dra gwahanol i heddi. Yn ystod y noson 
cawsom gyfle hefyd i astudio’r llyfryn Llwybr Treftadaeth sydd 
wedi ei gynhyrchu gan Sefydliad Celf Josef Herman. Mae’r 
Sefydliad wedi’i leoli yn Neuadd Lés y Glowyr ac mae’r llyfryn 
yma yn eich gwahodd ac yn eich tywys o gwmpas y pentref 
gan ddilyn traed yr arlunydd Pwylaidd. Felly wrth i’r dydd 
ymestyn yn raddol ewch am dro ac ehangwch eich 
gwybodaeth o fywyd pob dydd y glowyr, ffermwyr a gweithwyr 
metel a gyfrannodd cymaint i ddiwylliant yr ardal. 

CAPEL AINON 
Cynhelir Oedfa Bregethu yng Nghapel Ainon ar Ddydd Gwener 
y Groglith, 15 Ebrill am 2.30 o’r gloch. Disgwylir i wasanaethu’r 
Parchg Irfon Roberts, Aberteifi. Mae croeso cynnes i drigolion 
y cylch i ymuno gydag aelodau Ainon ar yr achlysur arbennig 
yma. 

PRIODAS SAFFIR 
Llongyfarchiadau mawr i Rhydian a Marilyn Griffiths, Parc 
Richmond sydd newydd ddathlu eu Priodas Saffir yn 
ddiweddar. Mae byw gyda’ch gilydd dros gyfnod o 65 mlynedd 
yn gamp nodedig. Dymuniadau gorau i chi wrth bawb yn y 
gymuned. Rwy’n siŵr roedd y canu yn wefreiddiol yn ystod y 
parti. 

CYDYMDEIMLO 
Daeth y newyddion trist fod Mair Jones, Parc Tawe, wedi 
ymadael â ni. Roedd Mair, gynt o Gors Helyg, Rhosaman yn 
wraig barchus i’r diweddar Ieuan, yn fam annwyl i Sandra, yn 
fam yng nghyfraith gefnogol i Richard ac yn fam-gu gariadus i 
Christopher a Krystyna. Cydymdeimlwn yn ddidwyll gyda’r 
teulu. 

Blin iawn oedd clywed y newyddion trist am Rachel Anne 
Evans, gynt o Langain, ger Llansteffan, Caerfyrddin. Roedd yn 
fam annwyl i bedwar o blant gan gynnwys Meurig, Heol 
Aberhonddu, yn fam yng nghyfraith barchus i Elinor ac yn fam-
gu ofalus i Martin a Mathew. Mawr yw ein cydymdeimlad â’r 
teulu oll yn eu colled a’u hiraeth.  

Trist hefyd oedd clywed fod Joyce Davies, Tanyrallt, 
Abercraf, wedi ffarwelio â’r hen fyd yma. Roedd Joyce yn wraig 
ffyddlon i’r diweddar Len, yn fam gariadus i’w phlant, gan 
gynnwys Bethan, Pennaeth Ysgol Bro Tawe, yn fam yng 
nghyfraith barchus i Nick ac yn fam-gu a hen fam-gu annwyl. 
Cydymdeimlwn yn fawr gyda’r teulu a’i ffrindiau niferus. 

CYNGERDD SUL Y PASG 
Ar Ddydd Sul y Pasg, am 7yh, yn Eglwys Sant Cynog 
Ystradgynlais, bydd cyfle i weld a gwrando ar dalentau 
anhygoel, y byd-enwog Rhys Meirion a Catrin Finch yng 
Nghyngerdd Sul y Pasg. Felly, ewch i brynu eich tocynnau £15 



i rannu eich noson gyda Alwyn Humphreys, Rhys Meirion, 
Catrin Finch, Côr Dathlu Cwmtawe ac Ensemble Lucy J. 
Morgan. Tocynnau ar werth yn EweMoo Crafts, Eglwys Sant 
Cynog, Old Temp Fish Bar, neu wrth y drws ar noson.  

Nodyn i’ch atgoffa! Os brynwch Cadbury Crème Egg, ac 
mae’r wy yn cynnwys dwy fath o siocled, sef siocled gwyn a 
siocled brown, PEIDIWCH â’i fwyta, rydych wedi ennill 
£10,000! Cysylltwch â’r cwmni i hawlio’ch gwobr! 
 

 

COFIO’N DYNER AM MARGARET JEAN 
Mae’n dipyn o ddweud ond roedd Margaret Jean yn gymeriad 
hollol unigryw. Dim ond un Margaret Jean oedd, a bydde neb 
yn anghytuno â hynny. 

Ond ar draws popeth arall, 
person teulu ydoedd, gan iddi fod 
yn wraig ddefodol Geoff am drwa 
hanner can mlynedd. A thrwy 
gydol y cyfnod hir, hapus hwnnw, 
y ceson nhw fwynhau bywyd 
gyda’i gilydd. Roedd eu 
perthynas hyfryd yn wir 
ysbrydoliaeth i bawb oedd yn eu 
hadnabod. Ar ôl rhyw flwyddyn o 
fod arwahan, rydym yn ffyddiog 
eu bod gyda’i gilydd unwaith yn 
rhagor yn y gwynfyd tragwyddol 
ac ni fyddant byth eto yn cael eu 
gwahanu. 

Bydd Carwyn ac Adelle yn 
gweld eisiau Margaret Jean fel mam a mam-yng-nghyfraith 
gariadus a balch iawn ohonynt. Ac yn sicr oedd “Mamo” yn 
bopeth i Dyfan ac Elena Mai, a heb amheuaeth roedd “Mamo” 
yn meddwl y byd ohonynt hwythau fel y ddwy seren oedd yn 
goleuo ei bywyd. 

Er cyn bwysiced oedd ei rhinweddau fel person teulu, mae 
cymaint mwy i ddweud amdani. Roedd Margaret Jean y math 
o berson fyddai’n creu argraff dda ar bawb fyddai’n digwydd 
cwrdd â hi, naill ai yn y gwahanol fannau y bu’n gweithio 
ynddynt yn ystod ei bywyd neu pan oeddent ar eu gwyliau, wrth 
siopa neu wrth chwarae bingo. Roedd ganddi air caredig a 
gwen siriol ar gyfer pawb a ddeuai i gysylltiad â hi. Doedd neb 
â gair croes i ddweud amdani. 

Bydd sawl cylch yn gweld eisiau Margaret Jean yn fawr iawn 
fel y byddwn ninnau, aelodau’r Wern. Roedd yn hynod ffyddlon 
i’r gwasanaethau ar fore Sul a phob amser yn barod i gymryd 
rhan a chefnogi’r achos ymhob rhyw fodd. 

Gyda’r anwylaf yn y fro oedd Margaret Jean a bydd Carwyn 
a’i deulu hyfryd yn ymwybodol iawn bod ardal gyfan wedi bod 
yn meddwl amdanynt yn ddiweddar. Gwresog a didwyll yw 
cydymdeimlad pawb â hwy yn eu colled a’u hiraeth ar ôl 
cyfeilles aeth yn ddwfn iawn i serchiadau pawb gafodd y fraint 
o’i hadnabod. 

DYMUNO’N DDA I GLENYS A WENDY 
Mae Glenys Lewis, Wade Avenue wedi cael tipyn o anlwc yn 
ddiweddar gan ei bod wedi treulio dau gyfnod yn yr ysbyty. A 
dyna’r lle y mae ar hyn o bryd, yn Ysbyty Singleton, yn derbyn 
y gofal gorau, yn dilyn anhap ar ei haelwyd. Y gobaith mawr 
yw y bydd Glenys yn teimlo’n well cyn bo hir a bydd hi nôl ar ei 
haelwyd yn paratoi teisennod bach i’w chymdogion a’i 
chyfeillion, fel mae wastad yn gwneud. 
Nid yw Wendy Hore wedi mwynhau’r iechyd orau ers peth 
amser ac mae hithau hefyd wedi bod yn Ysbyty Singleton am 
gyfnod. Bellach, mae Wendy nol ar ei haelwyd gyfforddus ym 
Maes-y-darren ac yn cael y gofal gorau posib gan David. Mae 
hynny yn newyddion da i bawb. Mae Wendy yn edrych ymlaen 
at ymweld â’i ffrindiau ac aelodau’r teulu. 

YSTALYFERA

DATHLU BYWYD ELLIS WYN 
Er bod Ellis Wyn Jones wedi treulio rhan helaethaf o’i fywyd 
yng Nglantwrch, Ystalyfera brodor o Riwfawr ydoedd yn 
wreiddiol. Addysgwyd yn lleol ac wedi gadael ysgol aeth i 
weithio glo brig (opencast) lle’r oedd yn uchel ei barch ymysg 
ei gyd-weithwyr. 

Mewn dyddiau gwell amlygodd Ellis Wyn ei ddoniau wrth 
chwarae rygbi i Gwmllynfell. Roedd hefyd yn dipyn o athletwr 
a chynrychiolodd Cymru fel gwibiwr. Does dim dwywaith, 
bydde wedi gwneud enw iddo’i hun yn y byd chwaraeon, a 
Duw yn unig sy’n gwybod beth fyddai wedi ei gyflawni pe bai 
bywyd wedi bod yn fwy caredig wrtho. Gwaetha’r modd, 
dioddefodd ddamwain car ac ni fu bywyd yr un fath iddo 
wedyn, gwaetha’r modd. 

I ni oedd yn ei adnabod gwyddom amdano fel person 
cymdeithasol. Treuliau llawer o’i amser ar y sêt, yr ochr draw 
i’r Capitol, ac oddi yno roedd wrth ei fodd yn gweld y byd yn 
mynd heibio. Byddai’n sgwrsio gyda phwy bynnag oedd yn 
digwydd cerdded heibio. 

 
Ar ddydd ei arlwy, ac yn briodol iawn, cynhaliwyd gwasanaeth 
i ddathlu a rhoi diolch am ei fywyd yn safle’r sêt, a orchuddiwyd 
â blodau hardd. Yn ôl y disgwyl daeth tyrfa luosog ynghyd, er 
mawr gysur i’w deulu annwyl. Hedd i’w lwch a melys fydd pob 
atgof hapus amdano. 
 

 
Y NEUADD 
Dathlwyd Gŵyl Ddewi gan Henoed Cwmllynfell a Rhiwfawr yn 
y Neuadd. Paratowyd cawl blasus gan Martin ac fe dreuliwyd 
prynhawn difyr yno. 

 

 

CWMLLYNFELL
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Wedi cychwyn ar brynhawn Iau, 17 Mawrth mae sesiynau gan 
“Action for Elders” rhwng 2 - 4 o’r gloch. Cyfle i gymdeithasu a 
gwneud ychydig o ymarfer ysgafn. Dewch i ymlacio yno. 

Bydd pantomime Peter Pan yn cael ei berfformio yn y 
Neuadd ar 16 Ebrill am 6 yr hwyr. Os oes diddordeb cysylltwch 
â’r Neuadd. 

CLOD 
Yn rhifyn Mawrth, soniwyd am y clod a ddaeth i ddau gyn-
ddisgybl ysgol y pentre’ wrth chwarae rygbi. Wel, mae’n rhaid 
canmol un arall, sef Iestyn, mab Mr a Mrs Gareth Hopkins, 
Fferm Nant y Brain, sydd wedi cynrychioli Cymru dan 20 yn 
erbyn Lloegr a Ffrainc. Llongyfarchiadau iddo! 
Rhaid llongyfarch Martin Harries hefyd sydd wedi bod yng 
ngwlad Belg yn chwarae ym Mhencampwriaeth Byd Bowlio 
Mat Byr. Campus, yn wir! 

DIOGELWCH 
Fel y gwyddoch, mae peiriant achub bywyd (defibrillator) 
eisoes y tu allan i’r Neuadd ond diolch i haelioni’r Cyngor 
Gymuned mae dau ychwanegol yn y pentre’, un y tu allan i’r 
Fferyllfa a’r llall y tu allan i siop C.Ks. Diolch yn fawr. 
 

 
MERCHED Y WAWR 
Mererid Morgan, Ysgrifennydd 
ymroddgar iawn y Rhanbarth 
ddaeth atom i son am ei gwyliau 
bythgofiadwy i Fietnam a 
Cambodia, y bobl groesawgar a 
chymwynasgar tu hwnt, 
prydferthwch y wlad a gwychder 
yr adeiladau. 

Mae Fietnam a Cambodia 
wedi dioddef rhyfeloedd gormes 
gan wledydd y Gorllewin, USSR 
a China. 

Ystyr Hanoi, sef prif ddinas 
Fietnam, yw tro yn yr afon, sef 
cyfeiriad at yr Afon Goch sy’n rhedeg drwyddi. Mae ardal yr 
Hen Chwarter yn dal yn fwrlwm o fywyd, yn cael ei alw’n 36 
Stryd. Mae enwau’r strydoedd yn dyddio nôl i’r 5ed ganrif a 
phob stryd ar gyfer crefftwyr arbennig e.e. gwaith basged, 
gwneud hwyliau, nwyddau papur. 

Yr adeilad hynaf a mwyaf trawiadol oedd Van Mieu, Teml 
Llenyddiaeth a dinistriwyd yn 1947 gan fomiau’r Ffrancwyr ond 
sydd wedi’i hail adeiladu’n ofalus. Sefydlwyd yn 1075 fel 
prifysgol yn gyntaf er parch i Confucius, rhyw 200 mlynedd cyn 
Rhydychen a Chaergrawnt. 

Roedd beddrod enfawr i Ho Chi Minh, a gynlluniwyd ar 
batrwm beddrod Lenin ym Moscow, a ddaeth yn arweinydd 
Fietnam yn 1945. Profiad rhyfedd iawn oedd mynd heibio’r 
corff wedi’i wisgo mewn dillad syml mewn bocs gwydr mewn 
stafell oer iawn. 

Ymweld wedyn â dinas Ho Chi Minh lle mae 13 miliwn yn 
byw. Saigon oedd enw gwreiddiol y ddinas, ond newidiwyd yr 
enw yn 1975 pan gipiwyd y ddinas gan y Vietcong. 
Rhyw 30 milltir o ddinas Ho Chi Minh mae Twneli Cu Chi - 
rhwydwaith o dwneli cymhleth roedd yn bwysig ac effeithiol 
iawn yn ‘guerilla warfare’ y Vietcong yn erbyn yr Americanwyr. 
Mae’r twneli yn ymestyn rhyw 125 o filltiroedd, pob un wedi’i 
gloddio a llaw, ac roedd ysbytai, ceginau a phentrefi cyfan 
bron, dan y tir. 

Cafodd Cambodia annibyniaeth o Ffrainc yn 1953 a daeth 
y Khmer Rouge i reoli yn 1975 hyd 1979 dan yr arweinydd 
erchyll Pol Pot. 

Er y tlodi yn Phnom Pen mae Palas y Brenin a Pagoda Arian 
yn hynod o drawiadol yn arddangos pensaernïaeth gain. Mae’r 

PONTARDAWE

Pagoda Arian wedi’i enw oherwydd bod 5000 o deils y llawr yn 
arian pur -3 tunnell o arian, a rhaid oedd cerdded ar y llawr 
mewn esgidiau arbennig. 

Mae trychfilod yn rhan o ddiet pobl Cambodia yn enwedig y 
bobl hŷn. Yn y farchnad agored roedd sgorpions, cynrhon 
(maggots) a crickets ond ni chymerodd Mererid y cyfle i’w 
bwyta! Ar y llaw arall Cambodia yw un o dair gwlad yn y byd 
heb McDonalds. 

Prif ddinas hynafol y Deyrnas Khymer yw Ankor, un o 
ryfeddodau’r byd. 

Mae olion metropolis Ankor yn ymestyn rhyw 200 km sgwâr 
ac yn cynnwys rhyw 70 o demlau, beddrodau ac adfeilion eraill. 
AnkorWat sy’n safle UNESCO yw’r adeilad crefyddol mwyaf y 
byd. Diflannodd yr adeiladau i’r jyngl o’r 15fed ganrif hyd nes 
eu darganfod eto yn y 19eg ganrif. 

Roedd Philip Jones Griffiths y ffoto-newyddiadurwr (yn 
enedigol o Ruddlan) yn tynnu lluniau yn Fietnam o 1966 i 1971 
ac roedd ei lyfr ar y rhyfel “Vietnam Inc” wedi crisialu’r farn 
gyhoeddus a’r amheuon am ymrwymiad yr Americanwyr, wrth 
ymladd, yn Fietnam. 

Mwynhaodd bawb y sgwrs a’r lluniau hynod o ddiddorol ar 
‘Temlau, Twneli a Thrychfilod’ ac aeth Mererid â ni i wledydd 
nid oedd yr un ohonom wedi ymweld â nhw, ac roeddwn wedi 
dysgu llawer. 

DAVID JOHN JONES (DAI TENOR) 
O ganlyniad i’r arddangosfa am David 
John Jones, (Dai Tenor) o 
Bontardawe a gynhaliwyd yn y 
Ganolfan Dreftadaeth, Pontardawe, 
a hefyd y darn a gafodd ei 
ddarlledu amdano ar y rhaglen 
deledu, ‘Prynhawn Da,’ y flwyddyn 
ddiwethaf, mae adroddiad sydd yn 
cydnabod a chofnodi ei fywyd a’i 
ddawn canu eithriadol a’i gyfraniad 
sylweddol i’r byd opera ‘nawr ar gael 
yn y Bywgraffiadur Cymreig. Mae’r 
erthygl i’w gweld ar lein:  

Jones, David John (‘John David’ Dai 
Tenor 1906 – 1978), opera singer. 

Awdur yr erthygl ydyw Rhidian Griffiths, gyda chymorth 
Trevor Jones a Glyn Williams. 

Y TABERNACL 

CYDYMDEIMLO 
Fel aelodau cydymdeimlwn â theulu’r ddiweddar Doreen 
Lewis, Heol Leyshon, Ynysmeudwy a fu farw ar 2 Mawrth yng 
nghartref Dan y Bryn. Bu Doreen yn aelod hoffus a ffyddlon yn 
y Tabernacl ers sawl blwyddyn ac roedd yn falch iawn o’i hwyr, 
Christopher Lewis a fu’n chwarae’r organ yn y capel. 
Cynhaliwyd gwasanaethau angladdol i ddathlu bywyd Doreen 
yn y Tabernacl ar 22 Mawrth ac yna yn Amlosgfa Abertawe. 
Coffa da amdani. 

RUTH A NAOMI 
Braf oedd cael cwrdd ym mwyty “Scrum” yng Nghlwb Rygbi 
Pontardawe i ddathlu Gŵyl Ddewi eleni. Cawsom gyfle i 
gymdeithasu am brynhawn a mwynhau cawl cennin blasus a 
phice ar y mân ar ein stepen drws. 

CROESO NOL 
Hyfryd oedd clywed sain yr organ yn llenwi’r capel unwaith eto 
ar 20 Mawrth wrth i ni groesawu Susan, a thywydd braf, nol 
atom, 

GWASANAETHAU EBRILL 10.30 y bore 
10: Y Brawd Rhodri Phillips, Sul y Palmwydd 
15: Y Parchg Clive Williams, Groglith/Cymun Dydd Gwener 
17: Y Parchg Clive Williams, Sul y Pasg/Cymun 
24: Y Brawd Phil Davies 
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SOAR 
Pregethwyr Mis Ebrill am 10.30 pm 

10: Y Parchg Aled Huw Thomas 
17: Mr Rhodri Phillips (Y Pasg) 
24: I’w ail drefnu 

Pregethwyr Mis Mai am 10.30 pm 
  1: Mrs Sian Lewis 
  8: Mr Clyde Briggs (Cymorth Cristnogol) 
15: Miss Lynne Harries 
22: Mr Eilir Jones 
29: Mr Rhodri Phillips 

Fe fydd Cymanfa Ganu Diolchgarwch yn cymryd lle yn Soar ar 
Nos Iau, 14 Ebrill am 6 pm. Yn arwain bydd Huw Rees gyda 
Mark Williams yn cynorthwyo wrth yr organ. Croeso cynnes i 
bawb ymuno. 

EGLWYS MOUNT ELIM  
Roedd yn galonogol gweld y gymuned yn dod ynghyd ar 
ddiwedd Chwefror i gasglu nwyddau meddygol a hylendid tuag 
at Wcráin. Trefnwyd y prif gasgliad gan eglwys NMCC Castell-
nedd ac agorwyd Eglwys Mount Elim fel man casglu lleol ym 
Mhontardawe. Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd mor hael 
dros y tair noson. Fe wnaethom apêl ariannol hefyd fel eglwys 
tuag at fudiad Slavic Gospel Assocation (SGA), sy’n weithgar 
yn Wcráin. 

 
Mewn cyfnod mor ansicr mae gobaith gwirioneddol y Pasg mor 
bwysig ag erioed. Byddwn yn dathlu neges y Groes ac 
Atgyfodiad Iesu Grist yng nghwmni’r Parchg Mark Barnes am 
6.00 pm ddydd Gwener y Groglith (15 Ebrill) a gyda’n 
gweinidog y Parchg Steffan Jones, am 10.30am a 6.00pm 
ddydd Sul y Pasg (17 Ebrill 17). Croeso cynnes i bawb. 

 

EFACIWIS 
Yn y rhaglen deledu “Efaciwis, Plant y rhyfel” ymddangosodd 
Thelma Taylor a dreuliodd gyfnod fel efaciwi gyda May a 
George Borsden, Bryn Llewelyn. Ar ôl diwedd y rhyfel 
gwrthododd mynd yn ôl at ei mam yng Nghaint a chafodd ei 
mabwysiadu gan y Borsdens. Mae rhai ohonom yn cofio 
Thelma Borsden yn Ysgol Gynradd yr Allt-wen, Ysgol 
Ramadeg Ystalyfera ac yn rhai o ddigwyddiadau Band of Hope 
y Capel. 

Wrth gwrs cofiwn hefyd am efaciwi arall, sef Ken Wallington 
Lewis a gafodd ei fabwysiadau gan Netta a Ben Lewis, Tyle’r 
Allt-wen. Daeth Ken yn rhugl yn y Gymraeg a bu’n aelod o 
Gapel yr Allt-wen hyd nes ei farwolaeth. 

Y CAPEL 
Ar Chwefror 27 cawsom Oedfa Gŵyl Ddewi fendithiol iawn. 

Darllenodd Mari a William Lanchbury emynau, a darllenodd 

YR ALLT-WEN

Delma James a Rhian Atherton rhannau o’r Ysgrythur. 
Arweiniodd y gweinidog, y Parchedig Gareth Morgan Jones 
sesiwn holi ag ateb ar hanes Dewi Sant, a chanodd blant yr 
Ysgol Sul Sosban Fach a Hei! Mistar Urdd. 

Oherwydd yr achlysur o ganmlwyddiant yr Urdd, rhoddodd 
Nia Johns, Swyddog Cymunedol y Celfyddydau a’r 
Gwersylloedd yng Ngorllewin Morgannwg amlinelliad o 
fwriadau’r mudiad. 

• Twrnamaint Rygbi Rhyngwladol i ysgolion a cholegau o 
Gymru, Lloegr, yr Alban, Iwerddon, yr Eidal a Ffrainc yng 
Nghaerdydd ym mis Ebrill. 

• Neges Heddwch ac Ewyllys Da’r Urdd - thema eleni yw 
“Argyfwng Hinsawdd”. Mae criw o fyfyrwyr o Brifysgol 
Abertawe wedi cydweithio gyda myfyrwyr o un o brifysgolion 
o Norwy. Bydd y neges yn cael ei gyflwyno ar 18 Mai. 

• Gemau trefol yn debyg i’r hyn ddigwyddodd yng Ngemau 
Olympaidd llynedd, er mwyn denu amrywiaeth o aelodau 
newydd i’r mudiad e.e. cystadlaethau BMX a sglefr-fyrddio. 

• Eisteddfod yr Urdd yn dychwelyd i fod wyneb yn wyneb (ers 
2020) yn Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor Sulgwyn. 
Gŵyl Triban hefyd yn cael ei lansio ar ddyddiau olaf yr 
Eisteddodd gyda bandiau yn chwarae. 

•  Ennill dwy record y byd am y nifer fwyaf o bobl yn canu “Hei 
Mistar Urdd” nol ar 25 Ionawr, sef “Diwrnod Cariad at yr 
Urdd”. 

• Cynhadledd chwaraeon i ferched a menywod ifanc o’r enw 
“Fel Merched” yng Ngwersyll Caerdydd ar ddechrau mis 
Mawrth. 

•  Côr yr Urdd yn sefydlu partneriaeth gyda Chôr yn Alabama 
a bwriadu teithio yno, a gobeithio bydd y Côr o Alabama dod 
draw i berfformio yn Eisteddfod yr Urdd. 

• Wedi sefydlu partneriaeth hefyd gyda phrosiect ieuenctid 
mas yn Iwerddon o’r enw TGLurgen. Wedi cyd-recordio dau 
fideo cerddoriaeth Gymraeg a Gwyddelig. Ar fin dechrau ar 
y trydydd prosiect gyda nhw. 

• Cwmni perfformio “Mewn Cymeriad” yn teithio Cymru yn 
perfformio sioe newydd - “Canrif Syr Ifan”. 

• Yr Urdd yw prif bartner trydydd sector Tîm Cymru yn y 
Gemau Gymanwlad eleni a Mistar Urdd yw’r masgot. Hefyd 
bydd côr buddugol Eisteddfod yr Urdd yn perfformio yn y 
seremoni ym Mirmingham. 

• Arddangosfeydd o hen archifau’r Urdd mewn llefydd megis 
Sain Ffagan a’r Llyfrgell Genedlaethol. 

• Cwmni cynhyrchu Boom Cymru yn cydweithio gyda S4C a’r 
Urdd i greu rhaglen lle gall teulu neu grŵp o ffrindiau mynd 
yn ôl mewn amser a byw mewn degawd gwahanol. 

• Tri o wersylloedd yr Urdd yn y broses o gael 
adnewyddiadau: Llangrannog - adeilad cysgu newydd; 
Glan-llyn - canolfan gweithgareddau dwr newydd; Pentre’ 
Ifan yn Sir Benfro - cael ei droi’n i ganolfan amgylcheddol. 

Diolch i Nia am son am holl weithgareddau’r Urdd, adeg y 
canmlwyddiant, eleni. 

Diolch yn fawr iawn i Rhiannon Hammond Pugsley a’i mam 
Lynda Hammond am addurno cyntedd y Capel a’r pulpud gan 
luniau o’r Urdd a Dewi Sant a baratowyd gan blant yr Ysgol 
Sul. 

Diolch hefyd i’n horganydd Huw Rees am ychwanegu, fel 
arfer, at naws yr oedfa wrth iddo ddewis eitemau addas i’r 
achlysur. 

Ar ôl yr oedfa aeth rhai o’r aelodau i’r ‘Butchers’ i fwynhau 
cinio blasus, a diolch i Delma a Huw am drefnu. 
 
PENBLWYDDI ARBENNIG 
Ar 6 Mawrth dathlodd Mair Murphy, person serchus a 
chyfeillgar ac un o ffyddloniaid y Capel ei phen-blwydd yn 80 
oed. Yn enedigol o Ystalyfera bu’n aelod yng Nghapel y 
Gurnos hyd nes ei ddatgorffori. Mae ganddi hi a’i gwr 
Raymond, sydd wedi bod yn briod am 58 mlynedd, ddau o 
blant Amanda ac Andrew a phedwar o wyrion: Ioan, Trystan, 
Catrin ac Aled. Dathlwyd yr achlysur nodedig wrth fynd i ginio 
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i Westy’r Cawdor, Llandeilo. 
Cafodd syrpreis ar ddiwedd yr oedfa wrth i rai o’r aelodau 
ymgynnull i ganu “Pen-blwydd Hapus” iddi a diolch i Huw am 
gyfeilio. 
 
CYDYMDEIMLO 
Cydymdeimlwn a Hywel George a’r merched Emily a Katie yn 
eu profedigaeth o golli Heidi a hithau mor ifanc. 

 

 
CROESO I’R BYD 
Llongyfarchiadau mawr i Rhydian (Edwards) a Karrie, Heol 
Cynfeli, Rhos, ar enedigaeth Madi Haul, chwaer fach i Freya. 
Newyddion arbennig iawn i’r teulu i gyd. 
Croeso hefyd i Siena, babi newydd Nigel a Diana, Ffordd 
Cynon, Rhos, a chwaer annwyl i Sofia. Newyddion hyfryd! 
Dymuniadau gorau i Alison a Gareth Davies, Fferm 
Cwmnantllwyd, Gellinudd, ar enedigaeth eu hwyres gyntaf. 
Ganwyd Penelope Faye i Hannah a Dylan ar 11 Mawrth. 
Hefyd, ganwyd merch i Lucy a Dai, Ashwood Drive, Gellinudd, 
chwaer i Theo ac wyres i John a Janey Evans, Lôn Catwg, 
Gellinudd.  

RYGBI 
Llongyfarchiadau mawr i Joe Hawkins a ddewiswyd yn gapten 
ar dîm rygbi Cymru dan 20 yn y gêm yn erbyn Ffrainc ar 11 
Mawrth ac i Morgan Morse a chwaraeodd yn safle’r wythwr. 
Arferai’r ddau chwarae pêl-droed dros dîm Rhos ac er iddynt 
ganolbwyntio yn ddiweddarach ar y bêl hirgron, mae Clwb Pêl-
droed Rhos yn hynod falch ohonynt.  

CYDYMDEIMLAD 
Bu farw Heidi George, Graig Gellinudd yn dilyn tostrwydd. 
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â Hywel, ei gŵr, y merched, Emily 
a Katie a’r teulu oll yn eu galar. 
  

 
SARON 
10 Ebrill 2022 Y Parchedig Ddr John Roberts 

MARWOLAETH 
Blin oedd clywed am farwolaeth Margaret Flook. 
Cydymdeimlwn â Susan yn Waun Gron a Judith ym Mhenrhyn-
coch a’r teuluoedd oll. 

GWELLHAD BUAN 
Da oedd clywed y bod David Roderick allan o’r ysbyty ac yn 
awr mewn cartref gofal yng Nghastell-nedd. Mae’n gobeithio 
gall ddod yn agosach i Dan y Bryn. Yr ydym wedi gweld ei 
eisiau yn cerdded gyda’i gamera ac mae ei wybodaeth a’i 
luniau o adar yn wych. 

TAITH CYMDEITHAS EDWARD LLWYD 
Dyma’r daith netho’i ym mis Mawrth gyda’r Gymdeithas. 
Dechreusom o faes parcio Dan yr Ogof dan ofal ein 
harweinydd Arwel Michael: dyn sydd yn gwybod am bob twll a 
chornel o’r ardal. Yr oeddem am fynd i ben y Cribarth. Yr oedd 
y dechreuad yn golygu dringo serth ond arhosom i edrych lawr 
ar yr afon Haffes cyn mynd ymhellach gan edrych draw at 
Graig y Rhiwarth. Mae Arwel yn un da dros ben am ddweud 
stori fach nes bod pawb yn ei gyrraedd a rhoi amser i ni 
adennill ein gwynt. Y mae ardal y Cribarth yn bwysig i’r 
daearegwyr oherwydd yr hyn grëwyd adeg y pum oes ia, sydd 
yn cael ei alw’n “Cyffro Cwm Tawe” a newidiwyd ffyrdd yr oedd 
yr afonydd arfer rhedeg ac fel mae’r gwahanol greigiau yn 

RHYDYFRO

RHOS A GELLI-NUDD

ymddangos, sef y garreg galch, “millstone grit” a’r garreg 
bwdwr. 

Y mae yn yr ardal nifer fawr o dyllau, nid pob un yn “sincs” 
lle mae’r garreg galch wedi cael ei erydi ond lle’r oedd dynion 
wedi tyllu am y garreg bwdwr a oedd yn cael ei falu a’i 
ddefnyddio yn y gweithfeydd ymhellach lawr y cwm i ddodi 
sclein ar gopr a thun. Yr oedd tua 10 milltir o dramffyrdd yn 
rhedeg ar draws ac 18 inclein i lawr i’r cwm a’r gamlas a 
agorwyd yn 1794. Roedd y Cribarth yn le prysur dros ben. 
Gwelsom dwll mawr a’r enw “Pwll y Cawr” sydd yn mesur tua 
20-30 metr o ddyfnder a 100 metr o led, sef un o’r sincs. Nes 
ymlaen daethom i’r Saith Maen hynafol a’r nant Gwaered. 
Cerddasom ar ran o’r ffordd yr oedd pobl arfer teithio o 
Abertawe i Aberhonddu. Yr oedd yn amser cinio, erbyn hyn, 
ac ‘roedd eisiau edrych am le allan o’r gwynt cyn mynd ymlaen 
i’r pigyn lle mae’r trig point. Roedd y golygfeydd yn odidog a 
chyfle i edrych yn unionsyth ar Gastell Craig y Nos a’r gerddi. 
Ar ôl disgyn croesom yr heol i’r parc ger y llyn ucha’ a cherdded 
lawr i’r bont bren a gweld lle’r oedd yr afon Llynfell yn ymuno 
gyda’r Tawe. Cafodd pawb ddiwrnod ardderchog a’r ffeithiau 
hanes a’r golygfeydd. Diolch yn fawr Arwel. 

CAPEL Y BARAN  
Pleser o’r mwyaf ar y Sul cyntaf o fis Mawrth oedd bod dan 
arweiniad Dr Eurig Lloyd. Pregethodd ar y Crist sy’n gwmni i’r 
credadun. Mae ‘na stori wir am Dafydd Bryncethin a oedd yn 
amaethu ar y ffin â mynydd y Betws. Fe fyddai’n rheolaidd yn 
cerdded rhyw hanner milltir i fwynhau cwmnïaeth a sgwrs yn 
nhafarn y Colliers, y Garnant ar nos Sadwrn, ac ar ôl “stop tap” 
byddai ei ffrind yn ei hebrwng i fuarth y ffarm a Dafydd wrth 
ffarwelio yn dweud, “wyt ti’n ffrind da i fi, y peth lleiaf allai wneud 
yw dy hebrwng di ‘nol lawr.’ Roedd Dafydd yn ddyn rhadlon 
iawn, yn ffermio gyda’i rieni ac oherwydd bod nifer o fythynnod 
yn weddol agos’. Roedd amser godro’r prynhawn yn llawn hwyl 
iddo oherwydd fyddai chwech neu saith o bobl a’u poteli pop 
corona gwag yn disgwyl am lefrith o’r fuwch, fel bod y botel, 
carbon niwtral, o flaen ei amser, ond hefyd yn tynnu 
cymdogaeth at ei gilydd. Roedd pawb yn nabod ei gilydd a 
phawb yn siarad â’i gilydd. Mae cyfnodau o unigrwydd yn 
debygol iawn o oddiweddyd pawb o bryd i’w gilydd. Ganrifoedd 
yn ôl mae’r Salmydd yn Salm 69 yn cwyno ei fod yn “disgwyl 
am dosturi ond heb ei gael ac am rhai i’m cysuro ond nis 
cefais”. Credir bod rhan fwyaf ohonom angen rhyw fath o 
gyswllt cymdeithasol er mwyn cynnal cyflwr meddyliol iach. Yr 
unig beth ddywedodd Duw yn hanes y creu nad oedd yn dda 
oedd i ddyn fod ar ben ei hun. Gwnaf iddo ymgeledd cymwys. 
EW. 

Bydd  oedfa mis Mai o dan ofal y Parchg Clive Williams; 
Mehefin y Parchg Carey Jones, Mehefin y brawd Dewi Lewis 
a phob oedfa ar y Sul cyntaf y mis am 2.30 pm. Croeso cynnes 
iawn i bawb. 

 
YR HEN OED 
Ar brynhawn 8 Mawrth yn y New Inn cynhaliwyd cyfarfod difyr 
dros ben yng nghwmni Dewi Lewis, Clydach. Siaradodd am 
“Celf Llechi “ ac fe ddaeth ag esiamplau o waith y chwarelwyr 
o Ogledd Cymru yn dangos eu sgiliau cerfio allan o’r llechi. 
Roedd pawb wedi rhyfeddu arnynt ac yn ddiolchgar iawn i 
Dewi am rannu’r wybodaeth. Mae’r Hen Oed yn cwrdd 
ddwywaith y mis yn y New Inn ac maent bob amser yn cael 
croeso mawr gan Ieuan a Sharon. Mae gwahoddiad i unrhyw 
ymuno â nhw. 

LLWYDDIANT 
Llongyfarchiadau i Rhiannon James, Heol y Mynydd, ar 
dderbyn gradd M.A. mewn Newyddion a Newyddiaduraeth ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Fe ysgrifennodd am brofiad rhai yn 

CRAIG CEFN PARC
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gweithio yn GIG yn ystod y pandemic fel ei phrif brosiect. Mae 
Rhiannon yn ferch i Darren a Bethan, ac yn chwaer i Angharad 
a Catrin. Mae bellach yn gweithio fel Gohebydd Democratiaeth 
Leol yn ardaloedd Caerffili a Chasnewydd. Pob dymuniad da 
iddi. 

GRADDIO 
Llongyfarchiadau hefyd i Sara Dafydd Rowlands, Rhyd-y-gwin, 
ar ei llwyddiant wrth dderbyn gradd M.A. mewn 
Newyddiaduraeth Darlledu o Brifysgol Caerdydd. Mae’n ferch 
i Jan a chwaer i Sioned ac mae bellach yn gweithio i gwmni 
teledu Rondo fel ymchwilydd. Pob lwc i’r dyfodol. 
 

 
MERCHED Y WAWR 

 
Unrhyw achlysur i ddathlu mae Merched y Wawr yno - 
addurnodd rhai o’r aelodau ffenestri eu cartrefi i ddathlu Gŵyl 
Ddewi. 

Mae ‘na wastad groeso i Dewi Lewis mewn sawl cylch. 
Adnabyddwn ef am ei wybodaeth am adar. Erbyn hyn mae 
Dewi wedi ymestyn ei ddiddordebau. Mae fel ci ag asgwrn. 
Unwaith ddaw o hyd i ryw wybodaeth bydd yn tyrchu er mwyn 
dysgu mwy. 

Jonah Jones a’r Barwn Spolasco oedd teitl ei stori 
ddiweddaraf. Daw Dewi o Borthmadog a daeth i gwrdd â Jonah 
Jones, y cerflunydd byd-enwog wrth iddo ddod i’r siop lle 
gweithiai Dewi, i godi ei bapur a’i laeth cyn mynd i’w weithdy. 
Ar y pryd roedd wrthi’n creu cerflun i gofio Spolasco. Pwy oedd 
e? Cawsom ychydig o’i hanes gan Dewi. 

Yn negawdau cynnar y 19eg ganrif roedd ardal forol 
Abertawe yn gartref i nifer o gymeriadau diddorol. Bu’r Barwn 
Spolasco yn byw yn yr ardal lle mae gwesty’r Morgans heddiw. 
Byr oedd ei gyfnod yn Abertawe (rhwng 1838 a 1845), ond 
roedd yn adnabyddus ar draws ardal ddiwydiannol de Cymru. 
Doctor, neu gwac feddyg oedd e. Gadawodd Gymru’n sydyn a 
mynd i’r Iwerddon. Helbulus bu hi arno yno hefyd a rhaid iddo 
ffoi o Gorc. Aeth ar fwrdd y llong ‘Killarney’ a chafodd ei ddal 
mewn storm enbyd oddi ar arfordir Kinsale. Suddodd y llong 
ac o’r 46 o deithwyr a’r criw oedd arni llwyddodd 21 i gyrraedd 
y lan ond dim ond 14 yn goroesi. Fel un o’r goroeswyr lwcus, 
bu’n rhaid i Spolasco dreulio dwy noson gyfan a bron tridiau 
ar y creigiau cyn iddo gael ei achub. 

Ar ôl dod nôl i Brydain ceisiodd werthu’r stori! “The Narrative 
of the Wreck of the Killarney.” A daliodd i werthu 
meddyginiaethau ffug. Ffodd wedyn i America a chafodd beth 
amser moethus ond aeth yr hwch drwy’r siop eto! 

Felly pwy oedd y Barwn? Mab i William Smith ac Ann 
Benson o ardal Sunderland oedd - does dim tystiolaeth o gwbl 
iddo gael unrhyw hyfforddiant i fod yn feddyg. Gorwedd mewn 
bedd ym mynwent di nod yn Efrog Newydd. 

CLYDACH

Mae’r stori’n ddiddorol iawn ac mae’r ffaith fod yna gofeb yn 
Abertawe i’r dyn yma yn rhyfeddod. Os bu Cwac erioed weld 
dyma fe. Llwyddodd i 
dwyllo nifer drwy werthu ei 
feddyginiaethau, yn aml 
iawn yn hollol ffug. Teimlo 
braidd yn chwithig oedd 
nifer ohonom o sylweddoli 
bod Dinas Abertawe wedi 
creu cerflun i gofio am 
hwn. 
Pan ewch am dro ar hyd y 
llwybr, sy’n agos i westy’r 
Hilton ar hyd Rhodfa 
Patagonia  fe welwch y 
gofeb yn y wal. 

CYTÛN 
Cynhaliwyd astudiaethau’r  Grawys yn Neuadd y Nant a 
chiniawau’r Grawys ar ddydd Gwener. Mae’r Astudiaeth eleni 
wedi dilyn ôl y Santes Gwenffrewi. Braf yw cael cwrdd gydag 
aelodau o eglwysi gwahanol i drafod. Arweiniwyd y sesiynau 
gan wahanol aelodau o’r eglwysi. 

 
Derbynnir rhoddion yn y ciniawau tuag at waith Cymorth 
Cristnogol - Apêl arbennig DEC ar gyfer Wcráin. Derbynnir 
rhoddion yn siop ‘O Law i Law’ a ‘Thŷ Croeso’. 

Cynhelir Oedfa Undebol Gwener y Groglith dan nawdd 
Cytûn yng nghapel y Nant am 10.30 dan ofal Robat Powell. 

CWRDD GWEDDI’R BYD 
Dyma lun o rai a gymerodd ran eleni yng Nghwrdd Gweddi’r 
Byd. Cynhaliwyd Cwrdd Gweddi’r Chwiorydd ers blynyddoedd 
ar ddydd Gwener gyntaf mis Mawrth. Paratoir yr oedfa gan 
chwiorydd o wahanol wledydd ac erbyn hyn mae yn Gwrdd 
Gweddi i bawb, nid yn unig i’r chwiorydd. Paratowyd y 
gwasanaeth eleni gan ferched Prydain a Gogledd Iwerddon. 
Cynhaliwyd gwasanaeth ardal Clydach yng nghapel Calfaria 
gydag aelodau o wahanol eglwysi’r ardal yn cymryd rhan. 
Diolch i’r Parchg Pam Cram am drefnu’r gwasanaeth ac i Mr 
John Davies am gyfeilio. Yn ystod y gwasanaeth rhannwyd 
hadau i’r gynulleidfa, hadau blodau haul a oedd yn arwydd 
amserol iawn o gofio taw blodyn haul yw blodyn cenedlaethol 
Wcráin. Cafwyd cyfle arbennig i offrymu gweddi dros y 
gwledydd. 
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SEFYLL GYDA WCRÁIN 
Allwn ni ddim dychmygu sut mae arni ar bobl Wcráin a Rwsia. 
Un ffordd i ddangos cefnogaeth yw chwifio baneri a chasglu 
nwyddau. 
Ffurfiwyd DEC - Disasters Emergency Committee, lle mae deg 
o elusennau wedi dod ynghyd er mwyn cydweithio. Derbynnir 
rhoddion drwy law Alan Cram ac eraill. 

TŶ CROESO 
Cynhelir Caffi Trwsio yn Neuadd y Faerdre ar 9 Ebrill. Disgwylir 
i’r sesiynau i symud i Forge Fach yn y dyfodol. Mae Sesiynau 
Symud yn parhau hefyd yn Neuadd y Faerdre ond yn symud i 
Forge Fach. Cawn wybod am y newidiadau hynny mae’n siŵr. 

SIOP SIARAD 
Mae Siop Siarad, cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg ar lein 
drwy gyfnod y Pandemig. Mae ‘na rai gwahanol sy’n dysgu 
Cymraeg yn awyddus i gwrdd wyneb yn wyneb mewn sesiwn 
arall. Os gwyddoch am rai a garai hynny cysylltwch gyda Tŷ 
Croeso, i drefnu hynny. 

CYLCH TI A FI 
Dyma lun o’r ‘Cylch Ti a Fi’ ar ddydd Gŵyl Dewi. Dymuniadau 
gorau i Leanne Walker ei harweinydd sydd wedi cael triniaeth 
yn ddiweddar. 

 
AGOR Y LLYFR 
Cynllun yw ‘Agor y Llyfr’, o dan nawdd Cymdeithas y Beibl, lle 
mae gwirfoddolwyr yn mynd i’r ysgolion i ddarllen storiâu o’r 
Beibl. Oherwydd y Covid dyw mynd i’r ysgolion ddim yn bosibl 
ond yn ddiweddar fe ddechreuwyd darllen stori ar-lein. 

Dyma Annette wedi gwisgo’n barod i ‘Agor y Llyfr’ i blant 
Gellionnen ar ddydd Gŵyl Dewi. 

 
CAPEL Y NANT 
Bydd mis Ebrill yn fis cyffrous i ni yng Nghapel y Nant. Ar Sul 
cyntaf fe dderbyniwn aelodau newydd ac ar 24 Ebrill am 5 o’r 
gloch cawn Oedfa i Neilltuo Fiona yn Arweinydd newydd. Bydd 
croeso i chi i ymuno gyda ni. 

DATHLU GŴYL DDEWI 
Cawsom Oedfa Deuluol ar 28 Chwefror gyda phlant o ‘Hwyl a 
Joio’ yn cymryd rhan. Fiona oedd yn gyfrifol am yr oedfa. 

Cafwyd eitem gerddorol i groesawu pawb i’r oedfa ac i ffarwelio 
gan Bill, Fiona a Llywelyn - plethiad hyfryd o alawon Cymreig. 
Rhannwyd blodau mis Mawrth i’r teuluoedd oedd yn y cyfarfod, 
chyfle i bobl sgrifennu addewid i fyw yn fwy gwyrdd. 

 
Bill, Llywelyn a Fiona 

Cawsom noson gymdeithasol i ddathlu Gŵyl Ddewi, noson o 
hwyl a chyfle i godi arian i’n helusennau ‘Mind’ a ‘Lawrence 
Roundabout Wells. Codwyd £190. 

CAMPAU 
Bu dwy fyfyrwraig â’u gwreiddiau yng Nghapel y Nant, Clydach 
yn chwarae yn erbyn ei gilydd yng nghystadleuaeth pêl-rwyd 
Varsity Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt yn ddiweddar. 
Mae Efa Jones, o Gaerfyrddin yn astudio’r gyfraith yng 
Ngholeg Brasenose, Rhydychen a Rosa Humphreys o 
Abertawe yn astudio Gwleidyddiaeth yng Ngholeg Queens’ 
Caergrawnt. Mae Efa yn wyres i Josie Jones a’r diweddar 
David Jones a Rosa yn wyres i John a Brenda Evans. Roedd 
yn wych i weld y ddwy yn cynrychioli’r cwm a’u gwlad yn y 
gystadleuaeth enwog hon. 

  
NEBO  
Oedfaon 10.30 y bore.  

EBRILL 
10: Cymanfa Elim, Nebo, Salem a Pantycrwys i’w chynnal yng 

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

MAI 
  1: Y Parchg Rhys Locke 
  8: Y Parchg Glan Roberts 
15: Y Parchg Thomas Robert Young 
22: Y Brawd Glyndwr Prideaux 
29: Y Parchg Rhys Locke 

Rihyrsal - Diolch i’r Parchedig Rhys Locke am gymryd at y 
rhannau arweiniol yn y rihyrsal ac i Mr Seiriol Evans am arwain 
ac i Mrs Eiri Evans Jones am chwarae’r organ ar fyr rybudd. 
Digon gwan oedd y gynulleidfa ond ‘roedd y canu yn arbennig 
o dda. Gobeithio gwnaiff pawb ymdrech ar y 10 Ebrill am 
10.30am ym Mhantycrwys. 

Bedydd - Cafodd Henry Hugh Jones, mab bach Anneka ac 
Andrew, ei fedyddio dydd Sul, 13 Mawrth. Mae Henry yn ŵyr i 
Carwyn a Carole a gôr ŵyr i Phyllis Bell. Bu yn fachgen da a 
dim dagrau wrth i’r Parchg Rhys Locke ei fedyddio â’r dŵr. 
‘Roedd Nebo yn llawn ar y llawr, trueni na fyddai felly pob Sul. 
‘Roedd yr awyrgylch yn hyfryd a’r gweinidog ar ei orau. Diolch 
Rhys. Cafwyd bwffe yn Neuadd Lés Felindre ar ôl yr oedfa. 

FELINDRE
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enedigaeth eu mab, Cai John Evans. Mae Catrin yn ferch i 
Bleddyn a Denise Bowen.  

NEWYDDION O’R YSGOL 
Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur i ddisgyblion yr ysgol dros y 
mis diwethaf gydag amrywiaeth o weithgareddau yn cymryd 
lle. 

 
Braf oedd cael cynnal Eisteddfod ysgol gyfan am y tro cyntaf 
ers dwy flynedd, a gwnaed hynny ar fuarth yr ysgol. Cafodd 
pob dosbarth y cyfle i berfformio cân, darn adrodd a dawns o 
flaen cynulleidfa byw. Yn ôl ein traddodiad arferol, cynhaliwyd 
cystadleuaeth y Gadair ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a 6, a 
hoffwn longyfarch Bluebell ar ei llwyddiant.  

 
Aeth yr ysgol gyfan ar ymweliad i Amgueddfa Cymru Sain 
Ffagan yng Nghaerdydd lle cawsom ddiwrnod gwych yn 
ymweld â Stryd Rhyd-y-Car, yr hen ysgoldy, yr hen siopau, heb 
son am yr amrywiaeth eang o bethau eraill sydd i’w gweld yno.  
Diolch i’r Blismones Cerian Hughes unwaith eto am drefnu a 
chynnal ei sesiynau defnyddiol ar ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a chadw’n ddiogel ar-lein, gyda disgyblion 
hynaf yr ysgol. Er mwyn atgyfnerthu’r neges bwysig hon, 
elwodd ein plant yn fawr o fod yn bresennol yng nghyflwyniad 
disgyblion Blwyddyn 13 Ysgol Gymraeg Ystalyfera yn theatr 
newydd sbon yr ysgol, sef Theatr Chiswell, perfformiad oedd 
yn ffocysu ar gadw’n ddiogel ar-lein. Bu’n brofiad pleserus iawn 
i’n plant i ymweld â’r ysgol, a chael y cyfle i weld y cyfleusterau 
rhagorol â’u llygaid eu hunain. 

Mae Clwb yr Urdd wedi ail-ddechrau, ac mae’n braf gallu 
cynnig clwb newydd i ddisgyblion Blwyddyn 1 a 2. Yn wir, 
mae’n hyfryd clywed sŵn gymaint o blant yn chwerthin a 
mwynhau wrth ymwneud â’r gweithgareddau hynny.  

Sŵn cyffro mawr oedd i’w glywed o gwmpas yr ysgol pan 
ddaeth Terry Pugh, o Gwmni ‘Gwyddoniaeth Ymarferol TT’ i 
gynnal gweithdai ar losgfynyddoedd, planedau a phlanhigion 
gyda holl blant yr Adran Iau. Yn ôl yr arfer, cafwyd sesiynau a 
gyfoethogwyd gan adnoddau gweladwy gwych a 
gweithgareddau ymarferol cofiadwy.  
Yn parhau â’n hymweliadau yn ‘Troedio Trebannws’ fe 
groesawyd y plant i Eglwys Sant Michael, ac fe ddysgon nhw 
ffeithiau diddorol am yr addoldy hwnnw. Hefyd fe groesodd y 
plant y ‘ffin’ i Bontardawe er mwyn ymweld â’r llyfrgell, lle 

Diolch i’r gwragedd a phawb wnaeth wneud y dydd yn un 
cofiadwy. Diolch i Glyn a Sue Morgan wrth sicrhau bod y 
neuadd ar gael. 

NOSON LAWEN 
Fe fydd y Noson Lawen, a oedd bod i gael ei chynnal yn 2020 
yn Neuadd Lés Felindre ond gafodd ei ohirio oherwydd Cofid, 
yn cael ei chynnal eleni gyda’r un artistiaid ar nos Wener, 17 
Mehefin, 2022 am 7.30 pm yng nghwmni:- 

Côr y Scarlets 
Arweinydd Mr Berian Lewis 

Gwenda a Gaynor, Pontyberem 
Tannau Twrog, Ukelilie Llanddarog 

Compére - The one and only Clive Edwards 
Llywydd - Mrs Myfanwy Rees, cyn Brifathrawes YGG 

Felindre a Phontardawe 

Bydd elw’r noson tuag at A.A.C. (Artificial Limb Centre) Ysbyty 
Treforys a Paul Popham Fund After Care Kidney Dialysis 

Tocynnau ar gael gan:- 

Phyllis Bell 01792 885634; Anne Gimblett 07870 143228 neu 
un o’r pwyllgor:- 

Helen Evans, Christine Pugh, Nora Williams, Heulwen Gill, 
Jennifer Clarke. 
 

 
CAFFI NEWYDD  
Newyddion da i 
bentrefwyr, cerddwyr a 
seiclwyr oedd agoriad 
caffi newydd ar safle 
Parc Trebannws, 
ganol mis Mawrth. 
Lleolir y caffi uwchben 
ystafelloedd newid y 
Clwb Rygbi, ystafell 
gysurus sydd â 
golygfeydd godidog 
dros y parc a llawr y 
dyffryn, hyd Fynydd 
Craig y Pâl a Chraig yr 
Api. Un o ferched y 
pentref, sef Ruth 
Davies (Ruth 
Hampson gynt) a’i 
merch sydd wedi 
sefydlu’r fenter. Enw’r 
caffi yw ‘Lock No.4’, 
sy’n cyfeirio at y 
llifddor gyfagos ger y bont dros Gamlas Cwmtawe, yn ogystal 
â chyfeiriad at safle’r Clo Rhif 4 ar grys rygbi. Clyfar iawn! Mae 
Ruth a Carly yn awyddus iawn i gynnig cynnyrch lleol ar y 
fwydlen, gan gynnwys coffi a the, teisennod, hufen ia a 
bwydydd sawrus. Ar hyn o bryd, mae’r caffi ar agor o Ddydd 
Iau i Ddydd Sul, rhwng 11 o’r gloch y bore a 6 o’r gloch yr hwyr, 
ond o gyfnod y Pasg ymlaen, mae’n fwriad agor y caffi bob 
dydd. Mae’r perchnogion am ddiolch i’r gymuned leol am eu 
cefnogaeth hyd yma. Am fwy o wybodaeth, ewch at safwe’r 
caffi ar FaceBook ‘Lock No.4’.  

GENEDIGAETHAU 
Yn ystod y mis diwethaf, ganwyd dau fachgen i deuluoedd 
sydd â’u gwreiddiau yn ddwfn iawn yn nhir y pentref:  
Llongyfarchiadau mawr i Rhoss a Caitlyn ar enedigaeth mab 
bach, Lennon. Mae Rhoss yn fab i Justin ac Amanda Jones.  
Hefyd estynnwn ein dymuniadau gorau i Ryan a Catrin, ar 

TREBANNWS

Ruth Davies tu ôl i gownter ei chaffi 
newydd ar Barc Trebannws 
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syfrdanwyd y disgyblion gan y dewis helaeth o lyfrau sydd ar 
y silffoedd ac roeddent wrth eu bodd yn dewis bob o lyfr i ddod 
nôl gyda nhw i’r ysgol. Ym Mhontardawe hefyd, galwodd y 
plant heibio i ‘Siop Frosties’ ar Stryd Herbert, sy’n cael ei redeg 
gan ddau o gyn-ddisgyblion yr ysgol, sef Michael a Kelly, lle 
cawsom ni gyfle i brynu llysiau ffres er mwyn paratoi cawl 
blasus. 

 

 
Yn ystod yr wythnos ddiwethaf cafwyd cyfres o sgyrsiau call ac 
aeddfed gyda phlant yr Adran Iau ynghylch eu dymuniad i estyn 
cymorth a chynnig cefnogaeth i bobl Wcráin. Fe benderfynodd 
y plant gynnal diwrnod er mwyn codi arian at yr Apêl, trwy wisgo 
dillad melyn a glas. Gwerthfawrogir rhoddion hael y rhieni at yr 
achos. 

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn dathlu ei phen-
blwydd yn 20 mlwydd oed mis yma, ac rydym yn edrych 
ymlaen at gynnal nifer o ddigwyddiadau amrywiol ar draws y 
Sir i ddathlu. 

Dyma rhai digwyddiadau fydd yn digwydd dros y mis nesaf: 

Hoffi paned a chlonc? Mi fyddwn i’n cynnal ac yn ymweld gyda 
nifer o foreau coffi yn ystod mis Ebrill. 

Bore Coffi Aberafan 22/04 10:30 am 
Caffi Cymraeg y Creunant 27/04 10:30 am 

SIANI SIONC 
Dewch i ddawnsio a chanu gyda Siani Sionc! 
Neuadd Owain Glyndŵr, Waunceirch 09/04/22, 10 – 11 am 
Addas i blant o dan 10 oed. 
E-bostiwch datblygu@micnpt.cymru i gofrestru. 

BORE O HWYL PASG  
Bore llawn crefftau, helfa wyau a chanu!  
Canolfan Celfyddydau Pontardawe 
12/04/22 
10:30 – 12 am 
£1 y plentyn. 
Archebwch eich tocynnau drwy wefan y Ganolfan. 

HWYL Y PASG 
Llyfrgell Gwaun Cae Gurwen 
Ymunwch â ni am brynhawn o grefftau, helfa drysor a llawer 
o hwyl a sbri yn ystod gwyliau’r Pasg!  

12/04/22; 1:30-2:30 pm 
Danfonwch neges i ylolfa.gcg@gmail.com i gofrestru. 

PARTI PASG 
Cyfle i ddathlu’r Pasg yng nghwmni Cegin Mr Henry! 
Neuadd Llangatwg 
21/04/22 
10:30yb – 12 am 
Addas i blant 8 - 11 mlwydd oed.  
E-bostiwch cymuned@micnpt.cymru i gofrestru. 

AMSER CANU 
Llyfrgell Gwaun Cae Gurwen 
22/04/22, 10yb - 10:30yb 
Danfonwch neges i ylolfa.gcg@gmail.com i gofrestru. 

PARC MARGAM  
Mae’r Fenter yn falch i gydweithio gyda Pharc Margam i 
gynnal nifer o ddigwyddiadau amrywiol i’r teulu cyfan dros y 
misoedd nesaf. Dyma ddigwyddiadau Ebrill: 

13/04/22 - Hwyl y Pasg! Dewch i fwynhau sesiwn llawn 
crefftau, helfa drysor a cherddoriaeth. Mi fyddwn ni yn y 
castell rhwng 11:30 am – 1 pm a 1:30 – 3 pm 

18/04/22 - Diwrnod Archarwyr! Dewch i gwrdd â Siani Sionc 
ein harcharwr ni, tu allan i’r castell. Bydd sioe arbennig am 
11 am / 12:30 pm / 2 pm 

Archebwch eich tocynnau trwy Barc Margam. 

Bydd mwy o ddigwyddiadau dros y misoedd nesaf 

Cysylltwch gyda’r Fenter am ragor o wybodaeth. 

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 

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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PROFIADAU MAWRTH  
Unigolion llefaru Eisteddfod Cylch Treforys - Llongyfarchiadau 
bob un: Ava Britton, Maisie Donne, Lathika Udiawar, Huana 
Mai a Catrin Hadley. Pob dymuniad da i Maisie a Catrin a fydd 
yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir ynghyd â Grŵp Dawnsio 
Gwerin Bl 5 a 6 a Lathika yn yr unawd piano. 
 

 
PENCAMPWYR CWPAN Y LLYWYDD  
Cafwyd diwrnod 
llwyddiannus yng Nghlwb 
Rygbi Dyfnant, ger 
Abertawe. Cyfrannodd bob 
un at y fuddugoliaeth a braf 
oedd dychwelyd i’r ysgol 
gyda thlws. Braf hefyd oedd 
rhoi’r cyfle i’r disgyblion i 
fynegi ac arddangos eu 
doniau, cymdeithasu a 
chefnogi ysgolion eraill. 
Esiampl ardderchog i bob un. 

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

 
 

 

CYNGOR ECO 
Llongyfarchiadau enfawr i’r Cyngor Eco ar ennill ei pedwaredd 
Wobr Platinwm y Faner Werdd yn ddiweddar. Da iawn i bob 
un ohonynt am eu cyfraniad a’i gwaith caled. Mae hyn yn dipyn 
o gamp, yn enwedig o ystyried y cyfnod anodd iawn rydym 
wedi dioddef yn ddiweddar. Maent wedi bod yn brysur yn ail-
gylchu ar draws yr ysgol - papur, plastig, dillad, creu porthwyr 
adar yn y goedwig tu allan ac wedi cynllunio casgliad sbwriel 
o gwmpas yr ysgol a’r pentref. Daliwch ati bawb! 

YSGOLION
YSGOL GYNRADD GYMRAEG GELLIONNEN

YSGOL GYNRADD GYMRAEG CWMLLYNFELL

YMWELIAD BLWYDDYN 5 A 6 
Am brofiad a hanner oedd gwylio cynhyrchiad byw Theatr Na 
Nog, “Yr Arandora Star” yn Theatr Dylan Thomas, Abertawe, 
yn ddiweddar. Adroddir hanes y cymunedau Eidalaidd a oedd 
yn byw yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd yn 
gynhyrchiad gwych a chystal ag unrhyw sioe West End. Hyfryd 
oedd gwrando ar y disgyblion yn gofyn ystod o gwestiynau 
heriol ac aeddfed i’r actorion mewn sesiwn “holi ac ateb” ar 
ddiwedd y sioe. Llongyfarchiadau i gwmni Theatr Na Nog ar 
berfformiad bythgofiadwy. 
Roedd y wers yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn dilyn 
y cynhyrchiad yn ddiddorol iawn ac roedd y disgyblion wrth eu 
bodd yn dysgu gorymdeithio fel milwyr. 

DYDD GŴYL DEWI 
Roedd yr ysgol yn llawn cyffro ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni, wrth 
i’r disgyblion fwynhau ystod eang o weithgareddau yn eu 
dosbarthiadau, gan ddysgu am hanes Dewi Sant a chwblhau 
gwaith celf hyfryd. Yn ogystal â hyn, cawsant lawer o hwyl a 
sbri yn y neuadd: dawnsio gwerin a chanu caneuon Cymreig, 
gan orffen y diwrnod yn canu ein Hanthem Genedlaethol. 
Hyfryd oedd gweld pob un o’r disgyblion wedi gwisgo mewn 
gwisg Gymreig neu goch ar gyfer dathlu’r diwrnod arbennig 
hwn. 

 
CYLCH MEITHRIN NEWYDD CWMLLYNFELL 
Mae’n gyfnod cyffrous iawn yma yng Nghwmllynfell ar hyn o 
bryd, wrth i ni agor ein drysau i’r Cylch Meithrin newydd ar 
ddechrau Mis Mawrth. Mae hi wedi bod yn hyfryd gweld y plant 
bach a’u rhieni yn mwynhau’r cyfleusterau arbennig mewn 
adeilad newydd sbon. Edrychwn ymlaen at groesawu’r plant 
bach atom ni yn Ysgol Cwmllynfell yn y dyfodol. 

Am fwy o fanylion ynglŷn â’r Cylch Meithrin sydd yn rhedeg 
pob prynhawn o 1:00-3:00, a’r Cylch Ti a Fi sydd yn rhedeg 
pob bore Dydd Llun a bore Dydd Iau o 9:30-11:00, cysylltwch 
â Helen Williams, Arweinydd y Cylch, gan ffonio’r ysgol ar: 
01639 830630 neu e-bostiwch: yggcwmllynfell@npt.school 
Croeso mawr i bawb! 

YMWELIAD BLWYDDYN 6 
Braf oedd gweld disgyblion hynaf yr ysgol yn mwynhau 
ymweliad preswyl o’r diwedd. Hir yw bob aros, ond yn ôl pob 
un ohonynt, roedd yn werth pob munud, wrth iddynt fwynhau 
tridiau anhygoel yng Ngwersyll yr Urdd Glan Llyn.  
Roeddent yn brysur iawn o’r cychwyn cyntaf, yn cwblhau 
gwaith cyfeiriannu, bowlio deg, ymweld â Llyn Tegid, canŵio 
ar y llyn, chwarae gemau o bingo, dal adar, dringo rhaffau 
uchel, cymryd rhan mewn cystadleuaeth saethyddiaeth, 
cwblhau’r wal ddringo, adeiladu rafftiau a llawer mwy. 
Diolch yn fawr iawn i bawb am roi profiadau bythgofiadwy i’r 
disgyblion yn ei blwyddyn olaf yn yr Ysgol Gynradd. 

EISTEDDFOD YR URDD 2022 
Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol a chystadlodd yn 
Eisteddfod yr Urdd yn Ysgol Pontardawe yn ddiweddar. 

Llefaru: Aurora Austin, Bl.2, Cadi Phillips, Bl.3, Amelia Flowers, 
Bl.3, Elan Evans, Bl.4, Callie Williams, Bl.4, Rheanwen Jones, 
Bl.4, Laila Jones, Bl.6 a Gwenan Evans, Bl.6 
Canu: Harri Jones, Bl.4 a Laila Jones, Bl.6. 

Rydym yn browd iawn o bob un ohonynt. 


