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Y Glais a’i chymdogaeth a Chlydach a’i phentre, 
yr hardd Ynystanglwys a’r hen Ynystawe 

Ar ael Craig y Pâl....... 
Mae Ynyspenllwch a’r ddwy Ynysymwn 

Yn addurn yn nyffryn hen Dawe, debygwn; 
Eu tiroedd orchuddir gan arddail a meillion, 

Perllannau a gerddi’n eu lluoedd yn llawnion...

Pont y Glais, campwaith arall gan Joel Benjamin 

Dyma ddarn o bryddest ‘Golygfeydd Dyffryn 
Tawe’ gan gan y Parchg Phillip Morgan, 
Treforys (c 1860) sy’n disgrifio’r cwm cyn i 
ddiwydiant lygru’r tir. 

Mae’r olygfa o Graig y Pâl, uwchben 
pentre’r Glais yn odidog a hyd y cwm i’w 
weld yn ei ogoniant o Abertawe mor bell ag 
Ystalyfera. Beth am fynd am dro a chodi i’r 
uchelderau a gwerthfawrogi’r olygfa? Y 
Gwanwyn yw’r amser gorau, wrth gwrs. 

A dyna a wnaeth Joel Benjamin, 25 
mlwydd oed o’r Glais er mwyn dal yr olygfa 
uchod. Mae Joel yn ddarlithydd wrth law  
yng Ngholeg Gorseinon, yn cynnal 
dosbarthiadau arlunio ac yn cynorthwyo yn 
Ysgol Gynradd y Glais dros yr haf. Mae’n 
dilyn cwrs dysgu ac yn gobeithio dod yn 
athro yn y dyfodol.  
Mae ei luniau yn boblogaidd ac os hoffech 
archebu neu comisiynu llun cysylltwch a’r 
arlunydd JoelBenjaminIllustrator@gmail.com
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LLAIS

Golygydd mis Gorffennaf/Awst 2022 

Gareth Richards 
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda: 

papurbrollais@gmail.com 

Erbyn Mehefin 20fed os gwelwch yn dda.

Canmlwyddiant y Neges Heddwch 
ac Ewyllys Da: 1922-2022 

Mae eleni’n ganmlwyddiant mudiad yr Urdd a chanmlwyddiant 
y Neges Heddwch ac Ewyllys Da. Â’r byd yn ei drybini 
presennol, mae’r Neges mor berthnasol ag erioed. 

Dwy thema neges 2022 yw apêl am heddwch rhyngwladol, 
a galwad i weithredu yn wyneb argyfwng newid hinsawdd. Mae 
ieuenctid Cymru yn galw ar ieuenctid yr holl fyd - pobl ifanc yn 
defnyddio’u llais mewn neges bwerus sydd yn pwysleisio’r 
angen i weithredu cyn iddi fod yn rhy hwyr. 

Sefydlwyd y Neges gan y Parchedig Gwilym Davies, ac fe’i 
hanfonwyd yn ddi-dor ar 18 Mai bob blwyddyn, hyd yn oed 
drwy flynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd, gan ddefnyddio’r 
gwasanaeth post yn gyntaf, yna’r radio, Morse Code a 
rhwydweithiau digidol cyfoes. Dewiswyd 18 Mai am mai dyna 
ddyddiad Cynhadledd Heddwch Ryngwladol gyntaf yr Hâg yn 
1899. Rhoddwyd cyfrifoldeb y Neges i’r Urdd yn y 1950au. 

Erbyn 1935, roedd 68 o wledydd yn ymateb, a chynyddodd 
y nifer yn flynyddol. Rhan o ymateb pobl ifanc yr Almaen yn 
1946 oedd: ‘Diolch i blant Cymru am anfon goleuni atom - aeth 
yn ddu iawn arnom yma.’ Ym 1948, ymatebodd plant Siapan: 
‘Rydym yn hapus iawn wedi blynyddoedd lawer o unigrwydd, i 
dderbyn eich geiriau calonogol o gyfeillgarwch a chariad.’ 

Yn 1972, ymatebodd ieuenctid y Weriniaeth Siec: ‘Rhaid 
i ni uno gyda’n gilydd i warchod ein cenhedloedd rhag 
grym y gwledydd mawr sy’ am ein difa a’n llyncu, a dileu 
ein hieithoedd, ein diwylliannau a’n hunaniaeth.’ 

Hanner canrif yn ddiweddarach, daeth yr hunllef honno’n wir 
yn yr Wcráin, a gallwn ond hyderu y bydd ein hieuenctid, pan 
ddônt i rym, yn gallach na’r genhedlaeth hŷn. 

Eurig Davies

COFIO DAFYDD 
ROWLANDS 

Noson o hel atgofion gyda’r 
 Prifardd Meirion Evans 

ynghyd â gwobrwyo enillydd  
Gwobr Goffa Dafydd Rowlands, 2022 

Capel y Tabernacl, Pontardawe 

Nos Iau, 14 Gorffennaf, 
2022 am 6.30pm 

Mynediad: cyfraniadau wrth y 
drws. Croeso cynnes i bawb. 

Manylion:  
Gareth Richards  

07779 274575 

NOSON LAWEN 
Neuadd Les, Felindre 

Nos Wener, 17 Mehefin, 2022 
am 7.30 o’r gloch 

Côr y Scarlets 
Arweinydd: Berian Lewis 

Gwenda a Gaynor 
Tannau Twrog  Ukulele Llanddarog 

Arweinydd: yr unigryw Clive Edwards 

Cadeiryddes: Myfanwy Rees,  
cyn Brifathrawes Ysgolion Felindre a Phontardawe 

Yr elw tuag at: A.L.A.C. (Artificial Limb Appliance 
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

APEL ACHUB Y PLANT 
TACLUSO AT ELUSEN 

Tybed a oes gennych chi focs o hen emwaith sydd 
byth yn cael ei wisgo. Beth am fynd drwyddo a’i 
ddidoli ac yna ei roi at achos da?  

Eleni, yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, 
bydd gan yr elusen ‘Achub y Plant’ stondin emwaith. 
Arni, gwerthir gemwaith ail law o bob math, rhai’n rhad 
a rhai’n ddrud. 

Caiff unrhw ddarnau arian neu aur eu prisio a’u 
gwerthu am bris realistig a’u harddangos mewn 
cypyrddau gwydr pwrpasol. Os na werthir hwy yr 
wythnos honno byddant yn mynd i siop emwaith i’w 
gwerthu at yr elusen. 

 Yn 2017, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 
llwyddwyd i godi dros £4,000 drwy werthu gemwaith. 

Os hoffech chi helpu ‘Achub y Plant’ a hynny mewn 
ffordd ddidrafferth, cysyltwch os gwelwch yn dda 
gydag un ohonom….. 

Y dyddiad cau am rhoddion yw 25 Gorffennaf. 

Yn y De: Emma Berry    07733 328101 
walesberry@hotmail.com 

Yn y Gogledd: Alison Wood    07766 116114 
haawood@gmail.com 

Gwerthfawrogir unrhyw eitem. 

Diolch, Emma ac Alison, Achub y Plant
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Brodor o Gwm 
Gwendraeth yw Emyr 
yn wreiddiol ond 
ymgartrefodd ym 
mhen ucha’ Cwm 
Tawe yn 1992 pan 
briododd ag Elfair, ac 
yng Nghwmgïedd y 
magwyd eu meibion 
Carwyn ac Osian. 

Treuliodd dair 
blynedd yn gweithio 
mewn banc ar ôl 
gadael yr ysgol, cyn 
penderfynu hyfforddi i 
fod yn athro. Wedi 
pedair blynedd yng 
Ngholeg y Drindod dechreuodd ar yrfa addysgu yn Ysgol 
Llyn y Forwyn yn y Rhondda Fach. Bu’n athro wedyn yn 
Ysgol Gymraeg Lôn Las ac Ysgol Gymraeg Pontardawe cyn 
symud i fod yn ddirprwy yn Ysgol Rhiw-fawr ac yna yn 
Bennaeth yn Ysgol Gymraeg Tyle’r Ynn ac Ysgol y Bannau 
yn Aberhonddu. Er taw Mathemateg oedd ei brif faes yn y 
Coleg, roedd Emyr wrth ei fodd yn dysgu’r plant drwy bynciau 
creadigol, a’r iaith Gymraeg yn greiddiol i’r cyfan.  

Ers ymddeol yn gynnar mae Emyr wedi symud i faes 
Dysgu Cymraeg i Oedolion a bellach mae’n Swyddog 
Datblygu Cymraeg Gwaith o fewn Prifysgol Abertawe, yn 
canolbwyntio ar drefnu cyrsiau Cymraeg i staff sy’n gweithio 
o fewn y sector addysg, o’r Meithrin i’r Brifysgol. ‘Braf yw 
gallu teimlo ein bod yn cyfrannu tuag at y newid sylweddol 
sydd eisoes ar droed yng Nghymru, ac a fydd yn parhau dros 
y degawdau nesaf, wrth anelu at gael miliwn o siaradwyr 
hyderus erbyn 2050.’ 

Mae Emyr wrth ei fodd yn cwrdd ag ystod eang o bobl sy’n 
dangos diddordeb mewn dysgu Cymraeg a’u cefnogi ar hyd 
eu taith i feistroli’r iaith. Mae dysgu oedolion yn llawer o hwyl, 
ac mae’n braf iawn eu gweld yn magu hyder ac yn mwynhau 
defnyddio’r iaith o fewn a thu hwnt i’r dosbarthiadau. Er taw 
dysgwyr o Ardal Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yw’r 
mwyafrif, gyda’r dysgu bellach wedi symud i fod yn bennaf 
ar-lein, mae Emyr wedi dysgu pobl o bob cwr o Gymru a thu 
hwnt - Hwngari, Ffrainc, Gwlad Belg, Canada, Mecsico, Chile 
ac Awstralia. 

Er ei ddyddiau yn y coleg, mae nifer yn ei nabod fel ‘Emyr 
Clogs’ oherwydd ei ddiddordeb ym myd dawnsio gwerin a 
chlocsio. Yn 1992 sefydlodd e ac Elfair barti gwerin Reit i 
Wala, a oedd yn cyfuno traddodiadau canu a dawnsio 
gwerin. Yn ogystal â pherfformio mewn cyngherddau a 
thwmpathau daeth llwyddiant hefyd yn yr Ŵyl Gerdd Dant a’r 
Eisteddfod Genedlaethol. Er nad yw Reit i Wala yn bodoli 
bellach, mae Emyr yn parhau i ymwneud â byd y ddawns fel 
beirniad mewn eisteddfodau ac wedi dysgu clocsio ar-lein. 
‘O bryd i’w gilydd mae ffrindiau yn gofyn am dwmpath ac, os 
yw’r pengliniau’n caniatáu, dw i’n mentro rhoi cynnig unwaith 
eto ar ddawns y glocsen. Dyw hi ddim yn amser rhoi’r clocs 
heibio - dim eto!’ 

Eurig Davies 

POBOL Y CWM 
EMYR JONES 

RHIAIN Y DŴR 
Pryfetyn digon di-
nod yw Rhiain y 
Dŵr, ond un rydym i 
gyd yn gyfarwydd o’i 
weld. Mae yn hoff 
iawn o gynefin lle bo 
dŵr yn sefyll yn 
llonydd neu yn llifo 
yn araf iawn, megis 
llyn neu ffos. Mae’r 
gamlas rhwng 
Clydach ac 
Ynysmeudwy yn 
gynefin delfrydol 
iddo. Yn ystod y 
cyfnod o dywydd 
braf ym mis Ebrill a 
Mai roedd rhai 
cannoedd ohonynt i’w gweld ar wyneb y gamlas. Ceir sawl 
ystyr i’r gair ‘rhiain’ gan gynnwys merch (ieuanc), geneth, 
lodes, hogen, llances, morwyn, gwyryf; brenhines, merch uchel 
ei thras, boneddiges: ([young] woman, girl, damsel, lass, 
maiden, virgin; queen, noble girl, lady). O wylio Rhiain y Dŵr 
yn symud yn osgeiddig ar wyneb y dŵr gellir deall i’r dim yr 
enw a roddwyd i’r pryfetach. Yr enw Saesneg ar y pryfetach 
yw Pond-skater ac mae’r enw hwnnw yn tueddu i fynd a ni yn 
ôl i ddyddiau ein plentyndod wrth i ni ryfeddu ar symudiadau’r 
pryfetyn, yn union fel ei fod yn sglefrio ar wyneb dŵr. Ceir naw 
gwahanol fath o Riain y Dŵr ym Mhrydain ac yn amlach na 
pheidio maent i’w gweld yn sglefrio ar y dŵr mewn heidiau 
sylweddol. Lliw brown sydd i Riain y Dŵr gyda chorff bychan 
oddeutu 1 i 2 cm a llygaid mawr. Maent yn defnyddio’u coesau 
i symud ar wyneb y dŵr. Trwy ddefnyddio symudiad tebyg i 
rwyfo gyda’r coesau sydd ar ganol y corff maent yn gwthio eu 
hunain ymlaen. Maent yn gallu rheoli eu cyflymder yn effeithiol 
iawn. Weithiau byddant yn symud yn araf a phwrpasol a thro 
arall yn gwibio yn gyflym dros ben. Byddant yn symud yn 
gyflym iawn pan maent yn bwydo. Er mwyn cyfeirio eu 
symudiad maent yn defnyddio’r coesau ôl fel llyw (rudder). 
Bydd y coesau blaen yn cael eu defnyddio ar gyfer dal prae 
neu bryfetach marw eraill sydd yn arnofio ar wyneb y dŵr. Ar 
flaen y pen mae ceg sydd yn debyg iawn i big aderyn. Mae 
hwn yn finiog iawn er mwyn torri prae yn ddarnau llai. Yn 
ogystal â’r coesau mae gan Riain y Dŵr bâr o adenydd ac 
maent yn gallu hedfan yn effeithiol iawn. Y cwestiwn yw, wrth 
gwrs, sut mae Rhiain y Dŵr yn llwyddo i arnofio a symud ar 
wyneb dŵr? Wel mae’r holl gorff wedi ei orchuddio â blewiach 
mân iawn. Mae’r blew yma yn sensitif iawn ac yn galluogi 
Rhiain y Dŵr i deimlo unrhyw symudiad neu gryndod ar yr 
wyneb. Hyn sydd yn eu galluogi i symud yn gyflym pan fo bwyd 
i’w gael neu pan fo perygl yn agosáu. Mae’r blew mân ar y 
traed yn gallu gwrthsefyll dŵr (water repellent) ac felly nid oes 
perygl iddynt suddo. Yn yr hydref bydd Rhiain y Dŵr yn diflannu 
o’r cynefin lle byddent yn treulio’r haf. Byddant yn hedfan i dir 
coediog neu gyda digon o dyfiant er mwyn gaeaf gysgu 
(hibernate). Fel arfer eu tymor yw mis Ebrill hyd at fis Hydref. 
Yn y gwanwyn bydd Rhiain y Dŵr yn deffro o’u gaeafgwsg ac 
yn dodwy wyau yn agos i ddŵr. Mae’r wyau yn deor yn eithaf 
cyflym ac mae’r nymff yn newid ei ffurf sawl gwaith cyn troi yn 
oedolyn. Tro nesaf ewch am dro ar lan y gamlas neu wrth bwll 
neu ffos oedwch am funud er mwyn sylwi ar symudiadau 
gosgeiddig Rhiain y Dŵr.

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS
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Merched y Wawr 
Roedd hi’n brofiad arbennig i 
siarad gyda Merched y Wawr 
yn Neuadd y Nant yng 
Nghlydach yn ddiweddar. Es i 
yna i siarad am hen bethau, 
felly es i gydag amrywiaeth o 
greiriau sy’n bwysig i fi neu sy’n 
dal cysylltiad gyda’r ardal. Dw 
i’n casglu hen garthenni a 
blancedi Cymreig, felly roedd 
nifer yna ar y bwrdd yn 
cynnwys un ‘tapestri’ neu 
frethyn dwbl mewn du a choch. 
Un o fy hoff garthenni yw hi 
achos mae hi’n hen ac mewn lliwiau traddodiadol. Hefyd, roedd 
blychau ‘twist’ glowyr, yr oedden nhw’n arfer defnyddio i gadw 
tybaco. Roedd lot o ddiddordeb yn fy hen luniau o fy nhad-cu 
oedd yn arfer bod yn rheolwr yn y Mond flynyddoedd yn ôl yn 
sefyll o flaen y Mond yn y 1920au yn dathlu pen-blwydd y Mond 
yn 25 mlynedd. Roedd fy hen dadcu, Valentine Evans, yna 
hefyd. Gweinidog yng nghapel Calfaria yng Nghlydach oedd 
e. Ysgrifennodd e draethawd o’r enw ‘Clydach a’r Cylch’ am yr 
ardal a’i phobl yn y gorffennol - yr hen gymeriadau a llefydd 
sydd wedi hen ddiflannu. Roedd nifer ohonyn nhw wedi clywed 
neu ddarllen y llyfrau neu wedi clywed am Valentine Evans, 
oedd yn weinidog yna am dros 40 mlynedd. Siaradais i am y 
dyddiau pan oeddwn i’n gweithio mewn siop hen bethau a thŷ 
ocsiwn a’r pethau ffeindiais i tra’n clirio tai yn y Cymoedd - y 
trysorau achlysurol tu ôl i ddrysau tai teras. Roedd croeso 
mawr i fi yna ac roedd hi’n braf siarad â phobl yn y cnawd nid 
jyst ar-lein (ond roeddwn i dipyn bach yn ofnus i ddechrau pan 
oedden nhw’n rhoi microffon i fi - profiad rhyfedd). 

 
Lôn Atgofion 
Penderfynais fynd i Gaerllion eto i weld y dref a’r amffitheatr 
Rufeinig yna. Rydw i’n cofio mynd yna pan oeddwn i’n ferch 
yn Ysgol Ramadeg y Merched yn Aberdâr pan oeddwn i tua 
12 oed a’r cyffro o weld yr amffitheatr lle bu cymaint o 
‘adloniant’ (a chreulondeb) yn digwydd amser maith, maith yn 
ôl. Roedd hi’n braf a phleserus i grwydro o gwmpas y lle ar 
bwys yr M4 ond sydd yn dod o gyfnod hynafol. Dim ond plant 
oedd yn yr arena y diwrnod hwnnw, yn reidio eu beiciau a 
chwarae yn y glaswellt hir ar ymylon yr amffitheatr. Mae’r lle 
yn ddiddorol dros ben. 

Ar y ffordd yn ôl, gyrrais i drwy Lanbradach ar bwys Caerffili, 
lle cafodd fy mam ei magu a lle’r oedd fy mam-gu annwyl yn 
arfer byw yn 18 Greenview Terrace. Pobl newydd sy’n byw yna 
nawr ond wrth i mi edrych ar y tŷ, roeddwn i’n gallu cael llun 
o’r lle a dychmygu bod yn ôl yna fel merch yn aros dros y 
gwyliau ac yn cwtsho lan o flaen y tân a gwrando ar ei straeon. 

CLECS CATHERINE
Wedyn es i heibio ein hen siop hen bethau yn Aberpennar. 
‘Trading Post’ oedd ei henw hi. Roedden ni’n arfer gwerthu hen 
bethau a phethau ail-law a mewnforio celfi, llestri, carpedi ac 
yn y blaen o’r Iseldiroedd. Mae’r adeilad yn Stryd Oxford yn 
dai nawr. Es i i weld y cerflun newydd o’r awdures Elaine 
Morgan tu fas i’r Ganolfan Iechyd newydd yn y dref, jyst heibio 
ein hen siop. Cerflun hyfryd yw e sydd yn adlewyrchu ei natur 
greadigol a bywiog. Mae mor braf i weld cerfluniau o ferched 
yn ymddangos yng Nghymru o’r diwedd, yn dathlu eu cyfraniad 
hefyd. Dim ond yr ail yng Nghymru hyd yn hyn, rydw i’n 
meddwl. Mae un yng Nghaerdydd o’r brifathrawes ddu gyntaf 
yng Nghaerdydd, sef Betty Campbell. 

Canolfan Soar 
Mae hi wedi bod yn braf hefyd i ddychwelyd at sesiynau llên a 
sgwrs yng Nghanolfan Soar ym Merthyr gyda’r bardd bywiog 
Cyril Jones sydd wastad yn ddiddorol a phleserus. Mae pawb 
yn y grŵp yn hapus i fod yn ôl wyneb yn wyneb ar ôl dwy 
flynedd o fod ar-lein. Roedd y caffi yna’n brysur hefyd. Yn y 
sesiwn diwethaf, roedden ni’n darllen cerddi gan Rhys Iorwerth 
gan gynnwys englynion ffraeth a chryno. Un o’r pethau diddorol 
eraill oedd darn o lyfr gan fenyw oedd yn disgrifio y tro cyntaf 
ymddangosodd car yn y pentre’ yn 1902 - ar y Saboth hefyd. I 
blentyn, roedd y car fel bwystfil yn ‘llygadrythu arnom’ a ‘gwas 
y diafol’ oedd y gyrrwr. Mae’n anhygoel i weld cymaint o newid 
dros y ganrif ddiwethaf. 

Clybiau Ar-lein 
Mae fy nosbarthiadau a chlybiau yn parhau ar-lein ond bydd 
un newydd yn dechrau yng nghanolfan DOVE yn y Banwen fis 
nesaf wyneb yn wyneb, sydd yn wych. Mae’r staff a’r ganolfan 
yn hyfryd yna. Roedd rhaid i fi stopio sesiynau yna o’r blaen a 
chario ymlaen ar-lein o achos y pandemig. Bydd hi’n braf i fynd 
yn ôl o’r diwedd. 

Mae clybiau darllen a hen bethau gyda fi ar-lein ac rydw i’n 
eu mwynhau nhw. Mae’n braf hefyd, wrth gwrs, i gael dysgwyr 
o Awstralia neu America yn ymuno â  ni nawr i rannu ein 
mwynhad o lyfrau Cymraeg. Ar hyn o bryd rydyn ni’n darllen 
‘Mamwlad’ gan Beryl H. Griffiths am ferched dylanwadol Cymru 
fel Betsi Cadwaladr y nyrs yn y Crimea. Doedd hi ddim yn 
ffrindiau gyda Florence Nightingale o gwbl. Hefyd, rydyn ni 
wedi bod yn edrych ar y gyfres ‘Sain Ffagan’ ar S4C sydd yn 
mynd tu ôl i ddrysau yn yr amgueddfa werin i weld y bobl sydd 
yn gweithio yna a’r trysorau maen nhw’n cynnal. Mae’n wych! 

Arholiadau 
Mae fy mab yn gwneud ei arholiadau TGAU ac yn goroesi hyd 
yn hyn. Mae popeth yn iawn gyda nhw ar hyn o bryd ar wahân 
i’r arholiad Rhifedd oedd yn anodd dros ben, dywedodd e. 
Bydd e mor hapus i’w gorffen nhw ac ymlacio dros yr haf gyda’i 
ffrindiau. Rydw i’n falch y bydd e’n dychwelyd i Ysgol Gymraeg 
Ystalyfera Bro Dur i’r chweched dosbarth. 

Idiom 
Brenin pob llyffant ar ei domen ei hun 

Mae pob un yn bwysig yn ei gylch bach ei hun 

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

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

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

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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Rydym yn ‘nabod rhai pobl wrth eu llysenwau. Cymerwch, er 
enghraifft, y gweinidog hwnnw yn y Rhondda ‘slawer dydd. 
Roedd yn byw yn y mans, drws nesa’ i dafarn y Rainbow a 
hynny’n gyfleus iawn iddo gan iddo dreulio tipyn o’i amser yno. 
Ac yn aml iawn, pan fyddai rhai’n ffonio’r mans er mwyn cael 
sgwrs, byddai ei wraig yn ymddiheuro drosto gan ddatgan ‘I’m 
sorry, he’s not here, he’s over the Rainbow’. Am hynny fe 
gafodd y llysenw ‘Judy Garland’. 

Rhoddwyd sawl llysenw ar Iesu: Mab y Saer, Athro, Mab y 
Dyn a Iesu o Nasareth. Yn ogystal roedd nifer o’i ddisgyblion 
yn arddel llysenwau: Simon y Selot, Mathew’r Publican, 
Meibion y Daran (Iago ac Ioan) a Cephas (Simon Pedr). 

Yn ddiddorol iawn, mae’n debyg taw enw llawn Tomos oedd 
Jwdas a’i fod yn un o efeilliaid. Gan fod dau Jwdas arall 
ymhlith y deuddeg, ac er mwyn osgoi peri dryswch, rhoddwyd 
llysenw iddo, sef Tomos, y gair am efail yn yr iaith Hebraeg, a 
Didymus yn yr iaith Roeg. Ac mae’n cael tipyn o amlygrwydd 
ym mhenodau olaf Efengyl Ioan. Dyma ddigwyddodd: Nos Sul 
y Pasg roeddent oll ynghyd yn yr oruwch ystafell ac yn 
gwrando ar Mair Magdalen yn sôn am ei phrofiad yn yr ardd 
ac am y ddau oedd wedi rhuthro nôl o Emaus i rannu’r hanes 
eu bod wedi gweld Iesu a’i fod wedi dod ‘nôl yn fyw. 

Yn goron ar y cyfan oll, daeth Iesu atynt a sefyll yn eu canol 
gan ddangos ei ddwylo a’i ystlys iddynt a dweud wrthynt 
‘Tangnefedd i chwi’. 

Ond un a gollodd yr oedfa fawr hon oedd Tomos a elwir 
Didymus. Tybed beth oedd ei esgus? Awgrymir bod ei ffrindiau 
wedi galw heibio a rhaid oedd gwarchod y plant a siopa am 
ychydig nwyddau. Roedd wedi anghofio neu’n fwy 
arwyddocaol roedd yn prysur bacio’i fagiau gan fod y cyfan yn 
awgrymu fod y freuddwyd ar ben. Dyn llawn esgusodion oedd 
Tomos. A sut bynnag oedd, collodd mas ar oedfa ac ar fendith 
arbennig iawn. 

Roedd Tomos y math o berson na fyddai’n credu dim os 
nad oedd prawf neu dystiolaeth bendant ynglŷn â’r peth. Gan 
wybod hynny gwnaethpwyd cerflun o Tomos, sydd yn 
awgrymu pa fath o gymeriad ydoedd. Yn y cerflun mae llinyn 
mesur mewn un llaw a chlorian yn y llall. Yr awgrym yw nad 
oedd fawr ddim yn gwneud llawer o synnwyr i Tomos heb iddo 
ei fesur a’i bwyso’n ofalus. Roedd yn amheus onest ac mae’n 
bwysig nodi fod amheuaeth yn fath o wedd ar ffydd. 

Sut bynnag pan fynegwyd wrth Tomos am yr hyn 
ddigwyddodd yn oedfa Sul y Pasg yn yr oruwch ystafell fe 
ddywedodd wrth ei gyd-ddisgyblion: ‘Os na welaf ôl yr hoelion 
yn ei ddwylo a rhoi fy mys yn ôl yr hoelion a’m llaw yn ei ystlys, 
ni chredaf fi byth’. Heblaw bod yn berson llawn esgusodion, 
roedd Tomos hefyd yn berson llawn amheuon. 

Yna wrth ddarllen am yr hyn ddigwyddodd y nos Sul 
canlynol yn yr oruwch ystafell, ymddangosodd Iesu iddynt 
unwaith eto a dywedodd wrth Tomos, am iddo brofi drosto’i 
hun y briwiau a’r cleisiau a ddioddefodd ar y groes. Ond y 
cyfan fedrai wneud oedd datgan ‘Fy Arglwydd a’m Duw’. 
Erbyn hyn roedd Tomos yn berson oedd yn llawn o’r Iesu. 

Do, roedd yr holl esgusodion ganddo a’r amheuon wedi eu 
plannu’n ddwfn ynddo. Ac mewn moment dawel goleuwyd ei 
enaid. Ailgydiodd Tomos yn y gwaith ac mae’n debyg iddo 
gyrraedd India a chenhadu yno cyn cael ei gymryd o’r fuchedd 
hon a mynd at ei wobr. 

O’n rhan ninnau, manteisiwn ar bob cyfle i ddod at ein 
gilydd, i brofi’r hedd a’r tangnefedd oddi fry. A phob tro byddwn 
yn disgwyl oddi wrtho ac yn dyrchafu cri ‘tyrd di fendigedig yr 
Arglwydd atom, cymer dy le yn ein calon a chynhesa ein 
calonnau’. 

Gyda llaw, pan sefydlwyd Eglwys yn Antiochia (Act II) am y 
tro cyntaf erioed galwyd dilynwyr Iesu yn ‘Gristnogion’. 
Llysenw oedd ac mae’n llysenw gallwn ninnau fod yn falch 
ohono. Ni feddwn enw gwell. 

Gareth Hopkin

Pregeth Bum MunudCWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
MAI 1916 

Dewi Lewis
CLYDACH 
Llewyrch a llwyddiant yw hanes amryw o eglwysi’r Cwm. Mae 
amryw yn aros am fedydd yn Soar, Ystalyfera. Rhoddwyd 
deheulaw cymdeithas i 18 yng Nghalfaria, Clydach yng 
Nghyfundeb olaf y flwyddyn. Gwelsom yn ddiweddar lyfr 
bedyddio Eglwys Calfaria, Clydach, yn ystod gweinidogaeth 
“Valentine,” ac nid anniddorol efallai fyddai’i rhoddi yma. Nodir 
y flwyddyn, a’r nifer a fedyddiwyd ar ei chyfer, o’r flwyddyn 
1882 dros y flwyddyn 1915. Wele’r Daflen: 1882 bedyddiwyd 
39/ 1883 9 / 1884 2 / 1885 18 / 1886 13 / 1887 44/ 1888 12 / 
1889 6/ 1890 32/ 1891 27/ 1892 40/ 1893 11/ 1894 29/ 1895 
34/ 1896 6/ 1897 5/ 1898 23/ 1899 13/ 1900 6/ 1901 /25 1902 
48/ 1903 17/ 1904 12/ 1905 81/ 1906 8/ 1907 4/ 1908 22/ 1909 
4/ 1910 17 / 1911 7/ 1912 14/ 1913 3/ 1914 24/ 1915 18. Y 
cyfan: 676. 

CWMTWRCH 
Beulah, Cwmtwrch. Cynhaliodd Bedyddwyr Cylch Ystalyfera a 
Chwmtwrch eu Cymanfa Ganu flynyddol yn y capel uchod, 
Llun y Pasg dan arweiniad Mr David Thomas, F.T.S.C., 
Bridgend. Cynhwysa’r dosbarth Soar a Chaersalem, 
Ystalyfera, a Beulah, Cwmtwrch. Cyfarfod plant fu’r bore, dan 
lywyddiaeth y Parchg. W. Jones, Soar. Er yr hin anffafriol, 
daeth y plant yn gryno iawn at ei gilydd, a’u canu peraidd a 
soniarus yn mawr foddhau y gynulleidfa. 

PONTARDAWE 
Cyhuddwyd tri llanc: Lionel Morgan (19), Percy John Powell 
(18), a John Talbot (16) o Pontardawe o ladrata orennau 
gwerth 10s o siop James Guest, Dynevor Street, Pontardawe, 
ar Mai 12. Plediodd y tri yn euog a chael dirwy o £ 2 yr un. 

YNYSTAWE 
Traddodwyd darlith nos Sadwrn, Ebrill 15, gan y Parch. T. 
Thomas, Ynystawe, ar y testyn “Y Telynnau a dorrwyd yn 
gynnar.” Er nad oes llawer o fynd ar ddarlithiau, y dyddiau hyn, 
llwyddodd Mr Thomas i gael cynulleidfa ragorol, ac ni siomwyd 
neb. Cawsom wledd flasus, i ben a chalon. Yn sicr, mae yn 
ddarlith ragorol. Haedda ei thraddodi ledled Cymru. Mantais 
i’n pobl ieuainc fyddai’i gwrando. 

YSTRADGYNLAIS 
Gyda’r haf ar ddod dylid gwneud cwyn am y gwteri mewn rhai 
ardaloedd o Ystradgynlais. Yn ardal y “Garden Village” 
Glanrhyd mae’r gwter yn gorlifo i’r hewl ac ar ddiwrnod braf 
mae’r drewdod yn ofnadwy ac anodd i’w ddisgrifio ar bapur. Y 
pryder yw bod plant yn eu diniweidrwydd yn chwarae yn y 
budred afiach a allai achosi haint. 

YSTALYFERA 
BOCSIO. Cafwyd gornest focsio ddiddorol dydd Sadwrn 
diweddar rhwng dau fachgen lleol, Luther Thomas o Ystalyfera, 
yn colli ar bwyntiau yn erbyn Gomer Evans, Rhydamman. 
Brwydrodd Thomas yn ddewr gan ennill parch y dorf. Enillodd 
Sharkey o Ystradgynlais yn erbyn Thomas Ystalyfera gyda 
Thomas yn cael K.O. yn yr ail round. 

GLAIS 
“PERYGL I IECHYD” Yng nghyngor y Gymuned nododd Mr A. 
Rees (Glais) fod y Cyngor Dosbarth wedi caniatáu i sbwriel tai 
gael ei gludo a’i adael yn ardal y Glais am dros flwyddyn. Erbyn 
hyn mae’r sbwriel yn beryglus i iechyd y cyhoedd. Cytunwyd i 
ofyn i’r Cyngor gludo’r sbwriel i nifer o safleoedd sbwriel yn yr 
ardal.
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Beth sydd gyda ni mis yma? - rwy’n clywed. Wel mae llwyth o 
bethau wedi digwydd a gan fod dathliadau’r jiwbilî ar fin eu 
cynnal, mae llwyth o bethau i ddod hefyd. 

Ydych chi’n cofio’r Parchg Bernant Hughes, Rhuthun, gynt o 
Ystalyfera? Wel, hyfryd clywed bod e nawr yn hen dad-cu. 
Ganwyd ei orwyres, Rhiannon Dafydd Fitzpatrick i’w wyres, 
Manon, sy’n byw yn Llanbedr Dyffryn Clwyd ger Rhuthun. Mae 
Anwen, y fam-gu, hefyd wrth ei bodd. Llongyfarchiadau i chi 
gyd fel teulu. 

YSGOL Y CRIBARTH 
Mae’r dosbarth cyfrwng-Cymraeg Cyfnod Sylfaen yn yr ysgol 
yn mynd o nerth i nerth gyda niferoedd y disgyblion ar gyfer 
mis Medi yn edrych yn addawol iawn.  Braint felly oedd 
croesawu Jeremy Miles AS, Gweinidog Addysg Llywodraeth 
Cymru a Lynette Lovell, Cyfarwyddwr Addysg Powys i’r ysgol 
i ddathlu llwyddiant y peilot cyffrous hwn. Yn ystod y bore, aeth 
cynrychiolwyr o Gyngor yr Ysgol â’r ymwelwyr o gwmpas i 
glywed sut mae’r ysgol yn gweithio’n galed i ‘normaleiddio’ 
defnydd y Gymraeg ym mywyd yr ysgol. Pleser oedd gweld 
brwdfrydedd y plant a staff yr ysgol dros yr iaith Gymraeg. 
Rhaid canmol gweledigaeth a chefnogaeth y pennaeth dros 
dro, Simon Hosking a Chadeirydd y Corff  Llywodraethol, 
Susan Davies. Ymlaen. 

 

O’r chwith Yan James (Ymgynghorydd Addysg, Susan Davies 
(Cadeirydd y Corff Llywodraethol), Simon Hosking (Pennaeth), 
Jeremy Miles (Gweinidog Addysg) a Lynette Lovell 
(Cyfarwyddwr Addysg Powys) 

Llongyfarchiadau i Ysgol y Cribarth, eto ar eu murlun newydd 
ger mynedfa’r ysgol i groesawu ymwelwyr. Maen nhw wedi bod 
yn gweithio gydag Orielodl i greu’r murlun. Os edrychwch chi 
ar y sgwâr chwith ar y gwaelod, fe welwch chi eiriau Cymraeg 
a Saesneg wedi eu rhoi at ei gilydd ar ffurf glannau’r afon. Da 
iawn bawb, mae’n edrych yn hyfryd. 

ABERCRAF

 

Fel rhan o ddathliadau’r jiwbilî, mae ‘Abercraf Happy Helpers’ 
yn cynnal Picnic Brenhinol yng nghae’r ysgol a’r Neuadd Les 
ar Sadwrn, 4 Mehefin o 2 o’r gloch y prynhawn. Dewch â 
phicnic eich hun a blanced neu gadair i fwynhau’r prynhawn. 
Bydd yna gemau, chwaraeon, cerddoriaeth a theisen ddathlu 
i gael hwyl gyda’r teulu. Am fanylion pellach, cysylltwch gyda 
nhw ar Facebook, neu ar 01639 730655. Gwnewch bentref 
Abercraf yn barod i’r dathliadau trwy addurno eich tŷ o 1 
Mehefin. 

Ar 3 Mehefin, mae tafarn y Rheolau Arms yn cynnal te 
prynhawn ac adloniant, o 7 p.m. ymlaen. Thema’r noson yw 
‘Gwisgwch fel Brenhines neu Frenin am y dydd’. Mae’r 
tocynnau ar gyfer y noson a’r bwyd yn £3 y pen. Os hoffech 
chi brynu tocyn neu archebu lle, ffoniwch 01639 730 947. 

 

Bydd yna ddathliadau Jiwbilî ym Mhen-y-cae hefyd, neu 
ddigwyddiad “Party in the Park” am 3 o’r gloch ar ddydd 
Gwener 3 Mehefin. Ewch â phicnic a chadair eich hun er mwyn 
cael prynhawn hyfryd. Diolch i Dîm Gweithredu Pen-y-cae. 

Os nad ydych chi’n gallu bod yn rhan o’r jiwbilî, bydd yna gyfle 
arall i fwynhau ym Mhen-y-cae, ar ddydd Sadwrn 11 Mehefin. 
Ydy, mae Pen-y-cae yn cynnal Carnifal. Gwisgwch mewn 
gwisg ffansi os hoffech chi, bydd yna gemau, gwobrau, 
digonedd o bethau i wneud a pharêd. Bydd y Parêd yn dechrau 
am 2 pm o’r Ancient Briton ac yna gorffen ym Mhen-ycae ei 
hun. 

 

Mae cael siop mewn pentref bach yn bwysig iawn, siop sy’n 
cynnwys popeth, o gardiau pen-blwydd i fwydydd i’r barbeciw. 
Mae Siop Ynys-wen wedi bod yn Spar ers blynyddoedd, ond 
nawr, enw’r siop yw Cribarth Stores. Mae’n werth mynd i mewn 
i weld beth sydd yna, gan fod cardiau dathlu Cymraeg yna, 
cynnyrch lleol fel Breconview Meats, Coelbren a ‘cheesecakes’ 
blasus iawn. Da iawn Cribarth Stores. 

PEN-Y-CAE

YNYS-WEN
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Ydych chi’n cofio’r newyddion bod un o’n cymdogion yn cymryd 
rhan yn Sioe Geffylau Royal Windsor, gyda Chlwb 
Merlod Cymru? Aethon nhw amdani ac yn eu plith roedd 
Sienna Norton o Goelbren. Sut wnaethon nhw? Do, enillon 
nhw’r gystadleuaeth gemau merlota. Efallai welsoch chi nhw 
ar y teledu wrth iddynt gael eu cyflwyno fel cystadleuwyr. Mae’r 
Clwb Merlod yn dangos pa mor galed yw’r gystadleuaeth, wrth 
iddynt ddisgrifio’r sgiliau hanfodol, yr ystwythder, techneg a’r 
cyflymder mae rhaid cael i ennill y wobr gyntaf. 
Llongyfarchiadau i chi gyd. 

 
O Windsor i Goelbren. Mae dathliadau’r jiwbilî yn cael eu 
cynnal yng Nghoelbren hefyd, sef Parti Stryd yn Neuadd Les 
Coelbren ar 3 Mehefin o 2 pm. Ewch â phlât o fwyd eich hun 
i’ch teulu i fwynhau’r dathliadau. Bydd yna luniaeth ar gael a 
bydd y bar ar agor o 4 pm ymlaen. Am fwy o fanylion, ffoniwch 
07960871867. 

 

Dros y ddau ddiwrnod, sef 3 a’r 4 Mehefin, bydd dathliadau o 
bob math yn cael eu cynnal o gwmpas Parc yr Orsedd. Ar 
ddydd Gwener y 3ydd bydd yna noson o adloniant ‘Stars in the 
Park’ ym Mharc yr Orsedd o 6 tan 10.30 pm. Am docynnau i’r 
noson, cysylltwch â The Old Temp Fish Bar, Cofion Cynnes, 
Kindle House, Roberts Homes ac  Ystradgynlais Real 
Health/Ystradgynlais Chiropractic. 

Ar Sadwrn, 4 Mehefin, bydd yna ddiwrnod o hwyl a sbri am 
ddim i’r teulu cyfan. Bydd y diwrnod yn dechrau am 10.30 am 
ac yn gorffen am 6 pm. Ewch â phicnic gyda chi a threuliwch y 
dydd yn crwydro’r stondinau, a gwylio’r amrywiaeth o adloniant. 

Os hoffech chi fod yn rhan o hwn, ymunwch â’r Parêd sy’n 
dechrau gorymdeithio o Barc yr Orsedd am 5 pm. 

Yn y Clwb Coroni, maent yn cynnal Gŵyl Gorau, ble bydd chwe 
chôr yn canu, yn eu tro, rhwng 1 pm a 5.30 pm yn y babell tu 
fâs i’r clwb. Mae’r Ŵyl am ddim, ond bydd unrhyw gyfraniadau 
yn cael eu rhoi i apêl Wcráin. 

Dyma adeg o’r flwyddyn sy’n peri gofid i lawer o ddisgyblion 
mewn ysgolion, myfyrwyr mewn colegau a phrifysgolion. ‘R 
wy’n siŵr bydd pawb yn ymuno gyda fi i ddymuno pob lwc i’r 
rhai sy’n sefyll arholiadau o unrhyw fath. 

Eto hoffwn ddymuno pob lwc i’r rhai sy’n cystadlu yn 

YSTRADGYNLAIS

COELBREN
Eisteddfod yr Urdd eleni, sy’n cael ei chynnal yn ystod hanner 
tymor 30 Mai – 4 Mehefin, yn Sir Ddinbych.  

PEN-BLWYDD ARBENNIG 
Llongyfarchiadau mawr i aelod adnabyddus o’r gymuned sydd 
newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed. Mae’r enw Megan 
Hutchings yn cydredeg yn hwylus gyda phapur bro’r Llais gan 
ei bod wedi cyfrannu at ei ddatblygiad am dros 40 o 
flynyddoedd. Roedd gweld Megan a’i diweddar chwaer Ann yn 
dosbarthu’r papur yn olygfa gyffredin i drigolion y pentref. Wrth 
gwrs, roedd Megan hefyd yn adnabyddus fel athrawes 
boblogaidd a chydwybodol yn hen Ysgol Gymraeg Cwmtwrch 
a gweithiodd yno am dros 36 o flynyddoedd. Mae Megan hefyd 
yn aelod ffyddlon yng Nghapel y Tabernacl ac mae ei 
chyfraniad fel blaenores, arolyges yr Ysgol Sul a chyfeilyddes 
am dros hanner canrif yn dweud tipyn am ei chymeriad a’i 
hymrwymiad tuag at yr achos. Roedd yn hyfryd clywed 
aelodau’r Tabernacl yn canu Pen-blwydd Hapus i Megan ac 
roedd pawb oedd yn bresennol yn datgan eu diolch iddi am ei 
chyfraniad amhrisiadwy i fywyd a gwaith y pentref. 

CYSTADLEUAETH GOLFF CAPELI TAWE, NEDD A CHRAI 
Rwy’n siŵr eich bod yn gyfarwydd gweld eich gweinidogion yn 
dal y Beibl neu’r Llyfr Emynau yn eu dwylo ar y Sul. Ond faint 
ohonoch chi sydd wedi eu gweld yn dal troffi golff ac yna ei 
drosglwyddo i enillydd y gystadleuaeth? Rwy’n cyfeirio wrth 
gwrs at y gystadleuaeth golff a drefnwyd rhwng capeli 
Methodistiaid Tawe, Nedd a Chrai yn ddiweddar ar gwrs golff 
y Celtic Minor [y Palleg i chi a fi]. Roedd trawsdoriad da o 
oedrannau yn bresennol, ac yn ôl y trefnydd, Rhodri Phillips, 
ein Cydlynydd Eglwysig, roedd y cystadlu yn frwd ond hefyd 
yn llawn sbort a sbri. Osian Davies oedd yn fuddugol ond 
cafodd ei herio hyd y diwedd gan Steph Jones, Kartyr Hughes 
ac Owain Sparnon o Gapel Tabernacl Resolfen. Ar ôl y 
gystadleuaeth daeth y chwaraewyr at ei gilydd i fwynhau’r 
bwyd blasus oedd wedi ei baratoi ar eu cyfer. Dyma oedd y 
gystadleuaeth gyntaf gan Fethodistiaid yr ardal ac roedd pawb 
yn gytûn y byddant yn edrych ymlaen yn awchus i’r nesaf. 
Dyma syniad i chi, beth am gystadleuaeth golff rhwng y 
gwahanol enwadau? Meddyliwch am hyn: y Methodistiaid 
erbyn yr Annibynwyr? Bobol bach! Ai dyma un enghraifft o’r 
ffordd ymlaen ac efallai sy’n apelio at ein pobl ifanc er mwyn 
sicrhau bod y drysau yn dal ar agor? 

 



YMDDEOLIAD CANON DEWI ROBERTS 
Dymuna trigolion y pentref ymddeoliad hapus a dedwydd i 
Dewi Roberts, Canon Eglwys Sant Cynog, sy’n ffarwelio â’r 
ardal ar ôl gwasanaethu yma dros gyfnod o 9 mlynedd. 
Ganwyd Dewi yn Sir Fôn ac yn dilyn ei briodas â Heather, 
symudodd y teulu i’r de, lle gwasanaethodd yn ardal Abertawe 
a Chlydach. Roedd Dewi hefyd yn gyfrifol am eglwysi Coelbren 
a Callwen. Mae ganddo ffordd ddymunol a chroesawgar a 
bydd y pentref yn dlotach yn dilyn ei ymddeoliad. Roedd wrth 
ei fodd yn galw i weld cleifion yn Ysbyty’r Gymuned ac roedd 
ei ymweliad yn cael ei werthfawrogi yn fawr. Yn wir roedd pawb 
a gafodd y fraint o’i adnabod yn siarad yn uchel amdano. Mae 
ganddo chwech o wyrion ac yn aml byddent yn mynychu 
gwasanaethau yn Sant Cynog ac yn cymryd rhannau arweiniol, 
yn enwedig yn ystod y Nadolig. I ddangos eu gwerthfawrogiad 
o gyfraniadau Dewi i’w waith yn Sant Cynog a hefyd i’r 
gymuned ehangach, trefnwyd parti iddo yn Neuadd yr Eglwys 
a da yw cyhoeddi bod nifer dda wedi bod yn bresennol. 
Dymuniadau gorau i Dewi a’i deulu wrth iddynt symud i ardal 
Llansamlet a gobeithio bydd e a Heather yn mwynhau’r iechyd 
gorau. Ar hyn o bryd mae swyddogion yr Eglwys yn trafod y 
mater ynglŷn ag olynydd i Dewi. 

NOSON I’W CHOFIO 
Yn dilyn cyfnod 
annymunol y firws, 
braf oedd croesawu 
cynulleidfa iach yn ôl i 
Eglwys Sant Cynog. A 
beth oedd yno i’n 
cyfarch? Well, dim yn 
llai na thrawsdoriad o 
sêr y byd cerddorol 
yng Nghymru. Lucy J. 
Morgan, Fferm Pentalwn, Caer-bont a’r maestro ei hun Alwyn 
Humphreys oedd yn gyfrifol am drefnu’r noson arbennig hon a 
diolch iddynt am eu brwdfrydedd a’i gweledigaeth. Roedd yr 
unawdydd enwog Rhys Meirion ar ei orau glas ac roedd ei 
ddatganiad o ‘Anfonaf Angel’ yn fythgofiadwy. Yna, cawsom y 
fraint o wrando ar y delynores Catrin Finch ac Ensemble Lucy 
yn arddangos eu talentau amryddawn. Roedd y safon uchel 
wedi ei sefydlu ac unwaith eto roedd Côr Dathlu Cwm Tawe, 
gyda’i arweinydd Conway Morgan a’i gyfeilydd D. Lyn Rees 
wedi codi i’r her gydag egni a doniau digymar. Diolch hefyd i 
Huw Rees am ei gefnogaeth a’i gyfraniad ar yr organ. I gloi’r 
noson cafodd Hywel Gwynfryn, sef awdur y geiriau ‘Anfonaf 
Angel’ dderbyniad croesawgar gan y gynulleidfa. Noson i’w 
chofio yn wir. 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau mawr i bedair o ferched ifanc y pentref sydd 
wedi rhagori yn eu meysydd amrywiol. 

Llongyfarchwn Sheridan Barrell, Heol Cwmtawe, sydd 
newydd dderbyn Gradd gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf 
mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol oddiwrth 
Brifysgol Abertawe. Mae 
Sheridan yn ferch i Tim a 
Tracey Barrell a 
derbyniodd ei haddysg 
gynnar yn Ysgol Pen-rhos, 
cyn symud ymlaen i Ysgol 
Maesydderwen ac yna i 
Goleg Castell-nedd. Mae 
Sheridan wedi derbyn 
swydd yn ei maes 
arbenigol gyda Chyngor 
Castell-nedd Port Talbot a 
dymunwn bob llwyddiant 
iddi wrth iddi ddechrau ei gyrfa broffesiynol. 

Llongyfarchwn hefyd Maggi Richards, Heol Aberhonddu, 
sydd wedi ei dewis i gynrychioli tîm hoci dan 13 Ysgolion De 

Cymru. Mae Maggi yn 
ferch i Geraint a Sarah 
Richards ac yn ddisgybl 
yn Ysgol Gymraeg 
Ystalyfera. Cafodd ei 
dewis allan o 60 o 
ymgeiswyr ac mae ei 
mam a’i thad, a’i mam-gu 
Mary wrth eu bodd yn 
gwylio’r canolwr ifanc yn 
symud fel llysywen o 
gwmpas y cae. Cofiwch, i 
ni drigolion y pentref, dydy 
llwyddiant Maggi ddim yn 
annisgwyl gan fod ei thad 
Geraint wedi cynrychioli 
tîm rygbi dan 18 ac 
Ieuenctid Cymru pan 
oedd yn ddisgybl yn Ysgol 
Maesydderwen. Mae’r 
dalent yn amlwg yn y 
gwaed. Dymuniadau gorau i Maggi a phob lwc yn y dyfodol. 

Llongyfarchiadau hefyd i’r ddwy chwaer, Gwenllian ac 
Anona Parcell. Mae’n braf clywed fod cwmni actio Y 
Performance Factory wedi ailddechrau yn ddiweddar. Mae’r 
mudiad ar gyfer pobl ifanc sydd â’r bwriad o hybu eu doniau 
ac i arddangos eu talentau yn y byd perfformio. Mae’r adran 

leol yn cynnal eu 
hymarferion yn 
Neuadd y Glowyr 
ac yn rhoi cyfle i 
nifer o ieuenctid 
lleol ymestyn eu 
doniau. Yn eu plith 
mae Gwenllian 
Parcell, merch 
Gareth ac wyres 
David ac Elizabeth 
Parcell, Parc Tawe. 
Cydnabuwyd ei 
doniau amlwg pan 
gafodd ei dewis i 
gymryd rhan Miss 
Honey yn fersiwn 

iau y sioe gerdd ‘Matilda’. Cynhaliwyd y perfformiad yn Theatr 
Dylan Thomas yn Abertawe ac roedd cyfraniad Gwenllian yn 
gwbl gaboledig er mawr glod i’w theulu a’i ffrindiau o Ysgol 
Maesydderwen oedd yn gwylio yn y gynulleidfa. 

Mae chwaer Gwenllian, sef Anona, sy’n ddisgybl yn Ysgol 
Gymraeg Ystalyfera, hefyd wedi ei donio yn helaeth iawn. Y 
clod mwyaf diweddar sydd wedi dod i’w rhan yw’r ffaith iddi 
lwyddo gydag anrhydedd yn arholiad chwarae’r delyn - arwydd 
pendant o bethau mawr i ddod. Athrawes Anona yw Katie 
Bayliss, Parc Tawe, ac yn naturiol iawn mae hi hefyd yn 
ymhyfrydu yn llwyddiant ei disgybl. Llongyfarchiadau mawr i’r 
ddwy chwaer ac rwy’n siŵr y cawn glywed lawer mwy 
amdanynt yn y dyfodol. 

COFIO’N DYNER AM NON 
Gan fod Mrs Non John wedi ffarwelio â ni yn ddiweddar, a 
hynny’n annisgwyl iawn, mae cymdogaeth gyfan yn 
cydymdeimlo’n ddwys â Vernon, Dylan, Berian, Delyth a Cerith 
yn eu colled a’u hiraeth ar ôl un mor annwyl yn eu golwg. Er i 
Non dreulio y rhan helaeth o’i bywyd hir a dedwydd yn Llan-
faes, fe’i ganwyd a’i magwyd hi a’i brawd John yn Ynys-wen. 
Fe’i haddysgwyd yn lleol ac wedi gadael ysgol aeth i weithio 
yn siop Lewis Lewis yn Abertawe. Ymhen amser fe’i 
dyrchafwyd, er mawr glod iddi, i fod yn gynorthwywr personol 
i Miss Lewis ei hun, perchennog y siop. Fel person teulu roedd 
Non wrth ei bodd yn cadw aelwyd glyd a chynnes, ond 
ymddiddorai hefyd mewn gwylio a dilyn criced a rygbi. Fe 
gofiwn amdani hefyd fel cyfeilles oedd yn barod iawn ei 
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chymwynas i bawb yn yr ardal fel gwniadyddes fedrus. Coffa 
da am Non a bendith y Nef ar ei theulu annwyl. 

FFRINDIAU’R YSBYTY 
Mae pwyllgor gweithgar Ffrindiau’r Ysbyty yn apelio am 
aelodau newydd i ymuno yn y Clwb 100. Yn anffodus, ac am 
sawl rheswm, mae’r nifer sydd wedi bod yn cefnogi’r fenter 
ddilys yma wedi gostwng ac maent yn apelio am aelodau 
newydd. Felly, os oes £10 yn sbâr gyda chi cysylltwch gydag 
Iris Jenkins [844146] a byddwch felly yn sicrhau bod yr achos 
teilwng hwn yn parhau ac yn cefnogi’r cleifion - a chanran uchel 
ohonynt o’r Ystrad, Aber-craf ac Ystalyfera. 

SOSEJ CWMGÏEDD 
Dyma stori a ddaeth a gwên i’r wyneb dros yr wythnos 
ddiwethaf. Meddyliwch am hyn: cyn bentrefwr o’r Ystrad wedi 
mynd am bryd o fwyd gyda’i deulu i dafarn y Plough yn East 
Hanney, pentref ger Wantage, Sir Rhydychen, a bron cael ffit 
wrth ddarllen y fwydlen: sglodion gyda sosej Cwmgïedd! Ie, 
anodd ei gredu. Wrth gwrs, roedd rhaid gwneud ymholiad a 
chredwch chi neu beidio roedd y prif gogydd yn dod o 
Gwmgïedd ac wedi mynychu Ysgol Gyfun Ystalyfera. Rwy’n 
cyfeirio at Owain Jones, mab Gwilym a Rhian Jones, Fferm 
Llwynbedw, sydd wedi creu argraff bositif iawn ymhlith trigolion 
yr ardal gyfagos gyda’i sgiliau coginio. Pob lwc i Owain yn ei 
fenter newydd ac os ydych yn bwriadu talu ymweliad â 
Rhydychen, cofiwch alw yn y Plough yn East Hanney a blasu 
sosej Cwmgïedd. 

Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gweithio mor galed i greu 
atgofion melys fel hyn i ni gyd. 
 

 

CAPEL Y WERN 

DATHLU PEN-BLWYDD ARBENNIG 
Chwithig iawn yw meddwl am Ray Rogers, cyfeilles nad yw’n 
mwynhau’r iechyd gorau ac yn gaeth i’w gwely yng Nghwm 
Cartref, Rhyd-y-fro. Y cof sydd gennym amdani yw fel un oedd 
yn aelod ffyddlon yng nghapel y Gurnos ac yn ffrind mynwesol 
Beth (gan gynnwys caredigrwydd Phil) a’r ddwy yn rhan o 
gyfeillach Capel y Wern ar fore Sul. 

Ffrind da arall Ray yw Glenys o’r Farteg. Mewn dyddiau 
gwell roedd y ddwy ohonynt yn treulio gwyliau gyda’i gilydd, 
a’u boreau’r Sadwrn yn Abertawe ac yna’r prynhawn ar aelwyd 
gynnes a chlyd Glenys. Dyddiau braf a hapus. 

Nid yw bywyd yn rhwydd o bell ffordd i Ray ar hyn o bryd 
ond mae ei ffrindiau ymhobman yn meddwl amdani ac yn 
dymuno’n dda iddi ar ei phen-blwydd yn 90 oed ar 11 Mai. 

COFIO’N DYNER AM LLOYD DAVIES 
Gwaetha’r modd nid oedd Lloyd wedi mwynhau’r iechyd gorau 
ers peth amser. Felly rhyw awr fach chwerw felys oedd hi i 
bawb ohonom pan glywsom y newyddion blin fod Lloyd wedi 
ymadael â ni a hynny ar ôl cystudd hir a chaled. Wrth reswm 
fe fydd sawl cylch yn gweld eisiau Lloyd yn fawr iawn ac yn 
gwbl naturiol Nina fydd yn ei golli fwyaf. 

Bu Lloyd yn ŵr da a ffyddlon i Nina am 57 o flynyddoedd ac 
roedd y berthynas hyfryd rhyngddynt yn ysbrydoliaeth i bawb. 

Cofiwn Lloyd am ei ddoniau garddio ac am ei gyfraniad 
gwerthfawr, dros gyfnod maith, i Glwb Rygbi Pontardawe. 
Roedd yn hoff o gerddoriaeth ac yn aml fe’i clywid yn chwarae’r 
organ fach oedd ganddo yn y tŷ. Fe’i bendithiwyd yn helaeth 
gyda phersonoliaeth ffein iawn ac ar sail ei sgwrsio difyr a’i 
wenau siriol ynghyd a’i ysbryd cymwynasgar aeth Lloyd yn 
ddwfn iawn i serchiadau pawb a gafodd y fraint o’i adnabod. 
Mawr yw cydymdeimlad ardal gyfan a Nina a’r cysylltiadau oll 
yn eu colled a’u hiraeth. 
 

YSTALYFERA

 
GOHEBYDD NEWYDD 
Dr Nia Cole Jones yw ein gohebydd newydd, yn dilyn gwaith 
diflino Mrs Carole Jones. Daw Nia’n wreiddiol o Gefn-bryn-
brain ac mae wedi symud yn ôl i Gwmllynfell gyda’i theulu tua 
saith mlynedd yn ôl. Mae Nia wedi bod yn Uwch Ddarlithydd 
ym maes addysg uwch ers dros ddegawd ac mae bellach yn 
gyfrifol am y Gymraeg ar raglen TAR Y Brifysgol Agored. Pan 
gaiff amser rhydd gallwch ei gweld yn mynd am dro o gwmpas 
yr ardal neu’n cynorthwyo yn nosbarthiadau cicfocsio’r pentref. 

CICFOCSIO 
Llongyfarchiadau i Kloe 
a Laila Jones o Gefn-
bryn-brain a fu’n 
cystadlu yng nghystad-
leuaeth Cicfocsio 
Agored Prydain WKU. 
Enillodd Kloe, sy’n dair 
ar ddeg oed, fedal arian 
yn kumite a’r efydd yn 
ymladd am bwyntiau yn 
y dosbarth 13-14 oed. 
Enillodd ei chwaer 
Laila, sy’n un ar ddeg, 
fedal arian yn ymladd 
am bwyntiau mewn dau 
ddosbarth pwysau 8-12 
oed. Edrychwn ymlaen 
at glywed rhagor am y 
ddwy! 

Y NEUADD 
Mae Mr Martin Harries a’i wraig Kathryn wedi bod i barti gardd 
ym Mhalas Buckingham. Daeth gwahoddiad yn dilyn enwebiad 
Martin gan y CGGC (WCVA) am ei waith yn darparu bwyd i’r 
gymuned dros y cyfnod clo. Dyma’r ddau’n edrych yn smart 
iawn!  

 
PEN-BLWYDDI ARBENNIG 
Pen-blwydd hapus i Mrs Avril Horton, Heol y Coedcae, ar ei 
phen-blwydd yn 90 ddiwedd mis Mai.  

Pen-blwydd hapus hefyd i Mrs June Owen, Teras y 
Rheilffordd, sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 80 ddechrau mis 
Mehefin. 

CWMLLYNFELL
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YSGOL SUL BRYNLLYNFELL 
Aeth plant Ysgol Sul Brynllynfell ar daith gerdded noddedig er 
mwyn codi arian ar gyfer Wcráin. Dydy’r swm terfynol ddim 
wedi’i gasglu eto ond mae wedi cyrraedd dros ganpunt yn 
barod. Rydym yn falch iawn ohonoch! 

 

 
Y TABERNACL 

PRIODAS 
Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i Catrin Walters, wyres 
Eifion a Dilys Walters a Dr Dafydd ap Emyr Williams ar 
achlysur eu priodas ddydd Sadwrn, 7 Mai yng Nghadeirlan 
Llandaf. Cynhaliwyd y wledd briodas ym Maenordy Gileston 
ym Mro Morgannwg. 

CYDYMDEIMLAD 
Trist oedd clywed am farwolaeth Betty Lewis, Coedcae, ar 30 
Ebrill yn 99 mlwydd oed. Roedd yn weddw i’r diweddar Bryn, 
diacon gynt yn y Tabernacl ac yn fam i Mary a Michael, mam-
gu Charlotte a John Paul a hen fam-gu i Natalia, Noah, Oliver, 
Chaska ac Arutha. 

Cynhaliwyd angladd cyhoeddus yn Eglwys Gatholig Sant 
Benedict, Clydach ar 17 Mai ac yna claddedigaeth ym 
mynwent Coedgwilym 

RUTH A NAOMI 
Penderfynwyd dathlu sawl pen-blwydd arbennig ar 10 Mai yn 
y Sied Goffi, Llansamlet. 

Cawsom gyfle i gymdeithasu a mwynhau te prynhawn 
hyfryd, a braf oedd cael Feriel yn ôl yn ein plith unwaith eto. 
Diolch i Gillian Williams, ein hysgrifennydd am yr holl drefnu. 

GWASANAETHAU 

MEHEFIN 
  5:    Y Parchg Clive Williams 
12:    Dr Daniel Williams 
19:    Y Parchg Clive Williams 
26:    Y Brawd Dr Phil Davies 

EGLWYS MOUNT ELIM 
Ym mis Mai 1982, fe ailagorwyd Mount Elim, hen gapel a oedd 
wedi bod ar gau ers dros ddegawd, fel Eglwys Efengylaidd 
Mount Elim, gydag athro Ysgrythur yn Ysgol Cwmtawe, David 
Sercombe, yn weinidog cyntaf. Ar 7-8 Mai felly, cynhaliwyd 
cyfres o ddigwyddiadau a chyfarfodydd arbennig i ddathlu 
deugain mlynedd yn Mount Elim. Cafwyd gweithgareddau hwyl 
i’r plant ar lawnt yr eglwys, ac yn yr eglwys roedd arddangosfa 
o luniau, straeon ac atgofion o’r deugain mlynedd. Roedd yn 
braf gweld gymaint o gysylltiadau hen a newydd. Ar nos 
Sadwrn a bore Sul cafwyd gwasanaethau arbennig gyda 
gweinidog llawn amser cyntaf yr eglwys, Ian Parry, ac roedd ei 
negeseuon yn amserol a bendithiol. Cafwyd cinio capel 
brynhawn Sul hefyd. Cysylltwch â steff.jones1980@gmail.com 

PONTARDAWE

os hoffech gopi o’r llyfryn a gynhyrchwyd ar gyfer yr achlysur: 
40 Years at Mount Elim. 

Wrth edrych yn ôl, rydym hefyd yn edrych ymlaen. Yn 
anffodus nid yw’r adeilad yn addas ar gyfer y dyfodol. Mae’r 
darpariaethau hanfodol yn anaddas a’r lle yn gyfyng erbyn hyn. 
Yn y misoedd nesaf rydym felly yn gobeithio dechrau gwaith 
ar gartref newydd ar ddarn o dir yng Nghoedcae, Pontardawe, 
wrth gartref Dan-y-bryn. Teimlwch yn rhydd i gysylltu trwy e-
bost os oes gennych unrhyw gwestiynau. 

 
EGLWYS SAN PEDR 
Yn ystod y misoedd diwethaf, mae Eglwys Sant Pedr, 
Pontardawe wedi cynnal amrywiaeth o weithgareddau fel rhan 
o’i hymgyrch i godi arian i adnewyddu system wresogi’r 
adeilad. 

Ar 7 Mai yn Neuadd Gymunedol Cefn-llan, Gelli-gron, 
cynhaliwyd te prynhawn moethus i dros 60 o bobol fel rhan o’r 
ymgyrch. Roedd gwledd o bobi cartref blasus tu hwnt i’w 
fwynhau yng nghwmni cymdogion, teulu a ffrindiau mewn 
awyrgylch hamddenol a hapus. Amser gwych i gymdeithasu a 
chael sgwrs! 

Diolch o galon i bawb a fu’n brysur yn pobi a pharatoi 
cacennau a brechdanau a gosod byrddau tu hwnt o ddeniadol 
yn y neuadd. 

Mae cynlluniau ar y gweill i gynnal Gŵyl Flodau yn yr Eglwys 
eleni eto. Ar ôl seibiant oherwydd Covid-19, braf bydd gweld 
yr adeilad hardd hwn yn sioe o flodau unwaith eto! Mae rhagor 
o fanylion i ddilyn. 

Mae’r boreau coffi yn dal i gael eu cynnal yn wythnosol ar 
fore Iau o 10 tan 12.30 yn y Ganolfan Treftadaeth ym 
Mhontardawe ac mae croeso cynnes i bawb! 

 
CYMDEITHAS HANES CWM TAWE 
Rhaglen Ddigwyddiadau Mai – Gorffennaf 

9 MEHEFIN 
Taith o gwmpas Abaty Margam yng nghwmni Bev Gulley: 
Cwrdd am 11 am yng nghaffi’r ‘Abbott’s Kitchen’, Neuadd y 
Plwyf, Abaty Margam. SA13 2TA. Cysylltwch os oes angen 
cymorth teithio. 
Bydd yr arweinydd yn trafod: 

• stori pensaernïaeth a datblygiad yr Abaty Sistersaidd sy’n 
dyddio o’r 12fed ganrif 

• diwrnod bywyd mynach o’r cyfnod 
• datblygiad Eglwys yr Abaty a’i chysylltiad â theuluoedd 
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Mansel a Talbot  
• beddrodau o gyfnod y Dadeni  
• ffenestri William Morris  
• cysylltiad yr Abaty â’r Mudiad Eingl-Gatholig yn ystod y 19eg 

ganrif yng Nghymru 
• Capel Talbot gyda’i ddelw marmor Gothig o Theodore 

Mansel Talbot 

Yn dilyn y daith o gwmpas yr Abaty a’r Eglwys bydd cyfle i 
grwydro o gwmpas ac ymweld â’r siop. Cwrdd eto yn yr 
Abbott’s Kitchen am 1.00 p.m. am luniaeth ysgafn - te, coffi 
bara brith a phice ar y mân. Nifer cyfyngedig, felly rhaid 
archebu ymlaen llaw: Cysylltwch:  helen@hallesy.com  neu 
Ffôn: 07896992630 

9 GORFFENNAF 
Taith o gwmpas Coedwig Cwm Penlle’r-gaer yng nghwmni Jeff 
Childs 

Cwrdd am 10.30 am ym maes parcio Coedwig Cwm 
Penlle’r-gaer. £2 y dydd am barcio, wedyn taith tua dwy awr o 
gwmpas hen ystâd Penllergaer. Cyfle am luniaeth ysgafn yn y 
caffi ac mae toiledau ar gael yno. Angen gwisgo esgidiau 
addas ar gyfer cerdded mewn mannau anwastad, llithrig a 
bydd rhaid cymryd gofal ar bwys dŵr a llethrau serth. 

Os ydych am ddod a chi bydd rhaid cadw at reolau’r safle. 
Bydd croeso i gŵn yn y goedwig ac ar y teras ger y caffi. Rhaid 
iddynt fod ar dennyn yn y maes parcio a’r caffi ac yn cael eu 
goruchwylio’n fanwl yn yr ardaloedd eraill. Bydd biniau ar gyfer 
cael gwared ar faw cwn yno. 
Awgrymir rhannu ceir.  

Cysylltwch â Steve Williams: 
stephenwilliams330@btinternet.com 
Jeff.childs1@btinternet.com 
helen@hallesy.com 

DYDD MERCHER 27 GORFFENNAF 
CANOLFAN DREFTADAETH PONTARDAWE 
‘Merched Drwg Abertawe’ : Trosedd a Chosb - Cyflwyniad 
gweledol gan Elizabeth Belcham, hanesydd lleol, ar fywyd a 
throseddau menywod yng Ngharchar Abertawe 1870-1914. 

Am ragor o wybodaeth am unrhyw ddigwyddiadau 
cysylltwch â Helen ar 01792 865451 neu e-bost: 
helen@hallesy.com 

Yn ystod Mehefin bydd arddangosfa o’r teulu Gilbertson gan 
Keri Thomas. 

Ar ddydd Sadwrn yr 11 Mehefin, byddwn yn ailadrodd Stori’r 
Ffenestr Liw pan fydd Hugh Jones yn datgelu ffeithiau diddorol 
am deulu’r Gilbertson a chefndir creu’r ffenestr liw yn All 
Saint’s, Pontardawe. Phil Davidson sy’n adrodd hanes yr 
eglwys ers iddo ei phrynu dros ugain mlynedd yn ôl. 
Ailadeiladwyd y ffenestr yn gelfydd iawn gan yr arbenigwraig 
Jane Carpenter, sy’n disgrifio’r broses yn fanwl. Yn y Ganolfan 
y mae cartref newydd y ffenestr hardd hon. Mae tocynnau ar 
gael i’r digwyddiad hwn: £5 (£4 consesiwn) Cysylltwch â Jane 
ar 07749835542 

Hefyd, yn ystod 18-26 Mehefin bydd wythnos o brofi crefftau 
anhygoel, sy’n cynnwys defnyddio gwydr lliw. Siawns unigryw 
i brofi sgiliau newydd! Bydd hyn dan arweiniad Big Skill. 
Gwyliwch ein tudalen Facebook am restr gyflawn. 

Rydym bob amser yn falch i gyflwyno artistiaid lleol. Yn 
ystod mis Mai, bydd yr arddangosfa gyntaf o waith Paul Lewis. 
Ym mis Gorffennaf bydd amrywiaeth o waith celf gan Grŵp 
Celf Pontardawe. Hefyd, bydd Celf yng Nghwm Tawe yn 
arddangos yn ein hwythnos Big Skill. 

Yn ystod mis Awst, byddwn yn edrych nôl ar Wyliau 
Pontardawe ac yn chwarae llu o hen ganeuon ar y Jukebox a 
dangos lluniau’r Ŵyl o’r gorffennol. Oeddech chi yno? 

Croesawn luniau ein ffotograffydd lleol, Carl Ryan, i’r 
Ganolfan ym mis Medi. 

Cofiwch am foreau coffi Eglwys San Pedr bob bore Iau a 
‘Gwylio’r Sêr’ gyda Ian Glendenning ar nos Wener. Mae 
gennym ddigon o amrywiaeth i blesio pawb, felly dewch i 

fwynhau’r arlwy yn eich Canolfan Treftadaeth leol! 

SOAR 

PREGETHWYR MEHEFIN AM 10.30YB 
  5:   Mrs Myfanwy Owen 
12:   Mr Mansel Jones 
19:   Mr Rhodri Phillips 
26:   Y Parchg Dewi Myrddin Hughes 

PREGETHWYR GORFFENNAF 
  3:   Yr Athro Daniel G. Williams 
10:   Mr Gwynfryn Morgan 
17:   Y Parchg Glyn Tudwal Jones 
24:   Y Parchg Aled Huw Thomas 
31:   Mr John Williams 

 
Ar ddydd Sul, 22 Mai cynhaliwyd Bedydd Maia Grace Ritchie 
yn Soar a’r oedfa o dan ofal Mr Rhodri Phillips. Mae Maia yn 
ferch i Sam a Bethan Ritchie ac yn wyres i un o’n blaenoriaid 
Mr Hywel Wyn Davies. Ganwyd Maia ar ddydd Nadolig 2020 
ac oherwydd Cofid ni chafwyd cyfle i’w bedyddio tan nawr. Yn 
y llun, o’r dde i’r chwith, mae Rhodri Phillips, Hywel Wyn 
Davies, Ryan Davies, Bethan Ritchie a Maia fach yn nwylo ei 
thad Samuel Ritchie. Mae Sam o Belfast yn wreiddiol a da 
oedd gweld cynifer o’r teulu’n croesi o’r Iwerddon i fod yn 
bresennol ac i fwynhau’r Bedydd cyntaf o dan ofal Rhodri. 
Cafwyd Gwasanaeth bendithiol iawn a diolchwn iddo am ei 
arweiniad. 

Da oedd gweld Lloyd Williams yn ôl yn ein plith ar ôl cyfnod 
o salwch a gwyliau. Dioddefodd ef, a’i wraig Rhiannydd, ar 
fwrdd y llong gydag eraill ond braf oedd cael ei gwmni unwaith 
yn rhagor. 

MERCHED Y WAWR, PONTARDAWE 
A hithau wedi bod yn Llywydd y gangen am 27 mlynedd, ac 
oherwydd afiechyd mae Rhydwen James wedi ymddeol o’r 
swydd. Diolchwn iddi am fod yn arweinydd cadarn, brwdfrydig 
a llawn hiwmor, a’r Mudiad yn agos iawn at ei chalon. Bu 
Rhydwen yn aelod ers 1973. Etholwyd Beti Williams i fod y 
Llywydd newydd. 

Llongyfarchiadau i’r gangen ar dderbyn tystysgrif am ddod 
yn gydradd drydydd am gynyddu aelodaeth ar draws De 
Cymru. Mae hynny’n dipyn o gamp gan ystyried bod dros gant 
o ganghennau yn y De. 

 



12

Cawsom brynhawn gwahanol iawn ym mis Ebrill yng nghwmni 
Edwyn Williams, cyn-athro Daearyddiaeth yn Ysgol Gyfun 
Ystalyfera, wrth iddo gyflwyno cwis i ni mewn ffordd mor 
ddymunol. Rhannwyd yr aelodau yn bedwar tîm a thrwy 
gymorth sain a sgrin gofynnwyd cwestiynau ar lefydd, 
adeiladau, pobol, dyddiadau, dathliadau, digwyddiadau a 
chaneuon a’u cantorion. 

Mwynhaodd pawb y sesiwn yn fawr iawn a chawsom hwyl 
wrth geisio dyfalu’r atebion. 

 

CYDYMDEIMLAD 
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gydag Ann Jones, Heol 
Derwen, ar golli ei mam Moreen Griffiths, Llandybïe yn 
ddiweddar, oedd hefyd yn fam yng nghyfraith i Ceri, mam-gu 
Owain ag Elgan a hen fam-gu Caden ac Ellis. 

PRIODAS 
Ar 21 Mai, yng Nghapel yr Allt-wen priodwyd Sarah, merch 
Christine a Mike Davies, Quarr Road, Pontardawe â Wiliam, 
mab Roland a’r diweddar Barbara Lanchbury, Heol y Parc. 

 
Y gwas priodas oedd Alex Carne, y morwynion priodas Elyse 
James, Mari Lanchbury, Rachel Williams a Sarah Williams a’r 
morwynion blodau Loti Esta Lanchbury a Casi Lena Watkins. 
Y Parchg Gareth Morgan Jones oedd yng ngofal y gwasanaeth 
ac arweiniwyd yr addunedau rhwng y pâr ifanc gan eu ffrind y 
Parchg Rhys Locke a ddarllenodd hefyd Corinthiaid 1, Pennod 
13. 

Ymdeithgan y briodferch oedd The Book of Love gan 
Stephen Merritt. 

Wrth arwyddo’r gofrestr y dewis cerddorol oedd Can’t help 
falling in love gan Elvis Presley ac alawon gwerin Cymreig, a’r 
ymdeithgan briodasol oedd Marry You gan Bruno Mars. 
Chwaraewyd yr eitemau ar y ffidil a’r soddgrwth gan ffrindiau 
Sarah a Wiliam, sef Andrew a Luke Millard. 

Ychwanegwyd hefyd at naws hyfryd y gwasanaeth trwy 
chwarae meistrolgar D. Huw Rees ar yr organ. 
Cynhaliwyd y wledd briodas ym Mlas y Rhosyn, y Palleg, ac 
aethant ar eu mis mêl i Ynys Creta. 

Pob bendith iddynt yn eu bywyd priodasol. 

YR ALLT-WEN

Y CAPEL 
Cynhaliwyd oedfa deuluol ar 22 Mai. Cyflwynwyd yr emynau 
gan Elsi Owen, Ela a Cari Griffiths, darllenodd Nia Griffiths 
Salm 145 ac Anne Richards Bennod 13 o’r Efengyl yn ôl Ioan, 
adnodau 31-35. Offrymwyd y weddi gan Delma James a 
chyflwynwyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd gan 
Rachel Davies. 

Llefarodd Ela a Cari y darnau roeddent wedi dysgu ar gyfer 
Eisteddfod yr Urdd. Ein dymuniadau gorau i Ela, fydd yn 
cystadlu yn Ninbych ar y darn ‘Y Cipio’. 

Cafwyd sylwadau gan ein gweinidog ar waith 75 mlynedd 
Cymorth Cristnogol ac am ganmlwyddiant Urdd Gobaith 
Cymru. 

Yn ystod y mis casglwyd £1,000 tuag at Apêl Cymorth 
Cristnogol i’r Wcráin. 

Mewn cwrdd Eglwys ar ôl yr oedfa etholwyd Delma James 
a Huw George yn ddiaconiaid. Pob bendith iddynt yn y swydd. 

ATGOFION 
Diolch i Geraint ac Eurof Williams am ganiatâd i ddefnyddio 
cerdd a ‘sgrifennwyd gan eu mam, Peggy Williams, Swyddfa’ 
Post, Tyle’r Allt-wen ar gyfer cystadleuaeth ar raglen ‘Bore Da’, 
BBC Radio Cymru, tua 1972. Mae’r gerdd yn cofio’r newid 
mawr ddaeth i’r pentre’ wrth godi stad o dai ar dir Ty’n-y-cae 
ac ymddeoliad Gwyn y ffermwr. 

Fferm Ty’n-y-cae 

Roedd fferm Ty’n-y-cae’n ganolog 
I bentref yr Allt-wen, 
Ond codi tai yw’r ffasiwn nawr 
A’r fferm sy’n dod i ben. 

Pregethwr hoff y Capel * 
Bu yno’n byw yn hir 
Am drigain o flynyddoedd, 
A gras fu ar y tir. 

Ei fab * ddaeth ar ei ôl e’, 
A hwnnw’n feddyg da, 
A surgery ’r hen ddoctor 
Yw llaethdy Gwyn Ty’n Ca’. 

Mae’r fferm i gyd yn dod i lawr 
Ymhen rhyw fis neu ddau, 
A hiraeth mawr fydd arnom oll 
I weld ‘r hen le yn cau. 

* Y Parchg Phylip Griffiths a’i fab Dr Geoff 

MARY HOPKIN YN CANU YNG NGHAPEL YR ALL-WEN 
Yn ychwanegol dyma fanylion ymweliad Mary Hopkin â Chapel 
yr Allt-wen a gofnodwyd yn yr Herald of Wales, 5 Rhagfyr 1970. 
Daeth Mary yn wyneb a llais cyfarwydd wedi iddi gyrraedd brig 
y siartiau Prydeinig gyda’r gan enwog “Those were the days” 
yn 1968. 
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PRIODAS AUR 
Mae Gareth a Olive Jones, Fferm Hendre-las, Rhos newydd 
ddathlu eu Priodas Aur. 

 
Fe’u priodwyd yng Nghapel yr Allt-wen gan y Parchg Vivian 
Jones yn Ebrill 1972. Magwyd Olive yn Fferm Ty’n-y-cae, yr 
Allt-wen yn ferch i Gwyn (Llaeth) a Iona Williams. 

Mae ganddynt ddau o blant, Emma a Jonathan, Geraint eu 
mab yng nghyfraith, Emma eu merch yng nghyfraith a phedwar 
o wyrion, Cerys, Ffion, Rhys a Iestyn sydd yn ddisgyblion yn 
Ysgol Gyfun Ystalyfera. 

Nid yw Olive a Gareth mewn iechyd da ar hyn o bryd ac 
maent yn ddiolchgar iawn i’w teulu, ffrindiau a chymdogion am 
bob cymorth maent yn ei dderbyn. 

NEWID AELWYD 
Dymuniadau gorau i Mrs Betty Thomas, Ashwood Drive, Gelli-
nudd, wrth iddi ymgartrefu yng Nghartref Gofal Cwm Cartref, 
Rhyd-y-fro. Mae Betty yn weddw i’r diweddar Mr Gordon 
Thomas, cyn prifathro Ysgol Gynradd y Rhos. 

PEN-BLWYDD 
Llongyfarchiadau i Mrs 
Judith Lewis, Heol 
Newydd, Gelli-nudd a 
Mrs Janet Evans, 
Pontardawe, cyn 
athrawes yn Ysgol 
Gynradd y Rhos, ar 
ddathlu pen-blwydd 
arbennig yn ddiweddar. 
Trefnwyd nifer o 
ddathliadau gan eu 
teuluoedd a’u ffrindiau 
gan gynnwys dathliad 
ar y cyd, sef mordaith o 
Southampton i 
Guernsey. Pen-blwydd 
i’w gofio i’r ddwy! 

GWOBR HAEDDIANNOL 
Llongyfarchiadau mawr i Marilyn Pugh, Ashwood Drive, Gelli-
nudd a dderbyniodd wobr arbennig yn ddiweddar yng 
Ngwesty’r Fro gan Gymdeithas Hoci Merched Prydain. 
Cyflwynwyd ‘capiau’ i’r merched o Gymru, Iwerddon, yr Alban 
a Lloegr a fu’n cynrychioli Prydain Fawr yn y gamp. 
Chwaraeodd Marilyn 90 gwaith dros Dîm Merched Cymru ac 
fe’i dewiswyd ym 1980 i gynrychioli Tîm Merched Prydain Fawr 

RHOS A GELLI-NUDD
yn y Gemau Olympaidd 
oedd i’w cynnal ym Moscow. 
Yn dilyn ymosodiad Rwsia 
ar Afghanistan, 
penderfynodd y Gymdeithas 
Hoci Prydeinig dynnu allan 
o’r gemau gan dorri 
calonnau’r chwaraewyr a 
aeth yno i gystadlu. 
Chwaraeodd Marilyn 21 o 
weithiau dros dîm Prydain 
Fawr gan deithio’n helaeth 
gyda’r tîm gan ymweld â 
gwledydd ar draws y byd. 
Llongyfarchiadau, Marilyn, 
ar dderbyn ‘cap’ i gofnodi 
eich llwyddiant arbennig yn y 
gamp. Gwobr i’w thrysori! 

PARC NEWYDD 
Da yw gweld bod y parc hir ddisgwyliedig ar ystâd dai 
Alltycelyn, Rhos wedi ei gwblhau. Mae’r plant, ac yn wir eu 
rhieni, wrth eu bodd bod yna le bellach ar yr ystâd i blant 
chwarae’n ddiogel ac i gymdeithasu. 

CAPEL EBENESER  
Cynhelir Gwasanaeth Datgorffori Capel Ebeneser am 3 o’r 
gloch yn festri’r capel ar Fehefin 26ain. Croeso cynnes i bawb. 

 
YSGOL GYNRADD Y RHOS 
Bwriedir sefydlu grŵp newydd yn yr ysgol gynradd ar gyfer 
rhieni/gofalwyr babis a phlant bach (0-4 oed) sef ‘Rhos 
Wrigglers’. Bydd y grŵp, a fydd dan ofal staff yr ysgol, yn 
cynnig cyngor ar sut i wneud dysgu yn hwyl. Bydd digonedd o 
gyfleoedd i’r plant chwarae ac i ganu caneuon a rhigymau er 
mwyn datblygu eu sgiliau iaith a rhif, ynghyd â’i sgiliau 
gwrando. Bydd y grŵp yn cwrdd ar fore Gwener rhwng 8.50am 
a 10am yn y Dosbarth Meithrin. Bydd y sesiynau yn rhad ac 
am ddim ac mae yna groeso i bawb. 

COLLI GWEINIDOG 
Bu farw’r Parchg Alan Michael, Delffordd yn ddiweddar. Bu’n 
weinidog gyda’r Annibynwyr (Saesneg) yn eglwys New Maria, 
Castell-nedd ond bu’n gwasanaethu fel pregethwr mewn sawl 
eglwys dros y blynyddoedd. Codwyd i’r weinidogaeth ar ôl 
gyrfa yn y Metal Box ac roedd yn berson didwyll a chyfeillgar.  

 

EBENESER 
Capel yr Annibynwyr, Rhos 

 

 
 

1883-2022 
 

Oedfa Ddatgorffori Capel Ebeneser 
Ddydd Sul, 26 Mehefin 2022 

am 3 o’r gloch
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heglwysi nychlyd? Dydw i ddim yn gwybod. Efallai y dylen ni 
wneud rhywbeth yn wahanol fel bwrw’n rhwydau i’r ochr arall. 
Diolch i’r gennad am roi digon i ni gnoi cul arno. Bydd oedfa 
mis Gorffennaf o dan ofal y Brawd Dewi Lewis, mis Awst y 
Parchg Gerald Jones a mis Medi y Parchg Meirion Evans 
(Cwrdd Diolchgarwch). Cynhelir pob oedfa am 2.30 pm ar Sul 
cynta’r mis. Croeso cynnes iawn i bawb i bob oedfa. 

EW 

 

 
CAPEL Y NANT 
Cydweithio yw allwedd gwaith yr Eglwys ac ers blynyddoedd 
bellach mae aelodau Capel y Nant yn fwriadol wedi bod yn 
cynnal gwasanaethau eu hunain mewn dulliau gwahanol. Yn 
ystod y mis arweiniwyd oedfa yn null Taizé a drefnwyd gan 
Annette a Janice Walters. “Heddwch” oedd thema’r 
gwasanaeth ac yn ystod yr oedfa cyneuwyd tair cannwyll wrth 
offrymu gweddïau cyn i Fiona weinyddu’r cymun, y cyntaf iddi 
weinyddu ers iddi ei sefydlu fel arweinydd. Croesawyd Dewi 
Lewis i gwrdd cynnar yn y Neuadd am 9.30 un bore Sul i sôn 
am dawelwch. Cafwyd trafodaeth a sgwrs fendithiol iawn fel 
arfer yng nghwmni Dewi. Rydyn yn gwerthfawrogi ei gyfraniad. 

 
CYFARCH FIONA, ARWEINYDD NEWYDD CAPEL Y NANT 
Mae i ni emyn newydd – yn y tai 
Rhwng Tawe a’r mynydd; 
Tôn dlysa ‘Fiona a’i Ffydd, 
A hynny yw’n llawenydd! 

Yn ei llais, cymell oesol – a hyder 
Y proffwydi deifiol; 
Yn fwyn, ond penderfynol, 
Yn boléit, eto heb lol! 

Yn ei geiriau, trugaredd - i weiniaid 
Y byd hwn, brwdfrydedd 
I herio’r gau ar ei gwedd, 
Yn ei rhodiad, anrhydedd. 

Fiona a’n harweinia ni – trwy Sinai, 
Tros waun pob trybini, 
O’r glyn tua’r Goleuni, 
Yn un yn ein hemyn hi. 

Robat Powell 

CYMORTH CRISTNOGOL 
Mae ‘na alw mawr wedi bod arnom yn ystod y cyfnod ers 
dechrau rhyfel Wcráin am gefnogaeth mewn sawl modd 
gwahanol i leddfu poen ac anghenion drwy elusennau 
gwahanol yn cydweithio gyda’i gilydd ar y cyfandir. Yn ystod 
Wythnos Cymorth Cristnogol fe’n hatgoffwyd am anghenion 

CLYDACH

ALBWM NEWYDD 
Mae albwm newydd y grŵp, ‘Plu’ ar gael yn y siopau, mewn 
gigs, ar safle Bandcamp ac ar y llwyfannau digidol eraill arferol 
o’r mis hwn ymlaen. Mae’r albwm yn cynnwys cyfuniad o 
ganeuon â naws Americana, rhai amgen ac atmosfferig, yn 
ogystal â thiwns gwerin bop, i gyd â harmonïau cymhleth sy’n 
gysylltiedig â sain leisiol Plu. Mae aelodau Plu, sef Gwilym 
Bowen Rhys a’i ddwy chwaer, Marged ac Elan Rhys yn wyrion 
i Dr Ella Harris, Heol Newydd. Ymfalchïwn yn llwyddiant y tri 
sydd â chysylltiad agos â’r pentref. 

 

 
SARON 
12 Mehefin 2022 - Mr Eifion Walters 

Gwelais sawl tegeirian gwyllt (orchids) yn tyfu yn y glaswellt 
ger fy nghartref a da oedd gweld fod Alan sydd â gofal torri’r 
gwair, wedi eu hosgoi. 

Mae teulu o Wcràin wedi cael lloches gyda ffrind i mi yn Rhyd-
y-fro. Gobeithio cânt amser i ymlacio a chael tawelwch ar ôl yr 
hyn sydd wedi digwydd yn eu gwlad. 

Bu merch o Lydaw (Brittany) yn aros gyda fi am chwe diwrnod, 
wyres i’r diweddar Roy a Gwyneth James, Rhif 1 Waun Penlan. 
Efallai bod rhai ohonoch yn cofio ei thad Mike oedd arfer canu 
caneuon gwerin gyda’r grŵp Swansea Jack. Yr oedd Rebecca 
wedi dod draw ar gyfer mynychu priodas un o’i ffrindiau o 
Brifysgol Abertawe lle yr oedd hi a’i chwaer wedi graddio. Mae 
ei chwaer Emily erbyn hyn yn briod ac yn byw yng ngwlad y 
Basg ac yn siarad yr iaith yn rhugl. Dw i’n cael fy ystyried yn 
llys-famgu ganddynt. 

Elizabeth Jones 

CAPEL Y BARAN 
Cawsom y fraint yn oedfa mis Mai o gael ein harwain gan y 
Parchg Clive Williams. Pregethodd gydag arddeliad ar drydydd 
ymweliad yr Iesu atgyfodedig gyda rhai o’i ddisgyblion a oedd 
wedi bod yn pysgota ar Fôr Tiberias drwy’r nos ond heb ddal 
yr un pysgodyn. A dyma foi ar y lan yn gofyn, a oes gyda chi 
bysgod?. ‘Nac oes’ atebasant ef, ac meddai’r Iesu, er nad 
oeddynt wedi ei adnabod ‘Bwriwch y rhwyd i’r ochr dde i’r 
cwch’ ac fe gewch helfa fawr, gymaint nes iddynt bron a methu 
â thynnu’r rhwyd i mewn. Ac fe gafwyd barbeciw ar dân golosg 
ar y traeth. Mae manylder Ioan yn cofnodi’r digwyddiadau 
syfrdanol yma sydd yn nodweddiadol o’i holl efengyl yn rhoi 
hygrededd llwyr i’r hyn mae’n ddweud. Tybed odi cyngor Iesu 
i’r pysgotwyr digalon yn berthnasol i lawer o’n heglwysi sydd 
fel y pysgotwyr ar Fôr Tiberias yn ddigalon oherwydd bod eu 
rhwydau yn wag. Mae awgrym Iesu i’r pysgotwyr yn fy atgoffa 
o’r unig awgrym gefais gan y diweddar Gapten Pendrell a 
fuodd mor garedig â’m dysgu i yrru car, sef ‘Nid yw beth wyt 
ti’n wneud nawr yn iawn, gwna rhywbeth yn wahanol’. Beth 
bynnag wnes i, fe weithiodd, oherwydd fe lwyddais y prawf 
gyrru y tro cyntaf. Gwyrth meddai rhai. Beth yw’r ateb i’n 

RHYDYFRO
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rhannau eraill o’r byd lle mae Cymorth Cristnogol yn gweithio. 
Canolbwyntiwyd ar Zimbabwe, ac yn ystod ein hoedfa cawsom 
ein hatgoffa drwy ffilm a darlleniadau am waith ac effaith yr 
elusen ar fywydau merched yn arbennig. Yn ein gwasanaeth, 
o dan arweiniad Dewi fe’n hatgoffwyd ni am anghenion y wlad 
drwy ddarlleniadau gan Hannah Thomas, Mair Evans ac 
Annette oedd yn rhoi darlun i ni o anghenion dybryd y 
merched. Hefyd eu diolch am yr hyn mae Cymorth Cristnogol 
wedi ei wneud i’w galluogi i dyfu cnydau mewn tir sych ac o 
ganlyniad rhoi bwyd i’w plant. Darllenwyd darnau o’r ysgrythur 
gan Rhodri Nichols a Rhodri Rees a chlywyd alawon o 
Zimbabwe gan Llywelyn. Y cwestiwn sy’n parhau yw: AM BA 
HYD? - y bydd boliau’r plant yn wag? - eu mamau’n gweddïo’n 
ofer? - bydd y tymheredd yn codi yn uwch nag erioed? - y 
cymylau yn peidio â rhoi glaw? - bydd y caeau’n troi’n llwch? - 
bydd llifogydd yn aros dros y tir? - bydd ychydig yn byw gyda 
gormod? - bydd gormod yn derbyn ychydig. Ai dyma’r amser 
i ni drio newid pethau? Nawr yw’r amser. Gwnawn ein 
gorau glas i wella bywyd i’r tlodion. 

 
YR EGLWYS FETHODISTAIDD 
Austin gyda Marilyn a Jean yn ystod y Te Prynhawn a 
gynhaliwyd yn Neuadd y Nant o dan nawdd y Wesley Guild. 
Maent wrthi’n ddygn drwy’r flwyddyn yn trefnu gweithgarwch i 
godi arian er mwyn prynu anrhegion at ymgyrch Nadolig Mr X. 

 
MERCHED Y WAWR 
Braf oedd croesawu un o golofnwyr y Llais, sef Catherine 
Davies-Woodrow i’n cyfarfod ym mis Ebrill. Mae Catherine yn 
cynnal cyfarfodydd i ddysgwyr  Clwb Hen Bethau am hen 
bethau Cymreig yn rheolaidd. Roedd ganddi gasgliad o hen 
garthenni Cymreig sy’n parhau yn ddefnyddiol ac yn lliwgar 

iawn. 
Hefyd gwelwyd ambell 

beth oedd o ddiddordeb i 
bobl yr ardal Clydach. 
Llun o weithwyr y Mond 
yn dathlu 25 mlwydd oed 
y gwaith. Gwelwyd baton 
John Albert Davies, ei 
thad-cu. Ef oedd yn 
arweinydd Cerddorfa’r 
Mond a gwelwyd hefyd y 
llawlyfr o waith tad yng 
nghyfraith ei thad-cu, 
Hanes Clydach a’r Cylch, 
traethawd buddugol, 1901 o eiddo’r Parchg T. Valentine Evans. 
Cafodd ei ordeinio yng Nghalfaria Clydach yn 1882 a bu’n 
weinidog yno tan ei ymddeoliad yn 1927. Cafodd yr aelodau 
gyfle i holi Catherine am y gwahanol bethau. Roedd yn noson 
ddiddorol iawn. 

Edrychwn ymlaen yn awr at ymuno gydag aelodau eraill o 
Ferched y Wawr Rhanbarth Morgannwg ar y daith gerdded yng 
Nghanolfan y Mynydd Du ym Mrynaman ar 14 Mehefin. Yno 
hefyd bydd eitemau yn cael eu beirniadu ar gyfer y Sioe yn 
Llanelwedd. Os na fydd aelodau yn gallu cerdded gellir aros i 
weld eitemau’r gystadleuaeth. 

Gweler mwy o newyddion Clydach ar y dudalen gefn 

 
GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Bethan (Rees, Heol y Mynydd, gynt) a 
David Williams, Llannerch, Llanelli ar enedigaeth eu hwyrion 
Llew Rhys a Siôn Ifan, brodyr bach Elin a Mali. Pob dymuniad 
da i’r teulu oll yn enwedig i’r rhieni balch, sef James a Donna 
Williams.  

CYDYMDEIMLO 
Fel cymuned ar y Graig a thu hwnt mae’n dristwch cyhoeddi 
marwolaeth Byron Watts, Heol Rhyddwen, a’n gadawodd yn 
dawel a’i deulu o’i amgylch yn ei gartref ar 2 Mai. Roedd yn ŵr 
i Mary ac yn frawd i’r diweddar Barchedig Gareth. Yn dad 
cariadus i Brendan, Catherine a Helen, roedd yn dad-cu hoffus 
i Abigail, Sophie, Sean, Daisy, Thomas a Honey. Yn enedigol 
o’r Graig roedd wedi byw’r rhan fwyaf o’i fywyd yn y pentref a 
mawr oedd y parch tuag ato yn y gymuned. Roedd yn gefnogol 
i Mary a’i gwaith yn yr eglwys Gatholig ac wedi teithio i Lourdes 
sawl tro. Mae’n cydymdeimlad gyda’r teulu oll yn eu galar a’u 
hiraeth. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn eglwys Sant 
Benedict ac yna claddu ym mynwent Coedgwilym. 

HEN OED 
Yn ystod mis Mai bu’r aelodau ar ddwy wibdaith, i Gaerdydd a 
Saundersfoot. Cawsant lawer o hwyl yn y ddau le. Hefyd, 
dathlwyd pen-blwydd arbennig un o’r aelodau, sef Audrey 
(Williams) Watts, Heol Clydach. 

FFARWELIO 
Fel aelodau Pantycrwys a’r gymuned ar y Graig rydym yn 
cydymdeimlo’n ddwys gyda theulu’r diweddar Gordon Jewell 
a fu farw ar 13 Mai yn 84 oed. Ganwyd yn nhyddyn Lluest Isaf 
ac yna symudodd y teulu i lawr i Crwys Fryn, Rhyd-y-gwin lle 
bu weddill ei oes. Roedd yn frawd i Audrey (James) a Nesta 
(Hopkinson), yn frawd yng nghyfraith i Vince a’r diweddar 
Brian, yn ewythr cariadus i Darren, Miranda, Danielle a Maria 
a hen ewythr i’w plant. Ers ei blentyndod roedd yn aelod 
ffyddlon ym Mhantycrwys a dros y blynyddoedd yn mynychu 
oedfaon a digwyddiadau hyd y gallai nes i’w iechyd dorri, yn 
enwedig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gyda thristwch 
clywsom am ei farwolaeth yn Nhŷ Olwen a chofiwn amdano fel 

CRAIG CEFN PARC
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Braf oedd ail-ddechrau sesiynau wythnosol ‘Y Goedwig 
Gwener’ gyda phlant yr Adran Iau. Maent wedi cael hwyl yn 
darganfod ardaloedd newydd yn yr ardal, ac fe gawson nhw 
gyfle i greu lluniau allan o adnoddau naturiol, creu pensiliau 
allan o sialc, a sgetsio’r hyn a welent. Buon nhw hefyd yn 
adeiladu ‘gwesty’ i bryfed, creu ‘cipwyr breuddwydion’ a 
choginio siocled poeth a samosas ar y tân. 

Ffocws sesiynau ‘Troedio’r Cyfnod Sylfaen’ gydol y mis 
diwethaf oedd Camlas Cwm Tawe, a buon ni’n ffodus iawn i 
gael cwmni aelodau o Gymdeithas y Gamlas i’n dysgu am 
hanes y gamlas. Yn sicr, mae’r plant wedi gwerthfawrogi’r 
prydferthwch sydd o’n cwmpas, o fewn ein milltir sgwâr ein 
hunain. Oeddech chi’n gwybod bod yr ysgraffau (barges) bron 
yn 20 medr o hyd a 2.3 medr o led? Tipyn o faint!  

Mae plant yr Adran Iau wedi bod yn brysur yn cyd-weithio 
â’i gilydd i greu neges ar y thema Newid Hinsawdd, yn debyg 
i Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni. Er mwyn gweld 
y neges, ewch i safle Trydar yr ysgol. 

 
Fel rhan o’n partneriaeth â’r Parchg Rory Castle Jones a 
gwirfoddolwyr Capel y Graig, cafodd ddisgyblion y Cyfnod 
Sylfaen gyfle i blannu blodau tu fas i’r capel, mewn potiau 
wedi’u peintio gan ddisgyblion yr Adran Iau. Yn ogystal, bu 
disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn dewis lleoliadau arbennig ar gyfer 
cartrefi adar yn yr ardd ac ar safle’r ysgol. Rydyn ni gyd yn 
croesi ein bysedd y bydd adar yn dewis nythu ynddyn nhw y 
flwyddyn nesaf. 

Diolchwn i Lisa o Wasanaeth Diogelwch ar yr Heol Cyngor 
Castell-nedd Port Talbot am hyfforddi’r plant sut i groesi’r heol 
yn ddiogel dros yr wythnosau diwethaf. Dywedodd Lisa fod y 
plant wedi bod yn gwrando’n astud ar bopeth oedd ganddi hi i 
ddweud am reolau’r ffordd fawr. 

Croesawyd dau aelod newydd i ddosbarth Blwyddyn 1 a 2, sef 
dau fochyn cwta o’r enw Sblish a Sblosh! Mae’r disgyblion wrth 
eu boddau yn gofalu amdanyn nhw ac yn treulio amser yn eu 
gwylio’n symud tu fewn y gawell. 

Fel rhan o raglen drosglwyddo i Ysgol Ystalyfera, aeth 
Blwyddyn 5 a 6 am ymweliad bore i Ystalyfera er mwyn cael 
blas ar wersi Cerddoriaeth ac Addysg Gorfforol, a hefyd i weld 
y cyfleusterau newydd sbon sydd yno. Diolch i Mr Maddock a 
Miss Lewis am y gwersi hwylus. 

Daeth cwmni drama i’r ysgol i gynnal gweithgareddau 
hwylus, gwybodus a diddorol am y Rhufeiniaid, i ddisgyblion 
Blwyddyn 3 a 4. Cafodd y dosbarth ei drawsnewid i amgueddfa 
am y dydd, a chafodd y plant gyfle i wisgo lan fel milwyr a phobl 
o’r oes, blasu bwydydd y cyfnod a gweld model o bentref 
Rhufeinig.  

person addfwyn, cyfeillgar ac ystyriol, yn hoff iawn o ddarllen, 
hanes a theithio. Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn 
Amlosgfa Treforys ar 30 Mai o dan arweiniad Mr Gareth 
Hopkin. Coffa da amdano a heddwch i’w lwch. 
 

  
PEN-BLWYDDI MAWR 
Hoffwn ddymuno pen-blwydd hapus hwyr i ddwy o drigolion y 
pentref, ar gyrraedd 80 oed. Mawr obeithiwn cafodd Janice 
Richards, Heol Abertawe, mam Adrian a Donna, a mam-gu 
Jason, a Vera Morgan, Heol y Graig, gweddw’r diweddar John 
Morgan, ddiwrnod wrth eu bodd yng nghwmni eu teuluoedd 
a’u ffrindiau.  

BYWYD A GWAITH OGWYN DAVIES 
Yn yr Eisteddfod yn Nhregaron eleni cyhoeddir cyfrol 
ddwyieithog yn olrhain hanes bywyd a  gwaith yr arlunydd 
Ogwyn Davies. Bydd y gyfrol yn sôn am ei addysg, ei gynefin 
a’r dylanwadau arno, ei gariad at yr iaith, at Gymru a’i phobol. 
Bydd y gyfrol hefyd yn manylu ar ei dechnegau. Am gofnodi 
Ceredigion wledig y cofir ef yn bennaf. Byddai’n darlunio hen 
adeiladau amaethyddol a chapeli ac mae ei ddarlun enwog o 
Soar y Mynydd ar furiau nifer o gartrefi Cymru. 

Cofir am Ogwyn Davies fel arlunydd o Dregaron ond yma  
yma yn Nhrebannws y cafodd ei eni yn 1925, a’i fagu. 
Derbyniodd ei addysg yn yr ysgolion lleol cyn mynychu Coleg 
Celf Abertawe i astudio cyn derbyn swydd yn Ysgol Gyfun 
Tregaron. 

Yr awdur yw’r hanesydd celf Ceri Thomas, a bydd hon yn 
gyfrol ddwyieithog. Archebwch eich copi o Dŷ’r Gwrhyd, pris 
£14.99 

 

ETHOLIAD 
Llongyfarchiadau mawr i’r pedwar unigolyn etholwyd i Gyngor 
Tref Pontardawe ar 5 Mai, ar ran etholaeth Trebannws. 
Dymunwn yn dda iawn i Gwenno Ffrancon, Rebeca Phillips, 
Eira Thomas a Jamie Watkins, pob un ohonynt yn cynrychioli 
Plaid Cymru. Yn ogystal, llwyddodd Rebeca i ddal gafael ar ei 
sedd fel Cynghorydd Sir ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot, 
gyda mwyafrif sylweddol.  

NEWYDDION O’R YSGOL 
Bu’n gyfnod prysur arall i ddisgyblion yr ysgol ym mis Mai 
gydag amrywiaeth o wahanol weithgareddau diddorol a hwylus 
yn mynd yn eu blaen. 

TREBANNWS
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NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore.  

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

MIS GORFFENNAF 
  3: Y Parchg Neil Perrington 
10: Y Brawd Clyde Briggs 
17: Y Parchg Rhys Locke (Cymun) 
24: Y Parchg Brennig Davies 
31: Y Parchg Rhys Locke 

CYDYMDEIMLO 
Tristwch ddaeth i sawl aelwyd yn y pentref yn ddiweddar ac 
‘rydym yn cydymdeimlo yn ddwys gyda hwy.  

Bu farw Hywel Mansel Jones, gynt o fferm Penfedi Uchaf, 
priod hoff y ddiweddar Gladys, tad cariadus Hugh a Mansel, 

FELINDRE

tad-yng-nghyfraith parchus Ann a Lisa, tad-cu annwyl Elgan a 
Hannah, Emyr a Gareth. ‘Roedd wedi cyrraedd oedran teg, yn 
99 oed ac fe fyddai wedi cyrraedd 100 cyn diwedd y flwyddyn. 
‘Roedd y fferm yn daclus a phob peth yn gymen ganddo bob 
amser. Cafwyd gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Nebo a 
chladdwyd ei weddillion ym mynwent y capel. ‘Roedd y 
gwasanaeth yng ngofal y Parchedig William Rhys Locke a’r 
Parchedig Meirion Evans gyda’r Brawd Ian Lewis wrth yr 
organ. 

Cofiwyd yn dyner am y diweddar Edgar Vincent Beynon, 
priod hoff y ddiweddar Marlene, tad cariadus Ian, Gloria, Wyn 
a Wendy, tad-yng-nghyfraith parchus Sharon, tad-cu annwyl 
Rhys, Cathryn, Dylan a Ryan a hen-ddatcu hoffus Gwen. Er ei 
fod yn byw yn Cwmcerdinen, ‘roedd yn hala tipyn o amser yn 
Felindre yng nghwmni’r glowyr. ‘Roedd yntau wedi cyrraedd 
oedran teg yn 89 oed. Bu gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa 
Abertawe yng ngofal y Parchedig John Talfryn Jones. 
‘Roedd y diweddar Idris Wyn Jewell wedi ei eni yn y pentref ac 
yn mynychu Ysgol Felindre, a bu farw ym mis Ebrill yn 78 
blwydd oed. ‘Roedd yn perthyn i linach y Jewells, Shepherds 
Arms flynyddoedd yn ôl. ‘Roedd y gwasanaeth yng ngofal y 
Parchedig Clive Williams, Craig Cefn Parc. 

Tristwch a hiraeth ddaeth i aelwyd y ddiweddar Heulwen 
Maureen Griffiths pan ddaeth ei bywyd hithau i ben ar y ddaear 
yma. Fe ymdrechodd ymdrech deg a bu’n ffyddlon i’w chapel 
ac i’w Harglwydd, ei theulu a’i ffrindiau. ‘Roedd yn wraig annwyl 
i’r diweddar Gwyn yn fam dyner i Ann a Ceri, mam-gu gariadus 
i Owain, Elgan, Kayleigh a Connie a hen fam-gu hoffus Caden 
ac Ellis. Bu gwasanaeth angladdol cyhoeddus yn Eglwys 
Llandybïe yng ngofal y Parchedig Lynn Rees. Diolch am ei 
bywyd. 

NOSON LAWEN 
Fe fydd y Noson Lawen, a oedd fod ei chynnal dwy flynedd yn 
ôl yn Neuadd Lês Felindre ond a ohiriwyd oherwydd Covid, yn 
cael ei chynnal eleni gyda’r un artistiaid ar nos Wener, 17g 
Mehefin 2022 am 7.30 pm yng nghwmni:- 

Côr y Scarlets - Arweinydd: Berian Lewis 

Gwenda a Gaynor    Tannau Twrog    Ukulele Llanddarog 
Arweinydd: yr unigryw Clive Edwards 

Cadeiryddes: Myfanwy Rees,  
cyn Brifathrawes Ysgolion Felindre a Phontardawe 

Yr elw tuag at: A.L.A.C. (Artificial Limb Appliance 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 

NOSON LAWEN 
Neuadd Les, Felindre 

Nos Wener, 17 Mehefin, 2022 
am 7.30 o’r gloch 

Côr y Scarlets 
Arweinydd: Berian Lewis 

Gwenda a Gaynor 
Tannau Twrog  Ukulele Llanddarog 

Arweinydd: yr unigryw Clive Edwards 

Cadeiryddes: Myfanwy Rees,  
cyn Brifathrawes Ysgolion Felindre a Phontardawe 

Yr elw tuag at: A.L.A.C. (Artificial Limb Appliance 
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
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“DYFODOL YR IAITH GYMRAEG” – GWERS MENTER 
IAITH  
Cafodd Blwyddyn 3 a 4 wers ddiddorol a gwybodus iawn gan 
Siân o Fenter Iaith Castell-nedd Port Talbot, yn ddiweddar ar 
ddyfodol yr iaith Gymraeg. Hyfryd oedd gweld ymateb positif y 
disgyblion i Strategaeth Llywodraeth Cymru o gael nifer o 
siaradwyr Cymraeg i gyrraedd miliwn erbyn 2050. 

Diolch i Siân am ddangos i’r disgyblion y rôl hollbwysig sydd 
ganddynt yn yr ymgyrch hon i sicrhau fod yr iaith yn parhau ac 
yn tyfu am ganrifoedd i ddod. 

Roedd y dosbarth yn llawn cyffro wrth iddynt gymryd rhan 
mewn cwis Enwogion Cymru, yn ogystal â thrafodaeth ddwys 
ar y manteision o Siarad Cymraeg. Syfrdanwyd pob un 
ohonynt wrth ddysgu am yr holl fanteision gwych oedd o siarad 
Cymraeg. 

Diolch yn fawr iawn am agor llygaid y disgyblion, gan wneud 
iddynt sylweddoli pa mor lwcus ydynt eu bod â’r gallu i 
ddefnyddio’r iaith Gymraeg yn eu bywydau pob dydd a’r drysau 
y gall hynny agor iddynt yn y dyfodol. 

 
WYTHNOS YMWYBYDDIAETH IECHYD MEDDWL 2022 
Pwrpas Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yw annog 
pobl i siarad am iechyd meddwl a chodi ymwybyddiaeth o 
salwch meddwl. 

Dechreuwyd yr wythnos gyda sesiwn Ioga yn neuadd yr 
ysgol, i atgoffa’r disgyblion am bwysigrwydd ymlacio ac edrych 
ar ôl eu hunain yn feddyliol ac yn gorfforol.  

 
“Unigrwydd” oedd thema’r wythnos eleni ac aeth y disgyblion 
ati i gydweithio ar ystod o weithgareddau creadigol a 
meddylgar. Bu sawl trafodaeth aeddfed a dwys ar sut deimlad 
oedd bod yn unig ac roedd y gwaith celf a gynhyrchwyd gan y 
disgyblion yn deillio o’r trafodaethau, o’r safon uchaf. 

Gorffennwyd yr wythnos gyda’r ysgol gyfan yn gwisgo 
gwyrdd i ddangos eu cefnogaeth tuag at ymwybyddiaeth 
iechyd meddwl, gan lwyddo i godi dros £100 tuag at elusen 
Mind. Da iawn bawb. 

YSGOLION
YSGOL GYNRADD GYMRAEG CWMLLYNFELL

CLWB ATHLETAU AR ÔL YSGOL 
Mae hi wedi bod yn bleser ailddechrau ein clybiau ar ôl ysgol 
y tymor hwn, gyda chymaint o ddisgyblion yn awyddus i ymuno 
yn yr hwyl a chymdeithasu. Gyda Llais y Disgybl wedi’i 
wreiddio’n gryf yn yr ysgol ac ar ôl pleidlais ysgol gyfan, 
Athletau oedd yn fuddugol. Mae’r disgyblion wedi bod yn 
brysur yn ymarfer eu sgiliau rhedeg, neidio, taflu a gwaith tîm 
yn ystod yr wythnosau diwethaf, tu allan ar gae’r ysgol. 

Croeswn fysedd y bydd y tywydd braf yn parhau am weddill 
y tymor. 

LLONGYFARCHIADAU I MISS ABRAHAM 
Hoffwn estyn llongyfarchiadau enfawr i Miss Catrin Abraham 
a Mr Steffan Lloyd ar eu priodas yng Ngwesty’r Brenin Arthur, 
Gŵyr, ym mis Ebrill.  

Roedd Miss Abraham yn athrawes blwyddyn 5 a 6 yn yr 
ysgol hyd at ddwy 
flynedd yn ôl, nes 
ymgymryd â 
secondiad yn Ysgol 
Ystalyfera Bro Dur.  

Dymunwn bob 
hapusrwydd i’r 
ddau ohonynt ar 
gyfer y dyfodol, oddi 
wrth bawb yn Ysgol 
Cwmllynfell. 

 

Bu ein tîm pêl-rwyd yn cystadlu yng Nghwrt Herbert yn 
ddiweddar. Braf oedd gweld cystadlaethau’r Urdd eto wedi 
cyfnod hir heb chwaraeon cystadleuol 

 

Mae ardal newydd y Meithrin wedi ei chwblhau gyda gwaith 
graffiti arbennig gan Lloyd y Graffiti 

 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG PONTARDAWE
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CYLCH CINIO CWMTAWE

Yr Adran Iau yn crwydro heibio’r Gamlas a’r Afon Tawe fel rhan 
o’u gwaith ymchwil ar gyfer ysgrifennu cerddi Cinquain 

 
Mae ein casglwr poteli llaeth newydd yn barod a’r adeilad 
newydd wedi ei gwblhau. 

 

 

COGURDD EISTEDDFOD SIR 
Freya W a Freya J disgyblion Bl5 gynrychiolodd yr ysgol yn 
rownd ranbarthol Cogurdd eleni. Coginiodd y ddwy ohonynt yn 
wych yn ystod y bore gyda Freya J yn cipio’r ail safle. 
Llongyfarchiadau mawr i’r ddwy. 

 
 
Teithiodd tîm peirianneg yr 
ysgol i Renishaw Miskin ger 
Caerdydd i rasio’r car 
Goblin a adeiladwyd 
ganddynt yn yr ysgol. Bu 
rasys slalom, gwib a 
mawreddog yn ystod y 
dydd. Gyrrodd pob aelod o’r 
tîm y car o fewn cymalau 
gwahanol gan ennill pob ras 
wib, chwe buddugoliaeth 
allan o 6. Llwyddodd y 
disgyblion i gipio’r 5ed safle 
allan o 16 car a fynychodd y 
cyfarfod, tipyn o gamp. 
Diwrnod gwych, edrychwn 
ymlaen yn eiddgar at y 
flwyddyn nesaf. 

YSGOL GYNRADD GELLIONNEN

Daeth cynulliad da ynghyd i’r New Inn, Craig-cefn-parc 
ddechrau Mai i wrando ar yr Athro Emeritws Geraint 
Jenkins, Aberystwyth. Mae’n gyn-Athro Hanes Cymru ym 
Mhrifysgol Aberystwyth, yn gyn-gyfarwyddwr y Ganolfan 
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, a derbyniodd 
anrhydeddau academaidd niferus yn ystod ei yrfa. Mae’n 
awdur toreithiog, yn bennaf ar seiliau’r Gymru fodern, ac 
ymhlith ei gyhoeddiadau ers ymddeol y mae astudiaeth 
fanwl o’r Digymar Iolo Morganwg. Mae hefyd yn gyd-
Olygydd y gyfrol hardd a chynhwysfawr ar hanes 
Ceredigion. Ysgrifennodd hefyd am hanes tîm pêl-droed 
Abertawe - diddordeb a sbardunwyd yn ystod ei gyfnod 
israddedig yn y ddinas. 
Mae ganddo gysylltiad 
lleol: mae’n dad i Dr 
Gwenno Ffrancon, 
Cyfarwyddwr Canolfan 
Hywel Teifi ym 
Mhrifysgol Abertawe ac 
un o olygyddion 
gweithgar Llais. 

Sgwrsiodd Geraint 
am y diweddar hynaws 
Hywel Teifi Edwards, a 
gollwyd deuddeng 
mlynedd yn ôl. Yn 
enedigol o Landdewi-
aber-Arth, Ceredigion 
treuliodd Hywel gyfnod yn athro ym Mlaengarw cyn 
ymgartrefu yn Llangennech. Bu’n Athro’r Gymraeg ym 
Mhrifysgol Abertawe ac roedd yn hanesydd amlwg cyfnod 
y ddeunawfed ganrif yng Nghymru. Roedd ganddo gof 
eithriadol a medrai ddarlithio yn ffraeth, llawn hiwmor heb 

gymorth nodiadau. Gwelir ei eisiau’n fawr iawn, a llwyddodd 
Geraint gwmpasu ei fywyd llawn a’i gyfraniad nodedig i fywyd 
Cymru mewn sgwrs 
hynod ddifyr. 

Fis nesaf, gŵr 
gwadd y Cylch Cinio 
fydd Yr Athro Emeritws 
David Thorne, cyn-
Athro’r Gymraeg yn 
Llanbed ac arbenigwr 
ar enwau lleoedd 
Cymru. Edrychwn 
ymlaen at ei groesawu 
atom i’r New Inn ar nos 
Fawrth, 14 Mehefin - a 
bydd croeso cynnes i 
aelodau newydd i’r 
Cylch hefyd.  



AR YMWELIAD Â CHYMRU 
A hithau newydd ddathlu ei phen-blwydd, rwy’n siŵr bod 
Marian Wood yn falch iawn o groesawu ei mab Richard, a’i 
wraig Zal a’r 
merched Olivia a 
Megan Wood nôl i 
Gymru. 

Mae Richard wedi 
bod yn gweithio yn 
Penang, Malaysia 
ers rhai blynyddoedd 
fel peiriannydd. 
Roedd wedi 
gobeithio do nôl i 
briodas ei chwaer 
ond oherwydd y 
Covid, gohiriwyd y 
briodas. Dyma’r 
ymweliad cyntaf â 
Chymru ers tair 
blynedd. 

PRIODAS 
Am ganol dydd, Sadwrn 7 Mai priododd Catrin Walters a Dr 
Dafydd ap Emyr yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, Caerdydd ar ôl 
dyflwydd o hir ddisgwyl. Mae’r ddau a’u cartref yno ers rai 
blynyddoedd ac fe’u hadnabyddir o hyn ymlaen fel Dr Dafydd 
a Mrs Emyr-Walters. 

Gweinyddwyd gan y Parchg Dyfrig Lloyd a’r organydd 
oedd David Geoffrey Thomas a fu’n rhagorol ar yr organ ac 
yn arbennig felly gyda’r ymdeithgan, Tocatta gan Widor. 

Mae Catrin yn ferch 
i Geraint a Kathryn 
Walters, Cwmdŵr, 
Clydach a Dafydd yn 
fab i Emyr a Bethan 
Williams, Glanaman. 

Erbyn hyn mae 
Dafydd yn 
Y m g y n g h o r y d d 
Radioleg yn Ysbyty 
Treforys a Catrin yn 
Fferyllydd sy’n gweithio 
mewn ysbytai. Mae 
ganddynt un plentyn, 
sef Mali Fflur. Wedi’r 
g w a s a n a e t h , 
cynhaliwyd y wledd ar 
ddiwrnod digwmwl yn 
Gileston Manor, Bro 
Morgannwg. 
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SIOE FFASIYNAU CYMORTH CRISTNOGOL 
Mae’r Covid wedi rhoi pawb mewn picil a chyfle i 
gasglu at elusennau wedi mynd yn anodd iawn. Mae’n 
arferiad gennym yng Nghlydach i gasglu tuag at 
Gymorth Cristnogol ym mis Mai. Ers rhai blynyddoedd 
mae’r casglu o ddrws i ddrws yn amhosibl ond rydyn 
wedi llwyddo i gasglu tu allan i Siop y Co-op. Eleni 
gwrthodwyd caniatâd oddi wrth y Brif Swyddfa i wneud 
hynny. Syniad Fiona, oedd eisoes wedi derbyn her 
Cymorth Cristnogol i gerdded 300,000 o gamau yn 
ystod mis Mai, oedd cynnal Sioe Ffasiynau drwy 
ddefnyddio dillad o siop elusen O Law i Law, o dan 
nawdd Tŷ Croeso. Cafwyd noson lwyddiannus iawn a 
llawer o hwyl a chodwyd tua £500. Diolch i Fiona am y syniad 
ac am y gwaith o drefnu ac i bawb a gymerodd ran. Yn sgil y 
noson cafodd y siop gyhoeddusrwydd a hefyd cafodd ambell 
un fargen wrth brynu rhai eitemau o ddillad o’r Sioe. 

BANER YR URDD 
Braf oedd gweld y faner yma yng Nghapel y Nant yn 
ddiweddar. Hen faner yr Urdd a berthynai i Adran yr Urdd 
Capel Carmel yw hi. Tybed a oes lluniau gan rai o ddarllenwyr 
y Llais neu wybodaeth am berthyn i Adran yr Urdd yng 
Ngharmel? 

Ni all pobl Clydach anghofio am gyfraniad pobl fel y 
chwiorydd Tili ac Agnes Thomas, Mary Jones a Carol 
Longden (Adran y Gelli) ac eraill at waith yr Urdd yng 
Nghlydach am flynyddoedd lawer. Dymuniadau gorau i holl 
weithwyr yr Urdd a’r aelodau ar ddathlu 100 pen-blwydd y 
mudiad. 

Mae’r faner yma yn dangos bathodyn cynnar yr Urdd, cyn 
i’r triongl presennol gael ei lunio gan R. L. Gapper ym 1944. 

Ar ddydd Mawrth yn ystod yr Eisteddfod eleni yn Ninbych, 
bydd yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru yn lansio adnodd 
newydd, sef ‘2000 o flynyddoedd o Ysbrydoledd Cristnogol 
yng Nghymru’. Mae’r adnodd yma yn mynd â ni drwy 
gyfnodau gwahanol Gristnogaeth yng Nghymru gan gyfeirio 
yn arbennig at ysbrydoled gwahanol ddilynwyr Iesu drwy’r 
oesoedd. Ceir ynddo hefyd gyfeiriadau at fannau i ymweld â 
nhw a gweithgarwch ar gyfer ystod eang o oedran. 

CLYDACH


