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LLAIS

Golygydd mis Mehefin 2022 

Eurig Davies 
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda: 

papurbrollais@gmail.com 

Erbyn Mai 20fed os gwelwch yn dda.

Clywais sawl un yn dweud yn ddiweddar nad ydynt yn 
gwylio’r newyddion ar y teledu mor aml ag y buont. Os 
yw gweld y newyddion yn ddigalon, mae bod yn ei ganol 
ganwaith gwaeth wrth gwrs. 

Yr eironi yw bod cymaint o’r dioddef o’r golwg. Am nad 
yw’n ddramatig nid yw’n haeddu ei le ar y sgrin. Mae tlodi 
cymaint o bobl yn ein byd yn sgandal. Meddyliwch fod 
tua un o bob tri yn gorfod byw ar lai na £1 y dydd! Dyw 
hen broblemau ddim yn newyddion. 

FFOADURIAID 
Bu ffoaduriaid o gwmpas ar hyd y canrifoedd - pobl sy’n 
ffoi o’u gwlad i chwilio am ddiogelwch. Mae mwy ohonynt 
heddiw nag erioed. 

Mae gadael cartre’ a phopeth cyfarwydd yn 
benderfyniad mawr. Rhaid i’r sefyllfa fod yn wirioneddol 
ddifrifol cyn bod hynny yn digwydd. Haedda ffoaduriaid 
gael eu parchu. Diolch i Archesgob Caergaint, Justin 
Welby, am gondemnio’r bwriad anghyfrifol i anfon 
ceiswyr lloches i Rwanda. Mae’r bwriad yn groes i 
ysbryd, ac i lythyren efallai, deddfau rhyngwladol. Barna 
llawer ei fod yn symudiad anfoesol. 

WCRÁIN 
Mae’r lluniau o Wcráin yn ein dychryn i gyd. O weld y 
dinistr does dim rhyfedd bod cymaint yn ffoi. 
Dychmygwch y trawma! Rydych yn fam sy’n ffoi am ei 
bywyd gyda’i thri phlentyn, a’i holl eiddo mewn un bag. 
Rhaid gadael eich gŵr a gweddill y teulu ar ôl a gobeithio 
y cewch groeso rhywle. 

Mae tua chwe miliwn o bobl wedi gadael. Mae hynny 
yn ddwbl holl boblogaeth Cymru. Ar y dechrau roedd sôn 
mawr am agor drysau i’r Deyrnas Gyfunol yn llydan iawn 
i ffoaduriaid o Wcráin. Stori wahanol oedd hi yn 
ymarferol, a chael mynediad yn anodd iawn. 

Calonogol iawn oedd gweld bod cynifer o bobl yn 
fodlon cynnig lle i’r ffoaduriaid yn eu cartrefi; gan 
gynnwys yn ardal Llais. 

NEWYDD DA 
Dyw gwylio’r newyddion ddim yn hawdd. Mae cymaint o 
dywyllwch yn ein byd. Ond mae newyddion da hefyd. 
Bydd Mai 15 – 21 yn Wythnos Cymorth Cristnogol. Dyma 
gyfle i rannu haelioni a charedigrwydd a chariad, ble mae 
eu hangen fwyaf. Cyfle i oleuo cannwyll yn y tywyllwch. 
Diolch amdano. 

Dewi M. Hughes

Mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn ddigwyddiad sy’n 
cael ei gynnal yn flynyddol ar draws y Deyrnas Unedig, 
digwyddiad sy’n cael ei gynnal gan elusen Cymorth 
Cristnogol i godi arian. Mae miloedd o bobl yn troedio’r 
strydoedd i bostio a dosbarthu amlenni casglu arian coch, 
i dai ar hyd a lled y wlad. 

Mae Cymorth Cristnogol yn elusen sy’n gweithio gyda 
700 o sefydliadau lleol o fewn 50 o wledydd yn y byd. 
Maent yn helpu cymunedau tlawd i ddelio gyda’u 
bywydau caled, newid yn yr hinsawdd a bygythiadau 
posib am drychinebau naturiol. Law yn llaw â hyn, mae 
Cymorth Cristnogol yn rhoi cymorth gydag addysg, 
glanweithdra, iechyd a chymodi rhwng cymunedau 
penodol. 

Dechreuodd Cymorth Cristnogol yn 1957, gyda’r 
bwriad o annog ymwybyddiaeth y cyhoedd, ac 
arweiniodd hyn i’r elusen fabwysiadu’r enw Cymorth 
Cristnogol yn 1964. Y bwriad yn y 60au oedd gwneud 
pobl yn ymwybodol o fygythiad o ddiffyg bwyd a’r 
posibilrwydd o newyn. 

Eleni mae Wythnos Cymorth Cristnogol yn 
canolbwyntio ar gyflwr sychder sy’n wynebu nifer o 
wledydd ar draws y byd. 

 

Mae Rose yn dibynnu ar y tywydd. Ond mae cylch 
hinsawdd ddieflig yn creu sychder enbyd ar un llaw 
a llifogydd dinistriol ar y llall. Nid oes ganddi 
gyflenwad dibynadwy o ddŵr. Eleni, unwaith eto 
bydd arian Wythnos Cymorth Cristnogol (10-16 Mai, 
2022) yn cynnig gobaith i ferched megis Rose a’u 
cefnogi i oresgyn newid hinsawdd. 

Oherwydd sefyllfa pandemig y coronafeirws ar hyn o 
bryd, bydd Wythnos Cymorth Cristnogol eleni yn 
ddigwyddiad rhithiol. Mae Cymorth Cristnogol yn gofyn i 
wirfoddolwyr gynnal digwyddiad codi arian er enghraifft 
bingo ar lein, neu gwis ar lein a gaiff ei enwi’n ‘Quiztian 
Aid’. 

Awgrymiad arall gan Gymorth Cristnogol yw bod pobl 
yn arwyddo i gymryd rhan mewn sialens camau. Efallai 
y gallwch gyflwyno hyn fel her neu gystadleuaeth ar gyfer 
athrawon neu ddisgyblion o amrywiol grwpiau oedran o 
fewn yr ysgol. 

Yn ogystal â’r gweithgareddau codi arian bydd yr 
amlenni casglu arian coch yn cael eu dosbarthu er mwyn 
annog pobl i gyfrannu.

WYTHNOS CYMORTH 
CRISTNOGOL
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Er iddi fyw mewn lleoedd eraill, talp o 
Gwm Tawe yw Elin Maher. Yng 
Nghlydach y cafodd ei magu, yn ferch 
i Gareth ac Annette Thomas, ei mam 
yn athrawes a’i thad yn weinidog 
Hebron Clydach. 

Bu Hebron yn ddylanwad parhaol 
arni. Gosodwyd sylfeini y mae’n dal 
i’w harddel i dyfu yn yr Ysgol Sul, 
roedd gwres yn y gymdeithas a’r 
cyfeillgarwch. 

Bu Gareth, ei thad, yn ymgyrchydd 
tanbaid dros addysg Gymraeg. Bu’n ddraenen 
yn ystlys swyddogion a chynghorwyr gwrthwynebus. Costiodd 
hynny’n ddrud iddo, ond enillodd sawl brwydr. 

Ategai Ysgol Gymraeg Lonlas Gymreigrwydd ei chartre’ a’i 
chapel. Roedd mynd i’r ysgol at ei ffrindiau a’i hathrawon yn 
bleser iddi. 

Mwynhaodd fod yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Ystalyfera 
hefyd a chael hwyl ar y gwaith. Yn ogystal â’r gwaith cafodd 
flas mawr ar fod ar lwyfan ac mewn côr. 

Prifysgol Caerdydd amdani nesaf. Ond pa gwrs? Roedd 
Cerddoriaeth yn apelio’n fawr, a Ffrangeg hefyd. Methodd 
ddewis rhyngddynt; doedd dim amdani ond gwneud gradd 
gyfun. Golygai hynny flwyddyn yn helpu mewn ysgol yn Ffrainc 
yn Nyffryn y Loire. Roedd yn brofiad gwerthfawr. 

Mae Elin yn hoff iawn o deithio. Y daith orau erioed oedd i 
wersyll yn Iwerddon gyda’r Urdd. Yno y cyfarfu ag Aidan, a 
chynwyd tân sy’n para ei wres! Priodwyd hwy yn Hebron 24 
mlynedd yn ôl gyda’r Parchg Guto Prys ap Gwynfor a’r Tad 
Catholig Willi Walsh yn gwasanaethu. 

Yng Ngharrigaline, heb fod yn nepell o Cork, yr oedd eu 
cartre’ cynta’, ac yno y ganed y bechgyn Rhys ac Ioan. Atgofion 
melys sy’n aros o’r cyfnod hwnnw. 

Daeth cyfle wedyn i ddod i Gymru a chartrefu yng 
Nghasnewydd. Yn y man daeth Efa a’i hwyl i wneud y teulu’n 
gyfan. 

Ym myd addysg y mae Elin wedi troi ar hyd yr amser, yn 
dysgu yn Ystalyfera ac yn Sir Fynwy, ac erbyn hyn yn gweithio 
i RHAG (Rhieni dros Addysg Gymraeg). Bu’n ymgyrchydd 
diflino dros addysg Gymraeg yng Nghasnewydd, a hynny’n 
llwyddiannus dros ben. Ugain mlynedd yn ôl, Ysgol Gymraeg 
Casnewydd oedd yr unig Ysgol Gymraeg yn y ddinas. Bellach, 
mae tair ysgol gynradd arall, Ysgol Ifor Hael, Bro Teyrnon, Nant 
Gwenlli, ac Ysgol Gyfun Gwent Iscoed, yn gwasanaethu’r 
ardal. 

Eglwys Annibynnol Gymraeg yw Mynydd Seion. Nid yw’n 
eglwys luosog iawn, ond maen gymdeithas fywiog, gynnes, 
gyfeillgar. Dewiswyd Elin, gyda dau arall, Siân a Gareth, yn 
Arweinyddion. Maent yn cynnal oedfaon graenus yn gyson, ac 
yn bugeilio’r aelodau yn ofalus. 

Mae cerddoriaeth yn rhan bwysig o’i bywyd. Caiff bleser 
mawr o fod yn aelod o Gordydd, a rhannu yn ei lwyddiant. 

Meistrolodd grefft cerdd dant hefyd, gan ganu mewn partïon 
buddugol. Gelwir arni i feirniadu yn eisteddfodau’r Urdd ac yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol. 

Mae’n dal i werthfawrogi cyfraniad athrawon yn ysgolion Lôn 
Las ac Ystalyfera. Yn sgîl hynny ymroddodd i fod yn 
llywodraethwr yn Ysgol Gymraeg Casnewydd ac Ysgol Ifor 
Hael. Ar hyn o bryd mae’n gadeirydd llywodraethwyr Ysgol 
Gyfun Gwent Iscoed. 

Mae ganddi lawer o ddoniau, ac fe’u defnyddia yn egnïol a 
brwdfrydig. Mae’n ymgorfforiad o arwyddair yr Urdd: Byddaf 
ffyddlon i Gymru, i gyd-ddyn ac i Grist. 

D.M.H. 

POBOL Y CWM 
ELIN MAHER 

BRONWEN Y DŴR 
Dim ond yn achlysurol bydd Bronwen y dŵr (Dipper) i’w weld 
ar y gamlas. Yn ystod y gwanwyn mae’r siawns gorau o weld 
yr aderyn oherwydd bydd 
yn defnyddio safleoedd 
carreg nadd ar gyfer nythu. 
Mae sawl adeiladwaith o 
garreg nadd i’w cael ar hyd 
y gamlas ond nid yw pob un 
yn addas ar gyfer Bronwen 
y dŵr. Aderyn cymharol 
fychan ei faint yw Bronwen 
y dŵr gyda choesau a 
chynffon byr. Brown tywyll, 
sydd bron yn ddu yw’r pluf 
ar y cefn a’r fron yn wyn a’r 
bol yn goch-frown. 
Oherwydd bod yr adenydd 
yn fyr mae hedfaniad Bronwen y dŵr yn drawiadol. Nodwedd 
amlwg yr aderyn yw’r arferiad o ‘bobio’ wrth sefyll ar garreg yng 
nghanol afon. Mae’r gallu ganddo i blymio o dan y dŵr a thra 
oddi tan y dŵr mae haen denau o aer yn ffurfio o gwmpas y 
plu i’w hamddiffyn. Er eu bod yn gallu plymio o dan y dŵr nid 
oes traed gweog ganddynt. Yn hynny o beth maent yn 
debycach i adar y tir nag adar dŵr. Mae lefelau uchel o 
haemoglobin yn eu gwaed sydd yn eu galluogi i aros o dan y 
dŵr am gyfnodau o hanner munud a mwy. Mae llygaid yr 
aderyn hefyd wedi eu haddasu fel eu bod yn gallu gweld ar y 
tir ac o dan y dŵr. Ar y pig ceir fflapiau i gau’r ffroenau rhag i 
unrhyw ddŵr fynd i mewn i’r corff. Mae Bronwen y dŵr yn 
aderyn gwirioneddol o ryfeddol ac rydym yn ffodus i gael eu 
gwylio ar stepen y drws ar y gamlas. 

Bydd Bronwen y dŵr yn chwilio am fwyd ar hyd nentydd ac 
afonydd sydd yn llifo yn gryf. Weithiau byddent yn aros ar 
garreg wrth ymyl y dŵr ac ar adegau eraill yn plymio yn gyfan 
gwbl o dan y dŵr. Pryfetach a thrychfilod yw eu prae pennaf 
yn enwedig Cylion (Blackflies) a Phryf pric (Caddis-fly) 

Bydd Bronwen y dŵr yn nythu yn gynnar yn y flwyddyn. Os 
yw’r tywydd yn ffafriol byddent yn nythu mor gynnar â mis 
Chwefror. Yn ystod y tymor nythu bydd y pâr yn cadw at eu 
tiriogaeth. Mae’n bwysig bod safle nythu diogel, yn cynnwys 
safle i glwydo a chyflenwad da o fwyd. Mae’r nyth ar siâp crwn 
fel pêl. Bydd y tu allan wedi ei adeiladu gyda mwsogl a’r tu 
mewn wedi ei leinio gyda gwair, dail a gwreiddiau. Bydd y twll 
mynediad fel arfer yn cael ei osod ar yr ochr. Safleoedd arferol 
i adeiladu nyth yw ar silff mewn gwaith carreg neu geulan, 
mewn hollt neu gilfach naturiol o dan bont neu mewn hen 
beipen os yw yn ddigon mawr. Fel arfer bydd pump neu 
chwech o wyau yn cael eu dodwy a’r cywion yn deor mewn 17 
o ddyddiau. Dim ond yr iâr fydd yn deor yr wyau ond unwaith 
daw’r cywion fe fydd y ddau riant yn eu bwydo. Wedi deor bydd 
y cywion yn gadael y nyth ar ôl tua ugain niwrnod. Mewn 
pythefnos ar ôl gadael y nyth bydd y cywion yn hollol 
annibynnol o’r rhieni. Bronwen y dŵr hynaf ar gofnod yw 
aderyn a oroesodd am ddeng mlynedd. 

Wrth i chi gerdded y gamlas a glan yr afon Tawe 
gwrandewch allan am alwad Bronwen y dŵr. Mae’r alwad fel 
chwiban uchel sydd i’w chlywed uwchben sŵn llif yr afon. Mae 
gan Fronwen y dŵr gân swynol iawn sydd i’w chlywed yn 
gynnar iawn yn y flwyddyn. Maent hefyd yn cyfathrebu drwy 
ddefnyddio eu cyrff a ‘bobio’ o gwmpas. Dyna paham mae’r 
fron wen mor amlwg fel eu bod yn gallu gweld a chyfathrebu 
â’i gilydd. Y fron wen hefyd sydd yn rhoi iddo’r enw Cymraeg 
Bronwen y dŵr.

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS
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Newid ar y Gorwel 
Mae’r gwanwyn yn troi’n araf 
i’r Haf ac er gwaethaf popeth 
uffernol sydd yn mynd ymlaen 
yn y byd ar hyn o bryd, rhaid i 
ni gofio’r pethau bach sydd yn 
codi calon – clychau’r gog yn 
y goedwig, cyfeillgarwch gyda 
fy nghi, arogl y môr a thra ein 
bod yn paratoi i roi’r tŷ ar y 
farchnad yn Ystalyfera, mae 
‘na obaith am y bennod nesaf 
yn ein bywydau. 

Tylluan Wen 
Mae fy mab wedi bod yn astudio’r ffilm ‘Tylluan Wen’ fel 
rhan o’i gwrs Cymraeg. Roedd rhaid iddo fe drafod y ffilm 
yn ei brawf llafar fel rhan o’i waith llen Cymraeg TGAU, felly 
gwyliais i’r ffilm i’w thrafod hi gyda fe o flaen llaw. 

Cynhyrchwyd y ffilm ym 1996 gan Ffilmiau’r Nant ar gyfer 
S4C ac mae’n addasiad o’r nofel Y Dylluan Wen gan 
Angharad Jones. Mae hi’n dweud y stori am Martha sy’n 
newid ei henw o Eirlys cyn iddi ddod yn ôl i’w lle genedigol, 
sef Blaenau Ffestiniog i gael dial ar y cyn-brifathro Ifor Preis. 
Mae hi’n meddwl ei fod e’n gyfrifol am farwolaeth ei thad 
pan oedd hi’n ferch yn yr ysgol lle’r oedd Ifor yn bennaeth. 

Roedd Martha wedi gorfodi Ifor Preis i odinebu ar ei wraig 
ffyddlon (Meri) a gwnaeth hi godi cywilydd ar y ddau, wrth 
iddi gyhoeddi’i pherthynas ag Ifor o flaen y gynulleidfa yn y 
capel. Ceisia Ifor Preis, yn gandryll, ei thagu cyn ei gollwng. 
Mae Martha, sy’n cael ei chwarae gan y delynores a 
chantores enwog Siân James, yn delynores yn y ffilm hefyd 
sydd yn swyno’r gymuned gyda’i dawn ond mae’r delyn yn 
dod yn arf i ladd Ifor yn y diwedd trwy ei daro ar ei ben â’i 
thelyn. Mae ei ferch, Gwen, yn ffeindio’i thad wedi marw ar 
ôl hynny mae hi’n rhedeg i ganol yr heol ond i achub ei 
bywyd mae Martha’n aberthu ei hunan wrth wthio Gwen 
allan o’r ffordd. Efallai ei bod hi’n achub ei hunan mewn 
ffordd. 

Roedd themâu o ddial, teulu, marwolaeth a’r gorffennol 
yn ailadrodd ei hunan yn ddiddorol i’w trafod a symbolaeth 
fel clogyn ar Ifor a Martha’n effeithiol ond doedd safon yr 
actio a chynhyrchu ddim yn dda. Dw i ddim yn siŵr pam 
maen nhw’n ei gwneud hi o hyd yn yr ysgol pan mae llawer 
mwy o ddrama gwell ar gael nawr ond dw i wedi clywed bod 
y nofel yn glasur felly rhaid i fi ei darllen hi. 

Aberystwyth 
Roedd hi’n mor braf i gael newid golygfa tra i ni fod yn 
Aberystwyth. Gyda lwc mae tŷ gyda fy ffrindiau yno a dw i 
wedi bod yn bwriadu mynd yna am sbel. Roedd y daith yn 
y car yno yn fendigedig dros y Mynydd Du, a thrwy Llanbedr 
Pont Steffan ac ati a phan gyrhaeddon ni’r dref roedd hi’n 
hyfryd i weld pa mor agos oedd y tŷ at y môr a’r castell. Dw 
i ddim yn nabod y lle’n dda ond dw i’n cofio mynd yna, 
flynyddoedd yn ol, pan o’n i’n fyfyrwraig ym Mangor i weld 
y grŵp roc Slade. Mae rhywbeth arbennig am naws y lle. 
Aethon ni lan y bryn ar y rheilffordd fach a ro’n i’n mwynhau 
cerdded o gwmpas y siopau bach annibynnol, a gweld y 
tonnau ffyrnig yn dod dros dop y wal i wlypu unrhywun yn 
eu llwybr. Aethon ni i’r siop Gymraeg eiconig, sef Siop y 

CLECS CATHERINE
Pethau. Dywedodd y dyn oedd yn gweithio yna bod y 
cyfnod clo wedi bod yn heriol iawn iddyn nhw ac roedden 
nhw’n edrych ymlaen yn fawr at yr Eisteddfod yn 
Nhregaron, hanner awr i ffwrdd. Gobeithio bydd y siop yn 
goroesi. Prynais i gwpl o bethau gan gynnwys mỳg ‘Gofiwch 
Dryweryn’. Dywedodd e fod hi’n werth chweil i fynd i weld 
yr un ‘go iawn’ fel cyfle ffoto. Dw i eisiau mynd yn ôl dros yr 
haf - efallai yn ystod wythnos yr Eisteddfod - a darganfod 
llawer mwy am y lle, fel y Llyfrgell Genedlaethol a’r sinema 
fach hyfryd yn Borth lle mae coedwig gudd, hynafol yn 
ymddangos pan mae llanw’r môr mas.  

Clwb Hen Bethau ac Agor y Clo 
Mae fy nghlwb hen bethau’n mynd ymlaen bob mis a’r 
wythnos diwethaf, gwnaethon ni baner y glowyr ym 
Mhenrhiwceibr o’r 1960au gyda glöwr yn dal llyfrau gydag 
un llaw a glôb gyda’r un arall gyda’r geiriau ‘Knowledge is 
Power’ arno fe. Roedd yr eitem yn y llyfr ‘Cymru Mewn 100 
Gwrthrych’ gan Andrew Green, yn ddiddorol dros ben ac 
roedd e’n sôn am bwysigrwydd dysg ymhlith glowyr 
Cymoedd De Cymru a sut mae’r ffaith yna’n cael ei 
adlewyrchu gan nifer o lyfrgelloedd mewn neuaddau neu 
‘stiwts yn yr ardal. 

Hefyd, roedden ni’n dangos a thrafod hen luniau du a 
gwyn o bobl yn ein teuluoedd. Dangosais i lun o’r Mond yng 
Nghlydach yn y 1920au pan oedd y bobl bwysig o’r ardal 
a’r gweithdy yn cael tynnu eu llun o flaen y Mond i ddathlu 
pen-blwydd y Mond yn 25 oed. Roedd y llun yn cynnwys fy 
nhad-cu, John Albert Davies, oedd yn rheolwr yna, a’i dad-
yng-nghyfraith y Parchg Valentine Evans oedd yn weinidog 
am dros 40 mlynedd yn y capel Calfaria. Roedd rhywun 
arall yn dangos llun o’i wraig yn y 1940au gyda’i chyd-
ddisgyblion mewn sioe Nadolig. 

Hefyd, welon ni ddarn o’r rhaglen ‘Agor y Clo’ ar S4C 
sydd yn dilyn gwerthwr hen bethau o gwmpas Cymru yn 
darganfod trysorau teuluoedd tu ôl y drysau. Y tro hwn, 
roedd un dyn yn dangos ei gasgliad o hen geir ac roedd yn 
hen fenyw yn siarad am ei mam oedd yn fydwraig pan oedd 
menywod i fod aros yn y tŷ! Ac roedd hi’n arfer reidio beic 
modur o gwmpas yr heolydd yn sir Gaerfyrddin. 

Symud 
Dyn ni’n barod nawr i roi’r tŷ ar y farchnad ar ôl yr holl waith 
dros fisoedd o dacluso, peintio a sortio stwff i mewn bylchau 
ac yn y blaen - gwaith di-stop ac amserau anodd. Dw i 
eisiau symud i Frynaman gyda fy mab a chael cyfnod 
newydd mewn cymuned Gymraeg lle mae sinema Art Deco 
wych ac sydd ar bwys Llandeilo, Castell Carreg Cennen a’r 
Mynydd Du. Byddwn ni’n dechrau chwilio am le cyn bo hir 
a dw i’n ffaelu aros!  

Idiom 
Dw i wedi dewis yr un yma achos ei bod hi’n ddoniol. 

Mae gan foch bach glustiau mawr. 

(Mae plant yn gwrando ar bopeth!  
Felly - byddwch yn ofalus.) 

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.
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Ymhen diwrnod neu ddau fe fyddai’n gelain – wedi ei 
boenydio yn ddidostur a’i ddienyddio yn y modd mwyaf 
erchyll posib. 

Ond, am y tro roedd pethau mor wahanol. Roedd Iesu 
a’i ddisgyblion yn mwynhau eu hunain mewn gwledd yn 
nhŷ Seimon ym Methania. Ac yna fe ddigwyddodd y peth. 
Daeth gate-crasher a thorri ar draws popeth - gwraig 
ddinod, i bob pwrpas, ac yn ddienw. (Marc 14). 

Roedd hon wedi mynnu troi lan er mwyn bod gydag 
Iesu. Gwyn fyd y sawl sy’n galw. Ble byddem ni heb bobl 
felly? 

Aeth hon ymlaen at Iesu ac arllwys yr ennaint 
gwerthfawr oedd ganddi mewn blwch dros ben yr Iesu, hyd 
nes ei fod yn diferu o’r ointment o’i ben iddi draed. Nid 
oedd y disgyblion yn fodlon iawn o’r weithred a gyflawnwyd 
gan y wraig, ond meddai’r Iesu wrthynt “Rhowch lonydd 
iddi, mae hon wedi cyflawni gweithred brydferth iawn”. 

Tybed beth oedd yn cyfri am farn Iesu amdani? Efallai 
gallwn ddweud fel hyn: fe welodd hon y gweddus mewn 
gwledd. O bosib, roedd hi ymhlith y lluoedd oedd yn 
ddilynwyr cudd yr Iesu. Roedd hi wedi bod yn gwmni rhyw 
dro ac wedi clywed sŵn ei eiriau ac wedi ei dylanwadu 
ganddo. Rhaid oedd mynd ato i ddangos ei pharch a’i 
hedmygedd ohono. Ac amdanom ninnau, byddwn yn 
efelychwyr ohoni wrth fynd a’r mass i’r mess, y fendith i’r 
ffair a’r bara i’r barbeciw. 

Yn ail, gwelodd hon werth mewn gwastraff. Mae’n dda 
fod rhywrai o hyd yn ymhyfrydu yng ngeiriau’r emyn: 

“Daeth eto fore Saboth 
Boed arnom yn dy dŷ, 
Brydferthwch dy sancteiddrwydd 
A’r llewyrch oddi fry”. 

Tra bod eraill yn diystyru’r cyfan ac mae gwastraff yw 
ennyd dawel y weddi ddwys a’r myfyrdod sy’n goleuo’r 
ffordd tuag at y glannau teg ymhell o sŵn y storom gref. 
Ond fel arall mae ym meddwl selogion yr oedfa, sydd wrth 
eu bodd yn canu am drysorau gras yn llifo fel y môr. 
Gwyddent yn dda mai: 

“anfeidrol ydyw’r Ceidwad a’i holl drysorau’n llawn, 
diderfyn yw ei gariad, difesur yw ei ddawn”. 
Ac mae’n ddigonol ar gyfer ein holl raid ni. 

Yn drydydd, gwelodd hon orfoledd mewn gofid. Wrth ei 
eneinio, onid oedd hon wedi ei baratoi ar gyfer ei farw, a’i 
atgyfodiad drachefn. Ymdeimlai â’r tragwyddol yn y 
tymhorol a gwelai yn Hwn fel yr un a fyddai’n goleuo ei 
llwybrau ac yn ei thywys heibio Calfaria a’r bedd gwag, hyd 
at y porfeydd gwelltog gerllaw y dyfroedd tawel. 

Cawn ein hysbrydoli gan y wraig hon i fod yn sensitif a’r 
tragwyddol. Er bod lle i gredu bod ein byd ni yn gallu bod 
yn fyd peryglus a gofidus i fyw ynddo, gorfoleddwn fod y 
ddaear yn llawn o’r nefoedd, mae’r cosmos ond yn berth 
sydd a’r dân. A thra bod eraill yn casglu mwyar, fe wnawn 
ni dynnu ein hesgidiau a sibrwd gair o ddiolch am Ei 
addewid fawr – “os myfi a af i baratoi lle i chi, mi a ddeuaf 
drachefn i’ch cymryd ataf fy hun, er mwyn i chithau fod lle 
rwyf i.” 

Da y canodd y Pêr Ganiedydd: 
“Y cysur i gyd, sy’n llanw fy mryd 
fod gennyf drysorau, uwch gwybod y byd; 
ac er bod hwy ‘nghudd, nas gwêl neb ond ffydd, 
caf eglur ddatguddiad ohonynt ryw ddydd.” 

Gareth Hopkin 

Pregeth Bum MunudCWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
EBRILL 1916 
Dewi Lewis

COLBREN 
Yr wythnos ddiweddaf ymwelwyd a chanolbarth a de Lloegr 
a Chymru gan ystorom fawr o eira a gwynt. Yn Colbren, 
rhwng Emlyn a Merthyr cafodd trên ei chau i fyny gan yr eira. 
Ataliwyd pob trafnidiaeth cydrhwng y ddwy dref uchod. 
Mewn rhai lleoedd yr oedd yr eira yn 20 troedfedd ar y 
ddaear. 

ALLTWEN 
Tân Alltwen. Ar ddydd Gwener y Groglith cafodd preswylfod 
Cyng. Evan Thomas Duffryn Road, ddihangfa ffodus. 
Gosodwyd tin o dar ar y tân yn y gegyn ac anghofiwyd 
amdano. Mewn dim roedd y tân wedi lledu a llanwyd y tŷ 
gyda mwg trwchus. Bu’n rhaid galw am gymorth Mr. Bibbs, 
y chimney sweep, i ddiffodd y tân. Roedd tipyn o fwg ond 
bach iawn oedd y difrod. 

TREBANNWS 
Derbyniodd David Sidney Joseph, Trebannws, ddirwy o 1s 
am gludo dryll heb drwydded. Mewn amddiffyniad dywedodd 
Joseph mai dim ond aderyn du roedd wedi ei saethu. 

CLYDACH 
Dan amgylchiadau prudd iawn bu farw Mr Owen Davies, 
Vera Road yn y Mond Nickel Works, fore Gwener. Wedi iddo 
gwblhau ei shift fe’i cafwyd wedi cwympo ar ôl cael epileptic 
fit bu farw o fewn ychydig oriau heb ddihuno. 

GLAIS 
Tric brwnt. Dydd Sul trefnwyd bod bws char-a-banc yn cludo 
aelodau o’r Blaid Sosialaidd i wrando ar y Parch. Herbert 
Dunnico, Liverpool, yn Ystalyfera ond ni ddaeth y motor 
erbyn 2 y prynhawn. Darganfuwyd bod gwrthwynebwyr y 
Sosialwyr wedi canslo’r char-a-banc, ac ail-drefnu’r trip ar 
gyfer y Sul canlynol.  

CWMTWRCH 
Allan o 36 o gystadleuwyr ar yr englyn yng nghystadleuaeth 
yn Eisteddfod Granville (Efrog Newydd) dan feirniadaeth 
“Ieuanfardd” dyfarnwyd mai Mr G. T. Levi (Gweledydd) 
Cwmtwrch isaf oedd yr enillydd. Y testun oedd “Tanforolyn” 
(sub-marine), dyma’r gwaith buddugol: 

Ddinistriol danforolyn - Ilew y don, 
Lleda wae a dychryn;  
Drwg wyliwr o du’r gelyn, 
Greodd diafl gwareiddiad dyn. 

YSTALYFERA 
Cynhelir cyfarfodydd “Y Diwygiad Mawr” yn neuadd Byddin 
yr Iachawdwriaeth yn ystod mis Ebrill. Mae croeso i unrhyw 
un ymuno. Bydd llyfrau emynau yn cael eu darparu.  

ABERCRAF 
Marwolaeth Pencampwr. Claddwyd gweddillion Mr. James 
Williams, y Rheola Arms, ym mynwent Tynycoed dydd 
Gwener. Gwasanaethwyd gan y Parch Lewis Jones. Roedd 
yr ymadawedig yn 62 mlwydd oed ac wedi cadw’r Rheola 
Arms am dros 20 mlynedd. Hyd at yn ddiweddar roedd Mr 
Williams yn un o’r pencampwyr mwyaf amlwg ym myd 
chwaraeon yn Ne Cymru.



 

Mae ‘Abercraf Happy Helpers’ wedi bod yn brysur iawn, yn 
cynnal a threfnu digwyddiadau ar gyfer y Pasg ac mae mwy i 
ddod! Ar Nos Fawrth, 10 Mai, am 6.30 pm, bydd yna noson 
hanes lleol yn Neuadd Les Abercraf, gyda’r hanesydd Tim 
Barrell. Bydd e’n cyflwyno ei lyfr newydd a’u harwyddo ac yn 
arddangos rhai o’r lluniau sydd yn y llyfr. 

Yn ystod y mis nesaf, bydd trefniadau ar gyfer y Jiwbilî yn 
cael eu trafod hefyd, felly, os hoffech chi glywed mwy am y 
trefniadau, cadwch olwg mas am hysbysebion Abercraf Happy 
Helpers ynglyn â 4 Mehefin. 

Gan fy mod i wedi sôn am yr hanesydd lleol Tim Barrell, 
mae’n well i mi ei gyflwyno i chi. Dros y blynyddoedd, mae ei 
ddiddordeb yn yr hanes lleol wedi cynyddu. Ers tua 30 o 
flynyddoedd bu’n casglu hen gardiau post yr ardal. Efallai bod 
rhai ohonoch chi wedi gweld un o’i sioeau ffotograffig. Fel 
dywedais i yn newyddion ‘Abercraf Happy Helpers’ mae Tim 
yn cyhoeddi llyfr dwyieithog, sy’n cynnwys dros gant o luniau 
diddorol o’r ardal rhwng 1894 a 1960, a rhai heb eu gweld o’r 
blaen. 

 
Magwyd Tim yn Ystradgynlais ac maen byw yno o hyd. Mae’n 
fab i’r diweddar John Barrell, hanesydd lleol medrus. Mae Tim 
yn briod â Tracey ac mae dau o blant ganddynt, sef Cameron 
a fu ym Mhrifysgol Caerdydd, a Sheridan sydd wedi graddio o 
Brifysgol Abertawe eleni. 

Ar ôl cael ei addysg gynnar yn Ysgol Gynradd Cynlais ac 
Ysgol Gyfun Maesydderwen, derbyniodd ei addysg uwch ym 
Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Bremen, yr Almaen. 

Ar hyn o bryd, Rhingyll yw Tim gyda Heddlu De Cymru a 
chafodd ei wobrwyo yn 2021 gyda ‘Medal Heddwas y 
Frenhines’ yn Rhestr Anrhydeddu 2021. 

Er hynny, efallai bydd rhai ohonoch chi yn ei adnabod yn 
well, yn ei wisg fel cyhoeddwr y dref, yn canu ei gloch trwy’r 
strydoedd, yn hysbysebu digwyddiadau Ystradgynlais. 

Mae e’n Gristion ac yn aelod ffyddlon yng Nghapel y 
Tabernacl, Ystradgynlais. 

Penderfynodd Tim rannu ei wybodaeth hanesyddol a’i 
gasgliad o gardiau post gyda’r gymuned trwy eu cyhoeddi ar 
ffurf llyfr. Bydd y llyfr ar werth o ganol mis Mai am £15 yr un. 
Os hoffech chi brynu un, archebwch drwy e-bostio Tim ar 
gwasggasgen@yahoo.com neu ffoniwch ar 01639 844754. 

Llongyfarchiadau Tim a phob lwc i ti gyda llwyddiant y llyfr. 

ABERCRAF
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Wel helo’na bawb, shwd ’ych chi gyd erbyn hyn? Gawsoch chi 
Basg hapus? Gawsoch chi wy siocled? Gawsoch chi Creme 
Egg siocled gwyn a brown? Wel nawr te, rhannwch gyda fi os 
gwelwch yn dda! 

Gobeithio cawsoch chi Basg cyffrous, heb ffwdan? 

Ar Nos Sul y Pasg, cynhaliwyd cyngerdd yn Eglwys Sant 
Cynog, Ystradgynlais. Llongyfarchiadau i’r trefnyddion wrth 
iddynt drefnu cyngerdd anhygoel. Da iawn Lucy J. Morgan a’i 
chriw. Diolch i bawb a wnaeth gymryd rhan a phrynu tocynnau. 
Roedd y gyngerdd yn un llwyddiannus dros ben. 

Wrth sôn am Lucy J. Morgan, welsoch chi hi ar y teledu gyda 
Michael Ball? Onid yw gyffrous i weld rhywun o’r ardal ar y 
teledu? Beth sydd nesaf Lucy? Ffantastig dy weld bob tro! 

 

‘Rwy’n siŵr eich bod chi gyd yn edrych ymlaen at weld 
Eisteddfod yr Urdd eleni. Ar ôl dwy flynedd o weld 
cystadlaethau ar y we a’r teledu, heb y cyfle i fod yn rhan o’r 
cyffro a’r awyrgylch, mae’r cystadlu a’r teimlad o fod yn rhan o 
rywbeth mor bwysig. 

Wel, bydd Arthur Wilkinson o Gaehopcyn yn yr Eisteddfod 
ym mis Mai yn y gystadleuaeth canu’r piano. Roedd dau 
ohonynt, sef Arthur Wilkinson a Menna Stevens wedi llwyddo 
yn y gystadleuaeth canu’r piano yn Eisteddfod y Sir, sef 
Brycheiniog a Maesyfed ac felly maent yn mynd ati i gystadlu 
yn yr Eisteddfod yn Sir Ddinbych, Gogledd Cymru.  

 
Yn y llun, mae’r pedwar ohonynt o Ysgol Gynradd Gymraeg 
Dyffryn y Glowyr, Arthur Wilkinson, Carys Stevens, Betsan 
Stevens a Menna Stevens. Betsan oedd y ferch gyntaf i 
gystadlu ar lwyfan Sir Frycheiniog a Maesyfed ers y pandemig 
Covid.  

Llongyfarchiadau i chi gyd a phob lwc yn Sir Ddinbych. 
Cadwch olwg mas amdanynt a disgyblion eraill lleol sydd 

wedi llwyddo cyrraedd Sir Ddinbych. Bydd yr Eisteddfod yn 
digwydd wythnos hanner tymor y Sulgwyn, 30 Mai - 4 Mehefin. 

CWM TAWE UCHAF

CAEHOPCYN

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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CYSYLLTIAD Y PENTREF Â’R WCRÁIN 

Maksym Soroka 

Efallai nid yw’r cyfenw Soroka yn 
gyfarwydd i lawer o drigolion 
Cwmtawe ond i bentrefwyr Ystrad 
mae yn enw sy’n rhan annatod o’r 
gymuned. Rwy’n cyfeirio wrth gwrs i 
deulu’r diweddar Max Soroka a 
gafodd ei eni ym mhentref 
Ivanofrankiwsk yn yr Wcráin cyn 
iddo ymgartrefi yma yn dilyn ei 
briodas ag Ann Jones. Mae’r hyn 
sy’n digwydd yn yr Wcráin yn 
anobeithiol o drist ac mae gweld 
wynebau’r ffoaduriaid wrth iddynt ffoi o’u pentrefi yn olygfa a 
erys yn y cof am byth. A dyma yn gwmws oedd tynged Max yn 
dilyn goresgyniad yr Almaenwyr a’i wlad yn ystod yr Ail Ryfel 
Byd. Pan oedd yn grwt ifanc yn 14 oed cafodd ei wthio yn ddi 
seremoni i mewn i drên ac yna ar ôl siwrnai hir a dyrys 
cyrraedd Bafaria yn yr Almaen. Bu yma am 5 mlynedd yn 
gweithio’n galed ar fferm cyn symud unwaith eto i 
Czechoslovakia yn dilyn ildiad yr Almaenwyr a diwedd y Rhyfel. 
Yn anffodus, ac yn dilyn cyngor ei fam, nid oedd yn ddiogel i 
Max i ddychwelyd i’w fan geni ac felly trodd ei wyneb tuag at 
Brydain Fawr. Ar ôl cyfnod yn Swydd Lincoln symudodd i 
Ystrad Mynach a gweithio yn y pwll glo lleol. Nid oedd y gwaith 
didostur yma yn gyfarwydd iddo ac felly ymlaen a fe i weithio 
mewn chwarel yn Landaroc [Llanddarog] cyn symud i dref 
Abertawe. Mae hanes Max wedi sbarduno trigolion y pentref 
ac mae dros doriad eang o gymdeithasau wedi gweithio’n 
ddyfal i gasglu arian ac adnoddau allweddol er mwyn helpu’r 
ffoaduriaid ac eraill yn yr Wcráin. Diolch yn arbennig i’r Red 
Cross, Corau’r Dathlu a’r Gyrlais, y Clwb Rygbi, Eglwys 
Cwmtawe, y Capeli ac unigolion lluosog y pentref sydd wedi 
rhoi yn hael i’r apêl nodedig yma. Mae teulu Max, sef Ann, 
Michael, Peter ac Andrew yn gwerthfawrogi yn fawr cyfraniad 
haelionus y pentref 
Tuag at yr apêl a bydd y cyfenw Soroka yn aros yn y cof am 
gyfnod hir. Gyda llaw, ni welodd Max ei fam byth eto. 

 
DATHLIADAU MAWR 
Llongyfarchiadau mawr i ddau o drigolion adnabyddus y 
pentref sydd wedi dathlu eu pen-blwydd yn ddiweddar. 
Yn gyntaf, Meurwyn Thomas, Heol Aberhonddu, gŵr ffyddlon 
Elaine a thad cefnogol y diweddar Paul, sydd wedi cyrraedd 
oedran arbennig yn 90 oed. Mae Meurwyn ag Elaine wedi bod 
yn briod am 66 o flynyddoedd ac mae ei merch yng nghyfraith 
Karen a’i hwyres Cari yn meddwl y byd ohonynt. Wrth gwrs, 
mae enw Meurwyn yn gysylltiedig cryf â Chôr y Gyrlais a bu 
wrth ei waith fel Arweinydd talentog a dawnus dros gyfnod o 
38 mlynedd. Cyfraniad sylweddol i’r achos. Mae Meurwyn 
hefyd a chysylltiad clos a band Pres yr Ystrad ac yn dilyn dwy 

YSTRADGYNLAIS
flynedd o Wasanaeth Cenedlaethol ymunodd a’r Ffiwsilwyr 
Brenhinol Cymreig yn yr Almaen. Yna yn dilyn y cyfnod hwn fe 
weithiodd yn ddiwyd yn y maes clerigol yn yr hen Perry Chain, 
y Tic Toc ac yna yn Broome and Wade. I ddathlu’r achlysur 
yma roedd Elaine wedi paratoi bwffe hyfryd yn y tŷ ac roedd 
cyfeillion niferus wedi ymateb i’r gwahoddiad a datgan eu 
teimladau tuag at gyfaill caredig. Yna, i gloi’r dathlu, roedd y 
teulu wedi ymgasglu yn yr Abercrave Inn ac yn ôl yr hanes 
roedd Meurwyn wrth ei fodd yn arwain ystod eang o ganeuon 
pwrpasol. Mae’n amlwg nid yw wedi colli ei ddawn gerddorol. 
Yn ail, rhaid llongyfarch un arall o drigolion Heol Aberhonddu 
sef Marilyn Davis sydd wedi cyrraedd carreg filltir nodedig yn 
ei hanes. Mae Marilyn yn adnabyddus i ni gyd yn y pentref, yn 
gyntaf fel gwraig gariadus y diweddar Hywel ac yna yn fam a 
mam-gu garedig i’w theulu niferus. Yn ôl yr hyn rwy’n clywed 
roedd y bechgyn sef Michael, Ceri ac Wyn wedi trefnu parti 
arbennig iddi yng ngwesty’r Celtic Manor ac yna roedd y dathlu 
wedi parhau yng ngwesty Sant Andrew yn yr Alban. Rhaid cofio 
wrth gwrs bod Marilyn wedi dylanwadu yn fawr ar ddatblygiad 
yr iaith Gymraeg yn y pentref yn dilyn ei swydd fel Athrawes 
Bro cydwybodol. Rwy’n medru eich sicrhau roedd canrannau 
uchel o blant ac athrawon yn edrych ymlaen yn eiddgar i’r dydd 
pan oedd hi yn ymweld â’r ysgolion. Mae Marilyn yn aelod 
ffyddlon yng Nghapel Tabernacl ac wrth ei bodd yn ymweld â’r 
Neuadd Lȇs neu ymuno gyda’i ffrindiau yn grŵp y Blodau. 
Dymuniadau gorau iddi ac mae’n anodd credu ei bod yn 80 
oed. Ble aeth yr amser? 

YR IAITH AR DAITH 
Congratulazioni Italia! Mae sawl rheswm wedi ei gynnig yn 
barod yn dilyn y got yn erbyn yr Eidalwyr - diffyg cyfeiriad, 
gormod o newidiadau a phenderfyniadau anghywir. Ond, faint 
ohonoch chi sy’n sylweddoli bod un rheswm pendant am y fath 
gorchfygiad? Dyma ni. Mae gan yr Eidalwyr mewnwr talentog, 
sef Steven Varney, y Cymro Cymraeg o Grymych, ac er ei fod 
wedi anafu, roedd yn medru cyfieithu cyfarwyddion Cymru [yn 
y Gymraeg wrth gwrs] i’r iaith Eidaleg. Roedd hi’n ddiwrnod 
siomedig i ni’r Cymry ond roedd haul ar y gorwel cyn diwedd y 
nos ac felly Felicitations et Bravo La France! Allez les Bleus. 
Gyda llaw, llongyfarchiadau i gigydd y pentref, Mark Griffiths, 
wrth iddo annog ei gwsmeriaid i archebu cig neu lysiau gan 
ddefnyddio Iaith y Nefoedd. Edrychwch ar y rhestr sydd 
ganddo yn y ffenest. 

LLONGYFARCHIADAU TWYMGALON 
Wel dyma i chi mis o ddathlu. Rwy’n cyfeirio nawr i Ashley a 
Siân Richards, Heol yr Orsaf, sydd newydd ddathlu eu Priodas 
Aur. Meddyliwch am hyn- byw gyda’i gilydd yn hapus a llonydd 
am hanner can mlynedd. Bobol bach. Mae Siân ac Ashley yn 
gyfarwydd iawn i ni ac mae’r ddau wedi cyfrannu’n helaeth tuag 
at addysg plant yr ardal dros flynyddoedd lawer. Mae Siân 
hefyd yn aelod allweddol o Gapel Ainon ac yn wir dyma’r 
lleoliad lle briododd y ddau yn 1972. Mae ganddynt dau o 
fechgyn Jonathan a Huw, merched yng nghyfraith Emma a 
Catherine a phump o wyrion, Ella, Katie, Theo, Charlie ac Alfie. 
A ble i chi’n credu aeth y teulu i ddathlu’r achlysur? Yr ateb- 
mewn gwesty moethus tu allan i Ddinbych y Pysgod ac yn ôl y 
sôn cawsant amser hyfryd yng nghwmni ei gilydd. 
Llongyfarchiadau mawr a dymuniadau gorau am y dyfodol wrth 
bawb yn y gymuned.  

CROESO MAWR 
Llongyfarchiadau mawr i Wyn a Gaynor Richards, Llys 
Ynysgedwyn, wrth iddynt estyn croeso i’w ŵyr bach newydd. 
Ganed Harri Rhys yn Christchurch Seland Newydd ac mae ei 
fam Nia, ei dad Jonathan a’i chwaer fach Martha wedi dwli wrth 
iddynt croesawi’r bachgen bach annwyl i’w plith. Mae Jonathan 
yn rhan o dîm hyfforddi’r enwog Crusaders ac rwy’n siŵr mae’r 
cwestiwn wedi codi yn barod ynglŷn â dyfodol Harri Rhys - ai 
cynrychioli Cymru neu’r Crysau Duon? Mae Wyn a Gaynor yn 
edrych ymlaen yn awchus i gwrdd â Harri cyn bo hir ac yn ôl 
pob sôn mae’r bagiau wedi pacio’n barod. Mwynhewch y daith 
a’r dathlu. 



CYMANFA GANU TAWE, NEDD A CHRAI  

 
Mawr yw’r diolch i Rhodri Phillips, Maes y Gorof, am drefnu 
Cymanfa Ganu o Fawl yng Nghapel Soar Pontardawe yn 
ddiweddar. Rhodri wrth gwrs yw Cydlynydd Eglwysi Tawe, 
Nedd a Chrai ac mae wedi bod yn ddiwyd iawn yn trefnu’r 
achlysur nodedig yma. Diolch yn arbennig i’r arweinydd gwadd 
D. Huw Rees a gafodd y gorau allan o’r gynulleidfa a hefyd i’r 
maestro ei hun, Mark Williams a oedd ar ei orau yn arddangos 
ei sgiliau cerddorol niferus. Rhaid talu teyrnged hefyd i ddau o 
flaenoriaid blaenllaw Capel Soar, sef Sioned Williams, Aelod 
Seneddol am lywyddu, a’i gŵr yr Athro Daniel Williams am ei 
fyfyrdod. Roedd pawb oedd yn bresennol wedi mwynhau’r 
achlysur yn fawr iawn ac yn edrych ymlaen yn awchus i’r 
Gymanfa nesaf. Gyda llaw roedd y gynulleidfa wedi cyfrannu 
swm o £472 tuag at yr apêl i gefnogi trigolion y Wcráin. 
Ardderchog. Yn olaf, diolch i aelodau Capel Soar am y croeso 
twymgalon. 

 

PENBLWYDD ARBENNIG 
Roedd 9 Ebrill yn ddiwrnod mawr ac yn ddydd o lawen chwedl 
yn hanes Rhian Lewis, Clare Road oherwydd ar y Sadwrn 
arbennig hwnnw roedd yn dathlu pen-blwydd nodedig yn 90 

oed. Yn ôl y disgwyl, am fod Rhian 
mor adnabyddus a phoblogaidd, 
cyrhaeddodd llawer o gyfarchion a 
blodau ei haelwyd glyd a chynnes 
ym mhen ucha’ Ystalyfera. 

Roedd ei phen-blwydd yn gyfle 
i’w theulu ddod ynghyd i ddathlu’r 
achlysur ac i wneud y dydd yn un 
cofiadwy a bendithiol i Rhian. 

Mae Rhian gyda’r ffyddlonaf 
ymhlith aelodau’r Wern ac mae’n 
weddus a phriodol ein bod ninnau, 
fel cyfeillach, yn estyn 

llongyfarchion gwresog ati gan ddymuno y caiff nerth ac iechyd 
i gadw’n sionc a heini am flynyddoedd lawer. 

COFIO’N DYNER AM BESS 
“Bess” oedd hi i bawb oedd yn ei 
hadnabod er taw ei henw llawn oedd 
“Mary Elizabeth Thomas” o 
Glanyrafon, Ystalyfera. A gyda 
thristwch mawr y clywsom fod Bess 
wedi ymadael â ni yn ddiweddar. 

Person teulu oedd Bess yn anad 
dim, yn wraig ddefodol i’w hanwylyd 
John Gerwyn, yn fam a mam yng 
nghyfraith gariadus i Margaret a Billy, 
ac i Gerwyn a Freda ac yn fam-gu a 
hen-famgu balch iawn i’w theulu 
annwyl. Merch ffarm, yn enedigol o barthau uchaf Cwm Tawe 
oedd Bess ac fe’i haddysgwyd yn lleol. Gweithiodd mewn sawl 
man nes cyrraedd y DVLA ac yno y bu tan ymddeol. Cofiwn 

YSTALYFERA

amdani fel cyfeilles oedd â diddordeb mawr mewn coginio, tyfu 
a threfnu blodau ac, yn rhyfedd, mewn mathemateg. 
Gwasanaethodd Capel Caersalem, fel ysgrifenyddes ddiwyd 
a chydwybodol am nifer o flynyddoedd, cyn ymaelodi yn 
Beulah, wedi i’r achos ddod i ben. 

Treuliodd bywyd llawn iawn hyd at dair blynedd yn ôl ond er 
gwaethaf y cariad a’r gofal mawr derbyniodd gan ei theulu, ac 
yn ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot ymadawodd 
yn dawel a’n glannau a llithrodd yn dangnefeddus i ddyfroedd 
dyfnach a llonydd gan adael ei theulu i hiraethu ar ei hol. 

Diolch am y cyfan oll roedd Bess yn golygu i’w theulu ac am 
y parch eithriadol oedd ganddi tuag at bawb. Braint, yn wir, 
oedd cael ei hadnabod a threulio amser yn ei chwmni. 

CYDNABOD A RHOI DIOLCH AM FYWYD JOHN GILBERT 
Gwyn fyd y gŵr nad yw wedi anghofio pwy ydyw, ac o ble y 
daeth. Cyfaill fel yna oedd y brawd 
John Gilbert Evans. Er iddo symud o 
fro ei enedigaeth lawer blwyddyn yn 
ôl, cynnyrch ei filltir sgwâr oedd John 
Gilbert ac adlewyrchai yn ei fywyd 
bod dydd werthoedd y gymuned y 
trwythwyd ynddynt. 

Ganwyd a magwyd John Gilbert 
yn Ystalyfera, unig blentyn Idris a 
Harriet Ann. Addysgwyd yn lleol ac ar 
ôl gadael Ysgol Ramadeg Ystalyfera 
cafodd ei dderbyn fel myfyrwyr ym 
Mhrifysgol Aberystwyth. Rhagorodd yn y Gymraeg a 
pharhaodd fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ôl 
cwblhau ei gwrs bu’n ddiwyd iawn ar hyd ei yrfa yn y byd 
addysg, fel athro a darlithydd. Yn goron ar ei yrfa, ac yn 
haeddiannol iawn, fe’i apwyntiwyd yn Bennaeth ar yr Adran 
Astudiaethau Addysgiadol ym Mhrifysgol Casnewydd ac yno y 
bu. Roedd yn uchel ei barch gyda’i gyd-ddarlithwyr a’r 
myfyrwyr. 

Mae’n werth nodi y gwahoddwyd John Gilbert i ymuno a’r 
grŵp ymchwil a sefydlwyd gan Llafur Cymru ym 1969 i gasglu 
tystiolaeth i’r Comisiwn Brenhinol ar gyfer Cyfansoddiad 1969-
73. 

Tua’r un adeg, ym 1970, ymgyrchoedd yn daer fel 
ymgeisydd y Blaid Lafur yng Ngorllewin Fflint yn yr Etholiad 
Cyffredinol y flwyddyn honno. 

Yn ystod ei yrfa ddisglair llwyddodd John i gyhoeddi tri llyfr 
a wnaeth argraff ddofn iawn ar feddyliau pobl Cymru, sef 
‘Labour and Devolution in Wales’, ‘Devolution in Wales’ ac yn 
drydydd ‘Llyfr Hwiangerddi’ y Dref Wen. Mae’r casgliad hwn o 
hwiangerddi yn cael ei hwn yn cael ei ystyried fel yr un mwyaf 
moethus a chynhwysfawr sydd wedi ei grynhoi erioed a hynny 
er clod i drylwyder John Gilbert. 

Mae’n briodol ac yn weddus ein bod yn cydnabod ac yn rhoi 
diolch am fywyd John a hynny am ddau reswm. Yn gyntaf, am 
ei fod yn un ohonom ni a’i wreiddiau wedi eu plannu’n ddwfn 
yn nhir Cwm Tawe. Yn ail, am ei fod wedi gwneud defnydd 
ardderchog o’i ddoniau amlwg i wasanaethu’i genedl. A 
gwnaeth hynny mewn llawer dull a modd sy’n tystio’n hyfryd 
i’w rinweddau arbennig fel gŵr bonheddig a diymhongar ac fel 
addysgwr ysbrydoledig. Ymadawodd John Gilbert a’n glannau 
ar 21 Chwefror. Mawr yw ein cydymdeimlad â Marian a Rhodri 
a’r cysylltiadau oll yn eu colled a’u hiraeth ar ôl un mor annwyl 
yn eu golwg ac, yn wir, pawb a gafodd y fraint o’i adnabod. 
 

 
FFARWELIO A DIOLCH 
Diolch gwresog a didwyll i Mrs Carole Jones, sydd wedi 
gohebu i Llais ers dros bum mlynedd ar hugain. Daw ei 
chyfnod i ben y mis hwn. Diolch iddi am ei holl waith caled dros 
y blynyddoedd a dymunwn seibiant haeddiannol iddi! 

CWMLLYNFELL
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LLONGYFARCHIADAU 
Mae dau bâr wedi dathlu priodas ddiemwnt ddiwedd mis 
Mawrth, sef Mr William a Mrs Carole Jones, Pen y Bryn a Mr 
Malcolm a Mrs Gloria Norman, Nantlais. Llongyfarchiadau 
iddyn nhw. 

Llongyfarchiadau hefyd i Jayden Knight, Heol Harris, ar gael 
ei ddewis i farchogaeth dros Gymru dan 15. Y cam nesaf fydd 
cystadlu’n rhyngwladol ac yna ym mhencampwriaethau Ewrop, 
a gynhelir yng Nghas-gwent eleni. Pob lwc iddo. 

 
Mae dwy o ferched y pentref, Tirion Bevan ac Emily Mason, yn 
aelodau o Seindorf Bres Cwmtawe a fu’n fuddugol yng 
nghystadleuaeth trydedd adran Cymru yn Neuadd y Brangwyn, 
gydag wyth band yn cystadlu. Ymlaen â nhw i gystadleuaeth 
yn Cheltenham ym mis Medi - pob lwc! 

Llongyfarchiadau i Llian Llewelyn, Kieran Evans a Martin 
Harries, a enillodd bencampwriaeth triawdau bowls mat byr yn 
Llandrindod ddydd Sul, 3 Ebrill. 

 
Y WCRÁIN 
Cynhaliwyd bore coffi yn y Neuadd ddydd Gwener, 1 Ebrill. 
Cafwyd bore prysur, gyda stondinau llyfrau, teisennod a 
nwyddau. Codwyd £844 at apêl y Groes Goch ar gyfer yr 
Wcráin. 

RYGBI 
Pob hwyl i Morgan Morse a Rhodri Lewis wrth chwarae rygbi 
dros Gymru dan ddeunaw yng Ngŵyl y Chwe Gwlad.  
Rhoddwyd cyfle newydd i blant y pentref yn ddiweddar wrth i 
chwaraewyr dan saith ac wyth oed groesawu Abercraf ac 
Ystradgynlais i chwarae ar y Bryn am y tro cyntaf. Gobeithio 
bydd y fenter newydd yn llwyddiant mawr.  

CLEIFION 
Gwellhad buan i Mrs Marlene Jenkins, Heol Daniel, sydd wedi 
bod yn yr ysbyty ar ôl cwympo gartref.  

YSGOL GYNRADD GYMRAEG CWMLLYNFELL 
AGORIAD SWYDDOGOL EIN MEITHRIN A DOSBARTH 
NEWYDD 
Roedd 25 Mawrth yn ddiwrnod bythgofiadwy yng 
Nghwmllynfell wrth i ni gael y pleser mwyaf o groesawu Jeremy 
Miles, AS, ein Gweinidog Cymraeg ac Addysg, atom ar gyfer 
agoriad swyddogol ein Meithrin a dosbarth newydd. 

Cafodd ein Prif Swyddogion o Flwyddyn 6, Laila Jones a 
Rhys Jones y fraint o groesawu ein gwesteion i’r agoriad ac 
roedd yn amlwg i bawb, pa mor falch oedd y ddau ohonynt a’u 
cyfoedion o’u hysgol a’i chyfleusterau newydd. Aeth y 
prynhawn yn ei flaen yn llwyddiannus, gyda chanu hyfryd gan 
blant yr ysgol, sgwrsio a mwynhau teisen a dishgled.  

 
Braf oedd gweld yr ysgol yn byrlymu gyda phawb yn ymgynnull 
i ddathlu’r prosiect anhygoel yma i ehangu a moderneiddio 
Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmllynfell gyda darpariaeth cyn-
ysgol cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf, yn ogystal â dosbarth 
newydd sbon o’r radd flaenaf. Diolch yn fawr iawn i bawb oedd 
ynghlwm â’r prosiect o’r dechrau i’r diwedd, ac edrychwn 
ymlaen at fwynhau’r cyfleusterau gwych yma am flynyddoedd. 

Am fwy o wybodaeth am ein Meithrin dwy, tair oed, 
cysylltwch â Helen Williams, Arweinydd y Cylch, gan ffonio’r 
ysgol ar: 01639 830630 neu e-bostiwch: 
yggcwmllynfell@npt.school  

ENILLYDD CYSTADLEUAETH I DDYLUNIO BATHODYN 
EIN MEITHRIN NEWYDD 
Llongyfarchiadau enfawr i Llian 
Williams, disgybl Blwyddyn 3 ar ennill 
cystadleuaeth dylunio bathodyn ein 
Cylch Meithrin Newydd. Roedd Llian 
wrth ei bodd i weld ei chynllun ar giât 
y Meithrin ac yn fwy hapus byth, wrth 
sylweddoli y byddai’r plant bach yn 
gwisgo ei bathodyn hyfryd yn y dyfodol 
agos. Da iawn ti. 

YMWELIAD BLWYDDYN 5 A 6 I SIOE YSGOL YSTALYFERA 
BRO DUR YN THEATR CHISWELL 
Cafodd Blynyddoedd 5 a 6 y fraint o fwynhau sioe arbennig a 
gweithdy gan ddisgyblion talentog Ysgol Ystalyfera Bro Dur yn 
eu theatr newydd sbon, Theatr Chiswell yn ddiweddar. Diolch 
yn fawr iawn am y gwahoddiad ac am roi profiad gwych i’n 
disgyblion. Cafodd pob un ohonynt brynhawn arbennig iawn. 

GŴYL RYGBI YSGOLION CYNRADD, YSTRADGYNLAIS 
Pleser oedd derbyn gwahoddiad i ymuno mewn Gŵyl Rygbi 
ysgolion lleol ar gae rygbi Ystradgynlais, yn ddiweddar. Er ein 
bod yn ysgol fach i gymharu â rhai o’r ysgolion eraill, nid oedd 
hyn wedi ein rhwystro rhag gwneud yn arbennig o dda, wrth i’r 
bechgyn, yn ogystal â’r merched dangos dewrder, cyflymdra, 
sgil, gwaith tîm ac yn bennaf oll, sbortsmonaeth gwych ar y 
cae. Chwaraewyd nifer o gemau yn erbyn sawl ysgol wahanol 
a hyfryd oedd gweld pob un ohonynt yn cael cyfle gyda’r bêl 
ac yn taflu eu hunain mewn i bob gêm gyda chymaint o 
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frwdfrydedd a mwynhad. 
Roedd wynebau pob un o’n chwaraewyr yn dweud y cwbl 

wrth iddynt dderbyn eu medalau ar ddiwedd yr Ŵyl. Diolch yn 
fawr iawn i bawb wnaeth drefnu’r achlysur arbennig yma, 
edrychwn ymlaen yn fawr iawn at fod yn rhan o ddigwyddiad 
tebyg yn y dyfodol agos. 

 

 
Y TABERNACL 

PRIODAS YN SLOFENIA 
Llongyfarchiadau i Amy Williams, wyres Marion a Malcolm 
Stoneman ac Aaron ar eu priodas ger Llyn Bled yn Slofenia ar 
13 Ebrill - achlysur i’w drysori’n sicr gan y teulu a’r ffrindiau a 
fu’n dathlu gyda hwy. Athro yw Aaron tra bod Amy yn 
gyfarwyddwraig ddawns yng Nghastell-nedd, ac maent wedi 
ymgartrefu yng Nghorseinon. Ein dymuniadau gorau iddynt ar 
gyfer y dyfodol. 

 
CYDYMDEIMLAD 
Estynnwn ein cydymdeimlad a Nina Davies, cyfnither Jill 
Edwards, Heol Aberhonddu, ar golli ei gwr Lloyd Davies ar 8 
Ebrill. Mae Nina yn ymuno a ni’n gyson yng nghymdeithas 
Ruth a Naomi. Cynhaliwyd angladd Lloyd ar 25 Ebrill yn 
Amlosgfa Abertawe. 

DIOLCH 
Diolch i’r Parchedig Clive Williams a Susan am ein harwain yn 
ystyrlon dros gyfnod y Pasg, a’n dymuniadau gorau i Clive wrth 
iddo deithio i Sbaen i ail-gwrdd a’i rhieni yng nghyfraith wedi 
absenoldeb hir oherwydd y pandemig. 

GWASANAETHAU MIS MAI 
  8: Capel Soar - Cymorth Cristnogol 
15: Clive Williams - Cymundeb 
22: Clive Williams 
29: I’w lenwi 

PONTARDAWE

SOAR 

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

Pregethwyr Mis Mehefin am 10.30 pm 
  5: Mrs Myfanwy Owen 
12: Mr Mansel Jones 
19: Mr Rhodri Phillips 
26: Y Parchg Steffan Jones 

Ar Nos Iau, 14 Ebrill cynhaliwyd Cymanfa Ganu Diolchgarwch 
yn Soar o dan arweiniad D. Huw Rees gyda Mr Mark Williams 
yn cynorthwyo ar yr organ a gyda dros gant o bobl yn 
bresennol cafwyd noson hyfryd o ganu. Llywydd y noson oedd 
Sioned Williams AS a chafwyd myfyrdod gan yr Athro Daniel 
G. Williams, y ddau yn flaenoriaid yn Soar. Diolch i Rhodri 
Phillips am drefnu’r Gymanfa. Codwyd £472 tuag at apêl 
Wcráin. 

 
MERCHED Y WAWR 
Ar ôl darllen y llyfr penigamp “Sgythia” ar fywyd John Dafis, 
Mallwyd gan y Parchg Gwynn ap Gwilym yn y Cylch Darllen 
gofynnwyd i’r Parchedig John Walters ddod atom i ddatrys 
dryswch termau’r Eglwys. Dechreuodd ei yrfa yn yr Eglwys yng 
Nghymru wrth iddo fod yn gurad ym Mhontardawe am dair 
blynedd. Eglurodd i ni strwythur y weinidogaeth driphlyg, sef 
curad, ficer neu reithor ac esgob mewn modd diddorol yn llawn 
hiwmor. 

Dangosodd ffacsimili o Feibl William Morgan a’r Llyfr 
Gweddi Gyffredin a hefyd enghreifftiau bychain iawn o rain. 

 
Diolch iddo am brynhawn addysgiadol iawn ac yn wir roedd 
wedi datrys dryswch termau’r Eglwys yn gampus. 

Mae prosiect y Llywydd Cenedlaethol Jill Lewis yn seiledig 
ar y thema “Cerdded, Cerdd a Chynefin” ac rydym wedi cael 
sesiynau ardderchog dros Zoom yn ddiweddar, megis Blodau 
Gwyllt a Byd Natur - Bethan Wyn Jones Hanes Bwydydd 
Traddodiadol Cymreig - Carwyn Graves Cwrs plannu 
planhigion - Carol Garddio 
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CYMDEITHAS HANES CWM TAWE 
Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Cwm Tawe dros ddeugain 
mlynedd yn ôl ac ers hynny mae wedi hyrwyddo a gwarchod 
agweddau amrywiol o hanes lleol y Cwm. Hon oedd y 
gymdeithas hanes gyntaf yng Nghwm Tawe ac mae wedi cael 
ei holynu gan nifer eraill o gymdeithasau tebyg. Mae’r 
gymdeithas nawr yn canolbwyntio ar hanes Pontardawe a’r 
pentrefi cyfagos. 

Cynhaliwyd cyflwyniadau darluniadol misol yn y gorffennol 
yng Nghanolfan y ‘Cross’ ond newidiwyd y lleoliad i’r Ganolfan 
Treftadaeth ym Mhontardawe. Mae’r lleoliad hwn yn fwy addas 
o ran mynediad i bobol o fewn ein cymunedau sydd ag 
anableddau. 

Oherwydd cyfyngiadau covid dros y ddwy flynedd ddiwethaf, 
doedd dim cyflwyniadauna sgyrsiau wedi’u cynnal. Y gobaith 
yw y bydd rhaglen lawn o weithgareddau’r Gymdeithas yn ail-
ddechrau ac yn cynnwys teithiau cerdded dan arweiniad 
arbenigwyr ac ymweliadau i lefydd o ddiddordeb yn lleol. 

Mae’r Gymdeithas yn cyhoeddi dau gylchlythyr bob 
blwyddyn sy’n cynnwys erthyglau gwych ac eitemau o 
ddiddordeb lleol. Mae copïau o’r rhain ar gael yn y Ganolfan 
Treftadaeth neu drwy gysylltu â Steve Williams ar 01792 
862632 ac e-bost - stephenwilliams330@btinternet 

Hefyd, mae’n bosib gweld newyddion y Gymdeithas ar 
Facebook ac ar ei gwefan. Mae angen diweddaru’r wefan ac 
maent yn awyddus i ddarganfod gwirfoddolwr i ymgymryd â’r 
dasg! 

Bydd croeso cynnes i bawb ymuno â Chymdeithas hynod o 
ddiddorol a gweithgar! 

Steve Williams 

MOUNT ELIM 
Ar ôl dros ddegawd ar 
gau fe ail-agorwyd 
drysau Mount Elim ym 
mis Mai 1982. Bydd nifer 
ohonoch yn cofio Dr Ken 
Barker a David 
Sercombe a gafodd y 
weledigaeth wreiddio o’i 
ail-agor. Eleni felly mae 
Eglwys Efengylaidd 
Mount Elim yn dathlu 40 mlynedd o fodolaeth ac i ddathlu’r 
achlysur mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu. Croeso 
cynnes i chi i ymuno â ni yn y dathliadau. Cysylltwch â’r 
gweinidog, Steffan Jones, am ragor o wybodaeth - 
steff.jones1980@gmail.com - 07872077403 

Dydd Sadwrn, 7 Mai, 11.00 am - 3.00 pm. Bydd yr eglwys 
ar agor, gydag arddangosfa o luniau a hanesion o’r 40 
mlynedd, cyfle i rannu atgofion, ac i drafod a gweddïo os 
hoffech hynny. 

I’r plant, bydd castell bownsio, paentio wynebau a ‘hot dogs’ 
ar y lawnt! 6.30yh Bydd ein cyn weinidog, y Parchg Ian Parry, 
yn arwain gwasanaeth o ddiolchgarwch. 

Dydd Sul, 8 Mai. Bydd Ian Parry yn arwain y gwasanaeth 
am 10.30 am, i’w ddilyn gan ginio capel, a neges fer a chyfle i 
holi Ian am ei ffydd a’i brofiadau 1.30 pm. 

Y GANOLFAN DREFTADAETH 

DIGWYDDIADAU MAI: 
Arddangosfa o waith celf yr arlunydd Paul Lewis, 5 - 26 Mai. 

 

Cynhelir Ffair Grefftau y tu allan i’r Ganolfan ar y buarth ar 
Sadwrn cyntaf pob mis rhwng 10 - 1. 

Y nesaf ar 7 Mai. 
Bydd Criwr (Town Cryer) Dwyieithog Pontardawe yn ymarfer 

ei ddoniau lleisiol ym mhob un o’r ffeiriau. Bydd cyfle i’w glywed 
y tu allan i’r Ganolfan Celfyddydau yn y dref am 10 am ac yna 
yn y Ffair Grefftau am 10.30. Mae croeso i ddarllenwyr Llais 
anfon ceisiadau i’r Ganolfan i gael achlysuron arbennig eu 
cyhoeddi ganddo - penblwyddi, canlyniadau arholiadau, 
genedigaeth babi, canlyniadau chwaraeon ayb. 

Bydd aelodau Eglwys Sant Pedr, Pontardawe yn cynnal 
boreau coffi pob bore Iau rhwng 10 ac 1. 

Hefyd bydd boreau coffi yn cael eu cynnal gan Gangen 
Pontardawe o’r Lleng Prydeinig Brenhinol ar ddydd Mercher 
11 a 18 Mai. 

Croeso cynnes i bawb! 

CARWYN (JAMES) 
Daeth y ddrama un dyn i Ganolfan y Celfyddau ym mis Mawrth 
a braf oedd cael ein hatgoffa am y cymeriad hoffus o 
Gefneithin. Cofir amdano fel athro, hyfforddwr rygbi, darlledwr 
a chenedlaetholwr brwd ac er iddo lwyddo yn y meysydd yma 
cafodd ei siomi gan ei gyd-Gymry. 

Lleolir y ddrama yn ystafell wely gwesty yn Amsterdam, 
ychydig cyn ei farwolaeth annhymig ym 1983 ac yno mae 
Simon Nehan yn portreadu’r cymeriad cymhleth sy’n edrych 
nôl dros ei fywyd. 

Ysgrifennwyd y sgript gan Owen Thomas a chyfarwyddwyd 
gan Gareth Bale, ac o fechgyn Pontardawe. 

Cafwyd perfformiad gwych gan Simon a chyfle ar ddiwedd 
y perfformiad i drafod, gyda Gareth, Simon ac Alun Gibbard, y 
person arbennig hwn na chafodd y parch haeddiannol. 

 
Gareth Bale (Cyfarwyddwr), Simon Nehan ac Alun Gibbard, 

cofiannydd Carwyn 

 

PEN-BLWYDD ARBENNIG 
Ar Fawrth 6 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 tan gau’r capel. Mae 
ganddi hi a’i gŵr 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 am ginio 
yng Ngwesty’r Cawdor yn 
Llandeilo. 

YR ALLT-WEN

Mount Elim yn yr 80au 
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CYDYMDEIMLAD 
Yn 91 mlwydd oed bu farw Margaret Flook, Quarr Road, 
Pontardawe. 

Ganed hi yn Orchard Street, Pontardawe cyn symud i Dyle’r 
Alltwen. Ar ôl priodi ei gwr Desmond ymgartrefon yn Quarr 
Road, Pontardawe. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Fabanod 
Pontardawe, Ysgol Gynradd yr Allt-wen ac Ysgol Ramadeg 
Pontardawe . 

Bu’n gweithio yn siop y fferyllydd T. J. Morgan am 
flynyddoedd maith ac yn ysgrifenyddes yn Ysgol Gymraeg 
Pontardawe ac ysgolion cynradd yr Allt-wen a Rhos ac yna yn 
gweithio yn Llyfrgell Pontardawe. 

Roedd yn ffyddlon iawn, yn ddiacon ac ymddiriedolwraig yn 
Adulam, Eglwys y Bedyddwyr, Pontardawe cyn ei datgorffori 
ac yna ymaelodi yn yr Allt-wen lle’r oedd Desmond ei gwr yn 
drysorydd a bu’n aelod ffyddlon a gweithgar iawn ac yn 
cyfrannu yn helaeth i sawl elusen. 

Yn berson ystyriol a chyfeillgar roedd Margaret yn 
ddarllenwraig frwd, hoff o goginio a theithio, yn enwedig mynd 
a’i hwyrion Annest a Rhys ar fordeithiau. Bu yn aelod ffyddlon 
a gweithgar iawn o Ferched y Wawr hefyd. 

Y Parchedig Clive Williams oedd yn gyfrifol am yr oedfaon 
angladdol yn y Capel a’r Amlosgfa, a hynny gydag urddas yn 
absenoldeb gweinidog Margaret, y Parchedig Gareth Morgan 
Jones, a darllenodd neges oddi wrtho yn son am ffyddlondeb 
Margaret. Cafwyd darlleniad gan y Gwir Barchedig Ganon 
Michael Flook, cyn Deon Eglwys Gadeiriol Sant Joseff, 
Abertawe, un o brif offeiriaid, uchel ei barch yn yr Eglwys 
Gatholig yn Abertawe. Cyflwynwyd yr emynau gan y Parchedig 
Peter M. Thomas, Aberystwyth, cyn-Ysgrifennydd Cyffredinol 
Undeb Bedyddwyr Cymru. 

Diolch i Mark Williams oedd yn adnabod Margaret am ei 
wasanaeth wrth yr organ yn absenoldeb D. Huw Rees. 

Yn yr Amlosgfa rhoddwyd darllenwyd cerdd gan y Canon 
Michael Flook ac offrymwyd y weddi gan y Parchedig Ddoctor 
Desmond Davies, cyn weinidog Tabernacl, Eglwys y 
Bedyddwyr, Caerfyrddin. 

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda’i merched Susan a 
Judith, ei meibion yng nghyfraith Vaughan a Wyn, ei hwyrion 
Annest a Rhys a’i briod Rhiain a’i brawd Jeffrey yn eu hiraeth. 

Y PASG 
Dros adeg y Pasg cynhaliwyd dwy oedfa gymun yn y Capel - 
ar Wener y Groglith a Sul y Pasg, wrth i ni wrando ar ddwy 
bregeth gref a bendithiol gan ein gweinidog y Parchedig Gareth 
Morgan Jones. 

Ar Sul y Pasg cafwyd darlleniadau gan Matthew Phipps a 
Nia Johns (Soar-Maesyrhaf), ac Angharad Naylor (George 
gynt) a Rachel Davies (Yr Allt-wen), a da oedd croesawu 
aelodau o Soar-Maesyrhaf ac Ebeneser, Rhos i’n plith. Diolch 
i Huw Rees, ein horganydd am ei fewnbwn addas arferol. 
Ar ôl yr oedfa cawsom gyfle i gymdeithasu gyda’n gilydd dros 
dishgled o de. Yna aeth rhai o’r aelodau i’r Butchers i fwynhau 
cinio, a diolch i Delma James am drefnu. 

DYLANADWRAIG  
Yn ddiweddar ymddangosodd Cath Weller, merch ieuengaf 
Louvain a David Lewis mewn erthygl yn y Sunday Times. Yn 
50 mlwydd oed teimlodd ei bod yn ordew ac felly dechreuodd 
ymchwilio i ffyrdd o leihau ei phwysau. 

Erbyn hyn mae wedi colli 2 stôn 10 pwys ac wedi newid ei 
ffordd o fyw yn gyfan gwbl. Yn ei hamser sbâr mae’n 
ddylanadwraig ffasiwn a ffordd o fyw @mrsaddtobasket ar 
Instagram. Hefyd mae’n llysgennad i Alicat Jewellery, Balance 
Me skincare a’r cwmni ffasiwn Wyse. 

Mae Catherine yn gyfarwyddwraig eiddo masnachol i’r 
Gymdeithas Dai Pobl ac yn byw yn y Mwmbwls gyda’i gwr 
Matt. 

Cofiwn Catherine yn aelod ffyddlon o Ysgol Sul Y Capel 
slawer dydd a hithau â’i llais canu soniarus. 

Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Gymraeg Pontardawe, Ysgol 
Gyfun Ystalyfera a Phrifysgol Bryste. 

 
AFAL-Y-GRAIG 
Mae yna fenter newydd ar y gweill ar gyrion Rhos. Bwriedir 
plannu perllan o goed ‘fale ar ddarn o dir rhwng Rhos a 
Fforestgoch er mwyn cynhyrchu seidr organig. Y cwmni, Afal 
y Graig, yw’r unig gwmni seidr sydd â pherllan ei hun ac sydd 
hefyd yn cynhyrchu ac yn ei boteli. Mae’n fwriad gan y cwmni 
ddarparu cyfleoedd yn y dyfodol i ymwelwyr wersylla ar y safle, 
i ddysgu sut mae’r seidr yn cael ei gynhyrchu ynghyd â blasu’r 
cynnyrch. Pob lwc i fenter newydd gyffrous! 

 
RUM & CO. 
Ar ôl llwyddiant ysgubol tŷ bwyta Scrum yng Nghlwb Rygbi 
Pontardawe, mae Danny Dyer o Rhos wedi symud ‘mlaen at 
fenter newydd uchelgeisiol. Agorwyd Rum & Co. y mis diwethaf 
ar Stryd Fawr Pontardawe ac mae’r bwyd Mecsicanaidd a’r 
coctels amrywiol a weinir yno yn hynod boblogaidd. Da yw 
gweld bachgen lleol yn mentro ym myd busnes a hynny yn ei 
gynefin. 

PRIODAS 
Llongyfarchiadau i Catrin Abraham a Steffan Lloyd o Heol 
Alfred Wallace, Rhos ar eu priodas yng Ngwesty’r Brenin 
Arthur, Gwŷr, yn ddiweddar. Hyfryd yw gweld dau a anwyd ac 
a fagwyd yng Nghwmtawe yn uno mewn priodas. 
Llongyfarchiadau mawr iddynt! 

 
SARON 
15 Mai: Y Parchg Carey Jones 

Da oedd cael Gethin a Caroline Rees yn y gwasanaeth mis 
diwethaf. Maent yn byw yng Nghaint (Kent) ond chafodd 
Gethin ei fagu ym mhentre’ Mynachlog Nedd. Tua naw 
mlynedd yn ôl prynasant hen gapel Saron lle mae ei fam-gu 
a’i dad-cu wedi eu claddu. 

Mae Jean Williams wedi bod yn anhwylus ers peth amser 
ond mae’n dechrau gwella. 

LLONGYFARCHIADAU 
Ganwyd mab bach, Ellis William, i Steffan a Carys, ŵyr cyntaf 
David a Gaynor Tubb, Waun Penlan. Maent yn byw ar y Rhos, 
Pontardawe. 

CAPEL Y BARAN 
Braf ar Sul gweddol fwyn ddechrau Ebrill oedd croesawu nifer 
o ffrindiau a ymunodd gyda ni yn yr oedfa. Hyfryd hefyd, oedd 
croesawu, am y tro cyntaf, Dyfnallt Morlais Owen i’n harwain. 
Cawsom oedfa fendithiol iawn wrth iddo ein harwain ar daith 
trwy’r Grawys i’w benllanw wrth y bedd gwag yng ngardd Joseff 
o Arimathea. Beth mae’r Grawys yn ei olygu heddiw? Odi e’n 

RHYDYFRO

RHOS A GELLI-NUDD
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golygu fwy nag wyau lliwgar a chwningod siocled. Symbolau 
yw’r rhain o’r dathliad paganaidd Eostre, Duwies 
Ffrwythlondeb. Gŵyl i ddathlu dyfodiad y gwanwyn ac adfywiad 
y cread yw hwn. Yn ôl erthygl yn y Guardian nid yw’r Pasg o 
bell ffordd yn cyfrannu gymaint i’r economi a’r Nadolig a hyd 
yn oed Sul y Tadau. “According to the CBI, Easter is committing 
a dereliction of its cultural duty to the economy.“ (Goddefwch y 
Saesneg.) Gofynnodd gweithredwr “executive” y FTSE 100 
“did Jesus die for nothing?” Wel beth bynnag dywed dynion, y 
gwir yw bod Iesu’n fyw heddi, fel y cana E. Cefni Jones “gwelir 
myrdd yn cilio ymaith at allorau duwiau gau; cododd Iesu i 
wirionedd gorsedd fydd.” 

 
Eifion Walters yn dysgu ychydig o hanes yr ardal i rai o 

ddisgyblion Ysgol Gymraeg Pontardawe. 

Hyfrydwch pur oedd croesawu tua hanner cant o blant Ysgol 
Gymraeg Pontardawe, ynghyd â’u hathrawon ar ddiwrnod 
digon diflas. Golygfa fythgofiadwy oedd gweld llawr y capel yn 
llawn o blant disgybledig a’u canu bywiog yn atsain o gwmpas 
y muriau hynafol. 

 
Wedi seibiant yn y capel gadawon a cherdded i Garn Llechart 
am fod y plant yn astudio cyfnod y Celtiaid. 

Bydd oedfa mis Mai o dan ofal y Parchg Clive Williams, mis 
Mehefin y Parchg Carey Jones, mis Gorffennaf y Brawd Dewi 
Lewis. Pob oedfa am 2.30 p.m., ar Sul cyntaf y mis. Croeso 
cynnes iawn i bawb. 

 
HEN OED 
I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gawsant brynhawn hyfryd trwy 
gyfarfod yn y New Inn a chael pryd o fwyd a chwis bach ar 
fywyd Dewi Sant ac ambell gwestiwn ar Hanes Cymru. Roedd 
pawb wedi mwynhau’r her, a’r enillydd oedd Gaynor Poor o 
Kingrosia. Llongyfarchiadau i’r sawl fu’n trefnu. Ar 12 Ebrill fe 
ddaeth y Cynghorydd Brigitte Rowlands at yr aelodau i sgwrsio 
ac i geisio ateb rhai cwestiynau. Cafwyd prynhawn difyr iawn. 
Bydd y Cynghorydd Brigitte yn ymgeisydd yn yr etholiadau lleol 
ym mis Mai. Noder fod newid ffiniau’r etholaeth yn golygu bod 
y Graig yn uno gyda Chlydach, ac nid yn rhan o Mawr. Ers 
1894 bu’r Graig, Felindre, a Garnswllt yn rhan o Gyngor 
Cymuned Parsel Mawr ond nid bellach. 

CLEIFION 
Dymunwn adferiad i ddau sydd yn wahanol ysbytai ar hyn o 
bryd. Mae Gordon Jewell (Cwrt Hengoed) yn ysbyty Treforys 

CRAIG CEFN PARC

ac mae Roy Williams (Rhydypandy) yn ysbyty Singleton. 
Dymuniadau gorau i’r ddau ohonynt. 

CYMANFA GANU 
Ar fore Sul y Blodau Ebrill 10 ym Mhantycrwys cynhaliwyd 
Cymanfa Ganu gydag aelodau Elim, Nebo, Pantycrwys, a 
Salem yn bresennol. Y Llywydd oedd y Parchg Rhys Locke a’r 
organydd oedd Eiri Evans Jones (Nebo). Alistair Davies (Elim) 
oedd yn gyfrifol am y rhannau arweiniol. 

 
Roedd yn bleser croesawu’r Arweinydd gwadd, Euros Rhys 
Evans, y Barri. Mae ei deulu yn dod o ardal Salem ond hwn 
oedd y tro cyntaf iddo ymweld â Phantycrwys. Yn enwog dros 
Gymru gyfan am ei ddawn gerddorol, yn sicr roedd y Gymanfa 
yn ddiogel iawn yn ei ddwylo medrus. Roedd y canu yn hwylus 
dros ben, ac yna wrth glywed llais godidog Rhys Locke fe 
ofynnodd yr arweinydd iddo ganu un pennill o emyn ar ei ben 
ei hun. Ardderchog yn wir. Ar ôl dwy flynedd heb Gymanfa 
cafodd pawb boddhad llwyr a bendith yn yr oedfa. Da oedd 
cwrdd â chyfeillion unwaith eto mewn awyrgylch arbennig. 
Diolch i bawb am eu cydweithrediad. Ymlaen at y flwyddyn 
nesaf gyda gras Duw. 

 
Cyhoeddwyd ym mis Ebrill, eleni 
mai’r Parchedig Beti-Wyn James 
fydd yn olynu Dyfrig ab Ifor 
(Dyfrig Roberts) yn Arwyddfardd 
nesaf Gorsedd Cymru – y tro 
cyntaf erioed i fenyw ymgymryd 
â’r rôl arbennig hon. 

Un o Glydach, Abertawe yw 
Beti-Wyn. Fe’i haddysgwyd yn 
Ysgol Gyfun Ystalyfera cyn mynd 
ymlaen i Goleg Diwinyddol 
Aberystwyth. Ordeiniwyd hi i’r 
weinidogaeth yn y Tabernacl, y 
Barri ac mae hi bellach yn weinidog ar Ofalaeth Eglwysi’r 
Priordy, Caerfyrddin, Cana a Bancyfelin. Hi hefyd yw Llywydd 
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ar hyn o bryd. 

Urddwyd Beti-Wyn i’r Orsedd yn Eisteddfod Abertawe a’r 
Cylch 2006, a bu’n ffyddlon i’w seremonïau ar hyd y 
blynyddoedd ers hynny. Bu’n ddistain yn Seremoni Gyhoeddi 
Eisteddfod Ceredigion ym mis Mehefin 2019, a chynorthwyodd 
yn y gwaith o drefnu ‘Gŵyl yr Orsedd’ yng Nghaerfyrddin yn 
2019 i nodi 200 mlynedd ers uno Gorsedd y Beirdd â’r 
Eisteddfod. Roedd hi’n Is-gadeirydd Eisteddfod Genedlaethol 
Sir Gâr 2014, a braint arbennig, meddai, oedd cael arwain yr 
Oedfa o lwyfan y Pafiliwn yn yr eisteddfod honno. 

Meddai Beti-Wyn, “Rwyf wedi fy magu i werthfawrogi 
pwysigrwydd yr Eisteddfod Genedlaethol i fywyd ein cenedl, 

CLYDACH
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byddwn oll yn dod i adnabod Cymru a’n cynefinoedd yn well”. 
Edrychwn ymlaen at gydgerdded gyda Jill yn ein hardal ni. 

 
Jill Lewis wrth garreg Waldo 

CYTÛN 
Cynhaliwyd Oedfa Undebol Gwener y Groglith yng Nghapel y 
Nant dan ofal Robat Powell. Bwriedir cynnal Oedfa’r Pentecost 
ar Lain Gwyrdd y pentre’, Parc Waverley am 3 o’r gloch ar 5 
Mehefin. Bydd y gwasanaeth o dan ofal y Parchg Leslie Noon. 

Fel Cytûn Clydach rydyn yn ddiolchgar iawn am y gwaith a 
wneir rhwng yr eglwysi. Diolch i Dr Alan Cram am drefnu. Ers 
rhai blynyddoedd mae Ann Newman o Drebanos wedi bod yn 
Drysorydd. Oherwydd afiechyd mae wedi ymddiswyddo. 
Rydym yn ddiolchgar iawn iddi ac yn dymuno’n dda am ei 
gwaith ar ran Cytûn, eglwysi ynghyd Clydach. 

CYMORTH CRISTNOGOL/APÊL WCRÁIN 
Diolch i bawb am eu cyfraniadau hael i Apêl Wcráin. Dylai’r 
cyfanswm gyrraedd £2000 gyda rhodd o £500 o Cytûn. 

 
Gan ein bod wedi bod yn canolbwyntio yn ystod y ddeufis olaf 
dros Wcráin cawn ein hatgoffa bod Cymorth Cristnogol, Cafod 
a Tearfund yn wynebu nifer o argyfyngau yn y byd a miloedd 
angen ein cefnogaeth: yn Ethiopia, Syria, Afghanistan ac ati. 
Mae trefnu casglu adeg Wythnos Cymorth Cristnogol yn fwy 
pwysig nag erioed. Gobeithiwn wneud hynny dros dri diwrnod 
yn ystod wythnos Mai 16 - 23 tu allan i’r Co-op . 

TŶ CROESO 
Mae gweithgareddau Tŷ Croeso yn parhau fel arfer ar wahân 
i’r Ymarfer Corff. Does dim Tai Chi bore dydd Iau bellach ond 
mae’r ymarfer wrth eistedd ar fore Llun ar wahân i Ŵyl y Banc 
(Mai 2). 

ac wedi’i mynychu’n flynyddol ers yn blentyn. Credaf fod yr 
Orsedd yn gyfrwng arbennig i hybu datblygu, hyrwyddo, a 
chyfoethogi’n diwylliant fel Cymry. Mae ei seremonïau yn 
lliwgar, urddasol a chyfoethog, a’i thraddodiadau’n rhai pwysig 
y mae angen eu diogelu. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at 
ymgymryd â chyfrifoldebau’r Arwyddfardd, ac yn ymwybodol 
iawn o’r fraint fawr a ymddiriedwyd i mi.” 

Meddai’r Archdderwydd Myrddin ap Dafydd, “Daeth yn 
amlwg wrth sgwrsio gyda hi fod awyrgylch ac arwyddocâd 
defodau’r Orsedd yn agos iawn at galon Beti-Wyn. Mae ganddi 
frwdfrydedd twymgalon ac rwy’n siŵr y bydd yn effeithiol ac 
ysbrydoledig wrth ei gwaith.” 

Bydd yr Arwyddfardd newydd, a gaiff ei hadnabod yng 
ngorsedd fel yr Arwyddfardd Beti-Wyn, yn ymgymryd â 
chyfrifoldebau’r swydd ar ddiwedd wythnos Eisteddfod 
Ceredigion. 

MERCHED Y WAWR 
Wel do, fe gynhaliwyd ein Cinio Nadolig ym mis Ebrill! 
Oherwydd y covid bu rhaid ei ohirio dro ar ôl tro. Er bod nifer 
dal yn dost ac eraill yn methu dod fe gwrddodd criw bach 
ohonom yng nghaffi Dolly May’s yng Nglydach. Cafwyd pryd o 
fwyd da a chyfle i gymdeithasu. 

 
Sam a Charlotte o gaffi Dolly May’s 

 
Aelodau Merched y Wawr Clydach. 

Mis Mai yw dyddiad Cyfarfod blynyddol Merched y Wawr ym 
Machynlleth, lle cynhelir cystadlaethau. Mae’r arlwy ar-lein gan 
y Mudiad wedi bod yn arbennig. 

CERDDED CERDD A CHYNEFIN 
Jill Lewis yw Llywydd Merched y Wawr ar hyn o bryd. Yn 
enedigol o Fynachlogddu mae’n hoff iawn o gefn gwlad a 
cherdded ei milltir sgwâr. Mae ei ei phrosiect yn seiliedig ar y 
thema “Cerdded, Cerdd a Chynefin”. Bwriad Jill yw ymweld â 
phob rhanbarth yn ystod ei llywyddiaeth a mynd ‘Am Dro’ a 
honno yn ‘wâc’ hamddenol a rhwydd. Fel y dywed : “y 
gwmnïaeth fydd yn bwysig a dod i adnabod yr aelodau ar 
draws Cymru gan fwynhau’r golygfeydd a dod i adnabod yr 
ardal yn well.” Mae yn ein hannog i greu wrth gerdded, pennill 
neu ddau a nodi enwau’r blodau ac adar o fewn ein 
cynefinoedd. Cofnodi ac anfon lluniau er mwyn i ni gael eu 
defnyddio a’u trosglwyddo i eraill. Ein gobaith mawr ydyw y 
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YR EGLWYS FETHODISTAIDD 
Ar Sul y Pasg derbyniwyd pedwar aelod newydd, sef Paul ac 
Isobel Copp, Mari Smith a Jane Morgan. Arweiniwyd y 
gwasanaeth gan y Parchg Leslie Noon a chroesawyd nhw ar 
ran y gynulleidfa gan Marilyn Harry. 

 
Bydd tymor y Parchg Leslie Noon yn dod i ben eleni a bydd yn 
gadael De Cymru. Dymunwn yn dda iddi a diolchwn iddi am ei 
gwaith yn yr ardal yn arbennig yn yr Eglwys Fethodistaidd yng 
Nghlydach. 

Bydd y Wesle yn trefnu Te Prynhawn er budd Apêl Mr X ar 
Sadwrn Mai 21 rhwng 2- 4 o’r gloch. 

CAPEL Y NANT 
Fel pob eglwys arall mae nifer o’r aelodau wedi dioddef o 
Covid. Gobeithio erbyn hyn bod y don wedi mynd heibio. 

 
Robat Powell, Rhodri Rees, Darwyn Roderick a  

Fiona Gannon 

Yn ystod y mis cynhaliwyd oedfaon o dan ofal y Parchedigion 
Jeff Williams, Dyfrig Rees a Robat Powell. Trefnwyd sawl tro i 
dderbyn aelodau newydd ac fe wireddwyd hynny ym mis Ebrill 
mewn oedfa gymun dan ofal Robat. Braint oedd cael derbyn 
Rhodri Rees a Darwyn Roderick ac edrychwn ymlaen at 
dderbyn tri arall cyn hir. Gobeithio bydd yr haint wedi gollwng 
gafael yn gyflym. 

Ers dechrau Capel y Nant bu Hywel Davies yn gofalu am 
gyhoeddusrwydd. Diolchwn iddo am ei arweiniad mewn 
meysydd yr amgylchfyd ac am ei waith ar y cyfryngau 
cymdeithasol. Mae gwefan y Capel yn adnodd arbennig o 
wybodaeth am weithgareddau ar hyd y blynyddoedd. Diolchwn 
iddo fe a Charlotte gan ddymuno pob dymuniad da yn yr amser 
anodd hwn. O hyn ymlaen bydd Dafydd Thomas yn gofalu am 
y wefan. Dymunwn yn dda iddo yntau. 

Y CHWAEROLIAETH 
Mae’r Chwiorydd wedi parhau gyda’u cyfarfodydd bob 
pythefnos ac yn ddiolchgar i bawb sy’n rhannu eu sgyrsiau 
diddorol. Yn ddiweddar cafwyd darlleniadau o waith Abiah 
Roderick, y dwys a’r digri gan Elaine Waghorn a chyn hynny 
bu Dewi Lewis yn rhannu cyfrinachau’r celfi Llechi. 

HWYL A JOIO 
Cafwyd cyfarfod cyn y Pasg gyda’r plant a chyfle i rannu stori’r 
Pasg. Cafwyd cyfle hefyd i blannu briallu yn yr ardd,. 

BWRLWM 
Er y cyfnod clo rydyn wedi 
cyhoeddi Bwrlwm, ein misolyn 
heb doriad. Mae’r diolch am 
hynny i’r golygyddion, Sali 
Wyn Islwyn, Eurig Davies, ac 
Annette a Dewi Hughes. 
Parhawn gyda’n hoedfaon a 
hefyd y Gannwyll, ein cwrdd 
gweddi wythnosol am 6.30 
dros Zoom. Os am ddolen 
cysylltwch gydag Annette. 

PRIODAS  
Llongyfarchiadau a 
dymuniadau gorau i Nia 
Elsbeth, merch Anne a Huw 
Davies a Harri John Edwards, o Lanelli ar achlysur eu priodas 
ddydd Sadwrn y Pasg, 16 Ebrill yng Nghapel y Nant. 
Gwasanaethwyd gan Robat Powell a chafwyd adloniant gan 
Gôr Meibion Llanelli. Roedd y wledd briodas yng Ngwinllan 
Llannerch. 

 
LLWYDDIANT PELDROED 
Yn ei blwyddyn gyntaf yng Nghyngrair Uwch Adran Castell-
nedd mae Clwb Peldroed Clydach wedi ennill dyrchafiaeth, yn 
ogystal ag ennill y Cwpan a hynny yn ei flwyddyn gyntaf ers ei 
sefydlu. Mae nifer o dimoedd yn cynnwys rhai i fechgyn a 
merched o bob oedran yn chwarae. Ei pencadlys yw’r Clwb 
Criced ac mae’r caeau chwarae yng Nghoed Gwilym. 
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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. 

 
PENCAMPWYR RYGBI   
Roedd Dydd Sul, 24 Ebrill yn sicr yn ddiwrnod bythgofiadwy i 
chwaraewyr, hyfforddwyr a chefnogwyr Clwb Rygbi Trebanos, 
wrth i’r tîm sicrhau buddugoliaeth wych yng Nghystadleuaeth 
Plât y Bencampwriaeth yn Stadiwm Genedlaethol y 
‘Principality’ yng Nghaerdydd. Mewn gêm gyffrous a 
digyfaddawd yn erbyn Clwb Rygbi Bedwas, a oeddent ond 
wedi colli tair gêm drwy’r tymor cyfan, fe lwyddodd bechgyn 
Trebanos i ennill gornest arwrol o drwch blewyn, o 23 pwynt i 
21. Sgoriwyd dau gais i Drebanos, un gan Iestyn Lewis a’r llall 
gan Josh Ferriman, a chiciwyd 13 pwynt gan ‘Seren y Gêm’, 
Matthew Edwards. 

Darlledwyd y gêm gyfan yn fyw ar S4C, ac rwy’n siŵr roedd 
gwylwyr o bob cwr o Gymru ar flaenau eu seddau gydol yr ail 
hanner, wrth i’r naill dîm a’r llall fynd ar y blaen yn eu tro, tan y 
gic gosb dyngedfennol gan Matthew Edwards dwy funud o’r 
diwedd. 

Fe fydd y dathliadau ar ddiwedd y gêm yn aros yn y cof am 
amser hir, gyda channoedd ar gannoedd o gefnogwyr 
Trebanos, yn cynnwys un ar ddeg o fysiau gorlawn a deithiodd 
o’r pentref yn gynnar y bore hwnnw, yn bloeddio ‘Banos, 
Banos’ ac yn cyd-ganu anthem y pentref, ‘Trebannws yw y 
gorau’, gyda lleisiau croch. Y sôn yw bod hyd yn oed rhai o 
gefnogwyr mwyaf ffyddlon y Clwb Rygbi dros y blynyddoedd, 
sef cyn-chwaraewyr fel Roy Bowen, Clive Penhale, John 
‘Bach’ Thomas a Keith Williams ag ambell ddeigryn yn eu 
llygaid! 

Felly llongyfarchiadau mawr i’r capten, Sean Hopkins a’i 
gyd-chwaraewyr, i’r holl dîm hyfforddi dan arweiniad Rhodri 
Jones, i’r rheolwr James Davies, ac i’r Cadeirydd Chris 
Penhale a’i bwyllgor gweithgar. Fe ddylai’r pentref a’r Cwm fod 
yn hynod browd o’u llwyddiant.  

 
Matthew Edwards yn cael ei longyfarch ar ôl llwyddo  

â’r gic enillodd y Plât i Glwb Rygbi Trebanos. 

TREBANNWS

  
NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore.  

MIS MAI 
  8 Y Parchg Glan Roberts (Cymun) 
15 Y Parchg Thomas Robert Young 
22 Y Brawd Glyndŵr Prideaux 
29 Y Parchg Rhys Locke 

MIS MEHEFIN 
  5 Y Brawd Alun Bryn 
12 Y Brawd Morlais Owen (Cymun) 
19 Y Brawd Alun Bryn 
26 Y Parchg Rhys Locke 

Ar 3 Ebrill derbyniwyd dau aelod newydd yn Nebo, sef Mrs 
Eleanora Williams (Nora), Sciach Ganol a Bryan Evans, 
Bryncelyn. Cafodd yr orchwyl ei chyflawni gan y Parchg 
Vincent Watkins, gweinidog Carmel, Pontlliw. Ein dymuniad, 
fel Eglwys, yw blynyddoedd eto o wasanaeth yng Ngharmel a 
thu hwnt gan ei fod yn dathlu ei ben-blwydd yn 80 ym mis Mai. 
Da was da a ffyddlon a phen-blwydd hapus. 

 
Ar 10 Ebrill cynhaliwyd Cymanfa Ganu cydenwadol Elim, Nebo, 
Pantycrwys a Salem yn Mhantycrwys ar Sul y Blodau. Roedd 
pawb wedi mwynhau a chael bendith o gyd-ganu mewn lle o 
addoliad. Arweinydd y Gymanfa oedd bachgen a’i wreiddiau 
yn ardal Salem, sef y brawd Euros Rhys Evans, y Barri a brawd 
yr enwog Tecwyn Ifan. Llywydd y bore oedd y Parchg Rhys 
Locke, y Creunant. Diolch iddo am ganu unawd. Mae yn 
edrych ymlaen at wasanaethu unwaith pob mis tan ddiwedd y 
flwyddyn yn Nebo.  ‘Rydym fel Eglwys am ei longyfarch ar 
ddathlu ei ben-blwydd yn 30 oed ym mis Ebrill. 

CYDYMDEIMLO 
Cydymdeimlwn gyda Danny a Helen Jones, Carreg-Lwyd a’r 
teulu oll yn eu profedigaeth o golli nai yn ddiweddar, sef Byron, 
mab Dewi a’r ddiweddar Mair Williams gynt o’r Fforest. 

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 

FELINDRE
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APÊL WCRÁIN 
Ar ddechrau mis Ebrill cynhaliwyd Ffair Werthu yn y Neuadd 
Gymuned gan aelodau Capel Gellionnen a’r Graig, gyda’r elw 
yn mynd at Apêl Wcráin. Roedd amrywiaeth o stondinau wedi’u 
trefnu, a thrwy waith diflino gwirfoddolwyr y capel casglwyd yn 
agos at £4,500. Am ymdrech wych! Roedd pwyllgor Neuadd y 
Gymuned yn hapus i gynnig y neuadd am ddim er mwyn 
cefnogi achos mor deilwng ac yn falch i roi cyfraniad hael ar 
ran trigolion y pentref. 

FANDALIAETH 
Mae heddlu lleol yn cynnal ymchwiliad i weithred ddiweddar o 
fandaliaeth yn y pentref. Ar nos Lun, 18 Ebrill, taflwyd paent 
gwyn dros geir y Cynghorydd Paulette Smith a’i gŵr, Roger tu 
fas i’w cartref yn Heol y Ffin. Roedd un o gymdogion Mr a Mrs 
Smith wedi gweld tri unigolyn a oeddent yn gwisgo mygydau 
dros eu hwynebau yn dianc mewn car glas a oedd wedi’i barcio 
ar Heol Pontardawe. Mae’n debyg bod y paent wedi achosi 
niwed parhaol i’r tri char. Dywedodd Mrs Smith bod y 
digwyddiad wedi achosi gofid mawr iddi hi a’i gŵr: “Alla i ddim 
â deall paham fyddai unrhyw un yn gwneud y fath beth: mae’n 
weithred filain, wedi ei gyflawni gan bobol drist iawn.” Os oes 
gan unrhyw un wybodaeth bellach am y digwyddiad, gofynnir 
iddynt gysylltu â Heddlu De Cymru.    

MARWOLAETH 
Gyda thristwch, clywid am farwolaeth Mrs Myrtle Davies, ar ôl 
sawl blwyddyn o afiechyd. Er mai merch o Gwmrhydyceirw 
oedd Myrtle, a hithau wedi byw’r mwyafrif helaeth o’i bywyd ym 
Mhontardawe a Rhos, fe gofiwn amdani a’i gŵr diweddar, 
David, yn gyntaf yn rhedeg tafarn ‘Y Ffesant’ ac yna’n 
stiwardiaid cyntaf y Clwb Rygbi, nôl yn y 1960au. Ei chysylltiad 
arall â’r pentref oedd bod ei tri mab, Clive, Gary a Byron i gyd 
wedi mynychu Ysgol Trebannws. Roedd Myrtle yn ymfalchïo 
yn y ffaith taw hi oedd y penteulu ar bump cenhedlaeth - mam, 
mam-gu, hen fam-gu, a hen hen fam-gu gariadus a gofalgar. 
Coffa da iawn amdani. 

NEWYDDION O’R YSGOL 

 
Dros y mis diwethaf, mae ein perthynas â gweinidog Capeli’r 
Graig a Gellionnen, sef y Parchg Rory Castle Jones wedi mynd 
o nerth i nerth. Gwerthfawrogwn hefyd ein cysylltiad â’r criw o 
wirfoddolwyr sy’n cyflawni gwaith gwych yn datblygu’r ardd 
sydd tu cefn i Gapel y Graig. Dyma enghraifft o gyd-weithio 
cymunedol ar ei orau. Gwahoddwyd disgyblion y Cyfnod 
Sylfaen i wasanaeth Gŵyl y Pasg yn y capel, a mwynhau’r 

profiad o gyd-ganu gyda’r organ, dan ofal Mr Laurence Bowen. 
Hefyd, cafwyd cyfle i dreulio amser braf yn yr ardd gymunedol 
a gweld yr holl waith caled sy’n mynd yn ei flaen yno. Yn 
ogystal, aeth rhai o ddisgyblion yr Adran Iau i helpu peintio’r 
blychau adar a’r potiau planhigion, ac yn sicr fe edrychwn 
ymlaen yn eiddgar at ddychwelyd i’r ardd dros yr wythnosau 
nesaf er mwyn plannu blodau a llysiau. 

Daeth cwmni ‘Size of Wales’ i’r ysgol er mwyn cynnal 
gweithdai gyda phlant yr Adran Iau am bwysigrwydd 
coedwigoedd glaw a’r rôl y maent yn ei chwarae yn yr 
argyfwng hinsawdd sydd yn ein hwynebu, a hefyd y rhesymau 
dros, ac effeithiau, datgoedwigo. Diolch iddynt am sesiynau 
hynod ddiddorol ar fater hollbwysig.  

Uchafbwynt y tymor i ddisgyblion Blynyddoedd 4, 5 a 6 oedd 
yr ymweliad preswyl i Wersyll yr Urdd yng Nghaerdydd. 
Cafwyd tridiau prysur tu hwnt yn mynd ar daith o gwmpas ein 
Stadiwm Rygbi Cenedlaethol, gweld y sioe ‘We Will Rock You’ 
yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, sglefrio iâ, bowlio deg, 
sinema, reid ar gwch cyflym ac ymweld â’r Senedd. 

 
Hoffwn ddiolch i Gronfa ‘Ewch i Weld’ Cyngor Celfyddydau 
Cymru am ariannu ein tocynnau i’r sioe, ac i Lee Waters, 
Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru am ein 
tywys o gwmpas y Senedd a siarad am ei waith. Hoffwn hefyd 
ddiolch i’r disgyblion am eu hymddygiad ardderchog, ac i’r staff 
am eu hymroddiad a’u brwdfrydedd. 

 
Ar ôl 24 mlynedd o wasanaeth arbennig i’r ysgol, ffarweliwyd 
â Mrs Rhian Brayley, neu Miss Rhian fel mae’n cael ei 
hadnabod gan blant a rhieni, ar ddiwedd tymor y Gwanwyn. 
Bu’n aelod staff gwerthfawr iawn ar hyd y blynyddoedd, ac yn 
sicr mae cannoedd ar gannoedd o blant y pentref wedi elwa 
o’i harbenigedd a’i gofal. Dymunwn yn dda iddi yn ei swydd 
newydd, a heb amheuaeth fe welwn ni ei heisiau.
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Ystalyfera yn dathlu 
ennill Rownd Derfynol 
Cwpan Bechgyn Dan 18  

(Grŵp Hŷn URYC) 

 
Enillodd Ysgol Gyfun Ystalyfera y Cwpan wrth drechu 
Coleg Crist, Aberhonddu yn Stadiwm y Principality yn 

ddiweddar. Y sgôr terfynol 36-26. 

 
Morgan Morse - un o sêr Ystalyfera a Chymru

Gwaith da Alan Cram 
Cafwyd noson hynod ddiddorol 
yng nghwmni Dr Alan Cram yn 
ein cyfarfod mis Ebrill. Mae 
Alan yn gyfarwydd i bobol 
Clydach am ei waith da gyda 
Thŷ Croeso a’r Banc Bwyd, a’r 
cyd-weithredu rhwng yr eglwysi 
yn y pentref. Yn enedigol o 
Lincoln cyfarfu â’i briod Pam yn 
y Brifysgol yn Newcastle-on-
Tyne a dechrau ar ei yrfa fel 
athro yn Swydd Caer 
(Cheshire). Bu’r ddau’n byw 
mewn sawl ardal gan fod Pam 
yn weinidog gyda’r Wesleaid. 
Athro Bioleg yng Ngholeg Gorseinon oedd Alan cyn ymddeol 
rhai blynyddoedd yn ôl. 

Bu’n gwirfoddoli a chynorthwyo trigolion Tanzania, Affrica 
gyda phrosiect ‘’Heshima’’. Bu’n codi arian tuag at adeiladu 
ysgol yno a bob blwyddyn mae’n teithio yno i helpu gan gynnig 
ambell wers i’r plant hefyd. 

 
Adeilad prosiect “Heshima” lle mae merched y Maasai yn 

dysgu sut i wneud tecstilau (bagiau, dillad ag ati). Mae 
meithrinfa yno hefyd. 

 
Dosbarth yn Ysgol Moses, Tanzania. 

 
Adeiladu dosbarth ychwanegol ar gyfer Ysgol Moses.

CYLCH CINIO CWMTAWE
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Mae diddordeb rhyfeddol wedi codi yng 
Nghymru’n ddiweddar mewn enwau ffermydd, 
caeau a mân enwau eraill. Beth yw’r rheswm 
dros hyn? Ai rhagweld eu colli ydym neu 
chwilfrydedd yn eu tarddiad. Beth sy’n 
arbennig am Glydach, Ystalyfera a 
Chwmllynfell? Pwy oedd y meudwy yn ‘Smitw 
ac os mai gwyn oedd y coed ar yr Allt-wen 
mae’r lliw wedi hen ddiflannu? Mae diddordeb 
mewn enwau lleoedd yn rhywbeth cynhenid a 
Chymreig iawn hefyd. Y cwestiwn cyntaf a 
ofynnir i ddieithryn yn aml yw, “Un o le’r ydych 
chi?” Mae enw ardal, fferm neu bentref yn 
tynnu sylw at ein gwreiddiau ac mae hyn o 
bwys mawr i ni’r Cymry. Mae’r cyfarchiad yn yr 
iaith Gwyddeleg yn debyg “O le y deuwch?” ac 
“Oddi wrth bwy y dewch?” Dyna hyfryd! 

Cafwyd cyfres o “Caeau Cwmtawe” yn Llais 
dros y blynyddoedd a dyma ail-ddechrau ar eu 
rhestru gan ddechrau yn Nhrebannws (yntau 
Trebanos sy’n gywir). Mae Cofrestr y Degwm, 
1840 nid yn unig yn dangos lleoliad pob tŷ a 
chae ar fap ond hefyd yn eu henwi. Mae hyn 
yn gofnod pwysig o holl enwau lleoedd yng 
Nghymru. 

“Graig Trebanws” oedd enw’r ffermdy ond 
troes yn Trebanos a rhoi’r enw i’r pentref wrth 
iddi dyfu gyda dyfodiad diwydiant a ddenodd 
miloedd o gefn gwlad i’r Cwm. Dyma enwau 
caeau yn ôl cofrestr y Degwm, 1840: Gwaun y 
Lan, Cae’r lan Ucha’, Cae’r lan Isha’, Cae’r 
Cerrig, Cae Cwar, Cae Bedw Ucha’, Cae’r 
Odyn Isha’, Cae’r Odyn Ucha’, Crofft Graig, 
Cae Sgubor, Glan Pwll yr Air, Cae Howell, Cae 
Gwyn Ucha’, Darn ger y Gamlas. 

Os oes gennych ddiddordeb yn yr enwau 
lleol yma, yna mae’n fwriad sefydlu 
“Cymdeithas Enwau Lleoedd” yma yng 
Nghwmtawe er mwyn ymchwilio a’u cofnodi cyn iddynt 
ddiflannu. Cysylltwch, trwy ffonio 07779 274575 neu e-bostio 
papurbrollais@gmail.com 

 
Hen ffermdy ‘Graig Trebanws’ yn ei ddymchwel  

ynghyd a Mary Jones, yr olaf i fyw yno. 

 
Carreg i nodi lleoliad y ffermdy.

CAEAU CWMTAWE 
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FFYNHONNELL Y LLUN, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH 

Mae wyres Gwenallt, Elin Gwenallt Jones (dde), a’i or-or-
wyres, Lowri, wedi trosglwyddo’r eitemau i Brifysgol 

Aberystwyth 

Mae’r eiddo sy’n perthyn i un o feirdd enwocaf Cymru 
wedi’u canfod ar ôl i wyres Gwenallt ddod ar eu traws wrth 
glirio tŷ ei mam. 

Daeth o hyd i bentwr o bethau oedd yn perthyn i Gwenallt, 
gan gynnwys dyddiaduron, sbectol a sigâr. 

Ar Ddiwrnod Barddoniaeth y Byd ar 21 Mawrth, 
trosglwyddwyd yr eitemau i Brifysgol Aberystwyth. 

Dywedodd Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym 
Mhrifysgol Aberystwyth, yr Athro Mererid Hopwood, fod y 
Brifysgol yn cydweithio gyda’r Llyfrgell Genedlaethol i 
ddiogelu’r eitemau. 

Y gobaith maes o law ydy cael arddangosfa pan fydd yr Hen 
Goleg yn Aberystwyth yn ailagor. 

‘Trysorau’ 

 
FFYNHONNELL Y LLUN, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH 

Cafodd hen sbectol - ag enw Gwenallt yn y bocs - ei 
ddarganfod 

“Yn sicr mae ‘na drysorau,” meddai’r Athro Hopwood. “Mae’r 
llawysgrifau eu hunain... y nodiadau darlithoedd, y llythyron 
personol, dyddiadur o’i daith i Gaersalem - taith arweiniodd at 
gyfansoddi’r gerdd enwog ‘Y Coed’... 

“Ond hefyd mae ‘na greiriau, pethe’ fel y bathodyn carchar 
bu’n ei wisgo, llyfrau oedd ganddo yn Dartmoor yn sgil ei 
garcharu am fod yn wrthwynebydd cydwybodol, ysgrifbin, potel 
inc, pen ddelw, sbectol ac o fewn y casyn sbectol hwnnw - 
UCW Aberystwyth - o’r cyfnod wrth gwrs pan oedd yn gweithio 
yn yr adran hon.” 

Ychwanegodd fod wyres y bardd, Elin Gwenallt Jones, 
hefyd wedi dod o hyd i “sigâr oedd ganddo, heb ei ysmygu” 
mewn drôr yn ei ddesg. 

Roedd yna hefyd gyflwyniadau radio, teyrngedau, a hyd yn 
oed opera roc. 

 
FFYNHONNELL Y LLUN, PRIFYSGOL ABERYSTWYTH 

Nodyn gan Weinidog Soar, Pontardawe ym 1917 yn nodi bod 
Gwenallt wedi pasio ei arholiad Ysgol Sul yn 21 oed 

Dywedodd yr Athro 
Hopwood fod Gwenallt 
yn “un o’r beirdd hynny 
oedd yn gallu 
cyfannu’r Gymru 
wledig a’r Gymru 
ddiwydiannol”. 
“Roedd ei gerddi fe’n 
gignoeth ac mae ei 
negeseuon e bryd 
hynny yn gwbl 
berthnasol heddiw - 
sut mae angen i ni 
barchu ein gilydd, yr 
ecsbloetio sy’n gallu 
digwydd, a’r elfen 
Gristnogol, grefyddol.” 
Ei gobaith yw y bydd 
“lle teilwng i’r 
arddangosfa” er mwyn i bobl gael “dysgu mwy am y dyn 
rhyfeddol hwn.” 

Pwy oedd Gwenallt? 

Ganwyd Gwenallt - neu David James Jones - ym 
Mhontardawe yn 1899. 

Symudodd y teulu yn fuan wedyn i’r Allt-wen, ac oddi wrth y 
pentref hwnnw y cymerodd ei enw barddol. 

Pan gafodd ei alw i’r fyddin cyn sefyll ei arholiad Tystysgrif 
Uwch, safodd yn wrthwynebydd cydwybodol a threuliodd ddwy 
flynedd - o Fai 1917 hyd Fai 1919 - yng ngharchardai 
Wormwood Scrubs a Dartmoor. 

Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1926, ac fe 
gyhoeddodd pum cyfrol o gerddi: Ysgubau’r Awen (1939), Cnoi 
Cil (1942), Eples (1951), Gwreiddiau (1959) a Coed (1969) a 
gyhoeddwyd ar ôl iddo farw. 

Mae cenedlaethau o 
ddisgyblion ysgol ledled 
Cymru wedi astudio’i 
gerddi - ‘Y Coed’, mae’n 
debyg, yn fwy na’r un 
gerdd arall. 

Aeth i Goleg Prifysgol 
Cymru Aberystwyth yn 
1919, ac mewn amser, 
daeth yn uwch-
ddarlithydd yng Ngholeg 
Aberystwyth, cyn 
ymddeol yn 1966. 

Bu farw yn Ysbyty 
Aberystwyth, 24 
Rhagfyr 1968.

Wyres Gwenallt yn canfod ‘trysorau’ wrth glirio’r tŷ

FFYNHONNELL Y LLUN, PRIFYSGOL 
ABERYSTWYTH 

Daeth Elin o hyd i ddegau o luniau o 
Gwenallt ar hyd y blynyddoedd. 

FFYNHONNELL Y LLUN, PRIFYSGOL 
ABERYSTWYTH 

Cafodd ysgrifau, dyddiaduron a 
lluniau eu darganfod hefyd 


