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S
Roedd gweld baner gynnar Aelwyd yr Urdd, Capel Carmel yng 
Nghapel y Nant fis diwethaf yn dipyn o ddarganfyddiad. Mae’n 
amlwg bod rhywun 
wedi ei gadw’n 
ddiogel, am bron 
canrif, a’i thrysori. 
Mae o gyfnod 
dechreuadau’r Urdd 
yma’n Nghwm Tawe 
rhwng y ddau Ryfel 
Byd. 

Prin iawn yw’r 
hanesion am 
sefydlu aelwydydd 
yn y Cwm ond mae’r llun isod a dynnwyd yn 1932 yn dangos 
cryfder y gefnogaeth ac yn cynnwys aelodau cynnar. Ac er 
ceisio dod o hyd i enwau’r rhai sydd yno methwyd, ar wahân i 

enw un, sef Myra Thomas (Reed 
yn ddiweddarach). Mae’n amlwg 
bod cysylltiad amlwg rhwng yr 
adrannau a chapeli anghydffurfiol. 
Gwyddwn am gyfraniad clodwiw 
gweinidogion dros yr iaith a’n 
diwylliant. Mae swyddogion lleol 
yr Urdd i’w gweld yn eistedd: 
Rhys Bowen, Trefnydd, G. T. 
Jenkins, Llywydd. Lew Francis a 
Tilly Thomas. 

Yn ei gyfrol “The First Fifty 
Years – A history of the Ystalyfera 
County School” mae’r awdur 
Rees John Davies, MA yn datgan 
bod cangen o’r Urdd wedi ei 

sefydlu yn 1930 o dan 
arweiniad Rachel Williams 
gyda chant o aelodau. 
Ymwelodd Syr Ifan â’r 
gangen i’w chanmol. Bu’r 
Ysgol yn cystadlu’n frwd yn yr 
eisteddfodau gyda llwyddiant. 

Bu ‘Urdd Gobaith Cymru’ 
yn allweddol bwysig ers canrif 
yn hanes a datblygiad yr iaith 
Gymraeg a’i diwylliant. Fe’i 
sefydlwyd yn 1922 gan Ifan 
ab Owen Edwards dan yr 
enw “Urdd Gobaith Cymru 
Fach” yn bennaf fel adwaith 

yn erbyn twf mudiadau ieuenctid 
Seisnig megis y Sgowtiaid a’r 
Geidiaid. Yn wreiddiol roedd yn rhaid 
i aelodau tyngu llw i siarad Cymraeg, 
prynu a darllen llyfrau Cymraeg, 
canu caneuon Cymraeg a chwarae 
trwy gyfrwng yr iaith, peidio byth a 
gwadu eu Cymreictod, trin bob 
Cymro a Chymraeg fel ffrind, a 
gwisgo bathodyn yr Urdd. 

Daeth cylchgrawn Cymru’r Plant, 
dan olygyddiaeth y sylfaenydd, yn 
llais i’r mudiad. Yn 1932 
mabwysiadodd y mudiad ei 
arwyddair, sy’n datgan ffyddlondeb “i 
Gymru, i Gyd-ddyn ac i Grist”. 

Roedd pwyslais o’r dechrau 
ar estyn tiriogaeth y Gymraeg y 
tu hwnt i fyd y capel a’r aelwyd a 
dechreuodd gynnal 
gwersylloedd blynyddol yn 1928 
megis Llangrannog a Glan-llyn. 
Yn 1929 cynhaliwyd Eisteddfod 
Genedlaethol gyntaf yr Urdd, a 
hynny yng Nghorwen. 
Cynhaliwyd mabolgampau 
blynyddol a chystadleuaeth bêl-
droed genedlaethol a sawl 
mordaith ar gyfer yr aelodau. 

Y cyntaf o’r rhain oedd ym 
1933 i Norwy ond yr ail, ym 1934 

sydd fwya’ diddorol i ni’n lleol. Trefnodd Syr Ifan gyda’r Pacific 
Steam Navigation Company i aelodau’r Urdd gael defnydd o’r 

llong iddynt hwy eu 
hunain, a mordaith 
gwbl Gymraeg 
fyddai hon. Y 
Cymro Cymraeg, y 
Capten Ellis 
Roberts o 
Borthmadog a oedd 
wrth y llyw, baner y 
Ddraig Goch a 
chwifiai wrth yr 
hwylbren. Yn 
ogystal â bod yn 

Hanes cynnar yr Urdd a rhai o’i thrysorau lleol

parhad ar y 
dudalen gefn

Bathodyn Eisteddfod 
Caerffili, 1933 

Syr Ifan ab Owen 
Edwards, Sylfaenydd 

yr Urdd 



2

LLAIS
Wrth ddychwelyd o’n gwyliau ar ynys Creta a chyrraedd Maes 
Awyr Bryste yn hwyr y nos, rhai wythnosau’n ôl, cawsom fel 
teulu brofiadau annymunol iawn. Roedd yr awyren yn hwyr 
iawn yn gadael a bu rhaid aros am oriau am ein bagiau. Yna, 
talu dros gan bunt i lanw’r tanc cyn gyrru nôl i Gwm Tawe. 
Roedd eraill, wrth gwrs, wedi cael gwaeth anawsterau a rhai’n 
colli’r cyfle am wyliau, wrth i’w hawyrennau beidio â hedfan. 
A’r rheswm dros yr holl fethiannau yma: Brexit. Ffaith. 

Er yr holl anghyfleustra, cododd ryw lawenydd maleisus 
drosof. Teimlad nad y fi oedd y bai am hyn oll ond rywrai 
hunanol, uchel eu cloch a gredent mai nhw oedd yn iawn yn 
gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

A thra ar ynys Creta rhaid oedd talu treth fach, er mwyn 
cynorthwyo’r wlad. Nid oeddwn yn gwarafun talu. Swm bychan 
ydoedd, tua £4 y noson. 

Bwriad Senedd Cymru yw codi treth debyg ar ymwelwyr i 
Gymru. Swm bychan iawn, er mwyn cynorthwyo economi’r 
ardaloedd lle mae effaith twristiaeth yn drwm arnynt e.e. 
glanhau traethau neu gynnal toiledau a llwybrau troed. 

Ond pwy sy’n gwrthwynebu’r syniad? Perchnogion y 
gwestai a’r busnesau sy’n elwa fwya o dwristiaeth a’r Toriaid 
sy’n credu mai treth ar y Saeson ydyw. 

Gobeithio y gwelwn ein Senedd yn dangos ychydig o 
asgwrn cefn, am unwaith, a mynnu deddfwriaeth teg i’r 
ardaloedd lle mae ymwelwyr yn effeithio’n galed arnynt. 

Gareth Richards

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 Fawrth, 6 Medi, 
 2022 am 6.30pm 

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

Manylion:  
Gareth Richards  

07779 274575 

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

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG 
CYFUNDEB GORLLEWIN MORGANNWG 

Sul o fawl 
Capel yr Alltwen 

Sul, 25 Medi, 2022 am 10.30 y bore 

O Aberdar  i Fethlehem! 

Awr yng nghwmni  
Delwyn Sion 

Cerddor ac Arweinydd 
Bethlehem, Gwaelod y 
Garth, Caerdydd 

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 
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Diflannodd yr Wtopia oddi ar gopa Gellionnen, 
Y ddynoliaeth haniaethol, y byd di-ddosbarth a di-fin; 
Ac nid oes a erys heddiw ar waelod y cof 
Ond teulu a chymdogaeth, aberth a dioddefaint dyn. 

Mae’r Allt-wen, a fwy penodol 
Tyle’r Allt-wen, yn golygu llawer i 
Eurof Williams. Treuliodd ei 
ieuenctid yno, mewn tri 
gwahanol dŷ, o fewn pum can 
llath i’w gilydd. Ac yn y cyfnod 
hynny, ar ddechrau’r 50au roedd 
yn gymdogaeth glos, Cymraeg ei 
hiaith. 
Gweithiai ei dad, David i gwmni 
bysiau’r Western Welsh a 
chadwai ei fam Peggy y Swyddfa 
Bost. Fel gellir dychmygu roedd 
bod yno’n agoriad llygad gyda 
chymeriadau’n galw am sgwrs. 

Roedd teulu Gwenallt yn 
gyfeillion agos i’w fam a’i fodryb 
Beda a chofia Eurof iddo ef a’i frawd Geraint chwarae rhan y 
bardd mewn ffilm ddogfen BBC Cymru amdano tua 1962. 
Ffilmiwyd ar y Graig, uwchben y pentre’, lle yr hoffai’r Gwenallt 
ifanc yntau droedio. Pwy fyddai wedi dychmygu y byddai Eurof 
wedi cael comisiwn gan yr Eisteddfod Genedlaethol i 
ysgrifennu Opera Roc ar gyfer yr ymweliad ag Abertawe ym 
1982, a’r testun ddewiswyd ganddo oedd bywyd a gwaith 
Gwenallt. 

Perthynai Eurof a Geraint, ei frawd hŷn i deulu lle’r oedd 
cerddoriaeth yn cael lle amlwg. Roedd ei dad-cu, Llywelyn 
Lewis yn arweinydd band pres a chorau ac yn hyfforddi rhai i 
ganu, ac wrth gwrs roedd Capel yr Allt-wen yn ganolog i’w 
bywyd cymdeithasol a diwylliannol. Mae Geraint wedi parhau’n 
deyrngar a ffyddlon i’r Capel ac yn Drysorydd a Diacon ers dros 
hanner can mlynedd. 

Mae’n rhyfedd sut mae ffawd yn chwarae rhan ym mywydau 
pobl. Pan oedd Eurof yn ddeg oed cwympodd oddi ar gerbyd 
Gwyn y Llath ar waelod Tyle’r Allt-wen, am iddo fentro osgoi 
cerdded yn ôl i’w ginio. Y canlyniad oedd treulio tri mis yn yr 
ysbyty, ei glun wedi torri. Yno, wrth orwedd y clywodd seiniau 
syfrdanol y Beatles am y tro cyntaf a dechrau ar ei gariad at 
gerddoriaeth pop. Golygodd y ddamwain iddo golli ei flwyddyn 
gyntaf yn Ysgol Ramadeg Ystalyfera, ond serch hynny bu’n 
gyfnod cynhyrchiol iddo’n bersonol. Prynodd gitâr a sefydlu 
grŵp pop “Y Sŵn” a chynhyrchu record gyda chwmni 
recordiau’r Cambrian ac ymddangos ar raglen “Disc a Dawn”. 

Ar ddiwedd ei gyfnod yn Ystalyfera, digwydd i’w fam weld 
hysbysiad swydd Rheolwr Stiwdio i’r BBC yn y Western Mail. 
Cynnig amdani, a’i chael a threulio pedair blynedd ym Mangor 
a chydweithio gyda rhai o fawrion y genedl, megis T. Glynne 
Davies, John Gwilym Jones a John Roberts Williams, Ifans y 
Tryc a Wil Sam. Dyma gyfnod sefydlu ei gyfeillgarwch gyda 

POBOL Y CWM 
EUROF WILLIAMS, YR ALLT-WEN

 
PILCODYN 

Tybed sawl un ohonoch sydd yn gyfarwydd gyda’r enw yma? 
Rhaid cyfaddef ei fod yn enw newydd i mi. Digwydd cerdded 
ar hyd y gamlas yng Nghlydach oeddwn yn ystod tywydd braf 
ym mis Ebrill. Yng nghanol y gamlas roedd darn o fara yn 
arnofio ar wyneb y dŵr. O’i gwmpas roedd rhai degau o bysgod 
mân yn gloddesta arno. Llwyddais i gael llun a’i bostio ar un 
o’r gwefannau cymdeithasol. I gyd fynd â’r llun rhoddaist 
rhywfaint o’r cefndir a nodi mai Crethyll (Stickleback) oedd yr 
enw ar y pysgod mân oedd yn gloddesta ar y bara. 

 
Ymhen amser cefais ymateb yn nodi nad Crethyll oedd y 
pysgod ond yn hytrach Pilcod, sef Minnows. Wel ar fy myw, nid 
oeddwn erioed wedi clywed yr enw. Yna penderfynais wneud 
rhywfaint o waith ymchwil. Yn wir i mi dyna oedd y pysgod: 
pilcod. Er fy mod wedi cerdded ar hyd glannau’r gamlas ers 
degawdau ac wedi sylwi ar y pysgod yn y dŵr nid oeddwn wedi 
rhoi digon o sylw iddynt. Cymerais yn ganiataol mai Crethyll 
oedd y pysgod mân. Ar rai adegau gellir gweld heigiau bach o 
Frithyll (Trout) yn y gamlas ac mae’n eithaf hawdd 
gwahaniaethu’r rhain oherwydd eu bod tipyn mwy o faint. 

Wedi’r diwrnod hwnnw ym mis Ebrill penderfynais sylwi tipyn 
mwy gofalus ar y pysgod. O edrych yn fanylach roedd hi’n 
amlwg bod y gamlas yn llawn o’r pysgod. Dysgais mai’r ffordd 
orau o’u denu i’r wyneb oedd arnofio darn o fara ar wyneb y 
dŵr ac aros. Wel, o fewn ychydig funudau roedd degau os nad 
cannoedd o’r pysgod yn dod i’r wyneb i gael bwyd. Weithiau 
deuai brithyll sylweddol ei faint heibio i geisio cael pryd ei hun. 
Canlyniad hyn oedd bod y pilcod yn gwasgaru yn wyllt ond 
buan iawn y daethant yn ôl i’r wledd. 

Defnyddir yr enw Pilcodyn, fel yr enw Crothell, i ddisgrifio 
sawl rhywogaeth o bysgod mân mewn dŵr croyw (fresh water) 
yn bennaf. Perthyn y Pilcodyn i deulu’r Phoxininae, sef y 
Pilcodyn Ewropeaidd. I gymhlethu’r sefyllfa perthyn i’r teulu 
yma 21 o wahanol isrywogaethau ac efallai rywogaethau eraill 
o Ogledd America. Does ryfedd yn y byd fy mod wedi cymysgu 
rhwng Pilcodyn a Chrothell. 

Er mai pysgodyn digon di-nod yw’r Pilcodyn mae ganddo le 
allweddol yn y gadwyn fwyd ac yn ei gynefin. Bydd yn bwyta 
pryfetach, mafolog (molluscs) gwastraff planhigion ac wyau 
pysgod eraill. Byddant yn claddu eu hwyau rhwng Ebrill a 
Mehefin, a’r pysgod ifanc yn deor o fewn wythnosau. Wedi 
deor byddant yn ffurfio heigiau sylweddol.  

Y bygythiad mwyaf i’r Pilcodyn yw Brithyll, Pen Hwyad (Pike) 
ac adar y dŵr. Bydd rhai ohonoch wedi sylwi ar y Crëyr Glas 
(Heron) a Glas y Dorlan (Kingfisher) ar y gamlas. Efallai eich 
bod wedi bod yn pendroni pa bysgod fyddai’r adar yma yn eu 
dal a’u bwyta ar y gamlas? Wel, dyna’r ateb ar blât i chi: 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

Pilcodyn. Dyma siŵr o fod yw prif fwyd yr adar yma ar y 
gamlas. 

Mae’r Pilcodyn yn gallu goroesi yn weddol ddidrafferth pan 
fo lefel y glaw yn isel. Yr hyn maent yn ei wneud yw ceisio 
darganfod pwll sylweddol ac aros yno nes bod lefel y dŵr yn 
codi. Yn aml iawn gwelir haig o bilcod wedi eu hynysu mewn 
pwll o ddŵr. Nid yw tymheredd yn effeithio arnynt yn ormodol 
chwaith ac maent yn gallu ‘oedi’ magu os nad yw’r tymheredd 
digon uchel. Yn sicr roedd tywydd braf a heulog mis Ebrill yn 
gyfle i mi sylwi ar y pilcod yn y gamlas a dysgu mwy am eu 
cylch bywyd.
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Meic Stevens, y canwr o Solfach. 
Daeth cyfle i ddychwelyd i’r De fel Cynhyrchydd Rhaglenni 

adeg sefydlu Radio Cymru. Bu’n gyfrifol am raglen Sosban 
gyda Richard Rees yn cyflwyno a hynny pan oedd canu pop 
Cymraeg ar ei hanterth ar ganol y 70au a’r 80au. Rhoddwyd 
cyfle i grwpiau newydd megis Ail Symudiad a’r Trwynau Coch 
(grŵp y bu Eurof yn eu rheoli am gyfnod). 

Bu hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu’r gyfres boblogaidd “Dyfal 
Donc” - rhaglen ddoniol a theithiau Cymru benbaladr gyda Huw 
Llywelyn Davies yn cyflwyno. 

Treuliodd gyfnod yn cyfarwyddo’r rhaglen Heno yn Abertawe 
cyn sefydlu cwmni ei hun a chael comisiynau i ddarlledu 
rhaglenni dogfen i S4C, oedd yn cynnwys portreadau o Mary 
Hopkin, Bob Marley a Bob Dylan. Enillodd ei raglen am Elvis 
Presley wobr BAFTA am  ‘Rhaglen Adloniant Orau’ yn 1998. 
Ef hefyd gynhyrchodd y rhaglen ddogfen “The Devolution Trail” 
- hanes ymgyrchoedd dros ac yn erbyn Datganoli yn 1999. 

Cyfansoddodd nifer o ganeuon a record gyda’i gyfaill Eric 
Dafydd. Mae’r record “Bilidowcar a’r Gwylanod “, 1973 yn rhan 
o gyfnod llewyrchus y byd pop yng Nghymru. Bu hefyd yn 
cynorthwyo gyda chynhyrchu recordiau Bran, Cwrwgl Sam, Y 
Trwynau Coch ac Ail Symudiad. Wrth reoli’r Trwynau fe 

 
Mae botanegwyr yn bethe’ prin iawn, ond fe allwn ymhyfrydu 
yn y ffaith fod yna fotanegwr o fri yn byw yn ein plith ni yma, yn 
ardal y Llais. 

Brodor o Ystalyfera yw Dr 
Kevin Davies, mab hynaf y 
diweddar Veronica a Glyn 
Davies ac mae, fwy neu lai, 
wedi treulio ei fywyd ar ei hyd 
o fewn ei filltir sgwâr. 
Addysgwyd yn lleol cyn cael ei 
dderbyn fel myfyriwr i astudio 
botaneg ym Mhrifysgol 
Abertawe. Cafodd Dr Davies 
yrfa academaidd iawn gan iddo 
ennill graddau BSc a MSc a 
doethuriaeth am waith ymchwil 
ar effeithiau sinc ar gelloedd 
gwreiddiau’r gwair Peiswellt Coch (Red Fescue). 

Yn dilyn hyn gwahoddwyd Dr Davies gan Brifysgol 
Caerdydd i wneud gwaith ôl-ddoethuriaeth  ym maes 
paleobotaneg. Golyga hyn ymchwilio i ffosiliau rhai o’r 
planhigion cyntaf i dyfu ar dir sych a hynny 425 miliwn o 
flynyddoedd yn ôl. Y planhigyn denodd ei sylw fwyaf oedd y 
Cooksonia a phrofwyd gan Dr Davies taw math o redyn 
cyntefig ydoedd. Am hynny roedd modd ei ystyried fel y 
planhigyn daearol archdeipaidd. I gydnabod pwysigrwydd y 
darganfyddiad yma cyhoeddwyd yr ymchwil yn Nature, un o’r 
cyfnodolion gwyddonol mwyaf safonol. 

Wedi cwblhau ei gyfnod llwyddiannus ym Mhrifysgol 
Caerdydd gafaelodd Dr Davies mewn gwaith ymchwil pellach 
tra roedd yn gweithio yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Y tro 
yma, maes yr ymchwil oedd planhigion oedd yn brin ar draws 
y byd, ond yn gynhenid i Gymru, a’r ffordd orau i’w gwarchod, 
a hynny ar ran Cyngor Cefn Gwlad Cymru. 

Diddorol yw nodi hefyd, pan benderfynwyd adeiladu’r Ardd 
Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne, Dr Davies gafodd y fraint 
a’r anrhydedd o wneud arolwg o’r mwsoglau, llysiau a rhedyn 
oedd eisoes yn tyfu ar y safle. 

Ar draws yr amrywiol feysydd botanegol mae Dr Davies 
wedi cyfrannu atynt yn ystod ei yrfa, ei brif ddiddordeb yw 
tegeirianau. Mae ganddo gasgliad enfawr o’r planhigion hynod 

POBOL Y CWM 
DR KEVIN DAVIES

hyn ac mae’n parhau i ymchwilio iddynt ac ysgrifennu papurau 
gwyddonol amdanynt. Yn haeddiannol iawn mae tegeirian 
newydd wedi ei enwi ar ôl Dr Davies. 

Wrth i fotanegwyr fforio gwledydd Canolbarth America am 
fathau newydd o degeirianau daethant ar draws rhywogaeth 
newydd yn Guatemala ac er mwyn cydnabod gwaith Dr Davies 
fe’i hanrhydeddwyd drwy enwi tegeirian ar ei ôl, sef specklinia 
daviesii. Nid yw’r anrhydedd o gael planhigyn wedi ei enwi ar 
ôl Dr Davies yn syndod - mae’n Gymrawd o’r Gymdeithas 
Fioleg Frenhinol a thrwy gydol ei fywyd mae wedi cysegru ei 
ddoniau amlwg a’i arbenigedd wrth ymchwilio planhigion, yn 
enwedig tegeirianau trofannol. 

Er nad yw 
specklinia daviesii yn 
blanhigyn mawr mae 
ganddo flodau 
trionglog bach lliwgar 
yn eu gwisg o goch a 
gwyrdd. “Mae’r 
ansoddair daviesii yn 
anrhydeddu Dr Kevin 
Davies, ymchwiliwr 
Ewropeaidd mawr ei 
barch am fod 
chwilfrydedd a’i drylwyredd gwyddonol wedi dangos i ni byd o 
nodweddion microscopic tegeiriannau”. 

Mae Dr Davies yn cyfrif ei hunan yn berson ffodus, gan ei 
fod o ran gyrfa wedi gallu dilyn ei drywydd ei hun a bod yn 
fotanegwr. Gymaint yn wahanol yw’r sefyllfa heddiw, oherwydd 
ers diwedd y 70au nid yw botaneg wedi cael lle ar gwricwlwm 
unrhyw ysgol. Ar lefel addysg uwch prin iawn yw’r prifysgolion 
lle mae’n bosib astudio’r pwnc. Mae hyn yn drist iawn, yn ôl Dr 
Davies ac mae’n bendant o’r farn “fod gwrthod y cyfle i fyfyrwyr 
astudio pwnc sydd mor ddiddorol ag sydd wedi rhoi cymaint o 
bleser i mi dros y degawdau, yn enwedig o ystyried bod 
dynolryw’n dibynnu cymaint ar blanhigion, yn drueni mawr”. 

Ond yn unol â hynawsedd ei berson, mae Dr Davies yn 
awyddus i bawb wybod ei fod ar gael bob amser i annog a 
chynnig cyngor i unrhyw un sydd â diddordeb mewn botaneg 
neu sydd am wneud gyrfa o fod yn fotanegwr. Mae croeso i chi 
gysylltu ag ef. 

Fel gwyddonydd mae Dr Kevin Davies wedi cyfrannu’n 
helaeth at ei faes arbenigol, botaneg ledled y byd ac wedi 
dylanwadu ar feddyliau pawb sy’n ymddiddori mewn planhigion 
ac fel cymydog rhadlon a diymhongar mae Kevin yn byw yn 
ein plith yma yn ardal y Llais. Mawr yw ein braint. 

Gareth Hopkin 

drefnodd “Y Trwynau’n chwythu trwy Gymru”, sef cyfres o 
nosweithiau led led y wlad. Mae un yn arbennig yn aros yn y 
cof. Un o ganeuon poblogaidd y Trwynau oedd “Mynd i’r Bala 
mewn cwch Banana” ac er mwyn hyrwyddo’r gân a’r grŵp 
cysylltodd Eurof â chwmni Fyffes, masnachwyr enwog 
bananas, a gofyn am gymorth hyrwyddo. Cafodd dunnell o 
fananas yn rhodd a phob person yn cael bobo un wrth gerdded 
trwy ddrws y neuadd, cyn y gyngerdd. Dychmygwch y llanast, 
erbyn diwedd y noson! 

Mae Eurof yn ymfalchïo yn yr holl gysylltiadau a wnaeth 
gyda’r byd pop a cherddoriaeth yng Nghymru ac yn browd iawn 
o’r safon sydd i’r canu heddi. 

Ar hyn o bryd mae’n ymwneud â chyfres o raglenni sydd ar 
fin eu darlledu ar ddarganfyddiad tapiau sain Berian Williams, 
Hirwaun. Bu Berian yn recordio lleisiau Waldo Williams, D. J. 
Williams ac Eirwyn Pontsian ac nid ydynt wedi gweld golau 
dydd ers dros 50 mlynedd. Darlledir y gyfres yn yr haf. 

Mae Eurof yn dad i Sali a Dewi ac yn dwli ar gwmni ei ddau 
ŵyr, sef Osian 17 oed ac Anwen sy’n 7 oed. 

Yn sicr mae Eurof wedi bod yn rhan o fwrlwm a bywyd y 
Gymru fodern ac wedi chwarae rhan amlwg yn natblygiad ein 
canu poblogaidd. Byw’r freuddwyd! 
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Heulwen o’r diwedd 
Mae’r haf wedi cyrraedd a gyda fe - 
gwyliau! Unwaith eto dyn ni’n gallu 
mwynhau digwyddiadau roedden 
ni’n arfer cymryd yn ganiataol fel 
gwyliau a chyngherddau. Nawr, 
unwaith eto mae’r drws wedi agor i 
ni ac mae’r digwyddiadau wedi ail-
ddechrau. 

Tafwyl 
Penderfynais fynd i’r ŵyl ‘Tafwyl’ 
yng Nghaerdydd yn nhiroedd y 
castell yng nghanol y brifddinas. Tro 
cyntaf oedd e i fi fynd i’r digwyddiad 
llwyddiannus iawn yma a drefnwyd gan Fenter Iaith Caerdydd. 
Es i gyda fy mab i flasu cerddoriaeth Gymraeg - neu Gymreig 
- ac adloniant arall. 

Aethon ni i weld sesiwn comedi gyda Steffan Alun yn actio 
fel ‘compere’ a dau ddarpar-ddigrifwr mewn cystadleuaeth. 
Anhrefn oedd trefn y dydd. Y broblem oedd, doedd un ohonyn 
nhw ddim yna. Roedd e’n sownd mewn traffig ac yn methu 
ffeindio lle i barcio. Roedd nifer o ddigwyddiadau enfawr yn 
digwydd yn y ddinas ar yr un ddiwrnod yn enwedig y gig enfawr 
yn Stadiwm y Principality gyda Syr Tom Jones a 
Stereophonics. 

Yn y diwedd, roddodd Steffan Alun meic wrth ei ffôn i alluogi 
fe i gymryd rhan o bellter! Roedd rhaid iddyn nhw wneud 
pethau fel hysbysebu peiriannau twp. Awgrymodd fy mab un - 
parasiwt sy’n agor ar drawiad! 

Roedd cymaint o fandiau enwog o Gymru ar y llwyfannau 
yn cynnwys Sŵnami, Yws Gwynedd, Adwaith a Cowbois Rhos 
Botwnnog. Roedd y babell yn llawn i glywed y canwr gwerin 
Gwilym Bowen Rhys sydd â chysylltiadau teuluol yng Nghwm 
Tawe. Mae e’n bwerus ac angerddol bob tro rydw i wedi ei 
glywed e. 

Ar y brif lwyfan clywon ni N’Famady Kouyate sydd yn hanu 
o Guinea, Affrica ond sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru. Mae 
e wedi bod yn dysgu Cymraeg ac yn defnyddio ein hiaith yn ei 
ganeuon egnïol sydd yn gymysgedd ‘jazzy’. Mae e’n chwarae’r 
balafon sydd yn offeryn traddodiadol Affricanaidd fel y seiloffon 
ac yn canu yn ei iaith frodorol, sef Mandingue, a hefyd yn y 
Gymraeg. ‘Aros i fi yna’ yw un o’i ganeuon. Roedd y dorf yn 
mwynhau ei berfformiad bywiog iawn! Daeth a heulwen er 
gwaethaf y glaw! 

Perfformiodd y grŵp Burum hefyd sydd yn creu fersiynau o 
alawon gwerin Cymraeg mewn dull ‘jazz’. Yr Athro Daniel 
Williams, sydd yn byw ar yr Alltwen ac sydd yn athro Saesneg 
ym Mhrifysgol Abertawe, oedd yn canu’r sacsoffon gyda’i frawd 
ar y trymped. Mwynheuon ni eu cerddoriaeth yn fawr fel pawb 
eraill yn y babell. Trydanol a swynol oedd hi ac roedd gwên 
lydan ar wyneb y drymiwr yr holl amser oedd yn heintus! 

Rhisiart Arwel 
Roedd digwyddiad cerddorol arall yn ddiweddar, sef cyngerdd 
gyda’r gitarydd clasurol Rhisiart Arwel sydd yn hanu o’r 
Gogledd ond nawr yn byw yng Nghaerdydd. Chwaraeodd e 
gerddoriaeth, o Sbaen, de America a Chymru’n grefftus iawn 
ar noson ymlaciol yng Nghanolfan Soar, Merthyr. Roedd e’n 
sgwrsio’n ddwyieithog am eu cefndir cyn iddo fe drosglwyddo 
ni i le arall gyda’i alawon hudol. Roedd e hefyd yn chwarae 
alawon gwerin Cymraeg fel ‘Ar Lan y Môr’ ac emynau ac yn 
siarad am ein hetifeddiaeth gerddorol gyfoethog yng Nghymru 
a diffyg ymwybyddiaeth yma yng Nghymru a thu hwnt a’r 
ymateb cadarnhaol i’n cerddoriaeth pan mae’n ei chwarae hi 
dramor. Roedd e’n siarad am rôl y capel yn annog ac yn 
ysbrydoli cyfansoddwyr emynau hardd yn y deunawfed ganrif 

CLECS CATHERINE
a phedwaredd ganrif a bymtheg. Addas oedd eu clywed nhw 
eto yng Nghapel Soar. 

Agor y Drws 
Es i i ddigwyddiad o’r enw ‘Agor y Drws’ yn Nhŷ’r Gwrhyd, 
Pontardawe hefyd. Roedd hi’n mor braf i fynd i’n canolfan 
Gymraeg ar ein stepen drws mewn digwyddiad cymdeithasol 
unwaith eto ar ôl y cyfnod clo. Nod y digwyddiad oedd cyflwyno 
dysgwyr yn ein hardal i gyfleoedd Cymraeg yn yr ardal. Roedd 
gwybodaeth am Ferched y Wawr Pontardawe a Menter Iaith a 
hefyd perfformiodd y grŵp Gildas. Mae’r canwr a gitarydd 
Arwel Lloyd yn gweithio fel athro yn Ysgol Gynradd 
Pontardawe ond hefyd yn llwyddiannus fel cyfansoddwr a 
cherddor gyda Gildas a gyda cherddor Cymreig poblogaidd Al 
Lewis hefyd. 
Roedd hi’n hyfryd i weld pobl yn y cnawd yn y ganolfan unwaith 
eto a chael sgwrs gyda dysgwyr a phobl rugl o’r ardal a galw 
mewn i’r siop i brynu cryno ddisg Gildas a chopi o Llais!  

Idiom 
Mae eli at bob clwyf 
Mae ateb i bopeth 

 

Hwyl yr Haf 
Ymuna gyda ni am wythnos o 

weithgareddau hwyliog am ddim! 
 

Gorffennaf 25-29 
YSGOL GELLIONNEN 

 
10am - 12pm: 

Menter Iaith Abertawe yn cynnig 
Cynllun Chwarae.  

(Nid oes angen cofrestru) 
 

12pm - 3pm:  
Urdd yn cynnig  

gweithgareddau celfyddydol 
(perfformio, coginio, celf a chrefft  

a mwy!) 
Cofrestra am sesiynau'r Urdd o flaen 

llaw: https://bit.ly/archebuiac 
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CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
MEHEFIN 1916 

Dewi Lewis
CLYDACH 
Damwain saethu. Dydd Mawrth diweddar anafwyd Willie 
Samways (7), o 12, Vera-road, Clydach, ar ôl cael ei saethu 
yn ei ystumog. Roedd y dryll yn eiddo i ŵr oedd yn cerdded 
heibio ar y pryd ac wedi ei danio ar ddamwain. Mae tad y 
bachgen yn gweithio yn y Mond Nickel Works. 

NEBO FELINDRE. 
Cynhaliodd yr eglwys hon ei chyfarfodydd blynyddol Sul a Llun, 
Mai 21ain a’r 22ain Gwasanaethwyd eleni gan y Parch D. M. 
Davies, Waunarlwydd, a Stephen Thomas, Salem, Llandeilo. 
Cafwyd cyrddau rhagorol a chynulleidfaoedd mawrion. Yr oedd 
yr hin yn hyfryd ac arddeliad ar y gweision. Dilyned bendith. 

GLAIS 
Darllenwyd adroddiad gan y Homes Committee yn cynnwys 
llythyr ar y 31ain o Fai , 1916, oddi wrth y Parch. Mother A. 
Wyborn, o Gartref Sant Ioseff, Glais, yn galw am ragor o blant 
Catholic gael eu hanfon yno. Gwrthodwyd y cais gan y Cyngor 
yn dilyn trafodaeth faith.  

GWAUN-CAE-GURWEN 
Nos Iau cafwyd tair darlith ddiddorol yn y pentref. Y gyntaf oedd 
dan arweiniad Parch. J. Vernon Lewis, M.A., B.D., Lerpwl, ar 
“Yr Eglwys a’r Argyfwng Presennol”; yna y Parch. Gwilym 
Higgs, B.A., Hendygwyn ar “ Dyledswydd yr Eglwysi i Feithrin 
Yspryd Heddwch”; ac yna y Parch. T. B. Matthews, 
Penydarren, ar “Y Pwys o Adfer nos Sadwrn i Grefydd.” 

PONTARDAWE 
Brawychu gan geffyl. Prynhawn dydd Iau bu farw Mrs. Thos. 
Thomas, o George-street, Pontardawe, yn frawychus o sydyn. 
Roedd yn mynychu angladd yn Rhydyfro pan redodd ceffyl at 
dorf o alarwyr. Credir iddi gael braw a chwympodd yn farw yn 
y man a’r lle. Llwyddodd nifer o fenywod eraill osgoi niwed yn 
y digwyddiad.  

STREIC YSGOLION YSTALYFERA 
Mae staff ysgolion y Wern a Maesmarchog, wedi ymddiswyddo 
yn dilyn yr anghytuno rhwng Prif-athrawon yr ysgolion 
a’r Glamorgan Education Authorities. Cafwyd adroddiad nad 
oedd rhybuddion ymddiswyddo wedi eu derbyn ar y dydd 
cyntaf o’r mis (Mehefin) a bydd raid derbyn y rhybuddion ar y 
dydd cyntaf o Orffennaf. Disgwylir i’r athrawon gael eu 
diswyddo ddiwedd mis Gorffennaf a cholli cyflog dros y 
“gwyliau”. Bydd y “streic” yn dechrau ym mis Medi. Hyderir y 
ceir datrys i’r anghydfod cyn hynny. 

YSTRADGYNLAIS 
Dirwy am niweidio defaid. Yn y Llys o flaen Colonel Gough 
dydd Iau roedd John Evans, ffermwr, o Ystalyfera, yn honni 
bod ci Thomas Richards, o Wind Road, Ystradgynlais, wedi 
achosi niwed ac anafiadau i’w ddefaid. Derbyniodd iawndal 
o £1. 

GODREGRAIG 
Ble mae’r awyren? Cafwyd achos diddorol gerbron Judge 
Lloyd Morgan, K.C., yn Llys Castell-Nedd dydd Mercher. 
Honnodd Samuel Llewelyn, gwerthwr ffrwythau o Gorseinon 
bod David Thomas, o Clifton-terrace, Godregraig, Ystalyfera 
wedi ei dwyllo o £26 ym mis Ionawr 1915. Dywedwyd bod 
Thomas wedi galw Llewelyn a’i deulu i’r ardd drwy ddweud bod 
awyren yn yr awyr. Wrth ddychwelyd i’r tŷ sylweddolwyd bod 
Thomas wedi diflannu a bod yr arian gwerth £26 ar goll. 
Cafodd Thomas chwe mis o garchar am ei drosedd.

Yn yr Hen Destament a’r Testament Newydd mae awduron 
y ddwy adran yn gwneud defnydd o bob math o symbolau er 
mwyn mynegi ac arwyddo presenoldeb Duw. Un felly yw ‘tân’ 
ac mae’n ymddangos yn aml. 

Chwaraeodd tân ran bwysig yn stori fawr Moses. Wedi ffoi 
o’r Aifft, tybiwn fod bywyd braidd yn undonnog i Moses ym 
Midian, wrth iddo ofalu am ddefaid ei dad yng nghyfraith, 
Jethro. Ond ar ben mynydd Horeb cafodd brofiad crefyddol 
dwys iawn a newidiodd cwrs ei fywyd. Cafodd ei hun mewn 
oedfa heb yn wybod iddo. Gwelodd angel yng nghanol perth 
yn llosgi, ond heb ei difa. Clywodd lais yn ei alw wrth ei enw 
“Moses, Moses”. Roedd gan Dduw waith ar ei gyfer ac fe 
gafodd ei adnewyddu. 

Yn y Testament Newydd mae’r profiad a gafodd y ddau ar 
y ffordd i Emaus yn gyfarwydd iawn i ni. Yn yr hanesyn hwn, 
eto, y mae son am dân. Wrth iddynt deithio, a hwythau’n isel 
eu hysbryd dyma ryw ddieithryn yn ymuno â hwy. Ymholodd 
ynglŷn â’r pethau roeddent yn siarad amdanynt. Esboniodd 
y ddau wrtho am y pethau mawr oedd wedi digwydd yn 
ddiweddar: bod yr Iesu wedi ei groeshoelio ond bod sôn ei 
fod wedi dod nôl yn fyw. 

Ar ôl cyrraedd Emaus, ac wedi iddynt gael pryd o fwyd, 
dyma nhw’n sylweddoli taw Iesu ei hun oedd yn cadw cwmni 
â hwy. A meddent “onid oedd ein calonnau ar dân ynom, wrth 
iddo siarad â ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro’r Ysgrythurau 
i ni”. 

Yn hanes y ddau yma roedd y tân yn eu calonnau wedi 
eu hargyhoeddi o’r newydd am yr un oedd wedi tramwyo 
llwybrau’r llawr a’i fod unwaith wedi cyhoeddi “Myfi yw’r 
Bywyd a’r Atgyfodiad”. Ac yn fuan wedyn, ymhen ryw 
wythnos o wythnosau fe gynnwyd y tân unwaith eto. 
Roedden nhw gyda’i gilydd yn yr orwchystafell. Daeth Duw 
yn agos atynt, trwy gyfrwng gwynt cryf, a lanwodd y tŷ lle 
roeddent yn digwydd bod. (Cofiwn fod gwynt hefyd yn 
symbol o bresenoldeb Duw). A heb anghofio’r tân – 
disgynnodd tafodau o dân ar bob un oedd yn bresennol. 

Ac yn sgil y cyffro, ymadawsant â’r oruchystafell a mynd i 
le mwy cyhoeddus. Roeddent yn barod i wynebu’r byd 
unwaith eto. Cawsant eu hatgyfnerthu. 

Mae i bob oedfa ei stori. Sylwad Charles Wesley, un tro 
wrth ymadael ag oedfa oedd hyn: “Am bum munud wedi dau 
teimlais ryw wres anghyffredin yn cynhesu fy nghalon”. 

Mae’r tân, sef y profiad o Dduw yn agos atom yn fodd i’n 
hadnewyddu, fel yn hanes Moses, i’n hargyhoeddi, fel y 
digwyddodd ym mhrofiad y ddau ar y ffordd i Emaus ac i’n 
hatgyfnerthu a’n hadfywio fel yn y dyddiau gynt adeg y 
Pentecost bendigedig hwnnw y cyfeirir ato yn y llyfr sy’n 
dwyn yr enw “Actau’r Ysbryd Glân”. 

O disgyn Ysbryd Glân, 
o’r nefoedd wen i lawr 
i gynnau’r dwyfol dân 
yn ein calonnau nawr. 

O gael tafodau tan 
a phrofi’r nerthol wynt, 
anturiwn ninnau ‘mlaen 
fel dy ddisgyblion gynt. 

Tydi all ein glanhau 
o’n beiau, fawr a man: 
gad inni fyth fwynhau 
dy ddoniau, Ysbryd Glân.

Pregeth Bum Munud 
Gareth Hopkin
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Wel, dyma ni wedi cyrraedd hanner ffordd trwy’r flwyddyn, 
heuldro’r haf, pan gawsom ddiwrnod hiraf y flwyddyn. Heuldro’r 
haf yw dechrau’r haf i ni yn yr Hemisffer Gogleddol. Ydy’r haf 
yn mynd i fod yn un hyfryd tybed? Gawn ni weld ife? 

Sut aeth dathliadau’r Jiwbilî? Roedd cymaint o bartïon yn yr 
holl bentrefi, a dyma gwpwl o luniau. Dyma’r grŵp trefnu 
‘Abercraf Happy Helpers’ ac un enghraifft o’r addurniadau 
amrywiol y pentref.\ 

 

 

 
Dyma lun o gefnogwyr lleol y parti yn y Coelbren 

 
 

ABERCRAF
Cafwyd Carnifal ym mhentref Penycae ar 11 Mehefin a dyma 
lun o’r paréd. Ydych chi’n gyfarwydd â rhai o’r cymeriadau?  
Diolch i bawb gymrodd ran ac a wnaeth y dydd yn un 
llwyddiannus dros ben. 

Ble bynnag y buoch chi, ‘r wy’n siŵr cawsoch chi hwyl a sbri! 

FFLIWT GEINIOG 
Hoffech chi ddysgu canu offeryn cerddorol? Wel, o 28 Mehefin, 
bydd cyfle i chi ddysgu canu’r Ffliwt Geiniog! Y sesiynau i 
ddechrau yn Neuadd Les Abercraf, pob nos Fawrth, o 7 – 8 
pm, gyda Geraint a Tracy. Bydd y sesiynau yn ddwyieithog, 
felly cyfle anhygoel i ymarfer eich Cymraeg! 
 

 

Yn anffodus, rydym ni i gyd yn gyfarwydd â’r sefyllfa yn Wcráin. 
Mae yna fenyw o Goelbren yn trefnu rhoddion i bobl, milwyr ac 
anifeiliaid sydd yng nghanol y gwrthdaro. Ei henw yw Heather 
Stowell Canfield. Ar hyn o bryd mae hi’n paratoi i ddychwelyd 
i’r Wcráin ym mis Awst. Beth sydd angen arni yw rhoddion ar 
gyfer pobl ac anifeiliaid, megis moddion i drin mwydod a 
chwain. Hefyd, bydd angen bwydydd hawdd i’w coginio i’r 
trigolion a’r milwyr, megis pasta, reis a bwyd tun. Os hoffech 
chi ei helpu, mae’n byw yng Nghoelbren, gyferbyn â thafarn y 
Price’s Arms. Mae Heather wedi creu tudalen ‘Go Fund 
Me.com’ hefyd, o dan yr enw “From Coelbren to Ukraine and 
back”. Mae ei chyfrif hefyd wedi cael ei chyhoeddi er mwyn rhoi 
rhoddion ariannol, os nad ydych ar lein, sef Halifax, Heather 
Stowell 11-64-77, a’r rhif yw 12657262. 

Cafodd y Cynghorwr Sir, David Thomas ei ailethol ym mis 
Mai. Dyma’r dyddiadau  bydd e yn Neuadd Les Coelbren, am 
gymorth a chyngor.  

Dydd  Sadwrn, 23 Gorffennaf am 10 am 
Dydd Sadwrn, 17 Medi am 10 am 
Dydd Sadwrn, 22 Hydref am 10 am 
Dydd Sadwrn, 19 Tachwedd am 10am 

Rhywbeth arall sy’n ailddechrau yng Nghoelbren ydy’r Noson 
Gwis yn Neuadd Les Coelbren. Byddai’r cwis bob nos Wener 
o 7 pm ymlaen, £2 yr un a chewch chi ifyny at 5 ym mhob tîm. 
Er bod Gweithdy’r DOVE ar y Banwen, mae yna bethau sy’n 
cael eu cynnal sy’n anelu at bawb. Pob ail ddydd Sul y mis, 
am 10 yb, maent yn cynnal grŵp cerdded ar gyfer 
rhieni/gwarcheidwaid a’u plant, o gwmpas Banwen. Mae’r daith 
yn para am awr, yn dechrau o weithdy’r DOVE ac yn addas i 
blant ifanc. Os hoffech chi ymuno â’r grŵp, cysylltwch ag Angie 
ar 01639 700024, neu 07960 354698. 

Gyda chostau byw yn codi i lefelau gwirion, mae’r banciau 
bwyd dros y wlad yn ffeindio fe’n anodd helpu pawb sydd eu 
hangen. Lle bynnag yr ydych yn byw, beth bynnag yw eich 
sefyllfa, os ydych chi’n gallu helpu rhywfodd, cysylltwch â’ch 
banc bwyd lleol. Fel arfer, bydd yna fasged rhoddion yn Tesco, 
neu archfarchnadoedd lleol er mwyn i chi gyfrannu. 

Diolch o galon i chi gyd a gobeithio wela i chi o gwmpas y 
lle ac efallai yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron! 

 

 

Bobol bach! Beth am y mis diwetha’? Dwi ddim yn gwybod ble 
i ddechrau. Ond wrth gwrs mae rhaid dechrau rhywle. Dyma 
ni. 

Y CWPAN YN LLAWN 
Mae llawer o ddweud a sôn wedi bod yn ddiweddar am y 
dathliadau i gofnodi teyrnasiad Jiwbilî’r Frenhines ond mae 
rhaid cyfadde’ dim ond un peth sydd ar wefusau trigolion y 

COELBREN

YSTRADGYNLAIS



pentref sef y rhaglen teledu ‘Countryfile.’ Roedd yn adlewyrchu 
ein pentref ar ei orau ac mae rhaid dweud roedd y golygfeydd 
yn odidog yn enwedig adfeilion hen waith haearn Ynysgedwyn, 
y mynyddoedd ac wrth gwrs calon y pentref sef Parc yr 
Orsedd. Rhaid talu teyrnged i’r draws doriad iachus o 
gymdeithasau sy’n bodoli yma a diolch iddynt am eu 
cyfraniadau di fesur i wneud ein pentref yn le delfrydol i fyw 
ynddi. Rwy’n siŵr y bydd twristiaid yn heidio yma fel clêr ac yn 
rhyfeddu ar ddoniau’r Knitting Nanas a Grŵp y Blodau ac yn 
holi yn fanwl am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu a hybu 
iechyd meddyliol. Da iawn i bawb a gymerodd rhannau 
arweiniol ac i Glwb y Gleision am ei chyfraniad gwerthfawr i’r 
pentref. Un gair bach i orffen. Fe ges alwad ffôn wrth hen ffrind 
sy’n byw yng ngogledd Lloegr ac meddai roedd wedi ei synnu 
yn fawr gan brydferthwch Wyestrangulus a hoffai yn fawr 
ymuno a thîm yr Yogits. Ydych chi’n cytuno? 

CÔR Y GYRLAIS YN CEFNOGI WCRÁIN 
Mae’r Ystrad yn ffodus iawn bod gennym ni dau Gôr Meibion 
o safon uchel ac y tro yma Gôr y Gyrlais sy’n deilwng o’n 
gwerthfawrogiad. Roedd hi’n noson arbennig yn y Neuadd Lȇs 
a’r dorf sylweddol oedd yn bresennol i’w canmol am eu 
cefnogaeth tuag at achos dilys gwlad Wcráin. Yr enwog Roy 
Noble, gynt o Frynaman, oedd wrth y lliw ac yn ei ffordd 
ddihafal, sicrhaodd fod y gynulleidfa yn chwerthin yn ddi stop. 
Cawsom hefyd cyfraniad clodwiw gan Harri Morgan, y tenor 
ifanc o Riwfawr sy’n creu tipyn o argraff yng Ngholeg Cerdd a 
Drama Caerdydd. Yna, ac yn dilyn doniau amlwg ei thad, roedd 
Margaret Coombe wedi canu’n swynol. Wrth gwrs, ac yn dilyn 
y cyfnod Cofid, roedd y cantorion wedi ail ymgasglu ac roedd 
pawb yn gytûn nid oeddynt wedi colli eu doniau di fesur a’r 
ffordd arbennig sydd ganddynt i swyno’r gynulleidfa. Mae 
cyfraniad y fam a’i mab, sef Julie a Mathew Simms, y naill yn 
gyfeilydd a’r llall yn arweinydd, yn haeddu clod. Diolch i’r Côr 
am drefnu’r noson arbennig ac i’r artistiaid am eu haelioni- pob 
un yn gwrthod derbyn tâl am y noson. Ac yna, i goroni’r cwbwl, 
ymddangosodd Cadeirydd y Côr, Richard Morgan, ar raglen 
Siân Cothi a chyhoeddodd i’r byd a’i frawd fod y Côr erbyn hyn 
wedi casglu swm o £2000 tuag at yr achos. Da iawn Côr y 
Gyrlais. 

 
CYMDEITHAS TREFTADAETH AC IAITH 
Y naturiaethwr Arwel Michael oedd y siaradwr gwadd yng 
nghyfarfod diwethaf y Gymdeithas. Mae Arwel yn adnabyddus 
i bawb ac mae sawl un wedi sôn y byddai wedi bod yn un 
delfrydol i drafod ychydig o hanes y pentref ar ddechrau’r 
rhaglen ‘Countryfile.’ Beth bynnag, testun y noson oedd 
‘Rhwng y Tawe a’r Twrch’ ac roedd pawb yn gytûn bod ein 
gwybodaeth a’n dealltwriaeth o fyd natur ein hardal wedi eu 
hyrwyddo yn fawr yn dilyn y cyflwyniad. Roedd y draws doriad 
o luniau unwaith eto’n adlewyrchu prydferthwch rhannau 
anghysbell ac unig y cwm. Diolch i Gadeirydd y Gymdeithas 
am rannu ei brofiadau a’i sylwadau eang. I gloi’r noson 
cawsom y wybodaeth fod y Gymdeithas wedi dadorchuddio’r 
panel diweddara sy’n amlinellu hanes Parc y Coroni 

[Coronation Park] ac fe’i gosodwyd ger mynedfa’r parc sy’n 
agos i Feddygfa Pengorof. Diolch eto i Gyngor y Dref, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r 
Gymdeithas Treftadaeth ac Iaith am y cymorth ariannol. Felly, 
ar ôl i chi grwydro’r pentref yn rhyfeddu ar grefftwaith y Knitting 
Nannas trowch i’r gorllewin a mwynhewch funud fach o 
dawelwch wrth ddarllen hanes Parc y Coroni. 

 

JOHN VICTOR JONES 
Blin oedd clywed y newyddion trist am farwolaeth un o drigolion 
amlwg y pentref sef Vic Jones, Heol Pelican a daeth tyrfa 
luosog i Gapel Sardis i dalu’r gymwynas olaf iddo. Roedd Vic 
yn ŵr da a ffyddlon i’r diweddar Sal ac yn dad a thad yng 
nghyfraith gariadus i Ann a Non ac i Chris a Michael. Cofiwn 
am Vic fel un a oedd wedi gwasanaethu ei ardal yn ddiwyd fel 
Cynghorydd Cymunedol, Cynghorydd Sir a Chadeirydd 
Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty’r Ystrad. Roedd hefyd am 
flynyddoedd yn Gadeirydd cefnogol a gweithgar 
Llywodraethwyr Ysgol Cynlais. Bu’n aelod ffyddlon o Gapel 
Sardis dros gyfnod maith fel diacon a gofalydd didwyll iawn. 
Yn ystod y rhyfel gwasanaethodd ei wlad yn y fyddin, yn yr 
awyrlu ac fel aelod o’r ‘Red Devils.’ Yn ei ddydd chwaraeodd 
rygbi dros Gwmtwrch a phêl droed i Gwm Wanderers. Roedd 
hefyd yn aelod o Gôr Meibion Ystrad a Chôr y Dathlu ac roedd 
wrth ei fodd yn gweithio yn ei ardd. Bu farw Vic yn Ysbyty 
Ystrad lle cafodd y gofal gorau gan bawb o’i gwmpas. Diolchwn 
yn fawr am ei fywyd hir a dedwydd. 

GWYRTH YN WIR 
Daeth y newyddion ardderchog bod Alun Jeffreys, yn gynt o 
Goelbren, ond yn awr yn rhan o gymuned Cwrt Enfys wedi 
derbyn llawdriniaeth effeithiol dros ben ar ei lygad. Mawr yw 
diolch y teulu a hefyd llu o’i ffrindiau i’r arbenigwr o Ysbyty 
enwog Moorfields yn Llundain am ei waith medrus sy’n sicrhau 
dyfodol mwy calonogol i Alun. Mae Alun wrth gwrs yn fab i’r 
diweddar Gareth a’i fam Gaynor. Dymuniadau gorau i ti.  

GŴYL YSTRADGYNLAIS 
A fuoch chi ym Mharc yr Orsedd neu yn sefyll tu allan i Glwb y 
Con i fwynhau traws doriad iachus o weithgareddau oedd yn 
rhan o Ŵyl Ystradgynlais? Yn ffodus iawn roedd y tywydd yn 
ffafriol ac roedd torf iachus wedi mwynhau yn fawr y talentau 
amryddawn, yn enwedig y canu a’r dawnsio, ar nos Wener a’r 
Sadwrn. I gloi’r Ŵyl roedd parêd lliwgar o gwmpas y pentref ac 
roedd yr heddlu, Y Lleng Prydeinig Brenhinol, Y Blodau a llu o 
blant yn chwifio baneri lliwgar yn amlwg yn mwynhau’r 
achlysur. Credwch neu beidio, fe ddwedodd sawl un wrtho’i eu 
bod wedi gweld hyd yn oed Tywysog Cymru a’i wraig Camilla 
yn gorymdeithio ond rwy braidd yn amheus ynglŷn â hyn. 
Diolch eto i Gymdeithas Darganfod Ystradgynlais am ei 
ysbrydoliaeth a hefyd i’r Corau, unigolion a sawl Cymdeithas 
leol am eu brwdfrydedd difesur. Heb os, y gwirfoddolwyr yma 
yw asgwrn cefn ein cymuned. 

CREFFTWAITH I’W DRYSORI 
Rwy’n siŵr eich bod yn gyfarwydd â gwaith Michelangelo, 
Rodin a Donatello ond yn awr mae gennym ni crefftwr arbennig 
ein hun. Rwy’n cyfeirio wrth gwrs i’r maestro Gary Turler am ei 
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gyfraniad diweddara sy’n 
sicrhau bod Parc yr Orsedd yn 
denu llu o dwristiaid ynglŷn â 
thrigolion lleol i ryfeddu a synnu 
ar ei ddoniau a’i ddychymyg 
creadigol. Cafodd y cerflun 
yma, gyda’r ddraig yn syllu ar 
draws ei deyrnas, ei gomisiynu 
gan Gymdeithas Darganfod 
Ystradgynlais a diolch iddynt 
unwaith eto am y cyfraniad 
gwerthfawr yma i’r pentref. 
Gyda llaw, os ewch am dro i’r 
Parc sylwch yn ofalus ar y 
crefftwaith sydd ar waelod y 
cerflun. Mae’r delwau yn 
adlewyrchu’r Ystrad a fu ac yn 
cynrychioli pedwar dosbarth 
Cyngor y Dref sef Ynysgedwyn, 
Cwmtwrch, Abercraf ac 
Ystradgynlais. Da iawn Gary. 

DIWRNOD I’W GOFIO 
Mae’r flwyddyn yma wedi bod yn 
flwyddyn arbennig i Tilly Jones, 
disgybl Blwyddyn 8 yn Ysgol 
Maesydderwen. Mae Tilly yn aelod 
o Senedd yr Ifanc yng Nghaerdydd 
a hi cafodd ei dewis i gynrychioli 
Cymru yn y Gwasanaeth 
Cenedlaethol o Ddiolchgarwch yn 
Llundain i ddathlu Jiwbilî Platinwm 
y frenhines. Fe fydd y bobl ifanc 
yma sy’n cynrychioli eu cyfoedion 
yn trosglwyddo’r neges o gyd 
weithio a phwysleisio’n gryf y 
pwysigrwydd o ymrwymo ar gyfer 
achosion da. Llongyfarchiadau i ti 
Tilly wrth bawb yn y pentref ac rwy’n siŵr fe fydd dy athrawon 
a chyd ddisgyblion yn edrych ymlaen yn awchus i glywed yr 
hanes. A weles di Harry a Meghan? 

LLYFR NEWYDD 
Ydy chi wedi dod ar draws y llyfr ‘Ystradgynlais a’r Cylch’ sydd 
newydd ei gyhoeddi yn ddiweddar? Yr awdur yw Timothy 
Barrell, Heol Cwmtawe, ac mae’r llyfr yn cynnwys rhestr eang 
o luniau ar ffurf cardiau post sy’n adlewyrchu bywyd a gwaith 
ein pentref ers dechrau’r ganrif diwetha. Mae Tim yn 
adnabyddus i ni gyd fel ‘Town Crier’ yr Ystrad ac mae sôn ei 
fod wedi ei glywed yn gwaeddi gyda’r nos, 

‘Lle braf yw Ystradgynlais 
Lle braf yw Ystrad Fawr 
Lle braf yw holl Gwm Tawe 
O Graig-y-nos i lawr.’ 

DAU GYMERIAD CYFARWYDD YN DATHLU 
Nid dim ond y Frenhines sy’n dathlu achlysur nodedig y mis 
yma ond hefyd dau o gymeriadau cyfarwydd y pentref. Yn 
gyntaf, John Evans, Heol Brynawel sy’n dathlu ei ben-blwydd 
yn 90 oed. Cafodd John ddiwrnod i’w gofio yng nghwmni ei 
deulu annwyl ac yna, heb oedi, aeth y teulu cyfan i ddathlu yn 
Nhafarn y Griffin ger Aberhonddu. Mae John yn aelod selog o 
Gapel Ainon ac yn ôl un aderyn bach cafodd anrheg arbennig, 
sef potel o win hyfryd. Ond cadwch hyn yn dawel os gwelwch 
yn dda. Mae John yn un o ddarllenwyr brwd y Llais ac mae yn 
edrych ymlaen yn eiddgar i’w dderbyn pob mis. 

Yn ail, y seiclwr, y garddwr a’r pysgotwr adnabyddus Eurof 
Thomas, Parc Tawe sydd wedi cyrraedd carreg filltir yn ei 
hanes, yn 80 oed. Mae Eurof yn wreiddiol o Gwmllynfell ac 
mae sawl un hyd yn oed heddi yn cofio am ei dalentau 
amryddawn a’i gyflymdra wrth iddo gynrychioli ei bentref ar 
gae’r Bryn. Gweithiodd Eurof am rai blynyddoedd fel 

peiriannydd trydanol yn ardal Grove, Sir Rhydychen cyn iddo 
ddychwelyd i Gwmtawe. Rwy’n siŵr roedd ei wraig ffyddlon 
Minna, ei fechgyn hoffus Simon a Richard ynghyd â’i deulu 
annwyl wedi mwynhau’r dathliadau. 

RAMBLERS TAWE UCHAF 
Os ych chi yn hoffi cerdded a hefyd cyfoethogi eich 
gwybodaeth o hanes, daearyddiaeth neu fyd natur mae croeso 
cynnes i chi ymuno gyda chymdeithas Y Ramblers. Mae’r 
Gymdeithas yn cwrdd yn fisol ar ddydd Sadwrn drwy’r flwyddyn 
a hefyd yn wythnosol ar Nos Lun yn ystod yr haf. Felly os ydych 
yn mwynhau’r awyr agored a hefyd cwrdd â ffrindiau newydd 
mae yna groeso twymgalon i chi ymuno gyda nhw. [Hywel 
Perrott 077867 384391]. 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau i’r Cynghorwyr Sir a’r Dref sydd newydd eu 
hethol yn dilyn yr etholiad diwethaf. Dwi ddim yn gwybod faint 
ohonon ni oedd wedi troi allan i bleidleisio ond rwy’n siŵr bod 
pob un yn dymuno’r gorau i’r sawl sydd yn ein cynrychioli. 
Mae’r Ystrad yn le hyfryd i fyw ac rwy’n siŵr bydd ein 
cynghorwyr yn gwneud eu gorau glas i chwifio’r faner dros ein 
pentref. 

Dymuniadau gorau i chi gyd dros gyfnod yr haf a diolch yn 
fawr am eich sylwadau cadarnhaol. 

YSGOL MAES Y DDERWEN 
Llongyfarchiadau enfawr i Tilly Jones, wyres i Lyn ac Eirlys 
Jones, ar fod yr unig Aelod Seneddol Ifanc Cymru i gynrychioli 
Cymru yn y Gwasanaeth Diolchgarwch Cenedlaethol yn 
Llundain i ddathlu’r Jiwbilî. Gwnaeth y gwasanaeth gynnwys 
Deddf Newydd, sef Deddf Ymrwymiad. Roedd Tilly yn un o 18 
pobl ifanc o’r Deyrnas Unedig i gymryd rhan yn y gwasanaeth 
i ddatgan eu gobeithion i’r dyfodol a gwahodd y gynulleidfa i 
addo gweithio gyda’i gilydd i greu dyfodol gwell i bawb.  
Da iawn Tilly, mae pawb mor falch ohonoch chi! 
 

 

COFIO’N DYNER AM COLLEEN 
Gan ei bod yn wyneb cyfarwydd i holl drigolion y fro syfrdanwyd 
ardal gyfan gyda’r newyddion blin a thrist bod Colleen wedi 
ymadael â ni a hynny mor arswydus o sydyn ac annisgwyl 
iawn. 

Er iddi dreulio y rhan fwyaf o’i bywyd yn Ystalyfera, merch o 
Rhos, Pontardawe oedd Colleen, yn un o wyth o blant Mary ac 
Evan John. 

Roedd ganddi ddiddordeb mawr mewn chwaraeon o bob 
math a phan yn ifanc rhagorai mewn hoci, a thra gweithiai yn 
y Tic Toc bu’n aelod poblogaidd iawn o’r clwb saethu. Ond 
bowlio oedd ei phethe yn bennaf dim. Roedd Colleen yn 
chwarae i sawl clwb yn yr ardal ac ar lefel Sir. I gydnabod ei 
chyfraniad sylweddol i’r gamp fe’i hetholwyd yn Llywydd Sir y 
Gymdeithas Fowlio am dymor. Canmoliaeth yn wir. Roedd wrth 
ei bodd yn gwylio tîm cenedlaethol Rygbi Cymru yn chwarae 
yng Nghaerdydd ac oddi cartref. 

 

YSTALYFERA
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Ond heblaw chwaraeon roedd gan Colleen nifer o 
ddiddordebau eraill, yn eu mysg carafanio, cefnogi Côr y 
Gyrlais, gwasanaethu fel Cynghorwraig a bod yn aelod ffyddlon 
a selog yng Nghapel y Wern. 

Yn naturiol fe fydd sawl cylch yn gweld ei heisiau’n fawr iawn 
ynghyd â’i chydweithwyr yn y Tic Toc a’r cwmnïau bysiau y bu’n 
gweithio iddynt. Ond heb amheuaeth, ei theulu annwyl fydd yn 
gweld y golled fwyaf fel gwraig rinweddol i’r diweddar Idris, 
mam gariadus Thelma a Jaqueline a mam-gu a hen-famgu 
balch iawn. Cofiwn amdani hefyd fel cymdoges siriol a ffrind 
didwyll i bawb, yn arbennig i Rhian a’r ddiweddar Margaret 
Jean. 

Yn ystod ei bywyd roedd Colleen wedi dod i gysylltiad â 
llawer iawn o bobl, yn ei milltir sgwâr a thu hwnt ac ar sail ei 
phersonoliaeth hyfryd a dymunol aeth yn ddwfn iawn i 
serchiadau pawb a gafodd y fraint o’i hadnabod. Coffa da 
amdani a bendith y nef ar ei theulu annwyl. 

NEWYDDION TWYMGALON O RHUTHUN 
Braf o beth yw cadw mewn cysylltiad â’n ffrindiau yn Rhuthun. 
Fe fydd darllenwyr Llais yn falch i glywed fod ein cyfaill annwyl 
y Parchg Bernant Hughes yn 
dal i fwynhau iechyd da ac iddo 
ddathlu ei ben-blwydd yn 94 
oed yn ddiweddar ar 12 Mai. 
Nid dathlu yn unig y gwnaeth ar 
y Sul arbennig hwnnw ond 
cynnal oedfa zoom ar gyfer 
aelodau Pendre. Mae’n siŵr 
fod pawb wedi cael bendith 
arbennig. 
Mae lle i longyfarch Ber a’i 
deulu gan iddi ddod yn hen 
dadcu yn ddiweddar. Golyga 
hyn fod Anwen yn fam-gu a 
Bryn yn daid. Ganwyd 
Rhiannon, merch fach annwyl i Manon a James. 

Pob dymuniad da i chi gyd 
oddi wrthym yma yn Ystalyfera 
gan ddymuno pob bendith 
arnoch. 

Llongyfarchwn Valmai, 
chwaer yng nghyfraith Ber, wrth 
iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 
100 oed ar 2 Mai. Cofiwn i 
Valmai a’i diweddar ŵr, Donald 
fyw yn Tanywern Lane, 
Ystalyfera. Roedd hefyd yn 
chwaer a chwaer yng nghyfraith 
i Edyth a Haydn Griffiths. 
Bellach mae Valmai yn byw yn 
Coventry gyda’i mab ifancaf 
Alun, sydd yn hynod ofalus 
ohoni. Mae Valmai a Ber yn cael 

sgwrs ar y ffôn pob nos Wener, yn ddi-ffael, ac yn edrych 
ymlaen at yr orig honno bob wythnos. 

LLONGYFARCHIADAU ALUN! 
Rhaid llongyfarch Alun 
Llewelyn ar gael ei ddewis yn 
Ddirprwy Arweinydd Cyngor 
Castell-nedd Port Talbot. Mae’r 
Cyngor, ar ôl yr etholiad 
diweddar, yn cael ei reoli gan 
glymblaid rhwng Plaid Cymru â 
Chynghorwyr Annibynnol y Sir. 
Mae cyfle nawr i wella ar sut 
mae’r Cyngor yn gwrando a 
gwasanaethu’r cymunedau 
sy’n rhan o’r Sir. Mae Alun yn 
brofiadol iawn fel Cynghorydd 
gan iddo gael ei ethol gyntaf yn 

1988 i Gyngor Bwrdeistref Dyffryn Lliw a fodolai ar y pryd. 
Rwy’n gwybod pa mor galed mae Alun yn gweithio ar ein rhan, 
felly dymuniadau gorau iddo. 

Ar lefel y Cyngor Cymuned yn Ystalyfera mae 14 
Cynghorydd Plaid Cymru ac un Cynghorydd Llafur wedi eu 
hethol. Ar hyn o bryd rydym yn aros i’r gwaith gael ei gwblhau 
ar osod llinell zip ym Mharc Pen-yr-allt a Carreg-yr-afon. Mae’r 
Cyngor wedi llwyddo cael grantiau o wahanol ffynonellau er 
mwyn talu’n helaeth am lawer o’r newidiadau i’r parciau yma.  

Cafwyd gwelliannau hefyd i Neuadd y Gymuned, sydd erbyn 
hyn yn le dymunol iawn i gynnal gweithgareddau neu 
ddosbarthiadau. Cofiwch fod modd llogi’r Neuadd ar gyfer 
partïon hefyd. Mae aelodau hen a newydd y Cyngor Cymuned 
yn awyddus i barhau i wella ein hardal mewn ffyrdd sy’n unol 
â’n gallu fel Cyngor. Mae gan y Cyngor dudalen ‘Facebook’ a 
gwefan os oes angen cysylltu. 

Julie Jones 
 

 
GWTER JÂMS 
Codwyd nifer o goredau ar draws afon Twrch dros y 
blynyddoedd, rhai i amddiffyn seiliau pontydd cyfagos rhag 
erydiad dŵr ond y mwyafrif fel mannau cychwyn i ffosydd, neu 
gwteri (sef, ‘feeders’ neu ’leats’ yn Saesneg). Eu pwrpas oedd 
darparu pŵer i olwynion glofeydd a melinau. 

Roedd un ffos yn unigryw fodd bynnag, sef ‘Gwter Jâms’, 
a’i phwrpas oedd sicrhau digon o ddŵr, pob tymor o’r flwyddyn, 
i afon arall, tipyn llai, sef Nant Llynfell. 

Ar lannau honno, tua 1820 suddwyd glofa gyntaf 
Cwmllynfell (caewyd yr olaf 1959) gan ddau ddyn gyda’r 
cyfenwau James ac Aubrey - yr ail gyda’i enw yn para ar y 
tafarndy sydd yng Nghwmtwrch Isaf. “Pwll Balans” oedd y lofa 
a rhaid oedd sicrhau cyflenwad cyson o ddŵr o’r Llynfell, pob 
amser, i’r bwced llawn dŵr byddai’n codi’r llall, yn llawn glo 
ifyny i’r wyneb. 

Codwyd cored Gwter Jâms ar draws y Twrch ychydig i’r de 
o le mae Ffrydiau Twrch yn llifeirio allan o sgri enfawr o gerrig 
grut melinfaen sy’n gorchuddio ochr y Mynydd Du (cyfeiriad 
grid map O.S. 772 162). Mae’r gored ei hun wedi hen ddiflannu 
ond mae darnau o’r gwter, oedd yn ddwy filltir o hyd, ac oedd 
yn dibynnu ar hanner dwsin o ddynion i’w chadw’n glir pob 
amser, i’w gweld o hyd yn enwedig yn y graith sydd ar ochr 
Craig y Frân (772 152). 

Fe gydlifodd y gwter â Nant Llynfell ar ddiwedd ei thaith, ger 
ffermdy’r Ddolgam (757 139) sy’n enwog, wrth gwrs, am mai 
yno ganwyd Watcyn Wyn yn 1844 a’i gefnder Ben Davies 
(Pant-teg), yn 1864 (gwelir Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru a’r 
Caniedydd, nid 1878 fel sy’n ymddangos yn Caneuon Ffydd). 

Yn ei hunangofiant ysgrifennodd Ben Davies mai un o synau 
mwyaf torcalonnus ei blentyndod oedd clywed brefu dafad 
oedd newydd golli ei oen yn nyfroedd cyflym y gwter. 

Bydd mwy am goredau’r Twrch yn ymddangos yn Llais yn 
ystod y misoedd nesaf. 

 

 
RYGBI 
Mae cynrychiolaeth gref o’n pentref bach ni yng ngharfannau 
rygbi Cymru â phum cyn-ddisgybl o Ysgol Gynradd Cwmllynfell 
yn cynrychioli’r wlad. Mae Morgan Morse, Rhodri Lewis ac 
Iestyn Hopkins yng ngharfan rygbi’r undeb dan 20 ac mae 
Connor a Curtis Davies wedi’u galw i garfan rygbi’r gynghrair. 
Ymfalchïwn yn eu llwyddiant ac anfonwn ein dymuniadau 
gorau at bob un ohonynt. 

CWMTWRCH

CWMLLYNFELL
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Rhiannon, wyres Bernant 
Hughes 
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NEUADD CWMLLYNFELL 
Yn ddiweddar, enillodd gwirfoddolwyr Neuadd Cwmllynfell 
Dlws y Frenhines am Wirfoddoli. Fe’i dyfarnwyd am gynnal 
gweithgareddau’r neuadd, gan gynnwys caffi, sy’n boblogaidd 
gyda llawer o bobl yn y cylchoedd cyfagos. Dyma’r wobr uchaf 
y gall gwirfoddolwyr ei derbyn yn y DU. Bydd dau 
gynrychiolydd yn mynd i Balas Buckingham flwyddyn nesaf a 
bydd Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg yn dod i 
gyflwyno tlws a thystysgrif i’r gwirfoddolwyr. 

 
Ar 25 Mehefin, cynhelir cyngerdd gan Fand y Waun yn y 
neuadd er mwyn dathlu bywyd Mr Marshall Evans.  

YSGOL SUL BRYNLLYNFELL 
Y swm terfynol a godwyd gan blant Ysgol Sul Brynllynfell at 
Wcráin oedd £250. Dyma Heledd yn cyflwyno’r arian i 
wirfoddolwr hynaf y Groes Goch yn Ystradgynlais, Mrs Mavis 
Evans. 

 
CLEIFION  
Mrs Lilian Jones, Prospect Place yn yr ysbyty ers dros 
bythefnos wedi iddi gwympo yn y tŷ. 

Mae Mrs Bet Jones, Railway Terrace, yn yr ysbyty ers iddi 
gwympo a thorri ei braich a’i choes.  

Aeth Mrs Cynthia Phillips, Railway Terrace, i Ffrainc i gael 
llawdriniaeth ar ei chlun ac mae’n gwella yno. 
Dymunwn wellhad buan i’r tair ohonynt. 

 
SARON 
12 Mehefin - Eifion Walters 
31 Gorffennaf - Y Parchg G. M. Jones 

PEN-BLWYDD 
Ar ran y capel yr ydym yn anfon ein cyfarchion at Jean 
Williams, Waun Penlan. Dathlodd Jean ei phen-blwydd yn 90 
oed ar 10 Mehefin. Oherwydd afiechyd mae Jean methu dod 
i’r capel ond mae’n gofyn ynglŷn â phob peth sydd â chysylltiad 
â Saron pan rwy’n ymweld â hi. Mis diwethaf cafodd Jean sioc 
pan ymddangosodd gŵr a gwraig wrth y drws a’i chyfarch wrth 

RHYDYFRO

ei henw. Dywedodd Joan ei bod yn flin, ond nid oedd yn eu 
hadnabod nes i’r gŵr roi ei enw. Yr oedd arfer byw drws nesa 
i Glyn a Jean phan oeddent yn byw ger Bryste dros bumdeg 
mlynedd yn ôl. Mae ei fam yn ffonio Jean pob bore dydd Sul 
am sgwrs. 

Ein dymuniadau gorau hefyd i Dilys Walters sydd wedi bod 
yn anhwylus. 

Y mae Elizabeth Jones, Waun Penlan wedi dod yn hen fam-
gu unwaith eto. Ganwyd mab bach, Cellan Leonard i Sophie a 
Mark Thomas, Maes Rhosyn, Rhos, ŵyr i Alun ac Eryl Jones, 
Stryd Edward, yr Allt-wen ac i Paul a Debbie Thomas, Waun 
Daniel, Rhos. 

LLAWDRINIAETH 
Da clywed bod Jennifer Morgan, Clydach gartref ar ôl 
llawdriniaeth ar ei chlun. Hefyd y mae Dave Topplin, Rhyd-y-
fro yn yr ysbyty wedi torri ei glun ar ôl cwymp tu allan i’w 
gartref. Dymunwn adferiad llwyr iddynt. 

CAPEL Y BARAN 
Bu llawer o sôn ddechrau mis Mehefin am ddathliadau Jiwbilî’r 
Frenhines. Pob clod iddi am ei theyrnasiad hir a breintiedig. Y 
syndod i fi oedd clywed cymaint o bobl yn cyfeirio ati fel pe bai 
pawb ohonom yn ei hadnabod. Mae gagendor mawr rhwng 
gwybod am rywun ac adnabod rhywun. I fi, ac i’r mwyafrif 
ohonom “Brenhines yw hon o bell”, fel y cyfeiriodd Gwenallt 
am Frenhines arall oedd yn byw ganrifoedd yn ôl. Beth bynnag 
am y dathlu, pawb at y peth a bo. 

Cynhaliwyd oedfa yng nghapel y Baran o dan ofal y Parchg 
Ceri Jones. Bu Ceri Jones yn teyrnasu yn ei bulpud ac yn 
gwasanaethu Brenin y Brenhinoedd am lawer fwy na’r 
Frenhines. Braint oedd cael ein harwain gan y bonheddwr 
rhadlon a bregethodd gydag arddeliad ar “Dawelwch”. Yn ôl y 
Beibl mae tawelwch yn llesol i’n cyflwr ysbrydol; “ymlonyddwch 
a dysgwch mai myfi sydd Dduw” meddai’r Salmydd. Ac yn ôl y 
“Journal of Brain structure and function” mae dwy awr y dydd 
o dawelwch yn cynhyrchu celloedd newydd yn yr 
hippocampus, sef y rhan o’r ymennydd sy’n rheoli’r gallu i 
ddysgu a chofio ac yn lleihau pwysau (stress). Felly beth am 
droi’r teledu ar radio bant, ac efallai y clywn ni fel y Proffwyd 
Elias, “Sŵn tawelwch”. 

Bydd oedfa mis Awst o dan ofal y Parchg Gerald Jones, mis 
Medi y Parchg Meirion Evans (Cwrdd Diolchgarwch), mis 
Hydref i’w lanw. Bydd pob oedfa am 2.30 pm ar Sul cyntaf o’r 
mis. Croeso cynnes i bawb. 

 

 
GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau mawr i Mari ac Adam Mainwaring ar 
enedigaeth Ioan Hedd, brawd bach i Osian Wyn. Ganwyd Ioan 
ar 12 Mai ac mae’n ŵyr bach arall i Janet Evans, Coed y Barli 
a Gaynor a Steven Mainwaring o Fryncoch. Dymunwn yn dda 
i’r teulu bach. 

RUTH A NAIOMI 
Cafwyd tipyn o hwyl yn y festri ar 14 Mehefin wrth i ni gynnal 
Ocsiwn Dawel, ar ôl mwynhau te a phice ar y mân hyfryd a 
baratowyd gan Gillian Williams. Aeth pawb adref a ryw fargen 
yn eu bagiau; ffordd hwylus o ail gylchu, clirio a chodi arian. 
Edrychwn ymlaen nawr at ein gwibdaith flynyddol ar 14 
Gorffennaf i’r Mwmbwls a chinio gyda’n gilydd yng ngwesty’r 
“Mermaid”. Diolch yn fawr i Gillian am yr holl drefnu. 

BALCHDER A DIOLCH 
Ymfalchïwn fel aelodau fod noson “Cofio Dafydd Rowlands” yn 
cael ei chynnal eleni am y tro cyntaf yma yn y Tabernacl. Bu’r 
capel yn allweddol i’w fagwraeth a cheir cymaint o gyfeiriadau 
ato yn ei ysgrifau, barddoniaeth a’i nofel Mae Theomemphus 
yn Hen. Wedi’r cyfan, dyma’r lle adroddodd ei adnod gyntaf, 

PONTARDAWE
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lle daeth i’r ymarferiadau nos Lun fel un o’r Doethion yn Nrama 
Gŵyl y Geni ac yma mae ei lun ymhlith oriel yr anfarwolion yn 
ystafell y diaconiaid. 

“Yno yn gynnar y gwelais mai buddiol oedd dysgu’r geiriau 
a’u dweud yn dda” - Ysgrifau’r hanner bardd a enillodd y Fedal 
Rhyddiaith iddo yn 1972. 

Diolch i’r Pwyllgor Coffa am ddod i’r Tabernacl, ac edrychwn 
ymlaen, yn wir, at noson i’w chofio ar nos Fawrth, 6 Medi. 

GWASANAETHAU 

GORFFENNAF                             AWST 
  3:    Y Parchg Clive Williams         7:    Rhodri Phillips 
10:    Y Parchg Rhys Locke           14:    Dr Alan Cram 
17:    Y Parchg Clive Williams       21:    Rhodri Phillips 
24:    Rhodri Phillips                      28:    Eifion Walters 

SOAR 

PREGETHWYR MIS 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 

PREGETHWYR MIS AWST 
  7:    Ymuno â’r Tabernacl 
14:    Dr Alan Cram 
21:    Ymuno â’r Tabernacl 
28:    Mr Eifion Walters 

MERCHED Y WAWR, PONTARDAWE 
Yn ein cyfarfod misol ym mis Mai, daeth Tudur Jones, cyn 
bennaeth ysgolion Rhiwfawr, Trebannws a Chastell-nedd i 
siarad â ni am ei argraffiadau o’i ymweliad ag Auschwitz. 

Gwersyll y Natsïaid Almaeneg yng ngwlad Pwyl oedd 
Auschwitz lle danfonwyd plant, menywod a phobol hŷn i’w lladd 
mewn siambrau nwy ac amlosgfeydd. Roedd yr amodau yn 
echrydus: 9 i bob gwely ac roedd weiren bigog wedi’i 
drydaneiddio o amgylch y gwersyll i ymatal pobol rhag dianc. 

Roedd gwrth-semitiaeth yn rhemp ac un o’r dynion mwyaf 
enwog yno oedd y meddyg Josef Mengele a adnabuwyd fel 
“Angel Marwolaeth”, ac roedd yn gwneud arbrofion gwyddonol 
ar Iddewon a Sipsiwn, yn enwedig gefeilliaid. 

Dros y cyfnod lladdwyd 1.3 miliwn o bobol, 85% ohonynt yn 
Iddewon. 

Mae’n bwysig ein bod yn cofio am y trueiniaid hyn, a 
chyfnod pan oedd dyn ar ei waethaf. 

Diolch yn fawr iawn i Tudur am roi darlun sensitif i ni o’i 
ymweliad bythgofiadwy ag Auschwitz . 

Aeth sawl un ohonom i’r Noson Ranbarthol a gynhaliwyd yn 
y Gwter Fawr eleni. 

Roedd yn noson arbennig o gymdeithasu a chael cerdded 
gyda’r arweinydd gwybodus Sarah Hopkin. Hefyd cafwyd 
beirniadu ar y cystadlaethau bydd yn mynd ymlaen i’r Sioe yn 
Llanelwedd. Llongyfarchiadau i’r enillwyr. 

 

Cafwyd cyfle i anrhegu Menna Lewis am ei gwaith diflino fel 
ein Swyddog Datblygu. 

Diolch i aelodau’r Gwter Fawr am eu croeso twymgalon. 

 

DIACONIAID NEWYDD 
Yn yr oedfa gymun hyfryd ar Sul y Pentecost o dan ofal ein 
gweinidog y Parchedig Gareth Morgan Jones, derbyniwyd 
Delma James a Huw George yn ddiaconiaid newydd. 
Pob bendith iddynt yn y swydd. 

 
YMDDEOLIAD 
Bu Ann Jones, Heol Derwen, person serchus a phoblogaidd 
iawn yn berson trin gwallt yn y pentref am 27 mlynedd ac mae 
nawr wedi penderfynu ymddeol. Dymunwn ymddeoliad hir a 
hapus iddi. 

DYRCHAFIAD 
Llongyfarchiadau gwresog i Siân, merch y Parchedig Gareth 
Morgan a Mrs Jill Jones ar ei dyrchafiad i fod yn olygydd 
newyddion S4C. Dymunwn bob bendith iddi yn ei swydd 
newydd. 

TY’N-Y-CAE 
Diddorol oedd darllen cerddi’r diweddar Peggy Williams am 
Dy’n-y-cae yn rhifyn Mai, y Llais. Derbyniwyd y lluniau yma gan 
deulu Gareth ac Olive Jones, Hendrelas sy’n dangos yr hen 
ffermdy a cherbyd cludo llaeth Gwyn a Iona Williams. 

 
Iona Williams o flaen ffermdy Ty’n-y-cae 

YR ALLT-WEN
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Gwyn a Gareth yn llwytho’r poteli llaeth. 

 
Gwyn yn barod i adael yn ei hoff ‘pick-up’. 

 

 
DATHLIADAU 
Roedd rhai o drigolion y ddau bentref yn awyddus i ddathlu 
teyrnasiad hir y Frenhines a chynhaliwyd partïon stryd i nodi’r 
garreg filltir. Roedd nifer wedi addurno’u tai yn y lliwiau coch, 
gwyn a glas i ddathlu’r achlysur. 

Ar ddiwedd penwythnos Gŵyl y Banc gwelsom y lliwiau 
coch, gwyn a glas yn troi yn goch, gwyn a gwyrdd gyda thîm 
pêl- droed Cymru yn curo Wcráin yn Stadiwm Dinas Caerdydd 
i ennill lle yng Nghwpan Pêl-droed y Byd. Gwelwyd nifer o 
wynebau lleol, cyfarwydd ar y sgrin ac ar y cyfryngau 
cymdeithasol a gwelwyd gorfoledd ar draws Cymru wedi’r 
fuddugoliaeth fawr. Roedd clywed y cefnogwyr a’r garfan yn 
cyd-ganu ‘Yma o Hyd’ gyda Dafydd Iwan, yn un o’r delweddau 
mwyaf cofiadwy ac emosiynol. Yn ôl y sylwebydd, Nic Parry, 
‘Mae cenedlaetholdeb a phêl-droed Cymru bellach yn plethu’. 

Bu nifer o blant a phobl ifanc yr ardal yn cystadlu yn 
Eisteddfod Sir Ddinbych. Dyma’r Eisteddfod lawn gyntaf i’w 
chynnal ers i Covid amharu ar y trefniadau. Diolch i’r trefnwyr, 
y cystadleuwyr a’u hyfforddwyr ac wrth gwrs yr ymwelwyr a 
sicrhaodd Ŵyl lwyddiannus drosben.  

ELUSEN 
Llongyfarchiadau enfawr i Isla, aelod o dîm pêl-droed dan 10 
Rhos, sydd wedi torri deunaw modfedd o’i gwallt a’i rhoi i’r 
‘Little Princess Trust’ sef elusen sy’n helpu plant sydd wedi colli 
eu gwallt o ganlyniad i ganser. Llwyddodd i godi, yn ogystal, 
dros £700, a hithau ond yn naw oed. Ardderchog! 

EGLWYS Y PLWYF, CILYBEBYLL 
Cynhaliwyd Diwrnod Agored ddiwedd Mehefin yn Eglwys Sant 
Ioan yr Efengylwr, Cilybebyll i ddysgu mwy am hanes yr eglwys 
hynafol hon. Darparwyd te a bisgedi a’r cyfle i grwydro o 
amgylch yr eglwys, y tŵr ac i ddysgu am y clychau enwog.  

RHOS A GELLI-NUDD

 
PRIODAS RUDDEM 
Llongyfarchiadau mawr i Mary a Huw George, Maes Rhosyn, 
Rhos ar ddathlu eu Priodas Ruddem yn ddiweddar. Fe’u 
priodwyd yn Eglwys y Plwyf, Cilybebyll gan y diweddar rheithor, 
Edward Hough ar 3 Gorffennaf, 1982. 

 
Huw a Mary ar ddydd eu priodas, 1982. 

Mae ganddynt dri mab ac un wŷr. Mae Owen a’i bartner, Katie, 
yn byw yn Ne Rhydychen gyda’u mab, Griff, sy’n wyth mis oed. 
Mae Dewi a’i wraig, Jess, yn byw yng Nghaerdydd ac Alun a’i 
wraig, Mary Kate, yn byw yn lleol, ym mhentref Gelli-nudd.  
Cafwyd dathliad arbennig i nodi’r achlysur yng Ngwesty’r 
Cawdor, Llandeilo. Llongyfarchiadau mawr, Mary a Huw! 
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NEBO 
20: Y Parchg Clive Williams - Priodas Daniel Williams a 

Gemma 

YN YR YSBYTY 
Blin oeddwn i glywed fod un o aelodau Nebo wedi bod yn 
Ysbyty Treforys, a gobeithio ei bod wedi dod allan erbyn hyn 
am nad wyf wedi medru dod o hyd i’r wybodaeth ar hyn o bryd. 
‘Rwy’n cyfeirio at Mair Jones, Bryn Elim, Craig Cefn Parc. Mae 
Mair dros ei 90 ac wedi bod yn ffyddlon yn ei chapel ar hyd y 
blynyddoedd. Gwellhad llwyr a buan Mair. 

PRIODAS 
Llongyfarchiadau i wyres Marina Llewelyn ar ei phriodas. Nid 
oedd y tywydd yn ffafriol ond ‘rwy’n sicr fod pawb wedi 
mwynhau’r diwrnod. 

CYDYMDEIMLO 
Carwn gydymdeimlo gyda theulu’r diweddar Dewi Williams, 
priod Mair (gynt Jeffreys), sef Helen a Danny, Henry a’r 
teuluoedd oll a’r diweddar Byron. Bu’r diweddar Dewi yn 
gefnogol i Eisteddfod Felindre am flynyddoedd a chreu’r 
Gadair i’r Cadeirio. Diolch am ei fywyd. 
Fe ddaeth bywyd Gillian Mary Fowler i ben ar ôl cystudd hir. 
Roedd wedi brwydro’n hir. Cydymdeimlwn gyda David, ei 
phriod. Roedd yn fam a mam-yng-nghyfraith gariadus i Aled a 
Nicola, gu annwyl Tomos a Megan, llys-famgu hoffus Ben, 
Josh a Holly a chwaer barchus i Alun a Derrick, Glynderwen, 
Felindre.  Hunodd yn dawel yn 81 mlwydd oed.   Cafwyd 
gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Abertawe ar 14 Medi o 
dan ofal y Parchg Meirion Evans. 

NOSON LAWEN 
Diolch i bawb a gefnogodd y Noson Lawen a’r elw yn mynd at 
ddwy elusen deilwng, sef A.L.A.C. (Artificial Limb Appliance 
Centre) Ysbyty Treforys a Paul Popham Fund After Care 
Kidney Dialysis. ‘Roedd Neuadd Felindre yn llawn i’r ymylon a 
phawb yn mwynhau gyda’r adloniant a’r chwerthin iach ar ôl y 
tair blynedd o dristwch ac yn edrych ymlaen at y flwyddyn 
nesaf. 
 

 
DATHLU 106 
Llongyfarchiadau i Mrs Gwyneth George ar ddathlu ei 
phenblwydd yn 106 yn ddiweddar. Pob dymuniad da iddi. 
Tybed ai Gwyneth yw darllenwraig hynaf Llais? 

S.O.S 
Grŵp yw S.O.S-Share our Skills- Rhannu sgiliau. Yma gwelir 
calonnau a baratowyd i helpu merched sydd wedi cael triniaeth 
ar eu bronnau. Mae nifer o rain ar gael- os gwyddoch am rywun 
a fyddai’n elwa o gael un cysylltwch â ni 
dewiannette@gmail.com/843440. Efallai y byddent o fydd i 
rywrai sydd wedi cael triniaethau eraill hefyd i esmwytho’r corff. 
Maen nhw yma i’w rhannu. 

 
Dyma rai o’r cwiltiau a wnaed gan aelodau’r dosbarth yng 
Nghlydach ar gyfer ffoaduriaid  a fydd yn dod yma o Wcráin. 

CLYDACH

  
YSBYTY 
Fel cymuned dymunwn wellhad buan i ddau o Heol Clydach, 
sef Colin James a Mair Jones. Mae’r ddau ohonynt wedi cael 
triniaeth lawfeddygol yn ddiweddar ac yn parhau i fod yn yr 
ysbyty. Gobeithio byddant allan cyn bo hir. 

YR HEN OED 
Yng nghyfarfod Mehefin daeth Eugena Hopkin i son am yr 
ardal sy’n cwmpasu’r Baran. Roedd y sgwrs yn ddifyr a 
diddorol dros ben ac yn dangos gwaith ymchwil manwl iawn. 
Cafodd pawb fwynhad o wrando ar yr hanesion. 

PRIODAS 
Ar brynhawn Sadwrn, 18 Mehefin cynhaliwyd gwasanaeth 
priodasol ym Mhantycrwys. Daeth dros gant, yn deulu a 
ffrindiau, i ymuno yn y dathlu pan briodwyd Martyn Davies a 
Jayne Shelley. Roedd yr oedfa yn nwylo’r Parchg Rory Castle-
Jones a’r organydd oedd y Parchg Clive Williams. Yn ystod y 
gwasanaeth cymerwyd rhan gan Village Voices Choir a 
darllenodd Anne Shelley, mam y briodferch, ddarn yn 
ymwneud â chariad. Cynhaliwyd y wledd yn y Plough and 
Harrow, Llangyfelach. Mae’r ddau â’u cartref ar y Graig ers rhai 
blynyddoedd ynghyd â’u mab Evan, oedd yn was priodas 
iddynt. Pob dymuniad da. 

 
 

 
NEBO 

OEDFAON 10.30 Y BORE. 

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 

AWST - Dim Oedfaon - Gwyliau 

MEDI 
  4: Mr Rhodri Phillips 
11: Y Parchg Eseuas Grandus 
18: Y Parchg Rhys Locke (Cymun) 
25: I’w drafod Parchedig Desmond Davies neu Sul Sbesial y 

Cyfundeb 

CRAIG CEFN PARC

FELINDRE
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Gobeithio byddan nhw’n eu cadw’n gynnes ac yn help iddynt 
ymgartrefi yma. 

 
OEDFA PENTECOST CYTÛN CLYDACH 
Oherwydd y tywydd cynhaliwyd oedfa Pentecost undebol yn y 
Neuadd Gymuned yn hytrach nag ym Mharc Waverley. 
Arweiniwyd yr oedfa gan y Parchg Leslie Noon, gweinidog yr 
Eglwys Fethodistaidd sydd yn cwrdd yn Neuadd y Nant ar 
brynhawn Sul. Yn ystod yr haf bydd y Parchg Leslie yn symud 
o Abertawe i fod yn weinidog mewn eglwysi yn Bedford yn 
Lloegr. Diolchwn iddi am ei gwasanaeth yn y pentref , mae 
wedi bod yn wyneb hapus a chroesawgar yn ein cymuned dros 
nifer o flynyddoedd. Bydd Oedfa olaf Parchg Noon, Oedfa 
Partneriaeth rhwng yr Eglwys Fethodistaidd a Chapel y Nant 
ar brynhawn Sul Gorffennaf 17 am 4 o’r gloch. Croeso i chi 
ymuno gyda ni. 

 
Yn y llun gwelir 
Cadeirydd newydd 
Cyngor Cymuned 
Clydach y Cyng. 
Richard Jenkins 
gyda’r Parchg 
Leslie Noon yn yr 
oedfa. 

 
MERCHED Y WAWR 
Yn ystod mis Mehefin 
ymunodd rhai o 
Gangen Clydach ar y 
daith gerdded a 
drefnwyd gan y 
Pwyllgor Rhanbarth 
ym Mrynaman. Bu 
rhai mwyaf heini yn 
cerdded tra bu eraill 
yn cymdeithasu. 
Dyma’r noson y 
beirniadwyd eitemau 

ar gyfer Cystadleuaeth Merched y Wawr yn Llanelwedd. 
Roedd rhai o’r crefftau yn wledd i’r llygaid er nad oedd nifer 
mawr wedi cystadlu. Bu aelodau Clydach yn llwyddiannus 
iawn. 

Thema’r cystadlaethau oedd Eden Werdd. 
Cafodd Mair Williams  y cyntaf, ail a’r trydydd yn y 

gystadleuaeth ar greu blodau. 
Yn yr eitem gan ddefnyddio botymau daeth Iris Williams yn 

gyntaf a thrydydd a Mair Evans yn ail. 

Angie Hicks, Cangen y Gwter Fawr enillodd y Paentio, gyda 
Grace Birt Cangen Abertawe yn ail ac Anna Phillips Afan yn 
drydydd. 

Cystadleuaeth coginio oedd gwneud tarten afal - Margaret 
Williams, Gorseinon enillodd gydag Ann Davies o Gorseinon 
yn ail a hithau yn gydradd drydydd gydag Annette Hughes o 
Glydach. Am hwyl! 

Braf oedd cael cwmni Menna Lewis, sydd bellach wedi 
ymddeol fel ein Swyddog. Rhanbarthol. Bu hi a Chardi’r ci yn 
teithio’r llwybrau gyda’r aelodau.  Cyflwynwyd llwyn rhosyn iddi 
gan Aldwyth Williams, Llywydd Rhanbarth a Mererid Morgan 
Ysgrifennydd Rhanbarth. Byddwn yn gweld ei heisiau yn fawr 
iawn oherwydd bu’n gweithio’n ddygn iawn yn ystod ei chyfnod 
yn y Rhanbarth. 

 
Bydd Cangen Clydach yn ail gydio ym mis Medi, ar y drydedd 
nos Fawrth, a fydd yn noson ymaelodi a bwffe. Tymor nesaf 
byddwn yn cynnal rhai cyfarfodydd yn yr hwyr a rhai yn ystod 
tymor y gaeaf yn y prynhawn. Os fyddwch yn mynd i 
Eisteddfod Tregaron cofiwch alw mewn ym Mhabell y Mudiad 
i weld yr Enfys Gobaith o flodau a grewyd gan yr aelodau. 
Dymuniad Annette yr ysgrifennydd yw diolch am bob 
cefnogaeth i’r Mudiad, iddi hi ac i Heulwen Morgan y trysorydd. 
Diolch i’r holl aelodau am gynnal yr iaith drwy y cyfarfodydd. 
Beth am ymuno gyda ni yn y tymor newydd? Croeso. 
Cysylltwch ag Annette (01792 843440). 

CLWB IEUENCTID 
Ymhlith y nifer o gwynion ac addewidion adeg yr etholiad ar 
gyfer y Cyngor oedd diffyg adnoddau yn y pentref i’r Ieuenctid. 
Yn ddiweddar cyhoeddwyd bod Clwb Ieuenctid yn dechrau yng 
Nghanolfan Forge Fach ar Fehefin 27, nos Lun ar gyfer plant 
dros 11 oed. Caiff ei enwi yn POP UP YOUTH CLUB rhwng 
6.30 – 8.30 

BAND JAZZ 
Bwriedir creu Band Jazz - Clydach Starlights - mae gan nifer 
yn yr ardal atgofion o orymdeithio mewn gwyliau lleol yn 
chware yn y band! Os oes diddordeb gyda chi cysylltwch gyda 
lianne.jones82@hotmail.com Yn ôl yr hysbyseb mae croeso i’r 
ifanc a hŷn. 

CAPEL Y NANT 
Mewn oedfa gyfoes ym Mehefin a arweiniwyd gan Fiona buom 
yn trafod cynlluniau Llywodraeth San Steffan i anfon ffoaduriaid 
i Rwanda. Ar ôl trafodaeth penderfynwyd danfon datganiad yn 
dangos ein gwrthwynebiad i’r Cynlluniau hyn. Mae’n darllen fel 
hyn: 

Datganiad gan Gapel y Nant yn erbyn y cynllun i anfon 
ffoaduriaid i Rwanda  
Rydym ni, aelodau a chyfeillion Capel y Nant, ar sail ein ffydd 
Gristnogol, yn credu y dylai pobl sy’n ffoi rhag rhyfel ac 
erledigaeth gael eu croesawu, ac y dylai pobl sy’n ceisio 
lloches gael eu trin yn deg ac yn gyfartal.  

Rydym ni’n credu y dylai gwledydd Prydain gynnig noddfa 
i’r rhai sydd angen hynny, ac rydym ni’n gwaredu rhag cynllun 
erchyll llywodraeth San Steffan i anfon ffoaduriaid i Rwanda, 
gwlad lle nad yw hawliau dynol yn cael eu parchu, a lle mae 
rhai sydd eisoes wedi wynebu cynifer o beryglon yn debygol o 
fod mewn perygl unwaith yn rhagor.   
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Defnyddiwyd Pererindod fel ein thema. Darllenwyd hanes 
Abraham a Joshua yn ystod ein hoedfa yn y capel. Cerddodd 
rhai ar hyd y gamlas i Barc Coed Gwilym ac yno darllen, 
gweddïo a chanu’r emyn enwog o waith William Williams 
Pantycelyn, “Pererin Wyf” i gyfeiliant Bil a Llywelyn ar y 
recorders. Roedd yn fore hyfryd a godidowgrwydd gwyrddni’r 
haf yn amlwg. 

LLONGYFARCHIADAU 
I Michael Jennings, mab Pamela a Robart 
ar ei apwyntio yn Athro yn yr Adran 
Peirianneg Electroneg a Thrydanol Prifysgol 
Abertawe. 

I Meilyr Powell, mab Sheila a Robat ar ei 
apwyntiad i Swydd gyda Chymdeithas 
Henebion Cymru. 

 
Llongyfarchiadau i Buddug Llŷr, merch Sali Wyn a Llŷr a Dan 
Shepherd ar eu priodas yn Kefalonia ar 30 Mai. Teithiodd 
Luned chwaer Buddug yr holl ffordd o Awstralia gyda’i phlant 
Efa, Harri, Trystan a Lara i fod yn y briodas. Cyn teithio i 
Kefalonia daeth y tylwyth at ei gilydd i groesawu Luned a’r plant 
mewn te parti yn Neuadd y Nant. 

 
GWOBR YN EI 
DYMOR CYNTAF 
Yn ddoweddar 
enillodd Llywelyn 
Gannon Darian Goffa 
Marshall Evans, sef y 
wobr am yr aelod 
ifanc mwyaf addawol 
gyda Band y Waun. 
Mae Llywelyn yn 
chwarae’r Bariton. Yn 
y llun gwelir ef yn 
derbyn y darian oddi 
wrth Liz Evans, 
gweddw Marshall. Da 
iawn ti! 

Rydym ni’n gweld y cynllun hwn yn un didostur a chwbl 
ddiegwyddor, ac yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i 
ddiddymu’r Bil Cenedligrwydd a Ffiniau, a ddaeth i rym ym mis 
Ebrill 2022. Dylem ni ym Mhrydain fod yn amddiffyn ffoaduriaid, 
nid eu cosbi.  

Tynnwyd sylw hefyd at y cyfle i weithredu trwy fynd i 
wefan Refugee Action  er mwyn anfon e-bost at Aelodau 
Seneddol. 

RHODD I MAGGIE’S 

 
Dyma’r merched fu’n arwain oedfa ar y thema ar adnod 
Jeremeia .... “Myfi sy’n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich 
cyfer”. Paratowyd yr oedfa ar gyfer Cwrdd Gweddi’r Byd gan 
ferched o Gymru, Lloegr, a Gogledd Iwerddon. 

Ar waethaf anhwylderau’r Covid, gwyliau a thostrwydd daeth 
criw bach i gyflwyno rhodd o £500 i Lizz Farrar o Ganolfan 
Maggie’s. 

 
Mae ‘na enwau a phobl yn gysylltiedig gyda phrosiectau fel 
Maggie’s. Maggie Keswick Jencks a ddefnyddiodd ei phrofiad 
ei hunan o ddioddef o gancr i greu math newydd o ofal cancr. 
Roedd hi yn arddwr, cynllunydd ac awdur. Cafodd gancr ym 
Mai 1993 ac mewn pum mlynedd roedd wedi dod nôl Ar ôl cael 
y newyddion hyn cafodd hi a’i gŵr eu symud i goridor tywyll di 
ffenest i brosesu’r newyddion. Trafododd hi a’i gŵr Charles y 
syniad o angen lle ‘gwell’ i bobl fynd iddo tu allan i ysbyty. Fe 
weithion nhw gyda’i gilydd gyda help penseiri eraill i gynllunio 
canolfan. Agorwyd y cyntaf yng Nghaeredin yn 1996. Agorwyd 
Canolfan Maggies’s yn Abertawe yn 2011 ac erbyn hyn mae 
un yng Nghaerdydd - dros 30 ym Mhrydain. 

Does dim cefnogaeth ariannol o unrhyw fan ar wahân i 
roddion oddi wrth bobl fel ni. Os ydych chi’n dioddef o gancr 
neu’n gwybod am deulu rhywun, ewch i Maggie’s- mae’r 
Ganolfan yn help mawr i leddfu ofnau ac i ddygymod gyda’r 
afiechyd. Mae’r cyfnod diwethaf yma wedi bod yn anodd i’r 
Ganolfan o ran cael cefnogaeth ariannol - felly roedd derbyn y 
rhodd hon yn arbennig iawn. Does neb eisiau dioddef o gancr 
ond diolch am gael canolfannau tebyg i’n helpu drwy’r 
cyfnodau anodd. 

Cynhelir TE MEFUS ar 6 Gorffennaf rhwng 2- 5 o’r gloch 
yn Neuadd y Nant i godi arian at Ambiwlans Awyr Cymru. 

PERERINDOD 
Mae Mehefin yn Sul ein Pererindod flynyddol ond eleni nid 
oedd modd trefnu o dan yr amgylchiadau. 
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DIWEDD CYFNOD 
Ar ôl pymtheg mlynedd o wasanaeth ffyddlon, mae Mrs Mair 
Williams wedi penderfynu cwpla fel arweinydd y dosbarth 
‘Cwiltio’. Dros y blynyddoedd mae Mair wedi ysbrydoli llawer i 
ddysgu’r grefft o gwiltio, ac mae ei gwaith gwnïo yn werth ei 
weld. Bu’n cyfrannu’n hael at elusennau ac achosion da trwy 
greu cwiltiau di-ri, ynghyd â rhai ar gyfer plant Ysbyty Tŷ Hafan. 
Ardderchog, wir! 

Fe olynir Mair fel arweinydd y dosbarth gan Marilyn Pugh a 
Margaret Williams, sy’n ddau aelod ffyddlon o’r dosbarth. 
Estynnir croeso cynnes i unrhyw un sydd eisiau ymuno â’r 
dosbarth ar brynhawniau Dydd Iau yn Neuadd Gymuned 
Trebannws. 

 
Gwelir rhai aelodau o’r dosbarth yn ymuno yn nathliadau’r 

Jiwbilî. Unrhyw esgus i gael parti! 

DYMUNIADAU GORAU 
Dymunwn yn dda i Mrs Eirlys Jones a Mrs Myfanwy Jones, 
Heol y Graig, sydd wedi treulio cyfnodau yn yr ysbyty yn 
ddiweddar. 

Meddyliwn hefyd am Mrs Hazel Lewis, Heol Abertawe, sy’n 
derbyn gofal tyner yn ei chartref gan ei merched a’u teuluoedd. 

NEWYDDION O’R YSGOL 
Uchafbwynt y mis oedd gallu cynnal mabolgampau am y tro 
cyntaf ers dechrau’r cyfnod clo. Braf oedd cael defnyddio cae 
rygbi’r pentref ar gyfer yr holl gystadlaethau, ac roedd hi’n 
hyfryd cael y rhieni yn bresennol i rannu’r achlysur. Yn wir, 
roedd pob un disgybl wedi gwneud eu gorau glas ac wedi 
mwynhau’r profiad. 

Dros yr wythnosau diwethaf bu disgyblion yr Adran Iau yn 
cymryd rhan mewn cyfres o wersi ysgrifennu a pherfformio stori 
a cherdd, dan arweiniad Paul o Ganolfan Llyfrgelloedd y Sir. 
Yn ogystal, cawsom gyfle i ymweld â Theatr y Dywysoges 
Frenhinol ym Mhort Talbot er mwyn gwrando ar Michael 
Harvey a Mike Church yn adrodd straeon. 

Ymfalchïwn yn y ffaith fod dau o ddisgyblion yr ysgol, sef 
Steffan Batsford a Seren Morrow, wedi eu dewis i fod yn rhan 
o Daith Baton y Frenhines ym Mharc Margam ar Ddydd 

TREBANNWS
Sadwrn, 1 Gorffennaf. Dim ond 27 plentyn ar draws y Sir i gyd 
sy’n cael yr anrhydedd yma! 

 
Mae disgyblion y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur yn 
adeiladu gwesty i bryfed yng ngardd Capel y Graig. Edrychwn 
ymlaen at weld y pryfed bach yn ymgartrefu ar y safle. 

 
Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Cefnforoedd y Byd, cafodd 
y disgyblion gyfle i wylio rhaglen oedd yn codi ymwybyddiaeth 
o’r testun. Bu disgyblion y dosbarth Derbyn yn creu darn o gelf 
i atgyfnerthu’r neges bwysig hon. 

 
Diolchwn i Nia Johns o’r Urdd am gynnal twmpath dawns gyda 
bob dosbarth, gan roi’r cyfle i’r plant i ddysgu dawnsfeydd 
traddodiadol ein gwlad. 

Mae gwaith adeiladu sylweddol eisoes wedi dechrau yn hen 
ysgol y babanod. Edrychwn ymlaen at fis Medi pan fydd 
cyfleusterau newydd yn eu lle ar gyfer y flwyddyn ysgol 
newydd. 

Mae cyfnod Miss Flowers fel athrawes Blwyddyn 5 a 6 yn 
dod i ben yn ystod yr wythnosau nesaf, pan fydd Mrs Hart yn 
dychwelyd o’i chyfnod mamolaeth. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn 
iddi am ei gwaith caled a’i hymrwymiad at y plant gydol y 
flwyddyn. Dymunwn yn dda iawn iddi yn ei swydd newydd yn 
Abertawe. 
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YR ADRAN GYNRADD 

CHWARAEON 
Mae’r tîm rygbi 7 pob ochr wedi bod yn dathlu llwyddiant 
ysgubol dros yr wythnosau diwethaf. Llwyddodd y tîm o 
Flwyddyn 6 ddod yn ail yn nhwrnamaint yr Urdd ym Mharc 
Ynysderw, Pontardawe, a hynny o holl ysgolion cynradd 
Abertawe a Nedd Port Talbot. Tipyn o gamp! Yn ogystal, 
cystadlodd y tîm yn frwd yng nghystadleuaeth 7 pob ochr 
ysgolion Cwmtawe a chyrhaeddodd y tîm y rownd cyn derfynol. 
Mae’r clwb rygbi ar ôl ysgol yn amlwg yn talu ffordd. 

Mae’r llwyddiant yn parhau a llongyfarchiadau gwresog i 
Steffan Austin a Jayden James ar gynrychioli Afan Nedd mewn 
rygbi ac i Iola Jones am gynrychioli Clwb Pêl-droed Abertawe.  

TAITH GRICED I ERDDI SOFFIA, CAERDYDD 
Cafodd grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 6 a 7 gyfle gwych i weld 
gem criced 20/20 yng Ngerddi Soffia, Caerdydd ym mis 
Mehefin. 

DIWRNOD Y MOROEDD 
MAWR 
Ar 8 Mehefin, cododd yr Adran 
Gynradd ymwybyddiaeth ar 
ddiwrnod y moroedd mawr. 
Ymysg y gweithgareddau, 
casglodd y disgyblion sbwriel ar 
hyd yr afon er mwyn atal 
plastigion gyrraedd y môr wedi 
iddynt ddysgu am effaith negatif 
y plastig ar gynefinoedd morol. 
Fel rhan o ddathliad diwedd 
thema’r Cyfnod Sylfaen, 
gwisgodd ein disgyblion fel môr-
ladron am y diwrnod! 

 

YSGOLION
YSGOL GYMRAWG YSTALYFERA

TAITH SAIN FFAGAN 
Bu disgyblion y Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar daith ardderchog i 
Sain Ffagan yn ddiweddar er mwyn rhoi cyfleoedd iddynt 
ddysgu mwy am ddiwylliant a hanes Cymru. Braf iawn yw 
gweld ein disgyblion yn parhau i ddysgu o brofiadau o’r fath. 

 
YMWELIAD SEREN A SBARC 
Diolch i Seren a Sbarc am ddod atom ar ddiwrnod dathlu’r 
Siarter Iaith eleni. Roedd y disgyblion wrth eu bodd yn gweld 
y cymeriadau. 

 

 

DATHLIADAU JIWBILÎ PLATINWM Y FRENHINES 
Mae disgyblion presennol yr ysgol wedi bod yn lwcus iawn i 
gymryd rhan mewn dathliad hanesyddol arbennig yn nheulu’r 
Brenhinol, wrth i’r Frenhines Elizabeth dathlu 70 o flynyddoedd 
yn teyrnasu Prydain. Roedd yr ysgol yn llawn bwrlwm, wrth 
iddynt baratoi ar gyfer parti i ddathlu, gydag ystod o 
weithgareddau celf a chrefft, yn cynnwys “bunting Union Jack” 
i addurno’r neuadd. Gorffennwyd yr wythnos gan ddathlu gyda 
pharti, gyda’r disgyblion a’r staff yn gwisgo dillad smart ac yn 
mwynhau bwyd parti a disgo. Dyna beth oedd joio. 

Roedd hefyd yn fraint i dderbyn gwahoddiad oddi wrth 
Neuadd Cwmllynfell i greu murlun o waith celf y disgyblion a 
chafodd eu harddangos yn y Neuadd ar gyfer eu dathliadau 
Jiwbilî. Diolch yn fawr i chi, roedd y disgyblion wrth eu boddau 
â’r dasg o beintio llun o’r Frenhines mewn ffurf yr arlunydd 
Andy Warhol ac yn teimlo’n falch iawn bod trigolion y pentref 
ac ymwelwyr i’r neuadd yn gweld eu gwaith caled.  

YSGOL GYNRADD GYMRAEG CWMLLYNFELL
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DATBLYGU MEDDYLFRYD ENTREPRENEURAIDD 
Roedd yn bleser croesawu Gemma Pugh o “2B Enterprising” 
i’r Cyfnod Sylfaen mis diwethaf am wers ddiddorol ar ddatblygu 
meddylfryd entrepreneuraidd. Cafodd y disgyblion llawer o 
hwyl yn dysgu sut i fod yn hyderus trwy bob math o 
weithgareddau diddorol. Hyfryd oedd eu gweld yn cyflwyno’u 
hunain i weddill y dosbarth mor glir a chywir. Da iawn i bob un 
ohonoch. 

 
Hoffwn ni ddiolch i Siop Fwyd CKs, Cwmllynfell, am ein dewis 
i fod yn rhan o’r prosiect cyffrous iawn yma ac am noddi’r holl 
adnoddau gwych. Rydym yn hynod o ddiolchgar i chi. 

GŴYL PÊL DROED YSGOLION POWYS A CHYFAGOS 
Bu disgyblion yr Adran Iau yn ffodus iawn i dderbyn 
gwahoddiad i gymryd rhan mewn gŵyl pêl droed gydag 
ysgolion Powys yn ddiweddar. Gyda thîm merched a thîm 
bechgyn, yn chwarae chwe gêm yr un, yn erbyn ysgolion yr 
ardal. Dangoswyd sgiliau gwaith tîm gwych a’r gallu i 
chwarae’n deg, gan lwyddo i sgorio ambell i gôl rhyngddynt 
hefyd. Da iawn i bob un ohonynt a phleser oedd eu gwylio yn 
cael cymaint o hwyl wrth gynrychioli’r ysgol unwaith eto. 

HANNAH A JOE BRIER – GEMAU GYMANWLAD 2022 
Hoffwn ni fel ysgol, estyn llongyfarchiadau enfawr i Hannah a 
Joe Brier, ar gael eu dewis ar gyfer y tîm Athletau Cymru yn y 
Gemau Gymanwlad ym Mirmingham ar ddiwedd mis nesaf. 
Mae Hannah a Joe yn blant i Mrs Lynne Brier, Pennaeth Ysgol 
Cwmllynfell ac rydym ni gyd yn hynod o bles o’r ddau ohonynt. 
Dymunwn bob lwc iddynt ac edrychwn ymlaen at eu gweld yn 
cystadlu. Yn amlwg mae’r teulu Brier yn dalentog tu hwnt! 

 
YMWELIAD Â SIR BENFRO 
Fel mae nhw’n dweud, hir yw pob aros ac o’r diwedd, roedd yr 
amser wedi dod i Flwyddyn 4 a 5 mwynhau ymweliad preswyl, 
yr un cyntaf i lawer ohonynt. Bant â nhw am dridiau i Llanion 
Cove, Sir Benfro, yn ymgymryd ag ystod eang o 
weithgareddau cyffrous ac hwylus yn ogystal â mwynhau 
prydau bwyd blasus dros ben ag oedd cystal â phrydau tŷ 
bwyta pump seren. Cafwyd gyfle i ddatblygu ystod o sgiliau 
gwahanol sef gwaith tîm ac arweinyddiaeth, wrth i’r disgyblion 
taflu eu hunain mewn i bob gweithgaredd gyda hyder a 
dewrder. Yn cynnwys, dringo wal, canŵio, caiacio, nofio, 

gemau tîm, gwaith mapio, creu ffau a llawer mwy. Dylai pob un 
ohonynt fod yn falch iawn o’u hunain, wrth iddynt ymgymryd 
yn llwyr â phob tasg, gyda gwên enfawr ar eu gwynebau a 
oedd yn dweud y cwbl. 

 

 

CHWARAEON 
Gŵyl Hoci Abertawe - Cofrestrodd yr ysgol dau dîm hoci ar 
gyfer yr ŵyl gyfeillgar yn Abertawe gan chwarae gemau yn 
erbyn trawstoriad o ysgolion y sir. Er y diffyg cyfle i ymarfer 
gwnaeth y plant yn wych gydag un tîm yn ennill pob gem ar 
llall ond yn colli unwaith. Llongyfarchiadau i bob un am ymroi’n 
llwyr wrth gynrychioli’r Ysgol. 

 
Pêl Droed yr Urdd - am y tro gyntaf yn hanes yr Ysgol braf 
adrodd fod y tîm pêl droed wedi ennill pencampwriaeth pêl 
droed cymysg Yr Urdd adran Gorllewin Morgannwg. Tipyn o 
gamp gan ystyried yr holl ddawn sydd o fewn yr holl ysgolion. 
Roedd yn foment hanesyddol a balch i allu rhannu’r newyddion 
fod y tîm wedi esgyn i’r brig a chael buddugoliaethau gwych 
gyda phob un yn cyfrannu’n sylweddol.  

 

YSGOL GYNRADD GELLIONNEN
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Morgannwg v Caerloyw - Ar nos Fawrth 7 Mehefin manteisiodd 
y disgyblion ar gynnig Clwb Criced Morgannwg ar docynnau 
rhad ac am ddim i fynychu’r gêm gyda’r nos yng Ngerddi Soffia. 
Roedd tipyn o gyffro yn perthyn i’r achlysur gyda crysau-t yn 
cael ei lluchio i’r eisteddle fel gwobrau a chyfweliadau byw yn 
cael ei darlledi i’r dorf a gartref. Profiad cofiadwy i’r disgyblion 
a fynychodd er y canlyniad.  

 
Gŵyl Pêl Fasged - Dros yr hanner tymor nesaf bydd cyfle i 
flynyddoedd 3, 4, 5 a 6 fynychu diwrnodau pêl fasged gyfeillgar 
o dan oruchwyliaeth swyddogion chwaraeon Abertawe. Ers i 
flwyddyn 6 fynychu ar ddechrau’r mis ac adrodd yn ôl am y sbri 

Braf oedd croesawu’r Athro 
Emeritws David Thorne, Llanwnen 
i sgwrsio am ystyr enwau tafarndai 
Cymru yn ein cyfarfod Mehefin. 
Mae David Thorne yn ymddiddori 
yn yr esboniadau, a diddorol iawn 
oedd clywed am eu tarddiadau. 
Daw’r gair “tafarn” o’r Lladin 
taberna ac mae’r cyfeirad cyntaf yn 
Gymraeg yn digwydd tua 1250. 

Dyma ychydig o enghreifftiau: 

Bunch of Grapes a’r Ivy Bush. 
Y Rhufeiniaid a ddechreuodd yr 
arfer o ddefnyddio swp o 

rawnwin i ddynodi sefydliad oedd 
yn gwerthu gwin a diodydd alcohol. Ond gan fod dail y 
winwydden yn crino, fe aeth yn ffasiwn i blanu iorwg neu 
gelynen y tu allan i dŷ tafarn. 

Black Boy, Caernarfon. The King’s Head oedd yr enw 
gwreiddiol ac un llys enw ar Siarl II, brenin Lloegr oedd ‘the 
black king of Britain’. Byddai ei fam, oedd yn hannu o 
Portiwgal yn cyfeirio ato fel ‘my beautiful black boy’. O 
ganlyniad i boblogrwydd y teulu brenhinol yn y cyfnod 
daeth yn enw cyffredin ar dafarndai. 

Tafarn Jem. Yn nghyfrifiad 1871 yr enw oedd ‘Mountain 
Cottage’ a’r penteulu oedd Mary Davies, 83 oed a hithau’n 
publican. Disgrifir ei merch yn attendant. A Jemima, merch 
Mary Davies, sy’n cael ei choffu yn enw’r dafarn. 

Yn yr un cyfarfod cafwyd cyfle i ddiolch ac anrhegu Ioan P. 
Lewis, Brynaman Isaf em ei waith rhagorol fel Trysorydd y 

Cylch am dros 40 mlynedd. Tipyn o gamp! Dechreuodd Ioan 
gadw trefn ar faterion ariannol pan gyfarfu’r Cylch yng 
Ngwesty’r Glanyrafon, Ynysmeudwy ym 1977. Dyna’r flwyddyn 
sefydlwyd y Cylch a daeth 13 i’r cyfarfod cyntaf a dewiswyd 
swyddogion: Llywydd – Y Prifardd Dafydd Rowlands, 
Trysorydd – Howard Griffiths, Ysgrifennydd – John Evans a’r 
Trefnydd Ciniawa Ioan P. Lewis. Wedyn gweithredodd Ioan fel 
Trysorydd a pharhaodd felly tan 2021, cyn cyfnod y pandemig. 
Dilynwyd ef gan Lyn Jones. 

Cyflwynodd John Evans, cyn-Ysgrifennydd y Cylch ddarlun 
hyfryd o Gastell Carreg Cennen gan Mel Morgans, Brynaman 
i Ioan gan ddiolch iddo am ei waith dros gyfnod helaeth. 

CYLCH CINIO CWMTAWE

a mwynhad cafon nhw mae’r dosbarthiadau eraill yn awyddus 
iawn i gael eu cyfle. 
GEMAU BUARTH MENTER IAITH ABERTAWE  
Cafodd blant CA2 hwyl a sbri ar ddechrau mis Mehefin yn 
dysgu sut i chwarae gwahanol gemau buarth wrth ymarfer a 
gwella eu geirfa Cymraeg. Diolch i Swyddogion Menter Iaith 
Abertawe am arwain y sesiynau cyffrous a buddiol i bawb. 
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CLWB CERDDED LINGDILONG 
Sefydlwyd Clwb Cerdded 
Lingdilong yn 2017 ar gyfer 
dysgwyr a siaradwyr Cymraeg. 
Prif amcanion y Clwb yw 
CERDDED, CYMDEITHASU a 
siarad CYMRAEG. Mae’r Clwb 
yn cwrdd bob bore Mercher 
rhywle yn siroedd Castell-nedd 
Port Talbot ac Abertawe. Fel 
mae’r enw Lingdilong yn 
awgrymu, teithiau hamddenol 
yw’r rhain.  

Os hoffech ddod i gerdded 
gyda’r Lingdilongwyr, 
cysylltwch â Iona ar 07835 
748840 neu ebostiwch hi 
ar ionawr45@gmail.com Taith Gerdded - Parc Penllergaer

Gwasanaeth cymorth a chefnogaeth yn  
y gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg 

Mae Wendy Davies-Bromham yn gweithio fel therapydd galwedigaethol (occupational 
therapist) i’r Gwasanaeth Iechyd (GIG) ac i’r Gwasanaeth ‘Lles Drwy Waith’ (Wellbeing 
Through Work). Rydym yn rhoi cefnogaeth i bobl sy’n gyflogedig neu’n hunan gyflogedig yn 
ardaloedd CNPT, Abertawe neu Penybont ac sydd yn cael trafferth gyda’u hiechyd. Rydym 
yn ceisio gweithio mwy trwy’r Gymraeg, ac rydym yn y brosess o drefnu sesiynau Cymraeg. 
Bydde diddordeb gyda chi ffeindio mas rhagor? Os yw’n bosib, bydden i’n ddiolchgar iawn os 
gallwch lledu’r gair i unrhyw un chi’n meddwl byddai a diddordeb. Diolch yn fawr. 

Cyflwynir y weminar hon gan ein Gwasanaeth ‘Cymorth yn y Gwaith’ (IWS) ac mae’n rhan o 
raglen ehangach o gefnogi lles unigolion (cyflogedig a hunangyflogedig) a busnesau bach a 
chanolig eu maint ledled Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. 

Mae’r sesiwn hon yn archwilio problemau cysgu cyffredin ac yn awgrymu strategaethau i gael 
noson well o gwsg. Yn y sesiwn, cewch eich tywys i ddatblygu eich cynllun cysgu personol 
eich hun. Yn ogystal ag archwilio’r rhesymau pam rydyn ni’n cael trafferth cysgu, byddwn 
hefyd yn edrych ar wyddor cwsg, yn datblygu arferion iach ac yn edrych ar amgylchedd yr 
ystafell wely. Mae’r sesiwn hon yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn defnyddio dulliau fel 
meddylgarwch a derbyn. 



 
Y Raft cyntaf yn gadael Llithrfa Parc Coed Gwilym. 

Ymwelodd aelodau Sied Dynion Clydach â Storfa Ganŵio 
Cymdeithas y Gamlas ym Mharc Coed Gwilym ar gyfer eu 
‘padl flynyddol’ ar ddydd Mawrth, 7 Mehefin. Gweithdy’r gof 
wedi’i thrawsnewid ger y gamlas yw Sied Dynion Clydach ac, 
yn groes i’r teitl, mae’n agored i ddynion a merched. Mae 
Belinda Gardner, a brynodd y safle, ac aelodau’r Sied Dynion, 
wedi gwneud gwaith gwych yn ei addasu i’w ddefnydd 
presennol. 

Pwrpas ‘Siediau Dynion’ yw hyrwyddo cysylltiadau 
cymdeithasol a chyfeillgarwch, adeiladu a rhannu sgiliau a 
gwybodaeth, ac, wrth gwrs, ysgogi llawer o chwerthin. Roedd 
y daith canŵ ar y gamlas yn sicr yn darparu llawer o’r 
cynhwysion olaf. 

 
Dean a’i ddyn camera yn cyfweld â Geoffrey Clifford,  

aelod o Sied Dynion Clydach 

Ychwanegodd bresenoldeb criw Newyddion ITV bŵer 
ychwanegol i nerth rhwyfo’r canŵ-wyr. Dilynodd Dean a’i ddyn 
camera y ddwy rafft i fyny’r gamlas a chyfweld â rhai o’r 
aelodau. Darlledwyd yr eitem ar Newyddion Cymru yr un noson 
ac roedd wedi tynnu sylw at fuddion lles prosiect Sied Dynion. 
Roedd hwn yn ddigwyddiad da a rhaid diolch i Ronnie a Mike 
Fuller a gwirfoddolwyr Cymdeithas y Gamlas. Nhw sy’n rheoli’r 
canŵio dros yr haf, er gwaethaf y ffaith bod y storfa ganŵio heb 
do ar ôl iddo gael ei chwythu i ffwrdd gan storm y gaeaf 
diwethaf. 
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‘Sied y Dynion’ ar 
Gamlas Abertawe 

Am y tro cyntaf ers Covid bu’r tymor rygbi’n un prysur i 
fechgyn ifanc y dyffryn a thu hwnt. 
Un gŵr ifanc a fu’n gwneud y gorau o’i dymor cyntaf 
llawn ar gae rygbi ers yn 8 oed, yw Math Jones, 15 oed 
o’r Garnant. 

Bu Math yn rhan o Academi pêl droed Abertawe ers 
ei fod yn 8 oed, ond fe benderfynodd rhyw 2 flynedd yn 
ôl mai’r bêl hirgron oedd ei gariad cyntaf ac fe 
ddychwelodd at y cae rygbi. Yn anffodus, daeth Covid 
a bu’n rhaid aros tipyn cyn gwisgo’r ‘sgidiau rygbi a’r 
‘scrum cap’ a’r crys rhif 10. 

Croesawyd Math i garfan dan 15 oed Teigrod Pen y 
Banc, ac yna cafodd y fraint o fod yn rhan o Athrofa 
Rygbi Ysgolion Mynydd Mawr a Dinefwr. Yn dilyn 
gemau heriol a buddugoliaethau haeddiannol 
cyrhaeddodd tîm dan 15 Mynydd Mawr a Dinefwr rownd 
gynderfynol y Dewar Shield am y tro cyntaf erioed, ond 
i golli mewn brwydr gystadleuol i fois y Rhondda. 

Dathlwyd llwyddiannau’r garfan mewn noson 
wobrwyo ym mis Mehefin, ac enwyd Math yn 
‘Chwaraewr y Flwyddyn Carfan Dan 15 Mynydd Mawr 
a Dinefwr’, tipyn o gamp yn ei dymor cyfan cyntaf nôl 
ar gae rygbi! Mae Math yn wyr i dadcu balch iawn, sef 
Eirwyn Jones (Shwgs), gynt o Gwmllynfell ac 
Ystradgynlais , ac yn fab i Alun Jones, yn wreiddiol o 
Ystradgynlais a Mari Thomas-Jones a fagwyd yng 
Ngwaun Cae Gurwen, y ddau yn gyn-ddisgyblion yn 
Ysgol Gyfun Ystalyfera.  

Dymunwn bob lwc i Math dros yr Haf pan fydd yn 
hyfforddi gyda’r Scarlets. 

 

Cyflwynwyd ei grys i Math gan fewnwr y Scarlets a 
Chymru, Kieran Hardy

Tymor Teigr o’r 
Garnant 
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Nickel Coin yn croesi’r llinell terfyn. 

Fel mae’r hen ddywediad yn datgan: “Nid yw amser yn aros i 
neb”. Ac mewn moment wan sylweddolais, er mawr syndod, 
fod ychydig dros 70 mlynedd ers i Nickel Coin ennill y ras fawr 
(Grand National) yn Aintree, ar 7 Ebrill, 1951. 

 
Tudalen flaen y West Wales Observer, 1951  

yn adrodd yr hanes 

Rwy, erioed, wedi bod yn hoff iawn o geffylau ac felly roedd 
stori Nickel Coin o ddiddordeb mawr i mi yn bersonol, am nifer 
o resymau. Roedd fy mam-gu, Mary Morris, wedi ei geni a’i 
magu ar Graig Cefn Parc. Pan yn groten mynychodd Ysgol 
Penclun, hanner ffordd rhwng y Graig a thafarn y Masons. 
Gwyddai yn dda, felly, am deulu Williams oedd yn ffermio 
Nantymilwr - man geni’r gaseg enwog. 

Rhai blynyddoedd yn ôl anfonodd fy mrawd, Clive Sterl, 
erthygl ddiddorol iawn gan Ioan Richard, a ymddangosodd yng 
Nghylchlythyr Cymdeithas Hanes Clydach, ataf. Hanes Nickel 
Coin ydoedd ac fe gydiodd ynof gymaint nes i mi fynd ati i 
chwilota i’r cefndir. 

Gwyddom i sicrwydd i Nickel Coin gael ei eni a’i fagu yn 
Nantymilwr. Ond tybed oes gwirionedd ei bod, am gyfnod, yn 
tynnu cart llaeth o gwmpas y pentre’ a’r ardal gyfagos? 
Gwerthwyd y gaseg i aelod o’r teulu oedd yn byw yng 
nghyffiniau Llanbed. Y dirgelwch mawr yw, a werthwyd Nickel 
Coin ymlaen fel caseg ifanc blwydd oed neu fel un oedd wedi 
cael tipyn o lwyddiant wrth rasio pwynt i bwynt? Sut bynnag 
am hynny, ei chartref newydd, ar ôl cyfnod yn Llanbed oedd 
yn Surrey, pan brynwyd hi gan Jeffrey Royle, perchennog nifer 
o geffylau rasio. Erbyn hyn roedd Nickel Coin yn ennill rasys 
pwynt i bwynt yn aml a Royle wedi gweld potensial mawr ynddi. 

Jack O’Donoghue, Gwyddel oedd hyfforddwr Nickel Coin ac 
ef oedd yn gyfrifol am brynu’r gaseg, ar ran Royle, a hynny am 
£50. Ei sylw ar y pryd oedd “ei fod mor dywyll, nid oeddwn yn 
gallu gweld beth oeddwn yn ei brynu”. Mae’n amlwg bod Nickel 
Coin yn dipyn o fargen gan iddi ennill Ras Fawr Aintree yn 
1951. 

 

Llun sy’n hongian ar fur yn Nantymilwr. “Nickel Coin, Winner 
of Grand National, April 7th, 1951. Owned and schooled by 
D. L. Williams and Son, Lampeter. Late of Nanymilwr Farm, 
Clydach. Cymru am byth”. Nickel Coin sydd ar y dde gyda 

John Bullock ar ei chefn. 

Dyma rai ffeithiau am y ras: 

Y flwyddyn honno oedd y 105ed ras i’w chynnal, 

Roedd chwarter miliwn yn gwylio’r ras ac enw’r joci 
sbardunodd Nickel Coin i fuddugoliaeth oedd John Bullock, 34 
oed. Cyn-filwr a chyn-garcharor rhyfel a gipiwyd yn Arnhem ym 
1944. 

Doedd neb yn disgwyl i Nickel Coin ennill a’i ods betio oedd 
40/1. 

Roedd y ras braidd yn anhrefnus a methodd traean o’r ceffylau 
(12 mewn nifer) barhau, a hynny ar ôl y clawdd cyntaf. 

Dim ond tri gwblhaodd y ras, sef Nickel Coin, Royal Tan yn ail 
(chwe hyd o wahaniaeth) a Derrins Town yn drydydd. 

Mae rhan olaf y ras, rhwng y clawdd olaf a’r llinell terfyn yn 
eithriadol o heriol i unrhyw geffyl neu gaseg. Ond nid i Nickel 
Coin gan ei bod wedi magu cryfder diflino, a hynny yn ôl yr 
hanes, wrth redeg ifyny’r tyle o’r New Inn i’r Graig! Faint o 
wirionedd sydd yn hynny, dyn a ŵyr? Ond ar y dydd arbennig 
hwnnw yn Aintree roedd ei nerth a’i stamina wedi sicrhau’r 
fuddugoliaeth iddi. 

Llawn mor bwysig, hefyd, yw na chafodd yr un gaseg, ceffyl 
na’r joci unrhyw niwed difrifol yn ystod y ras a’u bod oll wedi 
dychwelyd i’w stablau yn gwbl ddiogel. 

Yn holl hanes hir y Ras Fawr yn Aintree, dros y blynyddoedd, 
dim ond 13 caseg sydd erioed wedi ennill a Nickel Coin y 
mwyaf diweddar. Gwneir y sylw yma yn aml iawn gan y 
sylwebwyr, cyn i’r Ras gychwyn. 

Dyna’n fras stori Nickel Coin – y gaseg o Nantymilwr, Craig 
Cefn Parc aeth i Surrey ac ennill un o rasys fwyaf y byd. 

Vivian Sterl 

Stan a Kay Watkins, 
perchnogion 
presennol 
Nantymilwr. Roedd 
mam Stan, Gladys 
yn chwaer i’r brodyr 
Danny, Glyn ac 
Oliver Williams, 
Nantymilwr. 

 

Ffermdy 
Nantymilwr 

heddiw.

Nickel Coin 
Y gaseg o Nantymilwr
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llong Gymraeg, yr oedd yr Orduna hefyd yn ‘llong werinol’ - dim 
yfed na gwisg arbennig i giniawa fin nos. “Un o anturiaethau 
mwyaf trawiadol Urdd Gobaith Cymru” fyddai hon yn ôl y 
trefnydd. 

Ac ar y daith hon roedd tri o fechgyn ifanc lleol: Rees John 
Davies, Ynysmeudwy, Watkin John Davies a Jack Jones, yr 
Alltwen. Wrth gerdded trwy Bontardawe, adeg y Pasg gwelsant 
hysbysiad yn ffenestr siop Enid Williams, Herbert Street am 
daith yr Urdd i Lydaw, Sbaen, Portiwgal, gwledydd Môr y 
Canoldir a gogledd Affrica. “Rhoesom ein henwau iddi a 
gofynnais am gaban â porthole neu ffenestr gron ynddo” 
meddai Rees John Davies yn ei ddyddiadur sy’n cofnodi’r holl 
daith. Rhaid oedd cyrraedd Lerpwl, a gwnaed hynny mewn 
modd llafurus iawn ar y trên o Gastell-nedd, trwy Gaerdydd, 
Casnewydd, y Fenni, Henffordd, Craven Arms, Amwythig a 
Chaer. Ychwanegodd “taith araf iawn, ond yn ffodus i ni yr oedd 
y trên yn mynd yr holl ffordd i’r porthladd ac i ochr y llong, sef 
yr Orduna. Edrychai yn fawr aruthrol yn y doc ond ar y cefnfor 
nid oedd megis cwch bychan o’i chymharu â maint y môr”. 

 
Ni chawsant ddechrau da i’r daith. Ar y bore cyntaf, 12 Awst, 
1934 wrth hwylio heibio arfordir Cymru “clywais Jack yn 
bwldagu a Watkin John yn chwerthin yn galonnog. Ni fedrwn i 
chwerthin, yn hytrach cydymdeimlwn â Jack, a bwldagais 
gydag ef... Ni fu Wat yn 
sâl, yn hytrach deuai i 
adrodd wrthym am y 
brecwast braf a’r cinio 
blasus a fwytasai.” 

Erbyn y Llun canlynol 
roedd yr Orduna wedi 
cyrraedd porthladd Brest, 
Llydaw a “ninnau’n tri 
mewn hwyl da” a’r “haul yn 
tywynnu yn siriol.” 

Cafwyd croeso 
arbennig iawn yn Llydaw, 
lle daeth lluoedd i 
groesawu’r Cymry ifanc a 
chynhaliwyd derbyniadau 
swyddogol gan arweinwyr 
dinesig a byrddau 
masnach, yn ogystal ag 
arddangosfeydd o ddawnsio a chanu.  

“Yn Morlaix cawsom Groeso Dinesig gan y Maer a’r 
swyddogion. Cawsom yfed “Iechyd Da” i’r dref a “Iechyd Da” 
i’r Urdd gyda Champagne yn Neuadd y Dre, yna cinio o 
fwydydd Breton yn cynnwys lobster ym marchnad y dref. 
Siomwyd pawb yn y ddiod. Yn y prynhawn ... dawnsio a chanu 

gan y Llydawyr yn eu hiaith eu hun. Yr oeddynt wedi gwisgo 
yn eu dillad cenedlaethol a’r cwbwl yn olygfa dlws iawn”. 

 
Dysgl dwy ddolen ar gyfer yfed gwin o Kemper, o eiddo Jim 

Lloyd, Ynystawe. Cynhyrchwyd yn arbennig ar gyfer yr 
ymwelwyr o Gymru. Roedd hwn yn eiddo i rieni Eleri Owen, y 
Tymbl. Bu’r ddau ar y fordaith, ynghyd â 500 arall o aelodau’r 

Urdd, yn 1934. 

 
Dysgl o waith Crochendy Kemper, Llydaw a gynhyrchwyd yn 
benodol ar gyfer y teithwyr. Prynwyd gan Heather Richards, 

Craig Cefn Parc mewn siop ail law yn nwyrain Lloegr. 

Wedi dau ddiwrnod llawn yn Llydaw rhaid oedd teithio dros Bay 
of Biscay ac roedd “y tywydd yn odidog o braf a’r môr yn 
ymddwyn yn garedig”. Cafodd y teithwyr gyfle i dreulio “amser 
yn y gymnasium, chwarae Dec Tennis, Skittles a chwaraeon 
cystadleuol yn yr heulwen a’r awel falmaidd o’r môr yn lleddfu’r 
gwres. Yn yr hwyr cafwyd dawnsio a llawer o rialtwch.” 

Treuliwyd diwrnodau yn Vigo, gwlad y Basg a Compostella, 
Lisbon, Tangier a Tetuan yng ngogledd Affrica cyn dychwelyd i 
Gymru fach. 

Mae’r dyddiadur yn ddiddorol dros ben a’r Gymraeg yn 
hyfryd ac yn rhoi golwg i ni o anturiaeth gynnar yr Urdd a golwg 
ar ddiwylliant gwledydd Ewrop a gogledd Affrica cyn yr Ail Ryfel 
Byd. Bu Rees John Davies yn athro Cymraeg yn Ysgol 
Ramadeg Ystalyfera. 

Bwriedir cyhoeddi yr holl ddyddiadur yn Llais yn ystod y 
misoedd nesaf. 

Diolch i 
• Dr Lucy Morris, Penybont-ar-Ogwr am yr hawl i ddyfynnu o 

ddyddiadur ei thad, Rees John Davies ac am y llun o’r 
Orduna. 

• Nest Davies, yr Allt-wen am lun ei thad, Jack Jones yn 
Llydaw. 

• Jim Lloyd am lun o’r ddysgl o grochendy Kemper a medal 
Eisteddfod Caerffili. 

• Heather Richards am lun arall o ddysgl win dwy ddolen o 
grochendy Kemper, 1934. 

• Annette Hughes ac aelodau Capel y Nant am y llun o faner 
Aelwyd yr Urdd, Carmel. 

Gareth Richards

Rees John Davies, (cefn ar y 
dde) a Jack Jones, (blaen ar y 
dde) yn Neuadd y Dre, Morlaix, 

Llydaw.

Hanes cynnar yr Urdd 
a rhai o’i thrysorau 

lleol – parhad


