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Marw’r Athro Hywel Francis 

Bu farw’r Dr Hywel Francis, cyn bennaeth 
Adran Addysg Oedolion Prifysgol 
Abertawe ganol Chwefror.  Roedd yn 
hanesydd blaenllaw a chyhoeddodd yn 
helaeth ar gymunedau glofaol De Cymru. 
Ac yntau’n fab i’r undebwr adnabyddus 
Dai Francis, roedd wedi’i drwytho yn y 
traddodiad hwnnw, a bu’n flaenllaw wrth 
sefydlu prifysgol y Cymoedd yn ei ardal 
enedigiol ym mlaenau Cwm Nedd. 
 

Bu farw yn Ysbyty 
Treforys yn 
Abertawe ganol 
Chwefror yng 
nghwmni ei deulu. 
Cynrychiolodd 
Aberafan yn San 
Steffan rhwng 2001 
a 2015. 
Tra’n Aelod 
Seneddol bu’n 
gadeirydd y Cyd-

bwyllgor ar Hawliau Dynol, cadeirydd 
grwpiau trawsbleidiol ar archifau a 
Syndrom Down a chadeirydd y Pwyllgor 
Materion Cymreig gan feithrin perthynas 
agos gyda’r Cynulliad yng Nghaerdydd. 
Ef hefyd oedd trefnydd cenedlaethol 
Ymgyrch Ie Dros Gymru yn 1997. 
Teyrngedau 
Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford 
wedi talu teyrnged iddo. 
“Rwy’n tristáu o glywed am farwolaeth 

Hywel,” meddai. 
“Bydd dylanwad Hywel ar stori ein 
cenedl yn un fydd yn cael ei gofio 
am byth, a’i gyfraniad gwerthfawr 
fel Aelod Seneddol Llafur Cymru 
dros Aberafan. 
“Mae ei lyfrau sy’n cofnodi brwydr 
glowyr Cymru yn erbyn 
Thatcheriaeth, a’u brwydr yn 
erbyn ffasgaeth yn ystod Rhyfel 
Cartref Sbaen, yn gofnod o’n 
hanes. 
“Drwy ei waith a’i fywyd 
dangosodd pa mor bwerus y gall y 
syniad o solidariaeth fod. 
“Mae ein meddyliau i gyd gyda 
Mair ei deulu a’i ffrindiau ar yr 
adeg anodd hon.” 
Dywedodd Ysgrifennydd Cartref 
cysgodol Llafur y Deyrnas Unedig, 
Nick Thomas-Symonds ei fod 
wedi tristau o glywed y newyddion 
am Dr Hywel Francis a 
“ymdrechodd i wneud bywyd yn 
well i eraill”. 
[Deunydd: Cymru Fyw] 

MARW CYN GOLWR ABERTAWE 

Bu fawr Dai Davies,y Cymro cadarn a fu’n 
gôl-geidwad timau Cymru ac Abertawe. 
     Cafodd ei eniw yng Nglanaman yn 1948, 
ac ar ôl chwarae rygbi yn yr ysgol, dilynodd 
ddiddordeb ei dad mewn pêl-droed, a gafodd 
dreial gyda Wolves a Sheffield United. 
     Charaeodd bêl-droed i Dref Rhydaman o 

dan reolaeth Roy Saunders.  Aeth i Goleg 
Addysg Caerdydd i hyfforddi’n athro 
addysg gorfforol, gan chwarae i dîm y 
coleg a dod yn chwaraewyr proffesiynol yn 
Abertawe yn nhymor 1969/70. Wedi hynny 
aeth i chwarae i Everton a chael cap dan 
23 i Gymru cyn ennill cap llawn i’w wlad 

yn Erbyn Hwngaria yn 1975. 
Aeth ymlaen i ennill 52 o gapiau 
i’w wlad. Ymunodd â Wrecsam 
yn 1977 a phan gafodd 
Abertawe ddyrchafiad i’r adran 
gyntaf, daeth yn ôl i chwarae i 
Abertawe, am ffi o £45,000. 
     Chwaraeodd ran bwysig yn 
nhymor cyntaf gwych yr Elyrch 
yn yr adran honno, ac ennill 
hefyd Gwpan Cymru gan guro 
Caerdydd.  
   Roedd yn Gymro brwd, ac yn 

defnyddio’r Gymraeg ar bob cyfle.  
Derbyniwyd e i Orsedd y Beirdd yn 
1978, y pêl-droediwr cyntaf i gael y 
fraint honno. Daeth yn sylwebydd 
Cymraeg cyson ar y radio a’r teledu. 
   Cyhoeddodd hunangofiant ‘Hanner 
Cystal â Nhad’, a gyfieiwyd wedyn 
gyda’r teitl ‘Never Say Dai’. 
   Ymddiddorodd mewn iechyd 
naturiol ac ysbrydol, ond yn 2020 
cafodd wybod ei fod yn dioddef o 
ganser y pancreas.  Bydd cefnogwyr 
Abertawe’n cofio’n gynnes amdano. 

SIOP TY TAWE 
Ffoniwch i gael cardiau, 

llyfrau, anrhegion: 
456856 

Dydd Mercher, Iau a Gwener 
nes y byddwn yn agor 

Llun: Cymru Fyw 
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80 MLYNEDD ERS Y 
BLITZ YN 
ABERTAWE 
 
[Diolch i Cymru Fyw am y deunydd] 
"O ni'n clywed y sŵn rhyfedd o'r 
awyrennau yn dod ac o ni'n ofnus." 
80 mlynedd ar ôl i Abertawe wynebu tair 
noson o fomio yn olynol, mae "ofn" o'r 
bomio yn parhau yn fyw yn y cof i'r plant 
a oroesodd. 
Cafodd y dref ei bomio dros 40 gwaith 
rhwng 1940 a 1943 yn yr Ail Ryfel Byd, 

ond mae dydd Gwener, 19 Chwefror yn 
nodi 80 mlynedd ers dechrau cyrch 
honno yn 1941. 
Dros dair noson yn olynol cafodd 230 o 
bobl eu lladd, bron i 400 eu hanafu, a 

cafodd canol y dref ei dinistrio. 
'Clywed yr awyren a sŵn hissian' 
Mae un preswylydd, oedd ond yn chwe 
mlwydd oed ar y pryd, yn cofio "gweld y 
fflamau" a mynd i loches cyrch awyr bob 
nos gyda'i theulu wrth i fomiau syrthio ar 
y dref. 
"Rwy'n cofio Dad yn cario fi mewn 
i'r shelter o' ni wedi adeiladu ar waelod 
yr ardd," meddai Marian Jones o 

Dreforys. 
"Mam oedd wedi 
gwneud gwely bach 
yn y gornel, ac o' ni 
ffili deall pam o' ni'n 
gorfod mynd yng 
nghanol nos. 
"O'dd e'n ofnus 
achos o' chi ddim yn 
gwybod lle bydde 
nhw'n gollwng y 
boms. O' chi'n 
clywed yr awyren, a rhyw hissian, ac o' 
chi'n gwybod bod nhw'n gollwng y boms." 
 

Marian Jones: "O' ni'n clywed y sŵn 
rhyfedd o'r awyrennau yn 
dod, ac o'n i'n ofnus." 
Fe lwyddodd Treforys i 
osgoi'r gwaethaf o'r dinistr, 
ond mae Marian yn cofio 
pobl yn dringo i wylio'r 
fflamau dros y dre. 
"Rwy ddim yn cofio lot yn 
cael eu bwrw yn 
Nhreforys, ond be' dwi yn 
cofio oedd dynion yn 
mynd lan, lle oeddech 

chi'n gallu gweld Abertawe, a oedden 
nhw'n gallu gweld y fflamiau yn glir iawn, 
a oedd hwnna yn beth ofnadwy i weld." 
Targedwyd Abertawe oherwydd ei 
dociau, a rhan o gynllun ymgyrch fomio'r 
Almaenwyr oedd mynd i'r afael ag 

allforion yn ogystal â 
digalonni pobl 
gyffredin a'r 
gwasanaethau brys 
drwy fomio trefi a 
dinasoedd. 
"Ym Mrwydr Môr yr 
Iwerydd, roedd 
Abertawe yn hanfodol 
bwysig," meddai'r 
hanesydd Dr John 
Alban. 

"Fe gyhoeddodd Adolf Hitler gyfarwyddeb 
ym mis Medi 1939 - o'dd Abertawe 
ymysg y 10 porthladd pwysicaf yn y 
Deyrnas Unedig - ac fe wnaeth e hi'n glir 
iawn y byddai angen ymosod ar 
Abertawe, yn enwedig er mwyn bwrw'r 
porthladd allan." 
 

Ann Rosser: "O'dd lloches gyda ni yn y 
seler o dan y tŷ" 
Roedd Anne Rosser yn byw ym mhentre 

Gellifedw ger Abertawe adeg y Blitz, 
ac er ei bod yn ifanc iawn ar y pryd, 
mae dal yn cofio ychydig o'r bomio. 
"Wel y'n atgofion cynta' i erioed oedd 
cael fy nghario lawr i'r lloches a oedd y 
lloches gyda ni yn y seler o dan y tŷ," 
meddai. 
"O' nhw'n cymell ni, os oedd seler 
gyda ni, i wahodd cymdogion mewn, 
felly o beth wy'n cofio o'dd na ryw 
hanner dwsin o bobl yna. 
"O' chi lawr yna am gyfnod ond wedyn 
o' ni'n dod nol, o'dd yr all-clear yn dod, 
hooter gwahanol, ac yn ddiddorol iawn 
yn y pentre yng Ngellifedw o'dd cloch 
yr eglwys yn cael ei defnyddio 
fel siren - eironig iawn bod hwnna yn 
golygu rhyfel." 
Dinistr yn y dre' 
Methodd llu awyr yr Almaen - y 
Luftwaffe - i fomio porthladd Abertawe 
yn drwm o gwbl. Ond yn anffodus, fe 
gafodd 41 erw o ganol y dre eu 
dinistrio yn llwyr. 
Cafodd strydoedd cyfan eu dinistrio, 
gan gynnwys Stryd Teilo ym Mayhill, a 
gafodd ei osod ar dân gan 
fomiau incendiary. Y bomiau hynod 
yma wnaeth achosi'r difrod mwyaf. 
Yn ogystal â'r gost ddynol, roedd yr 
effaith ar isadeiledd Abertawe yn 
ddychrynllyd, gyda phrif gyflenwad 
dŵr, nwy a thrydan wedi torri, a bron 
pob siop bwyd y dre' wedi'u dinistrio 
dros nos. 
IMAGE MORGANNWG 

Bu'n rhaid dymchwel rhan helaeth o 
ganol Abertawe oherwydd cymaint 
oedd y difrod wedi'r bomio 
Yn ôl yr hanesydd Dr Dinah Evans 
roedd Abertawe yn le llewyrchus iawn 
cyn y bomio. 
"Roedd e'n lle lle roedd popeth ar gael. 
O'dd e'n soffistigedig yn ei ffordd ei 
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MYFYRWYR DRAMA 
– CYFLE I ENNILL 
YSGOLORIAETH 
  
Rhag ofn bod unrhyw amheuaeth 
yn y cyfnod ansicr a hir hwn, mae 
Cymdeithas Drama Gymraeg 
Abertawe yn cynnig ysgoloriaeth 
eleni eto - £2,000 am flwyddyn  i 
unigolion dros 18 oed (ar 1 Medi 
2021) sydd am ddilyn cwrs yn un 

o ddisgyblaethau'r ddrama (perfformio, 
cyfarwyddo, sgriptio ac ati).  
      Ers sefydlu’r cynllun yn 2014, mae 
unarddeg o ysgoloriaethau wedi’u rhoi, 
gyda nifer o gyn-enillwyr bellach yn 
gwneud eu marc ym myd y ddrama a’r 
cyfryngau. 
      Gweinyddir y broses o wobrwyo’r 
ysgoloriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, yn 
ysgrifenedig trwy ffurflen gais yn y lle 
cyntaf ac yna mewn cyfweliad i’r rhai sy’n 
cyrraedd rhestr fer.  
      Am ffurflen gais a/neu fanylion 
pellach, cysyllter 
â post@dramaabertawe.com 
Mae yna dudalen ar facebook hefyd i 
hybu’r ysgoloriaeth, 
sef www.facebook.com/
dramaabertawe/ sy’n cynnwys mwy o 
fanylion a gwybodaeth am enillwyr y 
gorffennol. 
  
Y dyddiad cau am geisiadau yw 30 
Mehefin 2021  

Teyrnged i Awdur ac 
Athro: Dr Ewin Lewis 

Bu farw’r awdur Edwin C.Lewis ac yntau 
wedi cyhoeddi nifer o lyfrau amrywiol. 
Roedd e’n frodor o Ynysmeudwy ac yng 
Nghwm Tawe y bu farw. 
Edwin Lewis oedd a gofal Ysgol 
Gymraeg newydd Pontarddulais  
pan agorodd yr ysgol gyntaf. 
Fe gafodd  Dr. Lewis yrfa amrywiol. Fe 
fu’n athro yn Ysgol Gymraeg 
Pontybrenin  
a hefyd yn Weinidog ym Mheniel ger 
Caerfyrddin. 
Yng Nghapel bach Bwlch y Corn gerllaw 
Peniel y’i claddwyd ar ddiwrnod oer a 
heulog yn nechrau Chwefror. Roedd e’n 
92 oed. 
Bu’n athro dawnus a chafodd lawer o 
ddylanwad ar gannoedd o ddisgyblion.  
Roedd Jean Owen hefyd yn athrawes yn 
Ysgol y Bont yn  y dechrau  ac yn 
ddiwedderach fe briododd Edwin Lewis a 
hithau. 
Ar un cyfnod fe fuodd Dr. Lewis yn byw 
yng Nghapel Seion ger Aberystwyth 
gyda’I ail wraig Meriel. Yn y blynyddoedd 
diweddar fe ymwelodd  ag Awstralia 
hefyd i ymweld ag aelodau’r teulu. 
Enwau Tai yw testun un o lyfrau Dr. 
Lewis. Roedd hefyd wedi cyhoeddi nifer 
o lyfrau i blant ac i oedolion..    DG 

hun - roedd pobl yn dod o Sir Benfro, o'r 
cymoedd o Bort Talbot i mewn i 
Abertawe oherwydd safon y siopau," 
meddai. 
Yn ôl Dr Evans fe fethodd ymdrechion i 
atgyfodi Abertawe wedi'r bomio yn 
rhannol oherwydd bod llywodraeth 
Clement Attlee yn gwrthod i'r awdurdod 
lleol ailadeiladu'r dre' fel yr oedd hi cyn 
y rhyfel. 
     "Yn enwedig pan ddaeth y Ministry 
of Town and Country Planning mewn i'r 
ffrâm - roedd hwnnw 
yn ministry newydd oedd eisiau i bobl 
ailadeiladu Prydain fel o' nhw'n meddwl 
y dylen nhw ailadeiladu Prydain." 
Oherwydd hyn, yn ogystal â diffyg arian 
a diffyg profiad swyddogion y cyngor, 
cafodd hanes y dre ei thrawsnewid yn 
llwyr. 
IM Roedd Stryd y Castell yn edrych yn 
dra gwahanol yn dilyn y bomio yn 1941 
"O'dd y difrod yn ddramatig, achos 
roedd Abertawe yn dre' lewyrchus iawn 
- o'dd 'na ysgolion, sinemâu, eglwysi 
hyfryd, a'r cyfan yn fflat," meddai Marian 
Jones. 
     "A'r peth arall rwy'n cofio oedd y siop 
fawr Ben Evans, 'Harrod's Cymru', a 
hynny dros nos yn fflat - dim byd ar ôl. 
Tre' wahanol o'dd hi yn cael ei chodi 

wedyn." 
Ymysg y rheiny a oroesodd felly, mae 
yna dristwch nid yn unig dros y bobl a fu 
farw, ond dros ddiflaniad yr Abertawe a 
fu hefyd. 

DATHLU GWYL DEWI 
YM MRYN TAWE 
Dathlwyd Gwyl Dewi mewn ffordd 
ychydig yn wahanol eleni! Paratowyd 
Gwasanaeth Gwyl Dewi rhithiol gyda tua 
25 o ddisgyblion yn cymryd rhan trwy 
ddarllen cerddi, cyflwyno ffeithiau am 
Dewi Sant a pherfformio sgetsh am 
hanes yr iaith. Dyma ddolen i'n 

Gwasanaeth Gwyl Dewi https://youtu.be/
wBQraWVTj8Q  
 
Yn ol ein harfer cynhaliwyd Seremoni 
Gadeirio, ond o bell eleni! Diolch i'r prif 
ddisgyblion am gyflwyno, i Arwen am ganu'r 
delyn, i Chloe a Daisy am gan y Cadeirio. Dewi 
Prysor oedd ein beirniad eleni. 
Llongyfarchiadau mawr i Owain James o fl.9 
am ennill y gadair, i Nataya Lewis o fl.10 am 
ddod yn ail ac i Hanna-Non Cordingley am 

ddod yn drydydd. Llongyfarchiadau 
hefyd i'r holl fuddugwyr yng 
nghystadlaethau bl.7-13. Profiad 
rhyfedd iawn oedd ffilmio Owain 
yn cael ei gadeirio ar iard yr ysgol 
ac yna dangos y fideo i weddill yr 
ysgol ar ddydd Gwyl Dewi. Dyma 
ddolen i'n Seremoni Gadeirio 
rithiol:  https://
youtu.be/0gzU6cIXH3w 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwBQraWVTj8Q&data=04%7C01%7CLeonardE18%40hwbcymru.net%7C7074c2c1873e463143fc08d8dc9d3335%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637501915012120164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwBQraWVTj8Q&data=04%7C01%7CLeonardE18%40hwbcymru.net%7C7074c2c1873e463143fc08d8dc9d3335%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637501915012120164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0gzU6cIXH3w&data=04%7C01%7CLeonardE18%40hwbcymru.net%7C7074c2c1873e463143fc08d8dc9d3335%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637501915012120164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0gzU6cIXH3w&data=04%7C01%7CLeonardE18%40hwbcymru.net%7C7074c2c1873e463143fc08d8dc9d3335%7C4f3f0e52b734416494091b601d147993%7C0%7C0%7C637501915012120164%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
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Dyma sylwadau Dr Bruce Lervy, aelod 
o’r Cylch Trafod Llyfrau a fu’n feddyg 
teulu yn Nhreforys am ddegawdau. 
Diolch i Bruce! 
Dwi wedi mwynhau darllen Ochr Treforys 
o’r Dre am sawl rheswm: 
1 Mae’n seiliedig ar ardal Treforys lle ro’n 
i’n byw am dros hanner canrif 
2 Mae’n ddoniol 
3 Hanes cymeriadau dilys. Mae’n fy 
atgoffa o bobl yn fy nheulu fy hun. 
4 Mae’n defnyddio iaith bob dydd 
5 Geiriau caneuon fel cerddi ond mwy 
deallus 
6 Hawdd ei ddarllen 
7 Digon o luniau addas i’r hanes 
   Pennod 1 
Mae’n f’atgoffa i o gyfnod o amser sydd 
wedi mynd. 
Ces i fy magu mewn amgylchedd 
crefyddol yng Nghwm Rhondda. Roedd 
dydd Sul yn dechrau gyda gwasanaeth 
cymun am chwech o’r gloch y bore, 
gwasanaeth y bore am un ar ddeg o’r 
gloch, ysgol Sul am ddau o’r gloch y 
prynhawn a prynhawnol weddi am 
chwech o’r gloch min nos. 
Bob dydd roedd yr ysgol yn dechrau 
gyda Gweddi’r Arglwydd. Bob nos Fawrth 
ro’n i’n mynd i'r Band of Hope mewn 
capel drws nesaf i’n tŷ ni, ond ges i stŵr 
gan ficer ein heglwys am fod yn 
anghrefyddol. Dim ots i fi, roedd llawer o 
hwyl gyda ffrindiau’r capel. Nos Wener 
roedd 
ymarfer côr. 
Yn anffodus dymchwelwyd y rhan fwyaf 
o’r capeli a’r eglwysi. 
  Pennod 2 
Mae’n amlwg bod Neil Rosser agos at ei 
dad-cu. Dwi’n genfigennus achos bu farw 

fy rhieni-cu cyn imi gael 
fy ngeni. 
Ro’n i’n feddyg teulu yn 
Nhreforys am dros 
hanner canrif. Dwi wedi 
adnabod llawer o bobl 
sy’n byw yn yr ardal, gan 
gynnwys sipsiwn. Mae fy 
mab yn ficer Eglwys 
Dewi Sant Treforys o 
hyd. 
   Pennod 3 
Sa i’n sicr beth oedd 
perthynas Neil gyda'i 
dad. Roedd e dad yn 
eithaf ecsentrig. Roedd 
stori’r cwch yn fy atgoffa 
am feddyg teulu arall o 
Lansamlet. 
Penderfynodd y meddyg 
adeiladu cwch gan 

Wilia Bach 
 
 

Yng ngofal Steve Morris 
 

Diolch i’n cyfranwyr 
 

Golygydd y mis nesaf:  Heini Gruffudd 
 

Anfonwch eich eitemau i’r cyfeiriad e-bost arferol:  
 

wilia@hotmail.co.uk 
 

Deunydd i law erbyn:  
 

dydd Iau, Mawrth 25 
 

 

ATGOFION AM YR 
HEN ABERTAWE - 
Cylch trafod llyfrau Ty 
Tawe 
Sylwadau Dr Bruce 
Lervy 
 
Barn Cylch Trafod Llyfrau Tŷ Tawe 
Ochr Treforys o’r Dre – Neil Rosser, Gwasg 
Carreg Gwalch 
Marciau: yn amrywio o 7 i 9 

ddefnyddio cit cwmni tramor. Roedd e'n 
gweithio yng ngarej ei dŷ ond roedd e'n 
rhy fawr i'r garej felly penderfynodd e 
adeiladu’r cwch mewn dwy ran, ffrynt a 
chefn. Wedyn cysylltodd nhw wrth ei 
gilydd a'u llusgo y tu ôl i’w gar i 
Aberaeron, a gwthio’r cwch i’r môr. Yng 
nghanol Bae Aberteifi gwahanodd yr 
hanner blaen a'r hanner ôl. Cafodd e ei 
achub gan y bad achub. 
  Pennod 5 
Diddorol iawn. Daeth llif o atgofion yn ôl 
ata i fi gyda’r llun hwn. Yn gyntaf, roedd 
perchennog y tŷ cyntaf yn perthyn i deulu 
fy merch-yng-nghyfraith. Yn ail, es i weld 
claf yn y tŷ drws nesaf yn ystod y nos. 
Pan gyrhaeddais i’r tŷ, ces i gannwyll i 
fynd lan lofft lle roedd yn dioddef amodau 
gwael. Doedd dim goleuadau lan lofft.  
Y trydydd peth oedd cysylltiad gyda’r 
bechgyn chwarae yn yr heol. Es i weld 
cleifion eraill yr un heol. Gyrrais i’r modur 
ar ôl parcio i archwilio’r claf. Yn syth ar ôl 
gadael, daeth bachgen ar feic o'r palmant 
yn syth ar y ffordd o flaen fy nghar. 
Lwcus fy mod i’n symud fy nghar yn araf 
a doedd dim niwed i’r bachgen ond roedd 
difrod drwg i fy nghar i lle bwriodd y beic. 
    Mae llawer o bethau eraill yn ddod i fy 
meddwl wrth ddarllen y llyfr.  
     Stori am ganu ac alcohol 
     Yn y llyfr siaradodd Neil Rosser am y 
cysylltiad rhwng canu ac alcohol. Dwi’n 
canu gyda chôr (Belmont Male Singers) 
ers ymddeol. Mae rheol gyda’r côr 
“Peidiwch ag yfed alcohol cyn cyngerdd”. 
Y broblem yw bod y dynion yn meddwl eu 
bod nhw'n canu'n well ar ôl alcohol, ond 
fel arfer maen nhw'n canu'n uchel heb 
fod y traw yn iawn ac mae perygl iddyn 
nhw gamymddwyn, e.e. yn y llyfr, 
dinistrio’r balŵns a oedd wedi’u darparu 
ar gyfer y parti priodas. Mae’n hawdd 
gwneud camgymeriad heb alcohol fel dwi 
wedi dysgu unwaith. Gwahoddwyd y côr i 
ganu mewn parti pen-blwydd priodas aur. 
Trefnwyd y parti gan ferch yr hen gwpl, 
fel syrpréis i'w rhieni. Y dymuniad oedd 
bod aelod o’r côr yn cyflwyno’r côr ac yn 
rhoi llongyfarchiadau i’r cwpwl yng 
Nghymraeg. Roedd pawb yn y parti yn 
siaradwyr Cymraeg mamiaith. Dim ond tri 
aelod o'r côr oedd yn medru Cymraeg a 
gwrthododd dau siarad o’r llwyfan. Ces i 
fy mherswadio i wneud y gwaith. Aeth 
popeth yn iawn cyn i mi longyfarch y 
cwpwl. Ro'n i wedi anghofio eu henwau. 

   Yn wreiddiol, enw’r côr oedd The Brian 

Morris Singers enw sylfaenydd ac 
arweinydd y côr dros sawl blwyddyn, tan 
iddo fe benderfynu ymuno â Chôr 
Meibion Treforys. Roedd yr aelodau’n 
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gwisgo crys, tei a bathodyn gyda “BMS”. 

Penderfynodd cyngor y côr newid yr enw i 
un a oedd yn defnyddio’r un llythrennau 
cyntaf heb wario arian ar ddillad newydd. 
    Pan oedd y côr yn cael ei alw’n The Brian 
Morris Singers buodd yn cystadlu yn y sioe 

deledu Opportunity Knocks gyd’r 

cyflwynydd Hughie Green. Cyrhaeddon nhw 
rownd derfynol y gystadleuaeth a daethon 
nhw’n ail. Lena Zavaroni enillodd y 
gystydlaeuateh. 
   North Bank yn y Vetch 
   Fel Neil Rosser a’i dad e, es i â fy meibion 

i’r Vetch i gefnogi’r Elyrch. Roedd North 

Bank yn rhy swnllyd i fi. Mae’n well da fi 

weld gêm rygbi a siarad gyda phobl eraill, 
dim ots pa dîm maen nhw’n ei gefnogi. 

Mae’n anodd i fi ddeall pam mae’n rhaid i 

gefnogwyr timau pêl-droed fod mor gas wrth 
ei gilydd. Roeddwn i’n gwrthod mynd i gêm 
bêl-droed gyda fy fab ifancaf achos fy mod 
i’n anghytuno â’r iaith gas ac yn fy marn i, y 
rhegi diangen a chythruddol. Mae e’n 
gefnogwr brwd i’r Elyrch er ei fod yn byw 
yng Ngogledd Iwerddon.  
     O ganlyniad i weithred cefnogwr North 
Bank ces i fy nghroesholi gan heddlu 
Abertawe. Cafodd claf i mi ei arestio ar ôl 
cythrwfl tu fas i’r Vetch ar ddiwedd gêm. 
Cafodd y claf ei weld yn bwrw rhywun arall 
yn ffyrnig yn ei wyneb. O ganlyniad, roedd 
yn rhaid i’r person arall fynd i’r ysbyty i gael 
triniaeth. Wrth gael ei groesholi, dywedodd 
yr ymosodwr ei fod yn dilyn cyfarwyddiadau 
ei feddyg, sef fi. Yn wir, roeddwn i wedi rhoi 
triniaeth iddo achos roedd ganddo boen yn 
ei ysgwydd. Straen fach oedd e, ac 
roeddwn i wedi cynghori tabledi i leddfu’r 
boen ac iddo gylchdroi ei freichiau sawl 
gwaith y dydd. Ar ddydd y digwyddiad, 
penderfynodd e ymarfer ei ysgwydd drwy 
gylchdroi ei fraich yn wyllt er bod torf fawr 
yn agos ato fe. ‘Damwain oedd hi’ meddai.   
 
Reslo 
Fel Neil Rosser a’i dad e, ro’n i’n gwylio 
rhaglen reslo ar y teledu ar brynhawn Sul, 
gyda fy nhad-yng-nghyfraith, Martin Davies 
(Rheolwr Banc Wind Street Abertawe). 
Roedd Martin yn dwlu ar y reslo ac yn 
ogystal â gweld rhaglenni ar y teledu 
roedden ni’n mynd gyda’n gilydd i weld 
perfformiadau byw dros dde Cymru, o 

Gaerdydd i Gaerfyrddin. Dwi’n cofio un sioe 

yn Neuadd y Dref, Caerfyrddin pan gododd 

un reslwr y llall a’i daflu i’r llawr. Ond 

cwympodd oddi ar y llwyfan a diflannu wysg 
ei ben i lawr twll, chwe throedfedd i lawr. 

Penliniodd ei wrthwynebydd yn agos at y 
twll a gweiddi enw’r dyn arall. Roedd pawb 

yn teimlo rhyddhad pan ddaeth ateb o’r twll. 

    Dro arall, aethon ni weld sioe yng 
nghanolfan hamdden Port Talbot. Yn ystod 
yr ymladd (dau yn erbyn dau) cafodd un 
dyn ei ddal yng nghornel y cylch lle cafodd 
ei guro’n anghyfreithlon gan ddau 
wrthwynebydd. Doedd gan y dyfarnwr ddim 
diddordeb mewn atal y gyrfa. Aeth 
bloeddio’r  gynulleidfa’n uwch ac yn uwch. 
Dim ymateb eto gan y barnwr, dim ond y 
ddau ddyn drwg yn bygwth. Yn sydyn, 
dringodd dwy ferch o’r gynulleidfa i’r cylch 
ac ymosod ar y ddau ddyn drwg gan 
ddefnyddio ymbarél. Yn araf, cafodd y dyn 
a oedd mewn magl ei ryddhau a dechreuon 
nhw ymladd o’r newydd. Cafodd y ddwy 
ferch eu cludo o’r neuadd. Erbyn iddyn nhw 
gael eu harwain heibio i fi, sylweddolais eu 
bod nhw’n ddwy gyfnither i mi.  
 
Derek Morgan 
Crybwyllwyd enw Derek Morgan yn llyfr Neil 
Rosser. Roedd Derek yn gerddor 
adnabyddus yn Abertawe, trwy ei siop 
gerddoriaeth, Clwb Jas Abertawe a’i 
gerddoriaeth wreiddiol. Yn benodol, roedd 

ganddo gasgliad o ganeuon sy’n 

adlewyrchu agwedd bywyd Abertawe. Gyda 
cytundeb Derek recordiodd y Belmont Male 
Singers rai o’r caneuon hyn ar CD. Yn y 
gân The Lifeboatmen of Mumbles mae 
cerdd yn cael ei hadrodd, gyda llais 
cerddorol y côr yn gwneud sŵn tonnau yn y 
cefndir. Fi sy’n gyfrifol am adrodd y gerdd. 
Ro’n i’n ofnus y tro cyntaf i mi berfformio 
gyda Derek yn eistedd yn y gynulleidfa. 
Wedyn roedd Derek a fi yn ffrindiau da. Un 
gân arall gan Derek oedd Home. Ar gais 
teulu Derek canodd y Belmont Male Singers 
y gân hon yn ystod gwasanaeth coffa  

Darganfod Trysorfa 
Celf Abertawe 
Yr awdur a hanesydd Gerald Gabb 
oedd gwestai ffrindiau Amgueddfa 
Abertawe - Sefydliad Brenhinol De 
Cymru - mewn darlith arbennig am 
drysorau celfyddydol y ddinas. 
 
Daeth cynulleidfa sylweddol i weld a 
chlywed disgrifiad difyr o'r ystod helaeth 
o baentiadau sydd â chysylltiad ag 
Abertawe, a hynny dros gyfnod o dri 
chan mlynedd a mwy.  Y thema oedd y 
cwestiwn i ba raddau gellir dibynnu ar 
luniau fel ffynhonnell deunydd 
hanesyddol.  A'r ateb?  Mae'n dibynnu! 
Dangosodd Gerald 62 o weithiau 
artistig yn ystod ei ddarlith drwy 
gyfrwng Zoom, y rhan fwyaf ohonyn 
nhw yn y ddinas - 19 yn Oriel Gelf 
Glynn Vivian a 19 arall yn Amgueddfa 
Abertawe. 
 
Isod: Cwrt y Plas, Abertawe (ger y 
castell) gan Ernest Morgan - un o'r 
artistiaid a gafodd sylw'r hanesydd 
Gerald Gabb 

Derek. 
 
Byddwn yn cael cyfarfod ar ap cyfarfodydd 
Zoom am 7:30 ar ail nos Lun y mis dros y 
misoedd nesaf. Cysylltwch ag 
elin.angharad.meek@gmail.com os ydych chi 
eisiau ymuno â ni. 

mailto:elin.angharad.meek@gmail.com
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oherwydd y pandemig. 
Mae'r adeilad hefyd yn ennill incwm gyda'r 
gwahanol weithgareddau sy'n cael eu cynnal 
yno - o gyfarfodydd y gymdeithas hanes leol i 
ddosbarthiadau dysgwyr. 
Bydd yr arian yn talu am waith cynnal a chadw 

hanfodol a gosod band eang yn yr adeilad 
Mae ymddiriedolaeth gymunedol wedi ei ffurfio 
i fod yn gyfrifol am yr adeilad a'r 
gweithgareddau sy'n digwydd yno. 

Dywedodd yr 
organydd, ac un a 
fu'n gadeirydd 
pwyllgor llywio y 
Tabernacl, Huw 
Tregelles Williams: 
"Wedi cyfarfodydd 
gyda'r llywodraeth 
a'r cyngor fe 
gomisiynwyd 
astudiaeth o 
opsiynau am 
ddyfodol 
cynaliadwy. 
"Y ddau brif 
argymhelliad oedd 

£60,000 I’R 
TABERNACL 
 
Mae un o eglwysi enwocaf Cymru 
wedi cael cymorth i helpu cynnal yr 
adeilad a delio â heriau'r pandemig 
tra bo'r drysau ynghau. 
Bydd grant o dros £60,000 i gapel 
Tabernacl Treforys gan Gyngor 
Abertawe yn helpu i ymdopi â'r incwm 
mae'r Eglwys yn ei golli am nad ydy 
grwpiau cymunedol yn gallu cwrdd 
yno am y tro. 
Fe fydd yr arian hefyd yn talu am 
waith cynnal a chadw hanfodol a 
gosod band eang yn yr adeilad, sy'n 
un o 12 yn unig o gapeli rhestredig 
Gradd I yng Nghymru. 
Fe agorwyd y Tabernacl yn 1870, a 
dywedir mai dyma'r "capel mwyaf, y 
crandiaf a'r drutaf a adeiladwyd yng 
Nghymru".  
Mae'r safle fel arfer yn cael ei 
ddefnyddio ar gyfer ymarferion corau, 
oedfaon a chyngherddau, ond fe 
ddaeth hynny i ben dros nos y llynedd 

  

COFIO’R PARCHG.  
IEUAN DAVIES  
(1938-2021)  
 
Bu farw’r Parchg. Ieuan Davies, 
cyn weinidiog y Tabernacl a 
Bethania  Treforys. Daeth Ieuan 
i weinidogaethu yn y Tabernacl 
yn 1998 gan ychwanegu Betha-
nia at ei gyfrifoldebau yn 2000. 
Ymddeolodd yn 2005, gan bar-
hau i fyw yn Waunarlwydd.  
 
Roedd ef, a Eunice, ei wraig ,ar fin symud i Bontyclun i fod yn agos at 
eu merched pan fu farw. Cydymdeimlwn â Eunice a’r merched Nia a 
Lois a’u teuluoedd yn eu profedigaeth. Roedd aelodau’r Tabernacl a 
Bethania bob amser yn gwerthfawrogi’r hwyl yn ei gymdeithas , ei ddid-
wylledd wrth gyflwyno’r Neges a’r gwaith bugeiliol a gyflawnodd yn 
ystod ei weinidogaeth yn Nhreforys. Mae Huw Dylan, un o aelodau’r 
Tabernacl, wedi cyfansoddi’r englyn hon er cof amdano:   

 

IEUAN DAVIES (1938-2021)  
 

                Urddas huodledd angerddol-a’i wyᶺs 
                        A erys yn heriol,  
                   A deil iâs ei hwyl di-lol  

                   I’r co’ eto’n ysgytwol.        

Huw Dylan 

y dylai'r gynulleidfa gael ei 
rhyddhau o'r baich gofalaeth am 
yr adeilad, gan ffurfio 
ymddiriedolaeth newydd o'r 
gymuned letach i sicrhau hynny. 
 

"Yr ail oedd ailgynllunio'r 
festrïoedd niferus sydd ar lawr 
isa'r adeilad fel canolfan 
gymunedol amlbwrpas. 
"Gobaith y llywodraeth a 
Chyngor Abertawe yw y bydd y 
prosiect yn llwyddiant, ac efallai 
yn esiampl i gynulleidfaoedd 
eraill ym meddiant adeiladau 
na fedr eu hailbwrpasu mewn 
modd sylfaenol - yn esiampl o 
ffyrdd newydd i ddiogelu 
dyfodol ein hadeiladau gorau." 
'Troi'r diffyg gweithgaredd yn 
fantais' 
Mae Jaqualyn Box o Gyngor 
Abertawe yn swyddog datblygu 
gyda chynllun capel Tabernacl, 

a hi sy'n gyfrifol am yr ymdrech i 
sicrhau grantiau i'r adeilad. 
"Yn drist iawn, ar ôl treulio'r 
flwyddyn yn adeiladu 
gweithgareddau addawol, fe 
ddaeth y pandemig â phopeth i 
ben," meddai. 
Er y diffyg incwm, mae Ms Box 
wedi llwyddo i "droi'r diffyg 
gweithgaredd yn fantais", gan 
greu cynllun busnes a sicrhau 
grantiau i atgyweirio'r adeilad. 
"Dwi'n cofio canu yno fel merch 
ysgol a rhyfeddu ar y capel, a 
dyna pam rwy'n benderfynol i 
sicrhau fod y cynllun yn llwyddo," 
ychwanegodd. 
 
 

Cymdeithas Gymraeg Treforys a’r 
Cylch   
GOHIRIO ETO! 

Roedd y Gymdeithas yn gobeithio ail ddechrau yn y 

Gwanwyn a chyhoeddi’r manylion am 2021 yn y rhifyn 

yma o “ Wilia.” Mae’n amlwg i bawb erbyn hyn nad yw’r 

cynlluniau yma yn ymarferol yn wyneb yr anhawsterau 

yn sgil Cofid 19. Felly, y nod newydd yw ail gychwyn yn 

nhymor yr Hydref  gan gyhoedd’r manylion ar y cyfle 

cyntaf. Gobeithiwn drefnu’r daith estynedig  i 

Gaernarfon a Sir Fôn rhywbryd yn 2022.     
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 cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol 
Abertawe mewn un o’r meysydd 
astudio uchod. 
     Yn wreiddiol, bwriadwyd datgelu 
deiliad cyntaf yr Ysgoloriaeth Goffa 
yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 
Ceredigion, sir enedigol Hywel Teifi 
Edwards, gan nodi hefyd 
ganmlwyddiant Prifysgol Abertawe, 
lle y bu’n ddarlithydd am 30 mlynedd.     
Ond gan i Covid-19 darfu ar y 
trefniadau, bydd yr ymgeisydd 
llwyddiannus bellach yn cael ei 
ddatgelu mewn digwyddiad yn ystod 
wythnos Eisteddfod Genedlaethol 
2021. 
     Meddai’r darlledwr Huw Edwards: 
“Rydym ni fel teulu yn hynod 
ddiolchgar i Academi Hywel Teifi, 
Tinopolis Cymru a phawb sydd wedi 
cyfrannu at greu'r Ysgoloriaeth 
newydd hon er cof am fy nhad. " 
     Dywedodd Cadeirydd Tinopolis 
Cymru, Angharad Mair: “Pleser o’r 
mwyaf yw cael y cyfle i gefnogi 
Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi, a 
hynny am sawl rheswm. Fel gŵyr 
pawb, roedd cyfraniad yr Athro Hywel 
Teifi Edwards i ysgolheictod a 
diwylliant Cymru yn aruthrol, ac mae 
mor bwysig i Gymru bod modd annog 
a chefnogi myfyrwyr ôl-radd i ddilyn ôl 
ei draed. Mae ein rhodd yn ffordd 
fechan i gofio amdano ac i ddweud 
diolch.” 
     Dywedodd Dr Gwenno Ffrancon, 
Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi: 
“Rydym yn hynod o ddiolchgar i 
gwmni Tinopolis ac i holl gefnogwyr 
Academi Hywel Teifi am eu haelioni 
a’u cymorth i sicrhau parhad i allu’r 
Academi i gefnogi gwaith a 
chyfraniadau disglair i’r dyfodol.”  
     I ymgeisio am yr ysgoloriaeth, 
gofynnir i unigolion e-bostio llythyr 
cais, CV ac amlinelliad o’u maes 
ymchwil at Gyfarwyddwr Academi 
Hywel Teifi, Dr. Gwenno Ffrancon, 
erbyn 30 Mehefin 2021.  
     Bydd panel yn ystyried y ceisiadau 
cyn dyfarnu’r ysgoloriaeth. Mae 
manylion yr ysgoloriaeth, gan 
gynnwys yr amodau a’r telerau, ar 
gael ar wefan Academi Hywel Teifi. 

HAWL I HOLI 
Mae’r gyfres radio Hawl i Holi yn ei 
hôl! 
Er nad oes cyfle i deithio i gymunedau 
Cymru ar hyn o bryd, mae’r rhaglen 
Hawl i Holi yn ei hôl. Dewi Llwyd sy’n 
cyflwyno, herio a chadw trefn ar 4 
panelydd. Gan ddarlledu yn fisol ar 
Radio Cymru rydym yn awyddus iawn 
i glywed gan gyfranwyr o bob rhan o’r 
wlad. Os oes gennych chi gwestiwn 
neu bwnc yr ydych chi am i’n 
panelwyr ymateb iddo byddem wrth 
ein boddau’n clywed gennych. 
Bydd y rhaglenni nesaf ar Fawrth 
4ydd, Ebrill 1af ac Ebrill 29ain am 6 yr 
hwyr. 
I gysylltu mae modd ffonio 03703 
500700 yn ystod oriau gwaith neu e 
bostio hawliholi@bbc.co.uk 
  Cofion gorau, 
Sharon 

 Sharon Laban  
Cydlynydd 
Cynhyrchu / Production Co-
ordinator  
Uned Wleidyddol / Political Unit  
    07976 902676 
Skype +443030805247 
      Gweithio o adre / 
Working from home   
   sharon.laban@bbc.co.uk 

 

YSGOLORIAETH 
HYWEL TEIFI 
Cyfnod ymgeisio ar gyfer ysgoloriaeth 
newydd er cof am gyfraniad Hywel Teifi 
Edwards ar agor 
     Mae Academi Hywel Teifi Prifysgol 
Abertawe yn galw ar fyfyrwyr sydd am 
astudio ar gyfer gradd ymchwil ôl-radd trwy 
gyfrwng y Gymraeg i wneud cais am 
ysgoloriaeth newydd er cof am yr Athro 
Hywel Teifi Edwards.  
     Nod Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi yw 
cefnogi myfyrwyr graddedig sydd am 
barhau â’u hastudiaethau drwy ymchwilio i 
un o brif feysydd Hywel Teifi, sef: 

• Hanes Cymru a’r Cymry 
• Llenyddiaeth Gymraeg  
• Yr Iaith Gymraeg 
• Gwleidyddiaeth Cymru 
• Y Cyfryngau Cymreig 
• Drama Gymraeg 
• Crefydd yng Nghymru 
• Astudiaethau Diwylliannol Cymreig 

     Sefydlwyd Ysgoloriaeth Goffa Hywel 
Teifi gyda chymorth cyfraniad ariannol gan 
gwmni cyfryngau Tinopolis Cymru ynghyd â 
chefnogwyr a chyfeillion yr Academi. 
Gwahoddir ceisiadau ar gyfer yr 
ysgoloriaeth, sy’n werth £3,000, gan 
unigolion sydd am gyflawni ymchwil ôl-radd 

https://www.swansea.ac.uk/cy/academi-hywel-teifi/dysgu/ysg-cym-olradd/ysg-goffa-hte/
https://email.myconnect.bbc.co.uk/owa/redir.aspx?C=ZweaQJNNZ9iWj1_VjTReE4ROho6uTJ9AzeqV5WCOonF15u25qZrYCA..&URL=mailto%3ahawliholi%40bbc.co.uk
tel:+443030805247
mailto:sharon.laban@bbc.co.uk
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Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, 

Prif Weithredwr Mudiad Meithrin: 

 

“Yr hyn sy’n gwneud Mudiad Meithrin yn 

wahanol ac unigryw yw ein bod yn 

angerddol am ddarparu a hwyluso gofal 

plant ac addysg gynnar o ansawdd yn 

Gymraeg – dyma yw ein priod waith a’n 

pennaf gymhelliant. Mae’r pandemig wedi 

amlygu llu o rwystredigaethau gyda 

gwahanol gyfundrefnau, traddodiadau a 

systemau. Mae wedi amlygu pa mor fregus 

yw nifer o wasanaethau amrywiol ac nid yw 

darpariaeth gofal plant yn eithriad. Mae 

hefyd wedi amlygu beth sydd wir yn bwysig 

i ni. Gyda hyn, mae mwy fyth o her yn 

wynebu darparu gwasanaethau cyfrwng 

Cymraeg mewn modd hwylus, hawdd a 

hygyrch i bobl yn amrywiol gymunedau 

Cymru.” 

 

Bydd y ddogfen hon o ddiddordeb i 

bwyllgorau rheoli gwirfoddol Cylchoedd 

Meithrin a Chylchoedd Ti a Fi, perchnogion 

meithrinfeydd, staff mewn Cylchoedd, 

meithrinfeydd, clybiau brecwast ac ôl-ysgol, 

gwirfoddolwyr, penaethiaid ysgolion, 

prentisiaid gofal plant, athrawon cysylltiol, 

swyddogion o fewn Awdurdodau Lleol, 

swyddogion Llywodraeth Cymru, 

academyddion yn y prifysgolion a’r Colegau 

Addysg Bellach a phartneriaid amrywiol. 

 

Os oes cwestiwn neu sylw am y cynnwys, e

-bostiwch post@meithrin.cymru os gwelwch 

yn dda. 

Pigiad 
gan Rob Evans 
Yn ystod mis Ionawr mi wnaeth y syniad 
taro fi bod y gair ‘pigiad’ yn llawer gwell 
na’r gair Saesneg ‘jab’. Mae ‘jab’ yn 
awgrymu gweithred sydyn a diofal tra 
bod ‘pigiad’ yn awgrymu rhywbeth mwy 
gofalus a thyner. Dydi o ddim yn help 
bod ‘Jab’ yn odli efo ‘stab’. 
Chi’n gweld roeddwn i wedi cael y llythyr 
i ddweud mod i’n mynd i gael y pigiad yn 
ystod yr wythnosau canlynol ac i 
ddisgwyl y llythyr a fydd yn cadarnhau’r 
apwyntiad.  
Roedd fy meddwl i’n mynd yn ôl i fy 
nyddiau ysgol a’r diwrnod pan oedd y 
nyrs yn galw i roi injecshyn i ni. Dyna 
beth oedd o yn y dyddiau hynny, 
roedden ni’n cael injecshyn achos roedd 
hyn yn llawer cyn i rywun benderfynu 
bydd y gair ‘pigiad’ yn llawer gwell. 
Doedd dim sensitifrwydd am y peth, 
roedd holl blant y dosbarth yn sefyll 
mewn rhes ac yn gweld pob plentyn o’u 
blaenau yn gwingo mewn poen. Os 
oeddech chi ar ddiwedd y rhes roeddech 
chi wedi codi ofn yn ofnadwy erbyn eich 
tro chi. 
Chi bobl ifanc! Does gennych chi ddim 
syniad o faint oedden ni’n gorfod 
dioddef! 
Mae pethau’n llawer gwell erbyn hyn 
wrth gwrs ac roeddwn i’n edrych ymlaen 
at gael y peth drosodd. Am chwech o’r 
gloch ar ddiwrnod olaf mis Ionawr 
roeddwn i’n eistedd yn yr adeilad yma 
oedd wedi cael ei addasu ar gyfer 
marathonau o bigiadau. Chwarae teg i’r 
Gwasanaeth Iechyd roedd y ffordd o 
weithio yn reit slic. Roedden ni i gyd yn 
eistedd ar gadeiriau ar ddwy ochr yr 
ystafell hirsgwar a fi oedd y cyntaf yn y 
rhes. Dyma’r nyrs yn dod ataf fi efo’i 
throli, tynnu clipfwrdd allan ac yn 
cadarnhau fy enw a chyfeiriad ac ati ac 
wedyn yn  gofyn cwestiynau am fy 
nghyflwr iechyd. Dw i’n falch o ddweud fy 
mod i wedi ymateb pob un yn gywir ac 
fel gwobr am hynny ces i’r pigiad. Wedyn 
mi nes i siomi fy hun, ia, mi nes i grio! 
Ond roeddwn i’n teimlo’n llawer gwell ar 
ôl i’r nyrs roi cwtsh i mi! 
Hen dric dw i’n gwybod, ond mae’n 

gweithio pob tro! 

Strategaeth Adnewyddu 

ac Ailadeiladu Mudiad 

Meithrin 
(yng nghyd-destun pandemig Covid-19) 

 

Yn ddiweddar fe luniodd Mudiad Meithrin 

Strategaeth Adnewyddu ac Ailadeiladu sy’n 

darparu cefnogaeth a chymorth i’w 

haelodau (Cylchoedd Ti a Fi, Cylchoedd 

Meithrin a meithrinfeydd) ac i’r sector 

ehangach yn sgil pandemig Covid-19. Mae 

pob pennod yn y strategaeth yn edrych ar 

wahanol agweddau a themâu perthnasol i 

waith darparwyr gofal plant ac addysg 

gynnar cyfrwng Cymraeg, sef: 

 

‘Miliwn o siaradwyr: Cymraeg i bawb’ 

‘Diwedd y gân: sicrhau gwydnwch 

ariannol Cylchoedd Meithrin a 

meithrinfeydd’ 

‘Sicrhau gofal plant ac addysg gynnar 

o ansawdd’ 

‘Cefnogi pwyllgorau rheoli gwirfoddol 

ar faterion elusennol’ 

‘Buddsoddi yn ein staff, prentisiaid a 

gwirfoddolwyr ar lawr y Cylch’ 

Mae heriau sylweddol yn ymwneud ag ail-

adfer yr economi, sicrhau lles, ffyniant a 

hapusrwydd plant ynghyd â lleihau ôl-troed 

carbon yn sgil y pandemig, ac mae’r 

Mudiad yn gobeithio y bydd y strategaeth 

hon yn gyfraniad pwysig ar gyfer cryfhau 

Cylchoedd a meithrinfeydd fel elfennau o 

fywyd Cymru sydd mor bwysig i’w dyfodol.  
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Cawn hyd i hanes Dorcas yn llyfr yr Actau, 
Pennod 9, adnod 36.  
Gwniadwraig oedd Dorcas (a elwir hefyd yn 
Tabitha) a ysbrydolodd fudiad wedi‘i seilio ar 
ei dawn o wnïo ac o helpu eraill. Mudiad o 
bobl leol yw’r “Dorcas Society” sydd, fel arfer, 
yn gysylltiedig ag eglwys. Roedd 

cymdeithasau Dorcas yn eu hanterth yn yr 
1800au ond mae rhai ledled y byd o hyd, yn 
darparu dillad ac anghenion corfforol i eraill.  
     Nid oes Dorcas na Tabitha yn Eglwys 
Bethel Sgeti, ond penderfynodd dwy o’i 

haelodau, Catherine Lloyd ac Ann 
Williams, ddilyn esiampl Dorcas drwy 
wnïo i helpu eraill yn ystod 
Pandemig COVID 19 y 
llynedd.  
     Sefydlwyd grŵp o’r enw 
“For the Love of Scrubs” 
gan y nyrs Ashleigh Linsdell 

yn Swydd Lincoln 
ym mis Mawrth 
2020 i ymateb i’r 
prinder dillad 
“scrubs” oherwydd y 
pandemig. Cododd 
nifer mawr o grwpiau tebyg ar 
hyd a lled y Deyrnas Unedig, ac 
er i’r grwpiau gael eu creu i 
gefnogi'r GIG (y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol) yn wreiddiol, 
maent wedi datblygu ers hynny i 
gynnig cefnogaeth i'r gymuned 
ehangach. 

     Mae Cath (sy’n gyn-feddyg) ac Ann 
(cyn-nyrs) yn aelodau o’r grŵp Facebook 
lleol "The Swansea and Neath Port 
Talbot Communities Group". Sefydlwyd y 
grŵp hwn gan ferch leol brysur o’r enw 

Lisa Parez. 
Menyw fusnes 
a mam i dri o 
blant yw Lisa, 
ac mae’n 
arweinydd a 
chydlynydd 
wrth reddf. 
Cafodd ei 
disgrifio fel 

Dorcas/Tabitha 

CATH AC ANN YN GWNIO 
Ann Williams a Cath Lloyd, dwy o aelodau Bethel Sgeti 

rhywun “anhunanol ac 
ysbrydoledig” ac mae wedi 
llwyddo i ddenu dros 2,000 o 
wirfoddolwyr i greu ac i 
ddosbarthu miloedd o eitemau 
i ysbytai, cartrefi gofal, 
ysgolion, banciau bwyd a 
chymdeithasa eraill mewn 

angen. 
     Byddai’r defnydd yn cael ei 
anfon ar y dydd Llun ac erbyn 
y dydd Sadwrn roedd disgwyl 
bod tair set o “scrubs” wedi'u 
gwneud, wedi’u golchi, wedi’u 
smwddio a’u bagio yn barod 
i’w casglu.  
Golygai hyn weithio’n amser 
llawn yn ystod y clo mawr cyntaf, 
ac mae’r gwaith yn parhau, ond 
nid yn union i’r un graddau. Bu’r 
rheolaeth ansawdd ac ofni’r 
cywilydd o gael eu gwaith wedi’i 
ddychwelyd i’w ail-wneud yn fodd 
o wella sgiliau gwnïo Cath ac 
Ann yn aruthrol.  
     Ymysg yr eitemau a wnaed 
gan Cath ac Ann mae 40 set o 
“scrubs”, capiau llawfeddygol o 
ddefnydd, dros 100 o fygydau a 
“Morsbags” (bagiau defnydd i’r 
banciau bwyd).  
     Yn ogystal â mireinio eu 
sgiliau gwnïo, mae Cath ac Ann 
wedi mwynhau cymdeithasu ag 
aelodau’r grŵp Facebook ac 
mae’n llwyfan hefyd i rannu 
syniadau ac i dderbyn cyngor os 
oes cwestiwn. Efallai, ryw 
ddiwrnod, caiff y gwirfoddolwyr 
gyfle i gwrdd wyneb yn wyneb, 
ond yn y cyfamser mae’r grŵp yn 
fodd, o leiaf, i’r aelodau 
gyfathrebu â’i gilydd. 
 
Tybed beth ddywedai Dorcas? 
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“Cymerwch eich sedd ar y 
soffa, tawelwch eich ffôn, a 
rhowch bob chwarae teg i’r 
cystadleuydd nesa’ – mae 

Eisteddfod T yn ei ôl!” 
Yn giamstar ar ganu neu ddweud jôc, yn feistr lip-
sync neu’n hoff o ddynwared enwogion? O’r 
traddodiadol i TikTok, mae’r Urdd am gynnal gŵyl 
ddigidol yn ystod hanner tymor y Sulgwyn am yr 
ail flwyddyn yn olynol, ac mae Eisteddfod T am 
fod yn “fwy arbrofol, blaengar a chyffrous nac 
erioed o’r blaen!” 
Denwyd 6,000 o blant a phobl ifanc i gystadlu yn 
Eisteddfod T y llynedd. Ond eleni, mae’r Urdd yn 
anelu at gynnal Eisteddfod T fwy arloesol fyth 
drwy gynnwys mwy o gystadlaethau ac elfennau 
newydd er mwyn cynnig profiadau unigryw i holl 
blant a phobl ifanc Cymru, eu hathrawon a’u 
teuluoedd. O wrando ar gigs o’r gegin, dysgu sut i 
goginio bwyd stryd a gwylio perfformiadau 
gwreiddiol gan rai o berfformwyr ifanc mwyaf 
blaenllaw’r sîn – bydd rhywbeth i bawb yn 
Eisteddfod T.  
Mae Rhestr Testunau 2021 a chyfarwyddiadau ar 
sut i gystadlu bellach ar gael yma, a chofrestru i 
gystadlu yn agor ar Fawrth y 1af. Bydd disgwyl i 
gystadleuwyr gyflwyno gwaith cyfansoddi, fideos 
o berfformiadau a lluniau o’u gweithiau creadigol 
o flaen llaw, cyn i’r rowndiau terfynol gael eu 
darlledu mewn cyfres o raglenni arbennig ar S4C 

a BBC Radio Cymru dros bum niwrnod, 
rhwng dydd Llun, 31 Mai a Gwener, 4 
Mehefin 2021.  
Wrth groesawu’r cyhoeddiad, meddai Eluned 
Morgan, Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant 
a’r Gymraeg: “Yn amlwg mae’n siom na all 
Eisteddfod yr Urdd ddigwydd fel arfer 
unwaith eto eleni. Ond mae’n rhaid 
llongyfarch yr Urdd ar fod yn arloesol a 
threfnu Eisteddfod T arall yn lle’r ŵyl arferol – 
mae’r mudiad yn sicrhau fod ein plant a 
phobl ifanc yn parhau i ddathlu ein hiaith a’n 
diwylliant byw, a hynny er gwaethaf 
cyfyngiadau Covid-19. 
“Bu i Eisteddfod T lwyddo i ddenu nifer o 
gystadleuwyr newydd llynedd, ac edrychwn 
ymlaen at weld rhai o’r cystadlaethau 
newydd a hwyliog hyn yn cael eu hymgorffori 
o fewn yr Eisteddfod draddodiadol yn y 
dyfodol.” 
“Mi ydan ni’n benderfynol o gynnal 
Eisteddfod T fwy arbrofol, arloesol a 
chyffrous nac erioed o’r blaen,” meddai 
Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Siân Eirian. 
“Dyma gyfle i feithrin ac arddangos talent o 
bob math, o gantorion a llenorion i sêr 
TikTok y dyfodol.  
“Yn ogystal â’r cystadlaethau mwy 
traddodiadol fel llefaru neu’r alaw werin, mae 
modd i unigolion, grwpiau mewn ‘swigod’ a 

theuluoedd gymryd rhan mewn 
cystadlaethau mwy anffurfiol. Mae 
yna hyd yn oed cystadlaethau i 
athrawon ac aelodau hŷn o’r 
Urdd! 
“Rydan ni’n gobeithio bydd yr 
arlwy amrywiol yn plesio ein 
Heisteddfodwyr arferol, ond yn 
denu llawer o’r newydd, hefyd. 
Hoffwn ddiolch i Lywodraeth 
Cymru am eu cefnogaeth i 
Eisteddfod T, i’n partneriaid 
darlledu - S4C a BBC Radio 
Cymru - am eu parodrwydd i 
ddarlledu’r ŵyl unwaith eto eleni, 
ac i gwmni teledu AVANTI am eu 
creadigrwydd.” 
Meddai Amanda 
Rees, Cyfarwyddwr Creadigol 
Cynnwys S4C: “Does dim 
amheuaeth fod Eisteddfod T wedi 
codi calonnau a dod â hwyl i 
gannoedd o deuluoedd yn ystod 
cyfnod anodd a thywyll y llynedd. 
Mae S4C yn falch iawn o 
gydweithio gydag Urdd Gobaith 
Cymru eto, gan ddarlledu mwy o 
oriau eleni yn llinol ac ar draws 
ein platfformau digidol drwy gydol 
yr wythnos. Ry’n ni’n edrych 
ymlaen yn fawr at arddangos 
talentau plant a phobl ifanc Cymru 
yn ogystal â mamau a thadau, a 
neiniau a theidiau! Mae’n bleser 
bod yn rhan o gyffro Eisteddfod T 
eto eleni gan ddarlledu holl 
fwrlwm yr ŵyl yn fyw o gartrefi 
teuluoedd ledled Cymru.” 

Dywed Rhuanedd Richards, 

Golygydd BBC Radio Cymru a 

Cymru Fyw: “Mae hi mor bwysig 

fod ein plant a’n pobl ifanc yn 

parhau i gael llwyfan cenedlaethol 

er mwyn dangos eu doniau a’u 

sgiliau ac rydym yn falch iawn o 

bartneru unwaith eto gyda’r Urdd 

ac agor y tonfeddi a’n 

gwasanaethau i gystadleuwyr 

Eisteddfod T. Edrychwn ymlaen at 

wledd o leisiau dros wyliau’r 

Sulgwyn ar Radio Cymru a Radio 

Cymru 2 fydd yn sicr o ddod â 

gwefr a mwynhad i’n gwrandawyr. 

Mae BBC Cymru Fyw hefyd yn 

falch i fod yn gynnig cartref ar 

gyfer nifer o’r cystadlaethau a 

gwybodaeth am yr ŵyl.” 

O’R TRADDODIADOL I TIKTOK: YR URDD YN 
DATGELU TREFNIADAU EISTEDDFOD T 2021 

FFAIR LYFRAU 
BARDDAS - dathlu 
llyfrau’r llynedd  
 Ar ddydd Sadwrn, Mawrth 6ed bydd 
Barddas yn cynnal Ffair Lyfrau i ddathlu 
llyfrau’r llynedd.  
 Bydd ar gael ar zoom, YouTube, AM a 
gwefan Barddas.  
 Cyhoeddwyd 9 llyfr gan Barddas yn ystod 

2020 
 Bydd pob awdur yn cyflwyno a darllen 

detholiad o’u cerddi ac yn sgwrsio gyda 
chynulleidfa byw (arlein)  
 Gweler postser ac amserlen lawn isod.  
Tudalen y digwyddiad ar Facebook: https://
fb.me/e/3b8AbAgw3 
 Dwi’n atodi gwybodaeth am y 9 llyfr 
(dogfen pdf)  
Bydd 9 siop lyfrau o Gymru hefyd yn rhan o’r 
ffair (gweler yr amserlen) sydd yn gyffrous 

iawn. Mae’n bleser gennym gyd-weithio 
efo'r siopau a chefnogi ein gilydd mewn 
cyfnod mor ofidus.  
Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod hyfryd o 
ddathlu, yn llawn hwyl, yn dathlu’r talent 
a'r barddoniaeth arbennig gyhoeddwyd 
y llynedd.  
 
LLYFRAU NEWYDD BARDDAS 2021  
 
Rydym hefyd yn edrych ymlaen yn arw 
at gyhoeddi 6 llyfr newydd sbon rhwng 
mis Mawrth a mis Gorffennaf eleni. 
Rwy’n atodi gwybodaeth am y 5 ar eich 
cyfer (dogfen pdf). 
 
Mi rydw i, Cydlynydd Barddas, ar gael i 
roi cyfweliad, neu dwi’n fwy na hapus i 
drefnu cyfweliad awduron neu’r siopau i 
chi. Cysylltwch am fwy o wybodaeth, ar 
bob 
cyfrif: alawgriffiths@barddas.cymru / 
07870 387563.  

http://s4c.urdd.cymru/cy/cystadlu/
https://fb.me/e/3b8AbAgw3
https://fb.me/e/3b8AbAgw3
mailto:alawgriffiths@barddas.cymru
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PRYNWCH YN 
SIOP TY TAWE: 
Llyfrau 
Cardiau 
Anrhegion 
Bydd Siop Tŷ Tawe yn 
cymryd rhan yn Ffair 
Lyfrau Barddas am 
3:30pm dydd Sadwrn, 
Mawrth 6ed. Ein sesiwn 
ni yw ‘Y Gynghanedd 
Heddiw’. Bydd Eurig 
Salisbury ac Aneirin 
Karadog yn trin a thrafod 
y gyfrol arbennig hon. 
Bydd yn sesiwn ddiddorol 
a chyffrous yng nghwmni 
y ddau fardd- galwch 
mewn i’r sesiwn Zoom i 
ddweud helo! Mae 
manylion Zoom ar y 
poster. Hwyl!  

Mae Siop Ty Tawe’n edrych ymlaen at 
ailagor pan ddaw’r amser i wneud. Tan 
hynny, mae modd archebu nwyddau a’u 
casglu o’r siop, neu eu cael wedi’u postio. 
Mae Janet yn y siop bob dydd Mercher, Iau 
a Gwener: croeso ichi ei ffonio hi: 456856. 
 
Diolch i gymorth ariannol gan y Llywodraeth, 
trwy Gyngor Abertawe, mae’r siop a Ty 

Tawe 
wedi cael 

cefnogaeth ddigonol i barhau i 
fasnachu. Er mwyn sicrhau 
llwyddiant parhaol Ty Tawe, mae 
Clwb Cefnogwyr wedi’i gychwyn: 
mae manylion cefnogi ar dudalen 
11 Wilia.  Mae pawb yn edrych 
ymlaen at weld diwedd y cyfnod 
clo ac at agor y drysau i 
weithgareddau ac i 
gymdeithasau, o dan amodau 
diogel. 


