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Pris: 50c

PAPUR 

BRO 

CWMTAWE

 

TACHWEDD 2022                             RHIF 446

S
Llongyfarchiadau 
Ymfalchïwn yng 
ngorchest Connor a 
Curtis Davies, Teras y 
Rheilffordd, ar gael eu 
dewis i chwarae rygbi’r 
gynghrair dros Gymru 
yng Nghwpan y Byd. 
Braf oedd eu gweld yn 
siarad mor dda ar 
raglen Heno am eu 
profiad hefyd. Yn 
ddiddorol iawn, mae 
dau bâr o efeilliaid yng 
ngharfan Cymru - 
gobeithio daw â lwc 
iddyn nhw! Dyma nhw 
wedi ymlâdd ar ôl eu gêm gyntaf! 

Llongyfarchiadau gwresog i Ioan Carter Jones, Heol Samuel 
(uchod), am ddisgleirio eto mewn cystadleuaeth jiwdo. Er mai 

newydd ddechrau 
blwyddyn 11 mae 
Ioan yn Ysgol Gyfun 
Ystalyfera, enillodd 
fedal efydd dan 21 
ac un arian dan 17. 
Nodwn, gyda 
balchder, lwyddiant 
Helen Walters-
Morgan ar ei 
hymdrech sylweddol 
yn cerdded yr Hafn 
Fawr (Grand 
Canyon) gyda grŵp 
o gyd-ymgyrchwyr 
er mwyn codi arian i 
Ymchwil Cancr. 
Codwyd swm 
anferthol o dros 
£100,000 ganddyn 
nhw drwy gwblhau’r 
daith anodd hon.  

Neuadd Cwmllynfell 
Cynhaliwyd cyngerdd ardderchog yn y Neuadd nos Sadwrn, 
15 Hydref, lle diddanwyd y dorf gan Gôr Meibion Dyffryn Aman 
a Chôr Merched Ystradgynlais, a ffurfiwyd flwyddyn yn ôl. 

Campau Cwmllynfell

 

Yn cynrychioli Cymru, enillodd pedwarawd bowls y Neuadd, 
sef Lilian Llewelyn, Natalie Evans, Martin Harries a Kieran 
Evans, gêm gyfeillgar yn erbyn Lloegr. Roedd y gêm yn 
baratoad ar gyfer pencampwriaethau Prydain ym mis 
Tachwedd. Pob lwc iddyn nhw! 

 

Pob lwc i Kloe a Laila Jones o Gefn-bryn-brain a fydd yn 
cynrychioli Cymru ym mhencampwriaethau cic focsio’r byd 
yng Nghaerdydd. Maen nhw’n ymarfer yn gyson yng nghlwb 
Warriors WKCA, sydd yn y Neuadd. Ewch amdani, ferched! 

parhad ar y dudalen gefn
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Golygydd mis Rhagfyr/Ionawr 2022 

Rhian Llewelyn 
Newyddion i’r canlynol os gwelwch yn dda: 

papurbrollais@gmail.com 
Erbyn Tachwedd 20fed os gwelwch yn dda.

LLAIS
“I ba fath o fyd........?” 

“I ba fath o fyd wyt ti’n perthyn?” Dyna oedd 

cwestiwn deifiol Mark Drakeford i Andrew R. T. 

Davies yn y Senedd mewn ymateb i sesiwn 

gwestiynau ar y Gwasanaeth Iechyd ac yn arbennig 

y Gwasanaeth Ambiwlans. Yn y cyswllt hwnnw fe 

ofynnwyd y cwestiwn mewn cyd-destun penodol. 

Ond mewn gwirionedd gallwn ni i gyd ofyn y 

cwestiwn hwnnw i ni ein hunain. A dweud y gwir rwyf 

yn aml yn gofyn i fi fy hun “Pa fath o fyd rwy’n byw 

ynddo ?” Mae’r blynyddoedd diwethaf ac yn sicr y 

flwyddyn hon wedi bod yn dreth arnom oll : 

digwyddiadau sydd wedi ein siglo hyd at ein seiliau. 

Yn aml iawn caf fy hun yn digalonni ynghylch yr 

amgylchedd, y tlodi, y casineb, y difaterwch a’r 

rhyfela sydd yn ein byd. Ar y cyfan rhyw deimladau 

negyddol ydynt a buan iawn byddaf yn ceisio rhoi 

teimladau a’r meddyliau negyddol o’r neilltu a 

chanolbwyntio ar yr hyn sy’n adeiladol. Er gwaethaf 

y proffwydi gwae gallaf ganolbwyntio fy meddwl ar 

y rhyfeddodau sydd o’m cwmpas : gwychder y 

greadigaeth, y gweithredoedd o ddaioni tuag at fy 

nghyd-ddynion, yr ymdrechion i fagu perthynas a 

chyd-fyw mewn cymuned o gariad a chyd-

ddealltwriaeth. Ar ddiwedd y dydd dim ond un afal 

pwdr sydd ei angen i ddifetha’r bocs cyfan. Ond 

mae modd adfer y sefyllfa. Dyn, a dim arall sydd 

wrth wraidd yr holl ansefydlogrwydd. 

Un o recordiau fy mhlentyndod oedd “A world 

without love” gan Peter and Gordon ac mae geiriau’r 

gân yn y cof hanner canrif yn ddiweddarach. Byd 

heb gariad? 

Cerdd rwy’n hoff iawn ohoni yw honno gan 

William Jones, Tremadog “O! Ynfyd!” sy’n darllen fel 

hyn: 

Dywedodd Duw ryw fore gynt: 

“Awn, crëwn fyd a’i droi i’w hynt” 

A gwych o fyd a luniodd O, 

Yn wyrdd ei lawr a glas ei do. 

Ond pan orffennodd Ef bob rhan 

Fe gododd ddyn yn aer y fan. 

A chwythodd hwn â’i ‘fennydd pŵl 

Y sioe i gyd yn racs - y ffŵl. 

‘Does ‘na ddim prinder ffyliaid sydd yn barod i 

chwythu’r “sioe i gyd yn racs”. Yn hytrach na gofyn 

i’n hunain “I ba fath o fyd wyt ti’n perthyn?” gwell 

fyddai ystyried “Pa fath o fyd wyt ti’n dymuno byw 

ynddo?” O edrych ar y llanastr o’n cwmpas yn sicr 

nid byd heb gariad at gyd-ddyn. 

Dewi Lewis

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

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.

 

Dr Prys Morgan, Llandeilo Ferwallt oedd gwr gwadd y Cylch 
ganol Hydref. Mae Prys yn adnabyddus fel cyn-athro Hanes 
ym Mhrifysgol Cymru, Abertawe ac mae ei wreiddiau’n 
ddwfn yng Nghwmtawe, ei dad, T. J. Morgan o’r Glais a 
Huana, ei fam, o Ynystawe. 

Testun ei sgwrs “Dau Lew mewn un ffau”, sef anghydfod 
rhwng Henry Lewis a Saunders Lewis ym Mhrifysgol 
Abertawe”. Roedd y ddau yn ddarlithwyr Cymraeg galluog, 
yn yr un Adran a bu’n groes rhyngddynt, tan i Saunders 
Lewis adael. 

Mae nifer, yn ardal Ynystawe a Chlydach, yn cofio Henry 
Lewis. Bu’n ddiacon ac athro Ysgol Sul i oedolion yn 
Hebron, Clydach. 

CYLCH CINIO CWMTAWE
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DAIL YR HYDREF 

‘Rwy’n siŵr ein bod yn ymwybodol bod yr Hydref ar gerdded 

yn y tir. Mae’r dyddiau yn byrhau a’r tymheredd wedi gostwng 

dros yr wythnosau diwethaf. Un o’r arwyddion sicraf bod yr 

Hydref yn agosáu yw bod dail yn newid lliw. Wrth i mi gerdded 

llwybr y gamlas yn ddiweddar y cwestiwn a osodwyd i mi oedd 

“Pam fod dail yn newid eu lliw yn yr Hydref?” Y rheswm yw 

heneiddiad (senescence) y dail. Gellir ei ddisgrifio fel heneiddio 

biolegol. Mae yn broses sydd yn effeithio ar y ddeilen gyfan 

neu celloedd unigol o fewn y ddeilen. Mewn gwirionedd mae’n 

broses sydd yn debyg i’r hyn sy’n digwydd yn ein cyrff ni wrth 

i gelloedd y corff heneiddio a dirywio. Fel arfer mae’r broses 

yma mewn creaduriaid yn y pen draw yn arwain at farwolaeth 

yr holl gorff ond mae’r broses yn wahanol mewn planhigion. 

Nid yw’r goeden yn marw pan fo celloedd yn y dail yn dirywio. 

Mewn gwirionedd mae heneiddiad y dail yn bwysig iawn i 

oroesiad (survival) a ffyniant y goeden. Yr hyn sydd yn digwydd 

pan fo’r dail yn dirywio yw bod y maeth yn cael ei ailgyfeirio 

(relocate) yn y goeden er mwyn sicrhau tyfiant cryf. Ond beth 

yn union sydd yn achosi’r dail i newid lliw? Mae dail yn 

cynnwys cloroffyl, sef pigmentau gwyrdd sydd yn amsugno 

golau’r haul ac yn cynhyrchu ffotosynthesis. Yn yr Hydref nid 

yw goleuni’r haul mor gryf a chyda gostyngiad mewn 

tymheredd mae’r coed yn paratoi am gyfnod o gwsg 

(dormancy). Gan nad ydynt yn tyfu yn y Gaeaf nid oes angen 

dail arnynt i greu ffotosynthesis. Pe byddai’r dail ar y coed 

trwy’r Gaeaf yna byddai perygl i’r goeden ddehydru (dehydrate) 

gan fod dŵr yn cael ei golli trwy’r dail. Wrth i’r pigmentau 

gwyrdd ddirywio yn y dail daw pigmentau eraill yn fwy amlwg : 

pigmentau carotenes, rhai melyn ac oren ac anthocyanins rhai 

coch a phorffor fydd fwyaf amlwg. Mae nifer o’r pigmentau yma 

yn dibynnu a’r faint o haul sydd, a hefyd y tymheredd. Wedi i’r 

dail droi yn frown byddent yn disgyn oddi ar y brigau. Mae hyn 

yn galluogi’r goeden i gadw gwlybaniaeth yn y canghennau a’r 

boncyff. Un eithriad yw’r dderwen, yn enwedig deri ifanc, sydd 

yn cadw rhywfaint o ddail trwy’r Gaeaf. Bydd deri ifanc yn bwrw 

eu dail yn y Gwanwyn a bydd y dail marw yn darparu gwrtaith 

ar gyfer tyfiant newydd. 

Roedd yr haf eleni yn boeth iawn ac o’r herwydd bu nifer o 

goed yn bwrw eu dail yn ystod Awst a Gorffennaf. Nid arwydd 

bod yr Hydref wedi cyrraedd yn gynnar oedd hynny ond 

arwydd bod y coed yn ymateb i argyfwng, sef diffyg dŵr. Gan 

fod dŵr yn cael ei golli trwy’r dail, y ffordd hawsaf i gynilo dŵr 

yw bwrw dail. Golyga hyn fod y goeden yn gallu amddiffyn ei 

hun trwy gyfeirio dŵr i’r darnau angenrheidiol, sef y 

canghennau a’r boncyff - ymateb i amgylchiadau eithafol er 

mwyn sicrhau goroesiad. 

Wrth i chi droedio’r llwybrau yn ystod yr Hydref mae’n werth 

ystyried y broses a’r drafferth y mae coed yn mynd trwyddynt 

er mwyn goroesi. Yn sicr mae lliwiau’r dail yn gallu bod yn 

drawiadol a deniadol iawn. Yn aml iawn Morus y Gwynt ddaw 

i ddifetha’r sioe a chwipio’r holl ddail o’i flaen.

CORNEL NATUR 
DEWI LEWIS

 

 

Heb os nac oni bai mae 
Nest Davies yn wyneb ac 
yn bersonoliaeth 
adnabyddus yng Nghwm 
Tawe. Fel dyn dŵad i’r 
Cwm rwyf wedi ystyried 
Nest fel un sydd yn 
cynrychioli diwylliant a 
hanes Cwm Tawe yn ei 
gyflawnder. Mae Nest yn 
storfa o atgofion a 
ffynhonnell hanesion a 
hanes Cwm Tawe yn 
enwedig ardal yr Allt-wen. 
Nid rhyfedd mai hi yw 
gohebydd y Llais ar gyfer 
yr Allt-wen. Yn wir yno y’i 
ganed a symudodd ond 
lled hanner cae, 52 
mlynedd yn ôl. 

Derbyniodd ei haddysg 
gynnar yn Ysgol Gynradd y Rhos cyn mynd ymlaen i Ysgol 
Ramadeg Ystalyfera lle y bu’n Ddirprwy Brif Ferch ac yn 
gapten ar y tîm tenis. Oddi yno fe ymadawodd am Goleg 
Hyfforddi Shenstone, Kidderminster lle y bu’n Llywydd Undeb 
y Myfyrwyr. Wedi iddi adael y Coleg Hyfforddi bu Nest yn 
athrawes mewn nifer o ysgolion cyn iddi orffen ei gyrfa fel 
Pennaeth Ysgol Gynradd Rhiwfawr. Mae Capel yr Allt-wen yn 
agos iawn at ei chalon. Mynychodd yr oedfaon yno ers yn 
blentyn. Dros y blynyddoedd bu’n Athrawes yr Ysgol Sul, yn 
darparu’r Cymun, yn Ysgrifenyddes Cymdeithas y Chwiorydd 
ac yn Ddiacones. Nest oedd un o sylfaenwyr cangen Merched 
y Wawr, Pontardawe ac mae’n parhau i fod yn Ysgrifenyddes 
a Thrysorydd cydwybodol. Nest sydd yn sicrhau bod rhaglen 
lawn a difyr ar gyfer yr aelodau o dymor i dymor. Yn 
ychwanegol at fod yn weithgar a chydwybodol o fewn y gangen 
leol bu hefyd yn weithgar yn genedlaethol ar ran y mudiad 
oherwydd bu Nest yn Llywydd, Ysgrifenyddes a Thrysorydd 
Rhanbarth. Tipyn o gamp. 

Bu’n aelod o Gymdeithas Edward Llwyd ers blynyddoedd 
lawer gan ymuno gyda’r teithiau yn lleol a hefyd ar y cyfandir. 
Dyna hefyd ei hanes yn ymwneud â theithiau a drefnwyd gan 
Heini Gruffudd a Chymdeithas Gymraeg Treforys i’r cyfandir. 
Mae Nest wedi cael y cyfle i deithio yn eang i sawl rhan o’r byd. 
Ymysg y teithiau cofiadwy mae’r un i Batagonia yn 2004 a 
chael cyfle i ymweld â Ushuaia (Tierra del Fuego) y ddinas 
mwyaf ddeheuol yn y byd. Yna yn 2006, cafodd gyfle i fentro i 
Dde America gan ymweld â La Paz ym Molivia, Chusco a 
Machu Pichu ym Mheriw, ac yna Rio de Janeiro ym Mrasil. Yn 
nes adref uchafbwynt arall iddi ar yr holl deithio oedd cael 
treulio wythnos ar Ynys Enlli yn ystod haf 2009. Yn ystod y 
cyfnod diweddar mae Nest wedi cael mwynhad o fynd ar 
deithiau led led Cymru a dros y ffin i Loegr gyda Chylch Darllen 
Cwm Tawe a drefnwyd mor fedrus gan Ann Rosser a Delma 
James. 

Mae Nest yn gyfarwydd iawn ag arwain teithiau cerdded. Fe 
arweiniodd sawl taith ar ran Cymdeithas Edward Llwyd dros y 
blynyddoedd. Yn bersonol rwyf wedi bod yn ffodus iawn o gael 
bod ar un o deithiau Nest wrth iddi arwain taith Gwenallt o 
gwmpas Pontardawe a’r Alltwen. Ar y daith yma daeth profiad 
Nest o fod yn athrawes i’r amlwg wrth iddi rannu ei storfa 
gyfoethog o wybodaeth a hanesion nid yn unig am Gwenallt 
ond am gymdeithas y Cwm hefyd. 

Fel y soniwyd uchod, mae Nest yn aelod ffyddlon a 
chydwybodol o Gylch Darllen Cwm Tawe lle mae’n cyfrannu 

POBOL Y CWM 
NEST DAVIES

 

Ariennir Llais yn 
rhannol gan 

Lywodraeth Cymru
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Protest Heddiw a Ddoe 
Mae’r mis yma wedi bod llawn 
digwyddiadau. Tra bod y lliwiau 
naturiol a hydrefol wedi fy swyno 
roedd y lliwiau eraill ar strydoedd 
Caerdydd mewn protest enfawr ac 
yn dilyn ol-traed protestiadau 
hanesyddol eraill. 

Gorymdaith 
Roedd hi’n brofiad arbennig i fod 
yn rhan o’r orymdaith dros 
annibyniaeth yng Nghaerdydd ym 
mis Hydref. 

 

Er gwaethaf y streic rheilffordd a stopiodd y trenau i’r 
brifddinas, ymgasglodd mwy na deg mil o bobol ar strydoedd 
Caerdydd i ddangos eu cefnogaeth dros annibyniaeth. 

Hon oedd y bumed orymdaith dros annibyniaeth i’w chynnal 
yng Nghymru. Roedd yr un olaf yn Wrecsam yn llwyddiannus 
hefyd ond yr un yng Nghaerdydd oedd y mwyaf llwyddiannus 
ers iddyn nhw ddechrau. Cafodd hi ei chynnal ar yr un diwrnod 
â gorymdeithiau Pawb Dan Un Faner (AUOB) dros 
annibyniaeth yn yr Alban a Chernyw. 

CLECS CATHERINE

Aethon ni ar y bws a drefnwyd gan gefnogwyr tîm pêl-droed 
Abertawe. I ddweud y gwir do’n i ddim yn gwybod beth i’w 
ddisgwyl ar ôl i mi weld sut oedd rhai cefnogwyr yn ymddwyn 
yn ystod gêm yn stadiwm Liberty o’r blaen. Nid yw’r iaith yn 
addas iawn! Diolch byth, roedd y dorf ar y bws oedd yn gadael 
gorsaf drên Abertawe yn dawel ac yn iawn! 

Roedd y drymwyr egnïol yn arwain y ffordd gan guro’n 
ddibaid wrth i ni ei ddilyn o gwmpas y ddinas. Roedd hi’n braf 
i weld ffrindiau, a phobl adnabyddus, yn y dorf ond roedd hi’n 
hawdd iawn i’w colli nhw yn y llif o bobl oedd yn rhedeg trwy 
strydoedd y brifddinas. Roedd cymaint o hetiau bwced 
cefnogwyr tîm pêl-droed, baneri draig goch a chrysau coch 
ymhlith y dorf. Daeth ffrwydriad o liw a sain i’r brifddinas y 
diwrnod hwnnw na ellid ei anwybyddu. 

Daeth negeseuon o blaid annibyniaeth gan siaradwyr 
amrywiol iawn. Roedd y gwleidydd profiadol Dafydd Wigley yn 
galw am annibyniaeth i Gymru cyn iddo farw. Hefyd, ar y 
llwyfan roedd yr actor Julian Lewis Jones, y digrifwr Gwyddelig 
Tadhg Hickey, y gantores Eadyth, Gwern Evans (Prif 
Weithredwr newydd YesCymru), Harriet Protheroe-Soltani o 
Labour4IndyWales ac AUOBCymru, ac Agit Chevis o 
Gaerdydd.  

Ymhlith y dorf, yn gorymdeithio, hefyd roedd gwraig a phlant 
Eddie Butler y sylwebydd rygbi, darlledwr a chenedlaetholwr 
oedd yn gyfrifol am araith ysbrydoledig ym Merthyr 2019. Bu e 
farw’n ddiweddar. Cafodd yr araith ei ddarlledu ar sgrin y 
llwyfan ac roedd munud o dawelwch er cof amdano. 

Gafael Tir 
Es i Dŷ Tawe yn Abertawe i weld sioe ddifyr iawn o’r enw 
‘Gafael Tir’ oedd yn dweud y stori am y werin yng Nghymru a’u 
brwydr dros eu hawliau a’u tir dros y canrifoedd i wella eu 
bywydau. 

Trwy ganeuon traddodiadol, perfformiadau byr a doniol ac 
adroddiadau o hanes, ‘dyn ni’n clywed ein stori ni dros fil o 
flynyddoedd. Mae’r sioe’n bwysig. Stori yw hi na chawson yn 
yr ysgol. Doedd dim lle rhwng brenhinoedd Lloegr a’r Armada 
i ddweud stori am y werin yng Nghymru. Roedd mor dda i 
glywed lleisiau o’n gorffennol - arwyr cudd oedd yn helpu ni 
gyrraedd ein lle mewn cymdeithas heddiw. Clywsom ni am 
bregethwr radical, Terfysgoedd Beca a Merthyr Tudful ac am 
Dryweryn. Cymysgedd oedd hi, gyda chaneuon hardd, ingol, 
lleisiau swynol a chomedi. Dylai bawb weld y sioe. Yn anffodus 
mae hi wedi gorffen ei thaith ond bydd y perfformwyr yn creu 
cryno ddisg yn y gaeaf. Un o’r tri pherfformiwr oedd, y talentog, 
Owen Shiers o’r grŵp Cynefin. Treuliodd e flynyddoedd yn 
ymchwilio’r alawon traddodiadol o’i ardal, sef Ceredigion ar 
gyfer prosiect gwahanol. 

Gweithdy Straeon 
Mwynheais i weithdy straeon ar gampws Prifysgol Abertawe 
hefyd. Daeth y storïwr Michael Harvey o Gaerdydd i ddangos 
tiwtoriaid Ardal Bae Abertawe sut i ddefnyddio straeon yn ein 
dosbarthiadau fel arf addysgiadol. 

I ddechrau, adroddodd stori ym Mhortiwgaleg Brasil yn fflat, 
wedyn gyda mynegiant, ac yna gyda lluniau i ddangos cymaint 
rydym yn deall trwy bethau ar wahân i eiriau. 

Wedyn, dywedodd stori am ddyn a gwympodd mewn cariad 
â môr-forwyn hardd oedd yn nofio ac yn canu yn y môr. Cipiodd 
y dyn y fôr-forwyn a daeth e â hi adre, er gwaethaf rhybuddion 
oddi wrth ei fam, ei fodryb a dyn dall, doeth. Wrth gwrs aeth 
popeth o’i le a daeth y fôr-forwyn yn anghenfil barus a hyll yn 
y tŷ. Rhannwyd ni i grwpiau bach i drafod y stori a chreu 
diweddglo ein hunain. Roedd hi’n ddiddorol i glywed yr 
amrywiaeth o’r grwpiau. Hefyd, ro’n ni’n trafod sut i ddefnyddio 
stori syml i addysgu patrymau, neu drafod agweddau 
ieithyddol. 

Idiom 
Adfyd a ddaw â dysg yn ei law. 
Through adversity we can learn.

yn bwyllog ac adeiladol at y trafod difyr pob pythefnos. Nest 

hefyd sydd yn trefnu rhestr y bisgedi. 

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn agos iawn i’w chalon. Yn 

ystod Eisteddfod Dyffryn Lliw bu yn Is-gadeirydd Pwyllgor Llety 

a Chroeso a bu’n stiwardio ac yna arolygu yn y Babell Lên am 

25 mlynedd. 

Er yr holl deithio a’r ymwneud â’r ‘pethe’ mae gan Nest 

ambell “claim to fame”. Mae yn falch iawn o’i chysylltiad â’r 

Anthem Genedlaethol gan fod James James yn hen hen 

ddatcu iddi ar ochr ei mam ac yn frawd i Evan James 

cyfansoddwr yr Anthem. A beth am hyn? Ar hyn o bryd mae 

tipyn o sylw i’r ffilm “Blonde” am fywyd Marilyn Monroe. Wel, 

ym 1957 fe gafodd Nest y profiad o fod mewn lifft yn siop 

Liberty, Llundain gyda neb llai na Marilyn Monroe, ei gŵr Arthur 

Miller a gwarchodwr personol. 

Yn ei hamser ‘sbâr’ mae Nest yn hoff iawn o fyd natur, 

coginio a mwynhau a gwerthfawrogi gwaith celf. 

Yn goron ar y cyfan mae ei theulu. Mae Nest wedi bod yn 

briod â Gwynfor ers 59 o flynyddoedd, yn fam ffyddlon i Rhodri 

a Hywel ac yn fam-gu ofalgar i Gwenlli a Lilwen. Mae 

cysylltiadau a gwreiddiau Nest yn ddwfn iawn yn naear Cwm 

Tawe ac mae hi wir yn un o Bobol y Cwm. 

Dewi Lewis
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Pregeth Bum Munud 
Gareth Hopkin

Roedd hi’n tynnu at dymor yr arholiadau yn yr ysgol a dyma fi’n 
taro ar y cyfle i ofyn i ryw ddisgybl oedd yn digwydd cerdded 
heibio: “shwd mae’r adolygu?” Wn i ddim beth oeddwn yn disgwyl 
fel ateb, ond yr hyn a gyrhaeddodd fy nghlustiau oedd “Rwy wedi 
cwpla gyda’r Iesu, ac rwy newydd ddechrau ar Paul”. Wel dyna 
ddweud! 

Wrth feddwl am Paul allwn ddweud amdano taw Paul yw arwr 
mawr ail hanner llyfr yr Actau. Yntau hefyd yw awdur nifer o 
lythyron sydd yn cael eu cynnwys yn y Testament Newydd. 

Paul oedd yn bennaf gyfrifol am ledaeniad Cristnogaeth, yn y 
cyfnod yn dilyn marwolaeth ac atgyfodiad y person Iesu. 

Yn ystod un o’i deithiau cenhadol fe ddaeth Paul i ddinas 
Lystra. Yno roedd Paul wedi cyflawni gwyrth wrth roi pâr o goesau 
i un o’i wrandawyr oedd yn cael trafferth i gerdded. Yn Lystra hefyd 
cyfarfu a gŵr ifanc o’r enw Timotheus. Cafodd hwn dipyn o argraff 
ar Paul gan ei fod wedi ei fendithio’n helaeth a nifer o ddoniau â 
rhinweddau arbennig. 

Hwnt ag yma, yn ei lythyron, mae Paul yn canmol Timotheus 
yn fawr iawn. Dyma ambell enghraifft : “Y mae ef (Timotheus) fel 
mab annwyl i mi ac yn ffyddlon yn yr Arglwydd....” (1 Corinthiaid 
4, 17). Ac yna, “Nid oes neb o gyffelyb ysbryd iddo ef i gymryd 
gwir ofal o’ch buddiannau....” (Philipiaid 2, 19). Y fath ganmoliaeth 
yn wir. Ac mewn llythyr personol at Timotheus mae Paul yn datgan 
“Ond yn hyn oll, cadw dy ddisgyblaeth arnat dy hun, goddef caledi, 
gwna dy waith fel pregethwr, pregetha’r Efengyl, cyflawna holl 
ofynion dy weinidogaeth...” (2 Timotheus 4, 5). Cynghorion doeth 
a gwerthfawr bob un. Ond o ran pregethu’r Efengyl rwyf am 
awgrymu tri pheth: yn gyntaf mae’n waith anodd, am fod y 
pregethwr yn sefyll yn y llinach honno sy’n cynnwys cewri megis 
Martin Luther, Howell Harries a Daniel Rowland - llinach sy’n 
ymestyn yn ôl at Paul ei hun. Mawr yw’r fraint, ond mawr yw’r 
arswyd. Calonoga ni a’th wenau siriol, fel cawn ninnau hefyd yr 
hyder a’r weledigaeth i bregethu ein neges fach ni. 

“Cymer Arglwydd f’einioes i, i’w chysegru oll i ti. 
Cymer fy munudau i fod, fyth yn llifo er dy glod.” 

Os yw pregethu’r Efengyl yn waith anodd, yn sicr mae’n 
angenrheidiol, yn enwedig pan ystyriwn ein bod yn byw mewn byd 
sydd wedi colli ei ffordd yn llwyr. Yn wyneb y fath enbydrwydd ar 
bob tu, mae cymaint o angen yr Efengyl arnom heddiw nag erioed. 
Rwy’n gwbl argyhoeddedig am hynny. Hwyr neu hwyrach, a gorau 
po gynted, bydd rhaid i bobloedd y byd ddod at ei gilydd, yn enw 
stiwardiaeth, yn enw’r Efengyl neu yn enw cariad a gofal dyn at ei 
gyd-ddyn (galwch e beth a fynnoch) - bydd rhaid dod at ein gilydd 
i drafod, cynllunio o ddifri i warchod bywyd, cyn iddi fynd yn rhy 
hwyr. “Gwae fi os na phregethaf yr Efengyl”, meddai Paul ryw dro. 
Ni all neb ohonom fforddio peidio gwneud, oherwydd mae i’r 
Efengyl bosibiliadau o dragwyddol werth. 

Gwna ni bob yr un ohonom yn offerynnau dy hedd a’th gariad, 
fel bod ein plant ni, a’u plant hwythau yn cael y cyfle i dyfu, byw a 
chwarae mewn byd diogel. 

Ac mae pregethu’r Efengyl yn waith anrhydeddus. Mae’n 
bwysig fod pobl yn gwybod at bwy i droi ato pan fod eu cefnau yn 
erbyn wal - y rhai sydd a’u byd wedi troi wyneb i waered, ein 
cydfforddolion sy’n gweld y llwybr yn faith a’r tyle’n serth. Y rhai 
sydd a’r gân wedi distewi yn eu calon a’r ffurfafen uwch eu pennau 
wedi duo. 

Ynghanol hyn oll “pregetha’r Efengyl, mae’n waith 
anrhydeddus”. Tywys y trallodus at orseddfainc gras ac at 
atseiniau’r gân. 

“Deuwch ataf i bawb sydd yn llwythog ac yn flinedig, fe gewch 
orffwystra”. 

Gwyddom, yn ddigon da, o’n profiad ni o haelioni’r Duw mawr 
nad oes pall ar ei ddarpariaeth tuag atom. A dyna sy’n gysur ac 
yn obaith i ni gan gwbl gredu 

pan sycho ffynhonnau cysuron y llawr 
ei heddwch fel afon a lifa bob awr.

CWMTAWE 100 MLYNEDD YN ÔL  
TACHWEDD 1916 � Dewi Lewis

ALLTWEN 
Mewn cyfarfod yn Festri Capel Danygraig dydd Sadwrn 
diweddar o weithwyr y Tarreni o Alltwen, Gellynudd a Rhos, 
penderfynwyd yn unfrydol i wrthwynebu y cais i godi pris 
llaeth yn yr ardal. Penderfynwyd galw Cyfarfod Cyhoeddus 
ddydd Sadwrn nesaf yn Festri Danygraig. Gobeithio y bydd 
nifer fawr o’r cyhoedd yn cefnogi er mwyn dangos 
gwrthwynebiad i’r rhai sydd yn manteisio ac yn elwa o brisiau 
bwyd. 

PONTARDAWE 
Mae’n ymddangos nad oes llawer o ddiddordeb mwyach yng 
ngweithrediadau’r Llys. Dydd Gwener diwethaf gwelwyd y 
nifer lleiaf o bobl yn yr Oriel Gyhoeddus. Dyma’r nifer isaf 
ers 11 mlynedd. Mae’n ymddangos bod gan ein bechgyn 
lleol mwy o ddiddordeb mewn bod yn golier neu weithiwr tin 
na bod yn KC.  
YSTRADGYNLAIS 
Oherwydd y traffic enbyd yn Nociau Abertawe mae bron y 
cyfan o byllau glo y gymdogaeth ar stop ar hyn o bryd. Erbyn 
diwedd yr wythnos mae’n debig bod y traffig wedi gwellhau 
ac mae gobaith y bydd y gwaith o gloddio yn parhau yn y 
dyfodol agos. 

ABERCRAF 
Damweiniau gwaith glo. Digwyddodd dwy ddamwain ym 
Mhwll Glo Abercraf nos Iau. Claddwyd Mr John Harries o 
Davies Street dan gwymp ond nid oedd ei anafiadau mor 
ddifrifol ac y tybiwyd. Y noswaith honno hefyd anafwyd Mr 
Dan Evans, Penrhos ond daeth yn rhydd gydag anafiadau a 
‘shock’. Da yw clywed bod y ddau ar wellhad. 

RHYDYFRO 
Cynhaliwyd angladd merch ugain oed Mr a Mrs. Lewis 
Lewis, a fu farw ddydd Iau diweddar yn dilyn cyfnod o salwch 
byr. Fe’i cludwyd i Eglwys Cilybebyll. Roedd torf enfawr yn 
bresennol gyda’r Parch M. Griffiths yn gwasanaethu. 
Nodwedd drist i’r achlysur oedd bod y ferch ifaing wedi 
mynegi dymuniad i weld ei modryb a’i chefnder 21 oed o’r 
Iwerddon cyn marw. Dechreuodd ei modryb a’i chefnder ar 
eu taith gyda’r bwriad o’i gweld ond fe’i collwyd ar fwrdd yr 
L. a N. W.R. ‘Coneimnara,” a suddodd oddi ar Caergybi. 
Estynwn ein cydymdeimlad i’r teulu yng ngholled y tri. 

CRAIGCEFNPARC 
Dydd Sul, Hyd. 8fed, daeth y newydd trist yma am farw Sec. 
Lieut. W. J. Hopkins, Clwyfesid ef yn Ffrainc Hyd. 5ed, a 
phrofodd ei glwyfau’n angeu iddo. Bachgen ieuanc 26ain 
oed llawn o nwyfiant a hoender oedd W.J. Addysgwyd ef yn 
Ysgol Sirol Ystalyfera a Phrifysgol Cymru Caerdydd. Athraw 
yn yr ysgol ddyddiol ydoedd cyn ymuno o honno a’r fyddin  . 
Ni feddyliodd ei gyfoedion y gwnelsai filwr byth, a hynny am 
fod iddo ddelfrydau uwch o lawer, eithr siomwyd ni yn hyn, 
oblegid ymunodd a’r fyddin o’i wirfodd ar ddechreu y rhyfel. 
Clybuwyd ef yn dweyd droion “‘mai trwy afonydd o waed a’r 
gwirionedd i’w oruchanaeth.” 

GLAIS 
Chwith oedd clywed am farw M. Morgan H. Harris, Glais, nos 
Wener diweddaf. Un o’r bechgyn mwyaf rhadlon a 
chymwynasgar a gyfarfuasom ni erioed oedd efe. Yr oedd 
yn un o’ r enghreifftiau goreu o ffrwyth diwylliant gwerinol 
Cymru, ac yn un y bydd colled fawr ar ei ôl yn ei gylch. Er 
dioddef ohono’n dost er’s blynyddoedd parhaodd hyd y 
diwedd i daenu heulwen siriol o’i gwmpas. Cleddir ei 
weddillion prynhawn dydd Mercher nesaf ym Mynwent 
Seion, Glais. Cydymdeimlwn a’i fam a’r perthnasau yn eu 
galar.
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Wel, croeso i fis Tachwedd! Ble buoch? Ydych chi wedi 
mwynhau eich hun? Beth ydych chi wedi gweld? Ydych chi’n 
edrych ymlaen at ddathlu rhyw ddigwyddiad? Rwy’n gobeithio 
bod eich dyfodol yn cynnwys popeth positif a gobeithiol. Y tro 
nesaf byddaf yn ysgrifennu erthyglau, byddwn yn edrych 
ymlaen a pharatoi am y Nadolig. Bydd hi’n anodd i rai, mae 
wastad yn amser llawn gobaith ac mae pobl yn fwy hapus ac 
yn barod i rannu cariad at bawb. 

Erbyn i chi ddarllen hon, fi’n siŵr eich bod chi wedi gweld 
plant wedi gwisgo lan mewn gwisg ffansi Calan Gaeaf! Maen 
nhw wedi cael dwy flynedd anodd hefyd, dim cyffro, dim partïon 
i gwrdd â’u ffrindiau i gymdeithasu a chael hwyl a sbri. I rai, 
eleni yw eu profiad cyntaf o’r fath o ddathliad. 

Bydd mwy o gyffro eleni gyda phobl yn gwerthfawrogi bod 
allan a dathlu traddodiadau eto.  

Dros y mis nesaf, bydd llawer o ddigwyddiadau yn cael eu 
cynnal er mwyn helpu paratoi ar gyfer y Nadolig. 
 

 

Mae pentref Penycae a Grŵp Gweithredu Penycae wedi bod 
yn casglu i Fanc Bwyd Ystradgynlais am sbel hir iawn. Eleni, 
os hoffech chi gyfrannu bwydydd at yr achos, bydd blwch ar 
eu cyfer tu fâs i dŷ Yan ac Enfys James, Oakleigh. Bydd y 
casgliadau cynta’n dechrau 7 Tachwedd. Byddant yn 
gwerthfawrogi cyfraniadau Nadoligaidd er mwyn eu lapio nhw 
cyn eu dosbarthu. 

Ar Nos Sul, 27 Tachwedd, bydd y pentref yn cael ei oleuo 
gan oleuadau Nadolig. Maent wastad yn wledd i’r llygaid. Da 
iawn Penycae! Rwy’n edrych ymlaen, yn fawr, at eu gweld. 

Ewch i dafarn y Penycae Inn ar 11 Rhagfyr er mwyn prynu 
eich anrhegion Nadolig mewn ffair grefftau. Bydd y ffair yn 
dechrau am 6 o’r gloch yr hwyr. 

 

 

Ar Ddydd Gwener, 11 Tachwedd, am 10.45 y bore, cynhelir 
gwasanaeth y cofio yn Neuadd Les Coelbren. 

Ar Ddydd Gwener, 25 Tachwedd, dewch a’ch plant i 
ddathlu’r Nadolig. Cynhelir y parti yn y Neuadd Les rhwng 6 ac 
8 o’r gloch yr hwyr. 

Ar Nos Wener, 9 Rhagfyr, dewch i ymuno yn y canu carolau 
trwy’r pentref. Bydd mwy o fanylion yn y rhifyn nesaf. 

 

 

AUR I’R PENTREF 
Bobl bach! Ble i ddechrau? Tro diwethaf, Gordon Llewelyn 
oedd yn serennu ar ôl iddo ennill medal arian yn Gemau’r 
Gymanwlad. Ond y tro hwn mae rhaid talu teyrnged addas a 
llongyfarch yn ddidwyll Grŵp y Blodau wrth iddynt ennill 
Tystysgrif Aur oddi wrth y gymdeithas Cymru yn ei Blodau. 
Cofiwch, nid yw’r orchest yma yn fy synnu o gwbl. Fel dwsinau 
o drigolion a hefyd llu o ymwelwyr sydd wedi crwydro ar hyd y 
pentref dros yr haf mae ffrwyth y gwaith yn tynnu ein sylw yn 
syth. Yn wir, fel dywedodd un person, ‘Mae’r pentref yn edrych 
fel pictiwr ac yn adlewyrchu gweledigaeth a dawn y Blodau’. 

PENYCAE

PEN UCHA’R CWM

COELBREN

YSTRADGYNLAIS

Rhaid cofio wrth gwrs nad eleni yw’r unig dro mae’r ‘Blodau’ 
wedi cael ei gydnabod. Cafodd y pentref yr adnabyddiaeth yn 
2018 o fod yn ‘Y Dre Orau yng Nghymru’ ac felly mae’n 
ddyledus i ni ddiolch i’r gwirfoddolwyr brwdfrydig a chreadigol 
sy’n rhoi eu hamser i sicrhau ein bod yn byw mewn pentref 
arbennig. Rhaid cydnabod hefyd cyfraniadau lliwgar a dawnus 
y ‘Knitting Nannas,’ ac mae eu gwaith yn ein hatgoffa o’r 
dywediad ‘Gwirfoddolwyr yw calon ein pentref.’ Os hoffech 
ymuno gyda nhw a hefyd y Blodau cysylltwch gyda siop Cofion 
Cynnes. Dymuniadau gorau iddynt am weddill y flwyddyn. 

 

CYFARFOD CYHOEDDUS 
Fe ddaeth torf iachus i’r Neuadd Lȇs i glywed y newyddion 
diweddara ynglŷn â’r sefyllfa i dalu prydles i deulu’r Gough er 
mwyn sicrhau bod Parc Ynysgedwyn yn cael ei ddefnyddio am 
y 50 mlynedd nesaf. Agorwyd y noson gan Anthony Buchanan, 
cyn chwaraewr rhyngwladol, ac fe bwysleisiodd yn gryf y 
pwysigrwydd i gadw’r clwydi ar agor, nid yn unig ar gyfer y 
presennol ond hefyd y dyfodol pell. Mae rhaid i’r 
ymddiriedolwyr codi swm o £100 000 dros y tair blynedd nesaf 
ac mae hyn yn sialens aruthrol i’r gymuned ac yn enwedig i’r 
pwyllgor sy wedi derbyn yr her o gyrraedd y targed a osodwyd 
iddynt. Fe ddangosodd Wayne Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor, 
fideo hyfryd o’r ardal ac roedd pawb wedi ei syfrdanu gan 
brydferthwch ein pentref ac wrth gwrs y meysydd chwarae 
sydd dan fygythiad. Roedd pawb yn gytûn bod yr adnoddau yn 
arbennig ac mae traws doriad o chwaraeon ar gael ar gyfer 
pob oedran, yr hen a’r ifanc. Yn wir, yr un diwethaf i serennu 
yw neb yn llai na’r Llew o’r Ystrad sef yr enwog Gordon 
Llewelyn. Nid oes rhaid i mi eich atgoffa sut mae chwaraeon 
yn cyfrannu i’n bywydau bob dydd. Heblaw am ddysgu sgiliau 
arbennig, mae hefyd yn ategu ein ffitrwydd a datblygu meysydd 
allweddol megis disgyblaeth, parch at eraill a chymdeithasu. 
Ar hyn o bryd mae swm o £85 000 wedi ei gasglu ac felly mae 
angen £15 000 arall er mwyn sicrhau’r les. Rwy’n siŵr eich bod 
yn cytuno mae Parc Ynysgedwyn yn rhan annatod o fywyd y 
pentref ac fe fyddai yn golled anferth os nad ydym yn medru 
cyrraedd y swm disgwyliedig. A wnewch chi helpu os gwelwch 
yn dda ar gyfer sicrhau ein dyfodol? Os fedrwch helpu 
cysylltwch â’r Clwb Rygbi- 842446. Diolch yn fawr. Yn wir, a 
phwy a ŵyr, efallai fe ddaw’r Eisteddfod Genedlaethol nol i’r 
pentref am yr ail dro yn dilyn ei lwyddiant yn 1954. 

PLANT YW EIN DYFODOL 
Dyma yw neges bwrpasol Ficer dros dro Eglwys Sant Cynog. 
Mae’r Parchedig Mark Thomas yn sylweddoli os mae ein 
amryw addoldai i barhau yn y dyfodol mae rhaid canolbwyntio 
yn sylweddol ar ein plant. Felly, mae’r Ysgol Sul wedi ail 
ddechrau yn yr Eglwys ac mae’r Ficer wedi ymweld â sawl 
ysgol yn y gymuned ac yn gwahodd y plant i ymuno gyda nhw 
ar fore Sul. Yn wir gan fod y Nadolig ar y gorwel y gobaith yw 
y bydd plant yr Ysgol Sul medru chwarae rôl flaenllaw yn y 
Ddrama Nadolig. Mae’r Eglwys hefyd wedi trefnu bydd Gŵyl y 
Coed Nadolig yn cymryd lle ar yr ail o Fis Rhagfyr. Mae’r 
achlysur yma yn un arbennig ac mae yn unigryw i’r ardal. 
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Hefyd mae Neuadd yr Eglwys wedi derbyn adnewyddiad yn 
ddiweddar a da yw clywed bod llu o gymdeithasau yn 
defnyddio’r adeilad yn wythnosol. Mae clwb tenis fwrdd 
newydd ddechrau ac felly os ydych eisiau ymuno gyda nhw 
ewch dan star i ôl yr hen ‘gym shoes.’ 

CLWB Y GLEISION 
Mae’r flwyddyn wedi dechrau yn addawol i Glwb y Gleision ac 
mae felly yn argoeli’n dda am weddill y tymor. Ar hyn o bryd 
dim ond un gêm, yn erbyn Cwins Aberafan aeth yn ei herbyn 
[10-19] ac roedd y perfformiad ar y dydd yma yn ganmoladwy. 
Roedd y fuddugoliaeth yn erbyn Porthcawl [41-13] yn 
ardderchog ac yn adlewyrchu gweledigaeth yr hyfforddwyr 
newydd- digon o redeg a chadw’r bêl yn fyw. Mae’r elfen o 
ffitrwydd hefyd yn uchel ar yr agenda. Mae rhaid canmol hefyd 
safon dda’r rhaglen sydd yn cael ei baratoi ar gyfer pob gêm. 
Roedd yr un olaf yn cynnwys cyfweliad diddorol gyda Sean 
Hamer, un o hyfforddwyr newydd y Clwb. Ar lefel arall cafodd 
tîm yr Ieuenctid buddugoliaeth dda yn erbyn Trebannws ac 
roedd sgiliau’r chwaraewyr ifainc i’w ganmol. Yn olaf, ac er 
mwyn sbarduno diddordeb y timau ifainc, fe ddaeth rhai o 
chwaraewyr y Gweilch i’r Clwb ac yna eu hyfforddi allan ar y 
cae. Mae’r hyfforddwyr yn canolbwyntio ar ddatblygiad y 
chwaraewyr ifainc yn hytrach na chanlyniad y gêm. Un gair 
bach arall; llongyfarchiadau i Huw Thomas wrth iddo gael ei 
gydnabod fel ‘Chwaraewr y Flwyddyn’ gan dîm y Yogits. 

CYMDEITHAS TREFTADAETH AC IAITH 
Y gŵr gwadd yn y cyfarfod diwethaf oedd Dr Michael Alun 
Williams, Clerc Pennod a Thrysorydd Eglwys Gadeiriol 
Aberhonddu. Roedd y gynulleidfa niferus yn gwrando’n astud 
wrth iddo groniclo hanes diddorol yr Eglwys Gadeiriol o’r 
dechreuad hyd yr oes bresennol. Mae’r Gymdeithas hefyd yn 
brysur yn paratoi pamffled arall, y bedwerydd ar ddeg, sy’n 
canolbwyntio ar enwogion y pentref. Dan sylw y tro yma mae 
David Thomas a chyd weithiodd gyda George Crane yn 1837 
i ddatblygu’r modd i ddefnyddio glo i doddi haearn ar gyfer 
Gwaith Haearn Ynysgedwyn. Yna, yn 1938 ymfudodd i 
Philadelphia yn yr UDA lle ddaeth yn enwog fel ‘Tad y 
Diwydiant Haearn a Glo Caled.’ Mae’r Pwyllgor hefyd yn brysur 
yn paratoi panel newydd sy’n olrhain hanes Cwmni Trydan 
Glantawe oedd yn gyfrifol am ddarparu golau i strydoedd y 
pentref. Lleoliad y Cwmni oedd wrth yr Afon Tawe yn Heol y 
Dderwen. Mae’r Gymdeithas yn cwrdd ar y nos Iau olaf o bob 
mis yn y Neuadd Lȇs am 7 o’r gloch ac mae croeso cynnes i 
chi ymuno gyda nhw. 

DYFODOL GLOYW 
Dyma oedd bore diddorol. Mynd am wâc drwy’r pentref a sylwi 
ar y siopau newydd sydd wedi agor yn ddiweddar. Mae un yn 
gwerthu deunyddiau a nwyddau gwnïo a’r un arall yn gwerthu 
teisennau. Da yw sylwi bod adeiladau gwag yn cael eu llenwi. 
Yna, tu allan i un o’r siopau yma, fe ddes ar draws un o 
wynebau cyfarwydd y pentref ac meddai hwn yn syth, ‘Rwy’n 
dysgu siarad Cymraeg. O hyn mlaen siaradwch Gymraeg gyda 
fi os gwelwch yn dda.’ Iaith y Nefoedd ar ein strydoedd. Ymlaen 
a ni. 

FFRINDIAU’R YSBYTY 
Dyma ddyddiad i’ch dyddiadur. Mae Ffrindiau’r Ysbyty yn eich 
gwahodd i ymuno gyda nhw ar fore Rhagfyr 8fed am 10.30 i 
fwynhau mins peis a mulled wine. Fe fydd yr arian a godwyd 
yn mynd tuag at yr achos teilwng yma sef cefnogi’r cleifion. 

DIGWYDDIADAU 
Rwy’n siŵr eich bod chi wedi gweld hysbysebion am Ŵyl 
Nadolig Ystradgynlais ar Sadwrn, 19 Tachwedd. Bydd yr ŵyl 
yn cael ei chynnal ym Mharc yr Orsedd, Ystradgynlais, i 
ddechrau am 4 o’r gloch y prynhawn ac yn para tan 9 o’r gloch 
yr hwyr. Dyma beth sy’n digwydd trwy gydol y dydd: 

4 o’r gloch, y bar yn agor, 

5.45, gorymdaith Nadolig 

6.30, y goleuadau Nadolig yn cael eu cynnau, ac yna am 6.45 

ymunwch yn y canu carolau o gwmpas y goeden Nadolig. 

Cynhelir disgo am 7 yr hwyr, cyn cau’r dathliadau am 9 o’r 
gloch. 

Ar Sul, 27 Tachwedd, rhwng 10 y bore a 4 y prynhawn, yn 
Neuadd Les Ystradgynlais, bydd yna wledd o grefftau, 
stondinau o bob math, ffair, digwyddiadau i blant, 
cystadlaethau, gwobrau a raffl! Mae’r mynediad am ddim a’r 
elw tuag at Fanc Bwyd Ystradgynlais a Ffrindiau’r Neuadd.  
Cofiwch, bydd yna lawer o ddigwyddiadau yn ystod y misoedd 
nesaf, felly chwiliwch am yr hysbysebion, cefnogwch eich 
pentrefi a’ch elusennau. Os ydych chi’n mynd i noson Tân 
Gwyllt neu noson Guto Ffowc, byddwch yn ofalus, os gwelwch 
yn dda. 

Diolch am eich cefnogaeth eleni, eto. 
 

 

CAMPWAITH ARWEL 
Mae Arwel Hughes yn dipyn o arwr yng ngolwg ei deulu a’i 
ffrindiau a hynny oherwydd iddo gwblhau’r gystadleuaeth Iron 
Man Cymru a gynhaliwyd yn Ninbych ar 11 Medi. 

Mae’n gamp heriol iawn ac yn denu 2,500 o gystadleuwyr o 
bob man. Mae angen nofio 2.4 milltir yn y môr, seiclo 112 milltir, 
ac yna rhedeg marathon 26.2 milltir i gwblhau’r her. Mae angen 
cryfder corfforol a meddyliol. 

 

Mae Arwel yn perthyn i deulu adnabyddus, uchel eu parch yn 
Ystalyfera a’i wreiddiau’n ddwfn yn yr ardal. 

Rhaid, wrth gwrs, paratoi am flwyddyn gyfan ar gyfer yr Iron 
Man. Mae Arwel yn seiclo pob Sadwrn rhwng 4-5 awr, rhedeg 
ar y Sul am 2-3 awr a phan mae amser ac amodau’n caniatáu, 
nofio yn y môr, llyn neu bwll nofio, am awr neu ddwy. Golyga 
hyn rhwng 10-15 awr o ymarfer, pob wythnos, ymhob math o 
dywydd, er mwyn cyrraedd y lefel uchaf o ffitrwydd. Yn 
ychwanegol rhaid ymatal rhag yfed alcohol, bwyta’n dda a 
chael digon o orffwys. Mae rhaglen, fel yma, angen hunan 
ddisgyblaeth. 

Sut aeth pethe’ ar 11 Medi? Dechreuwyd y ras am 7 y bore 
ac 14 awr 26 munud yn ddiweddarach, tua 9.30 yr hwyr 
llwyddodd Arwel, er mawr glod iddo, groesi’r llinell terfyn. 
Ardderchog yn wir! 

Yno, yn rhoi pob cymeradwyaeth iddo, roedd ei deulu, sef 
Nicola, Lili, Elaine, Christian, Leanne, Thelma a Wyndham, a 
hwythau uwchben eu digon am fod Arwel wedi cael diwrnod 
llwyddiannus iawn. A sut oedd e’n teimlo wedi’r holl dreialon? 
“Yn rhyfeddol o dda” oedd ateb Arwel. Ond dyma sy’n 
ddiddorol, o gofio bod Arwel wedi colli, trwy brofedigaeth, ei 
fam-gu, sef Colleen, a’i dad Les - teimlai bod y ddau ohonynt 
wedi cadw cwmni ag ef ar hyd y dydd, wrth iddo wneud yr 
ymdrech orau posib, er mwyn gwireddu breuddwyd. 

YSTALYFERA



Erbyn hyn mae Arwel wedi cael cyfle i ymlacio ac atgyfnerthu, 
ond mae’n ystyried mentro eto yn 2024! 

Llongyfarchiadau mawr Arwel ar dy gampwaith. Rydym fel 
cymuned yn hynod falch ohonot. 

 

NANSI YN SERENNU 
I chi gael gwybod, yn gynta’i 
gyd, pwy yw Nansi Jones. 
Mae’n chwaer i Annie May, ac 
mae’r ddwy ohonynt yn 
ferched Beth, sy’n ferch 
Brenda .... a Brenda yw 
merch Glenys Lewis, sy’n byw 
yn y Farteg. Yn ychwanegol at 
hyn oll, mae Nansi’n ddisgybl 
Blwyddyn 10 yn Ysgol 
Uwchradd Aberhonddu. 
Heblaw’r ffaith ei bod yn 
rhagori yn ei gwaith ysgol 
mae wedi’i bendithio’n helaeth 
fel perfformwraig eithriadol 
dalentog. Trwy gydol y 
flwyddyn mae wedi gwneud 
lawn defnydd o’i doniau amlwg gan fod galw mawr arni i 
gymryd rhan mewn nifer o sioeau a pherfformiadau. Yn ystod 
misoedd y Gwanwyn chwaraeodd Nansi’r brif ran, sef Gwenci 
yng nghynhyrchiad Theatr Back, Aberhonddu o Wind in the 
Willows. Tua’r un cyfnod perfformiwyd Our Day Out gan y grŵp 
drama Ghost Light. Unwaith eto, serennodd Nansi wrth 
chwarae’r brif ran, sef yr Athro. 

Ym mis Rhagfyr bydd Ysgol Aberhonddu yn cyflwyno 
School of Rock, ac unwaith eto Nansi sydd wedi ei dewis fel 
prif gymeriad y sioe, sef Summer. 

Yna, ym mis Ionawr bydd Theatr Brycheiniog yn llawn i’r 
ymylon ar gyfer tymor y pantomeim. West Enders Production 
Group sy’n cynhyrchu sioe The Good Bad Ugly Sisters, ac ie 
Nansi fydd yn y brif ran, fel y cymeriad Insanity Jayne. Mae’n 
gwbl amlwg fod Nansi wedi cael blwyddyn brysur iawn gyda’r 
holl alwadau. Mae’r teulu yn hynod falch ohoni wrth gyflawni’r 
holl orchestion yma. Ar ben rhain oll llwyddodd gydag 
Anrhydedd yn ei harholiad Canu Gradd 4 ym mis Mai eleni ac 
yn Rhagfyr bydd yn ymgeisio ar gyfer Gradd 5. 

Mae Nansi wrth ei bodd ar lwyfan a byddwn, mae’n siŵr, yn 
clywed tipyn mwy amdani yn y dyfodol. 

Dymunwn yn dda i Annie May sydd wedi treulio peth amser 
yn yr ysbyty yn ddiweddar. Mae Brenda, hefyd wedi cael 
ychydig o anlwc wrth dorri tri asgwrn bach yn ei throed, sy’n 
gwneud pethau’n anodd iddi ar hyn o bryd. Mawr yw’r gobaith 
y bydd pethe’n gwella’n fan iawn. 

NEWYDDION O GYNGOR CYMUNED YSTALYFERA 

Dyma ychydig o ddyddiadau i’w nodi: 

SUL Y COFIO 
Eleni cynhelir y gwasanaeth ar ddydd Sul, 13 Tachwedd ger y 
Gofeb (nesaf i Tiddlywinks). Pawb i gwrdd yno am 10:50 yn 
barod i’r gwasanaeth a arweinir gan y Ficer y Parchg Tim 
Hewitt. 

Y NADOLIG 
Fe fydd y colfenni arferol ynghyd â’r goleuadau yn y pentref yn 
codi ein calonnau yn Rhagfyr. Rhaid dweud fod Ystalyfera a 
Godre’r Graig yn ffodus i gael llawer mwy o liw na nifer o 
bentrefi’r cwm dros y cyfnod hwn. Edrychwn ymlaen at gael 
ychydig o naws y Nadolig! 

SIÔN CORN 
Mae’r Cyngor wedi bod yn ffodus i gael y dyn ei hun yn ymweld 

â ni eleni eto. Fe fydd ei daith o gwmpas y pentre’n digwydd ar 

16 Rhagfyr. Bydd yn dechrau o Pearson’s ger Asda am 4:30 

ac yn teithio trwy Ystalyfera, Godre’r Graig a Chilmaengwyn. 

Fe gewch fanylion amseriad union y daith ar Facebook ar y 

noson. 

 

 

CYNGOR MAM-GU 
Daeth dau o rybuddion neu gynghorau mam-gu yn ôl i’r cof yn 
ystod cyfnodau twym Medi eleni. 

Ar ôl priodi mab hynaf Joseph Williams, y llyfrwerthwr o 
Abergwys, daeth i fyw o’r Rock ar Ben Rhiwfawr, gyda’i 
golygfeydd hyfryd o’r mynyddoedd, lawr i gwm cul afon Twrch 
ac i fwthyn yn agos i le mae’r ddwy afon Twrch a’r Gwys yn 
cydlifo â’i gilydd. 

A’i rhybudd a chyngor cyntaf oedd cadw draw o lannau’r 
afonydd hyn, gyda’r Llynfell yn ystod cyfnodau o dyrfau a 
lluched (h.y. mellt a tharanau yn iaith y gogledd) tymor yr haf. 
A hynny oherwydd y bygythiad o flaen llif, sef y wal uchel o 
ddŵr fydde’n ffurfio pen blaen llif anferth o ddŵr o ganlyniad i 
law trwm ddisgyn ar y Mynydd Du, yn aml allan o olwg a chlyw 
trigolion y dyffryn. Y rhybudd cyntaf o flaen llif oedd sŵn tebyg 
i drên mawr, trwm, yn dod i lawr yr afon. Yna, bydde sŵn mawr 
a sbarciau o dân yn dod o’r cerrig, wrth iddynt daro yn erbyn ei 
gilydd, sŵn a golygfa gwelais ond unwaith yn fy mywyd, a 
hynny yn haf 1971, yn y Llynfell, yn agos i’r man mae’n cydlifo 
â’r Twrch. Dim ond milltir sydd rhwng y ddwy afon wrth iddynt 
lifo i’r de allan o’r Mynydd Du, ac roedd y glaw trwm y 
prynhawn hwnnw wedi syrthio ar y Llynfell yn unig. 

Roedd tri dyn yn gweithio ar un o adeiladau ffermdy 
Abertwrch un dydd yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif ar 
hugain, a daeth blaen llif mawr i lawr y Tawe, yn unig. Boddwyd 
y tri ac aeth dyddiau heibio cyn dod at gorff yr olaf, deg milltir i 
lawr yr afon ger Treforys. Yn sicr roedd mam-gu, fel pawb arall 
yn y fro yn gyfarwydd â’r hanes, ac felly ei rhybudd. 

Ail rybudd mam-gu oedd peidio eistedd o flaen lle tân 
agored y gegin yn ystod tyrfau a lluched, ac i gadw drws allanol 
yr ystafell pob amser lled y pen ar agor. Wrth wneud hynny 
fydde’r follt, o dân soled, maint pêl droed ar ôl dod i lawr y 
simne, yn medru gadael yr ystafell trwy’r drws cefn. 

Mae’n anodd iawn o hyd i ddarganfod beth yn union yw bollt. 
Darllenais yn ddiweddar am un oedd yn filltiroedd o hyd a lled. 
Beth bynnag, fel y blaen llif a’r follt, roedd yr hen bobl yn 
ymwybodol iawn ohonynt. Wedi’r cyfan roedd mam-gu, fel pob 
person lleol arall, wedi clywed am farwolaeth tad Ieuan (y 
llaeth), Coedffaldau. Wrth iddo gerdded adref un prynhawn o’i 
waith mewn glofa gyfagos yng nghwm Nant Llynfell, a hanner 
ffordd ar draws cae agored lladdwyd yn yr unfan gan lucheden. 
Bollt neu lucheden fforch, does neb yn gwybod! 

Hywel Gwyn Evans, Medi 2022 

CWMTWRCH

8



 

Mae cyfarfod cyhoeddus wedi ei drefnu gan Gyngor Castell-
nedd Port Talbot i drafod dyfodol adeilad Ysgol Godre’r Graig 
ar Nos Fawrth, 8 Tachwedd am 6.00 p.m. Lleoliad y cyfarfod 
yw Clwb y Gweithwyr, Godre’r Graig. Fe fydd yn gyfle i bawb 
fedru cael gwell syniad o beth fydd tynged adeilad yr ysgol a’r 
effeithiau posib ar y pentref. 

 

  

SARON 
6 Tachwedd, 2022 Mr Eifion Walters 

CLEIFION 
Y mae Delyth Morgans (Humphreys gynt) yn Ysbyty Nedd Port 
Talbot, Baglan o hyd. 

YMWELIAD AG ABATY MARGAM 
Ym mis Mehefin fe aeth 16 o aelodau Cymdeithas Hanes 
Cwmtawe ar ymweliad ag Abaty Margam. Cawsom yr hanes o 
amser y Celtiaid, Rhufeiniaid, Normaniaid hyd at heddiw. Ar ôl 
dangos sut edrychai’r Abaty aethom allan trwy’r drws oedd yn 
arwain i’r parc ac sydd o dan ofal Cyngor Castell-nedd Port 
Talbot a gweld yr adfeilion. Erbyn dychwelyd gwelsom dau 
ddyn wedi gwisgo fel mynachod, un mewn gwisg wen, yr 
Ysgrifennydd a’r llall mewn gwisg frown, y Lleygwr a nhw oedd 
yn gwneud y gwaith caled. Nid oedd hawl ganddynt siarad â’i 
gilydd ac fe ddatblygon nhw fath o ddull arwyddo gyda’u dwylo 
er mwyn cyfathrebu. Fe ddringodd nifer i weld yr hen gapel ar 
y bryn ac eraill i weld y casgliad arbennig o gerrig Celtaidd 
sydd mewn amgueddfa gerllaw. Ymwelais â’r hen fynwent a 
chael cyfle i ddarllen y cerrig beddau ac mae sawl stori drist 
i’w gweld, er enghraifft colli sawl plentyn yn yr un flwyddyn ac 
ambell dro’r fam a’r plentyn yn marw. Fe ddaethom at ein 
gilydd yng Nghegin yr Abad lle’r oedd pice ar a mân, bara brith 
a mwy o ddanteithion wedi eu wedi paratoi ar ein cyfer. 
Gwnaethom gyfrannu tuag at yr achos. Cawsom ddiwrnod wrth 
ein bodd. 

Elizabeth Jones 

CAPEL Y BARAN 
Ar y Sul cyntaf o Hydref braint oedd bod o dan arweiniad y 
Brawd Gareth Hopkin. Pregethodd ar y testun “Adnabod Iesu’r 
Duw ddyn”. Mae ‘na wahaniaeth mawr rhwng gwybod am 
rywun a’i adnabod yn iawn. Cofiaf y diweddar Barchg Cynwil 
Williams yn son am ferch ar un o’i ymweliadau ag un o ysgolion 
uwchradd Caerdydd, yn dweud “Fi’n gwybod ti, ti wedi 
pregethu yn capel fi”. Chwarae teg iddi ‘roedd hi’n cofio sut 
oedd e’n edrych ac efalle yn cofio ei lais. Ond beth amdanom 
ni? Pa ddarlun sydd gennym o Iesu? Fel dywedodd Gareth 
does gennym ni lun ohono fe, ni wyddom ddim am ei bryd a’i 
wedd. Chlywodd neb ohonom ei lais erioed. Ond, diolch i’r 
efengylwyr mae llawer o’r hyn a ddywedodd wedi ei gofnodi ar 
gof a chadw gan rai oedd yn ei adnabod yn dda. 

GODRE’R GRAIG

RHYDYFRO

“Am air ein Duw rhown a’n holl fryd 
soniarus fawl drwy’r eang fyd; 
mae’n llusern bur i’n traed, heb goll 
mae’n llewyrch ar ein llwybrau oll. (GOMER) 

Diolch i’r cennad am ein harwain i ddefnyddio llygaid ffydd i 
weld sut un oedd Iesu’r Duw ddyn, fel y gwelodd Ann Griffiths 
ef efalle, 

“yn ddyn i gydymdeimlo a’th holl wendidau i gyd, 
mae’n Dduw i gario’r orsedd ar ddiafol cnawd a byd”. 

Oedfa mis Rhagfyr : llithiau a charolau; mis Ionawr Eifion 
Walters. Bydd pob oedfa ar Sul cyntaf o’r mis am 2.30 p.m. 
Croeso cynnes i bawb. 

Eifion Walters 

 

MERCHED Y WAWR 
Cafwyd dechreuad godidog i’r tymor wrth i Glenda Davies, cyn-
gynorthwyydd dosbarth yn Ysgol Gymraeg Pontardawe, ddod 
atom i ddangos sut mae’n gwneud darnau celfydd iawn wrth 
ddefnyddio peiriant gwnïo. 

 

Cafodd sawl un ohonom gyfle i ddefnyddio’r peiriant a mawr 
oedd y sbort am ein hymdrechion, a sylweddoli maint 
arbenigedd Glenda. 

Erbyn nawr mae wedi sefydlu cwmni ‘Tipyn o Dwtsh’ sy’n 
cynhyrchu cardiau, clustogau a lluniau unigryw iawn. 
Prynhawn hyfryd. 

Mae Susan Davies yn giamstar ar wneud y Posau yng 
nghylchgrawn Y Wawr, a llongyfarchiadau iddi ar ennill unwaith 
eto. 

CANOLFAN DREFTADAETH PONTARDAWE 
Cafwyd mis Hydref hynod o brysur yn y Ganolfan, gyda 
niferoedd da o bobl leol yn galw. 

Roedd dydd Sadwrn, y 1af, yn wledd o grefftwyr a’u 
cynnyrch amrywiol. Yn ogystal â’r stondinau arferol, 
defnyddiwyd y siop ar ei newydd wedd i werthu crefftau 
newydd yn ogystal â’r rhai traddodiadol. 

Darganfod sgiliau newydd a wnaeth nifer mewn gweithdai 
gwydr a chopr a hefyd roedd grwp Stitch yn rhannu eu sgiliau. 

Crëwyd wyau dull ‘Faberge’ gan sawl un fel anrhegion. 
Gweithgareddau o fyd natur roedd gan Blue Hill Flora i 

gynnig gan ddefnyddio blodau gwyllt. Cafwyd enghreifftiau 
gwych o waith gwiail (wicker) gan Anna Stickland yn yr ystafell 
arddangos. 

Bydd diwrnod crefftau arall ar y 5 Tachwedd. 
Gan adeiladu ar ein henw da fel hyrwyddwyr crefftau 

traddodiadol, byddwn yn cynnal gweithdai argraffu gyda 
Barbara Jane Designs, ac un yn defnyddio coed helyg. 

Bu aelodau Eglwys Sant Pedr, Pontardawe, yn brysur yn 

PONTARDAWE
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paratoi a gweini arlwy o gacennau blasus. 
Diolch i Sandra Jones a Heather Pudner am gyflwyno ein 

harddangosfa ‘Odd Objects’ gyda’u casgliad diddorol o greiriau 
o bell ag agos. 

Rydym yn llwyfannu cyflwyniadau a sesiynau trafod gan 
amryw o grwpiau gan gynnwys Cymdeithas Hanes Abertawe. 
Cyn bo hir bydd Ena Neidergang yn cyflwyno ‘Trysorau China’. 

Mae’r neuadd fawr o fewn y Ganolfan yn le delfrydol i gynnal 
sesiynau gyda’i sgrin a’i chefnlen Fictorianaidd. 

Pob nos Wener mae Ian Glendenning yn ein tywys i’r sêr 
gyda’i wybodaeth eang o astroleg. 

Mae mis Tachwedd yn y Ganolfan yn gyfle i gofio’r rhai a 
gollwyd mewn rhyfeloedd ar draws y byd. Mae gan Mike Fuller 
wybodaeth arbennig ac wedi creu arddangosfa wych. 

Mae’r Ganolfan yn prysur ddatblygu fel lle arbennig o fewn 
ein cymuned yng Nghwm Tawe. Yn ddiweddar, bu aelodau 
Cymdeithas y Delyn Deires yn y Ganolfan am sesiwn ymarfer! 
Daeth dyn ifanc i mewn a chael hyfforddiant ar sut i ddefnyddio 
‘Virtual Reality Headset’! 

Cofiwch.......mae Siôn Corn yn ymweld mis Rhagfyr! 
Croeso cynnes i bawb! 

GWOBRWYO GARETH 
Roedd ennill y wobr 
Ffilm Nodwedd/Deledu 
orau yn noson BAFTA 
Cymru yn “brofiad 
swreal” i Gareth Bale, 
actor y ffilm Grav. 

Cafodd seremoni 
Gwobrau BAFTA Cymru 
ei chynnal nos Sul, 10 
Hydref yn Neuadd Dewi 
Sant yng Nghaerdydd, 
a’r llywydd oedd Alex 
Jones. Mae’r gwobrau 
yn dathlu doniau yn y 
byd ffilm a theledu yng 
Nghymru. 

Addasiad teledu o 
sioe lwyfan yn seiliedig 
ar fywyd yr arwr rygbi Ray Gravell yw Grav, a gafodd ei chreu’n 
wreiddiol ar gyfer y theatr. 

Ymfalchiwn yn llwyddiant Gareth a’i berfformiadau arbennig. 

 

Y TABERNACL 

RUTH A NAOMI 
Ar drothwy’r Hydref a’r “Dringwr Virginia” o’r ffenestr yn troi’n 
goch, yn amserol iawn daeth y dylunydd blodau, Rhian Jones, 
atom i’n dysgu sut i greu torch yr Hydref a threfniant bach 
prydferth i’w osod mewn hen dun bwyd. 

Mae Rhian wedi bod yn dysgu sut i drefnu blodau ers sawl 
blwyddyn bellach, ac mae ar fin dechrau dosbarth wythnosol 
yn Eglwys Sant Pedr, Pontardawe. 

Crëwyd torch hardd mewn byr o amser a phenderfynwyd ei 
rhoi yn y capel bore Sul i ddathlu’r Cynhaeaf. 

Diolch i Rhian am ei charedigrwydd ac am rannu ei 
harbenigedd gyda ni. 

Edrychwn ymlaen nawr at groesawu Dr Alan Cram atom ym 
mis Tachwedd. 

O NIGERIA I’R TABERNACL 
Codwyd ein calonnau yn ystod ein gwasanaeth cymun ar 
ddechrau’r mis a’i rannu gyda dau fachgen ifanc, golygus a 
chwrtais. 

Eu henwau yw David (15) ac Emmanuel (9) , y ddau 
newydd gyrraedd Pontardawe o Nigeria, wedi darganfod y 
Tabernacl ar eu ffon symudol a cherdded i Stryd Tomos o Tawe 
Terrace, sef eu cartref newydd! 

Bu’n fraint i rannu sedd, sgwrs a chymundeb gyda nhw. 

DYMUNIADAU DA 
Dymunwn bob hapusrwydd i Janet Evans yn ei chartref 
newydd ym Maes y Gornel, y Rhos. 

Ein dymuniadau gorau hefyd i Owen a Christine sydd yn 
wynebu amser digon anodd ar hyn o bryd wrth i Owen aros 
am lawdriniaeth yn yr ysbyty. 

Dymunwn wellhad buan iddynt. 

CROESO NÔL 
Hyfryd yw cael Susan nôl o’r fordaith ac i glywed yr organ yn 
llenwi’r capel unwaith eto. Gwelsom ei heisiau’n fawr. 

TREFN YR OEDFAON 
Tachwedd 
  6: Y Parchg Clive Williams (Oedfa Gymun ) 
20: Y Parchg Clive Williams 
13: Y Brawd Glyndwr Prideaux (Sul y Cofio ) 
27: Y Parchg Lewis Rees (Saesneg) 

COLLI FFÔN 
Oes rhywun wedi colli ffôn symudol yng nghapel y 
Tabernacl, Pontardawe yn ddiweddar? 

Os oes, cysylltwch gyda Susan Davies ar  01792 863075 

SOAR 

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

RHAGFYR 
  4: Yr Athro Daniel G. Williams (C) 
11: Yr Athro Daniel G. Williams 
18: Mr Rhodri Phillips 
25: Gwasanaeth Bore Dydd Nadolig am 09.00 

Trist oedd clywed am farwolaeth un o’n haelodau, sef Eirlys 
Jones ar ôl cyfnod hir yn yr ysbyty ac yn fwy diweddar mewn 
Cartref Gofal. Cydymdeimlwn â’i chwaer Avril Isaac â’r teulu 
yn eu cyfnod o brofedigaeth ond diolchwn am y gofal a gafodd. 

MOUNT ELIM 
Ar ôl holl ofid ac anawsterau’r ddwy flynedd ddiwethaf 
oherwydd Covid, fe fydd yn hyfryd cwrdd eto dros ŵyl y Nadolig 
i ddathlu newyddion da dyfodiad Iesu Grist i’r byd. Mewn 
dyddiau ddigon tywyll mae’n galondid calon i feddwl am 
ymddangosiad Goleuni Duw i’r byd. 

Y Nadolig hwn dewch i Eglwys Mount Elim (Heol 
Aberhonddu, Pontardawe, SA8 4PD) i glywed y newyddion 
arbennig ac i ganu carolau poblogaidd a chyfarwydd, llawn 
gobaith. Cewch groeso cynnes, a digon o de neu goffi a mins 
peis: 

  4 Rhagfyr: Cwrdd Carolau Cymraeg – 4 p.m.  
11 Rhagfyr: Cwrdd Carolau (Saesneg) dan Olau Cannwyll - 

4 p.m. 

18 Rhagfyr: Cwrdd Carolau (Saesneg) dan Olau Cannwyll - 
6 p.m. 

25 Rhagfyr: Oedfa Deulu Bore Nadolig – 10 a.m.

10
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Y CAPEL 
Braf oedd bod yn yr oedfa Cynhaeaf ar 2 Hydref, gydag 
awyrgylch mor fendigedig. 

Darllenwyd Salm 8 gan Mari Lanchbury, Salm 24 gan 
Wiliam Lanchbury a Ioan 6 adnodau 1-14 gan Rhian Collier. 
Offrymwyd y weddi gan Rachel Davies. Cyflwynwyd yr emynau 
gan Rhiannon Hammond-Pugsley, ei merch Bronwen, Ela a 
Cari Griffiths a Ffion Atherton, a hefyd canodd y plant ganeuon 
addas i’r cynhaeaf. 

Diolch i’n gweinidog y Parchg Gareth Morgan Jones am 
drefnu oedfa hyfryd ac am draddodi neges amserol. Diolch 
hefyd i Huw Rees ein horganydd am ei gyfraniad. 

Hyfryd oedd gweld ein Hysgrifennydd Rhydwen James nol 
yn ein plith ar ôl ei llawdriniaeth. 

Ar 18 Hydref aeth aelodau’r Chwaeroliaeth allan am De 
Prynhawn yng nghaffi Deli-licious, 

Ystradgynlais - a dyna beth oedd gwledd a phawb wedi 
mwynhau yn fawr iawn. Diolch i Delma James am drefnu. 

Y CLWB RYGBI 
Mae’r Clwb Rygbi yn dathlu ei ganmlwyddiant eleni ac i 
ddechrau’r dathliadau trefnwyd noson i gyn-chwaraewyr a 
chwaraewyr presennol. Noson lwyddiannus iawn. 

BORE COFFI 
Ar fore Gwener, 23 Medi yn y Clwb Rygbi cynhaliwyd bore coffi 
er budd yr elusen cancer Macmillan. Llwyddwyd i godi £370 a 
diolch i bawb a gefnogodd. 

CYFEILLION MACMILLAN YR ALLTWEN  
Diolch i bawb a gefnogodd y bore coffi yng Nghlwb Rygbi'r 
Alltwen yn ddiweddar - codwyd £370.  

Bydd Sioe Ffasiwn yn cael ei chynnal yng Ngwesty'r Manor 
Park, Clydach ar 10 Tachwedd am 7yh ( drysau'n agor am 6yh) 
i godi arian at Gronfa Macmillan a Hari Kieft. Mae'r tocynnau 
yn £12 ac yn cynnwys cyw iâr a sglodion. Mae siop Jayne's 
Fashion Box, Pontardawe, Matalan a Tesco yn arddangos - 
dewch yn llu! I archebu'ch tocyn ffoniwch Betty Ann Jones ar 
01792 864861.  

SUL Y CYFUNDEB 
Cynhaliwyd Oedfa o Fawl ‘gwahanol’ yng Nghapel yr Allt-wen 
ddiwedd Medi pan wahoddwyd holl gapeli Annibynnol 
Gorllewin Morgannwg yno i wrando ar Delwyn Sion yn adrodd 
am ei fagwraeth a’i brofiadau. Canodd, i gyfeiliant gitâr, ambell 
emyn a sawl cyfansoddiad newydd a chyfarwydd, yn gynnwys 
“Un seren”. 

Croesawyd pawb i’r Allt-wen gan y Parchg Gareth Morgan 
Jones a Dr Christian Williams, Cadeirydd y Cyfundeb a 
chafwyd darlleniad gan Delma James a gweddi gan Sharon 
Rees. Diolch i aelodau Capel yr Alltwen am eu croeso ac am 
ddarparu lluniaeth. Braf oedd cael cymdeithasu a chwrdd, 
unwaith eto, ar ôl cyfnod hir y Covid. 

 

YR ALLT-WEN
 

CYDYMDEIMLO 
Yn drist iawn rhaid cofnodi marwolaeth Elisabeth (Maureen) 
James, Heol Clydach a fu farw ym mis Medi yn Glais House 
ar ôl cystudd hir, yn 72 oed. Yn wraig i Colin am dros hanner 
can mlynedd, roedd yn fam i Nigel a Stephanie, ac yn fam-gu 
i Emyr, Catrin, Rhydian ac Owain, ac yn chwaer i Keith. Yn 
enedigol o Frynaman, gwelir eisiau Maureen yn fawr iawn, yn 
arbennig gan ei theulu a’i ffrindiau oll. Cynhaliwyd gwasanaeth 
angladdol yn Elim dan ofal Mr Gareth Hopkin a’r organydd 
oedd y Parchg Clive Williams. Daeth llawer i gefnogi’r teulu yn 
eu colled. Coffa da amdani. 

HEN OED 
Ar ddechrau mis Medi cawsant brynhawn diddorol yng 

nghwmni Ioan Richard yn sôn am hanes Fferm y Lygos sydd 

ar ochr mynydd Baran/Betws yn agos at darddiad yr afon 

Clydach sy’n rhedeg drwy’r Graig. Bellach maent wedi bod ar 

wibdaith i Gaerfyrddin. Mae’r Gymdeithas wedi colli aelod 

ffyddlon, sef Iris, Heol y Mynydd, gwraig Ioan Richard. Er nad 

oedd Iris wedi mynychu cyfarfodydd ers amser oherwydd 

tostrwydd bu farw yn sydyn ac annisgwyl. Mae’r Gymdeithas 

yn estyn cydymdeimlad at Ioan a’r teulu. Bydd pob aelod yn 

gweld ei heisiau yn fawr iawn. 

  

NEBO 
Oedfaon 10.30 y bore  
TACHWEDD 
  6: Y Parchg Rhys Locke (Cymun) 
13: Y Parchg Gareth Morgan Jones 
20: Y Parchg Rhys Locke 
27: Y Parchg Meirion Evans 

RHAGFYR 
  4: Miss Catrin Isaac Thomas 
11: Mr Alun Bryn 
18: Y Parchg Rhys Locke (Carolau) 
25: Bore Nadolig am 9.30 

YN YR YSBYTY 
Bu Ieuan Mainwaring, mab Hywel ac Eira yn yr ysbyty ym 
Mryste am ychydig lle cafodd driniaeth lawfeddygol ar ei galon. 
Mae Ieuan yn ŵyr i Aneurin a Myra Mainwaring a nai i Nia 
Johns sy’n aelodau ffyddlon yn Nebo. Mae Ieuan hefyd yn ŵyr 
i Alcwyn ac Eleanor Jones, Maes yr Haf. 

Mae Mair Jones, Bryn Elim, Craig Cefn Parc, yn yr Ysbyty 
Gorseinon, o hyd, ac yn edrych ymlaen at ddod adref yn fuan. 

Mae Mr Owen Jones, Llwyngwenno wedi cael gwellhad ac 
wedi dod adref at y teulu.  

Bu Bryan ac Anne Evans mewn damwain yn ddiweddar ac 
yn anffodus bu rhaid i Anne dderbyn triniaeth yn yr ysbyty. 
Mae’n gobeithio y bydd adref cyn hir ym Mryncelyn ond mae 
yn cael gofal cyson gan y teulu. ‘Rydym yn gweld eich eisiau 
chi oll ar y Sul yn Nebo. 

Gwellhad llwyr a buan i bawb sydd yn sâl ar hyn o bryd. 

GENEDIGAETH 
Llongyfarchiadau i Steffan a Laura ar enedigaeth bachgen 
bach, Rhys, brawd i Carys. Wrth gwrs mae Nora Williams, y 
Sciach yn hen-famgu balch.  

Llongyfarchiadau hefyd i Howard a Julie Price, Gelliwern 
Ganol ar ddod yn dad-cu a mam-gu i Jac, baban cyntaf Luke 
a Chrissy Price. Bydd y teulu yma’n falch i gael gyrrwr tractor 
ymhen rhai blynyddoedd! 

CRAIG CEFN PARC

FELINDRE
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PEN BLWYDD PRIODAS 
Llongyfarchiadau i Dr Kevin a Marie Palmer, Simdde Fawr, 
Pontlliw ar ddathlu eu Priodas Rhuddem ym mis Hydref. 

NOSON LAWEN 
Bu’r Noson Lawen yn llwyddiant eto eleni ac o’r oherwydd mae 
cais wedi dod o sawl cyfeiriad am ei chynnal eto blwyddyn 
nesaf. Grŵp Lliwiau’r Enfys a drefnodd y noson a chyflwynwyd 
£1,000 i A.L.A.C. trwy law Mr Paul Drayton, Prothetist, Ysbyty 
Treforys a £1,000 i Popham Kidney Support twy law Kat. 
Derbyniwyd llythyr gan Hayley Evans, Gweinyddes y cynllun. 
 

 

 

 

Yn y lluniau mae aelodau o Liwiau’r Enfys a Mr a Mrs Clive 
Davies o Bontlliw gan ddiolch iddynt ac i Bryan John Davies, 
Bwlch y Gwin am argraffu’r tocynnau. 

Diolch i bawb a gefnogodd y noson mewn unrhyw ffordd. 

 

BABI NEWYDD 
Llongyfarchiadau mawr i Rhys (Evans) ac Amira, yr Eglwys 

Newydd, Caerdydd, ar enedigaeth eu trydydd plentyn, Ffion 

Cari. Mae Ffion yn chwaer fach i Dewi ac Alys. Newyddion 

arbennig i holl aelodau’r teulu. 

CROESO 
Croeso i Faes y Cornel, Rhos, i Janet Evans, Coed y Barli, 
Pontardawe, gynt. Nid yw’r pentref yn estron iddi am iddi 
dreulio degawdau yn dysgu plant y pentref yn yr ysgol gynradd. 
Yn wir, mae’n cofio cystadleuaeth a osodwyd i blant yr ysgol 
rhai blynyddoedd yn ôl. Gofynnwyd iddynt lunio enw addas ar 
gyfer yr ystâd newydd o dai a oedd wedi ei hadeiladu ar gornel 
yr Allt-wen. Dewiswyd yr enw, Allt y Cornel, fel yr enw 

RHOS A GELLI-NUDD

buddugol. Fyddai Janet byth wedi dychmygu bryd hynny y 
byddai’n symud i fyw yno flynyddoedd yn ddiweddarach. Tybed 
pwy oedd y disgybl llwyddiannus? Efallai bod un o ddarllenwyr 
Llais yn gwybod! 

TAITH SIOPA 
Bydd nifer o drigolion Rhos a Gelli-nudd yn teithio i Gaerfaddon 
ddechrau mis Rhagfyr, taith siopa flynyddol y bu’n rhaid ei 
hoedi o ganlyniad i Covid. Mae’r daith yn ei hôl, diolch byth, a 
bydd y criw yn codi arian at Fanc Bwyd Pantri, Pontardawe, 
drwy gynnal raffl a thrwy brynu diodydd a theisennod yn ystod 
y siwrne. Diolch i bawb am eu brwdfrydedd a’u haelioni arferol. 

CLWB PÊL-DROED RHOS 
Bu Clwb Pêl-droed Rhos yn cefnogi’r ymgyrch, ‘Dangoswch y 
Cerdyn Coch i Hiliaeth’ yn ystod mis Hydref. Mae neges y clwb 
yn glir: 

‘Dangoswch y cerdyn coch i hiliaeth a dathlwch gyfraniad pob 
unigolyn sy’n ymdrechu i wneud pêl- droed yn gêm 
gynhwysol’.  
MARWOLAETH 
Trist oedd clywed am farwolaeth Mrs Betty Thomas, gweddw’r 
diweddar Mr Gordon Thomas, cyn-brifathro Ysgol Gynradd Y 
Rhos. Bu’r ddau’n byw am flynyddoedd yn Ashwood Drive, 
Gelli-nudd nes i afiechyd orfodi Mrs Thomas i dreulio diwedd 
ei hoes yng Nghartref Gofal ‘Cwm Cartref’. Diolch i staff y 
cartref am eu gofal ohoni. Cydymdeimlwn â’i theulu a’i ffrindiau 
yn eu colled. 

 

ENNILL HANNER 
MARATHON 
Llongyfarchiadau i Dewi 
‘Dant’ Harris ar ennill 
Hanner Marathon 
Caerdydd i rai dros 65 
oed. Ers ymddeol mae 
Dewi wedi bod yn fishi’n 
gwella ei sgiliau rhedeg. 
Mae wedi cystadlu mewn 
sawl ras ar draws y byd 
ond dyma’r tro cyntaf 
iddo ennill. 
Llongyfarchiadau mawr - 
tipyn o gamp. 

MERCHED Y WAWR 
Cafwyd noson ardderchog 
yng nghyfarfod Merched y 
Wawr Clydach ym mis 
Hydref pan ddaeth Meryl 
James o Hendy gwyn ar 
Dâf i drefnu blodau. Bu’n 
cystadlu yn ifanc gyda 
Chymdeithas y Ffermwyr 
Ifanc. Cafodd yrfa yn 
gweithio yn y banc. Wedyn 
penderfynodd ddilyn 
cyrsiau yn Covent Garden 
i fireinio’r grefft. 
“Diolchgarwch” oedd y 
thema a chafwyd 

arddangosfa gywrain iawn ac addas ar gyfer y tymor. 
Llywyddwyd y noson gan Jean Bowen ac aelodau ardal 
Trebanos a baratôdd y te. Ar 15 Tachwedd, bydd ein cyfarfod 
yn y prynhawn am 2 ac yn sesiwn o ail gylchu gan 
ganolbwyntio ar ddenim “Da ydy Denim” Croeso i aelodau hen 
a newydd. 

CLYDACH
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CRANOGWEN 
Cafwyd noson ardderchog gan gwmni ‘Mewn Cymeriad’ yn 
portreadu Sarah Jane Rees (Cranogwen), 1839-1916, morwr 
bardd, athrawes, newyddiadurwraig, pregethwr ac 
ymgyrchydd. Roedd actio Lynwen Haf Roberts yn wych iawn 
a chafwyd noson arbennig o addysgiadol. Fe ddysgom lawer 
am y wraig amryddawn hon, merch o flaen ei hamser o gofio’r 
cyfnod. 

 

Janet Aethwy oedd awdur y sgript a hefyd y cynhyrchydd. 
Roedd yn braf cael ei chwmni yn y perfformiad ac yn gyfle i 
ddiolch i’r ddwy am y cyflwyniad graenus. 

Daeth tyrfa dda ynghyd, a rhaid oedd symud o’r Neuadd i 
Gapel y Nant ar gyfer y perfformiad. Trefnwyd y noson gan 
Annette, Cardi arall wrth gwrs, Ysgrifennydd Merched y Wawr 
Clydach gyda chefnogaeth Pwyllgor Gwaith Capel y Nant. 
Cefnogwyd y sioe gan gynllun ‘Noson Allan’ Cyngor y 
Celfyddydau. Diolch i bawb a gefnogodd y noson. 

Mae tîm o fenywod o Langrannog a Phontgarreg yn dathlu 
llwyddiannau a dylanwad pellgyrhaeddol yr arwres 
Cranogwen. Mae ‘na gronfa i godi cerflun efydd ohoni er mwyn 
diolch iddi am arwain y ffordd, ac i ysbrydoli’r genhedlaeth. Mae 
‘na safle ar y we o dan enw “Cranogwen” lle gellir dysgu mwy 
amdani a llyfr gwych iawn i blant bach gan Anni Llŷn a 
Rhiannon Parnis (Llyfrau Broga). 

YR WYTHNOS WERDD FAWR 
Ar ddiwedd Medi daeth nifer ynghyd i gydgerdded Taith Werdd 
Clydach. Roedd siopau wedi paratoi arddangosfeydd ar gyfer 
yr wythnos. Roedd yn ymgais i greu mwy o ymwybyddiaeth o 
Fasnach Deg yng Nghlydach gan obeithio ailafael gyda’r 
gwaith ar gyfer Pythefnos Masnach Deg y flwyddyn nesaf. 
Cychwynnwyd yn y Berllan ger Parc Waverley, heibio’r Pantri, 
yna i’r Ardd Gymunedol ac yna lawr stryd fawr Clydach a chael 
cip yn y Coterie, ac Oriel Mike Isaac cyn mynd i gaffi’r Forge 
Fach a heibio O Law i Law. Cerddodd rhai rhan o’r daith ond 
cerddodd Phil Broadhurst yr holl ffordd i Abertawe. Fe oedd 
ysgogydd y daith fel dathliad bod tref Rhydaman yn ugain oed 
a’i ffordd e o ddathlu oedd cerdded ugain Taith Gerdded. 
Roedd Annette a Dewi yn Rhydaman pan gafodd y dref ei 
statws ugain mlynedd yn ôl ac roedd Phil yn awyddus i gyfuno 
Clydach gyda Rhydaman ac Abertawe ar ei daith. Diolch am 

gefnogaeth y siopau a’r caffis. Y Parchg Pam Cram yw prif 
ysgogydd Fforwm Masnach Deg Clydach. Er nad oedd yn 
medru bod gyda ni ar y dydd rwy’n siŵr ei bod yn falch o bobl 
a busnesau Clydach am eu cefnogaeth. 

 

CYMORTH CRISTNOGOL 
Cynhelir cwis Cymorth Cristnogol eleni ar nos Wener, 11 
Tachwedd yn Neuadd y Nant am 7 ‘r gloch. 

Cynhelir noson o dan ofal band Byddin yr Iachawdwriaeth 
yn Eglwys y Santes Fair ar 13 Rhagfyr. 

TEITHWYR CERDDED Y TRI CHWM 
Wele’r teithwyr yma yn ymweld â Chlydach i gael hoe yng 
nghaffi Forge Fach ar ddiwedd Hydref. Cerddwyr Nordic ydynt 
o gymoedd Afan, Nedd a Dulais. Arweinydd y Grŵp yw Frankie 
Long a Hilary Harries. Mae Frankie wedi bod yn arweinydd ers 
pedair blynedd ar ddeg. 

 

CAPEL Y NANT 
Mae mis Hydref wastad yn fis prysur gyda Thymor 
Diolchgarwch. 

Ymunodd rhai o’r aelodau yn Oedfa’r Cyfundeb ar yr Allt-
wen o dan arweiniad Delwyn Siôn. O Aberdâr i Fethlehem 
oedd thema’r gwasanaeth a thrwy sgwrs a chân cafwyd hanes 
ei daith ysbrydol. Fe yw arweinydd Eglwys Annibynnol 
Gwaelod y Garth, ger Caerdydd. 

Edrychwn ymlaen at y Cwrdd Chwarter nesaf yn Soar-
Maesyrhaf, Castell-nedd ar 16 Tachwedd pan fydd y Parchg 
Beti Wyn James, a fagwyd yng Nghlydach, yn annerch. Hi yw 
Llywydd Undeb yr Annibynwyr. 
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ymweld â nhw yn eu hysgolion gydag un o fy ffrindiau Sulle. 
Ac erbyn hyn, wrth gwrs, rydw i’n adnabod eu teuluoedd hefyd. 

Dyma hanes un ohonynt. Mae Abduli, sy’n 17 mlwydd oed, 
yn byw gyda’i fam a’i chwaer Alana (19) mewn tŷ un stafell, 
heb ddŵr, ac un toiled sydd yn cael eu rhannu gyda 5 teulu 
arall. 

 

Dwy flynedd yn ôl, roedd Abduli ar y stryd heb waith; roedd ei 
fam yn dost, ac roedd ei chwaer yn ennill bron dim byd. Roedd 
y teulu yn amddifad. Gyda thipyn o gefnogaeth, mae eu byd 
wedi newid yn gyfan gwbl. Aeth Abduli i goleg am 6 mis i 
astudio Dylunio Graffeg, a nawr mae e’n sefydlu busnes gyda’i 
chwaer a Sulle. Mae eu mam wedi cael triniaeth, ac unwaith 
eto, gyda thipyn o gefnogaeth, mae hi wedi sefydlu stondin 
wrth yr heol, yn coginio ac yn gwerthu bwyd i weithwyr lleol. 

 

Mae’r teulu nawr yn hunangynhaliol! 

PEN-BLWYDD TŶ CROESO YN DDEG OED 
Eleni, mae Tŷ Croeso yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed, a 
thros y degawd diwethaf bu’n gymorth gwerthfawr i unigolion 
a theuluoedd bregus yn ein cymuned. 

Sefydlwyd Tŷ Croeso gan Allan a Nesta Rees ynghyd â’r 
Parchg Pam a Dr Alan 

Cram, ac wedi 
llawer o drafod ac 
arbrofi, fe’i 
sefydlwyd yn 97 
Stryd Fawr, 
Clydach. 

Mae Tŷ 
Croeso’n cynnig 

ystod o wasanaethau cynhaliol. Mae’n gartref i un o bum banc 
bwyd prysur Trussell Trust Abertawe yn ogystal â chynnig 
sesiynau cwnsela a chynghori personol gan ymgynghorydd 
proffesiynol. Ceir hefyd Siop Siarad wythnosol i ddysgwyr y 
Gymraeg, grŵp ymarfer corff, cangen leol y Caffi Trwsio, 
sesiynau Te ac Emyn yn Neuadd y Nant a gweithgareddau 
eraill. 

Ers blwyyddyn sefydlwyd siop elusen O Law i Law sydd 
wedi bod yn hynod lwyddiannus. 

Mae Ymddiriedolwyr Tŷ Croeso’n hynod ddiolchgar i 
drigolion Clydach a’r cylch am eu cefnogaeth gyson a hael dros 
y blynyddoedd diwethaf. Drwy’r rhodddion hynny lleddfwyd 
angen nifer mawr o unigolion a theuluoedd bregus ein hardal.  

Cynhaliwyd ein gwasanaeth diolchgarwch o dan ofal ein 
harweinydd Fiona. Cafwyd oedfa fendithiol iawn ar y thema 
“Diolch”. Cynorthwywyd Fiona gan Hannah Thomas, Llywelyn 
Gannon a Janice Walters. Roedd y capel wedi ei addurno’n 
hyfryd iawn a derbyniwyd llwyth o fwydydd ar gyfer y Banc 
Bwyd. 

Cysylltwyd gyda’r aelodau drwy’r Grŵp Bugeilio mewn 
cylchlythyr a chynhaliwyd oedfa fer ar brynhawn Mercher. 
Mae’r Grŵp Bugeilio yn gwneud gwaith arbennig i gysylltu 
gyda’r aelodau, a da o beth yw iddynt hwythau gael cyfle i 
ddiolch. 

YMWELIAD ALAN CRAM Â TANZANIA 
Pob blwyddyn ers 2010, rydw i wedi hedfan mas i Tanzania, 
gwlad fawr yn Nwyrain Affrica. I ddechrau, fe es i yna i helpu 
gyda phrosiect Heshima, “parch” yn Gymraeg. Yn y bôn, 
prosiect tecstilau yw Heshima; mae merched Maasai yn gallu 
dod i ddysgu sgiliau sydd yn eu helpu nhw i wneud dillad a 
bagiau, er mwyn ennill ychydig o arian, ac felly cefnogi eu 
teuluoedd heb ddibynnu ar y dynion. 

 

Menyw o’r enw Mwamvitas sydd yn gofalu am y merched. 
Mae’r prosiect Heshima wedi tyfu dros y blynyddoedd a nawr 
mae ‘na feithrinfa bob pnawn Sadwrn. Mae tua 50 o blant 
(blwyddyn olaf ysgol gynradd) yn dod i Heshima i wella eu 
Saesneg, drwy chwarae gemau, darllen ac ysgrifennu. 

Ar y cyfan mae safon ysgolion y llywodraeth yn isel, felly 
rydw i wedi bod yn mynd ati i godi arian i helpu dyn ifanc, 
Moses, i adeiladu ysgol gynradd. Eisoes mae ‘na 55 o blant yn 
dod bob dydd, ac mae ‘na bedair stafell ddosbarth, neuadd, 
toiledau a chegin. 

 

Hefyd rwy’n treulio llawer o amser yn gwirio plant sydd wedi 
cael eu noddi gan bobl yn y DU. Mae’n bwysig iawn bod ‘na 
sgidiau, dillad ysgol, llyfrau ag ati gyda nhw. Pob tro rydw i’n 
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Ar hyn o bryd maen Tŷ Croeso’n chwilio am Drysorydd 
newydd. Bydd cyfle i’r Trysorydd newydd gydweithio gyda’r 
Trysorydd presennol am flwyddyn cyn trosglwyddo yn 2023.  

Cynhelir Cyfarfod blynyddol Tŷ Croeso ar nos Fawrth, 15 
Tachwedd yn Neuadd y Nant am 7 o’r gloch. Dewch i gefnogi 
ac i glywed am waith y gwirfoddolwyr yn y gymuned. Ar y 
noson honno, bydd mewnbwn gan Ofalwyr Ifanc ac 
arddangosfa am Ddinas Noddfa Abertawe. 

Yn eisiau: Trysorydd ar gyfer Tŷ Croeso 

Mae Tŷ Croeso’n chwilio am Drysorydd newydd i gadw golwg 
ar faterion ariannol yr elusen. Y prif gyfrifoldeb fydd cadw golwg 
ar incwm a gwariant, gan adrodd i gyfardodydd yr 
Ymddiriedolwyr. Mae bancio cyfraniadau ariannol y cyhoedd a 
derbyniadau siop elusen O Law i Law yn rhan o’r cyfrifoldebau. 

Bydd cyfle i’r Trysorydd newydd gydweithio gyda’r Trysorydd 
presennol am gyfnod cyn dechrau ar y swydd yn 2023. 

Mae hwn yn gyfle da i gyfrannu at waith sylweddol Tŷ 
Croeso a dylid cyfeiro ymholiadau a cheisiadau at y Parchg 
Pam Cram ar pcram@headweb.co.uk   
YR EGLWYS FETHODISTAIDD/WESLE 
Cafwyd Bore Coffi llwyddiannus iawn i godi arian at elusen 
Macmillan. Codwyd £530. 

Cynhelir Ffair Nadolig ar 12 Tachwedd o 1.30 ymlaen. Bydd 
elw’r ffair yn mynd tuag at elusen Mr X. 

 

  

MARWOLAETHAU 
Wedi cyfnod o dostrwydd, bu farw Ken Williams yn 73 oed. Er 
mai bachgen o Bontardawe oedd Ken, roedd ei wreiddiau yn 
ddwfn yn Nhrebannws. Roedd yn fab i’r diweddar Emlyn a 
Betty, ac yn frawd i Eiry. Roedd yn dad i ddwy o ferched. Roedd 
yn Barafeddyg wrth ei alwedigaeth, a mawr yw ein dyled iddo 
am ei wasanaeth pwysig i’r gymuned. Cofiwn amdano hefyd 
fel mewnwr cystadleuol gyda thîm y pentref, ond ei gyfraniad 
pennaf ym maes iechyd a ffitrwydd oedd sefydlu clwb codi 
pwysau llwyddiannus a gynhaliwyd am flynyddoedd lawer yn 
llofft yr ystafelloedd newid ar y Parc. Yn sicr, fe fydd colled fawr 
ar ei ôl. 

Gyda thristwch, clywid am farwolaeth Mrs Eirlys Jones, Heol 
y Graig, yn 92 oed. Yn wraig i’r diweddar Trevor, ac yn chwaer 
i Avril a’r diweddar Doreen, roedd Eirlys wedi byw yn 
Nhrebannws, yn yr un tŷ, ar hyd ei hoes. Yn anffodus, roedd 
Eirlys wedi gorfod treulio misoedd olaf ei bywyd yn yr ysbyty, 
ac yn fwy diweddar yn Nhŷ Glais. Cydymdeimlwn yn fawr â’i 
theulu. 

RYGBI 
Mae’r tymor newydd yn sicr wedi profi’n anodd i dîm y pentref. 
Yn dilyn llwyddiant ysgubol llynedd, pryd y coronwyd y 
bechgyn yn bencampwyr Plât y Bencampwriaeth, trwy guro 
Bedwas ar faes Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd, 
penderfynodd nifer o chwaraewyr mwyaf profiadol y garfan i 
ymddeol, neu symud i chwarae dros glybiau llai. O ganlyniad, 
bu’n rhaid ail-adeiladu’r tîm o’r newydd, a throi at griw o 
fechgyn ifanc. Serch hynny, o dan gapteniaeth ysbrydoledig 
Steff Lewis, cafwyd dwy fuddugoliaeth ardderchog ar 15 a 22 
Hydref: oddi cartref yn erbyn Crwydriaid Morgannwg (14 - 0) a 
Chwmni Dur TATA (38 - 20). Da iawn a daliwch ati, fechgyn! 

Newyddion o’r Ysgol 
Am wythnosau prysur i ddisgyblion yr ysgol mis yma, gyda’r 
ffocws pennaf ar ofalu am yr amgylchedd, ein hiechyd meddwl 
a’r iaith Gymraeg. 

Fel rhan o Ddiwrnod Shwmae Su’mae, crëwyd fideo gan 

TREBANNWS

ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 er mwyn annog pawb i ddechrau 
bob sgwrs yn y Gymraeg, tra’r oedd disgyblion Blwyddyn 3 a 
4 wedi creu dŵdl o’r gân ‘Does Unman yn Debyg i Adref’. 

 

Ymfalchïwn yn y ffaith ein bod yn rhan o brosiect Bocsys 
Esgidiau Nadolig Blythswood Care unwaith eto eleni, a 
diolchwn i bob disgybl am gyfrannu eitemau amrywiol i’w 
cyflwyno i blant sy’n llai ffodus na nhw. Eisoes mae wyth bocs 
llawn nwyddau hyfryd ar eu ffordd at y plant.  

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl, bu’r plant yn cymryd rhan 
mewn amrywiaeth o wahanol weithgareddau, megis yoga, 
lliwio, gwrando ar gerddoriaeth ymlaciedig a dysgu’r ffyrdd orau 
i ofalu am ein hiechyd meddwl. 

 

Diolchwn i ‘Tai Tarian’ am gynnal gwasanaeth ar y thema 
‘Bioamrywiaeth’ ac i LBS am eu rhodd caredig o flodau, hadau 
ac offer. Cafodd ein Pwyllgor Eco amser hyfryd yn plannu’r 
blodau tu fas i Gapel y Graig. 

 

Unwaith eto, mae ein llyfrgell ysgol wedi bod ar agor i blant a 
rhieni ar brynhawniau Dydd Iau er mwyn cynnig y cyfle iddynt 
i fenthyca llyfr am yr wythnos, a dechrau elwa o’r holl fwynhad 
a ddaw o ddarllen gydol oes.  

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Dale, ein hathrawes yn yr 
Uned, wrth iddi groesawu mab bychan i’r byd, ac i Mr Thomas, 
sy’n athro dros dro gyda ni, wrth iddo fe hefyd ddathlu 
genedigaeth mab ar yr un diwrnod yn gwmws.
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ARDAL NEWYDD YSGOL GOED  
Mae’r ysgol wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn nawdd dros yr 
haf er mwyn datblygu tir yr ysgol. Mae’r ardal nawr yn cael ei 
ddefnyddio’n bwrpasol o dan arweiniad Mrs Nerys Saunders 
sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 3 fel ymarferydd ysgol goed. 

 

MIS POBL DDUON  
Yn ystod gwasanaethau wythnosol yn yr ysgol mae disgyblion 
wedi cael cyfle i wrando ar storïau am enwogion fel rhan o 
ddathliad Mis Pobl Dduon eleni. Mae hwn yn rhan bwysig o’r 
cwricwlwm newydd i ddatblygu dinasyddion egwyddorol. 

 

AMSER STORI DERBYN, BLWYDDYN 1 A 2; “CYFRINACH 
Y BWGAN BRAIN” 
Braf oedd croesawu Mrs Eleri Williams, Llywodraethwraig yr 
ysgol i gynnal amser stori gyda phlant y Cyfnod Sylfaen. 
“Cyfrinach y Bwgan Brain” oedd y stori a dewiswyd ac mae’n 
wir i ddweud bod wynebau pob un o’r plant yn bictiwr wrth 
iddynt wrando’n astud i’r stori hyfryd. Roedd llawer o hwyl i 
ddod wrth iddynt wisgo i fyny fel bwganod brain a chreu rhai 
eu hunain i fynd adref gyda nhw. 

 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG CWMLLYNFELL

 

 

BORE GOFFI MACMILLAN  
Ar fore Iau, 13 Hydref fe wnaeth yr ysgol gynnal bore coffi i 
godi arian tuag at yr elusen haeddiannol hon. Cododd yr ysgol 
£350.  
PONTIO YSGOL GYFUN YSTALYFERA  
Fel ysgol Gymraeg rydym yn hynod o falch bod cysylltiad agos 
rhwng y cynradd a’r uwchradd yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Ar 
ddydd Iau, 29 Medi, treuliodd blwyddyn 6 ddiwrnod cyfan yn 
ymweld â blasu gwersi a bywyd yr ysgol fel cam nesaf iddynt. 
Roedd hwn yn rhan o gynlluniau pontio blynyddol yr ysgol. 

Y GWEILCH  
Fel rhan o brosiect cyswllt chwaraeon yr Ysgol fe ddaeth Kaitlin 
o’r Gweilch i gynnal gwersi rygbi i holl ddisgyblion blynyddoedd 
3 a 4 y tymor hwn. Yn ogystal â’r Gweilch, daeth Jack ‘y 
Swans’ i gynnal sesiynau pêl droed i flwyddyn 6. Bydd Jack 
gyda ni am weddill y flwyddyn. 

 

PROFIAD CYCHWYNNOL BL 3  
Dyma blant blwyddyn 3 yn derbyn eu gwersi llinynnol o dan 
brosiect CNPT. Bydd pob plentyn ym ml 3 derbyn gwers am 
10 wythnos am ddim.  
DIWRNOD LLES MEDDWL POBL IFANC 
Gwnaeth yr ysgol codi ymwybyddiaeth ar gyfer lles meddwl 
disgyblion ar ddydd Llun, 10 Hydref. Gwisgodd pawb liw melyn 
ar y diwrnod hwnnw.  

 

DIWRNOD SHWMAE, SU’MAE? 
Fel rhan o ddathlu Cymreictod, gwisgodd holl blant yr ysgol 
goch ar ddiwrnod ‘Shw’ mae, su mae’. Cynhaliwyd 
gweithgareddau a gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg ar fuarth 
yr ysgol. 

YMWELIADAU ADDYSGIADOL  
Tymor hwn aeth plant Bl 5 a 6 i Gaerlŷr fel rhan o’u gwaith 
thema, aeth adran 3 a 4 i Gaerleon a Bl 1 a 2 i Sain Ffagan. 
Cysylltiadau yn ymwneud â Maes Dysgu a Phrofiad 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg a’r Dyniaethau. Profiadau 
arbennig o dda i’r plant wrth iddynt gychwyn ar gwricwlwm 
newydd i Gymru. 

YSGOLION

YSGOL GYNRADD GYMRAEG PONTARDAWE
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Hoffwn ddiolch i Mrs Williams am eu hamser ac am yr 
adnoddau gwych a chafodd eu paratoi ar eu cyfer. Roedd sicr 
yn brynhawn i’w gofio. 

DIWRNOD IECHYD MEDDWL Y BYD 2022 
I godi ymwybyddiaeth o’r diwrnod pwysig yma, penderfynodd 
disgyblion yr Adran Iau ddewis ystod o weithgareddau oedd yn 
eu helpu i ymlacio a theimlo’n hapus. Wrth bleidleisio am y lle 
gorau i ymgymryd â’r gweithgareddau, tu allan yn yr awyr 
agored enillodd wrth i bawb cytuno mai yma roeddent yn 
teimlo’n hapusach. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys; 
darllen, peintio, tynnu lluniau, chwarae pêl fasged ac adeiladu 
ardaloedd tawel i ymlacio, gan ddefnyddio deunyddiau naturiol. 
Cytunwyd pawb eu bod yn teimlo’n grêt ar ôl cymryd rhan yn 
yr holl weithgareddau hyfryd gyda’u ffrindiau. Diwrnod 
llwyddiannus iawn. 

ADRAN IAU YN YMWELD Â PHARC GWLEDIG CRAIG Y NOS 
Wrth i ni astudio Gwreiddiau y tymor yma, ble gwell i ddysgu 
am goed, planhigion a’u heffaith ar yr amgylchfyd na Pharc 
Gwledig Bannau Brycheiniog, Craig y Nos. Cafodd y disgyblion 
diwrnod bendigedig, serch y tywydd gwlyb, yn mesur coed gan 
ddefnyddio peiriant arbennig, dysgu eu henwau a’u rhannau 
gwahanol, astudio a chymharu dail a chwilio am drychfilod. 
Roeddent wrth eu boddau yn creu coed allan o’u cyrff ar lawr 
y dosbarth gan greu drama fer yn esbonio eu pwrpas. Hoffwn 
ddiolch i Eleri Thomas, Swyddog Addysg y parc am ddiwrnod 
bythgofiadwy a diddorol dros ben. 

 

GŴYL HOCI YSGOLION POWYS 
Aeth disgyblion blynyddoedd 5 a 6 i Ysgol Maesydderwen i 
gystadlu mewn gŵyl hoci gydag ysgolion cyfagos yr ardal. 
Cafodd pawb llawer o hwyl a sbri yn cymryd rhan mewn sesiwn 
sgiliau i ddechrau ac yna chwarae sawl gêm gyffrous iawn. 
Hyfryd oedd gweld pawb yn mwynhau gan ddangos sgiliau 
driblo pêl a thîm gwych. Diolch yn fawr i bob un ohonynt am 
gynrychioli’r ysgol unwaith eto. 

 

 
  

 

YMWELIADAU CRAIG Y NOS A SESIYNAU SAIN FFAGAN 
I FL 1 A 2 
Bu Blwyddyn 1 a 2 ar ymweliad i Graig y nos yn ddiweddar er 
mwyn arsylwi ar newidiadau’r Hydref. Bydd y criw yn ail-
ymweld â’r lleoliad hyfryd yma, eto, ar ddiwedd y mis er mwyn 
gweld y gwahaniaethau sydd o fewn y Tymor. Mae’r disgyblion 
wedi mwynhau dod i adnabod eu hardal leol yn well wrth 
astudio’r Hydref a’r thema ‘Dathliadau’. Yn ogystal, bu 
Blwyddyn 1 a 2 yn mwynhau sesiynau gan Sain Ffagan ar 
deganau. Roedd y disgyblion wrth eu bodd yn dysgu am 
deganau’r gorffennol a’u cymharu gyda theganau’r heddi. 
Diolch i Sain Ffagan am sesiwn wych. 

 

YSGOL GOED A GWEITHIO YN YR AWYR AGORED 
Rydym yn parhau â ffocws cryf ar weithio yn yr ardal allanol 
oherwydd y buddion sydd i’n hiechyd meddwl a lles, a braf 
iawn yw gweld ein disgyblion yn mwynhau dysgu o fewn yr 
ardaloedd allanol. Rydym yn ffodus iawn bod gennym 
arbenigwr Ysgol Goed o fewn yr ysgol sydd yn darparu 
sesiynau gwych i’n disgyblion. Gweler isod luniau hyfryd o’r 
disgyblion yn defnyddio deunyddiau naturiol er mwyn bwydo’u 
gwaith creadigol. 

 

DIWRNOD IECHYD MEDDWL Y BYD 
Cawsom gyfle i ddysgu mwy am ein hiechyd meddwl amrywiol 
ar 10 Hydref, sef diwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Mae’n 
hanfodol bod ein disgyblion yn dysgu sgiliau ar sut i ofalu am 
eu hiechyd meddwl ac roedd yna lu o weithgareddau, yn ystod 
y diwrnod, gan gynnwys ymarfer ein hanadlu er mwyn rheoli 
emosiynau, sesiynau ioga er mwyn tawelu’r meddwl a 
strategaethau gellir eu defnyddio pan rydym yn teimlo’n 
orbryderus neu’n poeni am ryw sefyllfa. 

YSGOL GYMRAEG YSTALYFERA – 
 YR ADRAN GYNRADD
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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. 

Dydd Sadwrn, Awst 18fed 
Codasom yn fore a chyn hanner awr wedi naw yr oeddem ar ein 
taith mewn moduron i Sintra, taith o ryw drigain milltir. Wrth fynd 
trwy Lisbon sylwasom fod y tai yn hynod o brydferth, y mwyafrif 
ohonynt wedi ei haddurno a ‘theils’ amryliw dros yr wyneb i gyd. 
O amgylch Lisbon yr oedd golwg llawer mwy llewyrchus ar y wlad 
- y ffermdai yn dda a’r tir eisoes yn cael ei aredig erbyn y gaeaf. 
Cofier fod y wlad ar y pryd a hyd heddiw o dan reolaeth yr unben 
(nai’r Dictatwr) Solagar ac yn llwyddo. 

Cyn cyrraedd Sintra ymwelsom â phalas a gerddi Regaleiria a 
oedd yn hynod am yr olygfa ogoneddus a geich ohonynt ac am y 
‘grotto’ wedi ei goleuo a thrydan ac wedi ei naddu o’r graig o dan 
yr ardd. 

 

Palas y Frenhines Maria Pia, Lisbon 

Cyraeddasom Sintra tua chanol dydd ac wedi cael cinio 
ymwelsom â’r hen balasau brenhinol oherwydd tref y palasau yw 
hon, er cawn son amdanit yn ystod amser y ‘Peninsular War’. 
Ynghanol y dref ymwelasom â phalas Queen Maria Pia wedi ei 
adeiladu yn null y ‘moors’ Gogledd Affrica a’r pinaclau yn gron ac 
wedi ei goreuro o’r tu allan. Cawsom fynd trwyddo ac ymweld â’r 
gwahanol ystafelloedd oherwydd amgueddfa yw’r cwbwl yn awr 
oddiar amser y gwrthryfel. Uwchben y dref ar ben bryn serth 
ymwelasom a Chastell Pena sef trigfan y teulu brenhinol yn yr 
Haf. Cafwyd golygfa wych o ben y castell hwn ar y cwm a’r afon 
Tagus yn rhedeg tua at Lisbon. 

Ar ôl ymweld â’r palasau hyn aethom ar gylch daith i Estoril lle 
gwych i dreulio gwyliau ynddi ar lan y môr rhyw bymtheg milltir o 
Lisbon. Ystyried ef yn Monte Carlo Lisbon. Lle tlws iawn oedd 
hwn eto a’r strydoedd wedi eu haddurno a choed palmwydd. 
Buom am dro yn y Casino, ac ar ôl te dychwelsom i Lisbon tua 
chwech o’r gloch.  

Treuliasom y noson rhywbeth yn debyg i’r noson flaenorol sef 
ymweld â Lisbon eilwaith. Dychwelsom i’r llong tua phedwar o’r 
gloch y bore ac yna hwyliodd y llong allan o’r porthladd tua phump 
o’r gloch ar ei thaith i Tangier, rhyw tri chant o filltiroedd i’r deau. 

Dydd Sul, Awst 19eg 
Treuliwyd y dydd hwn ar y môr. Cynhaliwyd gwasanaeth crefyddol 
hwylus iawn yn y bore a rhyw bum cant yn bresennol. Treuliwyd 
y prynhawn yn chwarae neu yn torheulo, neu’n nofio oherwydd 
yr oedd yn braf rhyfeddol a’r môr fel grisial glas. Y noson honno 
cafwyd golau lleuad a ffurfafen ddigwmwl a’r môr fel arian byw. 

Dyddiadur Mordaith  
yr Urdd, 1934

 

DIWRNOD SHWMAE SU’MAE 
Gwnaeth disgyblion fwynhau gwisgo coch er mwyn dathlu eu 
Cymreictod ar ddiwrnod Shwmae Su’mae. Roedd y Siarter 
Iaith wedi trefnu llu o weithgareddau gan gynnwys 
Gwasanaeth Ysgol Gyfan a holiadur rhieni a gwarcheidwaid ar 
y buarth. Rydym wedi bod yn annog ein teuluoedd a’r gymuned 
ehangach i ddefnyddio’u Cymraeg drwy ein cyfryngau 
cymdeithasol. Dyma luniau o rai disgyblion yn mwynhau’r 
dathlu mawr. 

 

GWASANAETH DIOLCHGARWCH 
Aethom i Wasanaeth Diolchgarwch arbennig yn Eglwys Dewi 
Sant, Ystalyfera gyda’r Parchedig Hewitt. Mawr yw’n diolch i’r 
Parchedig Hewitt am ei gymorth a’i gefnogaeth gyson i’r ysgol. 
Mwynhaodd y disgyblion ymweld â’r Eglwys a dysgu mwy am 
gyfnod y Cynhaeaf.  
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I ddychwelyd i Centa a’r llong, aethom gyda’r trên o Tetuan yn 
hytrach na gyda’r moduron. 

Yr oedd yn debycach i drên anifeiliaid na thrên y gwyddon ni 
amdano. Nid oedd ynddi ‘cushions’ am resymau digonol. Yr oedd 
mor boeth yn y trên fel yr aethom tu allan i’r cerbyd er mwyn cael 
ychydig o awel ffres. 

Cyraeddasom Centa a’r tuag amser te ac am chwech o’r gloch 
hwyliodd y llong allan o borthladd a’i chyfeiriad tuag adref ac 
megis y dywed y bardd “Nol blino’n treiglo pob tref Teg edrych 
tuag adref” er bod taith o fil a chwarter o filltiroedd o’n blaen. 

Y DAITH ADREF 

Dydd Mercher, Awst 22ain 
Treuliwyd y diwrnod hwn yn chwarae ‘heats’ yn nhwrnament y 
chwaraeon, sef Deck Tennis, Coits a Deck Golf. 
Yn yr hwyr Carnifal ac ynddo Ffigwisgoedd gwreiddiol iawn. 

Dydd Iau, Awst 23ain 
Cafwyd ail gyfarfod o chwaraeon ac yn yr hwyr Eisteddfod 
Gadeiriol a Gorsedd a chystadleuaeth frwd. 

Dydd Gwener, Awst 24ain 
Cafwyd ‘Finals’ y chwaraeon a Chinio Ffarwel ac Uchelwyl o 
Gwobrwyo a chanu a dawnsio a phob math o rialtwch. 

Dydd Sadwrn, Awst 25ain 
Cyrhaeddwyd Lerpwl am 9.00 o’r gloch y bore ac ar ôl pasio trwy 
Customs cafwyd y tren gerllaw’r lanfa ac wedyn taith hwylus adref 
i Bontardawe. 

CRYNODEB O’R PRIF SYLWADAU 

Sylweddolasom: 
1. Nad oedd un wlad yn debyg i Gymru am safon ei chysuron 

ymysg y werin bobol. 
2. Fod gan Babyddiaeth afael gref ar genhedloedd y cyfandir yn 

enwedig Sbaen. 
3. Fod Spaen yn wlad lem tra’r oedd Portugal yn llwyddiannus. 
4. Fod Saeson, a Chymry o ran hynny yn cael eu parchu 

oherwydd eu cyfoeth a’u hawdurdod. 
5. Fod perthynas amlwg rhyngom ni’r Cymry a’r Llydäwyr. 
6. Fod yr Iddewon a’r Mwriaid yn bobl isradd yng Ngogledd 

Affrica. 
7. Fod y daith hon yn gyfle arbennig i ni gyd sylweddoli mai 

“brodyr a’n gilydd yw dynion pob gwlad”. 
8. Fod angen mwy o’r teithiau hyn i helpu achos Heddwch 

ymysg cenhedloedd y byd. 

RHAI FFEITHIAU YCHWANEGOL. 

Costau: 
Tren i Lerpwl – £ 1 - 10 - 0 
Tocynnau ar y llong –  £ 19 - 0 - 0 
“y llong yn well na un gwesty” (yn lle £16 - y caban a ‘porthole’) 
Gwibdaith yn Llydaw - £ 1 - 7 - 0 
Gwibdaith yn Spaen – £ 2 - 0 - 0 
Gwibdaith yn Portugal – £ 1 - 3 - 0 
Gwibdaith yn Affrica – £ - 15 - 0 
Tips swyddogol y llong - £ 1 - 5 - 0 
Cyfanswm – £ 27 - 0 - 0 
Arian poced a gwobrwyon – £ 6 - 0 - 0 
Cyfanswm – £ 33 - 0 - 0 

Rhai enwau cyfarwydd ar fwrdd y llong 
Ifan ap Owen Edwards 
Mrs Ifan ap Owen Edwards 
Mr W. J. Evans, Aberdâr 
Miss Ellen Evans, Barry 
Eddie Parry 
Y Parch Glasnant Jones, Dunvant 
Ifor Owen, Abertawe 
Morgan Llwyd, Abertawe 
Yr Athro Tom Lewis, Aberystwyth 
Dr Iorwerth Jones, Abertawe 
Mr Evan J. Jones, Coleg Caerdydd 
Mr J. R. Thomas, Llundain 
Dr Annie Owen, Abertawe.

Dydd Llun, Awst 20fed 
Tua chwech o’r gloch yn y bore cyrhaeddwyd Tangier yng 
Ngogledd Affrica, ac ar lan môr Iwerydd. Glaniasom yn ystod y 
bore a phenderfynasom fynd ar droed i fyny’r dref yn hytrach na 
marchogaeth asynnod fel y gwnâi rhai. Gwnaethom hyn 
oherwydd dywedwyd wrthym fod yr asynnod yn lleuog. 
Cyflogasom arweinydd neu guide - sef Arab ieuanc tuag at 
bymtheg mlwydd oed a fedrai siarad Saesneg. Yr oedd i ni dalu 
coron y pen iddo, a hynny am bump ohonom, ond boddlonodd yn 
y diwedd ar swllt y pen. 

Tref boblog iawn yw Tangier yn llawn o amrywiol genhedloedd 
- Mwriaid, Spaenwyr, Ffrancod, Eidalwyr, Saeson, Iddewon ac 
ymwelwyr - megis ninnau. Yr oedd y strydoedd yn gul ac yn feidr, 
yn llawn o eifr a defaid a phobl. Ymwelasom a hen Fosque ac a 
phalas y Sultan ac a’r Farchnad. Ymwelasom a’r adran Iddewig 
sef y Ghetto, ac yno gwelsom yr Iddewon yn brysur wrth eu 
gwahanol grefftau nyddu, a gwau, a gwneud esgidiau a sandalau 

a gwneud gwaith metal. Cadwent siopau hefyd ond yr oedd 
pob siop yn weithdy hefyd. 

Ymwelasom wedyn a hen Fosque a droid yn Ysgol Ddyddiol 
dan nawdd yr Eidalwyr. Ar un o’r muriau ymhob dosbarth yr oedd 
tri darlun mawr, sef darlun o Victor Emmanuel y brenin, a darlun 
o’i wraig y frenhines, ac yn y canol yn uwch na’r ddau hyn, darlun 
o Mussolini. Ar ôl ymweld â’r lle’r oedd hyn, a rhyfeddu llawer iawn 
ar gywreinrwydd addurniadau tros Mosques a’r ‘tiles’ amryliw a’r 
patrymau cymhleth a wnaed ohonynt dychwelsom tuag amser 
cinio i’r llong ar ôl cael llawer o ddifyrrwch ar y ffordd trwy ddadlau 
a ‘swynwr nadredd’. 

Trwy’r bore bu’r gwres yn llethol ac aroglau’r strydoedd culion 
yn anhyfryd iawn, ac felly melys oedd cyrraedd y llong a chael 
glendid ac awyr iach unwaith eto. 

Y prynhawn hwnnw hwyliasom tuag at Gibraltar. Nid yw’r culfor 
yn y fan honno dim ond tua saith milltir o led. Ni laniasom yn 
Gibraltar ond cawsom olwg rhagorol arno o’r môr a ni fethodd neb 
a sylweddoli ei bwysigrwydd fel gorsaf i genedl forwrol fel y 
Saeson. 

Yr hwyr hwnnw cyraeddasom Centa yng Ngogledd Affrica ond 
yr oedd y dref hon ar lan môr y Canoldir er nad oedd ond rhyw 
ddeng milltir ar hugain o Tangier. Ni aethom i’r lan y noson honno 
ond cafwyd noson o ffilmiau Cymreig ar fwrdd y llong a dawnsio. 

Dydd Mawrth, Awst 22ain 
Y bore hwn aethom ar wibdaith i dref enwog yng Ngogledd Affrica 
sef Tetuan rhyw ddeng milltir ar hugain o Centa. Aethom mewn 
ceir modur ar hyd ffordd ‘dar mhac’ rhwng y bryniau sych 
tywodlyd wedi’u britho gan lwyni bythwyrdd o dylwyth y ‘cactus’, 
a chabanau Arabiaid croen tywyll. Yr oedd yr Arabiaid wedi eu 
gwisgo mewn llwyth o ddillad gwynion a threuliant eu hamser yn 
bugeilio defaid esgyrnog a geifr geirwon. Ar y ffordd i Tetuan 
stopiwyd ein ceir gan filwyr o Sbaen, a chwiliwyd ein ceir am 
arfau, yn ôl ein tyb ni - oherwydd dyma’r cyfnod yr oedd Franco 
yn paratoi i ymosod ar Sbaen o ogledd Affrica. 

Gwnaeth hyn ymhen ryw flwyddyn wedyn. Beth bynnag 
cyraeddasom Tetuan yn ddiogel. Tref gaerog oedd hon ar ben 
bryn ac wedi ei hamddiffyn â mur o’i hamgylch a chaer enfawr yn 
y mur, sef yr Alcazabra o waith muriaid. Cafwyd bod dau oedran 
i’r dref sef Adran Ewropeaidd a’r adran Fwriaid ac Iddewig. Yn yr 
adran Ewropeaidd yr oedd tai a gwestai gwych. Yn y gwesty lle y 
cawsom ginio, o ffrwythau yn fwyaf arbennig, yr oedd yr awyr yn 
oer er bod y tywydd yn danbaid iawn tu allan o belydrau’r haul ar 
groen noeth yn annioddefol. Yn yr adran hon yr oedd Stesion, 
hynod iawn am ei chynllun Moriaidd. 

Yr oedd yr adran Fwriaid ac Iddewig yn llawn o dai a siopau 
ar bennau ei gilydd a’r strydoedd yn gulion ac yn feidr - tebyg i 
eiddo Tangiers Arabiaid ac Iddewon - bron yn unig a welsom yma. 
Gwŷr a gwragedd a phlant y brysur wrthi yn gwneud esgidiau, a 
mygiau a llestri pridd. Yno, yr oedd Bazaar neu Farchnad ac un 
ar bymtheg o Fosques neu demlau Mohammetanaidd. Buom yng 
nghartref Arab cyfoethog a rhoes i ni ddisglaid o de blasus 
(meddai ef) ond tebycach oedd yn ein tyb ni i de clavermwnt. Beth 
bynnag yr oedd ganddo dŷ braf ac yn hyfryd o oer i gymharu â’r 
stryd boeth. Nid eisteddai neb ar gadair y hytrach orweddant ar 
fath o soffa isel. 
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Neuadd Rhiwfawr 
Cynhaliodd Glyn Freeman noson yn dangos ei luniau o 
barciau cenedlaethol Unol Daleithiau’r America i Glwb 
Ffotograffiaeth y Neuadd. Roedd pawb wedi mwynhau’r 
cyflwyniad diddorol a chodwyd £70 at achos Plant Mewn 
Angen.  

Cynhaliwyd noson gerddorol gan The Musos ar 10 Hydref 
a oedd yn noson hyfryd i’r teulu cyfan.  

Cleifion 
Mae Mrs Gloria Norman yn ôl yn Ysbyty Treforys a threuliodd 
Mrs Janice Evans, Ystradowen, gyfnod byr yn ysbyty Llanelli. 
Dymunwn wellhad buan iddyn nhw. 

Braf iawn nodi fod Mrs Bett Jones, Teras y Rheilffordd, 
gartref yn dilyn cyfnod hir yn yr ysbyty a’i bod yn cryfhau.  
Marwolaethau  
Trist yw nodi nifer o farwolaethau yn y pentref y mis hwn. Bu 
farw Mrs Marjory Shawalla, Ystradowen. Collwyd Mr Danny 
Davies, Ochr-y-Waun, wedi gwaeledd hir. Bu farw hefyd Mr 
Arwel Evans, Ystradowen.  Roedd yn gyn-athro yn Ysgol 
Gyfun Maes-y-dderwen ac mae nifer o ddisgyblion yn cofio’n 
dda amdano. Cydymdeimlwn â’r teuluoedd yn eu galar. 

Newyddion Cwmllynfell 
– parhad


