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S
Ar nos Fawrth, 6 Medi cynhaliwyd y digwyddiad blynyddol sy’n 
coffáu’r Prifardd, y llenor a’r Archdderwydd, Dafydd Rowlands. 
Roedd y noson, a gynhaliwyd yng Nghapel y Tabernacl 
Pontardawe, wedi cael ei gohirio sawl gwaith o ganlyniad i 
effeithiau COVID-19. Bwriadwyd ei chynnal yn wreiddiol cyn 
Nadolig 2021 i nodi pan fyddai Dafydd wedi bod yn 90 
oed. Llywyddwyd y noson gan Eurig Davies, aelod brwdfrydig 
o Bwyllgor Cofio Dafydd Rowlands. 

Un oedd ag atgofion yn ymestyn yn hirach na neb oedd 
Meirion Evans. Trafododd ei berthynas gyda’r gweinidog, y 

darlithydd, y bardd a’r 
sgriptiwr. Ag yntau 
hefyd yn 90 oed roedd 
Meirion Evans a 
Dafydd Rowlands yn 
ffrindiau bore oes ac 
wedi cydgerdded ers 
eu cyfnod yn Ysgol 
Ramadeg Pontardawe 
a fe a’i olynodd yn 
Archdderwydd Cymru 
yn 1999. Roedd 
Meirion yn teithio bob 
dydd o Felindre i’r 
ysgol ym 
Mhontardawe ac fe 
gafodd y cyfle i aros 
gyda Dafydd sawl 

gwaith a dod i adnabod ei fam a’i fam-gu a thystio i’r ‘cesair o 
Gymraeg a thafodiaith Cwmtawe yn bert a hyfryd ar eu 
gwefusau’.  

Soniodd Meirion Evans am eu profiadau o berfformio 
dramâu dan ofal Eic Davies a pharatoi i lwyfannu Blodeuwedd, 
Saunders Lewis. Siân Phillips oedd am chwarae Blodeuwedd 
a Dafydd Rowlands a Meirion Evans yn y prif rannau hefyd. Er 
hyn, daeth gorchymyn i beidio a’i pherfformio gan fod rhan 
Blodeuwedd yn ‘rhy gnawdol’, er iddo yntau godi ei lais a 
dweud petai’n ddrama Saesneg, byddai’n cael ei gynnal. Yn ei 
hunangofiant mae Siân Phillips yn dweud taw’r llywodraethwyr 
oedd wedi penderfynu na ddylai gael ei pherfformio, ond 
cyfeiriodd Meirion Evans at y ffaith ei bod o fewn degawd i’r 
awdur, Saunders Lewis, gael ei garcharu ar ôl gweithredu ym 
Mhenyberth. 

Yn ôl Meirion Evans roedd y gyfrol Meini yn trafod y 
gwreiddiau oedd mor bwysig i Dafydd o Langiwg i Garn 

COFIO DAFYDD ROWLANDS 
Noson fu’n “tynnu deigryn, weithiau wên

Llechart ac roedd yn cofio cael gwahoddiad ganddo i orwedd 
rhwng y meini gan ei fod yn gweld y meini yn debyg i orsedd 
yr Eisteddfod. Soniodd sut y bu Dafydd gydag e ar adegau 
pwysicaf ei fywyd o ddyddiau ysgol i ddyddiau prifysgol – 
Meirion ym Mangor a Dafydd yng Nghaerfyrddin. Roedd yn 
was priodas iddo a bu Dafydd yn ymweld â fe’n gyson pan 
oedd yntau’n byw ym Mhenygroes. Yn fwy diweddar, bu’r tri 
ffrind, Hywel Teifi Edwards, Dafydd Rowlands a Meirion 
Evans, yn cwrdd yn gyson yn y Pwmpdy, Abertawe gan 
drafod a chynllunio eu cyfraniad at ddiwylliant Cymraeg fel 
‘Swansea Valley faction’, yn ôl y Western Mail. 

Ar ôl sgwrs Meirion Evans, soniodd John Evans ychydig 
am hanes sefydlu Pwyllgor Coffa Dafydd Rowlands yn 2013 
a’r ysgoloriaeth yn ei enw. Yna, fe draddododd Robat Powell 
ei feirniadaeth ar gystadleuaeth eleni a oedd yn agored i 
ddisgyblion chweched dosbarth a oedd yn astudio’r Gymraeg 
yn ysgolion Ystalyfera, Gŵyr a Bryn Tawe. Roedd Robat 
Powell yn canmol yn fawr y 12 ymgeisydd gyda bron pob un 
yn cyrraedd safon A* ac A uchel dros ben. 

Daeth pedwar i’r brig - Lleuad, Y Gynffon Gyflym, Pili Pala 
a Yr Hanesydd – ac roedd pob un yn deilwng o’r wobr yn ôl 
Robat Powell. Y darn buddugol oedd ymson actores enwog 
a’i dadrithiad â Hollywood a arweiniodd ati’n taflu ei hun o 
falconi. Roedd ehangder yr iaith a dwyster y darn yn uwch 
na’r lleill, yn ôl y 
beirniad. 

Enillydd y Tlws 
Coffa eleni oedd Y 
Gynffon Gyflym, sef 
Ethan Carmichael o 
Orseinon sydd ar 
fin  astudio ym 
Mhrifysgol Rhyd-
ychen. Yn ail, Yr 
Hanesydd, sef 
Daniel Impey o’r 
Mwmbwls, ac yn 
gydradd trydydd, 
Pili Pala, sef Ffion 
Howells o Dregwyr 
a Lleuad sef 
Hanna-Non Cord-
ingley o Lansamlet. 

 

Margaret, gweddw Dafydd Rowlands 
a’r Prifardd Meirion Evans 

Margaret Rowlands yn cyflwyno’r  
wobr gyntaf i Ethan Carmichael

parhad ar  
dudalen 2
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Golygydd mis Tachwedd 2022 
Dewi Lewis 

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

Erbyn Hydref 20fed os gwelwch yn dda.

LLAIS
Mae mis Medi wedi bod yn fis o newid mawr ar Ynysoedd 
Prydain. Yn gyntaf, daeth prif weinidog newydd i lywodraethu 
yn San Steffan. Gadawodd Boris Johnson Rhif 10 a dewiswyd 
Liz Truss i’w olynu. Yna, ymhen ychydig ddyddiau, daeth y 
newyddion bod iechyd y Frenhines, Elizabeth yr Ail yn dirywio 
a chyhoeddwyd gyda’r nos ar 8 Medi ei bod wedi marw. Yn 
ystod y dyddiau’n dilyn ei marwolaeth gwelwyd, ar y teledu, 
golygfeydd o alar dwys. Clywyd, yn ogystal, adroddiadau a 
chyfweliadau ar y radio a oedd yn cadarnhau bod nifer fawr o 
drigolion y Deyrnas Gyfunol yn teimlo eu bod wedi colli un a 
fu’n bwysig a chyson yn eu bywydau. Soniodd nifer am eu 
tristwch o weld teulu’n galaru ac am eu hawydd i ddangos 
mewn modd ymarferol eu diolch i’r frenhines am ei theyrnasiad 
hir ac am ei gwasanaeth ffyddlon.  

Wrth gwrs, ar ddiwedd teyrnasiad mor hir, agorwyd 
trafodaeth ar barhad y frenhinaeth a chlywyd nifer yn lleisio 
barn o’i blaid ac yn ei erbyn. I nifer, mae gwaith cyhoeddus 
aelodau’r teulu, er budd elusennau a mudiadau amrywiol yn 
hollbwysig. Nododd nifer bod gwasanaeth cyhoeddus y 
Frenhines dros gyfnod mor hir yn rhyfeddol. Yn ei hangladd 
dywedodd Archesgob Caergrawnt, Jason Welby mai ei bwriad 
oedd gwasanaethu eraill, yn hytrach na chael eraill i’w 
gwasanaethu hi. Dywedodd mai’r rheiny sy’n cael eu cofio, tra 
bod y rhai sy’n glynu wrth rym a breintiau yn cael eu hen 
anghofio.  

Mae perthnasedd y frenhiniaeth i Gymru yn destun sy’n 
rhannu’r boblogaeth. Gydag un ymhob pedwar yng Nghymru 
yn byw mewn tlodi - ffigwr sydd wedi aros yn gyson ers dros 
ddeng mlynedd - mae’n anodd i lawer ddygymod â’r arfer o 
wario cymaint ar ymddangosiadau a seremoniau brenhinol. 
Mae hyn yn arbennig o wir wrth i ni wynebu crisis byw a fydd 
yn llorio cynifer o bobl. Mae’n debyg i un protestiwr gwestiynu’r 
brenin newydd wrth iddo ymweld â Chaerdydd. Dywedodd, 
‘While we struggle to heat our homes, we have to pay for your 
parade. We pay £100 million a year for you, and for what?’. 
Roedd hefyd protestwyr tu fas i Gastell Caerdydd yn dal baneri 
yn dweud ‘Nid ein brenin’, ‘Stop this nonsense, feed the poor’, 
‘Democratiaeth go iawn, nawr’. Yn ôl cwmni teledu CNN, 
Cymru oedd y wlad mwyaf gwrthwynebus i ymweliad y brenin 
newydd. Cythruddwyd nifer hefyd bod y llywodraeth yn San 
Steffan wedi cymryd seibiant yn ystod y cyfnod swyddogol o 
alaru, er bod y cyfnod i wneud penderfyniad ynghylch y gaeaf 
tywyll o’n blaenau yn prinhau. 

Nid pawb sy’n cytuno chwaith gyda chyhoeddiad y Brenin 
Charles III y bydd Tywysog William a’r Dywysoges Catherine 
yn dod yn Dywysog a Thywysoges newydd Cymru, a hynny 
heb unrhyw fath o ymgynghoriad ar barhad y teitl. Erbyn hyn 
mae dros 34,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar i’r 
teitlau gael eu diddymu. Mae nifer yn gweld y cyhoeddiad fel 
sarhad gan bod y teitlau yn tarddu o orthrwm Lloegr. 
Dechreuwyd ddefnyddio’r teitlau pan urddodd y Brenin Edward 
I ei fab yn Dywysog Cymru yn 1301 wedi i Llywelyn ap 
Gruffydd (Llywelyn ein Llyw Olaf) gael ei ladd mewn brwydr ar 
11 Rhagfyr 1282. Ef oedd tywysog olaf Cymru annibynnol.  

Canrif wedi i’r teitl gael ei gipio gan Edward I, dechreuodd 
Owain Glyndŵr wrthryfel i hawlio’r teitl yn ôl oddi wrth y 
Saeson. Bu farw mewn brwydr tua 1415 ac ni lwyddodd yn ei 
ymgais. Roedd hi felly’n sarhad pellach i nifer pan ddewiswyd 
diwrnod Owain Glyndŵr i’r brenin newydd ymweld â Chymru. 
Er bod nifer yn cwestiynu pwrpas y daith yma a phernasedd y 
frenhinaeth i Gymru, roedd hi’n dda gweld bod y Gymraeg yn 
ganolog i’r cyfan – yn dyst i rym yr iaith bellach. Awgrymodd y 
defnydd o’r Gymraeg bod y teulu brenhinol yn cydnabod hyn 
ac yn teimlo’r angen i’w chofleidio er mwyn cyrraedd trigolion 
y wlad.  

Mae Cymru wedi datblygu’n fawr ers i Elizabeth yr Ail 
ddechrau teyrnasu. Pan gafodd ei choroni nid oedd gan Gymru 

brifddinas ac erbyn heddiw mae ganddi lywodraeth ei hun. Yn 
sicr, mae nawr yn ddechrau cyfnod newydd a chyfnod bregus 
i’r teulu brenhinol o ystyried bod siarad agored am annibyniaeth 
yn digwydd yn yr Alban ac yng Nghymru. Bydd modd i bobl 
Cymru leisio eu barn am annibyniaeth i Gymru yng 
Nghaerdydd fis nesaf wrth i ‘Yes Cymru’ gynnal gorymdaith ar 
y strydoedd. A oes awydd ar Gymru hunan reoli a chymryd 
cyfrifoldeb dros ei sefyllfa neu i barhau gyda’r hen drefn? Un o 
heriau cyntaf y brenin newydd fydd profi perthnasedd y 
frenhiniaeth yn y Gymru fodern.  

Catrin Heledd Richards

Y Prifardd Robat Powell, yr enillwyr a Margaret Rowlands 

Yn dilyn y feirniadaeth darllenodd Meirion Evans ei soned i 
Dafydd a ysgrifennodd ar ôl ei farwolaeth a oedd yn 
ymddiheuro nad oedd wedi llunio cerdd cyn hynny am eu 
perthynas a’u cyfeillgarwch agos ar hyd eu hoes: 

Rhy brin yw dafnau cyfrinachau dau 
i’w rhannu’n rhydd â phawb all godi’r clawr. 
Caf innau feddwi ar atgofion hen 
fydd weithiau’n tynnu deigryn, weithiau wên. 

Daeth y noson i ben gyda phawb yn canu Hen Wlad fy 
Nhadau gyda’r gynulleidfa yn teimlo’n hyderus bod dyfodol 
traddodiad creadigol yr ardal yn ddiogel yn nwylo medrus ei 
hieuenctid. 

Catrin Richards

COFIO DAFYDD 
ROWLANDS – parhad 

CYFARFOD BLYNYDDOL LLAIS 
Nos Iau, 16 Tachwedd am 6.30 p.m. 

Ty’r Gwrhyd, Pontardawe 

Cyfle i drafod holl agweddau ein papur :  
ei gynnwys, delwedd, cyhoeddusrwydd, 

dosbarthu, materion ariannol a llawer mwy .... 

Croeso cynnes i bawb
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GWALCH WYFYN HOFROL 

Mae hi wedi bod yn dymor da i gofnodi’r Gwalch Wyfyn Hofrol 
(Hummingbird Hawkmoth) yn ein gerddi. Hyd at ganol mis 
Medi roeddwn wedi cofnodi’r gwyfyn ar ddeg achlysur yn ystod 
yr haf. Dyma’r nifer uchaf o gofnodion dros gyfnod o ddeng 
mlynedd ar hugain. Yn ôl ystadegau gan Ymddiriedolaeth 
Adareg Prydain (BTO) mae eleni wedi bod yn flwyddyn dda i 
gofnodi’r rhywogaeth mewn gerddi. Yn arferol dim ond mewn 
oddeutu 1% o erddi bydd y gwyfyn yn cael ei gofnodi ond yn 
ystod mis Gorffennaf eleni fe’i cofnodwyd mewn 6% o erddi. 
Mewn blwyddyn arferol mis Medi yw’r mis lle ceir y nifer uchaf 
o gofnodion felly fe fydd hi’n ddiddorol gweld beth fydd y 
cofnodion ar gyfer y mis hwnnw. Ffactor bwysig yn y cynnydd 
yw’r tywydd poeth yn ystod yr haf. Yn draddodiadol Gwyfyn 
Mudol (Migratory Moth) yw’r Gwalch Wyfyn Hofrol. Yn ystod 
tywydd poeth a ffafriol bydd nifer sylweddol ohonynt yn mudo 
o dde orllewin Ewrop (Ffrainc a Sbaen yn bennaf) ac yn treulio 
misoedd yr haf yma. Dros y blynyddoedd diwethaf mae 
cofnodion ymhellach i’r gogledd ym Mhrydain wedi dod yn fwy 
cyffredin wrth i’r tywydd gynhesu. Credir erbyn hyn bod nifer 
bychan o’r gwyfyn yn magu ym Mhrydain ond ar y cyfan 
mudwyr o Ewrop yw’r mwyafrif a gofnodir yma. 

 
Mae’n ddigon hawdd cofnodi’r gwyfyn oherwydd yn ystod y 
dydd yn hytrach na’r nos bydd yn hedfan. Mae ei hedfaniad yn 
drawiadol iawn. Mae’n ymddangos fel Aderyn Bach y Si a 
hynny sydd wedi rhoi’r enw Saesneg iddo Hummingbird 
Hawkmoth. Mae’n hoff iawn o fwydo ar flodau penodol. 
Gwyddfid yw un o’i hoff flodau i fwydo arnynt ond fe’i gwelir yn 
bwydo ar nifer o flodau gan gynnwys Coeden Fêl (Buddleiah) 
a Phedwar-Ban-Byd (Hebe).  

Wrth iddo fwydo bydd y gwyfyn yn defnyddio duryn 
(proboscis) sydd yn mesur hyd at 1.10 modfedd o hyd er mwyn 
cyrraedd y paill sydd yn y blodau. Wrth iddo fwydo yw’r adeg 
gorau i’w wylio oherwydd bydd yn hofran am gyfnodau yn 
union fel aderyn bach y si. Yn wahanol i wyfynod eraill bydd 
yn hedfan mewn haul llachar, ar derfyn dydd a hefyd pan fydd 
yn bwrw glaw. Mae ei hedfaniad yn drawiadol iawn wrth iddo 
hedfan o’r naill flodyn i’r llall gan ddefnyddio’r adenydd i lywio’i 
hun i safle bwydo. 

Nid yn unig maent yn defnyddio’r adenydd i fwydo ond hefyd 
y llygaid. O ran maint y corff mae’r llygaid yn fawr ac maent yn 
defnyddio’r llygaid i ganfod y blodau i fwydo arnynt. Credir 
hefyd bod gwalch wyfyn hofrol yn defnyddio golwg er mwyn 
lleihau’r siawns o orfod cystadlu yn erbyn rhywogaethau eraill 
o bryfetach. Ar un llaw mae’r duryn hir yn rhoi mantais 
sylweddol iddynt i gyrraedd y paill ond hefyd mae’r llygaid yn 
fodd i osgoi unrhyw gystadlu gyda rhywogaethau eraill. 

Erbyn hyn fe gredid bod rhai oedolion yn gaeafu ym 
Mhrydain dros y gaeaf. Oedolion fydd yn gaeafu yma a hynny 
mewn cilfachau rhwng rhisgl coed neu gilfachau eraill. Os, yn 
ôl y rhagdybiaeth bydd yr hinsawdd yn cynhesu mae’n bosibl 
y bydd gwalch wyfyn hofrol yn wyfyn llawer mwy cyffredin yma 
yng Nghymru. Yn sicr mae’r dyddiau heulog poeth yn ystod yr 
haf eleni wedi ei wneud yn llawer mwy cyffredin yma yng 
Nghlydach.

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

 

 
Yn yr un modd â nifer o 
fechgyn a fagwyd yn 
nghymoedd De Cymru, 
roedd Llew Gibson, ar 
ddechrau ei arddegau, wrth 
ei fodd yn chwarae rygbi a 
phêl-droed gyda’i ffrindiau ac 
ni allai ddychmygu ei fywyd 
heb chwaraeon. Er hyn, un 
diwrnod, tra’n chwarae pêl-
droed, fe dorrodd ei bigwrn 
ac fe’i orfodwyd i roi’r gorau 
i’r gêm a threulio cyfnod yn y 
gwely. Roedd yn gyfnod 
anodd iawn iddo, yn 
emosiynol ac yn gorfforol. 
Yna, aeth pethau o ddrwg i 
waeth pan gafodd ei dad 
drawiad ar y galon a derbyn 
llawdriniaeth ddifrifol. Wyddai Llew ddim ar y pryd y byddai 
cyfnod tywyll ei arddegau yn newid cwrs ei ddyfodol ac fe’i 
ysbrydolwyd i fagu cyhyrau a dechrau cystadlu mewn 
cystadlaethau magu cyhyrau lleol. Yn ddeunaw oed daeth yn 
drydydd yn ei gystadleuaeth gyntaf yn Abertawe o’r enw ‘Next 
Fitness Model UK’. Rhyfeddodd unigolion a oedd yn y 

gystadleuaeth ar botensial 
Llew ac fe ysgogodd hyn iddo 
roi’r gorau i rygbi a phêl-
droed a dilyn trywydd 
newydd. Erbyn hyn, mae 
Llew wedi cystadlu ar 
lwyfannau mwya’r Deyrnas 
Gyfunol yn y maes magu 
cyhyrau ac mae wedi ennill 
teitlau mewn cystadlaethau 
mawreddog fel ‘The Arnolds’. 
Mae’n cydnabod ei ysfa 
greddfol i gyrraedd y brig ac 
yn sicr, ma Llew wedi 
llwyddo’n ryfeddol yn y 
gamp.  

Yn 2020, penderfynodd 
Llew y gallai ddefnyddio ei 
ddiddordeb a’i ddealltwriaeth 
o ffitrwydd a maeth i helpu 

eraill. Sylweddolodd nad oedd pawb yn gweld hyfforddiant a 
byw’n iach mor syml ag ef ac roedd yn gwybod y gallai helpu 
cymaint o bobl eraill i fod yn heini pe bai’n treulio llai o’i amser 
yn mynd ar drywydd medalau. Ei weledigaeth oedd helpu pobl 
i newid eu ffordd o fyw, er gwell. Aeth ati, yn ystod y Clo Mawr, 
gyda’i dad, sydd bellach wedi gwella’n llwyr, i drawsnewid 
campfa ym Mhontardawe, ei bentref genedigol.  

Treuliodd Llew a’i deulu ddydd a nos yn paratoi’r adeilad 
gan fewnforio offer ymarfer o wledydd mor bell i ffwrdd â’r Unol 
Daleithiau. Paentiodd y waliau gyda murluniau o enwau mawr 
y byd ffitrwydd fel Eddie Hall. Agorodd y gampfa dan yr enw 
‘Powerbuilding Hardcore Gym’ ond ers hynny mae wedi cael 
ei hailenwi’n ‘PB Fitness’ gan fod Llew eisiau i bawb deimlo 
bod croeso iddynt hyfforddi yno, gan gynnwys mwy o fenywod.  
Mae Llew hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i 
ysbrydoli a helpu pobl ac mae ganddo dros 20,000 o ddilynwyr 
ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Mae’r crotyn o Bontardawe yn 
ysbrydoliaeth. Llongyfarchiadau ar dy lwyddiant, Llew! 

Catrin Richards

POBOL Y CWM 
LLEW GIBSON
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Pregeth Bum Munud 
Gareth Hopkin

 
Newid Syfrdanol 
Dyw harddwch yr Hydref byth yn fy 
niflasu. Mae e’n dod bob blwyddyn 
a bob tro mae’n fy syfrdanu. Mae 
gwledd o liwiau yn dechrau 
ymddangos nawr sy’n 
gwrthgyferbynnu’n llwyr gyda haul 
poeth a gwyn yr haf oedd yn llosgi’r 
tir. 

‘Shockwaves’ dros yr holl fyd 
Mae’r Hydref yn golygu, wrth gwrs 
dychwelyd i’r dosbarth gyda 
dysgwyr Cymraeg hen a newydd yn dod i’r dosbarth. Mae 
mwyafrif o fy nosbarthiadau ar lein dros Zoom o hyd gyda 
dysgwyr o bedwar ban y byd yn dod. Mewn un dosbarth 
Sylfaen mae dysgwyr yna yn dod o Sweden, Mecsico, yr 
Almaen a Canada - a Chymru hefyd, wrth gwrs! Mae’n 
rhyngwladol iawn sydd yn ddiddorol iawn - mae stori a chefndir 
a chyd-destun diwylliannol gwahanol gyda phob un ohonyn 
nhw. 

Weithiau mae’r newyddion maen nhw’n rhannu gyda’r grŵp 
yn gallu bod yn ysgytwol. Dywedodd Alberto o Ddinas Mecsico 
ei fod e’n crynu o hyd ar ôl daeargrynfeydd enfawr yn ei wlad 
dros yr wythnos. Gyda lwc chafodd neb o’i deulu ei hanafu. Yn 
gynnar yn y bore, ar ddiwrnod y wers, tarodd daeargryn yn 
agos iddo oedd yn mesur 6.8. Achosodd o leiaf dwy farwolaeth, 
niwed i adeiladau a nifer o lithriadau tir. Roedd e ar bwys yr 
uwchganolbwynt (‘epicentre’) oedd yn mesur 7.6 a darodd yr 
ardal tri diwrnod yn gynharach. Roedd e mewn sioc hefyd, 
achos cyrhaeddodd yr un mwy pwerus tri diwrnod yn 
gynharach ar 19 Medi. Hwn oedd y trydydd ddaeargryn mwyaf 
i daro’r wlad - y lleill yn 1985, 2017 a nawr 2022! Ffawd neu 
gyd-ddigwyddiad? 

Roedd hi’n amser i dynnu ei sylw oddi wrth y newyddion trist 
i ganolbwyntio ar sgwrsio gydag eraill am beth wnaethon nhw 
ddoe yn y Gymraeg a gweld lluniau hudolus o Nant Gwrtheyrn 
lle mae’r tawelwch yn ymddangos fel dihangfa miloedd o 
filltiroedd i ffwrdd o ddifrod Mecsico! 

Angladd Brenhinol 
Daeth sioc hefyd dros Brydain pan fuodd y Frenhines Elizabeth 
yr Ail farw. Symbol oedd hi o gysondeb teyrnasol dros saith 
deg o flynyddoedd a theyrnasiad a welodd cymaint o newid 
cymdeithasol a gwleidyddol. Roedd ei delwedd ar ein harian. 
Dw i’n cofio’r amser pan oedden nhw’n arfer chwarae’r anthem 
ar ddiwedd y rhaglenni ar y teledu. 

Mae yn drist pan mae marwolaeth yn digwydd a ‘dyn ni i gyd 
yn adlewyrchu a chofio’r rhai ‘dyn ni wedi colli ond, rhaid i fi 
gyfaddef, penderfynais osgoi’r holl angladd a’r straeon 
unochrog, ffafriol ar y cyfryngau dros gyfnod o 11 diwrnod a 
mwy. 

Roedd hi’n sioc gweld cymaint â 250,000 o bobl yn ciwio 
hyd at 24awr i weld arch y frenhines yn Llundain. Dw i’n teimlo 
fel fy mod i’n byw ar blaned arall iddyn nhw! Dyw’r frenhines 
ddim yn berthnasol i fi a does dim lle mewn cymdeithas 
ddemocrataidd modern am y system gwrogaeth yma, yn fy 
marn i. A phwy bleidleisiodd dros y Tywysog Cymru Newydd? 
Neb! 

Wyneb yn wyneb 
Mae hi wedi bod yn sioc i fynd yn ôl i’r hen system yn ein 
dosbarthiadau hefyd, i’r byd CC – Cyn Cofid. Rhaid i fi addasu 
unwaith eto nawr at hen drefn newydd eto. 

Ar un llaw mae hi’n hyfryd gweld dysgwyr yn y dosbarth go 
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iawn yn crwydro rownd y dosbarth, yn chwerthin ac yn sgyrsio 
gyda’i gilydd heb gyfyngiadau technegol. Does dim poeni nawr 
am fod yn fud neu ddiffyg llun rhywun ar y sgrin! Mae’r 
awyrgylch yn gynnes, sylweddol. 
Ond mae hi’n achosi pen tost i fi fel tiwtor hefyd i geisio 
goresgyn gyda’r teclynnau yn y canolfannau cymunedol. Yng 
Nghastell-nedd, nid oedd y llun y taflunydd yn glir, a doedd dim 
sain. Doedd hi ddim yn bosib chwarae darn y rhaglen S4C am 
gôr yr Urdd yn mynd i eglwys yn Alabama lle oedden nhw’n 
canu gyda chôr arall yna. Roedd rhaid i fi chwarae cân gyda 
nhw ar fy ffôn yn lle. Rhaid i fi feddwl am lungopïo taflenni eto 
nid jyst defnyddio’r sgrin. Weithiau, mae hi’n anodd yn gorfforol 
- fi’n twneli o dan fyrddau, neu wifrau oedd yn codi chwerthin 
yn y dosbarth! ‘Work in progress’, dw i’n meddwl! 

Myfyrdod a Meddwlgarwch 
Es i gyda fy ffrind i Dŷ’r Gwrhyd i fwynhau noson o lonyddwch 
gyda sesiwn ‘Myfyrdod a Meddwlgarwch’ Canolfan Myfyrio 
Kadampa Cymru yn Abertawe. Mae hi’n mor braf i eistedd yn 
llonydd a meddwl am bethau syml wrth anadlu a ffeindio 
llonyddwch am sbel yn ein bywydau prysur a thrafferthus – 
weithiau! Rhaid i fi slotio fe mewn fy nyddiadur… 

Clybiau ar lein 
Gyda llaw, dw i’n rhedeg Clybiau dros Zoom (yn rhyngwladol) 
i Ddysgwyr ac mae lefelau Canolradd neu Uwch yn addas i 
siaradwyr rhugl hefyd. Dw i’n rhedeg clybiau darllen 
(Mynediad, Sylfaen a Chanolradd/Uwch), clybiau teledu 
(Mynediad/Sylfaen neu Ganolradd/Uwch) a chlwb hen bethau 
(Canolradd/Uwch). Os oes diddordeb gyda chi mewn un 
ohonyn nhw, cysylltwch â fi, os gwelwch yn dda a byddaf i’n 
anfon y ddolen Zoom atoch chi. Dewch yn llu! Dyma fy 
nghyfeiriad e-bost: c.davies-woodrow@abertawe.ac.uk 

Idiom 
Brenin fydd unllygeidiog ymhlith y deillion 
Among the blind, even a one eyed person is king – flawed, or 
substandard people can become leaders if the choice isn’t 
great! 

Er ein bod yn darllen, yn yr Efengylau, am Iesu a’i 
weinidogaeth ryfeddol, y syndod yw mai ychydig iawn o 
fanylion y gwyddom amdano mewn gwirionedd. Does dim 
syniad gennym os oedd yr Iesu yn dal neu’n fyr. A tybed beth 
oedd ei hoff fwyd a’i ddiddordebau? Mae’r materion hyn a 
llawer iawn o ffeithiau eraill am y person Iesu yn ddirgelwch 
llwyr i ni. Ond, fe allwn ddweud tri pheth am Iesu gyda 
sicrwydd. 

Yn gyntaf, roedd yn gyfathrebwr diddorol, a hynny am ei fod 
yn meddu ar y ddawn brin o allu plymio dyfnder ei fod, gafaelio 
ar y gwerthoedd a’u mynegi’n glir a diamwys wrth y sawl oedd 
yn eistedd wrth ei draed ac yn dysgu ganddo. 

Gyda chynulleidfa luosog a’i gwmpas cododd Iesu ei bulpud 
ar lethr mynydd a mynegodd wrthynt y gwerthoedd oedd yn 
dderbyniol a chymeradwy yng ngolwg Duw – gwerthoedd oedd 
wedi nodweddu ei weinidogaeth o Fethlehem i’r groes a thu 
hwnt, megis cariad, addfwynder, tosturi, gostyngeiddrwydd a 
goddefgarwch. 

Fel arwydd o’r hyn oedd ym meddwl Iesu’r prynhawn 
hwnnw, dywedodd Iesu “Gwyn fyd y tangnefeddwyr”. Mewn 
cyfnod lle mae llawer o greulondeb a chasineb yn gymaint rhan 
o fywyd pob dydd, a phobloedd yn cael eu sathru a’u 
darostwng, canmolir y tangnefeddwyr. Neilltuir bendith 
arbennig ar gyfer y sawl, sydd mewn gair a gweithred, am weld 
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trigolion y ddaear yn byw mewn cytgord, fel cymdogion i’w 
gilydd. 

Ein braint ni yw bod fel y tangnefeddwyr a chael ein cyfrif 
yn feibion i Dduw. 

Yn ail, down at y darlun sydd gennym o Iesu fel cwmnïwr 
dymunol. Tua diwedd pennod 4, Efengyl Marc (Ad. 35) cawn 
Iesu yn awgrymu wrth y disgyblion “Awn drosodd i’r ochr arall”. 
Gan eu bod yn bysgotwyr, ac yn ennill eu tocyn wrth rwyfo nôl 
a mlaen ar draws y llyn gwyddent yn dda am y stormydd sydyn 
oedd yn codi’n annisgwyl ac yn peri braw ac arswyd i’r sawl 
oedd yn digwydd bod ar y môr. Felly oedd hi’r prynhawn 
hwnnw. Un funud roedd y môr yn dawel ac yn llonydd, a’r funud 
nesa’ y cwch bach yn cael ei daflu o don i don a phawb ynddo 
mewn perygl o golli eu bywydau mewn sefyllfa garw. Ond 
unwaith troesant at Iesu, a chlywed sŵn ei eiriau, tawelodd y 
storm a llonyddodd y môr. Cyrhaeddodd pawb yr ochr draw yn 
saff a dianaf. 

Mae’r wers yn amlwg ddigon. Diolch am y cyfnodau braf, 
digwmwl sy’n gwneud bywyd gwerth ei fyw. Mawr yw ein 
diolch, hefyd, i’r cwmnïwr dymunol sydd wedi addo bod 
wrthlaw, i ni, mewn tywydd ffein a garw a’i fod bob amser yn 
barod i ymaflyd yn ein llaw, pan fo’r angen arnom fwyaf. 

“Wrth rodio gyda’r Iesu ar y daith, 
Ein calon sy’n cynhesu ar y daith: 
cawn wres ei gydymdeimlad, 
a’n cymell gan ei gariad 
a grym ei atgyfodiad ar y daith: 
a diolch byth am Geidwad (y cwmnïwr dymunol) 
ar y daith.” 

Yn drydydd, mae modd i ni feddwl am Iesu fel cysurwr digonol. 
Ar nos Sul y Pasg cyntaf hwnnw, wedi iddi nosi, cawn y 
disgyblion gyda’i gilydd yn yr oruwch ystafell mewn cyfyng 
gyngor. Meddai lleisiau o’r tywyllwch: “mae ar ben arnom” a 
“dim ond mater o amser, fydd hi, cyn i ninnau hefyd cael ein 
dal a’n croeshoelio”. Roedd bywyd wedi cyrraedd y gwaelod 
i’r sawl oedd wedi dod ynghyd. Nid oeddent yn siŵr beth i 
wneud, na ble i fynd. Ymddengys popeth mor dywyll o’u 
cwmpas. A’r drysau wedi cau ac er mawr syndod i bawb. Â’r 
drysau wedi’u cau, ac er mawr syndod i bawb oedd yno, daeth 
Iesu atynt a sefyll yn eu canol a dywedodd wrthynt: 
“Tangnefedd i chi”. A phan welsant ef a chlywed ei lais roeddent 
yn llawen dros ben, a chawsant eu cysuro yn ddirfawr. 

Y funud honno fe sylweddolon nhw nad ffeithiau’r byd yw 
diwedd y gân: “a throdd eu dagrau yn ffrwd o hedd”. 
Cymerwn gysur ar yr adegau hynny, pan fydd troeon yr yrfa yn 
ein gadael ninnau’n wan ac yn isel ein hysbryd. 

“Gad im droi i’m stafell ddirgel, 
ti a minnau yno ‘nghyd, 
profi gwerth y funud dawel 
pan fo’n drystfawr oriau’r byd; 
rho im glywed 
neges y distawrwydd dwfn.” 

...... a bydd hynny’n ddigon i ni. 

Diolch am yr Un a ddaeth i’n byd fel y ..... cyfathrebwr diddorol, 
cwmniwr dymunol a’r cysurwr digonol. Mawr yw ein braint o 
gael ei ‘nabod. 

Gareth Hopkin

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
MEDI 1916 • Dewi Lewis

ABERCRAF 
Yn Llys Castell-nedd ar y 15 o Hydref haerodd David 
Morgan, ‘fitter’ yn y gwaith glo ei fod wedi ei ddiswyddo ar 
gam a gofynnodd i’r Llys am iawndal o £5. Haerodd Mr T. 
J. Bandell ar ran Morgan y dylai fod wedi derbyn, ‘notice’ 
o 14 diwrnod ond ei fod wedi ei ddiswyddo heb rybudd ar 
y 26 o Awst. Dywedwyd bod Morgan wedi bod yn weithiwr 
rheolaidd a dibynnol ond yn ôl tystiolaeth feddygol roedd 
yn aml yn absennol o’i waith. Yn dilyn trafodaeth hir 
dyfarnwyd iawndal o £2 i Morgan 

COLBREN 
Bu nifer o achosion o fwlgleriaeth yn ardal Colbren ac 
Onllwyn yn ystod nos Wener a bore Sadwrn diweddar. 
Torrwyd i mewn i siop a swyddfa’r Rheilffordd. Ni ddwgyd 
unrhywbeth o’r siop ond fe gymerodd y lladron y ‘safe’ o’r 
swyddfa. Cludwyd y ‘safe’ 200 llath i lawr y rheilffordd. Ni 
lwyddwyd i agor y ‘safe’ ac fe’i gadawyd yn y fan a’r lle. Yn 
ystod dydd Sadwrn fe ddaeth yr heddlu a’r Breconshire 
Police bloodhounds, i’r safle. Archwiliwyd yr ardal dan 
arolygaeth P.C. Pearce, ond ni lwyddwyd i gael unrhyw 
‘scent’. Hyd yma nid oes neb yn y ddalfa. 

YSTRADGYNLAIS 
Cyhuddo cyn-gynghorydd. Yn Llys yr Heddlu, 
Ystradgynlais wythnos diwethaf cyhuddwyd y Cyn-
gynghorydd Samuel John Thomas, Gurnos, Cwmtwrch 
Isaf o ddwgyd peipiau o Waith Glo Blaencwm yn 
Cwmtwrch. Mr Thompson, Abertawe oedd yn erlyn gyda , 
Mr J. P. Jones Powell (Messrs Jeffreys and Powell, 
Brecon), yn amddiffyn. Wedi gwrandawiad hir deuthpwyd 
i’r canlyniad nad oedd digon o dystiolaeth i gyhuddo ac fe 
ryddhawyd y carcharor. 

YSTALYFERA 
Mae mudiad ar droed i newid trefn gwasanaethau’r eglwysi 
fel na fydd raid defnyddio ‘blinds’ yn ystod y gwasanaeth 
yn unol â’r gyfraith newydd. Oherwydd y bwriadau bydd yn 
rhaid dechrau’r oedfa am bedwar o’r gloch yn y prynhawn 
yn y gaeaf. Dadleuodd rhai y byddai hyn yn golygu fod pobl 
yn gorfod rhuthro eu dydd er mwyn cyrraedd y gwasanaeth 
mewn pryd. Dywedwyd bod Mudiad yr Eglwysi Rhydd yn 
ceisio gwahardd unrhyw fasnachu ar y Sul. Bydd y ffaith 
fod y bechgyn ifanc ond cael eu rhyddhau o’r Eglwys am 
6 yn hytrach nag 8 yn gwneud y gwaith yma yn anoddach. 

CWMTWRCH 
Yn gynnar fore Sadwrn cafwyd corff Mr Evan Watkins, a 
oedd yn byw ger Gorsaf Gwys, Cwmtwrch Uchaf yn yr 
Afon Twrch. Credir iddo gerdded yn y tywyllwch a llithro 
dros y banc i’r dŵr. Roedd Mr Watkins yn 60 mlwydd oed 
ac yn byw wrth ei hun. Roedd yn gymeriad adnabyddus yn 
y cwm. 

PONTARDAWE 
Derbyniodd J. L. Jenkins, Ironmonger, ddirwy o £ 2 10s. 
am beidio a rhoi gwybod i’r awdurdodau am werthiant 
‘pistol’. Fe’i cyhuddwyd hefyd o werthu’r ‘pistol’ i lanc ifanc 
o dan 18 mlwydd oed. 

CLYDACH 
Cafwyd gem bel droed ddiddorol yng Nghlydach ddydd 
Sadwrn diweddar rhwng dau dim oedd yn cynrychioli y 2nd 
Swansea Valley Troop of Boy Scouts a’r Boy Scouts o 
Bonymaen. Cafwyd tywydd gwael iawn yn ystod y gêm 
ond yr ymwelwyr oedd yn fuddugol o bedwar gôl i dair. 
Mwynhaodd y ddau dîm pryd o de yn dilyn y gêm.

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

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

unrhyw ddeunydd a anfonir i'w gyhoeddi yn y LLAIS 
na derbyn cyfrifoldeb am ei ddychwelyd.
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Ydych chi’n eistedd yn gyfforddus, gyda dishgled o de neu 
goffi? Wel, gawn ni ddechrau! Gobeithio eich bod chi gyd yn 
iawn. 

Beth am y mis diwethaf den, 
cawson sioc ofnadwy, pan fu 
farw’r Frenhines a hi wedi bod 
yna am 70 o flynyddoedd? Er 
bod y newyddion yn drist 
ofnadwy, roedd yn hyfryd gweld 
ein Huw Edwards ni wrth y llyw 
ar y teledu, yn smart iawn, 
talentog ac yn barchus. 

I gofio am y Frenhines, aeth y 
‘knitting nanas’ at i i greu ‘hetiau’ 
am y bollards yn Ystradgynlais. 
Gwnaeth un ohonynt greu un ar 
gyfer y Blwch Post hefyd. Dyma 
nhw, onid ydyn nhw’n 
ardderchog! Da iawn pawb 
wnaeth greu’r rhain! 

Enillodd ‘Blodau 
Ystradgynlais’ y wobr aur yn y 
categori ‘Tlws y Dref’ yng 
nghystadleuaeth Cymdeithas 
Arddwriaethol Frenhinol Cymru 
(RHS Cymru). Da iawn i bawb 
wnaeth addurno tref 
Ystradgynlais er mwyn cystadlu 
yn y gystadleuaeth hon. 
Llongyfarchiadau i chi gyd! 

 

 

Oeddech chi’n gwybod cafodd y pentref ddwy funud o 
ddistawrwydd ger eu hardal goffa am 11.55 am ar 19 Medi. 
Roedd yn anhygoel bod pob un ohonom, dros y Byd wedi bod 
yn ddistaw’r un pryd, er cof am y Frenhines. 

 
Ydych chi’n chwilio am lefydd i fynd a’ch plant, neu eich 
wyrion? Mae yna lawer o bethau sy’n cael eu cynnal nawr, am 
blant ein hardal.  

Yn Ystradgynlais mae pethau yn cael eu cynnal yn y 
Llyfrgell, yng Nghanolfan y Gymuned, yn Neuadd Eglwys St 
Cynog ac yn y Neuadd Les. Dyma rhai o’r clybiau a’r 
digwyddiadau sy’n cael eu cynnal. 

Yn y llyfrgell, bob Dydd Llun bydd yna ddosbarth dysgu siarad 
Cymraeg o 4yp tan 6yp. 

Pob dydd Mawrth, cynhelir clwb Chwist o 10.30 am tan 
11.30 am, ac wedyn Clwb Lego o 3.45 pm tan 4.30 pm. 

Bob Dydd Iau ewch i gael coffi a sgwrs o 10 am tan 12 pm; 
ysgrifennu creadigol o 11 am tan 12.30 pm a grwp gwau o 2 

ABERCRAF

PEN UCHA’R CWM
pm tan 3.30 pm. 

Bob Dydd Gwener galwch mewn i’r Credit Union os oes 
angen cyngor a chymorth arnoch chi, o 10.15 am tan 12.15 
pm; ac hefyd os ydych chi angen tipyn bach o gymorth gyda’ch 
‘gadgets’ galwch mewn yr un pryd! 

Yng Nghanolfan y Gymuned, ar 19 Tachwedd, o 5 pm 
ymlaen, bydd cyfle i chi weld dros 20 o bobl yn cerdded dros 
lo dân er mwyn codi arian dros eu helusennau. Bydd yna far, 
stondinau, raffl a cherddoriaeth fyw i chi gyd fwynhau. Ewch i’r 
ganolfan, Hendre Ladus, ym Mhenrhos, ble roedd y clwb 
ieuenctid, a mwynhewch eich hun! 

Mae’r cwmni o’r enw Starry Valleys Circus Club yn cynnal 
gweithdai sgiliau amrywiol bob wythnos i blant oedran 4 i 12 
oed. Gadewch i’ch dychymyg greu pethau anhygoel yn y 
sesiynau yma, bob Dydd Sul, o 3.30 pm ymlaen, yn dechrau 
ar 2 Hydref am 3 pm. Am fanylion pellach a thocynnau, ewch 
i’r wefan Ticketsource.co.uk/starry-valleys-circus. 

Mae Eglwys St Cynog yn ail ddechau ei Hysgol Sul. Enw’r 
clwb yw Promiseland a gwnaethon nhw ddechrau’r ysgol Sul 
ar y 25ain o Fedi. Bydd yr ysgol Sul yn cael eu cynnal bob 
Dydd Sul am 10.15yb, yn yr eglwys. Mae yna groeso cynnes i 
bawb. 

Ar ôl colli fy nhad a fy chwaer dros y ddwy flynedd diwethaf, 
roeddwn i’n teimlo’r angenrheidrwydd i greu atgofion melys 
gyda fy nheulu. Pythefnos yn ôl, aeth fy mab a finnau i 
Lancaiach Fawr. Ar y penwythnos yna, roedd e’n gyfle i weld y 
cogydd yn coginio bwydydd a phrydiau o’r 17eg ganrif. 
Gwnaethon ni flasu diodydd heb alcohol - sudd ffrwythau sy’n 
cael ei ychwanegu i win sych er mwyn iddo flasu’n well! 
Cawson ni deisen almwnd, tarten Damson, pastai cyw iâr a 
chig moch, a bisgedi a wnaeth hel atgofion melys coginio fy 
mam. Yn y bisgedi roedd hadau Caraway, a dw i ddim wedi 
blasu hadau Caraway ers i fy mam goginio teisen Caraway. O 
mam fach, roedd y gwynt a’r blas yn un anhygoel! Credwch chi 
fi, dw i wedi bod i Tesco i brynu hadau Caraway ers i mi flasu 
nhw eto. Byddaf yn ceisio creu teisen, ond rwy’n gwybod fydd 
e byth fel teisen mam! 
 

 

Ar ddechrau mis Medi, cawson ni garnifal. Roedd yn un 
llwyddiannus iawn ble cafodd pawb hwyl a ble wnaeth lawer o 
bobl gymryd rhan a gwisgo lan mewn gwisg ffansi i ddod â 
lliwiau a chymeriadau enwog i strydoedd Coelbren. Dai awn i 
chi gyd a wnaeth weithio mor galed i greu’r wledd. 

 

 

COELBREN
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CYDYMDEIMLO 
Rwy’n credu bod hi’n ddyledus i ni fel trigolion yr Ystrad i 
ddatgan ein cydymdeimlad gyda’r Teulu Brenhinol yn dilyn 
marwolaeth y Frenhines Elizabeth yr Ail. Felly, pa beth bynnag 
yw eich barn am y Frenhiniaeth rhaid cofio bod y Frenhines yn 
fam, yn fam yng nghyfraith, yn fam-gu ac yn hen fam-gu i’w 
theulu. Diolch iddi am ei gwasanaeth dros gyfnod eang yn ein 
bywyd. 

MARGARET YN DATHLU 
Llongyfarchiadau mawr i 
Margaret Thomas, Heol 
Aberhonddu, ar gyrraedd 
oedran nodedig yn 90 oed. 
Mae Margaret yn 
adnabyddus i bawb yn y 
pentref fel gwraig ffyddlon 
Lyn, yn fam gefnogol i Rhian 
ac Angharad ac yn fam-gu a 
hen fam-gu gariadus i Rhys, 
Dafydd, Gethin, Mari a 
Casper. Wrth gwrs, wrth i ni 
sôn am Margaret fe ddaw 
pedwar gair i’r cof ar unwaith 
- addysg, cerddoriaeth, y 
capel a’r teulu. Dechreuodd 
ei gyrfa fel athrawes ym 
Mhenarth cyn symud ymlaen i Flaendulais ac yna i Ysgol 
Gymraeg Ynysgedwyn. Yma fe ddes ar ei thraws am y tro 
cyntaf. Roedd hi yn athrawes a dirprwy bennaeth cydwybodol 
ac mae ei dylanwad ar sawl cenhedlaeth o blant yn ddifesur. 
Roedd cerddoriaeth wedi chwarae rhan allweddol yn ei bywyd 
ac mae trigolion y pentref yn ei chofio fel Arweinydd y Gân yng 
Nghymanfaoedd y Pasg ac fel Arweinydd talentog Côr 
Merched y pentref. Roedd Margaret wrth ei bodd yn paratoi 
corau Ysgol Ynysgedwyn ar gyfer Eisteddfodau’r Urdd a 
chyngherddau ysgol. Mae’n amlwg felly fod cerddoriaeth yn 
llifo fel nant yn ei gwaed. Roedd Margaret hefyd yn aelod 
ffyddlon yng Nghapel Calfaria a phan ddaeth yr awr siomedig 
i gau’r capel symudodd ymlaen i Gapel Ainon. Yn olaf, mae 
Margaret wrth ei bodd yng nghanol y teulu ac mae hi a Lyn 
wedi bod yn briod am 67 o flynyddoedd hapus a dedwydd. 
Llongyfarchiadau didwyll Margaret ac rwy’n siŵr y cawsoch 
amser hyfryd yn dathlu eich pen blwydd gyda’r teulu. Er bod 
talentau arbennig gan Lyn dwi ddim yn credu mai ef oedd yn 
gyfrifol am goginio’r deisen! 

WEST IS BEST 
Rwy’n siŵr eich bod yn gyfarwydd â geiriau bythgofiadwy’r 
enwog Ray Gravelle ‘West is Best’ ond yn ddiweddar yn y 
Neuadd Lȇs roedd y ddrama ‘West’ yn ein cyfeirio tuag at ran 
arall o’r bydysawd. Ie, nid tua gorllewin Cymru ond yn hytrach 
tuag at wlad sydd ochr arall i’r Môr Iwerydd, sef Unol Daleithiau 
America. Drama oedd hon yn dilyn hanes pâr ifanc o Gymru a 
benderfynodd ffarwelio â’i fferm yng nghanolbarth y wlad i 
adeiladu bywyd newydd yn y Byd Newydd. Mae’n sôn am y 
caledi a’r anturiaethau maent yn ei hwynebu gan 
ganolbwyntio’n bennaf ar thema mewnfudo. Gareth John Bale, 
yr actor talentog o Ynysmeudwy oedd yn serennu ac roedd ei 
berfformiad yn ardderchog. Mae Gareth wrth gwrs yn 
adnabyddus i ni gyd yn dilyn ei bortread clodwiw yn y dramâu 
Grav a Nye a Jennie. Roedd hon yn noson fythgofiadwy ond 
siomedig iawn oedd nifer y gynulleidfa. 

YSBYTY’R GYMUNED 
Os ydych wedi ymweld â’r Ysbyty yn ddiweddar rwy’n siŵr eich 
bod wedi sylwi a rhyfeddi ar sut mae’r lôn fach sy’n arwain at 
yr Agoriad wedi ei drawsnewid. Yn wir mae sawl un wedi 

YSTRADGYNLAIS
datgan eu teimladau wrth iddynt rhyfeddi ar y planhigion hyfryd 
sydd wedi eu plannu a’r cerrig bach lliwgar sydd yn gorwedd o 
gwmpas y tiroedd. Pwy sydd tu ôl i’r fenter yma gofynnwch? 
Well, neb ond Pwyllgor gweithgar Ffrindiau’r Ysbyty sydd wedi 
dangos y fath weledigaeth ar gyfer codi ysbryd y staff ac 
ymwelwyr. Mae rhaid diolch hefyd i’r teuluoedd lluosog sydd 
wedi cyfrannu’n hael tuag at yr achos er cof am eu hanwyliaid 
ac felly dangos eu gwerthfawrogiad o’r gofal, y driniaeth a’r 
gefnogaeth a gawsant. 

 
CYMRY AR WASGAR 
Yn debyg i sawl un arall o’r pentref fe benderfynodd Paula 
Evans canu’n iach a Chymru ac ymfudo i wlad y coala a’r 
cangarŵ. Merch Veronica a Kevin, Heol yr Orsaf yw Paula a 
chafodd ei addysg gynnar yn Ysgol Cynlais ac yna Ysgol 
Uwchradd Aberhonddu. Yna, yn dilyn cyfnod ym Mhrifysgol 
Swydd Hertford a graddio yn Naeareg, ymlaen a hi i Awstralia 
a gweithio yn y diwydiant mwyngloddio. Ond yn amlwg roedd 
gan Paula uchelgais arall ac yn 2021 derbyniodd Gwobr 
Arbennig am ei llwyddiant ym Mhrifysgol Griffin ac yna yn 2022 
derbyniodd anrhydedd arall am ei gwaith yn Nhŷ’r Llywodraeth 
yn Brisbane. Erbyn heddi mae Paula yn astudio’r gyfraith ac 
felly yn gobeithio graddio yn 2023. Mae yn byw yn Cairns, lle 
dymunol dros ben ar y Gold Coast ac yma mae hi a’i merch 
fach Eva, sy’n bedair oed yn byw ac yn mwynhau bywyd yn yr 
haul a hyfrydwch y traethau godidog. Dymuniadau gorau iddi 
a gobeithio bydd yn meddwl amdanom ni wrth i ni fwynhau’r 
glaw, y niwl a’r eira yng Nghymru fach! 

COFIO’N DYNER AM VERLEY 
Blin oedd clywed y newyddion trist fod Verley Jones, Parc 
Tawe wedi ymadael â ni. Person teulu oedd Verley, yn wraig 
ffyddlon i’w hanwylyd Mansel, yn fam a mam yng nghyfraith 
gariadus i Phillip a Carys ac yn fam-gu hoffus i Catrin a 
Carwyn. Gwaetha’r modd nid oedd Verley wedi mwynhau’r 
iechyd gorau ers peth amser a mawr yw diolch y teulu i bawb 
yn y pentref, yn enwedig Ysbyty’r Gymuned am y gefnogaeth 
di fesur hyd y diwedd. Bu Verley a Mansel yn briod am bron i 
59 o flynyddoedd ac roedd y berthynas hyfryd rhyngddynt yn 
ysbrydoliaeth i bawb. Er i Verley dreulio y rhan fwyaf o’i bywyd 
yn yr Ystrad, merch o Goelbren oedd hi a chredwch neu beidio 
roedd hi a Mans yn yr un dosbarth yn Ysgol Uwchradd 
Maesydderwen. Roedd gan Verley dalentau arbennig ar y 
maes chwarae a phan yn ifanc rhagorai fel rhedwr dawnus ac 
mae ei ffrindiau niferus yn dal i son amdani yn rhedeg fel milgi 
chwim ar draws y caeau. Roedd gan Verley draws doriad eang 
o ddiddordebau ac roedd wrth ei bodd yn teithio’r byd a 
mwynhau’r golygfeydd hyfryd. Roedd hi hefyd yn aelod 
ffyddlon yn Eglwys Sant Cynog ac fe fydd ei chyd aelodau yn 
gweld eisiau Verley yn fawr. Mawr yw ein cydymdeimlad gyda’r 
teulu a’r cysylltiadau oll yn eu colled a’u hiraeth.  

DIOLCH AM FYWYD GARETH 
Syfrdanwyd yr ardal gyfan gyda’r newyddion trist fod Gareth 
Lewis, Is-y-Rhos wedi ymadael â ni. Gŵr ei filltir sgwâr oedd 
Gareth ac yn un o chwech o blant Ossie a Laura. Cafodd ei 
addysg gynnar yn gyntaf yn Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn ac 
yna Ysgol Maesydderwen. Wedi iddo ganu’n iach a dyddiau’r 
ysgol treuliodd ei fywyd yn gweithio gydag amryw o gwmnïau 



fel peiriannydd ac adeiladwr. Roedd gan Gareth diddordeb 
mawr mewn chwaraeon o bob math a chwaraeodd i sawl dîm 
gan gynnwys Ieuenctid y Gleision. Yna, ar ôl i’r coesau 
ddechrau blino fe ymunodd â phwyllgor y Clwb a bu’n was 
ffyddlon am lawer o flynyddoedd. Roedd ganddo hefyd 
ddiddordeb mawr mewn pysgota a hefyd garddio ac mae sawl 
un yn y pentref yn rhyfeddu ar ei ddoniau wrth iddo dyfu 
tomatos blasus. Roedd gan Gareth lu o ffrindiau ffyddlon ac 
roedd wrth ei fodd yn trafod llwyddiant y tîm cenedlaethol dros 
beint neu ddau yn y Clwb. Cofiwn amdano fel cymydog hoffus 
a brawd ffyddlon i Janice, Eirwyn, Lyneth, Bethan a Lois. 
Hoffai’r teulu ddiolch yn fawr i Mr Gareth Hopkin am ei 
wasanaeth didwyll a chefnogol. Estynnwn bob cydymdeimlad 
â’r teulu yn eu hiraeth. 
 

 

Y WERN. DYMUNO’N DDA I GYFEILLION 
Mae’r haf eleni wedi bod yn un ddigon cymysg i nifer o aelodau 
a chyfeillion ffyddlon i ni yma yn y Wern. 

Yn anffodus, fe gafodd David, gŵr Jenny anhap yn y tŷ rai 
wythnosau yn ôl ac o ganlyniad cymerwyd ef i Ysbyty Treforys. 
Bellach mae David adre’ ac yn derbyn y gofal orau posib gan 
Jenny. 

Fe gafodd Wendy dro annisgwyl a digon annymunol, ac 
oedd yn beryg bywyd iddi, wrth ymweld ag Aberhonddu. Yn 
ffodus iawn roedd paramedig yn digwydd bod yn agos, ac 
adferwyd Wendy. Bu yn Ysbyty Treforys am rai wythnosau hyd 
nes iddi wella digon cyn dod adref. Diolch am y gofal tyner 
gafodd Wendy tra yn yr ysbyty. David, ei gŵr sydd â’r 
cyfrifoldeb o wneud yn siŵr fod Wendy’n parhau i wella er 
mwyn iddi fynd allan gyda’i ffrindiau ac i ymweld â’r teulu, yn 
ôl ei harfer. 

Mae Rhys bellach nol yn gyrru, yn dilyn triniaeth ar ei lygaid. 
Mae hyn yn newyddion da i bawb, yn enwedig Kath. Mae hefyd 
yn golygu ei fod yn gallu bod gyda ni yn y Wern ar fore Sul a 
sicrhau fod popeth yn iawn ar gyfer yr oedfa. Mawr yw ein 
diolch am hynny. 

Gwaetha’r modd mae Rona wedi ei phlagio â phoen cefn 
ers peth amser. Rydym oll yn cydymddwyn â hi a mawr yw’r 
gobaith, pa bynnag driniaeth fydd yn ei haros, y bydd ei chyflwr 
yn gwella. 

Mae misoedd yr Haf wedi bod yn rhai digon anodd i Dafydd 
Glyn hefyd ond mae’n dda clywed ei fod ychydig yn well. 

Gwelwn eisiau Marionne a Rose ar fore Sul ac rydym yn 
meddwl yn dyner amdanynt. 

Dymunwn yn dda i Huw, gŵr Rhian a mab yng nghyfraith 
Marionne sydd hefyd wedi derbyn triniaeth feddygol. 

Boed i wenau Duw galonogi pawb sy’n gweld bywyd yn 
anodd ac iddynt wella’n fuan iawn. 

LLONGYFARCHIADAU 
“Ymdrech deg a lwydda” medd yr hen ddywediad. Mae tymor 
yr arholiadau wedi dod a mynd, am flwyddyn arall a da yw cael 
datgan bod y disgyblion hynny sydd yn dal cysylltiad â ni yma 
yn y Wern wedi bod yn hynod lwyddiannus, unwaith eto. 

Cofiwn, yn arbennig, am wyrion Rhys a Kath, a Doug ac o 
ystyried eu canlyniadau mae’n amlwg iawn i bawb na fyddent 
wedi gallu gwneud yn well, gan iddynt dderbyn y graddau 
uchaf posib. Llongyfarchiadau felly i Gregory, Sam a Tom – 
mae eu canlyniadau haeddiannol yn adlewyrchu misoedd o 
waith caled a dyfalbarhad ar eu rhan. Ardderchog yn wir. 

COFIO’N DYNER AM GYFEILLION 
Clywyd y newyddion trist fod Colin, gŵr Ann Christine wedi 
ymadael â ni, ar ôl cystudd hir a blin. Gwaetha’r modd nid oedd 
Colin wedi mwynhau’r iechyd gorau ers peth amser, ac ers 
symud i’r Gogledd roedd ei iechyd wedi gwaethygu’n arw. Fe 
gafodd Colin y gofal orau gan bawb gan bawb o’i gwmpas ac 

YSTALYFERA

yn arbennig gan Ann Christine a fu’n ddiflino yn ei hymdrechion 
i wneud ei fywyd mor gyffyrddus a chysurus â phosib. Ond, er 
gwaetha hyn, rhyw awr fach chwerw felys oedd hi pan ddaeth 
yr amser i Colin ymadael â ni. Y cysur mawr i Ann Christine yw 
bod Colin bellach allan o’i boen ac yn ddiolchgar am yr holl 
flynyddoedd hir a hapus ceson nhw wrth fwynhau bywyd gyda’i 
gilydd. 

Roedd Eileen yn wyneb cyfarwydd i bawb ohonom yng 
Nghapel y Wern, oherwydd yma, am gyfnod helaeth iawn o’i 
bywyd, oedd ei chartref ysbrydol. Ac er mwyn cydnabod hynny 
roedd nifer o aelodau’r Wern wedi presenoli eu hunain yn y 
gwasanaeth yn Amlosgfa Llanelli ar 8 Medi i ddathlu ac i roi 
diolch am fywyd hir a dedwydd Eileen. 

Er bod Eileen a Lyn, ei phriod ac un arall o blant y Wern 
wedi symud o Ystalyfera ac ymgartrefu yn Abertawe ers rhai 
blynyddoedd roedd ganddi le cynnes yn ei chalon i’r Wern. 
Roedd wrth ei bodd yn cael sgwrs fach ar y ffon er mwyn cael 
hynt a helynt pobl Ystalyfera, yn enwedig ei chyfeillion yn y 
Wern. 

Bydd sawl cylch yn gweld eisiau Eileen yn fawr iawn, ond 
mawr fydd y golled i’w theulu hyfryd. Bu’n wraig rinweddol i Lyn 
ac yn fam a mam yng nghyfraith gariadus i Gareth ac Astrid, 
Iona a Julian a mam-gu falch i Rebekka a Mattias a chwaer a 
chwaer yng nghyfraith annwyl i Brenda a John Evans. Coffa 
da amdani a melys yw’r atgofion. 

BEDYDDIO GEORGE WINSTONE 
Mae gwasanaeth bedydd plentyn bob amser yn achlysur 
hapus a llawen. Felly roedd hi ar brynhawn Sadwrn, 13 Awst 
wrth i aelodau teulu Jamie a Hannah Williams, a nifer helaeth 
o’u ffrindiau ddod ynghyd i fod yn rhan yng ngwasanaeth 
bedyddio George Winstone. 

 
Mae’r teulu bach yn byw yn Dubai a braf oedd eu cael nhw nol 
dros wyliau’r haf a manteisio ar y cyfle i fedyddio eu hunig 
blentyn. Merch o Coety, ger Penybont-ar-Ogwr yw Hannah ond 
un ohonom ni yw Jamie, mab Debbie a Paul, sy’n bostmon yn 
Ystalyfera. Pob dymuniad da iddynt ac edrychwn ymlaen at eu 
gweld yn fuan iawn. 

PRIODAS 
Roedd yn ddiwrnod hapus 
iawn i deulu Susan a 
Stephen Grounds, Heol 
Clare ar 20 Awst gan mai 
dyma oedd dydd priodas 
Siân, eu merch hynaf. 
Roedd Siân a’i phartner 
Edward Fenton yn priodi 
yng Nghastell Sain 
Dunwyd, Coleg yr Iwerydd 
ym Mro Morgannwg. 
Cynhaliwyd y wledd yn yr 
un lle gyda chyfle hyfryd i 
ddal i fyny gyda ffrindiau a 
theulu. Mae gan Siân ac Ed dri o fechgyn bach hyfryd, sef Elis, 
Griff a Freddie. Mae’r teulu yn byw yng Nghaerdydd. Priodas 
hapus iddynt! 
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SYMUD COFEBAU’R DDAU RYFEL BYD 
Mae’r cofebau, sy’n enwi’r pentrefwyr gollodd eu bywydau yn 
y Ddau Ryfel Byd wedi eu symud, a hynny oherwydd i’r Achos 
ddod i ben yn Eglwys Annibynnol Ebeneser. 

 
Wedi bod uwchben organ ysblennydd y capel hwnnw, am 
ganrif, maent wedi cael cartref ardderchog, newydd yn Neuadd 
Les y Glowyr, lle addas iawn. 

Mae dwy gofeb y Rhyfel Byd Cyntaf yn enwi saith dyn, sef 
un morwr a chwe milwr a Chofeb yr Ail Ryfel Byd, oherwydd y 
newid yn y dull o ymladd, yn nodi enwau pump, sef un morwr, 
dau filwr a dau aelod o’r llu awyr. 

Os am weld lleoliad newydd y cofebau, mwynhewch un o 
foreau coffi cyson y Neuadd. Cewch agoriad llygad o weld 
ysblander yr ystafelloedd a’r neuadd. Gwnaed y cyfan yn bosib 
trwy arian yr N.U.M. 

Hywel Gwyn Evans, Mehefin 2022 

 
NEUADD CWMLLYNFELL 
Ddydd Sul penwythnos Gŵyl y Banc, cynhaliwyd gêm fowls yn 
y Neuadd er mwyn codi arian at Ganolfan Ganser Felindre. 
Mae’n elusen sy’n agos at galon nifer yn y pentref gan fod nifer 
o deuluoedd ein pentrefwyr wedi derbyn cefnogaeth gan yr 
ysbyty, ac mae rhai’n dal i dderbyn gofal. Gwenodd yr haul ar 
y diwrnod pwysig hwn lle casglodd teuluoedd ynghyd i gael 
hwyl, ond yn bwysicach fyth, codwyd swm aruthrol o £1600 at 
yr elusen. Y gobaith yw y daw’n ddigwyddiad blynyddol a fydd 
yn codi arian at elusennau amrywiol. 

 
ADFYWIO NEUADD BENTREF RHIWFAWR 
Mae pwyllgor newydd yn gyfrifol am Neuadd Gymunedol 
Rhiwfawr ac maent wedi bwrw ati’n syth er mwyn cynnal nifer 
o ddigwyddiadau cymunedol. Ynghyd ag aelodau o’r gymuned, 
cynhaliwyd digwyddiad haf gan gynnwys gemau awyr agored, 
gweithgareddau mabolgampau, stondinau gan fusnesau lleol, 
castell neidio, peintio wynebau a siop fach. Gyda’r nos cafwyd 
adloniant yn fwy at ddant oedolion, a’r canwr lleol Harri Morgan 

CWMLLYNFELL

CWMTWRCH UCHAF
yn diddanu’r gynulleidfa. Ers 
hynny, mae’r neuadd wedi bod 
yn cynnal clwb camerâu a 
dosbarth ioga’n rheolaidd a 
chynhaliwyd sesiwn werthfawr 
ar sut i ddefnyddio diffibriliwr 
yn ddiweddar. Parheir â’r 
adloniant â noson o 
gerddoriaeth yng nghwmni’r 
‘Musos’ ym mis Hydref. Os 
oes diddordeb gennych yng 
ngweithgareddau’r neuadd 
neu os ydych am ei llogi, 
cysylltwch drwy 
RhiwfawrHall@hotmail.com 
neu ar eu tudalen Facebook. 

 
LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau mawr i Jayden Knight ar lwyddo unwaith eto. 
Daeth yn bedwerydd yn y byd yng nghystadleuaeth 
farchogaeth unigolion y byd, sy’n golygu hefyd mai fe yw’r 
gorau yng Nghymru dan 14. Dros yr haf hefyd enillodd 
gystadleuaeth fyd-eang ar gyfer parau, sy’n golygu mai fe a’i 
bartner marchogaeth, Taryn, yw pencampwyr y byd dan 15 
oed. Da iawn wir!  

PARC SGLEFYRDDIO CWMLLYNFELL 
Yn dilyn buddsoddiad gan Gyngor Cymuned Cwmllynfell, 
agorwyd rhan newydd o’r parc yng nghanol y pentref. Bwriad 
y cyngor oedd gwella’r amgylchedd i blant a phobl ifanc yn 
dilyn cyfnod anodd y pandemig. Mae offer newydd diddorol 
iawn yr olwg yno a gobeithio bydd y plant wrth eu bodd ag ef! 

MARWOLAETH 
Trist yw cofnodi marwolaeth Mr Alun Samuel, Rhiwfawr, a oedd 
yn gymeriad adnabyddus iawn yn yr ardal. 

SALWCH 
Braf nodi fod Malcolm a Gloria Norman gartref yn dilyn rhai 
wythnosau yn Ysbyty Treforys. 

Mae Mariel Evans, Ystradowen, yn dal i fod yn yr ysbyty ond 
mae gam y nes at adref erbyn hyn yn Ysbyty 
Glanaman. Dymunwn wellhad buan iddynt.  
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SARON 
9 Hydref 2022: Y Parchg Ddr John Roberts 

MARWOLAETH 
Blin yw cofnodi marwolaeth Mrs Mary Jones, Heol y Gors, 
Cwm-gors aelod yn Saron. Bu Gwynne ei gŵr yn wyliadwrus 
iawn ohoni ers i’w hiechyd mynd yn fwy bregus. Bydd colled 
ar ei hôl ac estynnwn ein cydymdeimlad â Gwynne a’r plant, 
Anna a Marc a’r wyres Eryn Jane. 

CLEIFION 
Y mae Barrie Jones wedi dod yn ôl o’r ysbyty ac yn dal i gael 
triniaeth yn ei gartre yn Waun Penlan. 

Hefyd, mae Dave Tapplin yn yr ysbyty o hyd. 
Dymuna Elizabeth Jones (Gohebydd Llais) ddiolch i’w holl 

ffrindiau a chymdogion am eu gofal ar ôl iddi dreulio ychydig 
amser yn yr ysbyty. 

CAPEL Y BARAN 
Cawsom Oedfa Ddiolchgarwch bendithiol iawn o dan 
arweiniad y Parchg Meirion Evans. Pregethodd ar destun allan 
o Hosea, “fod Dyffryn Achor yn ddrws gobaith”. Mae ‘na 
ddywediad fod hanes yn ail adrodd ei hunan. Yn ôl yn amser 
Josua fe ddaeth un dyn o’r enw Achan a llwyth o drwbwl i’w 
Genedl, oherwydd ei drachwant bu’n ddyddiau drwg ar yr 
Israeliaid. Onid oherwydd un dyn heddiw mae ‘na gyfandir a 
byd yn nyffryn Achor. Ac oherwydd yn byw mewn ofn a phryder 
wrth wynebi’r gaeaf. Gweddïwn y bydd ein dyffryn Achor ni 
heddiw hefyd yn ddrws gobaith ac y bydd Duw yn “siarad yn 
dyner gyda ni ac yn ein hadfer i fywyd gwell. Cofiwn eiriau 
Waldo , Gaeaf ni fydd tragyfyth. Daw’r wennol yn ôl i’w nyth 
Diolch i’r gennad am ein hatgoffa pan fod pethau yn ddrwg fod 
‘na obaith a lle i ddiolch. 

Diolch hefyd i’r llu o gyfeillion a ymunodd gyda ni yn ein 
diolchgarwch. Bydd oedfa mis Tachwedd o dan ofal y brawd 
Jeff Reed, Rhagfyr Llithau a charolau. Bydd pob cyfarfod am 
2.30 pm ar Sul cynta’r mis Croeso cynnes iawn i bawb.  

 

 
SOAR 

PREGETHWYR MIS HYDREF 
  2: Y Parchg Lona Roberts 
  9: Y Parchg Pam Cram 
16: Y Parchg Huw Frandis 
23: Mrs Siân Anthony 
30: Mrs Margaret Jones 

PREGETHWYR MIS TACHWEDD 
  6: Y Parchg Dafydd Owen  
13: Mrs Einir Jones 
20: Y Parch Dafydd A. Jones 
27: Mr Eilir Jones 

LLONGYFARCHIADAU  
Gwell hwyr na hwyrach, ond llongyfarchiadau i Dewi, Alaw ac 
Efa, cyn-aelodau’r Ysgol Sul, am eu llwyddiant yn arholiadau 
TGAU flwyddyn hon. Pob dymuniadau iddynt am y dyfodol. 

GWELLHAD BUAN 
Da yw cyhoeddi bod un o’n blaenoriaid, Wendy Williams, yn 
ddiogel nol yn ei chartref ar ôl cyfnod hir yn yr ysbyty. Diolchwn 
am y gofal a gafodd gan y Gwasanaeth Iechyd a hefyd gan ei 
theulu. Dymunwn llwyr iachâd iddi i’r dyfodol.

PONTARDAWE

RHYDYFRO
Y TABERNACL 

RUTH A NAOMI 
Braf oedd ail gwrdd ar 13 Medi i drafod ein cynlluniau ar gyfer 
y tymor nesaf. Cawsom brynhawn hapus a difyr yn y festri 
gyda’n gilydd o dan arweiniad Margaret, a diolch iddi unwaith 
eto am y Pice’r-y-maen arbennig. 

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail ddydd Mawrth o’r mis am 
2 o’r gloch. Croeso cynnes i bawb 

NOSWEITHIAU YN Y CAPEL 
Rydyn wedi bod yn falch iawn yn ystod mis Medi i weld yr 
adeilad yn cael ei ddefnyddio i gynnal ambell ddigwyddiad 
arbennig. 

Ar nos Fawrth, 5 Medi, yn briodol ac yn llwyddiannus iawn 
- noson “Cofio Dafydd Rowlands”, un o blant y Tabernacl, ac 
yna ar nos Sadwrn - 24 Medi, cyngerdd gan Gantorion Her 
Cancr - “ Caneuon o’r Llwyfan a’r Sgrin” a’r elw tuag at Her 
Cancr Castell-nedd Port Talbot a Banc Bwyd Pantri a weinyddir 
o’r ganolfan yma yn y festri yn wythnosol. 

GWISGO DWY HET 
Yn ystod mis Medi, yn ogystal â chynnal gwasanaethau, mae’r 
Parchg Clive Williams wedi bod yn chwarae’r piano yn 
absenoldeb Susan, ac rydym wedi gwerthfawrogi ei ddewis 
pwrpasol o gerddoriaeth yn fawr iawn. 

Y GYMDEITHAS EFEILLIO 
Mae Cymdeithas Efeillio Pontardawe yn ymweld â Locminé, 
ein tref gyfeilliedig,  mis nesaf. Dyma’r daith gyntaf ers y 
pandemig ac ers ein hymweliad diwethaf ym mis Mai 2018. 
Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn i ailgysylltu gyda’n 
ffrindiau yn bersonol yn hytrach na thrwy Zoom a chyfryngau 
cymdeithasol. Mae gan ein ffrindiau weithgareddau cyffrous ar 
ein cyfer a byddaf yn rhannu hanes ein hymweliad ym mis 
Rhagfyr. 

Bydd ein hymweliad yn chwerwfelys i’n haelodau oherwydd 
ers ein hymweliad diwethaf rydym wedi colli rhai o’n haelodau 
annwyl, ond yn fwyaf nodedig ein cadeirydd Martin Ellis a fu 
wrth y llyw ar ein cymdeithas ers ei sefydlu dros 30 mlynedd 
yn ôl. Byddwn yn sicr o godi gwydraid o wîn blasus er cof 
amdano ef a’n cyfeillion annwyl eraill. 

Heather Rees 

 

DATGANIAD ORGAN 
O dan nawdd Cymdeithas Organ Abertawe cafwyd datganiad 
organ yn y Capel ar brynhawn Iau, 8 Medi gan David Oldfield 
o Gosport, Swydd Hampshire. 
Yn enedigol o Sheffield addysgwyd yno yn Ysgol Brenin 
Edward V11 ac yna yng Ngholeg Cerddoriaeth Brenhinol y 
Gogledd. 
Mae e’n arbenigo ar gerddoriaeth cynnar,cerddoriaeth Baroque 
a wedi gwneud astudiaeth arbennig ar Gerddoriaeth Eglwys 
Saesnig. 
Hyfryd oedd clywed e’n dweud bod organ yr Allt-wen un o’r 
goreuon roedd wedi chwarae erioed.  
Chwareuodd y darnau canlynol yn gampus iawn: 
Occasional Overture. George Frederick Handel 
Variations on Old Psalm Tunes George Dyson 
Praeludium in D Dietrich Buxtehude 
Elegy. George Walford-Davies 
Prelude and Fugue in b BWV544. J S Bach 
Horn pipe Humoresque. Noel Rawsthorne 
Roedd yn brynhawn dymunol dros ben a diolch yn fawr iawn i 
Elizabeth Davies a Ann Williams am baratoi lluniaeth hyfryd. 

GWELLHAD BUAN 
Dymunwn adferiad buan iawn i Philip Norling, Bryn Golau sydd 
wedi derbyn llawdriniaeth yn Ysbyty’r Waun, Caerdydd. 

YR ALLT-WEN
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SIOE ‘CALON Y CWM’ 
Llongyfarchiadau mawr i 
Gareth Davies a’r teulu, 
Fferm Cwmnantllwyd, Gelli-
nudd am lwyfannu sioe 
amaethyddol lwyddiannus 
unwaith eto eleni. Mae’r 
sioe deuluol ar faes y ‘Rec’ 
ym Mhontardawe yn mynd 
o nerth i nerth ac mae 
rhywbeth yno at ddant 
pawb - stondinau amrywiol, 
arddangosfeydd, anifeiliaid 
fferm, sioe gŵn a sioe 
ddefaid, adar ysglyfaethus, 
bwydydd amrywiol, 
cerddoriaeth fyw a llawer 
mwy. Mae’r sioe flynyddol 
yn gyfle i gael blas ar fywyd 
gwledig Cwmtawe. 
Diwrnod i’w gofio! 

BLWCH POSTIO, GELLI-NUDD 
Gobeithir y bydd blwch postio Gelli-nudd yn dychwelyd cyn bo 
hir ond mae angen awgrymiadau ynglŷn â lleoliad posibl y 
blwch. Cysylltwch â’r Cynghorydd Marcia Spooner ar 
Cllr.M.Spooner@npt.gov.uk gyda’ch awgrymiadau. 

DYWEDDÏAD 
Llongyfarchiadau gwresog i Lowri Byrne, Gelligeiros, Gelli-
nudd ar ei dyweddïad. Mae ei dyweddi, Alex, yn hanu o 
Horsham ac mae’r ddau yn gweithio fel heddweision yn 
Llundain. Mae Lowri yn ferch i Anne a’r diweddar Richard 
Byrne. Newyddion hapus iawn i’r ddau deulu. 

PÊL-DROED MERCHED 
Mae pêl-droed merched yn cynyddu’n sylweddol mewn 
poblogrwydd yn yr ardal ac mae iddo fanteision amlwg. Yn ôl 
un o hyfforddwyr tîm merched dan 8, Rhos, mae’r merched yn 
cael llawer o hwyl, maen nhw’n ymarfer yn gyson, yn gwneud 
ffrindiau, yn magu hyder sylweddol ac yn datblygu sgiliau 
newydd. Mae’r clybiau merched sy’n cwrdd ar Barc y Rhos yn 
croesawu merched o bob ystod oedran. 
E-bost: Info@Rhos.Football 

PRIFYSGOL 
Pob lwc i Molly Richards, Heol Castell-nedd sydd wedi dechrau 
ar gwrs mewn Celfyddydau Perfformio (Dawns) yn Academi 
Ddawns Addict yng Nghaerlŷr ac i bobl ifanc y ddau bentref 
sy’n parhau â’u haddysg, boed yn yr ysgol, coleg neu brifysgol. 

NEUADD GYMUNEDOL RHOS 
Ydych chi’n trefnu parti ar gyfer plant neu oedolion? Bydd y 
neuadd ar gael bob prynhawn a nos Sadwrn o 10 Medi 
ymlaen. 
Prynhawn: 3 awr - £40 
Nos: 4 awr - £60 
Ffoniwch 07546 520696 am fanylion pellach. 

SAMANTHA A CWIS Y DYSGWYR 
Mae merch o’r Rhos wedi bod yn rhan 
o raglen arbennig ar Radio Cymru i 
siaradwyr Cymraeg newydd - 
Cystadleu-iaith. Cafodd Samantha 
Meo ei magu yng Nghoelbren ac ar ôl 
cyfnod yn byw yng Ngwlad Groeg a 
Lloegr symudodd nôl i Gwmtawe. Ers 
2015 mae’n byw gyda’i phlant, Emelia 
sy’n 9 oed a Thomas sy’n 18, yn Rhos. 

RHOS A GELLI-NUDD
Mae Thomas yn canu gyda’r grŵp Mercer Official a ddaeth yn 
drydydd yn y bleidlais am y band gorau yn yr Ivy Bush yn ystod 
Gŵyl Pontardawe eleni.  

Cafodd mwy o gyfle i siarad Cymraeg bob dydd wrth weithio 
mewn cartref nyrsio yn Abercraf. “Roedd lot 
o’r bobol oedd yn byw yno dim ond yn 
siarad Cymraeg,” meddai. “Roedd fy 
Nghymraeg yn well na’r Saesneg pan 
o’n i yn yr ysgol ac mae’n gwella bob 
dydd nawr,” meddai wrth iddi ail gydio 
yn ei hiaith gyntaf nôl yn y Cwm. 

“Roedd yn grêt”, meddai, bod yn 
rhan o’r rhaglen Cystadleu-iaith gyda’r 
comedïwr o Ynysmeudwy, Noel James, 
yn gofyn y cwestiynau yn hwyliog. “Roedd 
yn rili briliant!” 

Mae Cystadleu-iaith ar Radio Cymru ac ar BBC Sounds tan 
y rownd derfynol yn ystod Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg ym 
mis Hydref.  

 

  
GRADDIO 
Llongyfarchiadau i Ffion Williams ar raddio mewn TAR yn 
Saesneg Uwchradd ym Mhrifysgol Met. Caerdydd. Pob lwc iddi 
yn y dyfodol yn ei swydd gyntaf fel athrawes yn ysgol Gyfun 
Bro Edern yng Nghaerdydd. 

Llongyfarchiadau hefyd i’w brawd Dafydd ar raddio gydag 
Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn BSc Peirianneg Sifil o 
Brifysgol De Cymru. Dymuniadau gorau iddo yn ei swydd 
gyntaf gyda chwmni Keltbray yng Nghernyw. Cynhaliwyd 
seremonïau’r ddau ohonynt yn yr haf. Yn blant i Miranda a 
Gwyn maent yn wyrion i Audrey a Vince James, Heol y Lon, a 
Gloria Williams Llanymddyfri. (LLUNIAU) 

TGAU 
Llongyfarchiadau i Emyr Williams, brawd yr uchod, ar lwyddo 
yn arholiadau’r haf. Mae bellach yn parhau ei addysg yng 
Nghanolfan Gwenallt yn Ystalyfera. Hefyd dymunwn 
longyfarch wyrion Nesta Hopkinson, (Jewell) Rhydygwin, ar eu 
llwyddiant ac yn parhau a’u haddysg yn ei gwahanol ysgolion. 
Mae Efa, merch Danielle ac Ian yn byw yn Ipswich, ac Arlo, 
mab Maria a Joe yn byw ym Mryste. 
Pob lwc i Josh Burton gyda’i astudiaethau lefel A yng Ngholeg 
Sir Gar, Llanelli. Yn fab i Lisa mae yn ŵyr i Meurig a Cheryl 
Jones, Rhydygwin. 

PRIODAS AUR 
Fel aelodau ym Mhantycrwys ynghyd ar gymuned dymunwn 
longyfarch Meurig a Cheryl Jones, Rhydygwin, gynt o Fferm 
Cynghordy Fach, ar yr achlysur dathlu Priodas Aur ar ddiwedd 
Medi. Fe’u priodwyd yng Nghapel Cynulleidfaol Pentrechwyth 
a chynhaliwyd y brecwast priodas yn y Langland Court. Mae 

CRAIG CEFN PARC
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ganddynt tri o blant, sef Lisa, Rhian a Wynne a phump o 
wyrion. Pob dymuniad i’r dyfodol.  

 

Meurig a Cheryl ar ddydd eu priodas yn 1972 

HEN OED 
Mae’r tymor newydd wedi dechrau. Maent yn parhau i gwrdd 
yn y New Inn bob prynhawn dydd Mawrth am 2 o’r gloch.  

CERDDORIAETH 
Llongyfarchiadau i Rhys Morgan, disgybl yn Ysgol Gynradd 
Rhydyfro, ar lwyddo yn ei arholiad Gradd 3 yn chwarae 
Trombone. Mae’n fab i Catherine a Huw, ac wyr i Vivian a 
Judith Thomas, Waunsterw. Hefyd llongyfarchiadau i’w chwaer, 
Carys, disgybl Bl 1 yn Ysgol Cwmtawe ar basio Gradd 8 gyda 
ar y Corn Ffrengig. 

SIOE GERDD 
Yn ystod yr haf  bu Carys (uchod)  yn cymryd rol blaenllaw 
mewn perfformiad o “Why the Wales came” yn Taunton a 
Llundain. Addasiad yw hwn o lyfr gan Michael Morpurgo, awdur 
adnabyddus, un ohonynt “War Horse”. Mae Carys yn aelod o 
Theatr Ieuenctid Cerdd Prydain, ac yn mwynhau pob profiad 
mae’n cael fel rhan ohono.  

CYMRO BACH NEWYDD! 
Llongyfarchiadau i Rhiain a Rhys Lewis, Ardwyn, Rhydygwin 
ar enedigaeth Idris Caradog. Mae’n ŵyr i Sian a Gareth (Craig 
Cefn Parc), Tudur a Sara (Trebannws) a Susan a Vaughan 
(Rhyd-y-fro) ac yn or-ŵyr i Myfanwy Jones (Pontardawe), Ray 
a John Rees (Craig Cefn Parc) a Ray Lewis (Brynaman). 

 

 
NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore.  

MIS 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 

MIS TACHWEDD 
  6: Y Parchg Rhys Locke (Cymun) 
13: Y Parchg Gareth Morgan Jones 
20: Y Parchg Rhys Locke 
27: Y Parchg Meirion Evans 

NEBO 
Ymddiheuriadau am fore Sul, 18 Medi, pan fu 
camddealltwriaeth rhwng yr ysgrifenyddes a’r organyddes. O 
ganlyniad nid oedd neb i chwarae’r organ. Ond, diolch i’r 
Parchg Rhys Locke - daeth i’r adwy a chwarae’r organ ar fyr 
rybudd ag yntau heb ei chwarae o’r blaen. Diolch i’r Diaconiaid, 
sef Helen, Anne, Yvonne a Nia am ddarllen yr emynau. 

DIWRNOD AGORED NEBO 
Cynhelir Diwrnod Agored ddydd Sadwrn, 19 Tachwedd rhwng 
10.30 - 1.30. Cyfle i gwrdd â’r gweinidog ac aelodau a gweld 
yr adeilad hardd. Bydd te, coffi a theisennod a chrefftau ac 
anrhegion ar gyfer y Nadolig. Croeso i bawb. 

YSBYTY 
Mae Mrs Mair Jones, Bryn Elim, Craig Cefn Parc, dal yn yr 
ysbyty, ond wedi cael symud i Ysbyty Gorseinon. 
Mae Mr Owen Jones, Llwyngwenno yn ysbyty Treforys. 
Gwellhad llwyr a buan i bawb sydd yn sâl ar hyn o bryd. 

CYDYMDEIMLO 
Carwn gydymdeimlo â theulu’r ddiweddar Mary Ann Evans, 
Heol Penrhiw, Treforys, priod y diweddar David a mam annwyl 
Huw a Rhian, mam-yng-nghyfraith barchus Mark a Gillian a 
mam-gu i’r wyrion Nia, Owen ac Elliott. ‘Roedd yn chwaer 
annwyl i Helen Lloyd a Clifford Mathias sydd yn aelodau yn 
Nebo ac i Marian Roberts ac Arthur Mathias. ‘Roedd Ann yn 
ffyddlon iawn yng nghapel Seion Newydd, Treforys ac yn 
ffyddlon i achosion eraill hefyd. Cynhaliwyd gwasanaeth 
cyhoeddus yn Amlosgfa Abertawe yng ngofal ei gweinidog y 
Parchg Eirian Wyn. 
Er i’r brawd Brian Harrison, Heol Brynaman, gael ei daro yn 
sâl ers rhai blynyddoedd fe ddaeth ei fywyd ar y ddaear i ben 
yn dawel ac yn sydyn.  Felly, cydymdeimlwn gyda’i briod 
Glenda, ei blant a fu mor ofalus ohonynt, sef Maria, Adrian a 
Sally Ann. ‘Roedd yn dad-yng-nghyfraith parchus i Carwyn a 
Delyth ac yn hoffi bod yng nghwmni ei wyrion a gor-wyrion. 
Bu’r gwasanaeth angladdol yn Amlosgfa Llanelli dan ofal y 
Parchg Isaac Thomas, Rhydaman 

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Jonathan Byng ac Emily ar enedigaeth 
bachgen bach, Heath, brawd i Madelaine. Mae Jonathan yn 
fab i Frank a Sharon Byng, Bwlch y Gwin, Felindre ac ŵyr i 
Mary Howells, Gorseinon.  

FELINDRE

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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MERCHED Y WAWR 
Noson ymaelodi fu hi ym mis Medi a daeth nifer at ei gilydd i 
gymdeithasu dros gwpanaid a bwffe. 
Diolchwyd i Annette Hughes am baratoi’r rhaglen ac i Heulwen 
Morgan am ei gwaith fel Trysorydd. 

SIOE CRANOGWEN 
Edrychwn ymlaen at 
groesawu cwmni “Mewn 
Cymeriad” i gyflwyno sioe 
Cranogwen. Wel pwy oedd 
Cranogwen? 

Morwres. Ysgolfeistres. 
Bardd. Darlithydd. 
Pregethwr. Golygydd. 
Ymgyrchydd. Ffrind. 

Mewn oes pan oedd 
disgwyl i ferched eistedd 
adref yn gwnïo’n dawel fe 
gymerodd y ferch arbennig 
hon lwybr gwbl wahanol i’w 
chyfoedion. Daeth Sarah Jane Rees yn enwog nid yn unig yng 
Nghymru ond ym mhrif ddinasoedd Lloegr ac America Ond eto 
ar ôl yr holl deithio a’r arteithio dod yn ôl i’w milltir sgwâr fyddai 
hi bob tro - i Langrannog. Pam tybed? 

Dyma sioe am ferch unigryw, amryddawn ac annisgwyl. 
Dyma hanes Cranogwen. Bydd y Sioe ar nos Lun, 10 Hydref 
am 7 o’r gloch yn Neuadd y Nant, Capel y Nant, Clydach SA6 
5HB. Llinos Haf Roberts yw’r actores sy’n portreadu 
Cranogwen. Tocynnau : Annette Pris £7.50/£6 (01792 843440). 

CODI ARIAN I MAGGIE’S 
Ar fore Sadwrn eithaf oer a chawodlyd dechreuodd rhyw 
ddwsin o ferched dan gyfarwyddyd Denise Morgan ar eu taith 
i Bontardawe a nôl i godi arian at yr elusen Maggie’s. Fe 
ddisgleiriodd yr haul cyn diwedd y bore a’r daith a’r sgwrs wedi 
bod yn dda ac roedd yr egwyl yn y caffi ger y gamlas yn 
Nhrebannws yn dipyn o help hefyd 

Ym Mhontardawe cwrddodd rhai o’r cerddwyr gyda Maer y 
Dre. Diolch i bawb am bob cefnogaeth. Fe godwyd y swm o 
£787. 

TŶ CROESO 
Mae gwaith Tŷ Croeso yn parhau. Ar hyn o bryd maen nhw’n 
chwilio am wirfoddolwyr gyda sgiliau arbennig i drwsio beiciau, 
offer trydan ar gyfer y Caffi Trwsio a gynhelir ar yr ail ddydd 
Sadwrn yn y mis. Da gweld un o’r gwirfoddolwyr, Myfanwy yn 
niwrnod agored y Vale gyda baner newydd Tŷ Croeso. 

 

CLYDACH
SIED Y DYNION 

 
Belinda Gardner a Paul Thomas gyda’u stondin hardd iawn 

yn nydd Agored y Mond. 
Er budd Men’s Sheds Cymru ar nos Wener, 28 Hydref am 7.30 
yn Neuadd y Gymuned, Clydach bydd Cwmni Opera Dinas 
Abertawe o dan gyfarwyddyd Brendon Wheatley yn 
perfformio’r opera ‘Shoulder to Shoulder’, Lenny Sayers. Mae’n 
debyg bod yr opera wedi ei seilio ar stori wir. Y cantorion fydd 
Robyn Lyn Evans, Janice Robinson, Dyfed Wyn Evans, 
Marc Saber ac Aled Hall. Pris y tocynnau yw £5 a £3 i blant. 
Bydd yr elw er budd i Men’s Sheds Cymru. 

CYTÛN A CHYMORTH CRISTNOGOL 
Cynhaliwyd pwyllgor Cytûn, Eglwysi ynghyd yng Nghlydach a 
Chymorth Cristnogol ym mis Medi. 

Trefnwyd rhai gweithgareddau ar gyfer y tymor. Bydd y cwis 
arferol o dan ofal Robat Powel ar nos Wener, 28 Hydref. Daw 
Byddin yr Iachawdwriaeth i gynnal ei gwasanaeth Nadolig yn 
Eglwys y Santes Fair ar nos Iau, 15 Rhagfyr. 

CAPEL Y NANT 
Diolch i Fiona, ein harweinydd am arwain nifer o’n hoedfaon 
ym mis Medi. Croesawyd Dewi Lewis i’n cwrdd cyfoes lle bu’n 
sgwrsio am Fynwenta. Canolbwyntiodd ar y symbolau a welir 
yn aml ar gerrig beddi 

Cafwyd oedfa ar ffurf Taize ac ar fyr rybudd daeth y Parchg 
Dewi M. Hughes i lenwi’r bwlch a’n harweiniodd yn y 
gwasanaeth drwy sôn am wahanol weddïau yn y Beibl. 

Llongyfarchiadau i Sali, 
merch Mary a Peter Nichols. 
Gan fod Sali yn astudio 
ieithoedd tramor bu rhaid iddi 
ddod adref o’i chyfnod yn 
astudio yn Venice. Achosodd y 
covid dipyn o drafferth i’r 
myfyrwyr. 

Oherwydd y Covid gorfod 
iddi aros am y seremoni 
raddio. Erbyn hyn mae wedi 
gorffen astudio am radd Meistr 
ym Mhrifysgol Bryste. 

GRŴP EGLWYS A CHYMDEITHAS 
Ers sefydlu Capel y Nant yn 2008 bu’r Grŵp yma yn ddiwyd yn 
brysur yn codi arian tuag at wahanol elusennau. Yn flynyddol 
dewiswn ddwy elusen, un lleol ac un dramor. Eleni dewiswyd 
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Crefftwr o fri - Jeff Thomas a Sheila. 

Braf oedd gweld Jeff Thomas (a’i wraig Sheila) yn arddangos 
ei waith crefftus. Roedd arddangosfa o’i waith yn wych iawn 
ac yn dangos gwaith manwl arbennig iawn. Fe welir Jeff yn 
arddangos ei waith yn y Gerddi Botaneg ac ar hyd gwyliau 
eraill. Hyfryd oedd gweld ei waith ac i ninnau yng Nghlydach 
gael gwerthfawrogi dawn un ohonon ni. Dymuniadau gorau. 
Doedd amser ddim yn caniatáu i werthfawrogi popeth, cafwyd 
arddangosfa arbennig o’r gwaith a wneir gan y Vale gogyfer a 
newid hinsawdd. Roedd stondin gan Brifysol Abertawe am y 
Beic Hydrogen yng ngofal Bill a Steve; gwybodaeth am 
brosiect RICE; stondin gan Cynghorwyr Sir; llawer o 
weithgareddau i’r ieuenctid a chyfle i fynd ar fws i weld y 
gwaith. Yng nghanol y cyfan roedd ‘na stondin gan Macmillan 
sy’n cydweithio gyda Awdurdod Iechyd Bae Abertawe. 

 
Yn y llun gwelir Glenda Morris, Sarah Romano a Philysie 
Bolton, nyrsys sy’n gofalu am ofal diwedd oes ac yn cydweithio 
o Dŷ Olwen. Yng nghanol y bwrlwm a’r sŵn y Neuadd roedd 
gweld y stondin yma, cofio a gwybod am y gofal arbennig a 
geir gan rain yn gwneud i ddyn sylweddoli gwerth bywyd. 

CWMNI DAWNS NATALIE SALTER 
Mae drysau Capel Salem Faerdre wedi agor unwaith eto. 
Dyma fydd cartre’ Cwmni Dawns Natalie Salter. Mae ganddynt 
ddosbarthiadau ar gyfer pob oedran a gallu. 

yr elusen Mind a hefyd elusen Lawrence Roundabout Wells. 
Dros y blynyddoedd mae Sheila Powell wedi gwneud gwaith 
arbennig yn gofalu am yr arian ac yn cynrychioli’r Grŵp ar y 
Pwyllgor Gwaith. Mewn cyfarfod yn ddiweddar diolchwyd iddi 
am eu gwaith dros y blynyddoedd a dymunwyd yn dda i Rhodri 
Rees fydd cynrychiolydd newydd y grŵp. 

Ar 12 Hydref am 2.30 cynhelir Cwrdd Diolchgarwch y Grŵp 
Bugeilio. Croeso i unrhyw un ymuno gyda’r grŵp i ddiolch am 
y cynnal a fu arnom yn ystod y flwyddyn. 

MASNACH DEG 
Eisoes soniwyd am fwriad Phil Broadhurst, sy’n gweithio i 
Oxfam ac o Rydaman i ddathlu’r ffaith fod tref Rhydaman yn 
ugain oed o fod yn dref Masnach Deg gyntaf yng Nghymru. Un 
o’r teithiau hynny oedd o Glydach i Abertawe. Paratowyd ar 
gyfer ail ymweld â siopau’r pentre’ i weld faint o gefnogaeth sy 
ar gael er mwyn mynd ati i geisio cael statws Masnach Deg i’r 
pentre’ flwyddyn nesaf. 

 
Criw ffilmio ‘Heno’ a ‘Prynhawn Da’. Y cyflwynydd  

Daf Wyn ar y dde. 

Cynlluniwyd taith ar gyfer 24 Medi a daeth criw ffilmio i gael 
blas ohoni cyn y diwrnod. Cewch fwy o hanes mis nesaf. 

DYDD AGORED Y SANTES FAIR 
Cafodd Eglwys y Santes Fair ddydd Agored ar Fedi 14 i ddiolch 
i bobl Clydach am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod anodd pan 
fu rhaid cau’r adeilad oherwydd nad oedd y ddiogel. Casglwyd 
dros £40,000 gan yr aelodau a phobl Clydach er mwyn gwneud 
yr adeilad yn ddiogel. Roedd y dydd agored yn gyfle i bobl yr 
ardal i weld y gwaith a wnaed yno. 

DYDD AGORED VALE 

 
Er nad oedd Cymraeg ar y posteri allanol roedd y gair 
“CROESO” yn amlwg tu mewn a digon o groeso gan y Rheolwr 
Darren Poland a’r merched. 
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FORGE FACH 
Mae caffi Forge Fach wedi ail agor a chewch groeso 
twymgalon gan Lowri a’i thad. Maent hefyd yn gwerthu coffi a 
nwyddau Masnach Deg. 

 
 

  
DYWEDDÏO 
Llongyfarchiadau i Rhys Temblett, Fferm Glynmeirch, mab 
hynaf Byron a Rhiannon, ar ei ddyweddïad i Charlotte, sy’n 
hanu o’r Alban. Mae Rhys yn ffermio tir ei dad, ac wedi 
ymddiddori mewn amaethyddiaeth ers yn grwt bach. Mae’n 
fwriad gan y ddau ohonynt i briodi yng Nghapel Gellionnen y 
flwyddyn nesaf. Pob dymuniad da iddynt. 

MARWOLAETHAU 
Gyda thristwch enbyd clywsom am farwolaeth sydyn un o 
feibion hoffus ein pentref, sef Gerwyn Evans, yn 65 oed. Roedd 
Gerwyn yn fab i Gomer a Marina Evans, Stryd William/Heol y 
Llwynau, ac addysgwyd yn Ysgol Trebannws ac Ysgol Gyfun 
Cwmtawe. Bu’n ŵr cariadus i Ann, tad annwyl i Sacha, Kiley 
ac Amie, tad-cu arbennig i Destyn a George, ac yn frawd agos 
i Gaynor a Janet Ann, a’r diweddar Keri, a’u teuluoedd. 

NEWYDDION O’R YSGOL 
Braf oedd croesawu deg disgybl newydd i’r dosbarth Derbyn 
ar gyfer eu haddysg llawn amser. Yn sicr, maen nhw wedi 
ymgartrefu’n dda ac yn mwynhau’r profiad o fod yn yr ysgol am 
ddiwrnod llawn, er, maent wedi blino’n lân erbyn diwedd y 
dydd. 

Diddanwyd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 gan adran gerddoriaeth 
Castell-nedd Port Talbot yn ‘Sioe Deithiol y Peris’. Mae 
ysgolion a phlant ar draws ein Sir yn elwa’n fawr o’u dawn, eu 
harbenigedd a’u brwdfrydedd.  

Hoffwn ddymuno’n dda i Mrs Dale ar gychwyn ei chyfnod 
mamolaeth, ac estynnwn groeso cynnes i Mr Thomas a fydd 
yn dysgu’r dosbarth yn ei habsenoldeb.  

Diolchwn i’r Blismones Ceriann Hughes am ei gwersi diddorol 
ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Bwlio Syber a Phobl sy’n 
ein helpu. Dymunwn y gorau iddi yn ei swydd newydd, yn sicr 
fe fydd hi’n golled i ni fel ysgol. 

Cafodd ddisgyblion Blwyddyn 6 gyfle i fynychu diwrnod 
trosglwyddo yn yr ysgol uwchradd er mwyn cael blas ar 
weithgareddau amrywiol, wrth iddyn nhw benderfynu ar y cam 
nesaf o’u haddysg.  

TREBANNWS

CYLCH CINIO CWMTAWE
Aled Eurig oedd gŵr 
gwadd y Cylch Cinio 
ganol Medi. 
Wedi addysg gynnar yn 
Llanbrynmair a Phen-
lan, Abertawe, 
graddiodd Aled mewn 
Hanes a Hanes Cymru 
yn Aberystwyth cyn 
ymgymryd â gradd 
meistr yn yr LSE yn 
Llundain. Gweithiodd ym 
myd newyddiaduraeth 
cyn dod yn Bennaeth Newyddion a Materion Cyfoes 
gyda BBC Cymru. Treuliodd gyfnod yn Gynghorydd 
Arbennig i Lywydd y Cynulliad a hefyd yn Gynghorydd 
i’r Gweinidog Addysg. Bu’n ddarlithydd hŷn ym 
Mhrifysgol Abertawe a Chynghorydd i’r Is-ganghellor 
tan 2017. Bu’n aelod o Fwrdd S4C ac mae’n aelod o 
Fwrdd Ymgynghorol Ofcom yng Nghymru. Bu hefyd yn 
Gadeirydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru a’r Cyngor 
Prydeinig yng Nghymru. Mae newydd gael ei benodi’n 
Gadeirydd y Coleg Cymraeg. 

Cyhoeddodd ddau lyfr ar hanes Gwrthwynebwyr 
Cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru a 
derbyniodd radd PhD am ei ymchwil. Mae’n Gymrawd 
Ymchwil er Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Cofiwn am ei rieni : y Parchg Dewi Eurig Davies, cyn-
weinidog Tabernacl, Treforys ac Emily Davies, athrawes 
Ddrama yn nyddiau cynnar Ystalyfera a darlithwraig 
ysbrydoledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Mae gan Aled ddiddordeb yn hanes y Rhyfel Byd 
Gyntaf a’r Ail Ryfel, yn enwedig yr ymateb iddynt. Mae’n 
dilyn ôl-traed ei dad a fu’n wrthwynebydd cydwybodol 
yn ystod yr Ail Ryfel Byd a gyhoeddodd gyfrol “Byddin 
y Brenin” ar y gwrthwynebiad i’r rhyfeloedd yma, a dyma 
oedd byrdwn sgwrs Aled i’r Cylch Cinio ganol Medi a 
chanolbwyntio ar ffeithiau lleol. 

Rhyfedd oedd deall bod cymaint o wrthwynebiad i’r 
Rhyfel, yn enwedig o gwmpas y flwyddyn 1916. 
Llansawel (Briton Ferry) oedd gryfaf a hynny oherwydd 
cynifer o weithfeydd trwm, megis dur a thunplat ond 
roedd Pontardawe, Clydach, Cwmtwrch ac Ystalyfera 
yn amlwg oherwydd presenoldeb diwydiannau tebyg a 
thyfiant yr BLA neu’r ILP (Independent Labour Party). 
Roedd dylanwadau sosialaeth a Christnogol yn 
ffactorau pwysig ar ddylanwadu ar ieuenctid y Cwm ac 
roedd cymeriadau egwyddorol yn arwain yr 
ymgyrchoedd, unigolion megis Niclas y Glais, Nun 
Nicholas (Trebannws), y brodyr Griff ac Albert Davies 
(Pontardawe), Jac Rees y Phesant, Tomi Evans 
Ynysmeudwy), Joni Jones, Jac Joseph a Gwenallt. Dau 
arweinydd y glowyr oedd J. L. Rees a Tom Jeremiah (y 
ddau o Drebannws). Byddai’r rhain yn cyfarfod yn y 
Cross Hotel, Pontardawe. Cafwyd arweiniad cadarn 
dros heddychiaeth gan ddau weinidog lleol, y 
Parchedigion Llewelyn Bowyer (Danygraig) a W. J. 
Rees (Capel yr Allt-wen). 

Diddorol oedd clywed am yr ymdrech dros heddwch 
yma yng Nghwmtawe ganrif yn ôl.
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Diolchwn i’r gwasanaeth Cerdd am y profiad ac Ysgol Gyfun 
Ystalyfera am y croeso. 

RYGBI GWEILCH ADRAN 3 A 4 
Bu cyffro mawr yn yr adran wrth i’r Gweilch ddod i gynnal 
gwersi rygbi i blant dosbarthiadau Mynydd y Garth, Carn 
Llechart a Charreg Bica. Mwynheuodd y plant yn fawr iawn. 

 
 

 

DIWRNOD O ADLONIANT GYDA MARTYN GERAINT 
Roedd yr ysgol yn llawn cyffro ar ddiwrnod twym yn Nhymor yr 
Haf wrth groesawu Martyn Geraint am lawer o ganu a dawnsio. 
Treuliodd fore gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen a phrynhawn 
gyda’r Adran Iau yn perfformio sioe ar eu cyfer yn ogystal â’u 
dysgu ei gân newydd; “Mae siarad Cymraeg yn Magic” sydd 
yn cyd-fynd â’r Cwricwlwm i Gymru newydd. Diolch yn fawr i 
Martyn Geraint am ei gwmni ac am drosglwyddo’r neges holl 
bwysig bod siarad Cymraeg sicr yn rhywbeth hudol iawn. 

 
DIWRNOD MABOLGAMPAU  
Daeth yr haul allan unwaith eto wrth i ni gynnal ein diwrnod 
mabolgampau cyntaf am sawl blwyddyn, oherwydd 
cyfyngiadau Covid, yng nghwmni rhieni, teuluoedd a ffrindiau’r 
ysgol. Cafodd pawb ddiwrnod i’r brenin, wrth i’r disgyblion 
gymryd rhan mewn ystod o rasys gwahanol gan gwenu o glust 
i glust. Pedwar tŷ oedd yn cystadlu; Llyn y Fan Fach, Cantre’r 
Gwaelod, Dwynwen a Branwen ac er eu bod yn agos tu hwnt, 
Llyn y Fan Fach oedd y tîm buddugol. 

Diolch yn fawr iawn i CRAFf yr ysgol am y stondinau gwych 
oedd ganddynt ar y cae yn ystod y diwrnod. Roeddent yn 
llwyddiannus iawn, a chodi £525. Diolch i bawb am eu cymorth 
a’u cefnogaeth. 

YMWELIAD Â FFERM FFOLI 
Hyfryd oedd cael mynd ar drip ysgol gyfan unwaith eto a lle 
gwell nag un o’n hoff leoedd, Fferm Ffoli. Cawsom ddiwrnod 
hyfryd gan weld ystod eang o anifeiliaid, o’r moch, i’r jiraffod 
a’r pengwiniaid, i enwi ond ychydig. Wrth gwrs, uchafbwyntiau’r 
diwrnod oedd eistedd yn yr haul a chael picnic gyda’n gilydd a 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG CWMLLYNFELL

 

 

AROLWG ESTYN LLWYDDIANNUS 
Yn ystod tymor yr haf, cafodd yr ysgol arolwg gan ESTYN. 
Dyma’r arolwg cyntaf ar yr ysgol ers penodiad y pennaeth 
newydd, Mr Martin Evans ym Medi 2021. Gwnaeth yr ysgol yn 
arbennig o dda yn ystod yr arolwg lle barnwyd bod yr ysgol ‘yn 
gymuned hapus a chyfeillgar gydag ethos gofalgar a 
chefnogol. Mae trefniadau gwrando ac ymateb i lais disgyblion 
yn golygu eu bod yn dylanwadu ar yr hyn maent am ei ddysgu 
a dewis yr adnoddau sy’n eu cefnogi i ddysgu hyd orau eu gallu 
yn y dosbarth ac o amgylch yr ysgol. Mae arweinyddiaeth 
gadarn ac effeithiol y pennaeth yn gosod cyfeiriad strategol clir 
i ddatblygiad yr ysgol, o ganlyniad, mae diwylliant o 
ddisgwyliadau uchel ac ethos o gydweithio agos yn bodoli ar 
draws yr ysgol. Mae parodrwydd staff i ymchwilio i’w hardal 
leol er mwyn cynllunio a chyflwyno cwricwlwm sy’n berthnasol 
i ddisgyblion yr ysgol yn nodwedd gref o waith yr ysgol.’ Cafodd 
yr adroddiad ei chyhoeddi ym mis Gorffennaf ar wefan ESTYN. 
Yn ogystal â’r arolwg llwyddiannus, braint yw cyhoeddi bod yr 
ysgol wedi cael ei dewis i lunio astudiaeth achos ar gyfer 
paratoadau ar y cwricwlwm newydd a’r effaith ar astudio 
cwricwlwm yr ysgol ‘Trysorau Tawe’. Bydd yr astudiaeth achos 
yn cael ei chyhoeddi ar wefan ESTYN yn fuan. 

STAFF NEWYDD 
Croesawyd Miss Andrea Jones i’r 
ysgol y tymor hwn fel athrawes 
newydd yr ysgol ac yn aelod ar 
uwch dim rheoli’r ysgol. Bu 
Andrea Jones yn dysgu yn Ysgol 
Gymraeg Castell-nedd ac Ysgol 
Gymraeg Trebannws. Mae 
Andrea o Bontardawe ac wedi 
ymgartrefu ar yr Allt-wen. Mae 
Miss Jones yn dysgu blwyddyn 3 
eleni.  

LLONGYFARCHIADAU 
Llongyfarchiadau i Mr Rhys Lewis, athro blwyddyn 5 yr ysgol 
ar enedigaeth mab, Idris Caradog. Estynnwn ein 
llongyfarchiadau gwresog iddo a’i wraig Rhiain. 

UNED IAITH ‘Y CWM’ 
Yn dilyn gwaith di flino gan awdurdod CNPT, agorwyd uned 
hwyrddyfodiaid yn yr ysgol. Enw’r uned yw ‘Y Cwm’. Darperir 
cymorth i blant y clwstwr i gaffael yn yr iaith Gymraeg dros 
dymor o dan arweiniad Mrs Rhianydd Williams a Mrs Siân 
Richards. Croesawyd plant i’r uned ar ddechrau’r tymor. 

DOSBARTH MISS LEWIS A MRS SAUNDERS YN SAIN 
FFAGAN 
Fel rhan o waith thema’r dosbarth, fe aeth dosbarth Miss Lewis 
a Mrs Saunders i Sain Ffagan. Cyfle arbennig ymweld â hen 
adeiladau a chartrefi Cymru. Roedd pawb wedi mwynhau cyfle 
yn fawr iawn. 

CYNLLUN DYSGU PÊL DROED ABERTAWE 
Mae’r ysgol yn rhan o rwydwaith cynllun dysgu tîm pêl droed 
Abertawe. Mae Jack y ‘Swans’ yn ymweld â’r ysgol yn 
wythnosol. Bydd yn dysgu sgiliau pêl droed ynghyd â 
llythrennedd, iechyd a lles ystod y flwyddyn academaidd. 

SIOE DEITHIOL CERDD CNPT 
Ar ddydd Mercher, 14 Medi aeth blwyddyn 6 i Ysgol Gyfun 
Ystalyfera i weld sioe deithiol Cerdd CNPT. Roedd y profiad yn 
wych wrth glywed a gwrando ar offerynnau a band ‘go iawn’. 
Cafodd blant gyfle i chwarae ambell offeryn yn ystod y sioe. 

YSGOLION
YSGOL GYNRADD GYMRAEG PONTARDAWE
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LLYTHYR

mwynhau hufen iâ blasus. Pleser oedd mynd â phob un o’r 
disgyblion allan a hyfryd oedd eu gweld yn cael cymaint o hwyl 
a sbri. 

 
SIOE “MIRI’R MÔR LADRON A’R FFA FFIAIDD” 
Diolch yn fawr iawn i’r Asiantaeth Safonau Bwyd am 
berfformiad o sioe ddiddorol i Flynyddoedd un i chwech ar 
ddechrau’r tymor. Dysgodd y disgyblion am y lle gorau i gadw 
bwydydd gwahanol, yn yr oergell neu’r cwpwrdd ac ar ba 
dymheredd y dylid eu coginio. Roeddent hefyd wedi llwyddo i 
gwblhau cwis ar y diwedd gan gofio’r pedwar rheol bwysig. Da 
iawn pawb a diolch i’r Asiantaeth am fore gwybodus a hwylus 
iawn. 

RHODD CELTIC ENERGY A CHWMNI CYFREITHWYR 
ROGER THOMAS 
Rydym wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn rhodd hael iawn oddi 
wrth gwmni Celtic Energy East Pit o £575 ar gyfer offer 
chwaraeon tîm gwahanol i’n disgyblion. Mae Iechyd a Lles yn 
rhan bwysig iawn o’r Cwricwlwm Newydd ac mae’r cyfle i 
gymryd rhan mewn chwaraeon yn rhan fawr o hyn, wrth 
ddatblygu sgiliau corfforol sydd ar yr un pryd yn cael effaith 
mawr ar iechyd meddwl. 

 
Buom yn lwcus iawn i gael ein dewis i dderbyn rhodd o £400 
oddi wrth gwmni cyfreithwyr Roger Thomas yn Ystradgynlais 
tuag at adnoddau Technoleg Gwybodaeth newydd i’r ysgol. 
Mae’r disgyblion yn ddiolchgar iawn ac wrthi’n barod yn creu 
rhestr o’r adnoddau byddant yn hoffi prynu. 
Hoffem ddiolch yn fawr iawn am garedigrwydd y ddau gwmni. 

PERI - SIOE DEITHIOL CASTELL-NEDD PORT TALBOT 
Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 bore arbennig ar ddechrau’r 
tymor, yn cael eu diddanu gan adran gerdd CNPT yn y sioe 
deithiol, Peri. Cyfle gwych i wrando ar bob math o offerynnau 
gwahanol, yn ogystal â chanu hyfryd. Roeddent wrth eu bodd, 
yn enwedig erth chwarae rhai o’r offerynnau. Rydym yn 
ffyddiog iawn bod y profiad gwych yma wedi denu sawl un o’n 

disgyblion i ddysgu chwarae offeryn newydd. Diolch i bawb am 
roi’r profiad gwych yma iddynt. 

HANNAH A JOE BRIER A GEMAU’R GYMANWLAD 
Llongyfarchiadau enfawr i Hannah a Joe Brier, plant Mrs Lynne 
Brier, Pennaeth yr ysgol, ar eu perfformiadau gwych yng 
Ngemau Gymanwlad yr Haf yn ninas Birmingham. Llwyddodd 
y ddau ohonynt i gyrraedd rowndiau cynderfynol yn eu rasys, 
Hannah yn y ras 100 a 200 metr a Joe 400 metr. Am 
gyflawniad anhygoel! Rydym oll yn hynod o falch ohonynt ac 
yn siŵr bod llawer o ddathlu wedi bod yn nhartre’r Briers i nodi 
llwyddiannau’r brawd a chwaer talentog yma. Dymunwn bob 
lwc iddynt am y dyfodol disglair sydd o’u blaenau. 

Annwyl Olygydd,  

Dwi’n hoff iawn o sylw y Parchg Judith Morris, 
Ysgrifennydd Undeb Bedyddwyr Cymru mewn ysgrif yng 
nghyfrol ddiweddaraf Dr Prydwen Elfed-Owens ‘Malwan 
bach fel fi... yn cloddio am aur.’ Dywed Judith Morris: “ein 
bod yn byw mewn cyfnod sydd yn newid, sef cyfnod 
trothwyol. Hynny yw, nid yw’r hen batrwm wedi llwyr 
ddiflannu, ond ar yr un pryd nid yw patrymau y dyfodol yn 
hollol glir ychwaith! Mae fel pebaem yn bodoli mewn dau 
dymor a dau gyfnod.”  

 

O ystyried lleihad cyson yn niferoedd aelodau, addolwyr, 
Ysgolion Sul a gweithgareddau cymdeithasol eglwysi, 
mae’n debygol iawn y bydd yr hen batrwm yn diflannu’n 
raddol yn y blynyddoedd nesaf. Wrth gwrs, does neb yn 
gwybod hynny’n well nag addolwyr sy’n cynnal yr hen 
batrwm.  

Ymhlith y 62 o ysgrifau yn llyfr Prydwen, mae sôn am rai 
eglwysi arloesol sydd eisoes wedi datblygu patrymau i’r 
dyfodol. Ynddo hefyd ceir nifer o enghrheifftiau o 
weithgarwch eglwysig newydd a gwahanol ar waith mewn 
sawl eglwys.  

Yn gywir,  

Eifion Wynne (Rhuthun)
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Dyma barhau gyda hanes ail 
fordaith yr Urdd i Lydaw, Sbaen a 
Gogledd Affrica ar long yr Orduna. 
Rees John Davies, Ynysmeudwy 
yw awdur y dyddiadur a diolchwn 
i’w ferch, Dr Lucy Morris am yr 
hawl i ddyfynu o’i nodiadau. Yn 
gwmni ar y daith oedd Jack Davies, 
yr Allt-wen ac mae Nest Davies 
wedi cyfrannu at yr hanes, hefyd. 
Mae’r teithwyr yn parhau yn 
Llydaw. 

Dydd Llun, Awst 13eg 
Pan ddeffrasom fore dydd Llun yr oedd yr haul yn tywynnu yn 
siriol a’r llong ym mhorthladd Brest a ‘ninnau’n tri’ mewn hwyl 
dda. Y mae Brest fel y gwyddoch yng Ngogledd Llydaw - ym 
Mhenrhyn Finistère. Tref yw o tua phedwar ugain mil. 
Porthladd ac iddi heddiw iard adeiladullongau pwysig iawn. Y 
mae’n hen dref ac ynddi olion Caer Rufeinig. Heddiw y mae’n 
dref filwrol bwysig. 

Y mae Llydaw yn cysylltu yn gryf â Chymru, oherwydd 
disgynyddion cangen o’r Cymry a ymfudodd yno tua’r flwyddyn 
800 AD yw’r trigolion. Siaradent iaith sy’n debyg iawn i’r 
Gymraeg, sef y Llydaweg ac y mae’r Llydäwyr yn falch iawn 
o’u hiaith a’u diwylliant a’u traddodiadau arbennig eu hun. 

Y diwrnod hwn ymunasom ein tri â gwibdaith o tua chwe 
ugain milltir trwy Lydaw. Yr oedd hon yn wibdaith arbennig 
oherwydd yr oedd paratoadau manwl a charedig yn ein haros. 

Teithiasom trwy Landerneau, Tregon a Morlaix. Yn Tregon 
ymwelsom ag hen eglwys Gatholig yn enwog am eu 
haduniadau a’u ‘calvaries’ yn y fynwent. Cerfluniau mewn 
carreg yw’r Calvaries, o’r olygfa a gafwyd ar ben Calfaria pan 
groeshoeliwyd Iesu Grist. 

Yn Morlaix cawsom Groeso Dinesig gan y Maer a’r 
swyddogion. Cawsom yfed ‘Iechyd Da’ i’r dref, ac ‘Iechyd Da’ 
i’r Urdd mewn Champagne yn Neuadd y dref. Tuag un o’r 
gloch, cawsom ginio o fwydydd Breton yn cynnws lobster ym 
marchnad y dref. Siomwyd pawb yn y ddiod. 

Yn y prynhawn aethom i Theatre y Dref i weld dawnsio a 
chlywed canu gan y Llydäwyr yn eu hiaith eu hun. Yr oeddynt  

hefyd wedi eu gwisgo yn eu dillad cenedlaethol. Yr oedd y 
cwbwl yn olygfa dlos iawn. 

Ar ôl y perfformiad aethom ymlaen i le o’r enw Huelgoat 
(Uchelgoed) i ymweld â choedwig enfawr a grotto ynddi lle y 
bu’r Brenin Arthur, yn ôl traddodiad, yn ymdeithio. Yno yn y 
goedwig cawsom arddangosfa arall o ddawnsio Llydewig, yn 
yr awyr agored y tro hwn, a’r miwsig wedi’i gynhyrchu â 
chlychau a phibau, a phibgodau. Yr oedd yn rhamantus iawn. 
Cawsom de o ffrois mawr iawn a danteithion eraill yn y gwesty 
gerllaw ac yna taith o drigain milltir yn ôl i’r llong. 

Y Noson Honno 
Y noson honno gawsom ginio arbennig i groesawu’r Llydäwyr, 
hynny a drefnodd y fath groeso i ni yn ystod y dydd. Yn eu plith 
yr oedd y gwŷr hyn – Monsieur Pierre Mocaer, M. Caradog 
(bardd), M. Gourvil, Abbe Madoc, y Vice Consul yn Brest, 
President of the Chamber of Commerce Brest ac eraill. 

Ar ôl cinio cawsom araith mewn Cymraeg gwych gan M. 
Mocaer ar Hanes a Thraddodiadau Llydaw. Gorffennwyd tua 
chanol nos. 

Dydd Mawrth, Awst 14eg 
Treuliasom y diwrnod hwn ym Mrest yn ymweld â’r siopau a’r 
farchnad. Yn y siopau gwelsom lyfrau Saesneg gwrthodedig 
yn Lloeger, ac yn y farchnad digonedd o fwyd garw Ffrengig 
ac yn ei fysg - malwod o bob math - rhai’n ddu, rhai’n frown, 
rhai’n las, rhai’n fach, rhai’n fawr, rhai wedi eu coginio a rhai’n 
fyw. 

Ar y cyfan tre frwnt henafol oedd Brest, ond mi allwn lai na 
chanfod ei phwysigrwydd i Dde Cymru pan welais yr enwau 
‘Gueret, Merrett and Llewellyn’ ar ffenestr swyddfa yn y doc, a 
phan ystyriais fy mod wedi gweld yr enwau hynny gannoedd o 
weithiau eisoes ar dryciau gwaith glo ym Mhontarddulais lle 
enillwn fy mywoliaeth fel athro. 

 
Tua deg o’r gloch hwyliasom o Brest a thaith o 450 o filltiroedd 
o’n blaen i Vigo yn Spaen. Yr oeddem hyd hynny wedi teithio 
bron 400 o filltiroedd o Lerpwl i Brest. 

Dyddiadur Mordaith yr Urdd, 1934

Rees John Davies, 
1965 

 
Rees John Davies (ar y dde, cefn) a Jack Jones (ar y dde, 

blaen) o flaen Neuadd y Dre, Morlaix, Llydaw.
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Dydd Mercher, Awst 15fed 
Treuliasom yn awr ddiwrnod cyfan ar y môr, y tywydd yn odidog 
o braf a’r môr yn ymddwyn yn garedig tuag atom ag ystyried 
ein bod yn teithio trwy’r Bay of Biscay. 

Aeth y dydd yn rhwydd trwy dreulio rhan o’r amser yn y 
Gymnasium, a chymryd rhan amlwg yn y chwaraeon sef Dec 
Tennis, Skittles a’r chwaraeon cystadleuol a drefnwyd i ni gan 
y ‘Chief Deck Steward’. Cafwyd hwyl fawr a phawb yn ei 
fwynhau ei hun i’r eithaf yn yr heulwen, a’r awel falmaidd o’r 
môr yn lleddfu’r gwres. Yn yr hwyr cafwyd dawnsio a llawer o 
rialtwch. 

Dydd Iau, Awst 16eg 
Yr oeddem i gyrraedd Vigo yng ngwlad y Basque yn Spaen am 
7.30 yn y bore, ond oherwydd niwl trwm ni fedrai llong am oriau 
fynd ond yn araf iawn tua’r porthladd. Yr oedd hwter y llong i’w 
chlywed o hyd, ac yn awr ac yn y man atebai llong ddieithr o’r 
niwl, i’n hatgoffa o’r agosáu at Vigo, tref o dai gwynion a thoi 
gwastad brown a gwlad dywodlyd sych yn y cefndir. Nid oedd 
y porthladd yn ddigon dwfn i’r llong fynd yn agos i’r lan a bu 
rhaid i ni fynd mewn cychod modur i’r tir, tra’r oedd ugeiniau o 
Spaenwyr mewn cychod bach yn ceisio gwerthu ffrwythau a 
nwyddau eraill i ni. 

Glaniasom am ddau o’r gloch ac aethom tua chant a hanner 
ohonom mewn ceir modur tua’r gogledd i dre o’r enw 
Campostella. Aethom trwy Vigo - tref digon aflan a llwm ac yn 
tyfu o boptu iddi. Yn awr ac yn y man cyfarfuom ag ambell gart 
a gwedd ac ychen yn ei dynnu, a gwragedd ac ôl gwaith caled 
ar eu cyrff a’u hwynebau yn cario beichiau trymion. 

Gwelsom ambell ffermdy llwm a’r adeilad yn wael, ac ambell 
eglwys gydag olion o ddylanwad y Moriaid ar eu hadeiladwaith. 
Arosasom gerllaw tafarndy a chawsom gyfle i ymweld â’r tŷ, a 
oedd yn ddigon plaen heb bapur ar y gwelydd ond yn hytrach 
gwyngalch - eto yr oedd yn lân. 

Ar y daith hon, teimlem mai tlodi oedd gelyn pennaf y wlad. 
Cyraeddasom Compostella tua phedwar o’r gloch ac yr 

oedd y gwres yn awr bron yn annioddefol. Aethom ar ein 
hunain trwy’r dref henafol iawn a’r strydoedd hyd yn oed, wedi 
eu palmantu a cherrig mawrion, i Eglwys Santiago. Yr oedd yr 
eglwys yn hynod am ei maint a’i haddurniadau – y tu allan wedi 
ei gerfio â lluniau Saint a chymeriadau Beiblaidd, a’r tu mewn 
wedi ei addurno ag aur ac arian. Yr oedd cerflun o Saint Iago 
wedi ei addurno ag aur ac yn y crypt gwelwyd ‘coffin’ o arian 
yn cynnwys, yn ôl traddodiad esgyrn Saint Iago. Eglwys 
Gatholig oedd yr eglwys ac felly gwnaent yn fawr iawn o’r 
henebion a’r hen draddodiadau ac o arian ymwelwyr. 

 
Eglwys Santiago de Compostela, 1934 

Wrth ddod allan o’r eglwys hon ni allem lai na chymharu 
rhwysg a mawredd y grefydd, a thlodi ac anwybodaeth y 
cardotwyr a’r tlodion a eistedda tu allan yn awyddus am 

geiniogau i brynu canhwyllau yn yr eglwys, i addoli a chymryd 
rhan yn nefodau eglwysig. 

Gerllaw’r eglwys yr oedd ysbyty a’r llyfrgell a’r cwbl dan ofal 
yr offeiriaid a’r lleianod, yn gwneud gwaith da ymysg pobol 
ofergoelus ac anllythrennog. 
Ar ôl ymweld â’r eglwys aethom i Hotel Americanaidd fodern 
iawn i gael cinio ardderchog iawn yn diweddu a hufen ia hyfryd. 
Yna aethom i’n ceir - deg ar hugain ohonynt - a thrwy’r dref a’r 
bobl yn bloeddio a chlapio allan i’r wlad yn ôl tua Vigo. 

Ar y ffordd yn ôl goddiweddwyd ni gan storm o fellt a 
tharanau. Yr oedd y mellt yn anghyffredin o ddisglair a thybiem 
fod ‘lluchaid’ Cwmtawe megis golau cannwyll o’u cymharu a 
hwynt. Beth bynnag cyraeddasom y llong yn ddiogel tua 
hanner awr wedi naw a chawsom arddangosfa o ddawnsio gan 
bobl Galicia a chinio arbennig. 

Am hanner awr wedi unarddeg codwyd yr angor a 
chychwynasom ar ein taith i Lisbon, Portugal - taith o ddau gant 
a hanner o filltiroedd. 

Dydd Gwener, Awst 17eg 
Teithiasom i Lisbon yn ystod nos Iau a dydd Gwener a thua 
hanner awr wedi dau daethom i olwg tir Portugal. Hwyliasom i 
fyny genau’r Afon Tagus tuag at Lisbon. Oddeutu genau’r afon 
yr oedd yr olygfa yn hynod brydferth - y ffermdai gwyn a’u toi 
gwyrdd neu frown yn sefyll allan yn amlwg mewn cefndir o 
liwiau glas ac oren a brown. Yr oedd y môr yn las tywyll a’r 
awyr yn glir a’r haul yn danbaid ac yr oeddem yn falch fod 
symudiad y llong yn dod ac awel hyfryd i’n hadfywio. Cyn bo 
hir gwelem Lisbon yn bentwr o adeiladau gwyn wedi’u 
gwasgaru ar hyd saith o fryniau yn y pellter, ac erbyn pump o’r 
gloch yr oedd ein llong yn y porthladd gerllaw’r cei a chanllaw 
wedi ei gostwng o’r llong i’r cei. 

 
Maxim’s, Lisbon 

Aethom gyda’r hwyr yn barti i fyny i’r dref mewn ‘tram car’. Yr 
oedd yn noson braf iawn ac aethom i ‘Nightclub’ enwog iawn 
sef Maxim’s. Hen blas i’r Marquis Foz oedd hwn, yn enwog am 
ogoniant ei adeilad a’r addurniadau. Yno cawsom ddawnsio a 
mwynhau ‘cabaret’ a chael rhywbeth i dorri syched. Tua hanner 
awr wedi un aethom i ffair yn Luna Park. Cerddasom trwy 
ystrydoedd wedi eu palmantu a cherrig mewn patrymau 
mosaic. Tua hanner awr wedi dau y bore, aethom o’r ffair i café 
i gael coffi ac ychydig i’w fwyta. Wrth gwrs, yn ôl ein safonau 
ni yng Nghymru yr oedd yn hwyr iawn ond nid felly yn Lisbon 
canys yr oedd cannoedd o bobl ar hyd y dre y noson honno. 
Am bedwar o’r gloch ymadawsom a’r café, ac ar ôl cerdded 
ychydig o gylch y dre penderfynasom mai doeth fuasai i ni gael 
taxi i’n cludo yn ôl i’r llong. Ac felly y bu, a’r noson honno 
cyraeddasom ein gwelyau tua phump o’r gloch y bore. 

 
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 llun o Rees a’i thad 

Jack Jones yn Morlaix.
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Sioe Calon y Cwm 
Llwyddiant unwaith eto eleni oedd Sioe Calon y Cwm a 
gynhaliwyd ar gaeau chwarae Pontardawe. Gwelwyd 
cannoedd yn heidio i’r digwyddiad er mwyn blasu’r arlwy 
a drefnwyd gan griw o wirfoddolwyr diwyd. Roedd yr arlwy 
yma’n cynnwys arddangosfa o adar ysglyfaethus, sioe 
ddefaid, sioe geffylau, sioeau cŵn, arddangosfa rygbi ac 
roedd yna hefyd stondinau amrywiol oedd yn dathlu 
busnesau a mudiadau lleol. Yn y nos, roedd cerddoriaeth 
am ddim i ddathlu bod y sioe yn ôl, yn dilyn cyfnod o 
seibiant oherwydd effeithiau Covid.  

Cynhaliwyd y sioe am y tro cyntaf yn 2012. Roedd yn 
ganlyniad i deimlad ymhlith y sylfaenwyr fod angen ac 
awydd am ddigwyddiad addas yn y cwm i deuluoedd oedd 
yn addysgiadol, yn fforddiadwy ac oedd wedi’i ganoli o 
amgylch byd amaeth, treftadaeth yr ardal a chrefftau a 
sgiliau lleol. 

Teimlai’r sylfaenwyr fod yna ddiffyg dealltwriaeth o’r 
gymuned wledig, ac yn meddwl y byddai’n syniad da 
ceisio ailgysylltu’r gymuned leol a’r gymuned wledig. Beth 
oedd yn bwysig i’r pwyllgor oedd ei fod am ddim i blant 
dan 16 oed a bod ymdeimlad cyfeillgar a hamddenol.  

Maent yn sicr wedi cadw at y gwerthoedd hynny ac mae’r 
sioe wedi mynd o nerth i nerth dros y bynyddoedd. Bu 
llawer o ganmol ar y cyfryngau cymdeithasol eleni ac 
roedd y niferoedd a ddaeth er gwaetha’r tywydd gwlyb yn 
tystio i boblogrwydd y digwyddiad. Diolch i’r trefnwyr am 
barhau i gynnig digwyddiad arbennig i’r gymuned. Rwy’n 
siŵr bod pawb yn edrych ymlaen at y sioe nesaf yn barod! 

Catrin Heledd Richards


