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Perfformwyr
Les Miserables
Hapus Iawn
Yn

dilyn

perfformiad

anhygoel

Athrawes
Anghenion
Arbennig 2005

Theatr

Ieuenctid yr Urdd o sioe Les Misérables
yn

Eisteddfod

yr

Urdd,

Canolfan

Mileniwm Cymru gwahoddwyd pedwar
aelod o’r cast i berfformio'r sioe yn y
West End yn Llundain.
Cafwyd cais gan Cameron Macintosh,
cynhyrchydd gwreiddiol Les Misérables,
i

anfon

pedwar

o

brif

gymeriadau

cynhyrchiad Theatr Ieuenctid yr Urdd i
gyfres o

o’r dathliadau.
Ymysg y rhai fu’n perfformio yno ar
ran Urdd Gobaith Cymru oedd Rhydian
a

Siriol

Dafydd

o

Ysgol

Gyfun

Plasmawr
Meddai

Rhydian

Marc

a

oedd

yn

chwarae rhan Enjolras yn y cynhyrchiad
nos Sadwrn:
“Fedra i ddim dechrau esbonio pa mor
arbennig oedd y profiad o gael bod yn
rhan

o ddathliadau

Les Misérables, ac

yn fwy na hynny cael perfformio yn y
West End yn Llundain. Roeddwn ni yn
hynod o nerfus cyn y perfformiad ond
dwi

mor

ddiolchgar i’r

cyfle

gwych yma i mi,

drws

a

ymlaen

rhoi'r
a

hyder i

datblygu

Urdd

am

roi'r

ac am agor y

mi geisio
fy

mynd

ngyrfa

fel

perfformiwr.”
Llongyfarchiadau
Siriol.

Rhyfel Caerdydd

glyweliadau yn Llundain ac fe

gafodd y pedwar eu derbyn i fod yn rhan

Marc

mawr

i

Rhydian

Rhif 303

a

Mae staff sy’n paratoi arddangosfa
newydd fydd yn agor yn yr Hen Lyfrgell
ym mis Ionawr yn chwilio am hanesion
ac atgofion o fod yng Nghaerdydd yn
ystod yr Ail Ryfel Byd, ynghyd ag
unrhyw eitemau neu gofarwyddion i’w
harddangos yn yr arddangosfa.
Oes oes gennych chi stori neu brofiad
yr hoffech chi rannu cysylltwch â
Swyddog Project Amgueddfa Caerdydd,
Anna Smith, ar 2035 3266, neu
ysgrifennwch ati yn Yr Hen Lyfrgell, Yr
Aes, Caerdydd, CF10 1WE.
Yn y cyfamser, bydd arddangosfa
Canrif Caerdydd yn cau ar Ionawr 2il.
Peidiwch â cholli’ch cyfle olaf i hel
atgofion am gan mlynedd yn hanes y
brifddinas. Mae’r arddangosfa ar agor
bob dydd, heblaw Rhagfyr 24, 25, 26,
27, 31 ac Ionawr 1af o 10am tan 4pm, ac
mae mynediad am ddim.

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Meinir
Rees a enillodd y wobr uchod yn y
Gystadleuaeth Gwobrwyo Athrawon yn
Genedlaethol. Derbyniodd Mrs Rees y
wobr am ei gwaith caled yn Ysgol
Plasmawr mewn seremoni yn Llundain a
darlledwyd y rhaglen ar BB2.
Derbyniodd y wobr gan Aled Jones.
Yna cafodd ddiwrnod prysur iawn yn
ateb galwadau ffôn gorsafoedd radio ac
ymddangos ar raglen foreol boblogaidd
GMTV y diwrnod canlynol. Fel rhan o’i
gwobr bydd yn cael mynd ar daith
addysgiadol i Dde Affrica gyda gweddill
yr enillwyr.
Y mae Mrs Rees wedi bod yn gyfrifol
am yr Adran Anghenion Arbennig yn
Ysgol Plasmawr ers iddi agor yn 1998
ac wedi gofalu am nifer o ddisgyblion
ag anghenion gwahanol. Y mae hi’n
llawn haeddu’r wobr am yr holl waith
dros y blynyddoedd.
Dywed disgyblion Ysgol Plasmawr
amdani; ‘Y mae pawb gymaint yn
hapusach a llwyddiannus yma oherwydd
Mrs Rees.’

CYFARFOD CYFFREDINOL
BLYNYDDOL Y DINESYDD
Cyfarfod cyhoeddus
sy’n agored
i holl siaradwyr Cymraeg
Caerdydd a’r cyffiniau.
Nos Iau, 24 Tachwedd 2005,
am 7.30 p.m.
yng nghapel Bethel,
Maesyderi, Rhiwbina.
Croeso cynnes i bawb.
Dewch i gwyno!
Dewch i gefnogi!

Cast Les Miserables yn Eisteddfod yr Urdd
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DERBYN A DOSBARTHU
COPÏAU
dderbyn

Y

Dinesydd

cysyllt wch

M O R GA N,

24

C wm

â

'Ar y gwydr hyrddia'i ddagrau
___ ___ ___ ___ (JMJ) (2,2,6,3)

CE RI

G wy nl a i s,

Eliffant yn colli'i ben am ddim ond

I Lawr

hen ifori (7)

1.

8.

_____ (Actau) (8)

Griddfan – 'does dim cadwyn yn

Lloegr (5)

2.

9.

'Mae eto le, trwy'r Iesu hael

(7)

___ ___ â Duw gael cy;mod (AW)

3.

Mae buwch yr AS yn wyllt

(6)

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

22.

Mae Dad yn ddigalon yn cymysgu

fras' (WNW) (3,4'1,5)

Anfonwch eitemau at

am

gyda nifer anniben (7)

'Byr iawn yw ei daith, a ___ ___

A byr yw ei gam oedd gynnau mor

Dr E. Wyn James. (Gweler uchod)

ydych

21.

1.
___

CALENDR

Os

Ar Draws

10.

ofnadwy (8)

4.

Y traethawd cyntaf a wneuthum, O

Hances sy'n hyfryd i Edward bach

Gwasdio hanner clwff Anti druan

'Roedd gwlith y bore ar dy foch

Tongwynlais, Caerdydd. CF15 7HU.

12.

Ffôn: (029) 20813812

gwaelod i'r top (5)

(6,3)

Ffôn symudol: 07774 816209

13.

5.

Trywanu yr eiddil â phedol (6)

e-bost: ceri33@btopenworld.com

dawel (5)

6.

A oes ffrwd yn tarddu o Lausannan

16.

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

cysylltwch

Y
â

CERI MORGAN (gweler uchod).

Os

ydych

yn

barod

i

gynhychu’r

Dinesydd

newyddion,

teipio

rhifyn, etc. -

gynorthwyo
-

trwy

erthyglau,

Gorffen troi'r cawl o gwmpas yn

12.

Dechrau heb Ann gan

Yn ddafnau arian, ___ ___' (IDH)

tybed? (4)

grwydro o'r gwaelod i'r top (5)

10.

13.

furum (4,5)

Gorffen troi'r cawl o gwmpas yn

Creu bro ac awyr fel torth heb

dawel (5)

11.

Lle diysgog ar dalcen troellog (8)

16.

Y lle i ffeindio'r crwt â'i hil (8)

14.

Lle mae'r penbwl heb gynffon yn

18.

Mae dyn yr arch mewn tipyn o

gallu nofio o gwmpas canol Medi (7)

anobaith (3)

15.

A oes lle i Dad yn y praidd? (6)

20.

17.

Morglawdd yn swnio fel petail heb

(5)

CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL

Dechrau heb Ann gan grwydro o'r

Palu yn Lloegr i ddim on cythruddo

ei agor (5)
19.

Ai da yw bwlch?

i

gasglu
golygu

cysylltwch â Chadeirydd

Pwyllgor Y Dinesydd (Gweler uchod)

Atebion Croesair Rhif 59
Ar draws: 1. Cymer fy; 4. Crymu; 7. Llun; 8. Croesholi; 9. Dwylo; 11. Y testun; 12.
Bidogi; 14. Tu draw; 17. Cysurwr; 18. Gwael; 19. Efe yn ei le; 20. Par; 21. Trigo; 22.

CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar

Cyfraith. I lawr: 1. Cyllideb; 2. Man; 3. Ymofyn; 4. Castellu; 5. Y tosturia; 6. Union;

r o ddi on

10. Yn distewi; 13. Gwrando; 15. Wele rith; 16. Ffrainc; 17. Crefft; 18. Gwe; 20. Pla.

gan

chymdeithasau.
CERI

un ig olio n

Mae

MORGAN,

yn

ein

a

Trysorydd,

croesawu

pob

Derbyniwyd 12 ymgais ac 11 ohonynt yn hollol gywir.

Danfonir y tocyn llyfr y tro

rhodd, bach a mawr. Anfonwch ato yn

hwn i Dilys Pritchard-Jones, Abererch, Pwllheli.

24

Gwilym Edwards, Rhiannon Evans, Gaenor Hall, Heledd Hall, Gwenda Hopkins,

Cwm

Gwynlais,

Caerdydd, CF15 7HU.

Tongwynlais,

Cafwyd yr atebion cywir eraill gan

Gillian Jones, Margaret Jones, Buddug Roberts, Huana Simpson a James Wiegold.
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Yw Bywyd Yn Dda
Yn Y Ddinas?
Dinas Caerdydd fydd canolbwynt drama
deledu newydd fydd i’w gweld ar S4C
ddechrau’r flwyddyn newydd.
Dros saith pennod bydd Caerdydd yn
darlunio bywydau grŵp o ffrindiau, pobl
broffesiynol yn eu hugeiniau a’u
tridegau, sy’n byw ac yn gweithio yn y
Gaerdydd gyfoes ddwyieithog.
Wedi ei ffilmio’n gyfan gwbl ar
leoliad yng Nghaerdydd, mae nifer o
actorion o’r brifddinas yn ymddangos yn
y gyfres yn ogystal â phoblddwad. Un
o’r actorion brodorol yw Mali Harries,
sy’n wreiddiol o Landaf.
“Dwi wedi mwynhau’r profiad o actio
yn Caerdydd yn fawr,” medd Mali, “yn
bennaf gan fy mod i wedi gallu treulio
amser mewn gwahanol leoliadau yng
Nghaerdydd, rhywbeth nad yw’n bosib
yn aml iawn”
Cred Comisiynydd Drama S4C,
Angharad Jones, sydd hefyd yn hannu o
Gaerdydd, fod y gyfres yn adlewyrchiad
teg o fywyd y ddinas.
“Mae Caerdydd yn ddrama newydd
am siaradwyr Cymraeg modern, dinesig
sy’n byw mewn awyrgylch dwyieithog,”
meddai.
“Bydd y cymeriadau yn sicr o atgoffa
rhai o’r gwylwyr o ffrindiau neu
berthnasau ond mae un cymeriad sy’n
sefyll allan sef dinas Caerdydd ei hun.
Fe ffilmiwyd y gyfres mewn nifer o
leoliadau ledled y ddinas ac mae
Caerdydd yn edrych ar ei gorau, yn
gefndir cyfoes i’r gyfres ddrama newydd
hon.”
Fe ddangosir y bennod gyntaf o
Caerdydd yn ystod Gŵyl Sgrin
Caerdydd, sef,
cardiffscreenfestival.co.uk.

Cyngerdd Cyntaf
CÔR MEIBION TAF
Côr meibion Cymraeg
newydd Caerdydd
gyda Iona Jones,
Aled Hall
a Hywel Gwynfryn
Capel Y Tabernacl,
Yr Aîs, Caerdydd.
Nos Wener Tachwedd 25
am 7.30 y.h.
Tocynnau i’w cael gan aelodau’r Côr
ac wrth y drws ar y noson.

Pwy fydd yng
Ngŵyl y Gaeaf?
O
nos
Iau
Tachwedd 17eg
ymlaen bydd y
l la wr
sgl efr i o
boblogaidd sy’n
rhan o Ŵyl Gaeaf
Caerdydd yn nôl o
flaen Neuadd y
Ddinas. Bydd y
llawr ar agor tan
Ionawr y 4ydd
2006.
Ar yr un noson
bydd
David
Tennant a Billie
Piper,
sêr
y
rhaglen deledu Dr
Who, yn y Ganolfan Ddinesig i
gynnau’r goleuadau Nadolig. Bydd yr
adloniant yn dechrau am 5.45pm a bydd
y seremoni goleuo yn dechrau am 6.30.
Dewch yn gynnar er mwyn sicrhau’ch
lle!
Mae’r sesiynau sglefrio’n costio £7 i
oedolion a £5 i blant (12 ac iau). Gall
grwpiau ysgol sglefrio am £2.50 y pen
(gyda’r athrawon yn sglefrio am ddim!)
yn ystod y tymor; a gall grwpiau o 20 a
mwy manteisio ar bris arbennig of £6 y
pen i oedolion a £4 i blant rhwng 09.40
1 0 . 4 0 a m a 1 1 . 0 0  1 2. 0 0 a r y
penwythnosau.
Am ragor o wybodaeth ewch i
www.cardiffswinterwonderland.com
neu ffoniwch Cysylltu â Chaerdydd ar
(029) 2087 2088. Mae tocynnau i
sglefrio ar werth o Ticketline ar (029) 20
230 130.

Menter
y Fro
Mae Menter y Fro, sef y fenter iaith ar
gyfer Bro Morgannwg, wedi ethol
cadeirydd newydd. Yn olynu Janet
Davies, sydd wedi cadeirio'r fenter ers ei
sefydlu ym 2002, y mae Tim Pearce a
oedd hyd yma yn isgadeirydd. Bydd
Janet o hyn allan yn cyflawni swydd y
trysorydd.
Mae Tim, a ddechreuodd ddysgu'r
iaith Gymraeg yn oedolyn, yn ymwneud
â'r mudiad Rhieni dros Addysg
Gymraeg ac yn rhedeg ei fusnes ei
hunan yn y Fro.
Meddai Tim: “Mae cymaint â 11,000 o
siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg yn byw
yn y Fro. Mae sefydliadau a mudiadau
yn weithredol yn y Gymraeg ar draws y
sir, a dim ond llenwi bylchau yma ac
acw rydyn ni  a, gobeithio, tanio'r
dychymyg ynglyn â'r hyn sydd yn
bosibl. Yn anad dim, rydw i'n gobeithio
bod y Fenter yn gallu dod â siaradwyr
Cymraeg y Fro at ei gilydd gan eu
cefnogi nhw yn eu hymdrechion i
ddefnyddio'r iaith."
Am fwy o fanylion ynglyn â Menter y
Fro, cysyllter â Nerys Rhys, Swyddog
Datblygu, ar 01446 720 600, ebost:
swyddfa@menteryfro.com.

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org
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YSGOL GYFUN GLANTAF

Hanes cychwyn
Caffi Ffa

Llangrannog 2005
Cwrs Iaith Blwyddyn 7
Aeth disgyblion o Flwyddyn 7 Ysgol
Glantaf i Langrannog yn ddiweddar ac
ysgrifennodd nifer ohonynt ddyddiadur.
Dyma ddetholiad:
Dydd Llun Dyddiadur Mollie Kearns
Cerddais drwy gatiau'r ysgol gan
deimlo'n gyffrous dros ben. Chwifiais i
hwyl fawr at mam yn y car, ac edrychais
ymlaen ar gyfer wythnos hwylus yn
Llangrannog gyda fy ffrindiau.
Pan gyrhaeddon ni'r gwersyll cawsom
ein dosbarthu i'n cabannau a dechreuon
ddadbacio a dechrau teimlo’n gartrefol.
Roedd ein hystafell yn edrych dros y
môr a’r cau chwarae, felly gallwn weld
popeth oedd yn mynd ymlaen!
Dydd Mawrth Dyddiadur Ifan
Davies
Ar ôl brecwast cawsom ni amser i
dacluso ein hystafelloedd, a rhaid dweud
bod hyn yn dipyn o dasg! Ar ôl awr o
wers aethon ni i’r trampolîn. Roedd pobl
yn mynd mor uchel â fi oedd un o’r rhai
olaf yn y ciw. Roeddwn i’n methu aros!
Pan wisgais i’r harnais roedd yn dynn
iawn. Roedd y teimlad o hedfan drwy’r
awyr yn un arbennig a mwynheais yn
fawr iawn .
Dydd Mercher Dyddiadur Miriam
Cynan
Y trampolîn oedd gweithgaredd olaf y
dydd. Roedd tri thrampolîn mawr yn
Llangrannog. Cyn i chi fynd arno roedd
yn rhaid i chi wisgo harnes rownd eich
canol a choesau. Doeddwn i ddim wedi
bod ar un mor fawr â hyn o’r blaen a
theimlais ychydig yn nerfus, ond ar ôl i
mi ddechrau roeddwn i’n iawn!

flinedig roedd yn rhaid i fi ddweud
dyna’r wythnos orau rydw i wedi treulio
gyda fy ffrindiau! Hoffwn i ddiolch i’r
athrawon am eu gwaith caled, ond yn
bennaf i’r swyddogion gorau yn y byd!

Antur Archeoleg Disgyblion
Blynyddoedd 7 ac 8
Roedd wythnos olaf tymor yr haf yn
wythnos genedlaethol Archeoleg a
phleser i aelodau clwb archeoleg Glantaf
oedd cymryd rhan mewn prosiect ym
mhentref Celtaidd yr Amgueddfa werin
yn ystod cyfnod o dywydd braf! Dan
arweiniad Owain Rhys o adran addysg
Sain Ffagan, cafodd rhai o ddisgyblion
blynyddoedd 7 ac 8, gyfle i gymysgu
‘dawb’, ei ddefnyddio i orchuddio
waliau gwiail tŷ Celtaidd, a gweld gof a
chrochenydd wrth eu gwaith.
Hoffai’r athrawon ddiolch i staff
adrannau addysg y tair amgueddfa:
Caerllion, yr Amgueddfa Genedlaethol
a’r Amgueddfa Werin am eu cymorth
parod a hael wrth inni gynnal y clwb am
y tro cyntaf eleni.

Dydd Iau Dyddiadur Owain James
Ar ôl gwers y dydd, aethon ni ati i
fwynhau gweithgareddau ola’r wythnos!
Y gweithgaredd orau ohonyn nhw i gyd
oedd y certiau! Roeddwn i wrth fy modd
yn rasio o gwmpas y trac a bwrw mewn
i gertiau eraill!!
Dydd Gwener Dyddiadur Miriam
Cynan
Deffroais wrth i’r gloch canu a
sylweddolais roedd hi’n ddydd Gwener,
ac yn bryd i ni adael Llangrannog a
mynd adref.
Es i yn syth i gysgu yr eiliad roeddwn
i yn y tŷ. Ond er fy mod yn teimlo’n

Pur anaml y ceir y cyfle i holi person
busnes sut a pham aethant ati i fentro 
ac llai aml y cewch chi rhywun sy’n
fodlon agor eu drysau a thrafod yn onest
sut beth ydi rhedeg busnes.
Yn ddiweddar cynhaliwyd noson
hwylus o wrando ar hanes sefydlu Gaffi
Ffa yn Heol yr Orsaf, Radur (029 2021
3100) . gyda’r perchennog, gan fwynhau
peth gwin a Tapas blasus o’r gegin.
Mae’r Caffi wedi bod yn masnachu ers
blwyddyn bellach a threfnwyd y noson
gan Potentia Menter a Busnes; prosiect
sy’n annog siaradwyr Cymraeg i fentro
mewn i’r byd busnes.
Nid oedd y perchennog Kevin Davies,
na’i wraig, Einir, erioed wedi rhedeg
busnes o’r fath o’r blaen. Serch hynny,
wedi’r cyfarfod i drafod eu syniad gyda
Menter a Busnes, roeddynt yn
benderfynol am fynd amdani.
“Y peth anoddaf oedd gwneud y
penderfyniad  ar ôl hynny roedd popeth
yn gymharol hawdd,” meddai Kevin.
“Ond roedd yna adegau pan oeddwn yr
gwei t h i o tr wy’r gwa i th pa pur,
ailadeiladu’r to, a rhedeg allan o fwyd
yn achosi dipyn o gur pen!”.
“Wnaeth pawb fwynhau’r noson”
meddai Iago John o Menter a Busnes.
“Y gobaith ar y noson oedd ysbrydoli
siaradwyr Cymraeg i feddwl o ddifri am
datblygu eu syniadau busnes.”
Am sgwrs anffurfiol i drafod syniadau
busnes cysylltwch a Iago John:
Menter a Busnes, 54a Heol Bute,
Caerdydd 029 2046 7402.

Yr Awr Hapus

Mai Cory Moore, Ashley McGuire a
Steffan Llewellyn wrthi'n llenwi

ŷ crwn

rhwng gwiail wal y t

Ar fore Llun, 21 Tachwedd, bydd Yr
Awr Hapus yn dathlu pen blwydd yn
bedair oed  croeso cynnes i ddysgwyr
hen a newydd a chyfredol i ymuno gyda
ni am baned a sgwrs ym Mar Salingers,
Gwesty Pentref Coryton rhwng 11 a 12.
Bydd rhaid cael gair bach yng nghlust
Andr ew, rh eol wr  ca wson ni
ddiodydd a chacennau blasus iawn
llynedd i ddathlu pen blwydd yn dair
oed!
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Clocsio

Llongyfarchiadau i …

Aeth y triawd clocsio Cymreig
poblogaidd Traed ar Dân i dref
Perranporth yng Ngogledd Cernyw yn
ddiweddar i gymryd rhan yng ngŵyl
werin enwog Lowender Peran.
Mae’r ŵyl flynyddol hon yn denu
artistiaid o bob gwlad Geltaidd, yn denu
cynulleidfaoedd brwd o ddilynwyr
cerddoriaeth a dawnsio traddodiadol, ac
mae’n gryn anrhydedd cael gwahoddiad
i’r ŵyl, meddai Lowri Walton, un o
aelodau’r grŵp.
Er mai stepio mewn dull cwbl
draddodiadol Cymreig y mae Traed ar
Dân, maent eisoes wedi gwneud enw
iddyn nhw eu hunain fel arloeswyr ym
maes clocsio. Maent yn cystadlu’n
rheolaidd, fel unigolion ac fel triawd, yn
Eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol.
“Rydan ni’n teimlo ei bod hi’n bwysig
iawn i wneud ein perfformiadau’n
gyffrous a deniadol”, meddai Lowri.
“Mae cymaint o bobl ifanc yn gweld
dawnsio gwerin fel rhywbeth diflas ac
amherthnasol iddyn nhw, ac mae
hynny’n drueni.
Aelodau Traed ar Dân yw Lowri
Walton, sy’n ddisgybl yn Ysgol
Plasmawr, Sam Jones a Bethan Williams
Jones. Enillodd Lowri Ysgoloriaeth
Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2005,
a m r agl en o dda wn si o uni gol
traddodiadol a chyfoes

… Huw Curig Thomas ac Amanda ar
eu dyweddïad.

Merched Y Wawr,
Bro Radur
Daeth criw da iawn eto i gyfarfod Mis
Hydref, o dan lywyddiaeth Mrs. Eirlys
Davies. Ein siaradwr gwadd oedd Mr
Gwyn Briwnant Jones.
Mae wedi ymddiddori'n llwyr mewn
trenau ers blynyddoedd, ac wedi
ysgrifennu tua thri ar ddeg o lyfrau ar
gludiant, a hanes cludiant.
Mae un
darlun o'i waith yng nghasgliad y
Frenhines.
Siaradodd mewn ffordd hynod o
ddiddorol am oes y Rheilffyrdd o
gwmpas 1900.
Roeddent yn bwysig
dros ben i economi'r wlad yn y cyfnod
hwnnw. Gwelsom hen luniau o drenau
anghyffredin, fel yr Orient Express, a
threnau newydd y Great Western yn y
cyfnod cynnar. Roedd ei frwdfrydedd
yn amlwg i bawb a chawsom noson
ddifyr iawn yn ei gwmni.

… Iwan Evans, mab Aled a Babs Evans,
a Cathrin Bundock. Cynhaliwyd y
gwasanaeth priodasol yng nghapel
Penybont, Pont Tweli ger Llandysul a’r
wledd yng ngwesty’r Cliff, Gwbert.
Mae’r ddau wedi ymgartrefu yn Pengam
Green.

Oriel Washington
Penarth
Cynhelir Arddangosfa o waith Aneurin a
Meirion Jones yn Oriel Washington,
Penarth. Teitl yr arddangosfa fydd
'Chiaroscuro' sef yr Eidaleg am
'cyferbynnu'. Mae'r lluniau at ei gilydd
yn cyferbynnu dwy elfen  môr a thir, a
dwy genhedlaeth. Agorir yr arddangosfa
gan Carlo Rizzi, a bydd y lluniau i'w
gweld o'r 14eg tan y 30ain o Dachwedd.

CYLCH CINIO
CYMRAEG
CAERDYDD
Mae'r Cylch yn cyfarfod ar y nos Lun
cyntaf o bob mis yng ngwest y
Churchill's ac mae'r gwmnïaeth a'r pryd
yn dda. Y gŵr gwadd mis Hydref oedd
Ceri Preece, cyfreithiwr adnabyddus a
fu'n llywydd Siambr Masnach Caerdydd
am dair blynedd o 1999. Fe siaradodd
yn ddifyr iawn am rôl hanesyddol y
Siambr yn natblygiad Caerdydd fel dinas
ac am ei rôl newydd wedi i'r Siambr yn
ddiweddar benodi Russell Goodway fel
ei Phrif Weithredwr newydd.

Siaradwr mis Tachwedd yw Alun
Daniel a siaradwr mis Rhagfyr fydd
Gareth Miles. Mae'r Cylch o hyd yn
chwilio am aelodau newydd, felly,
os ydych yn chwilio am noson dda o
ddiddanwch bob mis cysylltwch â
Tony Couch, yr Ysgrifennydd ar
02920753625.

…i Hywel Befan Owen ar ennill gradd
Ph. D. a ddyfarnwyd gan Brifysgol
Caerdydd am draethawd ‘Effaith dad
ddiwydiannu ar yr iaith Gymraeg yng
Nghwm Gwendraeth’. Yn gynddisgybl
yn Ysgolion Bryntaf a Choed y Gof, a
chynfyfyriwr yn Adran y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd mae Hywel yn
gweithio yn Llywodraeth Cynulliad
Cymru, Caerdydd.
… i Sarah Wilkins (o’r Eglwys
Newydd) a Toby Wright (o Boston,
swydd Gaerlŷr) a briododd yn yr Eglwys
Newydd ar 8 Hydref. Byddant yn
ymgartrefu yn ardal Southampton.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddwys â Mrs Enid
Jones, Westminster Drive, Cyncoed, ar
farwolaeth ei hefaill, Emlyn, yn Ysbyty
Glan Clwyd ar 8 Hydref.

Cofio Gwenllian
Ma e Cym deitha s y D ywysoge s
Gwenllian, unig blentyn ac aeres
Llywelyn ein Llyw Olaf, wedi dod yn
ym wybodol fod angen cofeb i
Gwenllian yng Nghymru yn ogystal â’r
un sydd yn bodoli eisoes yn Swydd
Lincoln.
Mae’r cyfle wedi codi i brynu gofod
yn yr adeilad newydd sydd i’w
hadeiladu ar gopa’r Wyddfa, ac mae
Cymdeithas Gwenllian wedi penderfynu
gwneud yn fawr o’r cyfle. Maent yn
gwahodd unrhyw un sydd yr hoffai
gweld Gwenllian yn cael ei chofio
mewn lle mor arbennig i gyfrannu at
gronfa i godi digon o arian i brynu’r
gofod mwyaf posibl.
Os hoffech gyfrannu, neu os am ragor
o wybodaeth, cysylltwch â Mallt
Anderson, 158 Lake Road East, Parc y
Rhath, Caerdydd, CF23 5NQ.
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Ysgol Gyfun Plasmawr
Cystadleuaeth ddadlau
CEWC Cymru
Croesawyd cynrychiolwyr o ysgolion
cylch Caerdydd i rownd gyntaf
cystadleuaeth ddadlau Cymru ym
Mhlasmawr yn ddiweddar. Agorwyd y
gystadleuaeth gan dîm Ysgol Plasmawr,
Ffion Rolph a Heledd Williams o
flwyddyn 13, yn dadlau’n frwd dros
hawl y disgybl i fynegi barn am
drefniadaeth ysgol.
Wedi dechreuad da parhaodd safon
uchel y cystadlu drwy gydol y prynhawn
gyda dadleuon difyrrus a brwdfrydig ar
destunau megis dilysrwydd Gemau
Olympaidd Llundain a chymorth i’r
Trydydd Byd.
Daeth prynhawn pleserus i ben gyda
llwyddiant i Ffion Rolph a enillodd deitl
S i a r a d wr a i g y g ys t a d l e u a e t h .
Llongyfarchiadau i Ffion a dymunwn
pob llwyddiant iddi yn rownd nesaf y
gystadleuaeth.
Noson PTA
Nos Wener, Hydref 15 fe gynhaliwyd
noson PTA i godi arian i’r ysgol. Pwnc
y noson oedd Strictly Come Dancing.
Gwahoddwyd y dawnswyr David a
Jeanette Brown i’r noson i’n dysgu ni,
65 o rieni a disgyblion blwyddyn 10 ac
uwch.
Mr Geraint Rees, Mrs Siriol Burfoed a
Miss Vikki Wilmott oedd yno i
gynrychioli staff yr ysgol ac roedd
amser i ddysgu dwy ddawns gyflym.
Trefnwyd raffl i’r noson gan Caroline
Holley ac roedd bar yno o dan ofal
Eirian Williams ac ychydig o rieni eraill.
Gosodwyd byrddau a chadeiriau yn
anffurfiol o gwmpas y neuadd er mwyn
sgwrsio a chael hoe rhwng y dawnsio!
Roedd y gerddoriaeth fodern a hen yn
addas i bawb.
Dawnsiodd pawb drwy’r nos  er,
mae’n rhaid dweud, roedd rhai rhieni yn
eistedd ddwy funud ar ôl dechrau!
Roedd yn noson lwyddiannus a
chodwyd £500! Mae’n rhaid diolch i
aelodau’r PTA am drefnu’r cyfan ond yn
bennaf oll diolch i David a Jeanett
Brown. Pryd mae’r ddawns nesaf?
Carys Huws, Bl 10
Romeo a Juliet
O’r diwedd, wedi wythnosau o ymarfer,
daeth y diwrnod mawr, sef y pedwerydd
ar bymtheg o Hydref. Roedd cast o 29
ohonom, o flynyddoedd 10 ac 11, wedi
bod wrthi ers wythnosau yn paratoi ein
cynhyrchiad hanner awr o hyd o’r
ddrama Romeo a Juliet ar gyfer Gŵyl
Ysgolion Shakespeare.

Roedd tair ysgol arall yn cymryd rhan
yn yr ŵyl yr un noson â ni, ond Ysgol
Plasmawr oedd yr unig ysgol Gymraeg.
Cawsom gyfle i weld perfformiadau
dwy o’r ysgolion erail. Roedd hi’n
ddiddorol gweld sut roedd pob ysgol
wedi mynd ati i greu eu perfformiad
unigryw a gwreiddiol.
Roedd hi’n brofiad gwych cael
perfformio ar lwyfan Theatr y Sherman
gyda’r holl adnoddau a set broffesiynol.
Rwyn siwr yr hoffai’r cast i gyd
ddiolch i’r cyfarwyddwyr, sef Mr Wyn
Jones a Miss Lowri Jones a phawb arall
a oedd ynghlwm â’r cynhyrchiad am eu
holl waith caled. Roedd yn brofiad
anhygoel i ni gyd fel actorion ifanc.
Ffion Lewis, bl 10
Ymweliad Rownd a Rownd
Fe ddaeth criw o gast y rhaglen sebon
poblogaidd ‘Rownd a Rownd’ i ymweld
â ni ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8 i
ddathlu deng mlynedd o’r gyfres ar S4C.
Mae’r rhaglen wedi ei lleoli yng
Ngogledd Cymru, lle mae’r teitl yn
cyfeirio at rownd bapur y mae llawer o’r
cymeriadau yn ei wneud.
Daeth tri cymeriad o’r sioe, Eifion
oedd un ohonynt. Roeddent yn siarad
am eu profiad o weithio ar y rhaglen ac
yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa.
Cawsom weld clipiau o’r rhaglen dros y
blynyddoedd a chipolwg byr o’r gyfres
newydd. Cafodd ychydig o ddisgyblion
y cyfle i gymeryd rhan mewn gweithdy
drama gyda’r cymeriadau. Roeddwn i yn
un o’r rhai lwcus hynny.
Roedd yr actorion yn gyfeillgar ac yn
hwylus, ac wedi rhoi blas i ni o deledu
Cymraeg. Mae’n siwr y bydd llawer
ohonom yn gwylio’r gyfres newydd.
Sara Jones, bl 8
Ymweliad Bardd Plant Cymru
Ar y pedwerydd ar bymtheg o Hydref, fe
gafodd disgyblion blwyddyn 7 y fraint o
gwrdd â Bardd Plant Cymru 2005, sef
Mererid Hopwood. Wedi i ni ymgynnull
yn y neuadd fe adroddodd hi’r hen hanes
Cymreig am Magnws Macsimws a’r her
anturus a wynebai – sef darganfod ble’r
oedd ei gariad yn byw.
Aeth y bardd ymlaen i adrodd hanes
am drysor oedd yn ei meddiant.
Esboniodd sut yr oedd wedi talu’n ddrud
am y trysor yma a’i fod yn un o’r
gwrthrychau mwyaf gwerthfawr sydd
ganddi. Yn wir, fe ddywedodd na fyddai
hi’n cyfnewid y trysor yma am unrhyw
beth yn y byd – heblaw am un peth
arbennig. Ein tasg ni ar gyfer y
prynhawn oedd dyfalu beth oedd y peth

arbennig hwnnw.
Gan fod Mererid wedi ennill y Gadair
a ’ r G or on yn yr E i s t e d d f o d
Genedlaethol, aeth ymlaen i drafod y
pethau sylfaenol hynny sydd eu hangen
mewn barddoniaeth. Dywedodd fod
angen rhythm, odl, cyflythreniad a
ch yn ghanedd ar br ydi a u m ewn
barddoniaeth i greu cerdd dda.
Ar ddiwedd y sesiwn daeth yn ôl at yr
un cwestiwn, sef beth fyddai hi’n fodlon
ei gyfnewid am y trysor? Ar ôl i bawb
feddwl yn galed fe atebodd Siobhan
Brennan yn gywir. Yr ateb syml oedd yr
iaith Gymraeg! Dyma brynhawn difyr
yng nghwmni Bardd Plant Cymru –
prynhawn i’r gofio!
Jâms Powys, bl 7

Noson gyri y 6ed
Cynhaliwyd noson lwyddiannus eto
eleni yn y Bengal Brasserie a chafwyd
gwledd o gyri, poppadoms a bara naan!
Noson gymdeithasol a gwobrau i
aelodau arbennig bl 12 a bl 13 ond gyda
nod amlycach sef codi arian i Apêl y 6ed
i Bobath Cymru. Cwmnïaeth braf a
chodi yn agos i £200 i’r elusen. Diolch i
bawb a ddaeth draw! Byddwn yn dathlu
eto’n fuan gyda bwyd Sineaidd.
Noson Calan Gaeaf bl 7 ac 8
Llond lle o fwganod, ysbrydion a
gwrachod – noson hwyliog ddechrau
Tachwedd i flynyddoedd 7 ac 8 gyda
disgo, gemau a chystadlaethau. Bydd
disgyblion y chweched dosbarth yn
trefnu’r noson er mwyn codi arian
unwaith eto i’r apêl.
Cais am gadair
Cynhelir Eisteddfod Ysgol Plasmawr
ym mis Chwefror yn flynyddol. Bydd yr
Eisteddfod eleni yng Nghanolfan y
Cenhedloedd ar Chwefror 17eg.Hoffa’r
ysgol wneud cais am gadair ar gyfer
gwobrwyo beirdd y dyfodol yn
flynyddol. Cysylltwch â Mrs Burford ar
029 20405499.
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Miri Meithrin
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Cyfarfod Blynyddol
Cynhelir

G

ŵyl Gymraeg i Gaerdydd

Mynychodd
c ynt af

dros

65

Fforwm

Caerdydd.
Ngwesty

o

bobl

gyfarfod

Mudi adau

Mente r

Cynhaliwyd y cyfarfod yng

Lun, Tachwedd y 21ain am 7.30yh.
Bydd yn gyfle i drafod gwaith y Fenter
a

datblygiad

yr

iaith

Gymraeg

yng

Nghaerdydd. Mae’r fenter yn dibynnu ar
gefnogaeth nifer o wirfoddolwyr ac mae

oedd tynnu cymdeithasau a sefydliadau

gwir

Cymraeg yn ogystal ag unigolion at ei

diddordeb

bwriad

o

,

Menter

Ddydd

â’r

Llandaf

Blynyddol

yng Nghlwb y Cameo ar Nos

Iau, Hydref y 13eg. Prif nod y cyfarfod

gilydd

Churchills,

Cyfarfod

Caerdydd

gynnal

g

ŵyl

Gymraeg yng Nghaerdydd y flwyddyn
nesaf.

Cytunwyd
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g

ŵyl

dylid

mynd

i

y

o

bobl

gwaith

i

drwy

allwch

ddod

i’r

cyfarfod

bostiwch

eto

sianlewis@mentercaerdydd.org

mis

Rhagfyr

rhan o’r

Ŵyl

felly

os

fod

yn

Mae croeso mawr i chi ymuno â ni. Os
na

ddiddorol. Fe fydd y fforwm yn cyfarfod

fod yn

gymryd

aelodau o bwyllgor y Fenter.

gefnogi’r

ddechrau

chafwyd

ati

yn

mwy

trafodaeth

hoffech

a

y

angen

Fenter

yna

ond

ffoniwch

neu

am
e-

gyffrous

hon, cysylltwch â Siân yn y swyddfa neu
e-bostiwch
sianlewis@mentercaerdydd.org

Cynlluniau Gofal
Mae’r Fenter wedi bod yn cynnal
Cynlluniau Gofal drwy gyfnod hanner
tymor yn Ysgol Berllan Deg ac Ysgol
Treganna.

Gŵyl Aeaf Caerdydd
Unwaith eto eleni, bydd
Menter Caerdydd yn
cynnal nosweithiau o ganu
carolau Cymraeg yng
Ngŵyl Aeaf Caerdydd. Fe
fydd Côr Godre’r Garth yn
canu ar Nos Iau, Rhagfyr y
1af. Am fanylion pellach
ac am restr lawn o’r
adloniant ewch i
www.mentercaerdydd.org

Nos Lun, Tachwedd 14, 2005

Le Gallois
7.30yh
£12
Fe fydd lluniaeth ysgafn yn
gynwysedig yn y pris

gyda dros 20 mlynedd
o brofiad
Gallu i ymgymryd a gwaith
trydanol i safon BS 7671 a'r
Rheolau Adeiladu: Adran P.
(Cofrestrwyd gyda NICEIC
o dan yr enw Davies Electrical)

Ffoniwch

Caerwyn Davies
ar (029) 20868208
neu 07967 558664
neu (01443) 814443

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

Cysylltwch â
Gwyn Rhys Jones
Gosodwr Cofrestredig Rhif 190209
Dathlu Calan Gaeaf

Noson Blasu Gwin

TRYDANWR

Tŷ Gawlo Isaf,
Cefn Mably. CF3 6LP

yn y Cynlluniau Gofal

07974 80 30 89
Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf
y Fenter yn cael ei gynnal
Nos Sul, Tachwedd y 27ain
yn y Mochyn Du am 8yh. £1
y person.

gosod a symud rheiddiaduron,
adnewyddu boeleri ac
ystafelloedd ymolchi,
diweddaru systemau ac
unedau rheoli, darganfod a
datrys namau mewn
systemau, tystysgrifau
diogelwch
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Newyddion o’r Eglwysi
Ebeneser, Heol Siarl

Tabernacl, Yr Ais

Joseph
Aeth criw mawr o rieni a phlant yr ysgol
Sul ar ddydd Sadwrn 8fed Hydref i gael
cinio yn Pizza Express. Wedi cael ein
gwala a’n gweddill yno fe aethom i gael
gwledd arall yn y New Theatre.
Cawsom fwynhad mawr yn gwylio sioe
Joseph yn cael ei pherfformio’n egniol
ddoniol ar y llwyfan. ‘Roedd hi’n werth
cael bod yno. Diolch o galon i Delyth
am drefnu.

Cwrdd Eglwys Mis Medi.
Yng nghwrdd Eglwys Mis Medi
cadarnhawyd bod yr eglwys yn sefyll yn
gadarn gyda’r safbwynt o beidio â
cheisio cyfaddawdu gyda’r Awdurdod
parthed rheolaeth ar ein mynediad i’r
maes parcio. Cytunwyd ein bod yn
cyflogi cyfreithiwr pan fydd hynny’n
addas a bod angen i’r aelodau nawr
lobïo aelodau’r Cynulliad. Bydd Huw
Thomas ac Eirlys Pritchard Jones yn
cynnig arweiniad i bawb sydd am
gydweithio gyda’r eglwys yn y gwaith
hwn. Bydd angen cefnogaeth aelodau
pob eglwys arall yn y ddinas hefyd. Os
oes diddordeb gennych, cysylltwch â’r
ddau uchod os gwelwch yn dda.

Y Gymdeithas
Cynha li wyd n oson a gori adol y
Gymdeithas ar ddechrau mis Hydref.
‘Roedd y noson o dan ofal y gweinidog
ac fe gafwyd bwyd bys a bawd ac
adloniant. Cafwyd datganiad ardderchog
gan Meilyr Hughes ar y corn Ffrengig a
dwy gân gan Arwel ac Eleri Peleg
Williams. Cafwyd sgets hefyd gyda’r
actorion bydenwog Malcolm, Eilir ac
Alun.
Diolchgarwch
Fe aeth casgliad arian a nwyddau
diolchgarwch yr ysgol Sul eleni tuag at
Apêl Rwmania. Diolch i bawb a
gyfrannodd. Ar fore dydd Sul 2 Hydref
buom yn addoli o dan arweiniad plant yr
ysgol Sul. Cymerwyd rhan gan Lowri
Non, Sara Lewis, Beca Hayes, Daniel
Calan a Catrin Mair. Diolch i Helen a
Delyth am baratoi’r côr plant i ganu.
Cymdeithas y Chwiorydd
Ailgydiodd Cymdeithas y Chwiorydd yn
ei gweithgareddau gyda bore coffi yng
nghartref Arthur a Rosaline Bowen.
Cawsom groeso tywysogaidd ar eu
haelwyd a diolchwn iddynt. Cafwyd
bore hyfryd yn yng nghwmni ein gilydd
yn cymdeithasu sgwrsio a chwerthin.
Cwrdd Pregethu’r Hydref
Y Parch Derwyn Morris Jones oedd ein
pregethwr gwadd yn y cyrddau
pregethu'r Hydref hwn, Cafwyd dwy
oedfa fendithiol dan ei arweiniad wrth
iddo fynd â ni yng nghwrdd y bore ar
dr ywydd Iesu’n ymddangos i ’r
disgyblion ar lan Llyn Tiberiais ar ôl ei
atgyfodiad ac yna yng nghwrdd y nos
anogaeth Paul yn Llyfr y Rhufeiniad i ni
‘arfer ein ffydd trwy nerth yr Ysbryd
Glân’. Ymunodd rhai o aelodau ein
cydeglwysi Cymraeg yn y ddinas â ni
yn y cwrdd nos.

Oedfa’r ifanc
Ar yr ail Sul o Fedi, cynhaliwyd oedfa
arbennig o dan ofal rhai o’n pobl ifanc.
Yn ystod y gwasanaeth hwn, roedd yn
hyfryd cael croesawu Claire a Chris
Blackford a rhannu yn eu hawydd i
gyflwyno Manon, eu hail blentyn ger
bron Duw.
Doethuriaeth.
Rhannwn falchder Gwenallt a Non Rees
a’r teulu ar ddyfarniad o radd doethur i
Ioan gan Goleg Prifysgol Cymru,
Caerdydd. Gwnaeth enw da iddo’i hun
ym myd seicoleg ac roedd ei ymchwil
diweddar yn deilwng o’r radd hon.
Llongyfarchiadau cynnes iawn.

Sul y Beibl.
Ar 23 Hydref eleni roeddem yn
Ebeneser, fel eglwysi ar hyd a lled y
wlad mae’n siŵr, yn dathlu Sul y Beibl.
Dyma, i ni’r Cymry, un o Suliau
pwysicaf yn ein calendr crefyddol a
diwylliannol, oherwydd ei fod yn gyfle i
ddiolch i Dduw am y Beibl yn ein hiaith
ein hunain. Hebddo, pwy a ŵyr, efallai
na fyddem fel cenedl yn bodoli. Fe’n
hanogwyd i ddarllen y Gair gan ei fod
yn ganllaw i fywyd ac yn dangos
gymaint yw cariad Duw tuag atom.
S on i w yd h e f yd a m s e f yd l u
Cymdeithas y Beibl ym 1804 ac am y
gwaith aruthrol sydd wedi’i wneud i
gyfieithu’r Beibl i ieithoedd ein byd.
Mae’r gwaith yn parhau gan fod
cannoedd os nad miloedd o ieithoedd eto
lle nad yw’r Beibl ar gael. Beth am
ym wel d â’u sa fl e gwe, http://
www.biblesociety.com i weld y gwaith
da sy’n cael ei wneud.

Cymdeithas y Chwiorydd.
Mae’r chwiorydd eisoes wedi cychwyn
ar eu rhaglen waith. Yn dilyn y Cwrdd
Cynhaeaf o dan ofal y Gweinidog ar
Hydref y 6ed, aeth criw mawr draw i’r
Marriott ar y 13eg i ddathlu penblwydd
Eirwen Davies, Dianna Owen a Beryl
Hall  y tair wedi cyrraedd 80 oed.
Ymweliad o Lesotho.
Braint yr eglwys oedd rhoi croeso i’r
Parchg John Mokhahlane, llywydd y
corf anghydffurfiol Efengylaidd yn
Lesotho. Mae ei swyddfa ar gampws yr
eglwys sydd wedi gefeillio gyda’r
Tabernacl, ac roedd wrth ei fodd yn ein
cyfarfod.
Bydd Non a Gwenallt Rees yn
gobeithio ymweld â thrigolion Maseru
yn Lesotho rhwng yr 8fed a’r 24ain o
Dachwedd. Wrth gwrs, byddai’n dda
ganddynt pe bai eraill o blith aelodau’r
eglwys yn medru ymuno gyda hwy ar y
daith hon.
Cronfa’r Tabernacl ar gyfer plant
Lesotho.
Ar ail Sadwrn mis Hydref, arweiniodd
Huw Roberts nifer o’m plith ar daith
gerdded saith milltir ar hyd afon Taf, a
hynny er mwyn codi arian i gefnogi’r
gronfa a drefnwyd gennym i dalu am
addysg a hyfforddiant i blant a phobl
ifanc yn ein gefailleglwys yn Lesotho.
Cymdeithas Nos Fawrth.
E i soes cynh al i wyd c yfa r fod ydd
llwyddiannus. Y Gymdeithas drefnodd y
cinio oedd yn dilyn oedfa’r Cynhaeaf
ddechrau Hydref. Yna ar y 18fed o
Hydref, diddanwyd pawb gan aelodau’r
eglwys o dan ofal Marc John Williams
ar y thema “Meibion a Merched y
Mans”.
Noddwyr y Parchg Eirian Wyn.
Roedd yn dda deall i’r Parchg Eirian
Wyn lwyddo yn ei nod o redeg yr
hanner marathon eleni, ac fe wireddwyd
£50 yn y Tabernacl tuag at waith Gofal
Macmillan. Diolch i bawb a gefnogodd
y fenter hon. Tystia Eirian iddo golli
llawer o bwysau yn y fargen!!
Y plant yn casglu er mwyn talu am
ieir yn y Congo.
Wrth i waith yr Ysgol Sul ail ddechrau,
ail lansiwyd ein hawydd i gefnogi’r
ifanc yn y capel wrth iddyn nhw
gyfrannu at y prosiect sy’n rhoi ieir i
deuluoedd tlawd yn y Congo. Mae
Ffion Baker wedi derbyn y cyfrifoldeb o
gasglu, a’i mam yn bugeilio gwaith y
banc. Pe bai’r plant (a’r oedolion) yn
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Minny Street, Caerdydd

Eglwys y Crwys

Capel Bethel, Penarth

Profiad arbennig oedd bod yn bresennol
yn yr Oedfa Gymun Foreol ym mis
Hydref dan arweiniad ein Gweinidog i
dystio i fedydd aelod newydd o’r teulu
ynghyd â derbyn tri o ieuenctid yr
Eglwys yn gyflawn aelodau.

Gwasanaeth Diolchgarwch y Plant
Ganol Hydref fe gynhaliwyd Cyfarfod
Diolchgarwch y Festri. Cymerwyd rhan
gan holl aelodau’r Ysgol Sul dan
gyfarwyddyd gofalus eu hathrawon ac fe
gyflwynodd Mrs Non Owen stori’r Pum
Torth a’r Ddau Bysgodyn. Casglwyd
llawer o nwyddau a bwydydd amrywiol
i’w cyflwyno i fudiad Wallich Clifford.

Mae’r capel wedi bod yn brysur iawn
ers nifer o flynyddoedd bellach. Mae’n
siŵr bod holl ddarllenwyr y Dinesydd
yn gwybod ein bod wedi adeiladu capel
newydd ym Mhenarth ac mae ei drysau
ar agor i bawb. Mae’r aelodaeth yn tyfu
a nifer y plant sy’n mynychu’r Ysgol
Sul hefyd yn cynyddu.

Croesawn Elen Morlais Williams, merch
Rhian a Dafydd Elfyn (Llysfaen) a
chwaer fach Gruffydd, yn gynnes iawn
i’n plith – a braint ychwanegol oedd cael
arweiniad Rhian, gyda chymorth
aelodau’r teulu yn yr Oedfa Gynnar y
Sul canlynol.
Mae Ifan Patchell, Sebastian Pennar a
Catrin Treharne eisoes yn ffyddlon i holl
weithgareddau’r Ysgol Sul a’r Clwb
Ieuenctid, a chroesawn y tri â breichiau
agored wrth eu derbyn yn aelodau.
Hyfryd hefyd yw cael dymuno’n dda i
Huw a Kristen Harries (Treganna) ar
ddyfodiad Bleddyn Jac – ŵyr bach arall
i Margaret a Justin.
Ar nos Sul gyntaf Hydref, aelodau a
chyfeillion Pwyllgor y Gymdeithas fu’n
ein harwain wrth ein bod yn cychwyn
blwyddyn elusennol newydd. Clefyd
Niwronau Motor fydd yn cael ein sylw
am y deuddeg mis nesaf a gofal a
chonsýrn am eraill oedd thema’r
gwasanaeth agoriadol y Gymdeithas.
Gyda chasgliad oedfa hwyrol ein Gŵyl
Bregethu ynghyd â’r oedfa hon yn
gychwyn i’n hymdrechion rym eisoes ar
ein ffordd tuag at ein nod o £2000. Mae
cerddwyr Minny Street hefyd wedi
cyfrannu tuag at yr ymdrech wrth i John
Albert a Tegwen Evans drefnu taith o
gwmpas coedydd Llysfaen gyda chinio
yn eu cartref i ddilyn er budd yr elusen.
Yn dilyn yr Oedfa Agoriadol, mae’r
Gymdeithas bellach yn cyfarfod am yn
ail wythnos ar nos Fawrth. Eisoes
ca fwyd n os wei t h i a u di fyr on d
addysgiadol yng nghwmni’r Athro

casglu darnau 5c, 2c a 1c yn gyson,
byddai modd gwneud cyfraniad
sylweddol at gynhaliaeth ac incwm
llawer o deuluoedd sydd heb ddigon ar
hyn o bryd.
Dosbarth Beiblaidd ar yr aelwyd.
Mae Hugh a Verina Matthews wedi ail
gychwyn ar y Dosbarth Beiblaidd
pythefnosol ar eu haelwyd. Byddant yn
falch i groesawu aelodau newydd i’r
grŵp hwn. Diolchwn iddynt am eu
hynawsedd a’u brwdfrydedd.

Y Chwiorydd a’r Froderfa
Croesawyd Miss Nerys Probert i’r
cyfarfod i sôn am ei gwaith fel
G w e i t h w r a i g G ym u n e d o l yn g
nghanolfan Gristnogol Siloh, Ystrad
Mynach. Yno mae’r capel a gaeodd ei
ddrysau ddiwedd 2002 wedi ail agor fel
canolfan i wasanaethau’r gymdeithas ac
mae’r grwpiau sy’n cyfarfod yno yn
amrywiol dros ben. Enghraifft wych o’r
eglwys yn ymestyn allan at y bobl.
Te Dathlu
Ar ddechrau mis Hydref daeth y
Chwiorydd, Y Froderfa, Y Grŵp
Merched a’r Cylch Cymorth ynghyd i
drefnu gwasanaeth byr a the arbennig i’r
aelodau sydd, oherwydd llesgedd, yn
methu mynychu cyfarfodydd y Sul yn ôl
eu harfer. Arweiniwyd y gwasanaeth
gan y Parch Arthur Wynne Edwards a
chafwyd gwledd wrth y byrddau wedyn.
Roedd yn ddathliad arbennig i Miss
Dinah Jones oedd newydd gyrraedd ei
90 oed.
Teithio
Ynys Wyth oedd cyrchfan y Clwb
Teithio yr hydref hwn. Dyma’r 24ain
trip i’r Clwb ac maent mor boblogaidd
ag erioed. Cafwyd blas arbennig ar y
teithio a’r cymdeithasu fel arfer. Diolch
yn fawr i Aled Evans a’r Seren Arian am
drefnu.

Er i ni ffarwelio â’r parchedig Alan
Pickard a fu ein bugail am chwe blynedd
mae’r fangre yn dal i fyrlymu ac
ychydig o hanesion y bwrlwm hynny
sydd yn y nodiadau hyn.
Bu dechrau gwahanol i weithgareddau’r
Hydref. Cynhaliwyd oedfa bore Medi
25ain yng Nghapel yr Undodiaid, Pen
Rhiw, Sain Ffagan dan arweiniad y
Parch. Owen Llŷr, Capel Minny Street
ac er iddi fwrw roedd y Capel yn llawn
ac ymunodd nifer o grwydriaid Sain
Ffagan â’r oedfa. Cinio wedyn ym
mwyty’r amgueddfa. Ry’ ni yn Bethel
yn joio cymdeithasu.
Cynhaliwyd noson ocsiwn yn ystod
Hydref a chodwyd bron i £1900 ar gyfer
ofynion y Capel a’r Ysgol Sul. Ac ar
Ddydd Gwener 30ain o Fedi agorwyd
Ysgol Feithrin Bethel yn swyddogol gan
Martyn Gwynedd a Maer y Dre  y
Cynghorydd Charles Carren. Roedd Sali
Mali a Super Ted yno hefyd i ymuno yn
yr hwyl. Diolch i blant Ysgol Pen y
Garth am eu cyfraniad cerddorol a hefyd
i blant yr ysgol feithrin am ddiddanu
pawb. Mae’r drysau ar agor ar ysgol yn
mynd o nerth i nerth.
Unwaith

eto

bydd

Capel

Bethel

yn

dechrau cyfnod y Nadolig wrth gynnal
Gwasanaeth Carolau ar y 4ydd o Ragfyr
am 8 o’r gloch y nos, Y Fon. Elonwy
Jones, Casnewydd fydd yn arwain. Bydd

Sioned Davies (Animeiddio’r Mabinogi)
ac Aneurin Jones (Yr Artist a’i Waith),
ac mae rhaglen lawn a diddorol wedi ei
pharatoi dros y misoedd nesaf.
Mae’r Clwb Ieuenctid hefyd wedi ail
gychwyn wedi gwyliau’r haf. Ynghyd
â’r nosweithiau yn y Festri, dan
arweiniad Owain a Lona, mae cyfle o
bryd i’w gilydd i fynd “allan”.
Cynhaliwyd Gwasanaeth Diolchgarwch
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd ym
Minny Street ar Hydref 13 dan arweinid
e i n G w e i n i d o g , O w a i n L l yr .
Diolchgarwch oedd thema Oedfa’r Bore
y Sul dilynol hefyd ac yn ychwanegol at
adnodau’r plant cafwyd adnodau gan
nifer o’r oedolion.

mins peis a choffi i ddilyn.

Bethel Rhiwbeina
Bu dau o'r aelodau mewn ysbytai yn
ddiweddar, Mrs Olwen Davies a Mr Ken
Williams. Dymunir adferiad buan iddyn
nhw.
Llongyfarchiadau i Mrs Angela Parry
Lowther am gwblhau hanner marathon
Caerdydd a hynny mewn amseriad
teilwng iawn. Roedd Angela yn casglu
arian tuag at Ysbyty Great Ormond
Street lle cafodd un o'i phlant driniaeth.
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Salem, Treganna
Bedyddiadau
Llongyfarchiadau i Mali Mair a gafodd
ei bedyddio yn Salem ym mis Hydref,
merch i Lisa a Jeff Jones. Dymunwn yn
dda iddynt fel teulu.
Clwb Llyfrau
Trafodwyd Aberystwyth Mon Amour yn
ystod y mis, gan Malcolm Price.
Cafodd sawl un flas ar y darllen.
Y Gadwyn
Aeth Y Gadwyn i weld perfformiad ein
Theatr Genedlaethol o ‘Hen Rebel’ yn y
Sherman. Cawsom noson ddifyr.
Cydymdeimlo
Rydym yn cydymdeimlo’n fawr ag un
o’n haelodau, Mrs Lun Morse, sydd
wedi colli ei gŵr, Doug. Rydym yn
estyn ein cydymdeimlad llwyr ati a’i
theulu yn eu colled fawr.
Gwasanaeth Diolchgarwch Ysgol
Treganna
Daeth Ysgol Gymraeg Treganna atom
yn ystod y mis i gynnal eu gwasanaeth
diolchgarwch. Roedd yn fendigedig
gweld y capel yn llawn bwrlwm a
brwdfrydedd y plant wrth iddynt
gyflwyno gwasanaeth hyfryd.
Estyniad Salem
Rydym yn falch o ddweud bod
gweithwyr wedi dechrau ar y gwaith o
adeiladu’r estyniad yn Salem, a’r
sylfeini wedi eu gosod eisoes. Y bwriad
yw adeiladu ystafell ychwanegol am fod
y festri bresennol yn rhy fach i’r Ysgol
Sul am fod cymaint o gynnydd yn y
n ifer oedd, adeiladu cegin a
chyfleusterau newydd. Byddant yn
bwrw ati dros y Gaeaf. Rydym yn
gyffrous iawn, ac mae’n wych ein bod
yn teimlo bod yn rhaid i ni ehangu!

TACHWEDD 2005

Sêr yn Sgleinio
Enillodd y band "No Star" o ardal
Wrecsam, cwpan Coroni brwydr y
bandiau 2005 yng Nghlwb Ifor Bach.
Cafwyd ornest rhwng No Star, a
enillodd Brwydr y Bandiau C2 /
Mentrau Iaith Cymru a'r Derwyddon,
enillwyr Brwydr y Bandiau Cymdeithas
yr Iaith 2005.
Cafwyd setiau bywiog gan y ddau
fand, er bod ganddynt arddulliau
gwahanol  No Star yn fwy roc, a'r
Derwyddon yn ffync, a'r ddau yn plesio'r
gynulleidfa ifanc a oedd yn mynychu'r
Clwb. Gorffennwyd y noson gan y band
JAVA a enillodd y cystadlaethau
llynedd. Y beirniaid ar y noson oedd
Owain Schiavone, Bedwyr ap Gwyn ac
Ian Cottrell, a chafwyd adloniant rhwng
y bandiau gan DJ Dafydd Du.
Dywedodd Dai Lloyd, rheolwr
adloniant Cymraeg Clwb Ifor Bach:
"Llongyfarchiadau mawr i No Star, a
hefyd i'r Derwyddon am gael y
gynulleidfa i ddawnsio fel ffyliaid!
Bydd No Star yn cael gwahoddiad yn ôl
i chwarae yn yr un gystadleuaeth pan
fyddent yn ymddangos gydag enillwyr y
cystadlaethau blwyddyn nesa'"

Taith C2 Bandit
yn cyrraedd
Caerdydd
Daeth gwledd o gerddoriaeth i Gaerdydd
ym

mis

Hydref

pan

ddaeth

Taith

C2

daith bedair wythnos sy’n teithio led led
Cymru.
Mae Taith C2 Bandit yn fenter ar y
cyd

rhwng

Bwrdd

yr

Iaith

Gymraeg,

BBC Radio Cymru a S4C i drefnu taith

wlad

fydd

yn

cyrraedd

8,000

o

bobl

ifanc Cymru.
Mae rhai o leisiau ac wynebau mwyaf
cyfarwydd

yn cyflwyno:

Heather Jones
Gwyneth Glyn
Lowri Evans
DJ Lois Dafydd

Radio

Cymru

a

S4C

yn

cyflwyno’r dros 20 o ddigwyddiadau’r
daith

a

Dafydd

Du oedd

yn

cyflwyno

dau o grwpiau mwyaf cyffrous y sin roc
Gymraeg ar hyn o bryd sef Ashokan

a

Poppies yn Ysgol Glantaf.
Cynhaliwyd gweithdy teledu i ryw 30
o ddisgyblion ar yr un pryd
i’r

Nos Iau, Rhagfyr 1af, 2005 8pm
Llawr gwaelod,
Clwb Ifor Bach, Caerdydd

d i s g yb l i o n

i

i roi cyfle

ddysgu

s gi l i a u

cynhyrchu a chyflwyno ym myd teledu
gyda chriw Bandit yn arwain y sesiynau
a dangos beth yn union sy’n digwydd y

£5 / £4 myfyrwyr / £3 aelodau

Pa obaith sy?
Iaith pawb? Pryd? Oes gobaith cael 50%
o’r boblogaeth i siarad Cymraeg erbyn
2050?
Wel, dewch i glywed beth sy gan
Heini Gruffudd i’w ddweud ar y mater!
Nos Sadwrn, 12 Tachwedd, Clwb Golff
Radur – Darlith a Chinio dan nawdd
Cronfa Glyndwr Yr Ysgolion Cymraeg.
Bydd yn noson ddifyr a diddorol.
Croeso i chi ymuno â ni – mae nifer
fach o lefydd ar ôl.
Mae Cronfa Glyndwr yn noddi
ym g yr ch oedd i ddenu m wy o
ddisgyblion i ysgolion Cymraeg. Rydym
yn weithgar ar hyn o bryd yn
nalgylchoedd Ysgol Gyfun Gwyr, Ysgol
Gyfun Llanhari ac Ysgol Gyfun
Gwynllyw – yn cefnogi ymgyrchoedd i
gael mwy o blant i’r ysgolion cynradd
sy’n eu bwydo.
Os am fwy o wybodaeth ynglyn â’r
ymgyrchoedd, gwneud cais am nawdd –
neu am ymuno â ni ar y 12fed, croeso i
chi godi’r ffôn i Bryan James ar 02920
566731.

Bandit yn dod i Ysgol Glantaf yn rhan o

pedair wythnos i grwydro hyd a lled y

ACWSTORAMA

No Star Ennillwyr Cwpan BYB

tu hwnt i’r camera.

Yn priodi cyn bo hir?
Wedi trefnu’r adloniant?
Naddo?
Felly,

Gwasanaethau 007
amdani !

DISGO DWYIEITHOG
ASIANT TWMPATH
SYSTEM SAIN I AREITHIAU
RIG GOLEUO I GRWPIAU BYW

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 2020813812
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt
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Calendr y Dinesydd
Llun, 7 Tachwedd
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yng
Ngwesty Churchills, 7.30 pm. Siaradwr
gwadd: Alun Daniel. Manylion pellach:
Ton y C ou ch ( 2075 3625 neu
ajcouch@yahoo.co.uk).
Mercher, 9 Tachwedd
Cylch Cadwgan. Dr Dylan Foster Evans yn
siarad ar y testun ‘Llyfr Aneirin a Chanu’r
Gododdin’ (gan gynnwys cyfle i weld
llawysgrif Llyfr Aneirin) yn Llyfrgell
Ganol og Caerd ydd am 7.30pm.
Cydnabyddir cefnogaeth yr Academi .
Iau, 10 Tachwedd
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson
yng nghwmni Rhiannon Lloyd yng
Nghlwb Golff Radur am 7.30pm. Croeso
cynnes i bawb, ac yn enwedig i aelodau
newydd.
Sadwrn, 12 Tachwedd
Côr Philharmonig Caerdydd. Cyngerdd:
‘Brethyn Cartref’, yn Neuadd y Brifysgol,
Corbett Rd., am 7.30pm.
Llun, 14 Tachwedd
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
Noson yng nghwmni Mair ac Idwal
Hughes, ‘Hen Seiniau Newydd’, yn festri
Eglwys Minny Street, Cathays, am
7.30pm.
Mawrth, 15 Tachwedd
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan y Prifardd Twm Morys,
‘Gwaith Bardd’, am 7.30 pm. Noson dan
nawdd yr Academi.
Mawrth, 15 Tachwedd
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs
gan Dr Gwen Awbery, ‘Mynwenta’, yn
festri’r Eglwys Annibynnol Gymraeg,
Sgwâr y Brenin, Y Barri am 7.15pm.
Mercher, 16 Tachwedd
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Sgwrs gan
Muriel a Lari Davies a Dewi Thomas ar y
testun ‘Profiadau Iwerddon’, yn Nhŷ’r
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00pm.
Gwener, 18 Tachwedd
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs gan
Maldwyn Thomas (Caernarfon) ar y testun
‘Silff Lyfrau Nain’, yn Ystafell X/0.04,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Noson dan nawdd yr Academi.
Llun, 21 Tachwedd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
Werin yn y Mochyn Du am 8.00pm.
Llun, 21 Tachwedd
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Telescop Faulkes – telescop i ddisgyblion
ysgol.’ Darlith gan Sarah Roberts
(Prifysgol Caerdydd), yn Ystafell G77 ym
Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Iau, 24 Tachwedd
CYFARFOD CYFFREDINOL
BLYNYDDOL Y DINESYDD. Ym
Methel, Maesyderi, Rhiwbina, am 7.30 pm.

Gwener, 25 Tachwedd
Cyngerdd cyntaf Côr Meibion Taf (sef côr
mei bi on C ymr aeg n ewydd yn g
Nghaerdydd, sydd wedi ei sefydlu ers
chwe mis), o dan arweiniad Rob Nicholls
yng Nghapel y Tabernacl, Yr Ais,
Caerdydd. Unawdwyr: Iona Jones ac Aled
Hall. Cyflwynydd: Hywel Gwynfryn.
Tocynnau yn £5 (£3 gostyngiadau) i’w cael
gan aelodau’r côr ac wrth y drws.
Mawrth, 29 Tachwedd

Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Rhaglen deyrnged i nodi
canmlwyddiant geni’r llenor Glyn Jones
gyda Huw Ethall, Rhiannon Evans,
Rhiannon Gregory ac Ann Saer, am
7.30pm.
Iau, 1 Rhagfyr
Darlith gan Dr Noel Gibbard ar y testun ‘
Llaw Duw yn Llydaw: Caradog Jones a’r
Genhadaeth yn Llydaw’, yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, am 7.30pm. Croeso cynnes i
bawb.
Sadwrn, 3 Rhagfyr
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Yn
cynnwys sgwrs gan Lynne Davies ar
garolau plygain. Croeso cynnes i bawb.
Llun, 5 Rhagfyr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills, 7.30pm. Siaradwr
gwadd: Gareth Miles. Manylion pellach:
Ton y C ou ch (20 75 36 25 n eu
ajcouch@yahoo.co).
Llun, 5 Rhagfyr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
Gwasanaeth Carolau, yn festri Capel y
Methodistiaid Saesneg, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm.
Mercher, 7 Rhagfyr
Cymrodorion Caerdydd. Rita Williams,
Abergwaun, yn trafod ‘Dylanwad
Llenyddiaeth Cymru ar Lydaw’, ym
Methel, Maesyderi, Rhiwbina am 7.15 pm.
Noson dan nawdd yr Academi.
Mercher, 7 Rhagfyr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
Sgwrs gan Lowri Davies, Caerdydd,
‘Gwaith Serameg’, yn festri Capel y
Methodistiaid Saesneg, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm.
Llun, 12 Rhagfyr
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. Cinio
Nadolig, yn festri Eglwys Minny Street,
Cathays, am 1.00pm.
Llun, 12 Rhagfyr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
Darlith gan Dr Richard Greville
(Cymdeithas y Diwydiant Fferyllol
Prydeinig, Cangen Cymru), yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm.
Croeso i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’
gwyddonol.
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Ar y Silff Lyfrau
Alun yr Arth eto
Mae'r Lolfa newydd gyhoeddi stori
newydd am Alun yr Arth. Y tro yma
mae'r arth direidus yn troi'n fôrleidr.
Morgan Tomos, cynrychiolydd Y Lolfa
yw awdur y stori a fe hefyd sydd wedi
darlunio'r lluniau a chreu'r cymeriadau.
Alun yr Arth y Môrleidr
yw’r
chweched gyfrol yn y gyfres o lyfrau
stori a llun i blant bach a £2.95 yw’r
pris.
Cofio Arwyr O Fyd Y Bêl Gron
Rush, Ratcliffe a Horne, Owen a Speed
– cyfoeth o dalent anhygoel o fyd y bêl
gron, ac enwau sy’n ennill eu plwy
ymysg oriel enwogion y gamp mewn
llyfr newydd.
O ddarllen Pêldroedwyr Sir y Fflint
gan Steven Jones, gellir tybio fod Sir y
Fflint gyda’r gorau am gynhyrchu gallu
aruthrol ym myd y bêl. Yn wir mae’n
debyg fod y sir hon sy’n hofran ar y ffin
rhwng Cymru a Lloegr, wedi cynhyrchu
mwy o bêldroedwyr ar gyfartaledd, nag
unrhyw sir arall yng Nghymru, nag yn
wir, ym Mhrydain.
Cyfl wyna’r gyfrol chwaraewyr
diweddar yn ogystal â rhai o hen
ffefrynnau sydd hwyrach yn anos i’w
dwyn i gof bellach. Mae’r llyfr ar gael
m ewn si opa u ll yfr a u n eu o
www.gwales.com am £5.50.

Mawrth, 13 Rhagfyr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. ‘Sain, Cerdd a Chân.’ Noson i
ddathlu’r Adfent yng nghwmni Eilonwy
Jones a phobl ifainc yr Eglwys, am
7.30pm.
Mawrth, 13 Rhagfyr
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson
Nadoligaidd, yn festri’r Eglwys
Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y
Barri am 7.15pm.
Mercher, 21 Rhagfyr
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Parti Nadolig,
fideo a lluniaeth, yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.00pm.
Sadwrn, 24 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Gwylnos
dan ofal Gwenda a Rhys Morgan ym
Methel, Maesyderi am 11.00pm.
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: www.echlysur.com

Y DINESYDD
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Chwaraeon
Caerdydd
yn
cyrraedd
pob rhan …

TACHWEDD 2005

Nadolig Llawen
yn y Castell

Wrth i Gaerdydd paratoi i
groesawu gêm derfynol
Cwpan Heineken ym mis
Mai 2006 mae staff
datblygu chwaraeon Cyngor Caerdydd
wedi dewis tîm o bobl ifanc i
gynrychioli’r brifddinas yn y trefi hynny
sydd yn yr un grŵp â’r Gleision sef
Leeds, Perpignan and Calvisano.
Yn ogystal â hybu Caerdydd fel dinas
bydd y tîm yn chwarae gêm o rygbi
TAG yn erbyn tîm lleol yn ystod yr
egwyl ym mhob un o gêmau’r Gleision
yn rownd agoriadol y gystadleuaeth.
Dywedodd Chris Ower, Swyddog
Datblygu Chwaraeon Caerdydd i’r
Gleision: “Mae TAG yn ffordd arbennig
i helpu pobl ifanc Ewrop i uno drwy
chwarae rygbi yn ogystal â bod yn gyfle
i h ys bys e bu’r ffa i t h m a i yn g
Nghaerdydd bydd gêm derfynol Cwpan
Heineken.”

Yn ôl oherwydd diddordeb mawr, mae
Teithiau Nadolig Fict oraidd yn
dychwelyd i Gastell Caerdydd am 6
noson ym mis Rhagfyr.
Bydd
ymwelwyr yn cael y cyfle i weld rhandai
ysblennydd y Castell wedi eu haddurno
ar gyfer y Nadolig â goleuadau
cannwyll.
Ar ddiwedd y daith, gall plant
gyfarfod Siôn Corn yn y neuadd fynedfa
a chael anrhegion.
Gall yr holl
ymwelwyr fwynhau gwin cynnes a
tharten Nadolig, gwrando ar garolau
Nadolig a thynnu eu llun gyda Siôn
Corn fel rhan o’u hymweliad.
Mae Teithiau Nadolig ar gael ar 10,
11,

12,

17,

18

a

19

Rhagfyr

2005,

o

4.45pm. Oedolion £9. Plant £6
Mae’r digwyddiad hwn yn boblogaidd,
felly

byddai’n

archebu

eu

ddoeth

llefydd

yn

i

ymwelwyr

gynnar.

Am

wybodaeth bellach, ffoniwch 029 2087
8100, neu www.cardiffcastle.com .

Tŷ i’w Rentu
Tŷ 34 ystafell wely wedi ei
adnewyddu yn llwyr yn Stryd Clydach,
Grangetown. Cegin, ystafell ymolchi a
charpedi newydd sbon.
Ffoniwch: 07866 753308

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 ar ystod
eang o gyrsiau Cymraeg i Oedolion yng Nghaerdydd a’r Fro.
Rydym yn chwilio’n benodol am:
diwtoriaid a all ddysgu ar gyrsiau yn ystod y boreau yn arbennig
diwtoriaid sydd â’r gallu i gyflenwi funud olaf yn achlysurol
diwtoriaid ar lefel gloywi ar gyfer dysgwyr rhugl
Os teimlwch chi y gallwch chi ein helpu gydag un neu ragor o’r rhain
cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ar (029) 2087 4710, neu anfonwch
ebost atom: canolfan@caerdydd.ac.uk

