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P a pur Br o Din as C aer d yd d a’ r Cyl ch

Ysgol Melin Gruffydd

Cant heb fod
allan

Ymddeoliad
Mair Robbins
“Mwyniant
arbennig

Mair”
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yn

Roedd
noson

Eglwys

Ararat, Yr Eglwys Newydd, ar nos Lun
21 Mawrth. Cyfle oedd hwn i ddangos
gwe rthfa wrogiad

o

gyfra ni ad

amhrisiadwy Mair i addysg Gymraeg y
brifddinas dros nifer fawr o flynyddoedd
ond

yn

arbennig

dirprwy

a

am

ei

phrifathrawes

gwaith

Ysgol

fel

Melin

Gruffydd.
Daeth plant yr ysgol, cyn-ddisgyblion,
rhieni,

ffrindiau

gyngerdd

a

yn

d e y r nge d
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i’ r
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Ararat
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a
wir
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ei

hymddeoliad.
Cafodd Mrs Robbins sawl syrpreis ac
ambell

sioc

wrth

i

gyn-ddisgyblion

o

wahanol gyfnodau (rhai yn mynd yn ôl
i’r 70au cynnar!) ymddangos o’i blaen
ar y llwyfan. Cafwyd eitemau chwaethus
gan

offerynwyr,

Bu

cyfle

unawdwyr a

hefyd

perfformiadau
Gruffydd, y

i

hyfryd

grwpiau.

fwynhau

côr
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Melin

parti cerdd dant a’r

grŵp

llefaru. Roedd yr eitem olaf yn brofiad
g we freid diol

i

be rff orm wyr

a

chynulleidfa pan ddaeth y disgyblion, y
cyn-ddisgyblion

a

Melin

ynghyd

Gruffydd

hyd

yn
i

oed

staff

ganu

“Am

llawenydd

mawr

i

bob

un

o’r

yn

yr

Aelwyd Hamdden ar 9 Mawrth pan
gynhaliwyd
blwydd

parti

Mrs

i

ddathlu

Edna

May

penRees,

Rhiwbeina yn 100 oed. Bu’n aelod
brwd

a

ffyddlon

cyfarfod

cyntaf

Daeth

tua

Minny

Street

60

o’r

aelwyd

ers

y

yn nechrau’r 90au.
i

festri

i’w chroesawu

o

aelodau

hi, ei

dau blentyn, Hywel a Non a’u teuluoedd

Mrs Rees, ei mab Hywel a’i merch

ac i fwynhau’r danteithion, yn arbennig

Non, gyda dwy o sylfaenwyr yr

y deisen hardd ar ffurf 100 a wnaed gan

Aelwyd Hamdden, Eilonwy Jones a
Gwenda Morgan.

Gill Lewis o Eglwys Ebeneser.
Yn dilyn y te, cyfarchwyd Mrs Rees
gan

Howard

Spriggs,

llywydd

yr

Aelwyd a chan Miss Eirwen Davies a
roddodd

inni

weithgar

a

ddarlun

byw

chymwynasgar

ŵr,

flaenllaw

gyda’i

g

Barchedig

W.
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M.
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wraig
a
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y

frwydr

lwyddiannus i achub ardal Llangyndeyrn
yng

Nghwm

boddi

i

greu

Abe rt a we

Gwendraeth
cronfa

yng

dd

rhag

ŵr

ngha nol

cael

ei

i

gyngor

y

ga n ri f

ddiwethaf. Cawsom ein diddanu wedyn
gan Mair ac Idwal Hughes yn canu ac

Ros Bowen a gyflwynwyd i Mrs Rees
gan Glenys Morris, un arall o aelodau
gwreiddiol

a’r

Aelwyd.

gant

oed

ond

yn

hymarweddiad.
gymeriad

Mrs

o

ifanc

ei

Cafwyd
Rees,

yn

hysbryd

a’i

cip

arall

ar

y

cwpled

o

waith ei gweinidog, y Parchedig Denzil
John, ac a lythrennwyd mor gywrain ar
y deisen gan Gill Lewis.
“Adnod yw enaid Edna
A gair Duw ei geiriau da.”

dwy yn arbennig ar gyfer yr achlysur.
hyfryd

siaradodd

at ei llefaru clir a’i meddwl bywiog, yn

penillion a gyfansoddwyd ganddynt ill

Trefnwyd basged

Pan

prynhawn, dotiodd a rhyfeddodd pawb

(Rhagor ar dudalen 10)

flodau gan

‘Make Me a Supermodel’
Bydd

plant

yr

Mrs Rees wedyn i ddiolch i bawb am y

Eira Jones a Gwenda Morgan yn adrodd

Brydferthwch Daear Lawr”.
Diolch

Rhif 297

cyn-

y

rhaglen

rheini
‘Make

ohonoch
me

a

sy’n

dilyn

Supermodel’

y
ar

ddisgyblion am fod mor barod i roi o’u

Sianel

hamser i

lwyddiant un o fyfyrwyr Blwyddyn 13

am

ymarfer (yn

berfformio

mor

gyfrinachol!)
wych

i

ac

sicrhau

Ysgol

noson fythgofiadawy i Mrs Robbins.
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Rhie ni
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A t h ra w o n

siwr

Gyfun

o

fod

Glantaf,

wedi

Kate

sylwi

Ellery,

ar

ar

ddod yn ail yn y gystadleuaeth gyfan.

I gloi’r noson cyflwynwyd diolchiadau
gan

5

Dewiswyd

Gymdeithas

ferched
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b w r dd

i

Kate

ledled
fod

o
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Prydain,
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fodel
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geisio
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o
y

‘Catwalks’

llywodraethol a darllenodd dau ddisgybl

ffasiwn y byd! Llongyfarchiadau mawr

o

iawn iddi!

Flwyddyn

6

“Adroddiad

Diwedd

Tymor” Mair Robbins. Dyw e ddim yn
syndod i
f ri t h

glywed bod

o

e i ri a u

“disglair”,
“safonau

yr adroddiad

fe l

“dawnus”,
uchel”.

adroddiad
sylwadau

“talentog”,

Ond

diwedd

yn

“ a rd de rc h og” ,

rhaid

tymor

perthnasol

i’r

i

a

bob

gynnwys

dyfodol

yn

ogystal felly dyma nhw – “Rhaid i chi
Mair

nawr

ymlacio

ymddeoliad!”

a

mwynhau

eich

Mair Robbins

Y DINESYDD

2

EBRILL 2005

ISSN 13627546

CROESAIR Rhif 55
gan Rhian Williams

Y Di n e sy d d
www.dinesydd.com
Golygydd y rhifyn hwn:
Hywel Jones

Golygydd y rhifyn nesaf:

Atebion i:
22 Heol Cae Rhys,
Rhiwbina, Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
26 Ebrill 2005.

Cen Williams

Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Mai 2005 erbyn 28 Ebrill at:
Cen Wiliams, 27 Llantrisant Rise,
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DERBYN A DOSBARTHU
COPIAU
Os

ydych

am

dderbyn

Y

Dinesydd

drwy'r post, neu am gynorthwyo gyda’r
d o sba rth u

cysyllt wch

MORGAN,

43

Mynydd

â

Aust ral ia

Bychan,

CFl4

CE RI
Rd,

3BZ

Y

Ffon:

07774-816209
e-bost: ceri33@btopenworld.com

HYSBYSEBU
Mae 3,000 o gopiau o bob rhifyn o'r
Dinesydd yn cael eu dosbarthu. Mae'n
gyfrwng

hwylus

i

gyrraedd

cyfran

uchel o Gymry Cymraeg y brifddinas.
Os

ydych

Dinesydd

y

am
mis

hysbysebu
nesaf

yn

Y

cysylltwch

â

CERI MORGAN (gweler uchod).

Ar Draws
1. “Yr wyt yn gweld y ___ ___ arnat ac
eto’n gofyn ‘Pwy gyffyrddodd â
mi?’” (Marc) (5’1,6) (BCN)
8. Mae’n drist yn Lloegr i ddim
sefydlogi (5)
9. Berwi afal Dei nes ei fod heb sylwedd
(7)
10. Weithian â’r criw sain bob yn ail (4)
11. ‘Gorwedd llwch holl saint yr
oesoedd
A’r ____ yn dy gôl’ (Gwenallt) (8)
12. ‘Yn ___ gyda thi
Dymunwn fod, fy Nuw’ (Elfed) (6)
15. Naid yn peri torri bys ond heb orffen
dechrau cosi! (6)
17. Rywsut Marc a fu’n beirniadu’n
anghywir (8)
19. Y sâl yn cefnu ar gnewyllyn yr afal
coch (4)
22. Creu car i ddau hoffus (7)
23. Gwasgaru’r haidd o gwmpas diwedd
Mehefin pan fo tywydd teg (5)
24. ‘Bu dy gychod a’th hwyllongau’n
Cerdded ar hyd llwybrau’r lli,
Ac yn llwythog tan eu byrddau
______ Calfari (Gwenallt) (12)

I Lawr
1. Ai trwy Sid mae creu dinistr? (7)
2. ‘Gwyn ei fyd y gŵr ni _____ yng
nghyngor yr annuwiolion’ (Salmau)
(BGN) (5)
3. Sefyll mewn pâr o sgidie (4)
4. Cyffroi deg o’r gwaelod (5)
5. Y Sul a aeth ysywaeth yn ofidus (7)
6. Ffeindio’r Waw! Yn orig wyllt y
dyddio (7)
7. Gofidus yw Elin wedi colli’i phen yn
canlyn Bedwyr (4)
11. Tawel y llaid yn Lloegr (3)
13. Mae Samuel bach mewn lle llithrig
yn y Dwyrain Canol (7)
14. Mae cwymp eira fel ffrwyth
blynyddoedd yn Ffrainc (7)
15. A ellir dyheu mewn cysur? (3)
16. Gwn y caf lith am wneud taffi! (7)
17. Cŵn diddiwedd yn dyblu cân y gog
(4)
18. Oes ffordd i faddon droi’n lloches?
(5)
20. Mae hon yn ein dal ni allan (5)
21. Buan daw lledrith ar y we! (4)

CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL
Os ydych yn barod i gynorthwyo mewn
unrhyw fodd i gynhychu’r Dinesydd trwy

ga s gl u

erthyglau,
cysylltwch

n e w yd d i o n ,

golygu
â

rhifyn,

Chadeirydd

t ei pio

etc.

-

Pwyllgor

Y

Dinesydd (Gweler uchod)

CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar
r o ddi on

gan

chymdeithasau.
CERI

un ig olio n

Mae

MORGAN,

yn

ein

a

Trysorydd,

croesawu

pob

rhodd, bach a mawr. Anfonwch ato yn
43

Australia Rd, Y Mynydd

Bychan,

CF 14 3BZ Ffôn: 07774-816209

Atebion Croesair Rhif 54

yna

Ar Draws: 1. Cogio; 4. Gallu; 8.
Deinamô; 9. Noddfa; 10. Obry; 11. Yw’r
lleuad; 13. Rhuthro; 14. Cysur; 17.
Peryglon; 18. Donc; 21. Egino; 22.
Ffrenestr; 23. Diog; 24. Didal. I Lawr:
1. Cadno; 2. Gwifrau drain; 3. Olaf; 4.
Gloywi; 5. Llanilltyd; 6. Oddeutu’r
orsedd; 7. Sawdl; 12. Drygioni; 15.
Ypres; 16. Corffog; 19. Corel; 20. Cnwd.

Derbyniwyd 15 ymgais ac 14 ohonynt
yn gywir. Danfonir y tocyn llyfr at
Gethin Jones, Cartref Santes Teresa,
Abergwaun. Cafwyd yr atebion cywir
eraill gan Beryl Hall, Gaenor Hall,
Heledd Hall, Gwenda Hopkins,
H.O.Hughes, Gwyn Jones, Margaret
Jones, Mair Morgan, Dilys A. Pritchard
Jones, Buddug Roberts, Huana Simpson,
Delwyn Tibbott a James Wiegold.
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Dathlu Penblwydd
Arbennig
Mewn parti ar ddiwedd cyfarfod mis
Chwefror o Gymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina
dathlwyd
penblwyddi
arbennig Gwenda Morgan, cyn
gadeirydd, a Gwilym Roberts, y
Llywydd Anrhydeddus. Bu'r ddau yn
asgwrn cefn y Gymdeithas ers ei sefydlu
bedair blynedd ar ddeg yn ôl.

Cerddor y
flwyddyn 2005 
Ffion Rhisiart
Ar ddydd Sadwrn 5 Mawrth cynhaliwyd
cystadleuaeth flynyddol Cerddor y
Flwyddyn,
Cerddorfa
Ysgolion
Uwchradd Caerdydd a’r Fro yn Eglwys
Ddiwygiedig Unedig, Caerdydd. Ar ôl y
gwrandawiadau gwahoddwyd wyth
cerddor i’r rownd derfynnol. Y beirniaid
oedd Colin Beynon, James Clarke ac
Alun Guy. Yn fuddugol eleni roedd
Ffion Rhisiart yn canu’r delyn ac yn
perfformio darn gan y cyfansoddwr
Ffrengig Marcel Tournier. Dyma’r tro
cyntaf erioed i delynores gyrraedd y
rownd derfynol, heb sôn am ei hennill.
Rhan o’i gwobr oedd cael y fraint o
berfformio
fel
unawdydd
yng
nghyngerdd y gerddorfa yn Neuadd y
Ddinas ar 22 Mawrth. Mae Ffion yn
ddisgybl blwyddyn deg yn Ysgol Gyfun
Plasmawr ac yn byw yn Nhreganna.
Llongyfarchiadau mawr iddi a phob lwc
iddi yn y dyfodol.

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org

Gwenda Morgan a Gwilym Roberts
Cydymdeimlo â:
Mrs Doreen Cassam a’r teulu,
Rhiwbeina, ar farwolaeth ei gŵr, y
Parchedig Ivor Cassam yn Holme
Towers, Penarth. Bu’r gwasanaeth
angladdol yn Eglwys Unedig Treganna
ac yn dilyn hynny yn Amlosgfa
Bryndrain.
Teulu’r diweddar Eiri Thomas,
Rhiwbeina, a fu farw ddechrau mis
Mawrth. Athrawes Gymraeg yn Ysgol
Lewis i Ferched oedd Eiri cyn iddi
ymddeol.
Dathlu Gŵyl Ddewi
Cynhaliwyd cinio Gŵyl Ddewi,
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina, yng
Nghlwb Golff Radur gyda’r Dr R. Alun
Evans, yn ŵr gwadd. Llongyfarchwyd
Alun a Rhiannon ar ddod yn daid a
mamgu unwaith eto ar ôl geni mab i
Betsan Powys yn Ysbyty Llandochau.
Dymunwyd yn dda i Elliw Richards
oedd ar fin ymweld â’r Wladfa gyda
Chôr Merched y Garth.
Y Fonesig Tanny
Ddechrau mis Mawrth bu’r Fonesig
Tanny GreyThompson, yr athletwraig
amlfedalog, ym Mhalas Buckingham er
mwyn derbyn ei hanrhydedd o law’r
Frenhines. Llongyfarchiadau yn wir i’r
Gymraes hon, gynt o Gaerdydd.
Cwmni Dawns Caerdydd
Dros y Pasg, bu’r Cwmni Dawns yn
cynrychioli dinas Caerdydd a Chymru
mewn Gŵyl Werin yn Leuvem yng
N g wl a d B e l g . C r ë w yd s e t o
ddawnsfeydd a elwid yn “Gamp Lawn” i
ddathlu buddugoliaeth y tîm rygbi
cenedlaethol. Bu grwpiau o bob rhan o
Ewrop yn perfformio yn yr ŵyl.

Hostel Bacpacwyr Caerdydd
Llongyfarchiadau i Siân Llewelyn,
sefydlydd a rheolwr yr hostel a agorodd
yn 1997 ar gael ei henwi yn un o’r
goreuon yn Ewrop ac i’w chymharu â
hosteli tebyg mewn dinasoedd megis
Rhufain, Berlin a Barcelona. Mae
cynlluniau ar y gweill gan Siân i agor
hostel arall yng Nghaerdydd ac un arall
yn sir Benfro. Mae teithwyr o bob rhan
o’r byd wedi aros yn yr hostel dros y
blynyddoedd a’r croeso a’r safon ynddi
wedi creu argraff ar bawb mae’n amlwg.
Lleolir yr hostel ar gornel stryd Neville
yn Nhreganna.

Cân i Gymru

Llongyfarchiadau i ddau o Gaerdydd a
gyrhaeddodd 8 olaf cystadleuaeth Cân i
Gymru eleni. Man Gwyn Man Draw
oedd cân Ieuan Wyn a ganwyd gan Rhys
ap Wiliam a Hwiangerddi C21 oedd cân
Alun Huws a berfformiwyd gan Heather
Jones.

Côr Caerdydd
Mae cryno ddisg newydd y cyfansoddwr
Karl Jenkins, Requiem, ar werth yn y
siopau nawr.
Perfformir y darnau
corawl gan ddau o gorau mwya
llwyddiannus Cymru sef Côr Caerdydd
a Serendipity. Yn ogystal mae recordiad
o gerddoria eth Karl Jenkins a
berfformiwyd yn noson gala Canolfan y
Mileniwm yng Nghaerdydd  Creu Gwir
Fel Gwydr yn Ffwrnais Awen. Mae'r
canwr poblogaidd Bryn Terfel a'r
delynores Catrin Finch hefyd i'w clywed
yn y gwaith. Prynwch hi!
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Sefydlu Grŵp
Perfformio
newydd yng
Nghanolfan
Mileniwm Cymru
Mae Urdd Gobaith Cymru wedi sefydlu
grŵp perfformio newydd yng Ngwersyll
yr Urdd Caerdydd, Canolfan Mileniwm
Cymru.
Mae grŵp ‘Ffwrnais Awen’ yn
cyfarfod bob bore dydd Sadwrn am dair
awr ac yn cael awr o ddrama gan Hywel
Roberts, Swyddog Ieuenctid Gwersyll yr
Urdd Caerdydd, awr o ganu gan Eilir
Owen Griffiths, Arweinydd côr CF1 a
hyfforddiant dawns gan y berfformwraig
Tara Bethan.
Mae’r clwb yn agored i unrhyw un o
ddisgyblion ysgolion uwchradd yr ardal.
Mae dros 35 o bobl ifanc wedi ymuno
â’r clwb yn barod.
Yn ôl Hywel Roberts, Swyddog
Ieuenctid Gwersyll yr Urdd Caerdydd:
"Mae mwy a mwy o bobl yn
dangos diddordeb bob wythnos ac mae'r
clwb yn cynyddu'n raddol. Mae'n wych
gallu hybu a hyfforddi talentau'r dyfodol
yn yr ardal  nid yn unig hynny ond
cynnig a magu diddordebau newydd 
sgiliau syrcas, dawnsio stryd, caneuon o
wahanol gyfandiroedd
a
dulliau
gwahanol o actio. Yn y dyfodol hoffwn
weld y clwb yn gwneud perfformiadau
proffesiynol a diddorol yn y Ganolfan
gan ddangos talentau'r unigolion sy'n
mynychu'r clwb.”
Am fwy o fanylion cysyllter â:
Manon Wyn, Swyddog Marchnata a
Chysylltiadau Cyhoeddus, Swyddfa’r
Urdd, Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth,
Ceredigion SY23 1EY, 01970 613115,
manonwyn@urdd.org

URDD 2005 AR Y
FFORDD I’R BAE
Mae’n argoeli’n dda am Eisteddfod yr
Urdd mwy byrlymus nag erioed eleni,
gyda rhestr hyd braich o ddigwyddiadau
a gweithdai yn cynnig wythnos yn llawn
hwyl ac adloniant i bawb.
Mae’r dewis yn ddiddiwedd i’r rhai
nad ydynt yn cystadlu, neu sydd yn
dymuno rhoi cynnig ar rywbeth newydd
rhwng rhagbrofion. Gellir ymarfer yr
ymennydd neu’r cyhyrau – bydd
gweithdai ar gael ar gyfer sgiliau syrcas,
animeiddio, drymio neu ysgrifennu
creadigol.
Bydd hyfforddiant dyddiol ar gael i
ddilynwyr chwaraeon yn amrywio o
ddringo a thrampolin i bêl droed a rygbi
– er mwyn darganfod y Gavin Henson
nesa, efallai! Ac wrth gwrs, bydd
amrywiaeth eang o weithgareddau dŵr
ar gael.
Bydd sêr y byd cerddorol yn cynnal
dosbarthiadau meistri gydol yr wythnos
i helpu enillwyr ifanc yr Eisteddfod i
ddatblygu eu talentau. Bydd Gwyn
Hughes Jones wrth law i gynorthwyo’r
genhedlaeth nesaf o denoriaid ac Iwan
Llewelyn
Jones
yn
hyfforddi’r
offerynwyr ifanc.
Ac ar gyfer y rhai sy’n mwynhau
adloniant ychydig yn wahanol, bydd
drymwyr cyffrous Samba Gales wrthi’n
perfformio a chonsurwyr a chlowniau yn
arddangos eu triciau.
Cofier bod tocynnau maes ar gyfer
plant a chystadleuwyr yn hanner pris
(dim ond £2 yr un) os archebir ymlaen
llaw. Mae tocynnau teulu hefyd ar gael
ymlaen llaw am £20 ar gyfer 2 oedolyn
a 2 blentyn (gostyngiad o £8). Ffoniwch
029 2063 5690 neu anfonwch ebost i
eisteddfod2005@urdd.org CYN 6 MAI i
fanteisio ar y cynnig hwn.

DIGWYDDIADAU’R
NOS  WYTHNOS YR
EISTEDDFOD
Arlwy amrywiol a chyffrous i dynnu
dŵr o ddannedd unrhyw Eisteddfodwr!
Nos Sul 29 Mai – Cyngerdd agoriadol
(mewn cydweithrediad ag S4C)
Nos Lun 30 Mai – Cystadleuaeth Cân
Actol dan 12oed (Noddir gan Hugh
James)
Nos Fawrth 31 Mai a Nos Fercher 1
Mehefin – Cwmni Theatr Genedlaethol
yr Urdd yn perfformio Les Miserables:
Fersiwn Ysgolion yn y Gymraeg am y
tro cyntaf (Noddir gan HSBC, y Post
Brenhinol)
Nos Iau 2 Mehefin – Cystadleuaeth Cân
Actol dan 15 oed
Nos Wener 3 Mehefin – Cystadleuaeth
Band/Cerddorfa dan 25 oed (Noddir gan
Hugh James)
Mae’r rhain i gyd yn digwydd yn Theatr
Donald Gordon, sef prif lwyfan
Canolfan Mileniwm Cymru. Gellir
archebu tocynnau drwy swyddfa
docynnau’r Ganolfan ar 087 0040 2000,
neu arlein o www.wmc.org.uk.

Canlyniad Cystadleuaeth
Rygbi Cynradd Yr Urdd,
Caerdydd a'r Fro
Cyntaf  Ysgol Gwaelod Y Garth; Ail 
Ysgol Y Wern. Bydd y ddwy ysgol yn
cynrychioli'r Sir yn y rownd derfynol
genedlaethol ar Barc y Strade ar ddydd
Sadwrn 23 Ebrill.
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Gŵyl Gerdd
Arwel Hughes
Annwyl Y Dinesydd,
Gaf i ar ran y mudiad elusennol ‘Gôl!’
ddiolch yn fawr iawn i ddisgyblion
Ysgol Pencae, Llandaf am eu cyfraniad
at ein gwaith yn ceisio helpu plant
anghenus. Codwyd £62.50 drwy werthu
bathodynnau arbennig ‘Gôl!’
Ffurfiwyd Gôl! ym mis Medi 2002
gan grŵp o gefnogwyr Cymru oedd am
"wneud gwahaniaeth" tra'n ymweld â
Baku, Azerbaijan, i gefnogi tîm pêl
droed Cymru. Wedi ymweld â chartref i
blant amddifad yn Baku gan gyflwyno
anrhegion o grysau a pheli pêldroed,
teganau a rhoddion ariannol, daeth y
math yma o ymweliad yn rhan annatod o
deithiau cefnogwyr Cymru.
Rydym bellach wedi ymweld â
chartrefi ym Moscow, Belgrad, Oslo,
Budapest a Riga a hefyd yn trefnu i
blant llai ffodus ddod i weld gemau
cartref Cymru.
Buom yn ymweld â dau gartref i blant
yn Vienna adeg gêm ddiweddar tîm pêl
droed Cymru yn erbyn Awstria.
Rhoddwyd crysau T arbennig ac offer
chwaraeon ynghyd â £1,000 yr un i
gartrefi St. Rafael a Rainman lle mae
plant ag awtistiaeth ac anghenion
arbennig yn derbyn hyfforddiant ac
addysg. Mae’r llun yn dangos rhai o’r
plant yn gwisgo eu dillad newydd
ynghyd â chefnogwyr pêldroed Cymru.
Diolch unwaith eto am gymorth plant
Pencae  heb eu haelioni nhw ni
fyddai’n gwaith ni fel elusen yn bosib.
Cofion gorau
Tim Hartley
‘Gôl!’
2, Heol Fair. Llandaf
O.N. Cewch ddarllen mwy am hanes ac
ymweliadau ‘Gôl!’ drwy ymweld â’n
gwefan www.gol.org.uk

Plant Vienna a chefnogwyr Cymru

Philadelphia, U.D.A.
2730 Ebrill 2005
Ym mis Ebrill eleni, dros gyfnod o
bedwar diwrnod, cynhelir Gŵyl Gerdd
yn Philadelphia, UDA, i ddathlu
cerddoriaeth y cyfansoddwr Arwel
Hughes. Ffrwyth dychymyg cerddor o
Philadelphia, James Moyer, yw’r ŵyl,
sydd wedi cydweithio’n agos ag ŵyr
Arwel Hughes, Meuryn Hughes, i’w
datblygu.
Cynheuwyd diddordeb James Moyer
yng ngherddoriaeth Arwel Hughes yn
1972, pan ganodd e un o weithiau’r
Cymro dan faton y cyfansoddwr ei hun
mewn gŵyl gerdd yn Scranton,
Pennsylvania. Cysylltodd ef â Meuryn
Hughes, sy’n cyhoeddi cerddoriaeth ei
daid trwy ei gwmni yn Ne Cymru,
Aureus Publishing, ac mae’r ŵyl yn
ffrwyth eu llafur dros y ddwy flynedd
diwethaf.
Dros y pedwar diwrnod, cynhelir
perfformiadau o weithiau mwyaf
poblogaidd Arwel Hughes, gan gynnwys
y gweithiau corawl ‘Dewi Sant’ a
‘Gweddi’ dan arweiniad James Moyer,
ynghyd â’r darnau llai, ‘Nefoedd’ a ‘Cân
Ossian’.
Er mai prif ganolbwynt yr ŵyl fydd
cerddoriaeth Arwel Hughes, fe fydd
perfformiad o waith comisiwn gan

Meuryn Hughes ar brif noson yr ŵyl, y
nos Sadwrn. Yn seiliedig ar adnodau’r
Beibl, cyfansoddwyd ‘Y Gwynfydau’ ar
gyfer côr cymysg ac organ. Fe fydd côr
ieuenctid yn perfformio trefniant
Meuryn Hughes o’r emyn poblogaidd
‘Gwahoddiad’ ynghyd â threfniant o’r
ffefryn ‘Ar Hyd y Nos’ ar gyfer côr
cymysg, bariton ac organ.
Elfen arall o’r ŵyl fydd cyfres o
ddarlithoedd a gweithdai cyfansoddi. Fe
fydd Meuryn Hughes yn rhoi darlith ar
fywyd Arwel Hughes, gan ganolbwyntio
ar y prif ddylanwadau ar ei
gerddoriaeth.
Mae’r ŵyl yn addo bod yn ddathliad
cyfoethog o fywyd a cherddoriaeth
Arwel Hughes, ac yn gyfle i glywed
gweithiau nas perfformir yn aml.
Am ragor y wybodaeth, cysylltwch ag
Aureus Publishing ar 01656 880033 neu
info@aureus.co.uk
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Galw Athrawon Cymraeg newydd!!
A ydych yn chwilio am ddechrau
newydd? A ydych yng nghanol
ystyried gyrfa newydd? A ydych yn
barod am her newydd a fydd yn arwain
at yrfa yn y byd addysg? Rydym ar hyn
o bryd yn recriwtio darpar athrawon ar
gyfer ein cwrs BA Addysg Uwchradd
Cymraeg. Mae’n gwrs amser llawn
sydd yn parhau am ddwy flynedd, ac ar
ddiwedd y cwrs mae’r myfyrwyr yn
gadael â gradd anrhydedd a gyrfa
addawol o’u blaenau.
Dyma brif nodweddion y cwrs:
· Profiadau addysgu mewn amrywiaeth
o ysgolion uwchradd Cymraeg ail
iaith yn Ne Cymru (Caerdydd, RhCT,
Merthyr, Casnewydd, Y Fro)
· Modiwlau coleg ar agweddau fel
Ad d ysg, M etho dol eg d ys gu’ r
Gymraeg fel ail iaith, y Nofel, Iaith,
Pontio, Barddoniaeth
· Asesu parhaol – aseiniadau yn
hytrach nag arholiadau
· Tiwtoriaid croesawgar, profiadol a
chefnogol
· Grwpiau bach a system fentora
personol. Mentor pwnc personol tra
yn yr ysgol
· Bwrsari o £1,000 i bob ymgeisydd
· Arolwg ESTYN diweddar yn canmol
safon y dysgu a’r addysgu yn y cwrs
BA Cymraeg (gradd 1).
Rydym yn chwilio am bobl sydd â
diddordeb yn y byd addysgu ac sydd yn
gallu siarad Cymraeg yn rhugl / sy
wedi bod wrthi’n dysgu’r iaith. Rydym
yn ystyried profiadau perthnasol hefyd,
er enghraifft gweithio gyda phlant,
defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle,
cymhwyster yn y Gymraeg a phrofiad o
addysg uwch. Mae proffil ein
myfyrwyr eleni yn amrywio o ran
oedran a chefndir  mae pobl sy wedi
magu plant ac yn barod am yrfa
newydd, rhai myfyrwyr o’r cyfryngau,
dynion post, garddwyr, dysgwyr ail
iaith, nyrsys NNEB, actorion, cantorion
 mae’r rhestr yn un eang ac yn
ddiddorol tu hwnt!
Dyma farn rhai o’n myfyrwyr
presennol:
Barrie Sullivan “Fel un sy wedi
dysgu Cymraeg, ro’n i wrth fy modd
gyda’r cyfle i fynychu coleg i wneud
cwrs hyfforddi i fod yn athro. Mae’r
cwrs yn gyffrous ac yn heriol. Erbyn
hyn dw i’n teimlo’n hyderus yn sefyll o
flaen 30 o blant ac ystafell lawn
oedolion, o ran hynny!”.
Jacquie Spiller “Er bod y cwrs yn

ddwys, mae’n gwrs arbennig o dda.
Erbyn hyn rydw i wedi cael profiad o
weithio mewn pedair ysgol wahanol
sy’n brofiad ardderchog. Mae’r
modiwlau coleg yn ddiddorol dros ben
ac maen nhw’n paratoi pob myfyriwr
yn llwyr ar gyfer swyddi yn yr
ysgolion”.
Lynsey Cope “Pan ddechreuais i’r
cwrs teimlwn yn nerfus iawn. Rydw i’n
siarad Cymraeg fel ail iaith ac roeddwn
i’n poeni am siarad Cymraeg â phobl
iaith gyntaf. Nawr rydw i’n teimlo’n
hyderus ac fel siaradwr iaith gyntaf.
Mae’r cwrs yn ardderchog, dw i’n hoffi
pob rhan – profiad ysgol a darlithoedd
yn y coleg. Rydw i’n edrych ymlaen at
swydd fel athrawes i helpu plant i
ddysgu’r iaith fel fi”.

Heledd Wyn Hardy: “Cwrs buddiol
dros ben i fagu hyder i feistroli’r grefft
o ddysgu iaith. Agorodd ddrysau i mi
fedru camu i mewn i broffesiwn y bûm
yn ysu gyhyd amdano. Argymhellaf i
unrhyw un sydd â'r awch i addysgu
Cymraeg fel ail iaith i fynychu’r cwrs.”
Felly, os ydych yn meddwl am yrfa
newydd yn y byd dysgu Cymraeg ail
iaith, cysylltwch â Dr Gina Morgan,
cydlynydd BA Cymraeg Addysg
Uwchradd trwy ffonio 02920 417251
neu trwy anfon ebost
(Gmorgan@uwic.ac.uk). Mae prinder
athrawon Cymraeg ail iaith yn y sector
uwchradd yn golygu gyrfa addawol,
gyffrous a diddorol tu hwnt. A ydych
yn barod am yr her?
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Ysgol Bro
Morgannwg
Llwyddiant Ysgubol yn yr Eisteddfod
Sir!
Llongyfarchiadau gwresog i ddisgyblion
ac athrawon Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg ar eu canlyniadau gorau eto
yn Eisteddfod Sir Uwchradd Caerdydd
a’r Fro ar 12 Mawrth, a phob lwc i’r rhai
fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r sir
yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng
Nghanolfan y Mileniwm ddiwedd mis
Mai.

Dysgu sut i weithio
go iawn!
Fe aeth disgyblion Blwyddyn 10 ar
brofiad gwaith rhwng 6 – 10 Chwefror.
Roedd pawb wedi trefnu ei leoliad ei
hunan, naill ai drwy wefan Gyrfaoedd
Cymru, neu trwy drefnu yn bersonol â’r
cyflogwyr lleol. Cafwyd dewis eang a
diddorol o leoliadau. Bu pedwar o
fechgyn yn aros ar Ynys Echni fel
gwarchodwyr natur am wythnos, tra bu
eraill yn y Cynulliad, yn Sain Ffagan,
mewn ysgolion, canolfannau hamdden a
siopau dillad a thrin gwallt. Dyma
argraffiadau rhai ohonynt:
Lauren Osbourne : Madisons
Ces i brofiad da, a dysgais lawer am
ddiwydiant a busnes. Rwyf wedi dysgu
bod yn fwy hyderus a pharod i
gyfathrebu â phobl. Roedd y profiad o
weithio ar y tils yn newydd. Fe
wnaethon nhw gynnig swydd dros dro i
fi.
Hannah Burns : Beauty Within
Roeddwn yn swil iawn ar y dechrau, ond
ceisiais ffitio mewn a dechrau siarad
rhagor. Dwi wedi datblygu hyder a
dysgu nifer o sgiliau newydd.

Callum Parker : Cynulliad
Cenedlaethol Cymru
Roeddynt yn fy nhrin fel oedolyn ac nid
plentyn ysgol, pawb yn garedig ac yn
hapus. Roeddwn yn ymuno â’u gwaith a
helpu pawb, roeddwn yn teimlo fel un
o’r tîm.

CRICC

Marc John : Garej leol
Roeddwn yn helpu gydag atgyweiriadau
a phrofion MOT, newid olwynion a
gweithio ar yr injan. Dim ond un paned
o goffi wnes i drwy’r wythnos, roedd y
bós yn gwneud un i fi!!
Morgan Lewis : Ysgol Arbennig
Ashgrove
Roedd hwn yn brofiad gwych. Diddorol
iawn, dysgu am sut i ymddwyn ac
addysgu plant sydd ag anghenion
arbennig. Rwyf wedi dysgu ffordd arall
o weld pobl.

Yn priodi cyn bo hir?

Crys tîm rygbi Cymru a werthwyd ar
ocsi wn yn noson CRICC gyda
M yn edi a d a m Ddi m c yn gêm
f yt h g o fi a d w y Y G a m p L a wn .
Huw
Davies
sydd ar y chwith
a Huw Jones ar y dde. Sali Hopkins,
cadeiryddes CRICC, yw’r un ddel!

Wedi trefnu’r adloniant?
Naddo?
Felly,

TRYDANWR

Daniel Gregg : Y Fyddin
Roeddwn i’n aros am wythnos yng
ngwersyll y fyddin yn Penally yn agos i
Ddinbych y Pysgod. Roedd yn dda iawn
cael gwersylla yn yr awyr agored a
gweithio ar fy ffitrwydd ac ati. Hoffwn
ymuno â’r fyddin efallai i astudio
peirianneg.

Gwasanaethau 007
DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SUSTEM SAIN I AREITHIAU
RIG GOLEUO I GRWPIAU BYW

Ailweirio, gosod systemau
larwm a chawodydd

Holly Mayor : Moonsigns
Roedd pawb yn garedig i fi, bûm yn
gwneud pethau gwahanol bob dydd.
Roeddwn yn helpu gyda’r gwaith ei hun,
yn cynllunio a dylunio. Dyma beth
hoffwn wneud fel gyrfa yn bendant.

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 20621634
ceri33@btopenworld.com

Ffoniwch

amdani !

Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt

gyda dros 20 mlynedd
o brofiad

PRISIAU RHESYMOL

Caerwyn Davies
ar 029 20868208
neu 07967 558664
neu 01443 814443
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Perfformio yng
Nghanolfan y Mileniwm
Bu Clwb Clocsio Menter Caerdydd yn
ffodus iawn i berfformio yn Angorfa
Canolfan y Mileniwm, Ddydd Sul, 20
Mawrth. Perfformiodd y plant yn wych
a daeth tyrfa fawr o bobl i’w gweld
nhw’n dawnsio. Diolch yn fawr i Leah,
Siriol a Lowri am eu gwaith.

Taith Sgio Menter Caerdydd
Teithiodd

20

ddechrau

mis

llethrau.

Cafodd pawb amser wrth eu

bodd

ac

o

sgiwyr brwd

Mawrth

am

mae’r trefniadau

gweill ar gyfer taith 2006.

i

Ffrainc

dridie

ar

y

eisioes ar y
Am fanylion,

cysylltwch â Sian ar 029 20 56 56 58.

Cynlluniau Gofal Gwyliau’r Pasg
Cynhaliwyd pythefnos o Gynlluniau yn
Ysgol Treganna ac Ysgol y Berllan Deg
dros wyliau’r Pasg eleni. Trefnwyd
nifer o weithgareddau amrywiol ar eu
cyfer gan gynnwys sesiwn creu hetiau’r
Pasg a theithiau undydd i Amgueddfa
Werin Sain Ffagan a Stadiwm y
Mileniwm.
Fe fydd wythnos o
Gynlluniau’n cael ei chynnal yn ystod
wythnos hanner tymor Sulgwyn.
Camp Lawn i Gymru
Roedd hi'n ddiwrnod arbennig iawn yng
Nghlwb Rhwyfo Llandaf Ddydd
Sadwrn, 19 Mawrth wrth i blant a'u
rhieni wylio gêm Cymru ac Iwerddon ar
y Sgrin Fawr. Trefnwyd y diwrnod
teulu gan y Fenter, a gwerthwyd y
tocynnau i gyd. Y gobaith nawr yw
cynnal diwrnodau tebyg yn y dyfodol.

Boreau Hwyl i blant hyd at 4 mlwydd
oed
Mae’r Fenter yn cynnal Boreau Hwyl yn
Neuadd ‘Soft Play’ Canolfan Hamdden
y Tyllgoed bob yn ail fore Sul rhwng
10.30yb–12.00yp. Sesiwn gyntaf 10
Ebrill – sesiwn olaf 5 Mehefin. Addas i
blant hyd at 4 oed a’u rhieni. £2 y
plentyn (y sesiwn). Cyfle gwych i blant
ifanc a’u rhieni gymdeithasu mewn
awyrgylch diogel a hwyliog. Rhaid
cofrestru o flaen llaw. Am ffurflen
cysylltwch â Rachael yn swyddfa’r
Fenter
029
20
565658
neu
rachaelevans@mentercaerdydd.org

Penwythnos Teulu i Wersyll yr Urdd
Llangrannog
Mynychodd dros 40 o deuluoedd
benwythnos y Fenter yng Ngwersyll yr
Urdd, Llangrannog ddechrau fis Ebrill.
Yn ogystal â’r tywydd bendigedig,
cafodd pawb gyfle i fwynhau holl
weithgreddau’r Gwersyll, trip i’r traeth a
thwmpath dawns. Yn dilyn llwyddiant y
penwythnosau
teulu,
rydym
yn
gobeithio trefnu tridau i’r Gwersyll fis
Awst. Cysylltwch ag Angharad am
fanylion pellach.

Ffernols
Lwcus
Addasiad o ddrama John Godber, Lucky Sods, gan Bryn Fôn
yng nghwmni:
Gwenno ElisHodgkins, Catrin Fychan, Eilir Jones a Wyn Bowen Harries
Cyfarwyddwr: Tony Llewelyn; Cynllunydd: Emyr MorrisJones
Hi brynodd y tocyn, fo bigodd y rhifa', nhw enillodd.
Ffernols lwcus! Lotto lwc, lotto hwyl, lot o chwerthin a lot o ddagrau...
Nos Fercher EbriIl 27 Canolfan Chapter, Caerdydd
Nos Iau EbriIl 28 Canolfan Chapter, Caerdydd
Swyddfa Docynnau: (02920) 304400
Nos Wener EbriIl 29 Neuadd Bronwydd, Caerfyrddin
Menter Iaith Taf Myrddin (01994) 241222
Nos Sadwrn EbriIl 30 Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron
Swyddfa Docynnau: (01570) 470697
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Bwrlwm Bro Eirwg
Tsunami
Roedd ymateb plant a rhieni yr ysgol yr
un peth ag ymateb pawb arall wrth weld
y lluniau brawychus ar y teledu yn dilyn
effaith y Tsunami ym mis Rhagfyr.
Teimlodd pawb eu bod eisiau helpu, ac
o dan arweiniad Mr. Iwan Davies,
trefnwyd Noddi Sillafu gan ddysgu
enwau gwledydd Asia. Oherwydd
caredigrwydd rhieni a ffrindiau,
llwyddodd plant yr ysgol i godi’r swm
anhygoel o £4,660, ac mae’r arian wedi
ei drosglwyddo trwy law Tear Fund, i
helpu ailadeiladu bywydau. Mae hon yn
enghraifft berffaith o haelioni diflino
plant a theuluoedd yr ysgol.
Chwaraeon
Mae timau chwaraeon yr ysgol wedi bod
yn brysur iawn yn ddiweddar. Bu’r ddau
dîm rygbi yn chwarae yn erbyn nifer o
ysgolion lleol a chwaraeodd y tîm pêl
rwyd yn Nhwrnament yr Urdd.
Llongyfarchiadau hefyd i’r tîm nofio a
ddaeth yn ail yng ngala nofio Dwyrain
Caerdydd. Yn ogystal, cafodd Eilish
Dummet ail wobr a Jack Bryant y wobr
gyntaf yng nghystadleuaeth gymnasteg
yr Urdd i ysgolion Caerdydd a’r Fro.
Codi arian
Llwyddodd Tracey Harvey a’i ffrind
Collette Surrier, sy’n gweithio i fanc
Barclays, i godi £666.70 ar gyfer yr
ysgol, trwy fanteisio ar gynllun punt am
bunt banc Barclays ar gyfer eu
gweithwyr. Fe fydd y swm yma yn cael
ei ddyblu, a bydd yn galluogi’r ysgol i
brynu adnoddau ychwanegol. Dwedodd
Kathy Brown, Rheolwr Barclays yn y
Gymuned, “Rydyn ni yn Barclays yn
falch iawn o gefnogi Ysgol Bro Eirwg.
Mae hon yn enghraifft dda o’r staff yn
gweithio law yn llaw â’r gymuned er
mwyn
cyfrannu
a
gwneud
gwahaniaeth”.

PENCAMPWRIAETH
Y 6 GWLAD
Mae Menter Caerdydd yn ystyried
trefnu taith o Gaerdydd i Ddulyn
fis Chwefror ’06
Taith 2/3 noson yn hedfan o
Gaerdydd
Fe fydd yr union fanylion yn dibynnu ar
nifer yn mynychu’r daith!
I fynegi diddordeb neu am fwy o
wybodaeth, cysylltwch ag Angharad
029 20 56 56 58
angharad@mentercaerdydd.org
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Eisteddfodau
Cynhaliwyd eisteddfod fawreddog ar
Ddydd Gwyl Dewi yn neuadd yr ysgol.
Roedd y cystadlu yn frwd a’r dathlu yn
fyddarol ar ôl i Mrs Williams gyhoeddi
enw’r tîm buddugol, Eirwg. Enillwyd
cystadleuaeth y Gadair gan Chloe Zerk,
am yr ail flwyddyn yn olynol, gyda’i
cherdd, “Y Dewin”, ac fe enillodd
Jessica Roberts y Goron am stori wych
am “Yr Hen Gastell”. Chwaraewyd y
ffanffer gan Joshua Moreau a Michael
Hale.
Yn dilyn y cystadlu brwd yn yr
Eisteddfod Sir, fe fydd y parti dawns a’r
parti Cerddoriaeth Creadigol yn edrych
mlaen at gystadlu yn yr Eisteddfod
Genhedlaethol ym mis Mai. Yn ogystal,
enillodd y gwaith Celf wobrau ac
edrychwn ymlaen at eu gweld yn yr
arddangosfa
Celf
a
Chrefft.
Llongyfarchiadau mawr i Lorna Evans a
Ethan Jones am eu cyflwyniad arbennig
yng nghystadleuaeth yr ymgom.

barddoniaeth. Cawn gyfle i ddarllen eu
gwaith cyn hir.

Adar Ysglyfaethus
Daeth yr adar ysglyfaethus o Sir Benfro
atom eto eleni. Unwaith eto, synnwyd
pawb wrth weld pa mor llonydd y mae’r
adar wrth iddynt sefyll yn dawel wrth
i’w hyfforddwr Mr Bird (!!!) addysgu’r
plant a’r athrawon am y gwahanol adar.

Fforwm Plant
Yng Nghanolfan y Mileniwm, cafodd 6
o blant yr ysgol gyfle i ymuno mewn
trafodaethau a drefnwyd gan Fforwm
Plant Caerdydd. Pwrpas y fforwm oedd
rhoi cyfle i’r plant fynegi barn am yr
hyn maent yn hoffi ei wneud y tu allan i
oriau ysgol, yn y gobaith o sefydlu
cymdeithasau / clybiau a fydd yn
adeiladu ar y diddordebau ac er mwyn
rhoi cyfleoeddd arbennig i blant.
Cawsant gyfle gwych i gymdeithasu â
phlant o ysgolion eraill, yn ogystal â
chael cyfle i werthfawrogi ysblander un
o adeiladau mwyaf cyffrous Caerdydd.

Gŵyl Heddwch
Llwyddodd rhai o blant yr ysgol i ennill
gwobrau Gŵyl Heddwch Caerdydd a’r
Fro eto eleni. Cynhaliwyd seremoni
wobrwyo yn y Bari lle derbyniodd
Dacey Lawrence, Chloe Bird a Jessica
Roberts glod am gyfansoddi eu

Rheolau’r Ffordd Fawr
Cafodd plant Cyfnod Allweddol 2 gyfle
i ddysgu am reolau’r ffordd fawr, rhan o
gynllun
Addysg
Bersonol
a
Chymdeithasol yr ysgol, trwy arweiniad
cyflwyniad Juggle Struck. Dyma
adroddiad
Jessica
Roberts
o’r
digwyddiad.
Ar ddydd Gwener, daeth Luke a Lucy i
wneud sioe. Yn gyntaf, roedd Luke yn
jyglo tair pêl ac ymunodd Lucy gyda fe.
Wedyn siaradodd Luke am reolau’r
Groes Werdd gyda ni. Dysgom am y
mannau cywir i groesi’r heol yn ddiogel
ac am y gwahanol fathau o groesfannau.
Dysgais bod car sydd yn teithio ar
gyflymder o 30 milltir yr awr yn cymryd
25 metr i stopio. Erbyn diwedd y sioe,
roedd yn amlwg bod pawb wedi dysgu
ffeithiau pwysig iawn ynglŷn â sut i
ymddwyn yn ddiogel ar y ffordd fawr.
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Salem, Treganna

Newyddion o’r Eglwysi
Tabernacl, Yr Ais
Pen-blwydd arbennig

Ar 10 Mawrth roedd Mrs Edna May
Rees yn gant oed. Estynnwn iddi ein
l l on g yfa r ch i a da u c yn h e sa f a ’n
dymuniadau gorau. Ganwyd hi yn ail
blentyn i Peter ac Elisabeth Gealy yn
Llangyndeyrn ac ymhen amser aeth i
Lundain i’w hyfforddi fel nyrs. Cafodd
swydd yn Ysbyty Paddington gan
dderbyn cyfrifoldeb “sister” yn ystod y
deudden g m l yn edd y bu yn o.
Dychwelodd i Gymru a phriodi’r
parchedig W.M. Rees, gweinidog
eglwys y Tabernacl, Pontyberem. Bu’n
br i oda s ar benn i g a ’r dda u yn
cydweithio’n effeithiol yng Nghwm
Gwendraeth a W.M. yn arweinydd
teilwng i genhadaeth yr eglwys ac i lu o
frwydrau lleol. Ymddeolodd y ddau i
Aberdâr, tref enedigol Mr Rees, ac ar ôl
ei farwolaeth symudodd Mrs Rees i fyw
yng Nghaerdydd, ac ymaelodi yn y
Tabernacl lle’r oedd Hywel ei mab, yn
ddiacon ac yn organydd. Roedd yn agos
at Non ei merch ac wrth ei bodd gyda’i
hwyrion a bellach mae tri gorŵyr yn
galw heibio i’r cartref yn Rhiwbeina.
Hawdd deall nad oedd Edna May yn
dymuno llawer o ffws na llond tŷ o
anrhegion. Cytunodd hithau ddathlu ei
phenblwydd drwy adael i’r Tabernacl
drefnu casgliad ar gyfer adnewyddu
ysbyty yn yr India sydd hefyd yn
dathlu’r cant eleni. Adeiladwyd yr
ysbyty yn 1905, gan Gymdeithas
Genhadol y Bedyddwyr, yn Palwal, ger
Delhi, ac mae’n gwasanaethu 150 o
bentrefi yn y cyffiniau. Dros y
blynyddoedd dirywiodd cyflwr yr
ysbyty ond penderfyniad y BMS oedd ei
hadfer gan ddarparu offer newydd. Pe
dymunai darllenwyr y Dinesydd a
chyfeillion Edna rannu yn y dull hwn o
ddathlu ei bywyd, yna byddai Illtyd
Lloyd, trysorydd y Tabernacl, yn hapus
iawn i dderbyn ein cyfraniadau. Bydd
£10 yn talu am gyflog meddyg am
ddiwrnod, £50 yn talu am lwyfan
llawdriniaeth a £150 yn talu am fonitor
cardiac. Rhown o’n gorau i ddiolch am
fywyd llawn Edna, ac i helpu bywyd
tlodion gwlad yr oedd Edna wedi
gobeithio ei gwasanaethu fel cenhades
flynyddoedd yn ôl.

Gŵyl Ddewi
Noson arall yng nghalendr prysur
Cymdeithas y Tabernacl oedd y cinio
Gŵyl Ddewi. Paratodd y chwiorydd
wledd, gyda’r byrddau wedi eu gosod yn
ddestlus a’u hardduno â blodau hardd. Y
wraig wadd oedd Ann Beynon,
Cyfarwyddwraig B.T. Cymru. Cafwyd
amser difyr yn gwrando arni’n olrhain
hanes Dewi Sant a’i ddylanwad ar
Gymru trwy’r oesau. Yn y llun gwelir
Ann Beynon gyda thri o swyddogion y
gymdeithas  Marc Jon (llywydd), Mari
Rogers (ysgrifennydd) a Jean Evans
(trysorydd).
Priodas Ruddem
Llongyfarchiadau i John a Myfi Cosslett
ar ddathlu deugain mlynedd o briodas
ganol mis Chwefror.
Gweinidog Anrhydeddus newydd i’r
Tabernacl.
Derbyniodd y Parchedig Ddoctor Hugh
Matthews wahoddiad i fod yn weinidog
anrhydeddus yn yr eglwys. Mae’n
cyflawni gweinidogaeth addysgol
werthfawr yn yr eglwys ac yn barod ei
gymwynas ym mhob modd. Bu’n gefn
cadarn i weinidogaeth Raymond
Williams a Denzil John a gwyddom y
bydd yn parhau i roi o’i orau er lles y
deyrnas a thystiolaeth yr eglwys.
Cyngerdd Côr y Tabernacl.
Cynhaliwyd cyngerdd blynyddol y côr
ar 22 Mawrth. Y prif waith a
gyflwynwyd oedd y Requiem o waith
John Rutter. Cyn hynny, yn ystod yr
hanner cyntaf, perfformiodd y côr Zadok
ŵr Duw gan Handel gyda cherddorfa
linynnol fechan yn cyfeilio a Huw
Thomas ar yr organ. Yn dilyn eitemau
unigol gan Marged Jones (cello), Alice
Reed (telyn) a Iona Jones (soprano)
ymunodd y côr gyda Iona i gloi’r hanner
cyntaf gyda datganiad gwefreiddiol o’r
Ave Maria gan Tolga Kashif. Iona oedd
yr unawdydd yn y Requiem yn ogystal a
darparwyd y cyfeiliant organ gan Rob
Nicholls. Mae’r arweinydd, Euros Rhys,
eisoes wedi troi ei olygon at y flwyddyn
nesaf a chyda 2006 yn flwyddyn cofio
geni Mozart 250 o flynyddoedd yn ôl
pwy a ŵyr na chaiff ei demtio i fynd i’r

Colli Wendy Richards
Ar ôl brwydr hir yn erbyn cancr, bu farw
Wendy ddi wedd mis Chwefr or.
Brwydrodd yn galed ac yn hynod o
ddewr yn ystod y misoedd diwethaf.
Cynhaliwyd yr angladd ar 1 Mawrth.
Roedd y capel llawn yn arwydd o’i
phoblogrwydd ac o barch ac edmygedd
ei chyfoedion ohoni. Rydym yn
cydymdeimlo’n ddwys ac yn meddwl
am Aled, a’r plant Dewi a Twm yn eu
colled.
Bedyddio
Bedyddiwyd Ioan, mab Buddug a Neil
Cole yn Salem ar 20 Chwefror, felly
hefyd Guto Bedwyr, mab Rhys a Nia, ar
13 Mawrth. Rydym yn dymuno’n dda
iawn iddynt a’u teuluoedd i’r dyfodol.
Gŵyl Ddewi
Cawsom ein cawl arferol eleni yn dilyn
ein hoedfa Gŵyl Ddewi, ac roedd y
festri dan ei sang! Roedd pawb wedi
cael blas ar y cawl, y bara brith ar pice
ar y maen, ac roedd yn hyfryd gweld
cymaint o blant yn gwisgo’r wisg
Gymreig. Er ein bod yn trefnu’r wledd
yn flynyddol erbyn hyn, roedd pwrpas
arbennig ychwanegol i’r gwledda eleni,
sef codi arian tuag at apêl Tsunami.
Codwyd swm sylweddol o arian, a bu’r
Ysgol Sul wrthi’n ddiwyd yn ystod yr
achlysur â’u stondinau. Diolch i bawb a
gyfrannodd ac i blant yr Ysgol Sul yn
enwedig.
Cawsom Swper Gŵyl Ddewi hyfryd
yn ogystal yng nghwmni’n gilydd a’r
gŵr gwâdd sef T. James Jones.
Estyniad
Yn ystod y mis cyflwynwyd cynlluniau
ar gyfer yr estyniad newydd, datblygiad
hynod gyffrous a mawr ei angen yn
Salem. Mae’r cynlluniau i’w gweld yn
y festri i bawb daro golwg arnynt.
afael ag un o weithiau corawl yr
athrylith hwnnw. Yr hyn sydd yn sicr
yw y bydd yr un anogaeth a chroeso i
aelodau a chyfeillion yr eglwys i ddod i
chwyddo rhengoedd y côr pan elwir yr
ymarferion cyntaf yn y flwyddyn
newydd.

ATHRO PROFIADOL YN
CYNNIG GWERSI
FFRANGEG / ALMAENEG
HYD AT LEFEL A.
PRISIAU RHESYMOL
FFON 029 2025 8433
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Yr Eglwys Efengylaidd
Gymraeg
Parch. Gareth H. Davies
Ar 4 Mawrth 2005 bu farw’r Parch.
Gareth H. Davies, a fu’n aelod ffyddlon
a gwerthfawr o’n heglwys ers iddo
ymddeol a symud i Gaerdydd un
mlynedd ar ddeg yn ôl. Brodor o Gors
las ger Cross Hands oedd Gareth
Davies, a bu’n löwr cyn iddo fynd i’r
weinidogaeth. Bu’n weinidog gyda’r
Methodistiaid
Calfinaidd
ym
Mhontardawe a Gwauncaegurwen,
Llanelli a Rhydaman. Roedd yn
bregethwr cynnes a grymus, a bu galw
mawr amdano fel pregethwr gwadd ar
hyd a lled Cymru. Cynhaliwyd
gwasanaeth y gladdedigaeth yn Eglwys
Bethani, Rhydaman fore dydd Iau, 10
Mawrth, ac yna cafwyd gwasanaeth
angladdol yn Eglwys Efengylaidd yr
Heath, Caerdydd, yn y prynhawn. Roedd
y tyrfaoedd a fynychodd y ddau
wasanaeth hyn yn dyst i’r cariad a
deimlai
pobl
tuag
ato,
a’r
gwerthfawrogiad a fu i’w weinidogaeth
ddylanwadol dros flynyddoedd lawer.
Estynnwn ein cydymdeimlad i Eunice,
ei wraig, a gweddill y teulu yn eu colled
fawr. Gweddïwn y byddant yn parhau i
brofi cysur a chynhaliaeth yr Arglwydd
yn ystod y cyfnod anodd hwn.
Croesawu Gruffydd
Bu’n fraint i ni fel eglwys gynnal oedfa
arbennig yn ddiweddar i ddiolch am
ddyfodiad Gruffydd, mab bach hoffus
Hywel a Bethan George, i’n plith. Mae
Gruffydd wedi ennill calonnau pawb
ohonom dros y misoedd diwethaf a
phriodol oedd neilltuo amser i ddiolch i
Dduw amdano.
Cawl a Chân
Cynhaliwyd noson Cawl a Chân yng
nghwmni Manna i ddathlu Dydd Gŵyl
Ddewi. Manna yw grŵp pop Cristnogol
Cymraeg diweddaraf Cymru, ac maent
wedi ennyn tipyn o ddilyniant ers lansio
eu halbwm gyntaf haf diwethaf. Pedwar
o fechgyn ifainc yw’r aelodau a’u
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Eglwys Minny Street
Braint arbennig oedd cael tystio i fedydd
dau o blant yr eglwys ym mis Mawrth.
Ddechrau’r mis, ar Sul y Mamau,
bedyddiwyd Siwan Mair, merch fach
Meryl a Gethin Ellis a chwaer i Owain a
Beca. Yna, ddiwedd y mis, ar Sul y
Pasg, bedyddiwyd Alwyn Viggo, mab
bach Nuria a Dewi Owen.
Dymunwn bob bendith a hapusrwydd i
Carys (Williams) a Simon Morgan yn
dilyn eu priodas ym Minny Street ddydd
Sadwrn cyntaf Ebrill.
Clwb Golff Llanisien oedd cyrchfan
nifer o’r aelodau ddechrau mis Mawrth
wrth i ni fwynhau cinio Gŵyl Ddewi y
Gymdeithas. Lleoliad hyfryd, bwyd
blasus, cwmni diddan a’r gwesteion
gwadd, John Albert a Tegwen Evans, yn
ein haddysgu a’n difyrru wrth i John
Albert ein tywys drwy ei yrfa.
Daeth penllanw gweithgareddau’r
Gymdeithas rhyw dair wythnos yn
ddiweddarach wrth i dîm o Minny Street
herio tîm y Crwys mewn Ymryson y
Beirdd. Gydag Ifan Roberts (Pentyrch)
yn ein tywys o dasg i dasg ac yn
cloriannu ymdrechion y beirdd cafwyd
noson o fwynhad llwyr gyda nifer o
uchafbwyntiau llenyddol. Hwyrach na

cenhadaeth yw moli Duw drwy gyfrwng
cerddoriaeth gyfoes, gan annog eraill i
ddilyn eu hesiampl ac ymroi i
gyfansoddi cerddoriaeth Gristnogol i’r
Gymru fodern. Mae’r pedwar ohonynt
yn gerddorion medrus ac mae angerdd
eu cariad at Grist i’w weld yn glir yn eu
perfformiad. Dyma chwa o awyr iach i’r
sîn roc Gymraeg. Mae’n debyg bod
albwm newydd ar y gweill a’u bod yn
cynllunio mynd ar daith yn ystod yr haf.
Bachwch ar y cyfle i’w gweld neu
cysylltwch â manna@oink.co.uk am
ragor o fanylion.

Manna

wnaeth un ohonom lwyr ddilyn system
farcio’r Meuryn (diolch bod ei briod,
Margaret wrth law i gyfrif y cyfan!) ond,
ar ddiwedd y noson, cyhoeddwyd mai
tîm Minny Street oedd yn fuddugol. Yn
bwysicach na hynny, cafodd aelodau’r
ddwy eglwys noson hwylus yng
nghwmni ei gilydd a diolchwn i Ifan ac i
feirdd y ddau dîm am eu cyfraniadau.
Cafwyd nifer o oedfaon arbennig a
phregethau treiddgar dros gyfnod y
Grawys. Fore Sul y Mamau, nid yn unig
y cafodd pob plentyn fedal i gyflwyno
i’w mamau ond, wrth ein bod yn
cymdeithasu dros baned wedi’r oedfa,
dim ond dynion welwyd yn y gegin!
Wythnos yn ddiweddarach, gyda Dianne
Bartholomew yn arwain yr oedfa
gynnar, buom yn canolbwyntio ar
Fasnach Deg a’r amrywiaeth nwyddau
sydd ar gael. Tra’n bod yn gyfarwydd â
choeden Nadolig dyma’r tro cyntaf i ni
gael y goeden yn ôl i’r capel ar gyfer y
Pasg. Yn ystod yr oedfa fore Sul y
Blodau buom yn ychwanegu nifer o
symbolau ac addurniadau ar y goeden
wrth i ni gael ein hatgoffa o holl hanes a
digwyddiadau’r Pasg. Brynhawn Sul y
Blodau, cynhaliwyd Cymanfa Ganu
Eglwysi Annibynnol Caerdydd a’r
Cylch ac ymunodd aelodau Minny
Street, Ebeneser, Bethel (Penarth) a
Mynydd Seion (Casnewydd) ym Methel
dan arweiniad Rhiannon Lewi s
(Llambed) mewn oedfa o fawl. Diolch i
Megan Lloyd Jones, Elis Widgery a
Heledd Wilshaw am eu cyflwyniad
graenus o un o’r emynau. Ar nos Sul y
Blodau, cawsom groeso cynnes gan
gyfeillion y Tabernacl wrth i ni ymuno â
hwy yn eu Gŵyl Bregethu Flynyddol .
Ail gychwynnwyd ar y gyfres “Celf ac
Ati” ar nos Iau Cablyd ond roedd hwn
yn gyfarfod arbennig yn yr “Oruwch
ystafell” yn cyfuno astudiaeth o
ddeh ongli ada u arl un wyr o
ddigwyddiadau’r Pasg gydag oedfa
Gymun. Dan nawdd Cyngor Eglwysi
Cymraeg Caerdydd, ymunodd aelodau
nifer o’r eglwysi yn Litwrgi Sanctaidd y
Groes yn Eglwys Dewi Sant brynhawn
Gwener y Groglith gan barhau, wedi’r
gwasanaeth, yng ngorymdaith y Groes
drwy ganol y ddinas. Nôl ym Minny
Street, a chyda’r goeden yn dal yn ei lle
ers yr wythnos gynt, dathlwyd
Atgyfodiad Sul y Pasg gydag oedfa
Gymun i’r teulu cyfan.
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Ebeneser, Heol Siarl

Bethel, Rhiwbeina

Cwrdd Chwarter
Cynhaliwyd Cwrdd Chwarter Cyfundeb
Dwyrain Morgannwg yng nghapel
Bethel, Penarth ar 9ed Chwefror. Yn y
cyfarfod hwn lansiwyd cynllun cenhadol
Agape sydd yn cael ei hyrwyddo gan
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.
Cymerwyd rhan gan Dr. Hefin Jones,
Gwyn Daniel, a’r Parchg. Gareth
Rowlands, Hywel Wyn Richards ac
Alun Tudur.

Cawsom oedfa Sul y Blodau go
arbennig yng nghwmni aelodau’r Ysgol
Sul. Diolch am gyfraniad pob un ohonyn
nhw ac i bawb a fu’n eu dysgu. Ar
drothwy’r Pasg bu rhagor na deugain o
ddisgyblion Ysgol Melin Gruffydd ar
ymweliad â’r capel. Bu’r Gweinidog, y
Parchedig T. Evan Morgan, yn egluro ei
ddyl et swyddau ac yn amlinellu
gweithgareddau’r capel. Cyflwynwyd
croes balmwydd i bob un o’r plant.

Cwrdd Plant
Cynhaliwyd Cwrdd Plant Gŵyl Ddewi
ar fore dydd Sul 6 Mawrth. Daeth y
plant mewn gwisgoedd Cymreig i addoli
a dathlu. Canodd côr y plant o dan
arweiniad Delyth Davies, Helen Thomas
ac athrawon yr ysgol Sul. Cymerwyd
rhan gan Ifan Gwern Jones, Esyllt Jones,
Beca Dafydd, Cai Hayes a Gwilym
Tudur. Aeth rhai o’r teuluoedd am bitsa
ar ôl y gwasanaeth.

Cydymdeimlir yn fawr â Mair ac Arthur
Jones, Sain Niclas, yn eu profedigaeth.
Bu farw brawd Arthur yn Aberystwyth.

Cwrs Alffa
Y mae’r cwrs Alffa yn mynd yn ei flaen
yn ardderchog gyda chriw ohonom yn
cyfarfod yn wythnosol. Yr ydym eisoes
wedi trafod y pynciau hyn; Pwy yw
Iesu? Pam fu Iesu farw? Sut gallaf i fod
yn sicr o’m ffydd? Pam y dylwn
weddïo? a Pham y dylwn ddarllen y
Beibl?
Hwyl Hwyr
Daeth Gwen Emyr – y gweithiwr
Cristnogol i’r ysgolion Cymraeg  i
ymuno gyda ni yn y clwb ar ddydd Iau
24 Chwefror. Cyflwynodd yn ddeheuig
trwy baentio hanes y ferch yn golchi
traed yr Iesu. Cafwyd noson ardderchog
i gloi y gweithgareddau am y tymor yn
Jump, Llanisien. Diolch i’r plant ac i
ys g ol P l a sm a wr a m fl wyd d yn
lwyddiannus.
Gŵyl bregethu
Hyfrydwch mawr oedd cael croesawu
ein cynweinidog y Parch. Ddr. Geraint
Tudur, Bangor, i’n plith unwaith eto.
Pregethodd yn y bore ar hanes iacháu’r
claf wrth Borth Prydferth y Deml ac yn
y nos am bwysigrwydd ein bod yn
cenhadu fel eglwysi. Pe byddai unrhyw
un y dymuno clywed y pregethau y mae
recordiad ar gael. Roedd hi’n hyfryd
cael croesawu ein cyfeillion o’r Crwys.
Cwrdd Gweddi Cenhadol
Ers rhai misoedd bellach mae
ffyddloniaid y cwrdd gweddi wedi cael
y pleser o wahodd gweithwyr Cristnogol
ac elusennol i’n plith i siarad am eu

Dymunir yn dda i Dewi, mab Gwenda a
Dennis Francis, sydd wedi mynd i’r
Unol Daleithiau am chwe mis i
hyfforddi pêldroed.
Yng ngwesty’r Village y bu’r swper
Gŵyl Ddewi eleni. Diolch i Mrs Mair
Owen am ei drefnu.
gwaith ac i roi peth o’u tystiolaeth. Ym
mis Mawrth daeth Rachel Milner 19 oed
o Mynytho ger Pwllheli ac Elen Griffith,
18 oed o Lanfair PG atom i sôn am eu
ffydd a’i rhesymau dros weithio i fudiad
Cristnogol ‘Big Ideas’. Mudiad yw hwn
sydd yn defnyddio sgiliau amrywiol i
gyflwyno’r ffydd Gristnogol i blant a
phobl ifanc. Daeth 4 cydweithiwr gyda
hwy, dau ohonynt yn bobl ifanc oedd ar
ymweliad o Texas. Cyfwelwyd y ddwy
gan Arfon Jones a chlywsom am
brofiadau anodd eu plentyndod a’u
profiad wrth ddod i gredu yn Iesu Grist
fel Gwaredwr. Mae’r ddwy yn gweithio
am gyfnod o flwyddyn gyda’r mudiad
gan deithio o gwmpas ysgolion, grwpiau
ieuenctid ac eglwysi gan gynnal
gwasanaethau,
dosbarthiadau
ac
amrywiol weithgareddau, ond efallai yn
bwysicach na dim i wrando a cheisio
ateb cwestiynau’r plant a’r ieuenctid.
Ddiwedd yr haf gobaith Rachel yw cario
ymlaen mewn gwaith Cristnogol a bydd
Elen yn mynd i brifysgol Lerpwl i
ddilyn cwrs yn y Gyfraith.

Ysgol PenyGarth
Trip blwyddyn 5 i Westy’r Marriott
Ar ddydd Mawrth 8 Mawrth fe aeth
disgyblion Blwyddyn 5 Ysgol Peny
Garth ar ymweliad â gwesty’r Marriott
yng Nghaerdydd. Cawsom ein rhannu’n
bedwar grŵp ac yna aethom o gwmpas y
Marriott yn gwneud amrywiaeth o
weithgareddau. Gweithgaredd cyntaf fy
ngrŵp oedd gwneud coctels allan o sudd
ffrwythau megis pinafal, llugaeron ac
oren. Wedyn cawsom ein hyfforddi i fod
yn weinyddion ac roedd rhaid i ni gyd
bwyso cwpanau ar hambwrdd gan
ddefnyddio ond un llaw. Roedd y cyd
bwyso yn anodd a chafodd pawb hwyl
wrth weld y cwpanau yn cwympo i'r
llawr!
Yr ail beth wnaethon ni oedd edrych i
fewn i rai o ystafelloedd gwely mwyaf
moethus y gwesty. Roedd yr ystafelloedd
yn grand gyda ffenestri mawr a
golygfeydd ar draws ein prifddinas. Ar ôl
hynny aethon ni i wneud teisen gyda Ian,
pengogydd y gwesty. Roedd y deisen yn
desien siocled gyda jam ceirios a hufen
ynddi. Roedd gwneud y deisen yn un o'r
pethau mwyaf hwylus oherwydd cafodd
pawb rywbeth i’w wneud.
Cerddon ni i'r ganolfan hamdden ac i
mewn i'r gampfa. Yn y gampfa aethon ni
ar y beiciau am bum munud ac yna
dysgodd un o'r hyfforddwyr ffitrwydd ni
sut i ymestyn ein cyhyrau yn gywir.
Wedyn arweiniodd dyn o'r enw Gwion
ni i ystafell fawr lle cawson ni fwyd a
diod am ddim! Ar ôl gorffen, blason ni'r
deisen roedden ni wedi ei pharatoi yn
gynharach. A braf yw dweud ei bod yn
flasus iawn! Cawson ni gwis a chefais
syndod mawr pan glywais enw'r
ennillydd! Fi oedd wedi ennill a'r wobr
ffantastig oedd cinio dydd Sul i fi a fy
nheulu. Roedd Mam yn wên o glust i
glust. Enillodd Charles Fear y
gystadleuaeth beicio ac enillodd
docynnau i fynd i'r gampfa am wythnos.
Hoffwn i fynd yno eto. Mae'r gweithwyr
yn groesawgar tu hwnt ac roedden ni mor
lwcus i gael ymweld â'r gwesty. Diolch
yn fawr i bawb yn y Mariott!!
Bethany Hawkins

AR WERTH

LLETY

Piano ail law CHALLEN 988
c1973
Pren mahogany medium satin

Ar gael wythnos Eisteddfod Eryri
a’r Cyffiniau.
Gwely a Brecwast i dri person.
Ystafell ddwbwl “en suite”
ac un sengl.
(O fewn pum milltir i faes yr
Eisteddfod)
Ffonio ar ôl 4pm 01286 673435

Delfrydol ar gyfer myfyriwr.
Aseswyd gan yr arbenigwr Steve
Gardner.
Pris £895 neu’r cynnig agosaf.
Ffôn: 07930 409649
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Ysgol CoedyGof

Menter a Busnes

Dawnsio
Yn y flwyddyn 2000, bu'r ysgol yn
fuddugol yn Eisteddfod Caerdydd a'r
Fro yn y dawnsio creadigol. Y thema
oedd 'Stadiwm y Mileniwm'. Cawsom
lwyddiant eto eleni yn yr Eisteddfod Sir,
a'r thema oedd 'Canolfan Mileniwm
Cymru' lle'r oedd y dawnswyr yn cyfleu
mawredd a ffurf arbennig yr adeilad.
Mae'r dawnswyr nawr yn edrych ymlaen
i g ys t a d l u yn yr E i s t e d d f o d
Genedlaethol ym Mis Mai, o dan
hyfforddiant Miss Enfys Emlyn.

Hoffai Menter a Busnes eich gwahodd i
enwebu busnesau lleol ar gyfer
Gwobrau Menter 2005. Nod y cynllun
yw gwobrwyo siaradwyr Cymraeg sydd
yn rhedeg busnesau llwyddiannus sy’n
defnyddio ac yn hyrwyddo’r Gymraeg
ac yn gwneud cyfraniad pwysig i
ffyniant economi eu hardal.
Gallwch enwebu ar gyfer pedwar
categori:
· Gwobr Menter Pobl Ifanc i rai o
dan 30 oed ac sydd wedi rhedeg
busnes am o leiaf blwyddyn ar 27
Mai 2005.
· Gwobr Menter Twristiaeth i
fusnesau twristiaeth sydd wedi
ymrwymo i gynllun ‘Naws am Le’
Bwrdd Croeso Cymru.
· Gwobr Menter Bro’r Eisteddfod i
gwmnïau yn ardal yr Eisteddfod
Genedlaethol – eleni Eryri a’r
Cyffiniau.
· Gwobr Menter Ardal i gwmnïau
sy’n gwneud cyfraniad pwysig i
ffyniant economi eu hardal.
Gwobrwyir
yr
enillwyr
mewn
seremoni arbennig ar lwyfan pafiliwn yr
Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst a
bydd cyhoeddusrwydd yn y wasg ac ar y
teledu i bawb fydd yn cyrraedd y rhestr
fer. Y dyddiad cau ar gyfer anfon
enwebiadau yw 27 Mai 2005. Am
ffurflen enwebu a manylion pellach,
ymwelwch â’r wefan
www.menterabusnes.com
neu cysylltwch â Huw Williams ar
01792 886306 neu ebostiwch
huw.williams@menterabusnes.co.uk.

Plant Uned Arbennig CoedyGof yn
arddangos eu model 3D o Ddanty
llew a ddaeth yn gyntaf yn Eisteddfod
Sir Caerdydd 2005.

Ysgol
Y Berllan Deg

Grŵp 'dawnsio cyfoes', cyfrwng
cymysg, Ysgol Gymraeg CoedyGof.
Tîm Pêldroed CoedyGof
Cafwyd sawl llwyddiant ar y cae pêl
droed yn ddiweddar, a'r tîm wedi ei
hyfforddi gan Miss Elin Mair Gruffydd.
Enillwyd tarian CSFL (Cardiff Schools
Football League) ar ôl chwarae yn y
cynghrair. Llwyddwyd yn ogystal i
gyrraedd rownd cynderfynol Cwpan y
Cadeirydd. Hefyd, fe lwyddodd y tim i
g yr r a e d d r o wn d c yn  d e r f yn o l
cystadleuaeth yr Urdd, Caerdydd. Wedi
derbyn swm hael o arian oddi wrth y
Gymdeithas Rieni, prynwyd cit pêl
droed newydd sbon i'r tîm.

Cynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol ar
Fawrth 1af a bu cystadlu brwd. Aeth
enillwyr o’r Eisteddfod ysgol ymlaen i
Eisteddfod Gylch yr Urdd, rhanbarth
Dwyrain Caerdydd.
Bu’r ysgol yn
cystadlu yn y dawnsio disgo, y llefaru
unigol, y canu unigol, y parti unsain,
cerdd dant unigol a’r parti cerdd dant.
Daeth Millicent Payne (unawd dan 8
oed) a’r Parti Cerdd Dant (dan 12 oed)
i’r brig yn yr Eisteddfod Sir. Dymunwn
bob lwc iddynt wrth gynrychioli
Caerdydd a’r Fro yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai.
Dathlom ddiwrnod y llyfr, ar y 3ydd o
Fawrth, drwy wisgo ein dillad nos i’r
ysgol a dod â’n hoff storïau cyn mynd
i’r gwely i’r ysgol. Roedd yn ddiwrnod
cyffyrddus iawn!! Daeth Mair Newton i
mewn i’r ysgol o lyfrgell Llanedeyrn i
ddarllen storïau i’r dosbarthiadau
Derbyn a Blwyddyn 1. Cerddodd
dosbarthiadau Blwyddyn 2 i lyfrgell
Llanedeyrn i ddysgu am y llyfrgell.
Cafodd Blwyddyn 3 fynd i RNIB er
mwyn gweld sut mae creu tapiau storïau
ar gyfer pobl ddall.
Gwahoddwyd
aelodau o flwyddyn 3, 4 a 5 i ddarllen y
storiâu yr oeddynt wedi eu creu i
ddosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a
2. Yn gyfenwid am ddarllen eu straeon
hwy, cafodd Blwyddyn 4 a 5 wrando ar
storïau a ddarllenwyd gan ddisgyblion o
Ysgol Glantaf. Diolch i Miss Arch am
drefnu diwrnod diddorol iawn.
CÔR MEIBION CYMRY CAERDYDD

Tîm Pêldroed CoedyGof
Diwrnod y Trwynau Coch
Cafodd pawb amser gwych yn gwisgo
het ddoniol ar ddiwrnod y Trwynau
Coch. Cododd yr ysgol ymhell dros
£200. Hefyd, ym mis Ionawr, cododd yr
ysgol £1,282 i Blant Mewn Angen ar
gyfer trychineb y Tsunami.

Sefydlwyd y côr ym mis Mawrth eleni
Croeso i aelodau newydd –
yn enwedig tenoriaid!
YMARFERION AR NOS SUL
Yng Nghapel
Y TABERNACL, YR AIS
am 7.30 yh
Am fanylion pellach cysyllter â’r arweinydd
Rob Nicholls (029 20322546: 07980 409537)

GWRES GWYN
Oes rhywun wedi gwasanaethu
eich bwyler eleni?
Nac oes?

Cysylltwch â
Gwyn Rhys Jones
Gosodwr Cofrestredig Rhif 190209

Tŷ Gawlo Isaf,
Cefn Mably. CF3 6LP

07974 80 30 89
gosod a symud rheiddiaduron,
adnewyddu bwyleri ac
ystafelloedd ymolchi,
diweddaru systemau ac
unedau rheoli, darganfod a
datrys namau mewn
systemau, tystysgrifau
diogelwch
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Ysgol Glantaf
Jamie Roberts bant i Dde Affrig
Llongyfarchiadau mawr i Jamie Roberts,
Blwyddyn 13, ar gael ei ddewis yn aelod
o garfan Cymru (dan 19oed), i gystadlu
yng Nghwpan Rygbi’r Byd FIRA yn
Durban, De Affrig.

EBRILL 2005

Ysgoloriaethau Prifysgolion
Llongyfarchiadau mawr i nifer o
fyfyrwyr y 6ed Dosbarth ar lwyddo i
ennill amryw o ysgoloriaethau:
Coleg y Brifysgol Bangor:
Gwenno Rowlands (Ysgoloriaeth
Fonesig Enid Parry)
Steffan Jones (Ysgoloriaethau Adran y
Gymraeg a’r Ysgol Cerddoriaeth)
Ieuan Wyn (Gwobr Arbennig)
Coleg y Brifysgol Aberystwyth:
(Gwobrau Teil yngdod a chynnig
diamod)
Steven Harry
Gwenno Rowlands
Rhys ab Owen
Rhodri ab Owen
Lowri Wynn Morgan

Adain newydd i’r gampfa
Ar ddiwrnod heulog ym mis Chwefror,
agorwyd yn swyddogol adain newydd y
gampfa. Mae’r adain newydd hon yn
adlewyrchiad o ymrwymiad yr ysgol i
addysg gorfforol ac yn cynnwys ystafell
newid newydd i’r merched, ystafell y
gellir ei defnyddio fel gofod dysgu,
toiledau a chawodydd newydd ynghyd â
storfa newydd i’r adran addysg
gorfforol.
Yn bresennol yn yr agoriad roedd Mr
Gareth Williams, Mr Dai Williams, Mrs
Rhiannon Lloyd, Mr John Petty, Mr
Steve Port, Mr Gareth Jones, Mr Huw
Thomas a Mrs Brenda Goodfellow.

Genedigaeth Steffan Wyn
Llongyfarchiadau i Mrs Carys Amos o’r
adran Gemeg a’i gŵr Mr Cennydd
Amos, Pennaeth Cemeg Plasmawr, ar
enedigaeth eu plentyn cyntaf Steffan
Wyn.
Ymgyrch Tsunami
Braf yw nodi holl waith caled ein
disgyblion wrth iddynt godi arian ar
gyfer y miliynau o bobl a gafodd eu
heffeithio gan drychineb y Tsunami.
Codwyd dros £2000 a bydd yr arian yn
cael ei rannu’n gyfartal rhwng UNICEF
ac ardal Ache yn Indonesia. Mae’r ysgol
yn gobeithio sefydlu cysylltiad â’r ardal
er m wyn h elpu’r gym un ed yn
uniongyrchol.

Eisteddfod yr Urdd
Dros y misoedd diwethaf bu disgyblion
yr ysgol, dan arweiniad athrawon
brwdfrydig, yn ymarfer a pharatoi’n
ddyfal tuag at rowndiau sirol Eisteddfod
yr Urdd. Wedi cyfres o eisteddfodau
sirol profodd yr ysgol lwyddiant
ysgubol. Eleni fe fydd ein disgyblion yn
cynrychioli Rhanbarth Caerdydd a’r Fro
mewn dwy gystadleuaeth ar hugain yn
yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghanolfan y Mileniwm, ddechrau
Mehefin. Llongyfarchiadau mawr iddynt
a phob hwyl yn y Genedlaethol.
Les Miserables
Ll ongyfar chiadau i’r disgybli on
canlynol ar gael eu dewis ar gyfer sioe
gerdd Eisteddfod yr Urdd eleni: Ieuan
Wyn, Ifan GwilymJones, Tecwyn
Dafydd, Lowri Siôn, Geraint Thomas,
Dyfed Cynan a Branwen Bennell.
Llongyfarchwn hefyd Rhys Meggy a
Gruffudd Davies ar ennill prif rannau yn
y sioe. Bydd y sioe yn cael ei
pherfformio ar brif lwyfan Canolfan y
Mileniwm ar nos Fawrth a nos Fercher
wythnos yr Eisteddfod.
B ud d ug ol i a e t h Cy s t a d l e ua e t h
Dechnoleg
Mae tri o fyfyrwyr Blwyddyn 12 wedi
ennill y gystadleuaeth dechnoleg ‘Most
Innovative Design’. Dan arweiniad Mr
Meirion Powell, cydweithiodd Sophie
Bennett, Gareth Protheroe a Gethin
Holloway â’r BBC, i greu cynllun
peirianneg newydd. Cynhaliwyd y
gystadleuaeth yng ngwesty’r Celtic
Manor, Casnewydd, yng nghwmni Ms
Jane Davidson a’r Athro Colin Pillinger
CBE (cynllunydd y Beagle 2 Mars
Lander).

Sioe Ffasiynau Sefydliad Joshua (gan
Lisa Roberts Blwyddyn 12)
Flwyddyn nesaf fe fyddaf i a dwy ferch
arall o Flwyddyn 12, Emily Shanahan a
Naomi Wright, yn mynd i Awstralia
gyda Sefydliad Joshua. Ein bwriad yw
codi £2,400 yr un ar gyfer yr elusen sy’n
trefnu gwyliau rhad ac am ddim i blant
sy’n marw o gancr.
Ein prif weithgaredd codi arian eleni
oedd y sioe ffasiynau fawreddog a
gynhaliwyd yn yr ysgol ar 17 Mawrth.
Trefnwyd bod 34 o blant rhwng 9 a 17
oed yn modeli 175 o eitemau o ddillad
ffasi yn ol a chyffrous o siopau
adnabyddus fel GAP, Miss Selfridge,
Bay, Moss Bros, Tammy, Trekkit,
Adams a Pilot.
Roedd hi’n noson fywiog iawn gyda
Mr Meurig Jones wrth y llyw ac yn
cyflwyno’r modelwyr yn ei ffordd
ffraeth a phroffesiynol ei hun. Creodd
Mr Rhodri Rhys effeithiau arbennig
gyda’r goleuadau tra bu Mrs Heather
Watts a Mrs Gaynor Jones yn cadw trefn
ar y modelwyr. Dangosodd pawb, gan
gynnwys bechgyn Blwyddyn 12,
ddoniau arbennig nas gwelwyd eu tebyg
erioed o’r blaen yn yr ysgol!!
Cynlluniwd y sioe ar dair thema, sef
dillad anffurfiol, dillad ffurfiol (gan
gynnwys y Ddawns Fawr) a golygfa’r
Briodas. Rhwng y golygfeydd yma, fe
gafwyd eitemau o ddawnsio disgo gan
Mirain Phillips a chystadleuwyr dawnsio
disgo’r Urdd. Yn wir, fe gafwyd noson
i’w chofio a chadwyd dros £600 tuag at
Sefydliad Joshua.
Ocsiwn Taith Rygbi Awstralia 2005
Mae’r amser yn agosau i 40 o’n bechgyn
ddechrau ar y daith rygbi i Awstralia.
Mae’r bechgyn a’r staff wedi bod wrthi
ers dros ddwy flynedd bellach yn codi
arian ar gyfer y daith, ac unwaith eto
eleni maent yn cynnal noson ocsiwn yn
yr ysgol.
Bydd yr ocsiwn yn digwydd ar nos
Wener 22 Ebrill, yn neuadd yr ysgol am
7.30pm. lle bydd nifer o wahanol
eitemau yn mynd o dan y morthwyl a
bar hwyr ar gael! Pris y tocynnau yw £5
ac maent ar gael o’r ysgol.

Y DINESYDD

EBRILL 2005

15

Calendr y Dinesydd
PAPUR DYDDIOL
CYMRAEG: Y BYD
Boddi mewn emosiwn, alcohol a
dagrau  neu sefydlu menter o
werth parhaol i'r iaith?
Rhaid i ni godi £70,000 cyn gynted â
phosib er mwyn sicrhau bod ‘na un
papur newydd yng Nghymru sy’n
perthyn i’r Cymry. Mae £230,000
gennym yn barod. Dyma'ch cyfle i
sgorio mwy na chais dros Gymru!
Cliciwch ar http://www.ybyd.com/
buddsoddi.shtml  am wybodaeth ynglŷn
ag ymuno â’r Clwb Cefnogwyr ac am
fuddsoddi yn y fenter gyhoeddi
Cymraeg fwyaf cyffrous erioed.
Os ydych wedi ymuno â’r Clwb
Cefnogwyr a/neu wedi buddsoddi yn
barod, DIOLCH YN FAWR!!!
Tîm Y BYD
Dyddiol Cyf.
Canolfan Mercator,
Y Buarth, Aberystwyth, SY23 1NN
Ffon: 01970 621998
Ffacs: 01970 621524
Ebost: neges@ybyd.com
http://www.ybyd.com

Cyflwyniad i 6ed dosbarth Glantaf
Cynhelir diwrnod a noson gyflwyno i
6ed dosbarth Glantaf ddydd Llun 4
Gorffennaf. Os oes gennych chi
ddiddordeb mewn dilyn rhai o gyrsiau
6ed dosbarth Glantaf, dewch i gwrdd â’r
athrawon a chydddisgyblion a rhieni ar
y noson hon. Am ragor o fanylion
cysylltwch â Mr Dyfrig Rees, pennaeth
y 6ed ar 029 2033 3090.

Llun, 18 Ebrill
Cymdeithas Gymraeg Rhi wbina.
Cyngerdd Côr Cwm Ni ym Methany,
Rhiwbina am 7.30 pm.
Mercher, 20 Ebrill
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol, yn Nhŷ’r
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00 pm.
Gwener, 22 Ebrill
A n r h yd ed d u s G ym d ei t h a s y
C ym mr od or i on ( Ll un dain ) a
Chymdeithas Cymrodorion Caerdydd:
Darlith gan Dr John Davies i ddathlu
canmlwyddiant Caerdydd yn ddinas a’i
hanner canmlwyddiant yn brifddinas. Yn
Neuadd y Ddinas, Parc Cathays,
Caerdydd, am 7.30 pm. Croeso cynnes i
bawb.
Mawrth, 26 Ebrill
Darlith Goffa Islwyn (dan nawdd Ysgol
y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd): ‘Jones
Llangollen a’i Gyfnod’ gan Dr Huw
Walt ers (Ll yfrgell Genedla ethol
Cymru), yn Ystafell X/0.04, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 5.30 pm. Croeso
cynnes i bawb.
Mawrth, 26 Ebrill – Mercher, 27
Ebrill
Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Ffernols
Lwcus’ (addasiad o ddrama John
Godber gan Bryn Fôn) yng Nghanolfan
Chapter, Heol y Farchnad, Treganna am
8.00 pm. Tocynnau: 02920304400.
Gwener, 6 Mai
D ar li th Fl yn yd d ol C an ol fan
Uwchefrydiau Cymry America, Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd: ‘The
Great and Good Work Committed to His
Hands: Robert Everett and the Abolition
of American Slavery’ gan Dr Jerry
Hunter (Bangor), yn Ystafell X/0.04,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00
pm. Croeso cynnes i bawb.
Llun, 9 Mai
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd:
‘Allan i de.’
Mercher, 11 Mai
Cymrodorion Caerdydd. Taith dan
arweiniad yr Athro John Gwynfor Jones
i Gasllwchwr a Blaenannerch, mannau
allweddol yn hanes Evan Roberts a
Diwygiad 190405. Manylion pellach:
02920398933 neu 02920694667.
Sadwrn, 14 Mai
Ysgol Undydd Hanes Cymru (dan
nawdd Ysgol Hanes ac Archaeoleg
Prifysgol Caerdydd) ar y thema
‘Caerdydd Ddoe a Heddiw’, yn adeilad
Eglwys y Crwys, Ffordd Richmond,
rhwng 10.30 am. a 4.15 pm. Pum darlith
ar agweddau ar hanes modern a chyfoes

dinas Caerdydd gan Bill Jones,
Angharad Lewis, Celyn Williams, Huw
Thomas ac Ifor Gruffudd. Manylion
pellach: Dr Bill Jones, Ysgol Hanes ac
Archaeoleg Prifysgol Caerdydd (tel.
02920876104; ebost:
JonesWD@caerdydd.ac.uk).
Llun, 16 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Sgwrs
gan Arfon Haines Davies ym Methany,
Rhiwbina am 7.30 pm.
Llun, 16 Mai
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
Dr Owen Jones (Cwmni Agrisense BSC)
ar ‘Sut i Ddal Mosgitos’, yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30 p.m.
Croeso i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’
gwyddonol.
Mawrth, 17 Mai
Cymdeithas Cymrodorion y Barri.
Noson y Llywydd, Nan Rees, yn festri’r
Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y
Brenin, Y Barri, am 7.15 pm.
Mercher, 18 Mai
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Anerchiad gan
Helen Mary Jones, AC, yn Nhŷ’r
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00 pm.
Llun, 30 Mai – Sadwrn, 4 Mehefin
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith
Cymru, yng Nghanolfan y Mileniwm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 2062 8754; Ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd:
http://www.echlysur.com

SIOE FLODAU GWANWYN
YR RHS, CAERDYDD
EBRILL 2005
Daw sioe flodau newydd bwysig i
Gaerdydd ym mis Ebrill pan fydd Y
Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol
(RHS), trefnwyr Sioe Flodau Chelsea,
yn uno â Chyngor Caerdydd i lwyfannu
Sioe Flodau Gwanwyn yr RHS,
Caerdydd ym Mharc Bute – un o
ddigwyddiadau allweddol dathliadau
canmlwyddiant a hanner canmlwyddiant
y ddinas.
Mae tocynnau’n gwerthu’n dda ar
gyfer achlysur 2224 Ebrill sydd yn
addo bod yn sioe hwyliog ac yn
ysbrydoliaeth i bawb sy’n mwynhau
planhigion a garddio a bydd yn cynnwys
nifer o arddangoswyr rheolaidd Sioe
Flodau Chelsea.
Am ragor o wybodaeth ewch i
www.rhs.org.uk neu ffoniwch 029
20872088.
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Bardd ifanc
Cyflwynir isod cerdd gan Rhys ab
Owen, disgybl yn ei flwyddyn olaf yn
Ysgol Gyfun Glantaf. Enillodd Gobaith
gadair Eisteddfod Fawreddog Y
Tabernacl, lle mae’n aelod ffyddlon a
diwyd. Hefyd enillodd gadair yr ysgol
eleni.
Gobaith
Y llygaid bach
bron, bron â chau
yng ngwely noswyl
y Nadolig.
“Falle daw e â beic ‘fory
un coch licen i gal ‘da Sion Corn.”
Neuadd yr arholiad.
Y tensiwn yn chwys oer
ar ei dalcen
ac yn gyfog
lawr rhywle yn ei fola.
Croesi dau fys
cyn troi y papur drosodd
“Falle, falle daw’r cwestiwn
Am ddisgyrchiant………”
Tri dyn pwysig
tu ôl i ddesg fawr bwysig
a’u geiriau pwysig
yn hofran yn y niwl trwchus
ar ei ochr ef o’r ddesg.
“Falle lican nhw fi
ac mae Dad yn nabod
y dyn yn y canol.”
3, 10, 13, 27, 30, 45
Plygu’r darn bach o bapur
yn ofalus a’i roi
yn ei waled
i’w gadw yng ngwres
ei fynwes
yno ar bwys ei galon
tan nos Sadwrn.
“Falle, falle yr wythnos hon
wythnos lwcus meddai’r ser yn y Sun.”
Ei gwallt yn dresi aur
a’i chwarddiad gosgeiddig
yn drysu’r synhwyrau
“Falle os hoffith hi’r blodau
Falle os af i â hi
i’r gwesty mawr crand…….”
Dodi cloc yr ymddeoliad
yn ofalus ar y silff ben tan.
Gwisgo’r slipyrs
a bodio trwy’r gatalog
Y mordeithiau hudol
“Deng mlynedd  ugain mlynedd hyd yn oed
‘da lwc.”
Rhyw flwyddyn neu ddwy yn ôl
Disgynnodd geiriau’r meddyg
Fel morthwyl
“O falle tawn i’n trio gweddio,
falle tawn i’n dechre mynd i’r capel.
Falle bod ‘na Dduw
a nefoedd wedi’r cwbwl
Does dim ond gobeithio.”
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Seren y
Steddfodau

Gŵyl Llên y Lli
yr Academi

Yn dilyn llwyddiant Seren y Steddfodau
y llynedd, mae Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru (CGGC), mewn
partneriaeth
â
Chymdeithas
Eisteddfodau Cymru ac Eisteddfod
Genedlaethol Cymru yn gwahodd
enwebiadau newydd ar gyfer y wobr
sy’n anrhydeddu un person arbennig
sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol
at waith cynllunio, trefnu, codi arian neu
gynnal Eisteddfod ar lefel leol,
genedlaethol neu ryngwladol. Mae’r
wobr hon yn cydnabod y miloedd o bobl
sy’n gweithio’n dawel i sicrhau bod y
digwyddiadau hyn yn llawn gymaint o
lwyddiant i’r bobl sy’n eu mynychu ag
ydynt i’r talentau sy’n datblygu drwy
gystadlu.
Gan fod 2005 yn Flwyddyn y
Gwirfoddolwyr, gobeithio y bydd gwobr
Seren yn derbyn hyd yn oed mwy o
enwebiadau nag a wnaeth yn ei
blwyddyn
gyntaf.
Derbynnir
enwebiadau ar gyfer gwirfoddolwyr
Cymraeg neu Saesneg eu hiaith. Mae
pecynnau enwebu ar gael gan CGGC
drwy ffonio’r llinell gymorth ar 0870
6071666 neu drwy eu llwytho oddi ar
www.cggc.org.uk. Y dyddiad cau ar
gyfer enwebiadau yw 3 Mehefin yn
ystod
wythnos
genedlaethol
y
gwirfoddolwyr ac fe gyhoeddir enw’r
enillydd yn ystod wythnos yr
Eisteddfod.

I ddathlu canmlwyddiant Caerdydd fel
dinas, mae’r Academi – sef yr asiantaeth
er hyrwyddo llenyddiaeth  wedi sicrhau
nifer o sêr bydenwog i ymddangos yng
ngŵyl Llên y Lli 2005. Yn eu plith mae
Will Self, Howard Marks, Ian
McMillan, Mererid Hopwood, Dic
Jones, John Humphrys, Menna Elfyn,
Fay Weldon a Dick KingSmith – enwau
sy’n sicr o wneud yr ŵyl eleni’n fwy
mawreddog nag erioed o’r blaen.
Mae’r ŵyl lenyddol ddwyieithog, a
leolir o gwmpas Bae Caerdydd, yn para
naw diwrnod. Gan ddathlu llenyddiaeth
Cymru a thu hwnt, mae’n frith o
ddarlleniadau, perfformiadau, gweithdai
a thrafodaethau ac fe’i cynhelir o ddydd
Sadwrn 16 Ebrill hyd at ddydd Sul 24
Ebrill. Sefydlwyd yr ŵyl yn 2000 fel
digwyddiad i’w gynnal bob dwy
flynedd, ond eleni mae gŵyl Llên y Lli
yn troi traddodiad wyneb i waered er
mwyn dynodi canmlwyddiant Caerdydd.
Bydd yr ŵyl yn dathlu talent y goreuon
o fyd ysgrifennu Cymreig a Chymraeg
gyda Myrddin ap Dafydd, James Hawes,
Niall Griffiths, Dannie Abse ac
Angharad Price oll yn cymryd rhan.
Cawn glywed darlith arbennig gan yr
Athro Sioned Davies ar bregethwyr
dramatig y bedwaredd ganrif ar
bymtheg. Bydd Dic Jones a T. James
Jones yn cynnal gweithdai cynghanedd a
bydd cyfle i glywed rhai o sêr llenyddol
y dyfodol yn perfformio’u gwaith gyda
beirdd ifainc dawnus fel Catrin Dafydd,
Rhys Iorwerth ac Aneirin Karadog.

Diddordeb
mewn dysgu
Cymraeg i
Oedolion?
Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg, Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd yn chwilio am diwtoriaid rhanamser i
ymuno â’r tîm dysgu, a all ddysgu Cymraeg i Oedolion
yng Nghaerdydd a’r Fro ar unrhyw adeg rhwng 9am a
5pm, ar unrhyw ddydd neu ddyddiau rhwng dydd Llun a
ddydd Gwener.
Cysylltwch â’r Ganolfan am ragor o wybodaeth ar (029) 2087
4710, ebost canolfan@caerdydd.ac.uk neu trowch at wefan y
Brifysgol www.caerdydd.ac.uk am gopi o’r swydd ddisgrifiad a
ffurflen gais.

