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S
Llongyfarchiadau mawr i Gordon Llewelyn, gynt o 
Gwmgïedd, sydd wedi ennill ei gap yn cynrychioli Cymru 
yn Gemau’r Gymanwlad yn Birmingham. Roedd Gordon, 
gyda’i gyd fowliwr Julie Thomas, Port Talbot yn cystadlu 
yn y gystadleuaeth Parau Cymysg Para B2-B3 (i rai sydd 
â diffyg golwg) a chredwch chi byth roedd y pâr wedi 
cyrraedd y rownd derfynol. Yr Alban oedd yn ei 
gwrthwynebu ac er iddynt ddechrau yn addawol yr 
Albanwyr a orfu. Felly, medal arian hollol anrhydeddus 
fydd yn dychwelyd i Gwmtawe. Bowliwr o safon uchel yw 
Gordon ac mae ei ddoniau disglair ar y lawnt yn amlwg 
wedi tynnu sylw dewiswyr tîm cenedlaethol Cymru. Mae 
yn aelod allweddol o Glwb Bowlio’r pentref a Chlwb 
Glandŵr, Abertawe (dan do) ac rwy’n siŵr fydd ei 
lwyddiant yn ysbrydoli llawer i chwarae’r gêm.  

Beth sydd hefyd yn nodedig yw mai Gordon yw’r 
hynaf erioed o Gymru i ennill medal yng Ngemau’r 
Gymanwlad. Ardderchog yn wir! Gallwn hefyd tystio bod 
Gordon yn berson tawel, cymwynasgar a diymhongar. 

Brodor o Gwmgïedd, “cwm bach yr Arglwydd” yw 
Gordon, unig blentyn Gwyn a Minnie Llewellyn. 
Cafodd Gordon ei addysg gynnar yn gyntaf yn 
Ysgol Cynlais ac yna Ysgol Maesydderwen ac 
mae’n wyneb cyfarwydd â hoffus yng nghlwb y 
Gleision. Mae ei ffrindiau yn ein hatgoffa am ei 
amser ar y cae fel chwaraewr dawnus ac yna fel 
hyfforddwr cefnogol i dîm yr Ieuenctid. Ymddiddorai 
hefyd mewn criced a mabolgampau. Yn y 90au 
ymunodd â Chlwb Bowls oedd â’i gartref yng 
Nglandŵr, Abertawe o dan gyfarwyddyd Pat a Bill 
Marshall. Mae Susan, gwraig Gordon a’i deulu wedi 
bod yn gefnogol iawn iddo wrth ei gludo ar hyd a 
lled Cymru i gystadlu ac ymarfer. Mae hefyd yn 
ddiolchgar i Mark Adams a John Wilson, y 
cynorthwywyr medrus a Steve Rees, rheolwr y tîm 
am helpu gwireddu’r freuddwyd wrth i’r ddau ennill 
yr Arian. Heb os nac oni bai bydd Gordon yn derbyn 
croeso euraidd yma yng Nghwmtawe ac rwy’n siŵr 
bydd ei wraig ffyddlon Susan, ei blant Rhian a 
Rhodri, yr ŵyr Adam a’r teulu oll yn paratoi lle addas 
iddo gadw ei fedal arian heb anghofio ei siwt 
barchus.  

Llongyfarchiadau mawr i ti Gordon a dymuniadau 
gorau am y dyfodol wrth bawb yn y pentref, gan 
gynnwys aelodau Clwb y Gleision a Chôr Dathlu 
Cwmtawe. Da iawn ti. 

Ogwyn Phillips a Gareth Hopkin

POBOL Y CWM 

Y Llew yn ennill Arian
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Golygydd mis Hydref 2022 
Catrin Heledd Richards 

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

Erbyn Medi 20fed os gwelwch yn dda.

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.

Nos Fercher, 14 Medi 7-8yh

Yr Institiwt, 45 Stryd Sant Teilo,
Pontarddulais, SA4 8SY

Myfyrdod a Meddwlgarwch
- sut gall doethineb hynafol Bwdha ein helpu ni heddiw

myfyrioyngnghymru.cymru   

Tŷ Tawe, 9 Stryd Christina,
Abertawe, SA1 4EW

Nos Fawrth, 13 Medi 7-8yh
PONTARDDULAIS

Nos Wener, 16 Medi 7-8yh
Tŷ'r Gwrhyd, Stryd Holly,
Pontardawe, SA8 4ET

Trefnwyd gan Ganolfan Myrfyrio Kadampa Cymru  

£5 ar y drws neu bwcio ar lein:

ABERTAWE

PONTARDAWE

Tair sgwrs gyhoeddus
gyda Paul Jenkins yn

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 
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GWYLANOD YN AROS EU CYFLE 

Golygfa gyffredin ar ein traethau, pan fo’r llanw ar drai, yw 
gweld heidiau o wylanod (sea gulls) yn aros ar y tywod. Felly 
roedd hi ar ddiwrnod yn ystod y tywydd poeth ar ddechrau mis 
Awst eleni. Roedd y traeth yn orlawn o ymwelwyr, pob un yn 
mwynhau’r rhyddid o gael bod allan yn yr awyr agored a chael 
chwa o awel rhag y gwres. Er yr holl firi a’r gweithgaredd ar y 
traeth yn Aberafan roedd yno ddegau o wylanod yn aros. Bob 
hyn a hyn deuai rhyw blentyn heibio gan eu cwrso a’u gorfodi 
i hedfan ymaith. Buan iawn daethant yn eu hôl a pharhau i aros 
eu cyfle. 

 
Beth yn y byd sydd yn denu gwylanod i aros ar y tywod yng 
nghanol yr holl sbri dynol? Wel, yr ateb yw eu bod yn aros eu 
cyfle. Aros eu cyfle i gael pryd o fwyd. O sylwi ar yr adar roedd 
hi’n bosibl gweld eu bod wedi gosod eu hunain mewn safle 
strategol. Y llain rhwng y môr a’r bobl ar y traeth oedd eu safle. 
Pam hynny dwedwch? Wel, oherwydd oddi yno roeddynt yn 
gallu manteisio’n llawn ar y cyfle i gael tamaid i’w fwyta.  

Pan fo’r môr yn slac (y cyfnod rhwng llanw a thrai) mae’n 
rhaid manteisio ar unrhyw gyflenwad o fwyd. Dyma’r cyfnod 
pryd nad oes lawer o symud ar y môr a phrin iawn yw’r 
trychfilod a phryfetach sy’n cael eu hyrddio i’r wyneb gan y 
tonnau. Yn ystod y cyfnod yma mae’r gwylanod yn cadw llygaid 
barcud ar unrhyw fwytäwr esgeulus. Pwy fydd y person neu’r 
plentyn i adael darn o frechdan neu sglod i gwympo ar y 
tywod? Nid oes prinder bwyd ar lan môr. Yn eu tro daw pobl â 
phicnic neu brynu byrgyr neu sglodion. Dim ond mater o amser 
yw hi. Does angen dim ond un person i adael bwyd yn agored 
i’w reibio. Dim ond eiliad sydd ei angen - un eiliad esgeulus ac 
mae’r cyfan wedi ei larpio gan haid o wylanod barus. Sawl tro 
yn ystod y dydd y gwelsom haid o wylanod yn codi ac yn 
plymio’n swnllyd ar becyn o sglodion neu fyrgyr yn y tywod. 
Golygfa reit frawychus oedd gwylio haid o wylanod yn cylchu 
o gwmpas plentyn neu deulu yn eu hofn a’u dychryn. Daw rhyw 
iâs drosof pan glywaf sgrech o ofn a phanig ar draeth. Mae’n 
syndod hefyd pa mor ddi-ofn yw’r adar. Mae fel petai’r reddf o 
gael bwyd yn goresgyn unrhyw fygythiad. Wedi dweud hynny 
dim ond mentro pan fo’r sefyllfa yn ddiogel wna’r gwylanod. 
Prin iawn yw’r adegau pan font yn cymryd unrhyw risg. 
Oherwydd eu safle strategol ar y traeth mae’r gwylanod yn cael 
y gorau o’r ddau fyd. Gydag amser bydd nifer yr ymwelwyr ar 
y traeth yn lleihau wrth iddynt gyrchu am adref. Golyga hyn nad 
oes gyflenwad o fwyd i’r adar. Dyma le mae greddf a 
chyfrwystra gwylanod yn dod i’r amlwg. Wrth i’r môr lanw fe 
fydd y tonnau yn cryfhau a symudiad llawer mwy amlwg. 
Dyma’r adeg pan fo pysgod, cregyn-bysg, mwydod, crancod a 
thrychfilod y traeth yn cael eu sgubo gan lif y môr. Bydd nerth 
y tonnau o dro i dro yn sgubo’r creaduriaid i fyny’r traeth gan 
eu gadael yn amddifad ac ar drugaredd y gwylanod. Roedd 
hi’n ddiddorol sylwi pa mor fywiog oedd y gwylanod wrth i’r 
llanw olchi’r tywod. Pob hyn a hyn byddai’r gwylanod yn cael 
gwledd o fwyd. Cymaint oedd eu gweithgaredd nes ei bod yn 
bosibl sefyll reit agos er mwyn gweld beth oedd ar y fwydlen.  

Sêr môr, crancod a mwydod oedd yn cael eu bwyta. Er bod 
y mwyafrif o’r ymwelwyr dynol wedi cilio o’r traeth roedd y 

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

gwylanod yn gwybod i’r dim fod y môr y darparu lluniaeth 
iddynt. Efallai bod angen ychydig mwy o ymdrech i gael y bwyd 
“naturiol” na’r bwyd “pryd ar glud” ond roedd y gwylanod yn 
gwybod bod cyflenwad yno i’w digoni. Tro nesaf byddwch yn 
edrych ar haid o wylanod yn segur ar y tywod cofiwch mai aros 
eu cyfle maent.

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
MEDI 1916 • Dewi Lewis

COELBREN 
Derbyniwyd y newyddion trist am farwolaeth Private Dick Morgan, 
yn Ffrainc. Roedd yn fachgen poblogaidd iawn yn yr ardal a bu’n 
byw gyda Mr Thomas Thomas, Miners’ Arms, Ystradgynlais am 
gyfnod. Fe’i saethwyd gan “sniper” ar ôl bod yn y ffosydd am rai 
wythnosau. 

YSTRADGYNLAIS 
O flaen y Llys ddydd Mawrth roedd pedwar crwtyn ifanc rhwng 10 
a 15 oed. Fe’u cyhuddwyd o dorri i mewn i neuadd Y Blaid Lafur 
lleol gan ddwyn eiddo o 25 swllt. Disgwylir iddynt gael eu dedfrydu 
yn y dyfodol. 

CWMTWRCH 
Cyhuddwyd Arthur Williams, Ivy Bush Hotel, Cwmtwrch, o werthu 
diod feddwol yn anghyfreithlon tu allan i oriau agor. Cyhuddwyd 
William Jones a’i fab o yfed diod feddwol yn anghyfreithlon yn ôl 
y Liquor Control Order. Cafodd Williams ddirwy o £1 am y ddau 
achos a chostau o 1 guinea, Cafodd y ddau Jones’ ddirwy o 10s 
yr un. 

GODRE’R GRAIG 
Cynhaliwyd cyngerdd llwyddiannus yn St. James’ Mission Church 
Godre’r- graig, nos Lun diweddar. Roedd hyd at 70 o blant yn 
bresennol gyda’r Parch Oliver Davies yn arwain. Cafwyd unawdau 
ar y Violin gan Mr Cyril Gape; caneuon gwladgarol gan Mr Philip 
Davies, caneuon swynol (a sawl encore) gan Miss Hettie Clee. 
Uchafbwynt y noswaith oedd perfformiad Novello Davies, Godre’r-
graig, yn canu. 

CWMLLYNFELL 
Cynhaliwyd Cyrddau Blynyddol Capel yr Annibynwyr, Cwmllynfell 
dydd Sul a Llun. Y Pregethwyr oedd Ben. Davies, Ystalyfera, a 
Mafonwy Davies, Solfach. Roedd torf luosog yno i wrando ar y 
ddau gennad sydd yn adnabyddus iawn yn y Cylchoedd 
Llenyddol. Y ddau wedi eu geni ar ffermydd yn yr ardal gyfagos. 

RHYDYFRO 
Yn Undeb y r Annibynwyr galwodd y Parch J. R. Price, Rhydyfro 
ar i’r Ysgolion Sul ddefnyddio’r llyfrau sydd wedi cael eu darparu. 
Galwodd hefyd at yr angen i baratoi’r “sgolars” ar gyfer yr 
arholiadau blynyddol. 

PONTARDAWE 
Yn Llys Pontardawe cyhuddwyd Albert Tothill o adael ei wraig a’i 
blant yn amddifad. Mewn amddiffyniad dywedodd Tothill ei fod yn 
talu 5 swllt yr wythnos i’w wraig a thalu rhent o 7 swllt. Dywedodd 
hefyd bod ei wraig yn rhoi mwy o sylw i’r “lodger” a’i fod yn amau 
mai “fancy man” oedd. Gorfodwyd Tothill i dalu 12s a 6c yr 
wythnos i’w wraig. 

CLYDACH 
Mae Mr David Roderick, “arolygydd y dyfrffyrdd a’r gamlas, bardd, 
pregethwr, darlithydd a chomedïwr” yn treulio ei wyliau haf yn 
Aberystwyth ac yn anfon cardiau post lu i’w ffrindiau. Dyma 
enghraifft ddiweddar; 

Please Postman, go, don’t hinder,  
To Mr. Rees, the Painter 
In Clydach, Swansea, he do live  
You know the house and number.  
Tell him that I am happy  
With Edwin and with Mattie,  
And catching trout without a doubt,  
So stout as a big milgi. From Gŵr y Gamlas.
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Hwyl dros yr Haf 
Eisteddfod Genedlaethol 
Ceredigion 2022 

Roedd hi’n mor braf mynd i’r 
Eisteddfod Genedlaethol unwaith 
eto eleni yn y cnawd! Roedd yr un 
flaenorol yn Llanrwst yn 2019 ac 
ers hynny, wrth gwrs, dinistriwyd 
cynlluniau i gynnal yr Eisteddfod yn 
Nhregaron yn ystod y pandemig - 
tan eleni. 

 
Roedd hi’n mor gyffroes i weld y baneri ac arwyddion yn 
croesawu ymwelwyr i’r maes trwy gydol Ceredigion. Roedd hi’n 
mor amlwg cymaint oedd y bobl yng nghefn gwlad yng 
Ngheredigion yn edrych ymlaen at ein Prifwyl. Roedd rhai 
arwyddion a gweithiau celf yn codi gwên tra i mi yrru trwy’r 
llonydd cul fel arwydd o gantorion yn canu gyda’u cegau’n agor 
lled y pen fel adar yn aros i gael eu bwydo; cartwnau o 
aelodau’r Orsedd, neu fenyw Gymreig mewn gwisg 
draddodiadol yn yfed cwrw!  

Ar y maes roedd teimlad o fod mewn syrcas gyda phebyll 
lliwgar yn croesawu eisteddfodwyr - lliwiau llachar fel coch, neu 
streipïog mewn glas a melyn. Cawson nhw eu benthyg gan 
syrcasau dros Brydain gan nad oedd rhai adeiladau allweddol 
wedi cyrraedd y Maes bythefnos cyn dechrau’r Brifwyl. Roedd 
y golwg yn llwyddiannus dros ben. Gobeithio bydd elfen y 
syrcas yn parhau. 

Gwelon ni gorau’n cystadlu yn y Pafiliwn yng ngolau llachar 
gyda chynulleidfa frwd; dawnsio gwerin gyda chamau 
traddodiadol yn ein harwain ni i lawr y degawdau mewn hanes. 
Roedd merched swil, nerfus ond talentog iawn yn perfformio 
ar y piano mewn pabell. Yn y Tŷ Gwerin, sydd yn teimlo fel fy 
nghartref naturiol ar y maes, mwynheais i ddoniau amrywiol 
Afanc - un deg un aelod ifanc yn chwarae offerynnau amrywiol 
gan gynnwys, y delyn, gitâr a ffidl - gydag angerdd ac egni. 
Roedd pawb wrth eu boddau yn y ‘yurt’. Nesaf daeth Awen - 
tri ohonyn nhw yn chwarae cerddoriaeth brydferth gyda llai o 
bŵer amlwg ond yn felys iawn. 

Dysgwr y Flwyddyn 

Cwrddais i â dysgwyr a thiwtoriaid eraill o Ddysgu Cymraeg 
Ardal Bae Abertawe oedd ar wibdaith i fwynhau’r Maes a gweld 
cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn. Cyn cyhoeddi’r enillydd yn 
y pafiliwn, roedd cyfle i wrando arnyn nhw’n cael cyfweliad ym 
Maes D ac wedyn cwrdd â nhw tra iddyn nhw siarad am dri 
pheth oedd yn bwysig iddyn nhw. Dw i’n cofio cymryd rhan yn 
yr un gystadleuaeth yng Nghaerdydd a pha mor nerfus o’n i ar 
y pryd. Cefndiroedd amrywiol oedd gyda nhw a straeon difyr. 
Roedd 18 o bobl wedi ymgeisio eleni, gyda phedwar yn 
cyrraedd y rhestr fer. 

CLECS CATHERINE
Yn y rownd derfynol oedd 

Stephen Bale o Fagwyr, Ben 
Ó Ceallaigh o Aberystwyth (yn 
wreiddiol o Iwerddon) a 
Sophie Tuckwood o Hwlffordd 
(yn wreiddiol o Nottingham) a 
Joe Healy. O Wimbledon yn 
ne Llundain y daw yn 
wreiddiol, ond mae wedi bod 
yn byw yng Nghaerdydd ers 
degawd. 

Roedd y gynulleidfa ym 
Maes D yn gynnes iawn achos 
roedden nhw’n cefnogi’r 
ymgeiswyr neu’n dysgu eu 
hunain. Yn y pafiliwn roedd 
emosiwn clir ar wyneb Joe 
Healy pan glywodd ei fod e 
wedi ennill! Roedd emosiwn 
yn y gynulleidfa hefyd. Mae’n bwysig i gael cystadleuaeth fel 
hyn sy’n taflu golau ar gymuned y dysgwyr sydd yn gweithio’n 
galed i feistroli’r iaith ac i weld y rhai sy wedi llwyddo cymaint. 
Ond mae’n bwysig i longyfarch bob dysgwr ac roedd galwad 
ar y llwyfan gan y bardd Cyril Jones, a gyhoeddodd yr enillydd, 
i wneud dydd Mercher yn ddydd i ddysgwyr gyda mynediad 
am ddim i’r Maes i ddysgwyr mewn cydnabyddiaeth o’u 
cyfraniad pwysig at ein hiaith a diwylliant. Dw i’n cytuno’n llwyr. 

Ar Wyliau – Aberystwyth a Llandudno 

Aethon ni i Aberystwyth ar wyliau, oedd yn braf. Gwelais i’r 
castell, clywed y gwylanod yn sgrechian a gweld dolffiniaid yn 
nofio yn y bae. Roedd y tywydd yn braf iawn a nofion ni yn y 
môr oedd yn llonydd nid fel yn y gaeaf pan mae tonnau’n torri’n 
swnllyd ar y ffrynt. 

Es i Siop y Pethe hanesyddol, a dechreuwyd yn 1967 fel y 
siop gyntaf i arbenigo mewn llyfrau, rhoddion, cardiau a 
cherddoriaeth Gymreig. Mae’r siop wedi stryglo dros y cyfnod 
clo ond yn bodoli o hyd sydd yn braf achos ei bod hi’n bwysig. 
Ysbrydolodd y siop siopau eraill dros Gymru a dros y byd ers 
hynny. 

Gwelon ni ddrama newydd gan Theatr na nÓg, ‘Tir’ yng 
Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth o’r enw ‘OPERATION 
JULIE’. Mae’r ddrama yn dweud “un o’r straeon gwirioneddol 
anhygoel i ddod allan o Gymru erioed” yn ôl yr hysbyseb ar 
wefan y ganolfan. Mae’n dweud y stori mewn sioe gerdd am y 
rhwydwaith LSD enfawr, anghonfensiynol yn y saithdegau 
oedd yn gweithredu yn Nhregaron ac ymdrech heddlu i’w dal 
nhw. Roedd y sioe yn wych - doniol iawn gyda cherddoriaeth 
da iawn ac roedd y gynulleidfa’n mwynhau’r sioe’n fawr. Yn ôl 
yr hysbyseb eto: “Mae ‘Breaking Bad’ yn gwrthdaro â ‘The 
Good Life’ mewn stori wir seicedelig o fryniau’r Gymru wledig.” 

Aethon ni hefyd i Landudno am y tro cyntaf i fi. Cyrchfan 
Fictoraidd yw hi sydd yn llawn dop o dwristiaid - mwyafrif o 
Loegr - gyda phier hanesyddol a cherbyd cabl sydd yn mynd 
lan i’r Gogarth oedd yn wych. Roedd hi’n grasboeth, felly roedd 
hi’n dda i ddianc rhag y tymheredd un dydd i fynd i ‘Bounce 
Below’ mewn ogof yn y chwarel llechi ym Mlaenau Ffestiniog. 
Do’n i ddim yn neidio ar y trampolinau aml-lefel wrth gwrs - jyst 
gwylio’r bobl ifainc yn ein grŵp yn neidio ym mherfedd y ddaear 
gyda goleuadau pinc, porffor a gwyrdd yn goleuo’r tywyllwch. 
Roedd hi’n fel peiriant amser oedd yn mynd â ni yn ôl i’r 
saithdegau seicedelig yn Nhregaron eto… 

Idiom 

‘Tinddu’, meddai’r frân wrth yr wylan. 
‘Blackarse’ said the crow to the seagull 

Rhywun sydd â beiau ei hun ac yn ffeindio’n hawdd i’w gweld 
nhw ym mhobl eraill.  

Joe Healy – Dysgwr y 
Flwyddyn, 2022 
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Fe ddywedodd y Fam Theresa ryw dro taw ei phwrpas mewn 
bywyd oedd i fethu - ond i fethu’n ogoneddus. Ac rwy’n credu 
y gallaf ddweud gyda chryn sicrwydd fod pawb rwy’n adnabod 
wedi profi methiant ar ryw adeg neu’i gilydd yn ystod eu bywyd. 
Nid yw’r Apostol Paul yn eithriad. Wrth ymweld ag Athen byddai 
wedi dymuno sefydlu Eglwys yno, ond doedd hynny ddim i fod 
- methiant oedd ei ymgais. Ond heb anobeithio’n llwyr 
symudodd ymlaen at borfeydd eraill a chyrraedd Corinth. A 
gydag egni a brwdfrydedd newydd daeth llwyddiant i’w ran 
unwaith yn rhagor, a sefydlodd Eglwys yno. 

Ymhen amser cododd nifer o broblemau yn yr Eglwys yng 
Nghorinth ac fe geisiodd Paul ddelio â’r problemau hyn yn ei 
lythyron at y Corinthiaid. 

Roedd un broblem yno yn ymwneud â doniau. Yn fras dyma 
oedd gwraidd y mater: roedd rhai aelodau o’r Eglwys yn meddu 
ar ddoniau arbennig ac am hynny’n ystyried eu hunain yn 
bwysicach na’r aelodau eraill oedd wedi eu breintio a doniau 
llai gwerthfawr yn eu golwg. 

Mae Paul yn pwysleisio (1 Cor., 12-13) nad oes neb yn yr 
Eglwys yn bwysicach na’i gilydd ac mae pob dawn yr un mor 
werthfawr, a bod rhai doniau y gall pawb eu hymarfer, sef ffydd, 
gobaith a chariad. 

Ffydd. Gwahoddiad yw ffydd, i ni gydio yn y llaw, er nas 
gwelir hi, i’n codi ar ein traed ac i gyfeirio ein camau. Gair tawel 
yw ffydd. Deuwch ataf fi bawb sydd wedi blino ac yn ‘fed up’ a 
chi a gewch orffwystra. Addewid yw ffydd. Bydd popeth yn 
iawn, na ofidwch am ddim: “Yn nhŷ fy nhad mae llawer o 
drigfannau .... a pheidiwch ag ofni. Ffydd yw bod yn rhan o’r 
hapus dyrfa, sy’n cael eu hymborthi fyth ar sylwedd pur y nef. 

Gobaith. Mae gobaith, ar ei orau, pan fod ein 
hamgylchiadau ar eu gwaethaf. Tybed faint o bobl oedd wedi 
mynd at yr Iesu gyda’u calonnau yn llawn gobaith - Iesu, 
trugarha wrthynt. Ac wrth y claf o’r parlys, meddai “saf ar dy 
draed a cherdda!” Wrth y dall yn Jerwsalem meddai “Cer i 
ymolchi yn llyn Siloam a thi a gei dy olwg! Ac wrth y truan oedd 
wedi ei feddiannu gan ysbryd drwg - “ymdawela!” Ac wrth ferch 
Jairus - “dihuna!” 

A heddiw, fel yn y dyddiau a fu, pawb â’i gwdyn yw hi, pawb 
â’i ofid a’i ofalon. A byddai ar ben arnom, heb obaith. Iesu, 
trugarha wrthym ninnau, er mwyn i ninnau hefyd weld yr enfys 
trwy y glaw, a gweld llawenydd mewn gofid, a bywyd mewn 
marwolaeth a thragwyddoldeb mewn blodyn. 

Aeth y trallodus ar eu hynt yn gwbl iach  
O’th wyddfod gynt, 
Ffisigwr mawr, O rho dy hun 
I’n gwneuthur ninnau iach bob un. 

Cariad. Nid yw Paul yn mynd ymhellach na hyn, oherwydd 
cariad yw graidd eithaf holl ddoniau’r Ysbryd. Mae cariad Duw 
yn rhagori ar bob dim. Cofiwn nad ydym ond yn fodau dynol 
yn cael profiadau ysbrydol ond ein bod yn fodau ysbrydol yn 
cael profiadau dynol. Am hynny cawn wenu ar y stormydd oll, 
oherwydd gwyddom fod cariad mawr Duw o’n plaid ni. Ac 
mae’n gariad i ryfeddu ato. 

Rhyfeddu’r wyf o Dduw, 
Dy ddyfod yn y cnawd, 
Rhyfeddod heb ddim diwedd yw 
Fod Iesu imi’n frawd. 

Byddwn lawen a hyfryd am ein bod yn gallu dibynnu bob amser 
ar gariad mawr Duw tuag atom, gan gredu ei fod yn ddigonol 
ar ein cyfer ni. Dyma yw ein trysor pennaf. 

Trwytha ni yn dy gariad, a boed i ni fod yn well cyfryngwr 
ohono. 

Gareth Hopkin 

Pregeth Bum Munud 
Gareth Hopkin

Cantorion Her Cancr 
Arweinydd: Geraint Williams 

Cyfeilydd Gwadd: D. Huw Rees 

a’u gwesteion 
yn cyflwyno noson o 

‘Ganeuon o’r Llwyfan a’r Sgrîn’ 
yng 

Nghapel y Tabernacl, Stryd Thomas, 
Pontardawe 

ar 
Nos Sadwrn Medi 24ain am 7 o’r gloch  

Elw tuag at 
Banc Bwyd Pantri 

a Chantorion Her Cancr  
Castell Nedd a Phort Talbot 

Tocynnau £8 

Ar gael o 
Aelodau o Gantorion Her Cancr 

Mo Oliver: 07546 583712 

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 
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Wel helo’na! Shwd y’ chi gyd erbyn hyn. Ydych chi wedi bod 
yn mwynhau’r tywydd poeth y cawson ni? Mae rhaid i mi 
ddweud, roedd hi tipyn bach yn rhy dwym i mi, ond gwnaeth yr 
ardd fwynhau’r gwres ac yna’r glaw. Roedd hi’n amser hyfryd 
i sychu’r dillad tu fâs! Welsoch chi raglenni o’r Eisteddfod 
Genedlaethol? Wel, am wythnos! Roedd yn wythnos 
emosiynol iawn ar ôl colli’r ŵyl am ddwy flynedd! ‘Rwy’n 
gobeithio aethoch chi i’r carnifalau a’r amryw wyliau a wnaeth 
gymryd lle dros y misoedd diwethaf. 

 
Llongyfarchiadau i Marc a Penny ar eu priodas ar 6 Awst. Marc 
yw mab Margaret a Lyn Davies, Caehopcyn. Pob dymuniad da 
i’r ddau i’r dyfodol. 

 
A dyma lun o’r neuadd, gyda’r blodau gan Kathryn Bufton. 
Hyfryd Kathryn, da iawn, maen nhw’n edrych mor brydferth! 

Hefyd, llongyfarchiadau i Hywel ac Eli ar eu priodas ar 20 Awst. 
Mae Hywel yn fab i Margaret a Huw Davies, Fferm 
Tonysbyddaden, Coelbren ac mae Eli yn ferch i Alan a Sali 
Flowers, athrawes Saesneg, Ysgol Gyfun Ystalyfera. 
Dymuniadau gorau i chi’ch dau i’r dyfodol. 

 
Eli a Hywel ar ddydd eu priodas 

CAEHOPCYN
 

Llongyfarchiadau calonnog i Gwen ac Emyr Fyfield ar 
enedigaeth merch fach, Mali Gwen, ar 8 Gorffennaf. Mae Mali 
yn chwaer fach newydd i Rhodri a Teleri ac yn wyres annwyl 
i Selwyn a Janice, a Liz a Gethin.  

GWELLA’R PENTREF 
Mae Tîm Gweithredu Penycae yn gyson edrych am ffyrdd i 
wella amgylchedd y pentref. Dros yr haf, bu gwirfoddolwyr o’r 
pentref, yn blant ac oedolion, yn gweithio o dan arweiniad 
medrus Lucy, sy’n byw yn y pentref, i greu murlun hardd yn yr 
arosfa bysus ym Mhenycae. Mae’r murlun y cynrychioli tirlun 
yr ardal leol. Y tro nesaf i chi yrru drwy’r pentref, arafwch i 
fwynhau’r olygfa. 

 
CAPEL TY’N-Y-COED 
Estynnir croeso cynnes i bawb i’n hoedfaon fel a ganlyn: 

MEDI 
  4: Y Parchg Clive Williams, 1.45yp 
10: Y Parchg Ian Sims, 6.00yh (Cyrddau Mawr) 
18: Dr Dai Lloyd, 2.30yp 
25: Y Parchg Gareth M. Jones, 3.00yp 

HYDREF 
  2: Mrs Margaret Jones, 2.30yp 
  9: Mr Euros Jones Evans, 2.00yp 
16: Mrs Einir Jones, 2.00yp 
23: Dr Dai Lloyd, 2.30yp 
30: Y Parchg Gareth Morgan Jones, 3.00yp 
 

 

Dewch i bentref Coelbren i’r Carnifal!! Ymunwch yn yr hwyl a’r 
sbri ar Ddydd Sul y 4ydd o Fedi, o 2yp tan 6yh. Bydd y pared 
yn dechrau am 2yp o Gefn Byrle ac wedyn mwynhewch y 
weithgareddau yn y neuadd les o 3yp ymlaen. Bydd yna 
luniaeth ar gael, teisennod gan ‘Sweet Treats by Ellie’ a byrgyrs 
a chŵn poeth gan ‘Brecon View Meats’. Addurnwch eich 
whilber, bygi neu droli i wneud cais am yr un gorau ac ewch 
amdani gyda’ch gwisg ffansi! Pob lwc! 

Cofiwch, os hoffech chi weld a chael sgwrs gyda David 

COELBREN

PENYCAE
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Thomas , y Cynghorwr Sir lleol, ewch i Neuadd Les Coelbren 
ar y dyddiadau canlynol am 10 a.m. : 

Sadwrn, 17 Medi 
Sadwrn, 22 Hydref 
Sadwrn, 19 Tachwedd 

Mae croeso i bawb gwrdd David Thomas a does dim angen 
gwneud apwyntiad i’w weld. Cynhelir bore coffi’r un pryd a’r 
sesiynau uchod, gyda’r elw yn mynd tuag at gynhaliaeth y 
neuadd. 

Croeso ‘n ôl i Chris a Della, sydd wedi adnewyddu tafarn y 
Prices Arms, nawr fel ‘Classic Bistro’. Llongyfarchiadau i chi a 
phob lwc i chi! 

 
Dros y misoedd diwethaf, mae wedi bod yn amlwg bod pobl yn 
gwerthfawrogi bod a chwrdd ei gilydd, ar ôl y cyfnod anodd. 
Mwynhewch bob eiliad gyda’ch teulu a’ch ffrindiau, ble bynnag 
a phryd bynnag y cewch chi gyfle.  
 

 

LLWYDDIANT 
Llongyfarchiadau i ddisgyblion y pentref sydd wedi derbyn y 
canlyniadau disgwyliedig yn yr arholiadau allanol eleni. Mae’r 
canlyniadau yn adlewyrchu ffrwyth eich gwaith ac felly yn anfon 
neges glir i bob rhan o gymdeithas - er mwyn llwyddo ar 
unrhyw faes, boed ar y cae chwarae, dilyn prentisiaeth neu’r 
byd academaidd, mae rhaid rhoi cant y cant. Dymuniadau 
gorau i chi gyd wrth i chi symud ymlaen a gwynebu’r her nesaf. 

CROESO MAWR I EGLWYS SANT CYNOG  
Croeso mawr i’r Parchedig Mark Thomas, Ficer newydd 
Eglwys Sant Cynog. Er mae gyda ni, yn y lle cyntaf, am chwe 
mis, mae yn barod wedi dangos elfen gref o frwdfrydedd ac 
mae wedi trefnu traws doriad eang o weithgareddau ar gyfer, 
nid yn unig aelodau’r Eglwys ond hefyd y gymuned ehangach. 
Mae yn gweithio’n ddiwyd gyda’r Pwyllgor Cymdeithasu ac 
mae digwyddiadau megis astudiaethau’r Beibl, boreau te/coffi, 
bingo a Ffair Nadolig yn barod wedi eu trefnu. Un noson 
arbennig, ac un nid i’w anghofio, yw’r Ŵyl Goed Nadoligaidd 
sydd yn boblogaidd dros ben. Wrth gwrs mae pawb yn y 
pentref yn gwerthfawrogi Neuadd yr Eglwys sy’n ganolfan 
arbennig i sawl cymdeithas megis Côr Dathlu, Grwpiau Yoga, 
Lindy Hop, Bwrdd Tenis, ‘Knitting Nanas, Ballet, a sawl un arall. 
Mae yna groeso cynnes i chi ymuno gyda’r aelodau ffyddlon a 
chyfarfod y parchedig Mark Thomas ar fore Sul am 10.15 neu 
Fore Mercher am 10.30. Mae rhaid diolch hefyd I Barbara 
Anderson, gyn Dirprwy Bennaeth Ysgol Maesydderwen, am ei 
gwaith fel Trefnydd Cymdeithasol. 

CÔR LLEISIAU TAWE 
Os ydych chi ferched yn mwynhau canu mae yna groeso 
twymgalon i chi ymuno gyda Chôr Lleisiau Tawe. Ar hyn o bryd 

YSTRADGYNLAIS

mae dros hanner cant o gantorion ganddynt ac maen nhw yn 
cwrdd yn rheolaidd yn Neuadd Sant Cynog bob Nos Lun am 7 
o’r gloch. Felly, ar ôl ysbaid yn ystod yr haf, maent wedi ail 
ddechrau. Rwy’n siŵr y cewch groeso euraidd a heblaw am 
ymestyn eich doniau cerddorol fe fydd eich bywyd 
cymdeithasol ac emosiynol yn elw yn fawr. Beth amdani? 

CYMDEITHAS BREUDDWYDION Y GYMUNED 
Sawl un ohonoch chi sy’n ymwybodol o Gymdeithas 
Breuddwydion y Gymuned? Cymdeithas yw hon sydd wedi ei 
greu ar gyfer helpu a hybu’r trigolion, gan gynnwys yr hen a’r 
ifainc, sydd dan anfantais. Mae’r Gymdeithas yn ei helpu drwy 
godi arian a derbyn cefnogaeth oddiwrth siopau a chwmnïau 
lleol sy’n barod i’w anrhegi gyda dillad, bwyd, trin gwallt a hyd 
yn oed trefnu pleserdaith iddynt er mwyn codi eu calonnau. 
Diolch I bawb sydd wedi eu cefnogi yn y gorffennol gan 
ddymuno dyfodol ychydig yn well iddynt. 

SEFYDLIAD CELF JOSEF HERMAN 
A fuoch chi yn yr Eisteddfod yn Nhregaron? Os do, a fuoch chi 
yn yr Arddangosfa Celf a rhyfeddi ar y traws doriad iachus 
oedd yn adlewyrchu talentau amryddawn celfyddwyr o Gymru. 
Fel rydych yn gwybod mae Sefydliad Celf Josef Herman wedi 
cyd weithio’n agos gyda’r Eisteddfod ers sawl blwyddyn ac 
maent yn cyfrannu’n hael tuag at y wobr ‘Dewis y Bobl.’ Yn 
ogystal, mae’r Sefydliad yn cefnogi a chyflwyno darlith 
flynyddol o dan yr enw ‘Hawliau Dynol,’ ac eleni, Mererid 
Hopwood, y bardd a’r awdur toreithiog oedd wedi ei dewis i fod 
wrth y llyw. Ond yn anffodus, oherwydd yr hen elyn cofid bu 
rhaid ei ohirio. Ga’ i hefyd eich atgoffa fod gan y Sefydliad dau 
brif nòd sef yn gyntaf i ehangu ein gwybodaeth a’n 
dealltwriaeth o waith Jo Bach, y ffoadur o wlad Pwyl ac yn ail i 
hyrwyddo ein hymwybyddiaeth o hawliau dynol. Diolch i’r 
Sefydliad am eu haelioni a’i brwdfrydedd. 

CLWB Y GLEISION 
Erbyn bo chi’n darllen y Llais mae’r tymor rygbi wedi ail 
ddechrau. Yn wir, mae Clwb y Gleision wedi gosod targedau 
heriol eleni ac mae’r bechgyn wedi bod yn ymarfer yn 
frwdfrydig dros yr haf. Ond os ydych yn troedio yn rheolaidd 
tuag at Barc Ynysgedwyn fe fydd hwynebau newydd yn eich 
cyfarch. Eleni mae hyfforddwyr newydd gan y Clwb ac mae’r 
ddau yma yn ceisio trawsnewid diwylliant y tîm ar y maes drwy 
trefnu sesiynau ymarfer creadigol. Y prif hyfforddwr yw’r 
profiadol Mark Jones sydd wedi hyfforddi sawl tîm yn y 
gorffennol gan gynnwys Rhydaman, Kidwelly ac Athletic 
Caerfyrddin. Yn ei gefnogi mae Sean Hamer sy’n chwarae fel 
maswr yn ogystal â hyfforddi’r cefnwyr. Ar lefel ehangach da 
yw adrodd fod gan y Clwb traws doriad iachus o dimau sy’n 
dechrau gyda thîm Dan 7 ac yna yn ymestyn gyda phob 
oedran i Dan 16. Diolch yn arbennig i rieni y chwaraewyr sy’n 
hyfforddi y timau ac hefyd yn helpu i godi arian ar gyfer yr 
achos teilwng. Roedd Ras yr Hwyaid yn enghraifft dda o hyn. 
Heblaw am ymestyn eu sgiliau ar y maes, mae’r chwaraewyr 
ifanc yn gwneud ffrindiau hir dymor a dysgu pwysigrwydd 
elfennau eraill megis disgyblaeth a chyd weithio. Dymuniadau 
gorau i’r timoedd dros y tymor. 

YR YOGITS YN FUDDUGOL 
Roedd y Sadwrn olaf ym mis Gorffennaf yn ddydd arbennig i 
dimau’r Yogits. Dyma’r chwaraewyr profiadol sydd wedi ail 
ddechrau ar ôl iddynt ymddeol o’r maes ac yn awr yn chwarae 
rygbi sydd ychydig yn llai corfforol ond eto yn gystadleuol dros 
ben. Y gystadleuaeth dan sylw oedd Rygbi Cymru ar y Traeth 
ac rwy’n siŵr roedd torf sylweddol wedi ymgasglu yn Abertawe 
i gefnogi ei harwyr. Credwch neu beidio mae dau dîm gan yr 
Yogits- Yr Eirth a’r Gwyrddion, ac ar y dydd Sadwrn yma Yr 
Eirth oedd yn fuddugol. Pwy i chi’n credu oeddynt wedi curo 
yn y rownd derfynol? Well, neb ond eu ffrindiau sef y 
Gwyrddion a’r chwaraewr dawnus Chris Lock sgoriodd y cais 
i ennill y gêm. Credwch neu beidio, mae sôn roedd ei dad 
Robert, cyn faswr talentog y Gleision yn chwarae ond dwi ddim 
yn hollol sicr ynghlun a hyn. Un gair bach arall, cyn i chi agor 



eich geiriadur a chwilio am y gair Yogits mae yn sefyll am 
Ystradgynlais Old Gits. Ymlaen a nhw! 

 
GRŴP Y BLODAU 
Diolch unwaith eto i aelodau Grŵp y Blodau am eu sgiliau 
creadigol, eu hegni difesur a’i hymrwymiad tuag at wella cyflwr 
ein pentref. Unwaith eto mae ymwelwyr yn gadael yn geg 
agored ac yn rhyfeddi ar eu cyfraniad. Mae rhaid diolch hefyd 
i’r siopau a busnesau lleol am chwarae rhan allweddol yn y 
fenter. Ar ôl darllen am gyflwr truenus Ystalyfera yn ddiweddar 
mae rhaid i ni fod yn ddiolchgar bod gennym cymaint o 
wirfoddolwyr sy’n barod i gyfrannu tuag at wella ansawdd ein 
pentref.  

UN CWYN BACH 
Yn fyr - cyflwr y cwrt tenis. Os ydyn ni am annog ein pobl ifanc 
ac oedolion i ddatblygu eu sgiliau tenis mae rhaid gwella yn 
eang cyflwr y cyrtiau sydd tu ôl i bafiliwn y tîm pêl droed. Mae 
eu cyflwr yn druenus ac felly yn rhwystr sylweddol i ddatblygiad 
y chwaraewyr sydd â diddordeb yn y gêm. Pwy sy’n gyfrifol am 
y cyrtiau yma? Beth allwn ei wneud i sicrhau bod y sawl sydd 
â diddordeb yn y maes yma yn derbyn cyfleoedd priodol i wella 
ac adeiladu eu sgiliau? Pwy a ŵyr efallai fod yna  

Andy Murray neu Emma Radicanu ifanc yn cuddio yn ein 
plith? Pwy all helpu neu at bwy y dylwn droi? Mae rhaid 
gwneud rhywbeth. Ydych chi’n cytuno? 
 

 

DIOLCH AM FYWYD RAY 
Person teulu oedd Mrs Ray Rogers yn anad dim. Fu’n wraig 
ffyddlon i Hywel am 32 o flynyddoedd ac yn ystod y cyfnod yma 
cawson nhw gyfle i fwynhau bywyd. Bellach maent gyda’i 
gilydd, unwaith eto, yn y gwynfyd tragwyddol. Bydd Rhian a 
Barry, yn sicr o gofio’n dyner am Ray, fel modryb hynod garedig 
iddynt a’u teuluoedd. Heblaw aelodau’r teulu, bendithiwyd Ray 
â nifer o ffrindiau didwyll a dibynadwy fydd hefyd yn gweld ei 
heisiau’n fawr iawn, yn eu plith Glenys, Phil a Margaret. 

Fe fydd gan Glenys atgofion melys iawn o’u gwyliau hapus, 
a’r shwrne wythnosol i Abertawe a’r prynhawniau Sadwrn yn 
Wade Avenue. A dim ond gofyn oed eisiau a bydde Phil ar gael 
i fynd a hi, i le bynnag oedd angen. Roedd Margaret hefyd yn 
barod ei chymwynas ac fel ei chydnabod ymhob man fe welwn 
ninnau, aelodau’r Wern ei heisiau’n fawr. Ers cau’r Gurnos 
byddai Phil yn cludo Beth a Ray i’r Wern bob bore Sul, er mwyn 
iddynt gael rhan mewn oedfa ymhlith ffrindiau, ac roeddent 
wrth eu bodd. Gwaetha’r modd cafodd Ray gystudd hir a blin 
ac er gwaethaf y cariad mawr a ddangoswyd iddi gan ei theulu 
a’r gofal tyner yng Nghwm Cartref rhyw awr fach chwerw felys 
oedd hi pan ddaeth ei phererindod ddaearol i ben. Diolch am 
fywyd hir a dedwydd Ray ac am y cyfan oll roedd hi’n golygu i 
bawb a gafodd y fraint o’i hadnabod. 

YSTALYFERA

COFIO’N DYNER AM YVONNE 
Syfrdanwyd ardal gyfan gyda’r 
newyddion blin bod Mrs Yvonne 
Ferriman wedi ymadael â ni, yn 
ddisymwth ac annisgwyl iawn. Fe 
gofiwn am Yvonne fel cyfeilles a 
anwyd a’i magwyd yn Ystalyfera, yr 
unig blentyn i Lew a Ray Stoneman. 
Er i Yvonne weithio mewn mwy nag 
un man yn ystod ei bywyd, trin gwallt 
oedd ei hoff alwedigaeth, er mawr 
foddhad i’w chwsmeriaid ymhob man. 

Heblaw gwneud diwrnod da o waith roedd 
gan Yvonne nifer o ddiddordebau, megis garddio, dilyn yr 
Elyrch, trefnu gwibdeithiau a chefnogi cyngherddau Band 
Waun ac i’r oedfaon a’r holl weithgareddau oedd yn gysylltiedig 
â Chapel y Wern. 

Ond, yn anad dim, person teulu oedd Yvonne a mawr yw 
ein cydymdeimlad â Rhian a’r cysylltiadau oll, yn eu colled a’u 
hiraeth ar ôl un oedd mor annwyl yn eu golwg. 

PRIODAS 
Ar ddydd Sadwrn, 6 Awst roedd pob hewl yn arwain at Gapel 
y Wern, Ystalyfera a’r rheswm : am fod Sarah Morris a Matthew 
Cole yn priodi yno ac yn cychwyn ar eu taith briodasol. Roedd 
yn achlysur hynod brydferth a hapus a’r capel dan ei sang 
gydag aelodau teuluoedd a ffrindiau’r pâr dedwydd. Cafwyd 
gwasanaeth urddasol a bendithiol iawn gyda chyfraniadau 
gwerthfawr gan Valley Rock Voices gyda’u canu afieithus, 
darlleniadau ystyrlon gan Catherine Lovell ac Amy Ryan 
ynghyd â datganiadau meistrolgar Mr Doug Roberts ar yr 
organ. Roedd yn ddiwrnod i’w gofio’n wir. Rwy’n siŵr y bydd 
Rhian Lewis, nanna Sarah a Flori fach, oedd hefyd fel ei mam 
yn edrych yn ysblennydd, yn cofio am y dydd a’i lawenydd am 
weddill eu dyddiau. Rhaid dweud bod Rhian yn edrych gyda’r 
harddaf ymhlith yr holl westeion. Llongyfarchiadau i Sarah a 
Matthew a phob dymuniad da i’r dyfodol. 

 
LLONGYFARCHIADAU 
Dyma Heledd, Twyn-yr-
ysgol, merch y Cyng. Alun a 
Rhian Llewelyn enillodd 
radd B.A. mewn 
Astudiaethau Crefydd o 
Brifysgol Cymru, Caerdydd 
yn ddiweddar. 
Llongyfarchiadau mawr iddi. 
Eisoes mae Heledd wedi 
dechrau ar yrfa gydag Urdd 
Gobaith Cymru fel Swyddfa 
Ieuenctid yng Nghaerdydd. 
Pob dymuniad da iddi. 
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COREDAU A FFOSYDD AFON TWRCH 
Brynhenllys, am gyfnod yn ystod ail hanner y 19eg ganrif, oedd 
y lofa ddefnyddiodd mwya’ o bŵer dŵr nag unrhyw un arall ym 
Maes Glo De Cymru. 

 
Darlun Sarah Maria Rhys o ffotograff enwog Glowyr a  

Rhod Ddŵr Brynhenllys 

Ffynhonnell pŵer ei olwyn rhod fawr ddŵr, gyda lluniau ohoni 
wedi goroesi mewn mwy nag un hen lun, oedd dwy ffos. 
Cychwynnodd y cyntaf o gored, digon di-sut, sy’n bodoli o hyd 
ar draws afon Twrch, ychydig i’r de o fferm fechan Cwm Clyd, 
yr Uchaf erbyn hyn yn nyffryn yr afon. Mae’r ffos ei hun wedi 
hen ddiflannu ond mae ambell un yn ei chofio yn dilyn ymyl y 
rheilffordd fwynau arweiniodd fyny’r cwm i Lofa’r Henllys Vale, 
adnabuwyd yn lleol fel Gwaith y Blac, reit ar ffin ogleddol y 
Maes Glo. Maent hefyd yn cofio blas hyfryd y berw dŵr dyfai 
yn nyfroedd pur y ffos. Yn anffodus diflannodd popeth drwy i’r 
rheilffordd gael ei throi yn “Llwybr (cyhoeddus) y Glowyr” ac i 
ddwy domen wastraff Brynhenllys lithro ar draws popeth i’r 
Twrch o ganlyniad i’r cloddio yng ngwaith glo brig y Palleg, 
uwch eu pennau. 

 
Pwll y Gored ar yr afon Twrch 

PWLL Y GORED AR YR AFON TWRCH 
Mae ail gored Glofa Brynhenllys yn is i lawr yr afon ac yn para 
i fodoli gan ei bod yn llawer mwy ei maint. Mae’r pwll dwfn o 
ddŵr sy’n gysylltiedig â hi hefyd wedi goroesi, sef “Pwll y 
Gored”, oedd mor boblogaidd, un amser, i nofwyr ieuainc yr 
ardal, yn enwedig i drigolion Ystradowen. Mae’n drueni mawr 
fod mwy nag un cyfeiriad yn cael ei wneud y dyddiau hyn i 
“Bwll Agored” ar Twitter. 

Roedd y ffos, gychwynnodd o du cefn y gored, yn 
gampwaith peirianyddol. Llifodd gyntaf rhwng yr afon a lein y 
Blac (lle mae darnau ohoni yn bodoli o hyd) cyn mynd ymlaen 
trwy dwnnel a phibell o dan y lein, heibio i res o dai, ar draws 
Nant Waunlwyd ac ymlaen i olwyn / rhod y lofa. Roedd ambell 
i ddrws trap, wedi eu gwneud o goed yn y rhan yma o’r ffos ac 
yn anffodus boddwyd tri phlentyn (gan gynnwys dau frawd) o’r 
tai cyfagos, wrth iddynt syrthio trwy drap oedd a phren pydredig 

CWMTWRCH
(gwelir t.26 Twenty 20 Memories, Hywel Gwyn Evans). 

Mae yna hefyd goredau eraill, ac o leiaf darn o un ffos, yn 
para yn y cwm: yn is i lawr yr afon o Frynhenllys ond mae eraill 
wedi diflannu. Daeth dynion, oedd yn gweithio i Gyngor Sir 
Gaerfyrddin, ar draws un ffos, yn y Felin Fach, oedd yn arwain 
at yr hen felin wlân oedd yno 200 o flynyddoedd yn ôl. Ac ar 
dudalen 2 o Twenty 20 Memories mae’r diweddar David 
Llewelyn Davies yn son am ei dad yn cyfeirio at y gored oedd 
y tu cefn i dafarn y George IV a’i feeder yn cludo dŵr i lofa 
fechan y tu cefn i orsaf Gŵys. 

Llai na hanner milltir i lawr y cwm oddi yno mae cored fawr 
Tro’r Gleien a’i ffos hi fwydodd Gwaith Alcam Cwmtwrch Isaf 
(o dan yr enw Gilwen ac wedyn Phoenix) yn gyntaf ac wedyn 
Gwaith Priddfeini (Bricks) y Gurnos, cyn dychwelyd ‘r afon. 
Roedd y ffos yn eithriadol o syth gan iddi ddilyn llwybr 
dramffordd (geffylau) Edward Martin, sef llwybr heol fawr yr 
A4068 heddiw. Dim ond y darn olaf ohoni sydd wedi goroesi a 
hynny, yn danddaearol, heibio i ffrynt hen gapel Bethel, 
Glantwrch. 

Ac yn olaf, y mwyaf a’r pwysicaf o goredau’r Twrch yw’r rhai 
anferth sydd i lawr yn y Gurnos, y tu cefn i le’r oedd hen 
sinema’r Capitol. Y man gorau i’w gweld yw’r bont sy’n croesi 
heol y B4599 ar Heol y Gurnos. 

Mae’r draphont ddŵr sy’n cludo Camlas Cwmtawe dros y 
Twrch yn dyddio nôl i ddiwedd y cyfnod 1794-98 ac mae pont 
gyntaf y rheilffordd i flynyddoedd cynnar ail hanner y 19eg. 
Heol fawr yr A4067 sy’n cysylltu Aberhonddu ag Abertawe, ac 
ymlaen i’r Mwmbwls, sy’n dilyn honno heddiw. A nhw, yn fwy 
na dim, agorodd gymunedau, pentrefi a diwydiannau dau gwm: 
y Twrch a’r Tawe, allan i’r holl fyd. 

Hywel Gwyn Evans, Gorffennaf 2022 

 
LLWYDDIANNAU 
Llongyfarchiadau mawr i Cai Shannon, mab Andrew a Rhian 
Shannon, Ystradowen, ar ei ethol yn brif fachgen Ysgol Gyfun 
Ystalyfera. Llongyfarchiadau gwresog hefyd i Tirion Bevan, 
merch Mark a Rhian Bevan, ar ei hethol yn ddirprwy brif ferch. 
Pob hwyl i chi ar eich gwaith. Mae rhywbeth yn y dŵr yn 
Ystradowen! 

Llongyfarchiadau i Connor a Curtis Davies, efeilliaid Gill ac 
Andrew Davies, Teras y Rheilffordd, ar ennill eu graddau meistr 
a graddio ar yr un diwrnod - tipyn o gamp! 

 
MARWOLAETHAU 
Trist iawn oedd clywed am farwolaethau Mrs Doreen Jones, 
Heol Daniel a Mr David Thomas, Gwernant.  

Collwyd un y mae cof annwyl amdano yn yr ardal, sef Gary 
Samuel: ‘Gary Sam’. Yn wreiddiol o Riwfawr, chwaraeodd i dîm 
rygbi Caerdydd am ddegawd rhwng 1965 a 1976, gan chwarae 
112 gêm i’r tîm cyntaf a sgorio 13 cais. Cydymdeimlwn â’i 
wraig, Bethan, a’i fab, Rhodri.  

CWMLLYNFELL
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Gary Samuel. Llun BBC 

ATGOFION 
Ysgrifenwyd y penillion hyfryd isod gan un o feibion y pentref 
a symudodd oddi yma i’r Gogledd flynyddoedd yn ôl, ar ôl iddo 
weld lluniau o’r newidiadau. 

Edrych ‘Nôl  

Cwmllynfell a’i greithiau’n cilio  
Calch yr amgylchfyd inni’n glo 
Y Mynydd Du a’i foelydd llwm  
A rhediad yr afon i lawr y cwm 

Hen bont y station wedi mynd ers tro 
Ddaw sŵn trên ddim mwyach drwy’r fro  
Yr esgid a’r hoelion nawr yn fud 
Dyna fel mae e gyda newid byd 

Y Welfare Hall wedi mynd ers tro 
A Neuadd y Pentre i’w gweld yn y fro 
Hen golofn Watcyn Wyn yn dal ar y sgwâr  
Atgofion hyfryd o luniau gyda’m chwaer. 

 Eric G. Howells  

HANES DIDDOROL Y PARCHEDIG T. MAFONWY DAVIES 
Mae rhywbeth yn nhir ein hardal fach ni sydd wedi magu nifer 
o feirdd a llenorion amlwg. Daw tri ohonynt i’r cof yn syth, sef 
Watcyn Wyn, Ben Davies a Dyfnallt Owen. Enillodd Watcyn 
Wyn a Ben Davies y Goron a’r Gadair yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol, ac enillodd J. Dyfnallt Owen y Goron a 
swyddogaeth Archdderwydd. Roedd y tri ohonynt hefyd yn 
weinidogion uchel eu clod. Dylem ychwanegu pedwerydd enw 
at y drindod, un a aeth yn angof, sef y Parchedig Thomas 
Mafonwy Davies (1861-1931). Trydydd mab Mr a Mrs Davies, 
Coedcae, oedd Mafonwy. Dim ond ychydig lathenni a nant fach 
oedd rhwng ei fan geni ef a man geni Watcyn Wyn a Ben 
Davies, a anwyd ill dau yn Fferm Ddolgam. Roedd Mafonwy’n 
gyfaill i Ben Davies yn yr ysgol, aethant yn eu blaenau i weithio 
gyda’i gilydd yn y pyllau a chynhaliwyd eu cyfeillgarwch ar hyd 
eu bywydau.  

Pan oedd yn bedair ar 
bymtheg, gadawodd 
Mafonwy’r ardal er mwyn 
gweithio yn Sgiwen, a 
daeth ei ymroddiad yn yr 
Ysgol Sul ag ef at sylw 
gweinidog lleol, Dr. Lloyd 
Morgan. Cafodd ei annog 
i bregethu mewn 
gwasanaethau lleol, a 
deunaw mis yn ddiwedd-
arach, dechreuodd gwrs 
gweinidogol dan 
arweiniad Watcyn Wyn yn 
y Gwynfryn, Rhydaman. 
Un ar hugain oed oedd ar 
y pryd ac wedi gorffen 
yno, aeth ymlaen i Goleg 
y Drindod. Cafodd ei 
ordeinio yn 1889 ym 

Mlaenafon ac arhosodd yno am ddeng mlynedd. Yn 1900 
derbyniodd alwad i Eglwys Capel Uchaf (Solfach) ac arhosodd 
yno am ddeng mlynedd ar hugain tan iddo ymddeol yn 1930. 
Roedd y dynfa i ddychwelyd i’w fro enedigol yn gryf, a 
dychwelodd i fyw gyda’i unig frawd, Samuel, yn Fferm 
Brynbrain. 

Roedd yn feistr ar y mesurau caeth a rhydd ac yn ysgrifennu 
rhyddiaith hefyd. Dengys ei gyfrol ‘Caniadau Mafonwy’ ei 
ddawn fel bardd. Llwyddodd i gwblhau nifer o orchestion, gan 
iddo ennill y Goron deirgwaith - yn Eisteddfod y Rhondda yn 
1894, Casnewydd yn 1897, ac Aberpennar yn 1905. Daeth yn 
ail yng nghystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Llandudno, ond 
mae’n siŵr nad oedd y briw’n rhy boenus gan mai ei gyfaill 
mynwesol, Ben Davies, a gipiodd y wobr y flwyddyn honno. 
Aeth ymlaen hefyd i ennill y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 
Corwen yn 1893 ac yn Abertawe yn 1895. 

Daeth ei bryddest yn y tri uchaf yn Eisteddfod Genedlaethol 
Llandudno, 1896, ac ynddi mae ei ffydd gadarn yn amlwg. 
Cyhoeddodd hon ei hun ac mae ei rhagair iddi’n agor cil y drws 
ar ei gymeriad. Ynddo, mae’n cyfarch y darllenydd yn 
uniongyrchol, ac yn defnyddio’r ffurf anffurfiol ‘ti’. Tybed a allwn 
weld tinc o hiwmor yn y darn hwn, gan ei fod yn dweud mai 
cyhoeddi’r bryddest ei hun oedd yr unig ffordd iddo “gael 
rhywbeth am fy llafur” a dyfynna’r feirniadaeth o’r bryddest: 
“Pryddest dda, yn gwella tua’r diwedd”. Er hynny, dywed y 
beirniad hefyd, “Yr oedd y bardd yn ymresymwr cryf, a’i 
gyfansoddiad yn gyfoethog o feddwl”.  

Yn un o brif Dderwyddon yr Eisteddfod, fe’i dilynodd yn 
ffyddlon, gan ei cholli unwaith, yn 1930, oherwydd afiechyd, yn 
fuan cyn ei farwolaeth. Er i’w enw gael ei drafod ar gyfer yr 
Archdderwydd, ni ddaeth yr anrhydedd honno i’w ran.  

 
Er hynny, roedd yn amlwg bod parch mawr ato a phan fu farw 
yn Fferm Brynbrain, Ddydd Nadolig 1931, yn 71 oed, a’i gladdu 
maes o law ym Mynwent Cwmllynfell, ysgrifenwyd amdano: 

“Llanwyd cyfrol gyrfa bywyd, 
Proffwyd Duw, a’r swynol fardd,  
Ni chawn glywed llais ei ysbryd 
Mwy yn traethu’r genined hardd,  
Mae Mafonwy ’nghwmni’r Ceidwad 
Nerthodd ar y maes cyhyd,  
I bregethu grym y Cariad 
O bulpudau Temlau’r byd.” 

Mae’n bryd i ni gofio am y bardd, llenor a gweinidog 
amryddawn hyn wrth ganmol mawrion ein bro. Mawr oedd ei 
gyfraniad i’w gyfnod, fel y nodwyd ar daflen ei wasanaeth coffa: 
“Efe oedd gannwyll yn llosgi ac yn goleuo”. 

Diolch i Mr Jeff Rees a Nia Cole Jones am gasglu’r wybodaeth 
wreiddiol.  
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Gobeithio y cawsoch amser da dros yr Haf. Ar ddechrau Awst 
bum ynghlwm wrth y teledu yn gwylio’r gemau’r Gymanwlad 
a’r Eisteddfod Genedlaethol. 

Yr oedd Lewis Fraser, ŵyr Moyra a Barrie Jones, Waun 
Penlan wedi cael ei ddewis i oifad yn y ras Pili Pala 50m a 
100m. Mae Lewis yn ymarfer yn y Pwll Nofio Cenedlaethol yn 
Abertawe ac yn astudio ym Mhrifysgol Cymru, yr un ddinas. Ar 
y dydd Mercher fe es ifyny i Dregaron i’r Eisteddfod a chwrdd 
gydag aelodau Cymdeithas Edward Llwyd, yn enwedig Rhys 
a Mary Thomas. Gwahoddwyd Rhys i gynllunio a saernïo’r 
Gadair Eisteddfodol a’i haddurnodd gyda darnau pren deri du 
o Gors Caron gerllaw. Ni chefais amser i fynd i’r pafiliwn ond 
treuliais ychydig oriau yn y Babell Len a chrwydro’r maes ac 
ymweld â nifer fawr o bebyll a gwrando ar yr holl weithgarwch. 
Trwy lwc, fe es a sach sbâr oherwydd prynais bum llyfr! 
Diwrnod i’r Brenin! 

CAPEL Y BARAN 
Pleser oedd croesawu’r naturiaethwr Dewi Lewis unwaith eto 
i’n harwain. Yn ôl ei arfer cawsom bregeth rymus ar y testun 
“Iesu’r bugail da”. Cofiaf i’r diweddar Arwyn Davies, fferm y 
Cwm, oedd ag arosfa ar Fynydd y Gwair, ddweud fod 
gwahaniaeth rhwng bugail ac un sydd yn cadw defaid. Un o 
ddamhegion mwyaf cyfarwydd yr Iesu yw’r “Ddafad Golledig”. 
Un o nodweddion defaid yw’r awydd i grwydro a gadael 
diogelwch y praidd. Mae Handel yn ei Oratorio “Meseia” mewn 
darn hyfryd yn datgan “All we like sheep have gone astray”. 
Ysbrydolodd dameg Iesu Ira Sankey i gyfansoddi’r gân gospel 
“The ninety and nine” ac i Ieuan Gwyllt ei gyfieithu i’r Gymraeg. 
Dyma un o’r pum pennill: 

Yr oedd cant namyn un 
o’r praidd mewn hedd, 
Dan ofal y Bugail o hyd; 
Ond aeth un ar goll, 
gan grwydro ymhell, 
A gadael y gorlan glyd; 
Draw, draw i’r mynyddoedd 
a’r anial maith, 
Heb Fugail, heb gysgod, 
na phorfa chwaith. 

Diolch i Dewi am bregeth ysbrydoledig ac i’r defaid newydd eu 
cneifio ar y mynydd tu allan a’u brefiadau’n porthi’r bregeth. 

Braf bob amser yw cael ein harwain gan y Prifardd Einir Jones, 
Rhydaman, a fu mor garedig a newid trefn ei Sul ar fyr rybudd 
i lanw bwlch. Pregethodd gyda dogn o hiwmor ar ddameg y 
weddw dlawd a oedd yn ceisio cyfiawnder gan farnwr 
anghyfiawn. Onid dyna y mae tlodion ein cymdeithas heddiw 
yn erfyn amdano, sef y wraig a’r fam yn gorfod dewis eating or 
heating, tra bod cwmnïoedd ynni enfawr pwerus yn gwneud 
elw anfoesol. Ateb Liz Truss y ferch a fydd, yn ôl rhai, yn Brif 
Weinidog yn Lloegr yn helpu’r tlawd trwy dorri trethu. Efallai 
dyle rhywun ddweud wrthi nad yw’r tlodion yn talu trethu! Daeth 
Mrs Truss i’r amlwg yn 2006 oherwydd iddi gael ‘affair’ am 
ddeunaw mis gydag aelod seneddol o’r un blaid. Nid yw’r 
cyfoethog a’r pwerus yn godinebu bellach; maent wedi eu 
parchuso i fod mewn ‘perthynas’ (in a relationship). Un peth 
mae dyfal barhad y weddw yn y ddameg yn ein dysgu yw bod 
rhaid codi llais yn erbyn anghyfiawnder a pharhau i wneud 
hynny. Cofiwn yr arwyddair ar arfbais yr hen sir Forgannwg a 
ddiddymwyd yn 1974, sef “A ddioddefws a orfu”. Ac o feddwl 
am y geiriau yna, mor briodol yw’r cais unwaith eto i gael 
pardwn brenhinol i Dic Penderyn a grogwyd ar gam yn 1831 
wedi’r terfysg ym Merthyr. Ei eiriau olaf wrth gael ei grogi oedd 
“O Arglwydd dyma gamwedd”. Gyda llaw, tyddyn bach i’r 
dwyrain o Port Talbot yw’r Penderyn sydd yn ei enw. 

RHYDYFRO
Ym Medi - Oedfa Ddiolchgarwch o dan ofal y Parchg Meirion 
Evans, Hydref – Y Brawd Gareth Hopkin, Tachwedd - y Brawd 
Jeff Reed, Rhagfyr - Llithiau a Charolau. Bydd pob oedfa am 
2.30 p.m y Sul cyntaf o’r mis. Croeso cynnes i bawb. 

 

 
DATBLYGIAD MAES PENTREF 
Mae’n debyg bod cynnig wedi cael ei rhoi gerbron Cyngor Sir 
Castell-nedd Port Talbot i greu safle cymunedol, gwyrdd, 
newydd fydd yn ganolbwynt i Bontardawe. 

 
Dwedodd pennaeth adnewyddu ar ran y Cyngor ei fod yn 
gynllun hynod ddeniadol a byddent yn falch i’w gefnogi. 

Awgrymwyd lleoli’r ardal wyrdd gymunedol rhwng hen glwb 
nos Mama’s a’r afon Clydach Uchaf, ar hen safle Riverside 
Motors gynt. Ar hyn o bryd, mae’r lleoliad yn llawn planhigion 
ymosodol, ymledol ynghyd â sbwriel sy’n cael eu taflu yno gan 
lygru’r safle. 

Byddai’r ardal yn lleoliad i ymlacio a mwynhau gyda 
golygfeydd o’r afon, y gamlas a’r bont ddŵr. Hefyd, gellir cynnal 
achlysuron cymunedol fel ffeiriau yno. 

Ar ôl clirio’r ardal o’r tyfiant yma byddai cyfle i blannu amryw 
o blanhigion i ddenu gwenyn a hyrwyddo bioamrywiaeth yr 
ardal hefyd. 

Mae’r cynnig hwn wedi cael cefnogaeth 30 o fusnesau lleol 
erbyn hyn. 

Os ydych am gefnogi’r prosiect, mae yna gyfle i chi wneud 
wrth arwyddo ffurflenni yng Nghanolfan y Celfyddydau, y 
Ganolfan Treftadaeth, Canolfan y ‘Cross’ neu Village Cards 
and Gifts. 

Fel bydd y prosiect yn mynd yn ei flaen, bydd anogaeth i’r 
gymuned leol drafod a chyfrannu i’r cynllun a bydd grŵp 
gweithredol yn cael ei ffurfio i helpu cynnal a chadw’r safle. 

Mae hwn yn gyfle i’r gymuned fod yn rhan o gynllun i greu 
lleoliad atyniadol ac unigryw yng nghanol y dref a fydd yn llesol 
i bawb a hefyd o fudd i’r cenedlaethau i ddod. 

CYMDEITHAS GEFEILLIO PONTARDAWE 
Dathlodd y Gymdeithas Gefeillio ddiwrnod Bastille (diwrnod 
cenedlaethol Ffrainc) trwy gael barbeciw, picnic a gemau yn y 
Riverside ar brynhawn Sul, 17 Gorffennaff. Daeth llai nag arfer, 
a hynny oherwydd y tywydd crasboeth. Serch hynny, roedd y 
cysgod yn help i leddfu’r gwres a chafwyd amser da. 

 

PONTARDAWE
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Y GANOLFAN DREFTADAETH 
Yn ystod a misoedd diwethaf, mae’r Ganolfan Dreftadaeth ym 
Mhontardawe wedi bod yn llawn bwrlwm. 

Roedd y neuadd yn ddeniadol iawn gyda’i stondinau ‘pop-
up’ a’u naws Fictorianaidd yn wledd i’r llygaid. Yno hefyd roedd 
y ffenestr lliw o Eglwys All Saints yn ganolbwynt trawiadol iawn. 
Adeiladwyd a gorffennwyd y ffenestr gan yr arbenigwr yn y 
maes, sef Jon Harris, ym mis Mai eleni. 

Mae’r holl adeilad wedi bod yn fwrlwm o weithgareddau 
gyda chyfarfodydd grwpiau lleol, boreau coffi, marchnadoedd 
crefft fisol ac arddangosfeydd amrywiol. 

Fel rhan o Ŵyl Celf a Chrefft y Bannau, cynhaliwyd naw 
diwrnod o weithgareddau ‘Big Skills’ ym mis Gorffennaf gan 
grwpiau ac unigolion. Profodd yn achlysur arbennig o 
lwyddiannus gan ddenu llu o bobol i brofi a dysgu sgiliau 
newydd mewn amryw o grefftau. Edrychwch allan am ein 
diwrnodau crefft yn y dyfodol! 

Yn ystod Gorffennaf cynhaliwyd arddangosfa ardderchog 
gan Grŵp Celf Pontardawe yn addurno’r Ganolfan ac yn ystod 
penwythnos yn ystod mis Awst, roedd dathliadau Gŵyl 
Pontardawe. Cynhaliwyd arddangosfa fach o waith Gordon 
Grattidge a fu’n garedig iawn wrth gyflwyno’r holl elw i helpu 
gyda chynhaliaeth y Ganolfan. 

Ym mis Medi bydd arddangosfa ffotograffiaeth arbennig yr 
amryddawn Carl Ryan o ‘Black Planet Photography’. 

Bydd arddangosfa yn ystod mis Hydref o waith ‘glass and 
sardine cans’ gan yr hynod dalentog yr arbenigwraig mewn 
gwydr, Jane Carpenter. 

Mis y Cofio bydd Tachwedd fel yr arfer. Bydd Mike Fuller yn 
ein helpu i gofio’r rhai a rhoddodd eu bywydau yn ystod 
rhyfeloedd. 

Hwre! Bydd Gorymdaith Siôn Corn yn dychwelyd i 
Bontardawe fis Rhagfyr eleni ar ddydd Gwener yr ail o Ragfyr! 
Ar ôl yr orymdaith, bydd Siôn Corn yn y Ganolfan i gwrdd â 
phlant a rhieni yn ei ‘grotto’. Croeso cynnes i bawb! 

GŴYL PONTARDAWE 
Cynhaliwyd gweithgaredd amrywiol mewn sawl man ym 
Mhontardawe dros benwythnos 19-21 Awst. Golygfa hardd 
oedd y dawnswyr o Wcrain o flaen y Ganolfan, fore Sadwrn, 
20 Awst. 

 
EICH BARN AR DDYFODOL EIN CYMUNEDAU 
Oes gennych chi ddiddordeb mewn ble mae datblygu’n 
digwydd yn eich cymuned? 

Dyma eich cyfle i fod yn rhan o lunio dyfodol Castell-nedd 
Port Talbot! 

Yn ddiweddar fe wnaethon ni wahodd datblygwyr, 
tirfeddianwyr a phreswylwyr i gyflwyno tir ar gyfer datblygiadau 
newydd, i’w ailddatblygu yn y dyfodol, neu i’w ddiogelu, sef 
‘Safleoedd Ymgeisiol’ y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid. Nawr 
rydyn ni am glywed eich barn ar y safleoedd a gyflwynwyd. 

Efallai byddwch chi am ddangos eich cefnogaeth ar gyfer 
safle, cynnig gwrthwynebiad neu wneud sylw. Os teimlwch fod 
darn o’r jigsô ar goll yn eich cymuned... rydyn ni eisiau clywed 
gennych chi erbyn 22 Medi 2022! 

Ewch i: https://www.npt.gov.uk/cs?lang=cy-gb i gael rhagor 
o wybodaeth a/neu i roi eich barn. 

 
GŴYL FLODAU PONTARDAWE 
Cynhaliwyd Gŵyl Flodau yn Eglwys Sant Pedr, Pontardawe ar 
benwythnos ganol Awst eleni am y tro cyntaf ers 2019 
oherwydd y pandemig. Mae'n cyd-redeg â'r Ŵyl Gerddorol ym 
Mhontardawe a chynhaliwyd yn flynyddol ers degawdau. 

Dewiswyd thema gwahanol yn flynyddol. 
Ond, newidiwyd bywydau yn aruthrol yn sgil cyfyngiadau 

covid ac roedd yn gyfle i bobol ailfeddwl am yr hyn oedd yn wir 
bwysig yn eu bywydau. 

Yn sgil yr amseroedd anodd hyn, thema'r Ŵyl Flodau eleni 
oedd "Dathlu Bywyd a Diolchgarwch". 

 
Roedd pob ffenestr a chornel o fewn yr eglwys hardd hon yn 
cynnwys arddangosfeydd o flodau a thyfiant naturiol. Aelodau 
a swyddogion yr eglwys fu'n brysur yn eu creu er mwyn 
adlewyrchu'r themâu. 

Dyma rhai enghreifftiau o'r themâu: Cerdded drwy'r 
Goedwig, Coginio Cartref, Arddangosfa Pantri, Y Gwasanaeth 
Iechyd, Gwau, Garddio, Addurno Cartref, Cyfarfodydd Zoom, 
y Defnydd o Dechnoleg a Goldies Cymru. 

Noddwyd pob arddangosfa gan fusnesau, teuluoedd ac 
unigolion lleol oedd am goffáu anwyliaid.  

 



13

Y TABERNACL 

RUTH A NAOMI 
Bendithiwyd ein gwibdaith flynyddol i’r Mwmbwls ar 14 
Gorffennaf gyda thywydd hyfryd. Ac er nad aethom ymhell, 
hawdd oedd dychmygu ein bod ar y Cyfandir wrth fwynhau 
pryd o fwyd dan ymbarél wrth ochr y môr yn Ystumllwynarth. 
Gwnaeth pawb fwynhau, a diolch i Gillian am drefnu. 

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau mawr i Siwan Davies, wyres  Margaret 
Davies a Helen McDuff ar ennill gradd dosbarth cyntaf mewn 
Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth. 
Hefyd pob un o wyrion ac wyresau aelodau’r Tabernacl ar eu 
llwyddiant yn Arholiadau’r Haf yma. Pob dymuniad da iddynt 
i’r dyfodol. “Ymlaen mae Canaan!” 

YR ADEILAD 
Wedi’r holl waith atgyweirio allanol a wnaethpwyd ar wal flaen 
y Capel yn 2021 i atal y dŵr rhag dod mewn, testun llawenydd 
i bob un ohonom yw gweld y cyntedd wedi ei ail beintio, ac ar 
ei newydd wedd, a’r coving ar gefn y galeri nôl yn ei le. 

GWASANAETHAU 

MEDI  
  4: Y Parchg Clive Williams (Cymundeb) 
11: Y Brawd Rhodri Phillips Capel Soar (Cyrddau Mawr) 
18: Y Parchg Clive Williams  
25: Y Brawd Rhodri Phillips 

SOAR 

PREGETHWYR MEDI 
  4: Yr Athro Daniel G. Williams 
11: Mr Rhodri Phillips (Tabernacl yn ymuno) 
18: Mr Rhodri Phillips 
25: Miss Lynne Harries 

PREGETHWYR HYDREF 
  2: Y Parchg Lona Roberts 
  9: Y Parchg Pam Cram 
16: Y Parchg Huw Francis 
23: Mrs Sian Anthony 
30: Mrs Margaret Jones 

Yn ystod mis Awst treuliodd dwy o’n haelodau, sef Mrs 
Margaret Pritchard a Mrs Sylvia Gibbs gyfnodau byr yn yr 
ysbyty. Da yw adrodd fod y ddwy ohonynt adref ac yn parhau 
i wellha ac rydym yn dymuno pob bendith iddynt i’r dyfodol. 

 

SWYDD NEWYDD 
Llongyfarchiadau i Rhiannon Hammond Pugsley ar ei 
phenodiad fel Uwch-ddarlithydd Cymraeg ym maes Addysg 
Gychwynnol Athrawon ym Mhrifysgol Abertawe. 

Yn Ysgol Gyfun Ystalyfera roedd yn Bennaeth Cynorthwyol 
ac yn Gydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

Mae Rhiannon yn aelod ffyddlon o’r Capel, lle mae’n 
Athrawes Ysgol Sul. 

Dymunwn yn dda iddi yn ei swydd newydd. 

CRICED 
Ar hyn o bryd mae Gwenan, merch Elizabeth a Kim Davies yn 
mwynhau ei hail dymor fel cricedwr proffesiynol gyda 
Birmingham Phoenix. 

Mae gan y tîm linell fatio gref, felly mae’n annhebygol y bydd 
Gwenan yn cael cyfle i fatio, ond mae’n profi ei gwerth i’r tîm 
trwy ei maesu arbennig a’i chyflymder a’i hystwythder o 
gwmpas y cae. 

Er ei bod wedi symud i Birmingham i fyw, mae’n parhau’n 
Bennaeth criced merched Ysgol Amwythig, ac maen nhw’n 
gefnogol iawn iddi yn ei gyrfa criced. 

YR ALLT-WEN

CHWAEROLIAETH 
Mae Dosbarth Rhannu Sgiliau Clydach wedi bod yn gwneud 
teganau meddal, clustogau a chwiltiau. 
Daeth Jill Jones a nifer o gwiltiau bach y mae wedi bod yn ei 
gwnïo i’ w dangos yn y Chwaeroliaeth. Gwerthfawrogodd y 
Chwiorydd y cyfle i’w gweld. Bydd y cyfan yn cael eu rhoi i 
deuluoedd o’r Wcráin sydd wedi cyrraedd Cymru. Syniad 
clodwiw iawn. 

GWELLHAD BUAN 
Dymunwn adferiad buan iawn i Rhydwen James, sydd wedi 
derbyn llawdriniaeth ar ei chlun. Hefyd cofiwn am Iris Walker 
sydd wedi derbyn llawdriniaeth ar ei phenglin. 

CYDYMDEIMLAD 
Yn 94 mlwydd oed bu farw Bill Jones, Lon y Wern, aelod o un 
o hen deuluoedd yr Allt-wen, gŵr y ddiweddar Ruby, tad 
Stephen ac ewythr Gaynor a John, ac Angela a Meirion. 
Bu’n gweithio am flynyddoedd lawer yng Ngwaith Dur Felindre. 

Ar ôl salwch hir a ddioddefodd yn ddewr bu farw Roger 
Hanford yn 69 mlwydd oed, mab Moyra a’r diweddar Eddie 
Hanford, Heol Gwyn, gŵr Barbara a thad Martin a Clare. 

Am flynyddoedd bu’n gweithio o’i swyddfa yn East Side 
Insurance ar y Cross ym Mhontardawe. 

Yn 87 mlwydd oed, ar ôl tostrwydd hir hunodd Mary Jones 
yn dawel yng nghwmni ei theulu. Gweddw’r Parchedig Ddr 
Vivian Jones, mam Anna a Heledd a mam-gu Lowri, Samuel, 
Dyfan a Manon. 

Roedd Mary yn berson serchus, poblogaidd iawn, llawn 
sbort a sbri, yn barod ei chymwynas bob amser ac yn wraig 
gefnogol iawn i Vivian am 62 mlynedd. 

Yn enedigol o Drebannws, addysgwyd yn Ysgol Gynradd y 
pentref, Ysgol Ramadeg Pontardawe a Choleg Prifysgol 
Bangor lle graddiodd gyda gardd dosbarth cyntaf yn yr 
Hebraeg. Hefyd roedd yn adnabyddus iawn fel cyfeilydd 
penigamp. 

Yn athrawes o ran ei galwedigaeth bu’n dysgu yn Ysgol 
Gynradd Rhos am flynyddoedd. Hefyd gwerthfawrogwyd ei 
chyfraniad hael fel athrawes Ysgol Sul yn y Capel. 
Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda’r teuluoedd hyn yn eu 
hiraeth. 

TAITH I’R EISTEDDFOD 
Teithiodd llawn bws Cymdeithas Gymraeg Treforys i’r 
Eisteddfod yn Nhregaron ac yn ei plith rhai o ferched hawddgar 
Cwmtawe. Dyma nhw gyda’r ‘dyn ei hun’ Dafydd Iwan ar y 
maes. 

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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Ar ddydd Sadwrn, 25 Mehefin daeth teulu a ffrindiau at ei gilydd 
i ddathlu pen-blwydd Irene Jones, Cefn-parc-uchaf, Bwlch y 
Gwynt yn 70 oed. Cynhaliwyd parti yng Nghlwb Criced 
Ynystawe. 

 
Yn y llun gwelir Irene a’i gwr Dewi ynghyd â’u plant Nerys, 
Eifion a Huw a’r wyrion. 

PEN-BLWYDD ARBENNIG 
Llongyfarchiadau i Nesta Hopkinson (Jewell) ar ei phen-blwydd 
yn 80 oed nol ym mis Gorffennaf. Yn wraig i’r diweddar Brian, 
mae’n fam i Danielle a Maria, yn fam-gu a chwaer i Audrey 
(James). Pob dymuniad da iddi. 

YMWELIAD 
Yn ystod gwasanaeth boreol ym Mhantycrwys ar ddiwedd 
Gorffennaf roedd yn bleser croesawu Mrs Candy Dixey o Dde 
Affrica. Roedd hi a’i gwr Norman yn ymweld â’i mab Mark a’r 
teulu. Mae Mark yn briod â Cerys, wyres Heulwen Evans 
(George) ac roedd hi wedi dod i’r Cwrdd gyda’i mam yng 
nghyfraith ynghyd â’i merch, Lyra. Roedd yn hyfryd cael eu 
cwmni. 

SIOE GERDD 
Eto eleni roedd Catrin James, 
Heol y Mynydd, Craigcefnparc 
a Carys Morgan, Waun Sterw, 
Rhyd-y-fro yn perfformio ar 
lwyfan Canolfan y Celfyddydau, 
Pontardawe ym mis Gorffennaf 
yn y sioe gerdd Chitty Chitty 
Bang Bang. Profiad gwych 
mae’n siŵr. 

FIRST STRIKE 
Llongyfarchiadau i Angharad James, Heol y Mynydd ar lwyddo 
ennill Gwregys Du yn Karate. Mae’n cael ei hyfforddi yng 
Nghlydach gan Anthony Evans yn First Strike. 

 

CRAIG CEFN PARC
 

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Charlotte Richards a Josh Williams ar 
enedigaeth eu plentyn cyntaf, Jade Jean. Mae Jade fach wedi 
dod â hapusrwydd mawr i’w theulu yn Rhos a Chilmaengwyn. 

PENBLWYDD ARBENNIG 
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Mrs Rita Davies, Lôn 
Catwg, Gelli-nudd ar ddathlu ei phenblwydd yn 90 oed yn ystod 
mis Awst. Derbyniodd nifer fawr o gardiau, negeseuon ac 
anrhegion gan deulu, ffrindiau a chymdogion a chafwyd sawl 
dathliad i nodi’r garreg filltir arbennig hon.  

MARWOLAETH 
Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Mrs Mary Jones, gynt 
o Waun Daniel, gwraig y diweddar Barchg Vivian Jones, mam 
Anna a Heledd a mamgu Lowri, Samuel, Dyfan a Manon. Bu 
Mary yn dysgu am gyfnod yn Ysgol Gynradd y Rhos ac roedd 
yn uchel ei pharch yno ac yn y gymdogaeth. Cydymdeimlwn 
â’r teulu yn eu profedigaeth. 

AFAL Y GRAIG 
Cynhaliwyd Gŵyl Seidar ddechrau mis Awst, ar dir rhwng Rhos 
a Fforestgoch, gŵyl a ddisgrifiwyd gan y trefnwyr fel llwyddiant 
ysgubol a bwriedir trefnu gŵyl debyg yn y dyfodol. 
Llongyfarchiadau i’r trefnwyr am eu mentergarwch. 

EBENESER, RHOS, 1883-2022 
Bychan iawn oedd poblogaeth Plwyf Cilybebyll, Cwmtawe yn 
ystod y 19eg ganrif nes iddynt agor glofeydd yr hen Primrose, 
Bryncoch a Chefn Celfi. Roedd rhan fwyaf o’r boblogaeth naill 
ai’n gweithio yn y pyllau glo neu ar y ffermydd lleol. Yr unig 
ganolfan crefydd yn y plwyf oedd Eglwys Cilybebyll, a hon wedi 
sefyll ers canrifoedd. Y lle addoli cyntaf i’r Annibynwyr oedd ar 
yr Allt-wen mewn adeilad bychan tô gwellt a godwyd gan y 
trigolion yn ymyl y fan lle saif y capel presennol a dechreuodd 
pobl Rhos i fynychu Capel yr Allt-wen. 

Wrth i’r diwydiannau agor tyfodd poblogaeth Rhos. Bu’n 
galed ar aelodau deithio i’r Allt-wen yn y tywydd garw felly 
cawsant ganiatâd i brynu darn o dir, sef Rhos Brynhir, ar ffarm 
Cefn Celfi.  

 
 

Adeiladwyd y capel bach (uchod), sy’ nawr yn festri, ac fe 
gorfforwyd y Capel yn 1883. I ddechrau, bu o dan ofal y Parchg 
Rees Rees o’r Allt-wen a Mrs Rees ddewisodd yr enw 
“Ebeneser”. Agorwyd yr Ysgol Sul yn 1884 gyda 80 yn 
mynychu’r oedfaon. 

parhad ar y dudalen gefn 

RHOS A GELLI-NUDD
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SEREMONI GRADDIO 
Ar ôl aros blwyddyn 

oherwydd Cofid braf bod 
Rhiannon James a Sara 
Dafydd wedi cael eu 
seremonïau graddio yn yr haf 
yn Stadiwm y Principality, 
Caerdydd. Derbyniodd 
Rhiannon radd meistr mewn 
Newyddiaduraeth, a 
derbyniodd Sara radd meistr 
mewn Newyddiaduraeth 
Darlledu. Pob dymuniad da i'r 
ddwy ohonynt i'r dyfodol. 

Ar ol treulio cyfnod fel 
ymchwilydd ar raglen Dechrau Canu Dechrau Canmol mae 
Sara Dafydd bellach o flaen y sgrin fel Newyddiadurwr yn 
adran newyddion y BBC. Gwych iawn! Pob dymuniad da iddi.  

 

MUD FOR LIFE 
Yn ystod Gorffennaf cynhaliwyd ras Mud for Life ym Mharc 
Singleton, Abertawe i godi arian dros elusen gancr. Yn cymryd 
rhan oedd Lisa a Rhian, dwy ferch Meurig a Cheryl Jones, 
Rhydygwin, Rhiannon (merch yng nghyfraith) a’i phlant Megan 
a Beth. Cafodd pob un ohonynt lawer o hwyl. Da iawn wir! 

 
PRIODAS 
Ar ddydd Llun, 15 Awst 
cynhaliwyd gwasanaeth 
priodasol Nina Jackson a 
Richard (Dick) Hamer ym 
Mhantycrwys. Roedd y 
gwasanaeth yng ngofal 
Mr Gareth Hopkin a’r 
organydd oedd Mrs 
Janice Ball, Caerdydd, 
gynt o’r Graig. Mae Nina 
yn ferch i Eiri Mair 
Griffiths a’i gwreiddiau yn 
ddwfn ar y Graig. Yn 
ystod y seremoni canwyd 
“Anfonaf Angel” gan John Rhys Liddington, mab Gethin, y 
Gwas Priodas. Y Morwynion oedd Crista Hazell a Phoebe 
Gilbert. Teithiodd y gwesteion i’r Plough, Rhosmaen, Llandeilo 
am y brecwast priodas. Roedd yn achlysur bendithiol a hapus 
iawn. Mae Nina a Dick wedi ymgartrefu ers peth amser lan y 
“Banc” lle’r oedd teulu’r “Border Bach” yn byw. Dymunwn 
briodas hapus iddynt. 

CYDYMDEIMLO 
Ers y rhifyn diwethaf o’r Llais mae cymuned y Graig a 
Rhydypandy wedi eu bylchu fwy nag unwaith. Ar 26 Mehefin 
bu farw Ken Richards, Rhydypandy yn 80 oed. Roedd yn ŵr i’r 
ddiweddar Maureen ac yn dad i’r ddiweddar Heather a Maria. 
Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yn Salem lle’r oedd yn 

aelod a diacon ffyddlon a gweithgar. Roedd y gwasanaeth dan 
ofal y Parchg John Talfryn Jones a’r organyddes oedd Miss 
Rhian Harris. Claddwyd ym mynwent Salem. Coffa da 
amdano. 

Ar 16 Gorffennaf bu farw Janice James, Rhydypandy, yn 79 
oed. Yn wraig i Norman, a mam Karen a Keith, mam yng 
nghyfraith Kelvin a Sarah, mam-gu a hen fam-gu ac yn chwaer 
i Margaret. Roedd y gwasanaeth yn Salem lle bu Janice yn 
aelod a diacon ffyddlon. Y Parchg John Talfryn Jones oedd yn 
gwasanaethu a’r organydd oedd Mr Geraint Williams. 
Claddwyd ym mynwent Salem. Coffa da amdani. 

Ym Mhantycrwys ar 22 Gorffennaf cynhaliwyd gwasanaeth 
angladdol Eifion Williams, 74 oed, gynt o Fferm Tŷ Ucha’r 
Felin, Rhyd-y-fro, ochor arall y mynydd o Graig Cwm. Roedd 
bellach yn byw ar fferm Blaenant y Cadno, y Betws. Roedd y 
gwasanaeth yng ngofal Mr Gareth Hopkin a’r organyddes, Mrs 
Eiri Mair Griffiths. Claddwyd yn y Betws, yn breifat i’r teulu. 

Yn Amlosgfa Abertawe ar 19 Awst daeth teulu a ffrindiau at 
ei gilydd i ffarwelio â Joyce George, 89 oed, gynt o Heol 
Clydach, ond ers rhai blynyddoedd yng Nghartref Stryd Martin, 
Treforys. Yn wraig i’r diweddar Noel, roedd yn fam i Howard 
a’r ddiweddar Maureen, yn fam-gu a hen fam-gu, ac yn fam 
yng nghyfraith i Moira a Wayne. Mr Gareth Hopkin oedd yn 
gwasanaethu. Mae’r atgofion melys amdani a hedd i’w llwch. 

Fel cyd-aelodau Pantycrwys a ffrindiau yn y gymuned rydym 
yn cydymdeimlo gyda Vince ac Audrey James, Heol y Lon yn 
eu profedigaeth o golli brawd. Bu farw David John James, ar 
ol cystudd hir yn Glais House ar 17 Awst. Roedd yn 92 oed ac 
yn wreiddiol o Ynys y Darren, Ystalyfera. Roedd hefyd yn frawd 
i Moreen a’r diweddar Dillwyn. Rydym yn meddwl am y teulu 
oll yn eu colled a’u hiraeth. Cydymdeimlwn yn ddwys gyda 
Gareth ac Einir (Watts) Rees, Parc Kingrosia ar ol marwolaeth 
Catrin, merch Gareth, ar ol iddi boeni yn hir o salwch, a hithau 
ond yn ei 50au cynnar. Cofiwn fel aelodau a ffrindiau am y teulu 
yn yr amser anodd hwn. 

PYSGOTWYR O FRI 
Teithiodd Daniel Rees ac Osian Davies, dau gefnder i’r 
Iwerddon yn ddiweddar ar gyfer cystadleuaeth bysgota 
rhyngwladol (dan 18 oed) rhwng gwledydd Prydain. Cafodd y 
ddau eu dewis dros Gymru ddwy flynedd yn ôl ond methwyd a 
theithio oherwydd cyfyngiadau Covid. Hir yw pob aros ac yng 
Ngorffennaf cafwyd rwydd hynt a chyrraedd Cill Airne 
(Killarney). Y nod oedd 
dal cymaint o bysgod a 
phosib gyda wialen a 
phluen oddi ar gwch yn 
Llyn Léin. 

Mab Aled ac Elaine 
Rees, Clydach yw Daniel 
ac Osian yn fab i Alun a 
Dr Eleri Davies, Heol y 
Mynydd, Craig Cefn 
Parc, a’r ddau yn wyrion 
i John a Ray Rees, 
Rhyddwen. Tybed ydynt 
cystal bysgotwyr â’u 
tadcu? 

LLONGYFARCHIADAU NEL 
Graddiodd Nel Richards, Heol 
y Fagwr o Brifysgol Caerdydd 
mewn Cymraeg a 
Newyddiaduraeth. Ar ôl haf o 
weithio gyda BBC Cymru 
Fyw, bydd yn symud i 
Lundain ym Medi i weithio. 
Pob dymuniad da iddi. Mae 
Nel yn ferch i Sian a Gareth 
Richards ac wyres i Ray a 
John Rees, Rhyddwen. 
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PRIODAS 
Er bod Nebo yn Awst wedi cael cyfnod o wyliau, fe gafwyd 
priodas yno ar yr ugeinfed o’r mis. Hyfryd gweld dau yn 
dechrau eu bywyd priodasol yng Nghapel Nebo, sef Gemma 
Wilkins a Daniel Bell Williams, mab Mr a Mrs Arwel Williams, 
Cefn Myddfai ac ŵyr Mr a Mrs John Williams, Maestir Mawr. 
Priodwyd y ddau gan y Parchg Clive Williams L.R.A.M., Craig 
Cefn Parc. Yr organydd oedd Mr Ian Lewis, Pontarddulais yn 
absenoldeb Mrs Eiri Evans Jones gyda cherddoriaeth wedi ei 
gyflwyno gan Jam Duo. 

CYDYMDEIMLO 
Carwn gydymdeimlo gydag Andrew Zahorec, Penfedi Isaf ar 
ôl iddo golli ei fam Mrs Zahorec gynt o Penfedi Isaf, Felindre. 

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Hannah Victoria Jones ac Elgan Hywel 
Jones, Penfedi Uchaf ar enedigaeth merch fach, Eden 
Elizabeth - enw newydd i Felindre. Dymuniadau gorau i chwi 
fel teulu gan obeithio bydd Mansel yn siglo’r crud a Hugh ac 
Anne yn gwarchod. 

Dymuniadau gorau hefyd i Kimberley Walker, Gellifeddan ar 
enedigaeth merch fach, Ella Sophia Elizabeth Walker. Sgwn i 
a fydd ei gwallt fel Kimberley yn llawn cwrls lliwgar? 
Congratulations Roy and Nella, the proud grandparents. 

 
PRIODAS DDIEMWNT 
Llongyfarchiadau i Marlene ac Arwyn Evans ar ddathlu eu 
Priodas Ddiemwnt yn ystod mis Awst. Mae’r ddau yn 
adnabyddus yn y pentref ac yn weithgar yn Eglwys y Santes 
Fair a Salem Llangyfelach. Cawsant amser hyfryd yn dathlu 
yng nghwmni’r teulu. 

 
DATHLU PEN-BLWYDD 90 
Yn ddiweddar bu Islwyn Hopkins 
yn destun ein colofn Pobl y Cwm. 
Roedd ganddo stori ddiddorol am 
ei amser fel chwaraewr rygbi dros 
Abertawe. Dyw’r traed ddim cystal 
ag y dymunai erbyn hyn. Bu’n 
dosbarthu’r Llais am flynyddoedd i 
bobl ganol y pentref. Dymunwn 
ben-blwydd hapus iddo yn 90 oed. 

CYLCH TI A FI CLYDACH 
Mae cynnal parti i blant bach wastad yn achlysur pwysig. 
Oherwydd rheolau’r cyfnod Covid mae cael bwyd a diod mewn 
Cylchoedd wedi bod ar ryw fath o stop. Braf iawn oedd cael 
cwrdd ar ddiwedd tymor yr haf. Ar un llaw roedd y parti yn 
achlysur hapus, ond yn drist oherwydd dyna oedd dydd olaf 

CLYDACH

 
NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore.  

MEDI 
  4: Mr Rhodri Phillips 
11: Y Parchg Isaias Grandis 
18: Y Parchg Rhys Locke (Cymun) 
25: Dim oedfa yn Nebo. Bydd Sul o Fawl yng Nghapel yr 

Alltwen, sef Sul Sbesial y Cyfundeb, am 10.30 a.m. 
Croeso cynnes i bawb 

HYDREF 
  2: Y Parchg Vincent Watkins (Cyrddau Mawr) 
  9: Y Parchg Glan Roberts (Cymun) 
16: Y Parchg Rhys Locke (Cwrdd Diolchgarwch) 
23: Mr Morlais Owen 
30: Mr Alun Bryn 

Mae pob Sul yn bwysig er mwyn cadw drysau ein Capel ar 
agor, ond Sul, 4 Medi yw’r tro cyntaf i Rhodri Phillips bregethu 
yn Nebo a hefyd y Parchg Isaias Grandis. Cefais y fraint o gyd-
gerdded gydag ef yng Ngorsedd yr Eisteddfod Genedlaethol 
ym Mhatagonia yn 2015. Mae’n frodor o Batagonia ac wedi 
priodi Cymraes o Landdarog. ‘Roedd ganddynt fab bychan 
newydd eni bryd hynny ond mae ganddynt ddau erbyn hyn ac 
mae’n weinidog yn Llangennech. 

PEN-BLWYDD ARBENNIG 
Cafwyd pen-blwydd pwysig eto yn Felindre pan ddathlodd 
Glanville Urias Miles, Bwlch y Gwin ei ben-blwydd y 90 oed. 
Anrhegwyd Glan gan ein Gweinidog y Parchg W. Rhys Locke 
a’r Ysgrifenyddes ar ran Capel Nebo, Felindre. Ymlaen am y 
cant, nesaf. Diolch i Rowena, ei briod, am ei gofal yn y 
gorffennol a dymuniadau gorau i’r ddau am iechyd a 
hapusrwydd. 

 
Y Parchg Rhys Locke, Glan Miles a Phyllis Bell 

YSBYTY 
Wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar mae Frank Byng, Bwlch 
y Gwin ac wedi cael triniaeth lawfeddygol. May our prayers be 
with you and the family and be thankful for having a caring and 
medical family amongst you.  Best wishes for a speedy 
recovery. 

Treuliodd Mair Jones, Craig Cefn Parc, gyfnod yn yr ysbyty 
cyn dychwelyd adref, ond yn anffodus mae nôl yn Ysbyty 
Treforys wedi torri ei choes. ‘Rydym i gyd yn meddwl 
amdanoch a gwellhad llwyr mor fuan ag sydd bosib.  

Un arall o aelodau Nebo sydd yn byw yn Aberystwyth, sef 
Eiluned Thomas a hithau wedi syrthio lawer tro ac wedi bod yn 
yr ysbyty ond wedi dod allan. 

FELINDRE
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Leanne Walker fel arweinydd teithiol Cylchoedd Ti a Fi Sir 
Abertawe. Mae Leanne wedi bod yn arwain y Cylch ers deg 
mlynedd. Diolch iddi am ei gwaith. Nid gwaith hawdd yw mynd 
i nifer o gylchoedd, paratoi’r stafell i groesawu’r plant ac ar ôl 
y sesiwn rhoi’r holl offer heibio. Mae’n gofyn am berson cryf a 
diffuant. Dymuniadau gorau iddi yn ei swydd newydd gyda 
Menter Iaith Nedd Port Talbot. Gobeithio gwelwn wyneb 
newydd yn arwain ddechrau’r tymor. Mae’r Cylch yn cwrdd yn 
Neuadd Capel y Nant (SA6 5HB) ar fore Mawrth am 9.30/10 - 
tan 11/11.30. Caiff y cylch gefnogaeth Mudiad Ysgolion 
Meithrin, ac mae’n ddechreuad gwych i ddysgu Cymraeg i 
blant a rhieni. 

 
MERCHED Y WAWR 
Cyfnod o hoe yw hi i lawer o ganghennau dros yr haf. Hyfryd 
oedd ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol a gweld ffrwyth 
gwaith yr aelodau yn yr ‘Enfys Gobaith’ a baratowyd o flodau 
lliwiau’r enfys yn arwydd o ddiolch i’r holl weithwyr Iechyd. Ym 
Mhabell y Mudiad gwelwyd arddangosfa o wisgoedd gwlân. 
Dangoswyd ffilm yn ystod yr wythnos a gwelwyd aelodau 
canghennau ardal yn gwneud llwybr o’r sgarff hir a wnaed gan 
yr aelodau. Bydd y sgarff yn cael ei rhannu i wneud gwahanol 
flancedi i’r rhai fydd eu hangen. Ar ôl hir ddisgwyl roedd 
merched Ceredigion wedi gweithio’n galed ac wedi bod yn 
ffenest dda i’r Mudiad. Serch hynny roedd aelodau blaenllaw 
ar goll. Cafwyd rhaglen deyrnged arbennig iawn i gofio cyn 
lywyddion y Mudiad: Sylwen Davies a Mair Penri. Roedd 
bwrlwm y ddwy yn amlwg yn y chwerthin yn y Babell. 

 

CAPEL Y NANT 
Ym mis Gorffennaf cynhaliwyd oedfa gymun o dan ofal ein cyn 
arweinydd Robat lle derbyniwyd tri aelod newydd, Heledd 
Llewelyn, Catrin Evans a Rosa Humphreys. Hefyd ar ddiwedd 
yr oedfa bu Eurig Davies, Llywydd ein Pwyllgor Gwaith yn 
diolch ar ran yr eglwys am waith Helen James, ein cyn 
drysorydd ac i Robat a fu’n Arweinydd am wyth mlynedd. 
Oherwydd y Covid bu rhaid gohirio sawl tro. Cyflwynwyd 
rhoddion i’r ddau a hefyd cywydd yr un. 

 
Robat Powell yn derbyn Heledd, Catrin a Rosa 

 
Cyflwyno’r Cerddi i Robat a Helen. 

DIOLCH I ROBAT 
Down yn hy yn llu llawen 
o barch i gyfarch a gwên 
ein harweinydd beunydd ben 
yn angor yn ein hangen. 
Yn y capel fe welwn 
Air yn cynnal gofal. Gwn 
wau’n geiriau yn ei gariad 
o waddol tadol y Tad. 
Y clwm sydd yn ein clymu 
yn Nuw ein cadernid ni. 
Am gân a dramau geni 
cyfoethog i’n hannog ni 
yn gyson. Y Cristion craff 
ein heriol siriol seraff. 
Angerdd y gerdd a garodd 
dysgu iaith ei hoff dasg odd. 
Heddiw rhannai ddawn ddiwyd 
yn bont i ledu ein byd. 
Heb fap yr af i Gapel 
y Nant fel y sant a’i sêl. 
Yn llawen down a bendith 
a phob peth mewn pleth o’n plith. 

Annette Hughes, Ionawr 2022 
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DIOLCH I HELEN 
Ei beic, dan bwn o bacie 
yn gyson droen i’r dre, 
doniau glew ‘da ‘i’n gloywi 
colled nawr i’n cyllid ni. 
Ffyddlon a balch ohoni 
o Gwm Bach ein gem y bu. 

Annette Hughes, Mai 2022 

OEDFAON MIS AWST 
Ers y Covid cynhaliwyd yr oedfaon dros Zoom ac yn y capel. 
Cafwyd seibiant o’r Zoom dros yr haf ond pan fu nifer o gapeli 
ar gau dros fis Awst bu Capel y Nant ar agor a’r aelodau yn 
arwain yr oedfaon. Adnodd gorau pob eglwys yw ei haelodau. 
Diolch am bob cyfraniad. 

TE MEFUS 
Cynhaliwyd Te mefus llwyddiannus ym mis Gorffennaf o dan 
nawdd y Chwaeroliaeth gan wneud elw o dros £300 tuag at 
Ambiwlans Awyr Cymru. 

Cydymdeimlwn yn ddwys iawn gyda Brenda Evans a John 
a’r teulu ar farwolaeth ei chwaer Eileen. Roedd y ddwy yn 
ffrindiau agos iawn a gofal am ei gilydd yn arbennig. Bydd na 
fwlch mawr ar ei hôl. Diolchwn i Dduw amdani. 

GRADDIO 
Graddiodd Bill Gannon gyda gradd dosbarth cyntaf o Goleg 
Keble, Rhydychen ym 1994 mewn Peirianneg. Bryd hynny 
doedd ganddo ddim bwriad i barhau gyrfa academaidd, ac felly 
treuliodd ddeng mlynedd yn Labordy Rutherford Appleton, ger 
Didcot. Un o binaclau’r cyfnod hwnnw oedd prosiect FENIX a 
fu’n help i ddarganfod Higg’s Boson. Ar ol treulio unarddeg 
mlynedd arall yn gweithio penderfynodd Bill ddilyn ei angerdd 
dros wyddoniaeth drwy fynd ar gwrs Doethuriaeth amser llawn 
mewn Cemegtrydanol ym Mhrifysgol Abertawe. 

 
Llongyfarchiadau iddo ar ennill Doethuriaeth ac ar ol hir 
ddisgwyl daeth y seremoni raddio. Enillodd ei thesis wobr am 
y traethawd gorau yn yr Adran ym Mhrifysgol Abertawe. 

CWRDD Y BARTNERIAETH – FFARWELIO 
Bob blwyddyn gan fod yr Eglwys Fethodistaidd Saesneg yn 
addoli yn Neuadd y Capel ac rydyn mewn partneriaeth cynhelir 
oedfa ddwyieithog i ddathlu’r achlysur. Eleni roedd yn oedfa 
wahanol iawn gan ei bod yn oedfa olaf y Parchg Leslie Noon 
fel Gweinidog yr eglwys. Anaml y gwelwch y Parchedig heb ei 
chi bach gwyn ac wrth gwrs roedd rhaid iddo fod yn yr oedfa. 
Mae Wi-Fi wedi bod yn cyfrannu neges fer i’w cylchgrawn yn 
gyson! Cafwyd gwasanaeth graenus o dan ei gofal a chyfle i 
ddiolch iddi am ei gwasanaeth. Dilynwyd y gwasanaeth gan de 
yn y Neuadd. 

 
Cyflwynodd Alan Cram a Marilyn Harry (isod) roddion iddi. 
Darllenodd lythyr oddi wrth cyn arweinydd Robat oedd yn 
dioddef o’r Covid ar y pryd. A chafodd dusw o flodau gan Fiona. 
Bydd y Parchg Andrew Pearce yn gofalu am yr eglwys yn y 
tymor newydd. 

 
DATHLU WYTHNOS FAWR WERDD 
Dros y wlad cynhelir Wythnos Fawr Werdd rhwng 24 Medi a 2 
Hydref. Ei phwrpas yw dathlu’r camau gweithredu a gymerir 
gan gymunedau ledled y DU i fynd i’r afael â newid yn yr 
hinsawdd a diogelu byd natur. Daw pobl at ei gilydd i gynnal 
digwyddiadau er wyn dangos i arweinwyr lleol a chenedlaethol 
ein bod ni am ofalu am yr amgylchedd, a mynd i’r afael â newid 
yn yr hinsawdd. 

Bydd yr Wythnos yn rhoi pwysau ar Lywodraethau i wella 
eu gêm ar newid yn yr hinsawdd a chyflawni eu haddewidion 
ar gyfer y genhedlaeth nesaf. 

Mae grwpiau Masnach Deg Rhydaman, Clydach ac 
Abertawe yn dod ynghyd i ddathlu’r Wythnos Werdd Fawr. 
Cynhelir Pererindod Masnach Deg a Gwyrdd o amgylch y 
pentref. Ein gobaith yw bydd siopau a mudiadau yn ymuno 
drwy wneud arddangosfeydd, hybu cynnyrch masnach deg 
neu drefnu gweithgareddau addas. 

I ddathlu bod tref Rhydaman yn dref Masnach Deg ers ugain 
mlynedd, bu Annette a Dewi Hughes yn weithgar i wireddu 
hynny, mae Phil Broadhurst yn cerdded ugain taith gerdded - 
un ohonynt fydd taith o Glydach i Abertawe ar 24 Medi. Croeso 
i chi ymuno gydag ef am ran o’r daith a gorffen yn y Ganolfan 
Amgylcheddol yn Abertawe. Cysylltwch gydag Annette i roi 
eich syniadau 07800 973768 (dewiannette @gmail.com) 

DYDD AGORED Y MOND 
Mae’n siŵr bod ‘na groeso i ni i gyd yn niwrnod agored VALE 
- y Mond er na welir gair o Gymraeg ar yr hysbysfwrdd! Bydd 
y Diwrnod Agored ar 24 Medi rhwng 10 - 4 o’r gloch. 
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DATHLU CARREG FILLTIR NODEDIG 
Ar ddechrau mis Awst daeth teulu a ffrindiau ynghyd i ddathlu 
pen-blwydd Mrs Gaynor Walters, Heol Glynmeirch, yn 90 oed. 
Trefnwyd te parti yng nghartref ei mab a’i merch-yng-nghyfraith 
yn Stryd Morgan. Cafodd Gaynor brynhawn wrth ei bodd, yng 
nghwmni ei holl anwyliaid, yn cynnwys ei meibion, Howard a 
Huw, ei merched-yng-nghyfraith, Karen a Kay, ei hwyrion Nia 
a Steffan, ei brawd, Tom, ei chwaer, Margaret, a’i holl neiaint a 
nithoedd. Llongyfarchiadau mawr! 

PEN-BLWYDDI PRIODAS 
Ar ddiwedd mis Gorffennaf dathlwyd pen-blwyddi priodas dau 
bâr sy’n byw drws nesaf i’w gilydd ar Heol Abertawe. 
Llongyfarchiadau mawr i John ac Ann Thomas ar achlysur 
hanner can mlynedd o undod priodasol, ac i Adrian a Donna 
Richards ar gyrraedd 30 mlynedd. 

BABI NEWYDD 
Mae genedigaeth babi bob amser yn achos i ddathlu, a hoffwn 
longyfarch Josie, merch Steve a Hayley Davies, Heol 
Abertawe, a’i gŵr, ar enedigaeth eu plentyn cyntaf. Mae’r pâr 
ifanc wedi ymgartrefu yng Nghwmgors. Ein dymuniadau gorau 
iddynt.  

DYWEDDÏO 
Llongyfarchiadau i Nia Walters, merch Howard a Karen, ar ei 
dyweddïad â Pete Twibill, sy’n hanu o Swydd Dyfnaint. Mae’r 
ddau ohonynt â gyrfaoedd llwyddiannus yn y diwydiant 
cyfrifiadurol, ac yn byw yng Nghaerdydd. Pob dymuniad da 
iddynt. 

 

Sioe 
CRANOGWEN 

gan gwmni 

‘Mewn Cymeriad’ 

Nos Lun, 10 Hydref am 7 o’r gloch 

Neuadd y Nant, Capel y Nant,  
Clydach (SA6 5HB) 

O dan nawdd Merched y Wawr Clydach a  
Capel y Nant 

Tocynnau: £7.50 / £6 gan Annette 
01792 843440 

gyda chefnogaeth Cynllun Noson Allan  
Cyngor y Celfyddydau

TREBANNWS

MARWOLAETHAU 
Yn dawel yn ei chartref ar Heol Abertawe, bu farw Mrs Eileen 
Edwards, gwraig y diweddar Vaughan, mam gariadus David 
ac Alison, mam-yng-nghyfraith Don, a mam-gu annwyl Tomos, 
Rhiannon a’r diweddar Carwyn. Ein cydymdeimlad diffuant â’r 
teulu ‘oll. 

Yn drychinebus o sydyn, clywyd am farwolaeth un o fechgyn 
y pentref, Sean Brown, Heol Newydd, ac yntau ond yn 24 oed. 
Roedd Sean yn gyn-ddisgybl yn yr ysgol bentref a chofiaf 
amdano fel crwt dymunol a serchus. Sefydlodd fusnes rheoli 
gwastraff llwyddiannus, ac roedd galw mawr ar ei wasanaeth. 
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’i rieni, Wayne a Julie, ei 
chwaer, Samantha, a’i deulu ‘oll. 

Cofiwn am un arall oedd â’i 
gwreiddiau yn Nhrebannws, a Heol 
y Graig yn benodol, sef Mrs Mary 
Jones, Williams gynt (llun i’r dde), a 
fu farw’n ddiweddar yn Llanelli, yn 
87 mlwydd oed. Roedd Mary yn 
wraig i’r diweddar Barchedig Vivian 
Jones, mam annwyl i Anna a 
Heledd, a chwaer i’r diweddar 
Gareth. Cydymdeimlwn â hwy yn eu 
colled. 

Cydymdeimlwn hefyd â theulu Steve a Mandy Card, Heol 
Pontardawe, ar eu colled ddiweddar. Er mai merch o 
Langyfelach oedd mam Steve, sef Gwyneira Gwyrosydd Card, 
roedd yn ymwelydd cyson â Threbannws. Roedd hi’n wyres i’r 
bardd Daniel James, Treboeth, a gyfansoddodd eiriau’r emyn 
mwyaf adnabyddus yn hanes yr iaith Gymraeg, sef ‘Calon Lân’. 

DIOLCH RHODRI 
Rwy’n siŵr bod holl gefnogwyr Clwb Rygbi Trebanos am 
ddatgan eu diolch diffuant i brif hyfforddwr y Clwb, sef Rhodri 
Jones, am ei gyfraniad enfawr at lwyddiant ysgubol diweddar 
y tîm cyntaf. Fel y gwyddoch, mae’r garfan wedi llwyddo cynnal 
lle yn y Bencampwriaeth ers nifer o flynyddoedd bellach, a nôl 
ym mis Ebrill coronwyd y bechgyn yn bencampwyr Plât y 
Bencampwriaeth, trwy guro Bedwas ar faes Stadiwm y 
Principality yng Nghaerdydd. Clod enfawr i Rhodri am ei allu 
fel hyfforddwr, yn ogystal â’i egni a’i ymroddiad i’r Clwb. 
Dymunwn yn dda iawn iddo yn ei rôl newydd fel prif hyfforddwr 
Clwb Rygbi Tregwyr. Fe’i olynir fel prif hyfforddwr gan Ian 
Moore, cyn-gapten Clwb Rygbi Aberafan. 

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 
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Meibion Guchenbach o dan arweiniad Joachim Junmann hefyd 
yn cymryd rhan. Yn ystod yr egwyl, cyflwynodd y Cynghorydd 
Albert Lewis lythyr oddi wrth Faer Bwrdeistref Dyffryn Lliw i Mr 
Paul Niederländer, ac ar ran Côr Meibion Rhos Cwmtawe. Fe 
ddiolchodd y Cynghorydd Albert Lewis i holl westeiwyr 
Kleinblittersdorf a’r cynrychiolwyr o’r Cyngor lleol am eu 
caredigrwydd a’u croeso arbennig i’r Côr. Cynhaliwyd yr ail 
gyngerdd ar y nos Sul mewn lleoliad ysblennydd, sef, Canolfan 
Hamdden a Chwaraeon, Kleinblittersdorf. 

 
Ynghyd â Chôr Meibion Rhos Cwmtawe, roedd Christel Koch, 
Soprano, Côr Meibion Kleinblittersdorf a Chôr Meibion 
Guchenbach hefyd yn cymryd rhan yn y cyngerdd. Cyn i’r 
cyngerdd ddechrau,  croesawodd Mr Werner Hoffstetter, 
Cadeirydd Cymdeithas Gorawl Saarland, aelodau Côr Meibion 
Rhos Cwmtawe yn wresog iawn i Saarland, gan gyflwyno 
tystysgrif i arweinydd y Côr, Mr Glyn Williams. Roedd hyn yn 
ei wneud ef yn aelod anrhydeddus o Gymdeithas Gorawl 
Saarland, y person cyntaf tu allan i Saarland i dderbyn yr 
anrhydedd hwn. Yn ystod yr egwyl, fe gyflwynodd Mr Paul 
Niederländer blât gydag arfbais yr ardal arno i’r Cynghorydd 
Albert Lewis ac i Mr Gethin Williams, Cadeirydd Côr Meibion 
Rhos Cwmtawe. 

 

O ganlyniad i sawl trafodaeth yn 
nhafarn y ‘Smiths’ yn Rhos ar 
ddechrau 1970, penderfynwyd 
sefydlu Côr Meibion. Felly, 
ffurfiwyd Côr Meibion Rhos 
Cwmtawe ym mis Mai 1970 
gan bedwar ar ddeg o 
ddynion egnïol a brwdfrydig o 
dan arweinyddiaeth Mr Donald 
Griffiths, Rhos. O ran fy hunan, 
dechreuodd fy mherthynas gyda 
Chôr Meibion Rhos Cwmtawe ym 
Mehefin, 1977, a hynny fel cyfeilydd dros dro 
o dan arweinyddiaeth Mrs Valerie Williams, Cwmtwrch a Mr 
Meurig Davies, Cwm-gors. Pan gefais fy mhenodi’n arweinydd 
yn Hydref, 1980, roedd y Côr wedi bod mewn bodolaeth am 
ychydig dros ddeng mlynedd ac wedi cael llawer o lwyddiant 
mewn cyngherddau a chystadlaethau yng Nghymru a thros y 
ffin yn Lloegr. 

Yn dilyn fy mhenodiad, roedd aelodau’r Côr yn awyddus i 
fynd ar eu taith gyntaf i wlad dramor. Felly, ar ddiwedd Hydref 
1982, aeth Côr Meibion Rhos Cwmtawe i’r Almaen. Fe wnaeth 
y Côr, ynghyd â’r Cynghorydd Albert Lewis, Dirprwy Faer 
Dyffryn Lliw, ymweld â Saarland am bum niwrnod fel gwesteion 
ar gyfer achlysur arbennig iawn, sef Côr Meibion 
Kleinblittersdorf yn dathlu’r ffaith eu bod yn gant ac ugain 
mlwydd oed. 

 
Cychwynnwyd y daith i’r Almaen ar 22 Hydref, wrth fynd mewn 
bws i Faes Awyr Heathrow, Llundain. Y bwriad oedd hedfan i 
Luxembourg ond oherwydd niwl trwchus cafodd yr awyren ei 
hailgyfeirio i Metz yn Ffrainc. Oherwydd hyn, ni chyrhaeddodd 
y Côr mewn pryd i fwynhau’r croeso dinesig a drefnwyd ar eu 
cyfer yn Saarbrucken, prifddinas ardal y Saar.  

Ar ôl llwyddo i gyrraedd Kleinblittersdorf, sef pendraw’r 
daith, cawsom groeso cynnes a thwymgalon gan aelodau Côr 
Meibion Kleinblittersdorf, ynghyd â Chadeirydd y Cyngor lleol, 
Mr Paul Niederländer. Yn ei sylwadau fe ddymunodd ymweliad 
pleserus i aelodau’r Côr. Hefyd yn ymweld â Saaland yr un 
pryd â Chôr Meibion Rhos Cwmtawe oedd Côr Meibion y 
Bontfaen. Roedden nhw’n westeion i Gôr Meibion 
Bischmischeim. 

Tref fach yw Kleinblittersdorf tua phum milltir i’r gorllewin o 
Saarbrucken ar lannau’r afon Zaar sy’n ffurfio ffin rhwng y rhan 
yma o’r Almaen a Ffrainc. Mae gan yr ardal safon uchel iawn 
mewn tai a glendid sy’n adlewyrchu cyfoeth y trigolion. Prif 
ddiwydiannau’r ardal yw dur a glo, mae hyn yn ddolen amlwg 
rhyngddi ag ardal Cwmtawe. Roedd y bobl yn haelionus ac yn 
gynnes ryfeddol eu croeso. 

Fe drefnwyd dau gyngerdd cymunedol ar gyfer Côr Meibion 
Rhos Cwmtawe yn ystod eu hymweliad â Saarbrucken. 
Cynhaliwyd y cyngerdd cyntaf ar y nos Sadwrn yn yr Eglwys 
Brotestannaidd yn Riegelsberg gyda chantorion lleol, Côr 
Meibion Kleinblittersdorf o dan arweiniad Hanno Kirsch a Chôr 

Côr Meibion Rhos Cwmtawe  

Taith i’r Almaen
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Yn ei anerchiad, dywedodd Mr Niederländer mai ei ddymuniad 
oedd i’r berthynas rhwng Côr Meibion Kleinblittersdorf a Chôr 
Meibion Rhos Cwmtawe barhau ac atgyfnerthu i’r dyfodol. Wrth 
ymateb, dywedodd y Cynghorydd Albert Lewis fod aelodau Côr 
Meibion Rhos Cwmtawe yn llysgenhadon cyfeillgarwch ac 
addawodd y byddai drysau Cymru yn agored lled y pen pan 
fyddai cantorion Saarland yn penderfynu ymweld â Rhos 
Cwmtawe a Chymru. Gwnaeth Côr Meibion Rhos 
Cwmtawe lwyddo i wneud argraff gerddorol arbennig a derbyn 
canmoliaeth uchel am ansawdd ac amrywiaeth eu perfformiad 
yn y ddau gyngerdd. 
Yn ystod eu hymweliad â Saarland, cafodd Côr Meibion Rhos 
Cwmtawe lawer o sylw yn y papurau dyddiol Almaeneg. Dyma 
rai o’r penawdau: 

Rhos Cwmtawe Male Choir zu Gast beim Kleinblittersdorfer 
Männer - Gesangverein. Hochamt mit Hymnen aus Wales. 

Côr Meibion Rhos Cwmtawe Gwesteion Côr Meibion 
Kleinblittersdorf. Emynau Offeren Uchel Eglwysig gydag 
Emynau o Gymru. 

Gäste aus Wales beeindruckten mit Disziplin und Harmonie. 
45 Sänger aus Wales begeisterten in Riegelsberg mit ihrem 
Können 

Gwnaeth Gwesteion o Gymru argraff gyda Disgyblaeth a 
Chynghanedd. Cafodd 45 Cantorion o Gymru gymeradwyaeth 
frwd am eu gallu canu corawl yn Riegelsberg. 

Zwie Walisische Chör besuchten das Saarland. Botschafter 
dêr Freundschaft 

Dau Gôr o Gymru (Côr Meibion Rhos Cwmtawe a Chôr 
Meibion y Bont-faen) yn ymweld â Saarland. Llysgenhadon 
Cyfeillgarwch. 

Ym mis Ebrill, 1984, daeth Côr Meibion Kleinblittersdorf, gyda 
Mr Paul Niederländer a’u teuluoedd a’u ffrindiau ar ymweliad 
â Rhos a Chymru. Dyma gyfle pellach iddynt fwynhau unwaith 
eto gyfeillgarwch aelodau Côr Meibion Rhos Cwmtawe, 
ynghyd â’u teuluoedd â’u ffrindiau hwythau. Ar ôl cyrraedd 
Cwmtawe, cafodd yr ymwelwyr o Kleinblittersdorf groeso 
cynnes Dinesig gan Faer a Maeres Dyffryn Lliw, sef Albert a 
Mary Lewis. Cymerodd hyn le wrth i’n gwesteion o’r Almaen 
ymweld â Swyddfeydd Bwrdeistref Dyffryn Lliw ym Mhenlle’r 
gaer. Ar nos Sadwrn, 21 Ebrill, cymerodd y ddau gôr ran, gyda 
‘Brass Tacks’ (Lyn Stoneman a Trevor Isaac) mewn cyngerdd 
yn Eglwys Sant Pedr, Pontardawe. Yn bresennol yn y cyngerdd 
roedd y Maer a Maeres Dyffryn Lliw a’r Cynghorydd Ifor a Mrs 
Peggy Williams, Dirprwy Faer a Maeres Dyffryn Lliw. Ar nos 
Sul, 22 Ebrill, cafodd Côr Meibion Kleinblittersdof y profiad o 

fod yn westeion arbennig wrth gymryd rhan yn y Gymanfa 
Ganu flynyddol a gynhaliwyd yng Nghapel yr Allt-wen. Yn 
arwain y Gymanfa Ganu’r noson honno oedd Mrs Caryl Roese 
o Gaerdydd (Caryl Roberts, Cwmgïedd gynt ), a braf oedd 
clywed Mrs Roese yn siarad ac yn croesawu Côr Meibion 
Kleinblittersdorf i Gwmtawe a Chymru yn eu hiaith eu hunain. 

Ym mis Mehefin 1986, ac o ganlyniad i’r cyfeillgarwch 
a ddatblygodd rhwng Côr Meibion Rhos Cwmtawe a Chôr 
Meibion Kleinblittersdorf ers 1982, estynnwyd gwahoddiad i 
Gôr Meibion Rhos Cwmtawe i ymweld unwaith eto ag ardal 
Saarland. Yn naturiol roedd y Côr yn falch iawn i dderbyn y 
gwahoddiad. Yn ystod y daith a barodd am bedwar diwrnod, 
fe ganodd y Côr mewn cyngerdd yn Eglwys Blwyf St Agatha, 
Kleinblittersdorf. Ar nos Sadwrn, 21 Mehefin, cymerodd y Côr 
ran yng Ngŵyl Ganu Ryngwladol Cymdeithas Gorawl Saarland 
a gynhaliwyd yn Neuadd y Gyngres, Saarbrucken.  

 
Yn cymryd rhan yn yr Ŵyl arbennig hon oedd Corau o’r 
Almaen, Ffrainc, Y Swistir, Hwngari a Chymru (Côr Meibion 
Rhos Cwmtawe a Chôr Meibion y Bont-faen). Hyfryd oedd cael 
y cyfle i wrando a mwynhau gwledd o gerddoriaeth a chaneuon 
amrywiol o’r safon gorau posib o’r gwledydd a enwir uchod. 
Profiad anhygoel a bythgofiadwy. 

Glyn Williams 

Perfformio yng Nghanolfan Hamdden Kleinblittersdorff
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Bu Rees John Davies, M.A. ar ail fordaith yr 
Urdd i Ewrop a Gogledd Affrica. Trefnodd 
Syr Ifan ab Owen Edwards gyda’r Pacific 
Steam Navigation Navigation Company i 
aelodau’r Urdd gael defnydd o’r llong 
Orduna iddynt hwy eu hunain, a mordaith 
gwbl Gymraeg fyddai hon. Y Cymro 
Cymraeg, y Capten Ellis Roberts o 
Borthmadog oedd wrth y llyw a baner y Ddraig 
Goch a chwifiai wrth yr hwylbren. Yn ogystal â bod yn 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. 

Brodor o ‘Smitw oedd Rees John 
Davies. Addysgwyd yn lleol a bu’n 
athro Cymraeg yn Ysgol Ramadeg 
Ystalyfera. Ei ferch yw Dr Lucy Morris, 
Pen-y-bont ar Ogwr. Bu’r “dyddiadur” 
yn destun darlith neu sgwrs gan ei 
diweddar dad a diolchwn iddi am 
gytuno bod yr hanes diddorol yn cael 
ei gyhoeddi yn Llais, adeg dathlu 
canmlwyddiant yr Urdd. 

Byddwn yn datgelu’r hanes fesul 
darn yn y Llais dros y misoedd nesaf 
ond dyma gofnod o’r wythnos gyntaf 
a’r ymweliad â Llydaw. 

 
Nodiadau Rees John Davies, yn ei lawysgrifen ei hun 

Dyma eiriau Rees John Davies. 

Rhaid esbonio’r rheswm am ddewis y testun 

a) Addas i aelodau ieuanc yr Urdd. 
b) Eich symbylu i gymryd rhan pan yn hŷn. 
c) Y budd personol o ymweld â gwledydd tramor - agor y 

meddwl, diwyllio’r meddwl, dysgu goddefgarwch a 
chydymdeimlad at wledydd llai ffodus na nyni. 

d) Helpu’r syniad o ddiwylliant a heddwch rhyngwladol, sef 
gobaith y byd. 

Sut y digwyddodd i mi fynd ar y daith? 
Cerddodd tri chyfaill - Jack Jones, Watkin John Davies a minnau 
trwy Bontardawe tuag amser y Pasg ac yr oeddem yn meddwl 
am wyliau. Gwelsom hysbysiad yn ffenestr siop Miss Enid 
Williams yn Herbert Street ynglŷn â Thaith yr Urdd i Ogledd 
Affrica. Penderfynasom ymweld â hi a rhoesom ein henwau i 
Miss Williams gan ofyn iddi gael caban i mi â porthole neu 
ffenestr gron ynddo. Ymhen rhai wythnosau cawsom ein 
tocynnau a llawer iawn o bamffledi i’n hyfforddi ynglŷn â’n 
hanghenion. 

 
Yna daeth y diwrnod mawr, dydd cychwyn, sef Sadwrn, Awst 
11eg 1934 

Cychwynasom o Gastell-nedd tua 9 o’r gloch yn y bore a 
theithio trwy Gaerdydd, Casnewydd, Abergafenni, Henffordd, 
Craven Arms, Amwythig, Caer ac yna Lerpwl. Taith araf iawn 
oedd, ond yn ffodus i ni yr oedd y trên yn mynd i lawr i’r 
porthladd ac i ochr y llong, sef yr Orduna – llong o dros 
bymtheng mil o dunelli. Edrychai’n fawr aruthrol yn y doc ond ar 
y cefnfor nid oedd ond megis cwch bychan o’i chymharu â maint 
y môr. 

Ar y cei yr oedd yna dorf o dros dair mil. Cymry Lerpwl a 
Gogledd Cymru wedi ymgynnull i weld ein hymadawiad ac i 
ddymuno rhwydd hynt i ni. Canasom ‘Hen Wlad fy Nhadau’ ar y 
dec ac ar ôl llawer o ysgwyd dwylo hwyliodd y llong yn araf lawr 
y Mersey, tra ymgasglai ar yr wybren arwyddion o noswaith arw. 

Ar fwrdd y llong cawsom ein caban yn union fel y dymunem 
ef - â ‘porthole’ iddo. Yr oedd hynny’n golygu na fyddai angen i 
ni gadw’r trydan ymlaen trwy’r dydd fel y digwyddai i’r cabanau 
ym mherfeddion y llong. 

Cawsom fwyd, sef cinio tua deg o’r gloch a bwytasom yn 
helaeth iawn oherwydd buasem yn hir heb fwyd. Aethom i’r 
gwely tuag unarddeg o’r gloch a chaeasom ffenestr y ‘porthole’ 

oherwydd codai’r môr yn drochion penwyn ar ei draws, a 
chredem y byddai’n noson stormus. Beth bynnag, ni fuom yn hir 
cyn mynd i gysgu’n drwm. 

Bore Sul, Awst 12fed 
Codasom tuag hanner awr wedi wyth a thra’r oedden yn eillio 
clywais Jack y ‘bwldagu’ a Watkin John yn chwerthin yn 
galonnog. 

Ni fedrwn i chwerthin, yn hytrach cydymdeimlwn â Jack, a 
‘bwldagais’ gydag ef, a thrwy gydol y dydd buom ni’n dau yn sâl 
fel dau gi, heb hwyl i brofi dim bwyd, ond yn hytrach yn dymuno 
gweld y llong yn suddo i’n boddi, ni a’n salwch. Ni fu Wat yn sâl 
yn hytrach deuai i adrodd wrthym am y brecwast braf a’r cinio 
blasus a fwytasai. 

Beth bynnag, nid ni’n dau yn unig oedd yn sâl, oherwydd allan 
o chwe chant o deithwyr trigain yn unig oedd ar y bwrdd 
brecwast, a rhywfaint yn llai ar fwrdd cinio canolddydd ond erbyn 
cinio’r hwyr - hanner wedi chwech – mentrais i ar fwyd - ond 
Jack yn y caban. 

Er gwaethaf ein salwch ai’r llong yn ei blaen ac aethom heibio 
Sir Benfro am 9.30 yn y bore a Phentir Lloeger am 4 o’r gloch 
yn y prynhawn ac erbyn y nos daethom o fewn golwg i olau 
goleudy Ushant gerllaw Gogledd Ffrainc. 

Yn ystod y Sul hwnnw cynhaliwyd gwasanaeth crefyddol – 
tenau iawn – yn y bore a Chymanfa Ganu yn yr hwyr. Gyda llaw 
yr oedd Ifor Owen A.R.C.O. Abertawe a Morgan Lloyd L.R.A.M. 
â cherddorfa ar fwrdd y llong ac yn gyfrifol am yr ochr gerddorol. 

Nid oeddem ein tri yn flin ar droi i mewn i’r gwely’r noson 
honno ar ôl diwrnod enbydus iawn i ddau ohonom. 
 

Dyddiadur Mordaith yr Urdd, 1934

Rees John Davies, 
1965 

Mwy o’r daith yn y rhifyn nesaf. 

Diolch i Dr Lucy Morris am ganiatau inni ddyfynnu o ddyddiadur 
ei thad. Eiddo Nest Davies, yr Allt-wen yw’r bathodyn sy’n 

gofrodd o’r daith.
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Braf oedd cael rhyddid i ymweld ag un o lecynnau hardd, ac 
anghyfarwydd Cymru ar Sul hyfryd o Orffennaf. Teithiodd llawn 
bws mini i’r Gelli Gandryll (Hay-on-Wye) er mwyn ymweld ag 
un o drysorau Anghydffurfiaeth ein cenedl. Wedi pryd o fwyd 
blasus yn y Swan, yn y dref teithiom ryw bum milltir i gefn 
gwlad ysblennydd sir Frycheiniog ac i Faesyronnen, y capel 
hynaf yng Nghymru sydd ar ddefnydd cyson. 

Arferai berthyn i’r Annibynwyr ond capel Saesneg United 
Reformed ydyw heddiw. Adeiladwyd yn 1696 dan yr unto â 
ffermdy, sydd yn hŷn. Ni fi fawr ddim newidiadau ynddo er y 
flwyddyn yr adeiladwyd ef. 

Buom yn ffodus i gael yr hanes gan Derek, un o’r aelodau 
ynghyd â sylwadau ein Gweinidog, y Parchg Gareth Morgan 
Jones. 

Diolch i Delma James am drefnu’r cyfan mor daclus ac i’n 
gweinidog am ei sylwadau diddorol ar hyd y daith. 

 
Mae’r symlrwydd yn amlwg, yn debyg i gegin hen ffermdy a’r 
pulpud, bwrdd y cymun, a’r set fawr yn cael lle amlwg. Dyma 

rai o nodweddion capeli anghydffurfiol ers y dechrau, a’r 
pwyslais ar bregethu’r Gair. Mae’r aelodau yn eistedd 

ogwmpas y bwrdd adeg y cymuno ac ail-fyw y Swper Olaf. 

 
Y Parchg Gareth Morgan Jones yn y pulpud hynafol. Bu cyn-

weinidogion Maesyrhaf, Thomas Bowen, yma’n 
gwasanaethu rhwng 1781-1796 a’i enw wedi ei  

gofnodi ar y pren. 

GWIBDAITH CAPEL YR ALLT-WEN

Aelodau Capeli yr Allt-wen a Soar-Maesyrhaf o flaen Maesyronnen a ddisgrifir fel “un o ysguboriau Duw”. 



24

 
Carreg Goffa ‘Urbanus’ (David Jenkins) 

Yn 1897 ordeiniwyd y Parchg David Jenkins, un o blant yr Allt-
wen, yn weinidog arni. Gweithiwr alcan oedd cyn ei alw. Aeth i 
Ysgol y Gwynfryn, Rhydaman o dan athrawiaeth Watcyn Wyn 
a derbyniodd alwad oddi yno i fugeilio Ebeneser. Bu’n weinidog 
am dros hanner canrif. Derbyniwyd yn aelod o Orsedd y Beirdd 
o dan yr enw “Urbanus“, a gwobrwywyd unwaith yn Eisteddfod 
Genedlaethol 1922. Gwelodd ddathlu ei hanner canmlwyddiant 
yn y weinidogaeth ychydig cyn ei farwolaeth yn 1947 yn 80 
oed. Bu’n bregethwr egnïol iawn a chynyddodd rif yr aelodau 
yn y cyfnod yma. 
Penderfynwyd adeiladu Capel newydd yn 1904. Costiodd 
£1,640 a sicrhawyd tir y fynwent yr un flwyddyn. Yn anffodus 
ym mis Tachwedd 1928 dioddefodd y pentre’ storm nerthol! 
Chwythwyd toeon rhai o’r tai a thô’r Capel i ffwrdd. Bu’n rhaid 
ail-doi’r adeilad ac yn 1930 ail-agorwyd y Capel. 

Yn 1946 cliriwyd holl ddyledion y Capel. Yn 1954 gosodwyd 
gwresogydd newydd yn y Capel ac yn 1958 organ newydd a 
chodwyd y “Tŷ Capel” neu’r “Mans“. Bu Capel Ebeneser yn 
gartre’ ysbrydol i gannoedd ar hyd y blynydde’ a chafwyd 
gwasanaethau gweinidogaethol chwe gweinidog, sef 

Y Parchg E. Mornant Jones, 1949-1957 
Y Parchg Emrys H. Williams, 1959-1965 
Y Parchg Walford Llewelyn, 1969-1983 
Y Parchg Ddr Ifor M. Edwards, 1984-1998 
Y Parchg Gareth Thomas, 1999-2006 

Mawr yw ein dyled iddynt oll. 

Mae llawer o weithgareddau wedi cael eu cynnal o fewn y 
Capel a’r festri ar hyd y blynydde’: dramâu, ymarferion corau 
fel côr y Capel gynt a chôr Meibion Rhos Cwmtawe, 
cyngherddau i godi arian tuag at elusennau , Y ‘Band of Hope’, 
cyfarfodydd wythnosol 
y Chwiorydd a’r Ysgol 
Sul. Roedd plant ac 
aelodau’r capel wrth 
eu bodd yn 
gorymdeithio drwy’r 
pentre’ ar y Sulgwyn 
ac wedyn, wrth gwrs, 
yn mwynhau’r 
danteithion yn y parti. 
Rydyn yn ffodus ein 
bod wedi gallu cynnal 
Ysgol Sul i’r plant hyd 
y diwedd a diolchwn 
am frwdfrydedd 
athrawon yr Ysgol Sul. 

 
Baner yr Ysgol Sul 

Llwyddom i gadw drysau Ebeneser ar agor heb weinidog 
parhaol am dros bymtheg mlynedd. Rydyn yn ddiolchgar i bob 
pregethwr ac i’r pregethwyr lleyg bu’’n gwasanaethu yma dros 
y Suliau hynny. Mawr yw ein dyled iddynt oll. Diolchwn hefyd i 
holl ysgrifenyddion, trysoryddion, a diaconiaid, arweinyddion y 
gan ac organyddion y Capel. 

O ganlyniad difrod i nenfwd y Capel a’r gost i adnewyddu ‘r 
adeilad, tu fewn a thu fas, doedd dim digon o arian gennym i 
dalu’n ffordd. Felly ym mis Gorffennaf y llynedd penderfynwyd 
mai’r unig ateb oedd dod a’r achos i ben. Cyrhaeddodd y 
diwrnod tyngedfennol ar y 26ain o Fis Mehefin pan gynhaliwyd 
yr Oedfa Datgorffori. Roedd yn adeg drist iawn i ni fel aelodau 
ac i bawb yn yr ardal oedd yn gysylltiedig â Chapel Ebeneser. 
Ar ddiwedd y gwasanaeth canwyd yr emyn “Dyma gariad fel y 
moroedd” gan William Rees (Gwilym Hiraethog ) ar y don 
Ebeneser. Cyfansoddwyd y dôn gan Mr Thomas John 
Williams. Rhoddodd yr enw Ebeneser arni, sef enw’n capel ni 
yn Rhos, lle’r ymaelododd ef a’i wraig wedi iddynt briodi yn 
1880. Ar ddechrau’r ugeinfed ganrif lledwyd stori yn y “Daily 
Mail” fod copi o’r don wedi ei ddarganfod mewn potel ar un o 
draethau Pen Llyn. O’r herwydd cafodd yr enw “Tôn y Botel “ 
ac arddelir yr enw arni hyd heddi. Daeth yr emyn don yn enwog 
iawn a gwelir nodau agoriadol y dôn wedi eu naddu ar ei garreg 
fedd ym mynwent Llanelli. 

 
Diolch i’r Parchg Gareth Morgan Jones am ei bregeth, i Mr 
Elwyn Thomas yr organydd, Dr Christian Williams am ei weddi, 
Miss Bethan Gill a Mr Gerald Pollard am y darlleniadau, Mrs 
Hilary Thomas am fraslun o Hanes Capel Ebeneser ac i Mrs 
Joyce Herbert a Mr Gareth Jones am ddosbarthu’r Cymun. 
Gwerthfawrogwn gefnogaeth pawb oedd yn bresennol yn yr 
oedfa ac rwy’n gobeithio y 

“Cerddwn ymlaen i’r yfory, 
chwifiwn faner yn y gwynt, 
seiniwn glod am a gafwyd, 
am fendithion dyddiau gynt; 
am y rhai fu yma’n sefyll 
ac yn brwydro dros y gwir 
seiniwn glod a cherddwn ymlaen.” 
Gweddïwn ar i Dduw 
“Roi tinc y gobaith bywiol yn ein cri 
Cans ni fydd cau ar ddrws dy deyrnas di.”. 

Hilary Thomas, Ysgrifennydd

EBENESER, RHOS, 1883-2022 
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