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Dyfrig y Ddraig ar y brig

Ar ôl i warws “Aardman Animations”
ym Mryste losgi i’r llawr, penderfynwyd
cael cystadleuaeth ar raglen deledu
“Richard & Judy” yn gwahodd gwylwyr
i ddanfon eu modelau gwreiddiol i
mewn i’r rhaglen i weld pwy allai greu y
“Wallace & Gromit” nesaf. Y wobr i’r
ennillydd fyddai £1,000.
Cafodd Emyr Jones, Ysgol Glantaf, ei
annog gan ffrind ysgol i roi cynnig arni.
Roedd Emyr wedi ennill yn y
gystadleuaeth Gwaith Creadigol 3D
blwyddyn 7 & 8 yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd eleni. Dyfrig y
Ddraig oedd cynnig Emyr.
Dewi sodd y bei rn ia d, Merl in
Chessingham, un o brif animeiddwyr
“Aardman Animations”, y tri model
gorau allan o filoedd o fodelau a
dderbyniwyd. Roedd Dyfrig yn un
ohonynt! Pleidlais gwylwyr y rhaglen a
fyddai’n penderfynu pa un o’r tri a
ddeuai i’r brig.
Derbyniwyd miloedd o bleidleisiau
gan gefnogwyr y tri ymgeisydd a Dyfrig
y Ddraig a ddaeth yn fuddugol wedi
ennill ychydig dros gant yn fwy o
bleidleisiau na’r ddau arall ar y rhestr
fer. Carai Emyr ddiolch yn fawr iawn i
bob un o’r cefnogwyr a bleidleisiodd.

Dyma un o'r Cymry Enwog,
y delynores adnabyddus Catrin Finch
yn mwynhau'r llyfr yng nghwmni
darllenwr brwd arall.

Emyr Jones

Gwaith Creadigol Emyr
yn Eisteddfod yr Urdd
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Treftadaeth y Loteri mae Eleri Griffiths

Pwy ddododd gwm cnoi o dan nodau'r
piano a phwy oedd yn arfer glanhau
carafannau er mwyn cael arian i fynd i'r
coleg?
Cewch yr atebion yn y gyfres
ddiweddaraf o lyfrau am 'Gymry
Enwog'. Set o bum llyfr lliwllawn yw
'Cymry Enwog' sy'n olrhain hanes pump
o Gymry adnabyddus mewn amryw o
feysydd gwahanol  cerddoriaeth,
chwaraeon a byd y teledu. Dyma'r ail
gyfres o adnoddau addysgol ar gyfer
disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a 4 sy'n
cael rhywfaint o anhawster gyda darllen.
Mae'r gyfres yn addas hefyd ar gyfer
darllenwyr brwd yng Nghyfnod
Allweddol 2.
Roedd y gyfres gyntaf yn dilyn
bywydau a gyrfaoedd Jonathan Davies,
John Hartson, Cerys Matthews, Siân

o Fentrau Morgannwg Gwent wedi bod
yn holi rhai o aelodau Aelwyd Hamdden
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Caerdydd am eu hatgofion am y ddinas
a’r defnydd o’r Gymraeg.
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Aelwyd yn ei anterth, llawer yn sôn am
y brwydro i ddatblygu addysg Gymraeg
ac yn falch i glywed Cymraeg yn ôl ar y
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Rhoddwyd statws dinas i Gaerdydd
ar 28 Hydref 1905.
Ar 20 Rhagfyr 1955 cyhoeddwyd
mai Caerdydd yw prif‐ddinas Cymru.
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Union ganrif wedi diwygiad rhyfeddol
Evan Roberts a ysgubodd Gymru yn
190405 cyhoeddir arolwg newydd o
sefyllfa capeli anghydffurfiol yng
Nghymru heddiw. Yn y llyfr Capeli
Cymru a gyhoeddir gan Y Lolfa
dangosir sefyllfa bresennol aelodaeth
rhai o gapeli mwyaf arwyddocaol
Cymru.
Er bod dirywiad amlwg, a phryder am
ddyfodol nifer o fawr o gapeli Cymru,
mae’r awdur yn gweld arwyddion
cadarnhaol a llwyddiant rhai ardaloedd i
ffynnu ac addasu yn wyneb y lleihad yn
yr aelodaeth:
“Mae’r capeli yn rhan eithriadol
bwysig o’n treftadaeth sy’n cael ei
ddiystyru gan y wasg yn aml iawn fel
ystrydeb sy’n rhan o’r gorffennol, ond
mae yna frwdfrydedd arbennig mewn
llawer iawn o’n capeli a llwyddiant i
addasu i’r oes fodern.”
Dengys y gyfrol sut yr unwyd capeli
mewn sawl man i ddatblygu canolfannau
bywiog a gweithgar. Mae Capel y Porth,
Porthmadog yn enghraifft o gapel

CALENDR

newydd sbon a sefydlwyd wedi uno
capeli Tabernacl a’r Garth – ac mae yno
dros 300 o aelodau. Gwelir yng
Nghaerdydd ffyniant rhyfeddol i sawl
capel, yn cynnwys capel Salem yn
Nhreganna sy’n llwyddo i gynyddu
aelodaeth o flwyddyn, ac sydd yn ôl y
gweinidog yn “gryfach heddiw nac
erioed”.
Yn y gyfrol Capeli Cymru rhoddir
sylw i 111 o gapeli Cymraeg, yn
cynnwys nifer o’r rhai enwocaf fel capel
Evan Roberts ym Mlaenannerch, capel
Soar y Mynydd a chapel Gwynfil,
Llangeitho. Ceir braslun o hanes pob
capel, y gweinidogion a manylion am yr
aelodaeth bresennol gan gofnodi sut
oedd sefyllfa’r capeli ar 1 Ionawr 2004.
Daw Huw Owen o Cross Hands ond
mae bellach yn byw yn Aberystwyth.
Bu’n geidwad Darluniau Mapiau
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ond mae
bellach wedi ymddeol ac yn weithgar
gyda’r gymdeithas Capel.
Capeli Cymru £14.95
Cyhoeddir gan Y Lolfa
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Lloyd a Rhys Ifans. Ymysg yr enwogion
yn y gyfres hon mae dwy â chysylltiad
ag ardal Y Dinesydd. Mae'r delynores
Catrin Finch, sydd bellach yn byw yng
Ngwaelod y Garth, yn adnabyddus dros
y byd ond wyddoch chi fod ganddi fag
llaw siâp tebot? Ganwyd yr athletwraig
Tanni GreyThompson yng Nghaerdydd
a chewch ei hanes yn cwrdd â'r frenhines
yn gwisgo rhywbeth anarferol iawn!
Yn cadw cwmni iddynt mae'r
newyddiadurwr Huw Edwards, y canwr
poblogaidd o Fôn, Aled Jones a'r
darlledwr a'r eisteddfodwr pybyr Ray
Gravell.
Mae pob llyfr yn llawn o wybodaeth a
lluniau fydd yn cadw diddordeb y
darllenydd. Mae'r iaith yn glir a syml
gyda dewis o destunau i ennyn
diddordeb bechgyn a merched ac i'w
hysgogi i wella eu sgiliau darllen.
Ysgrifennwyd y gyfres gan ddau sy'n
brofiadol yn y maes, Bryn Evans a Cen
Williams. Cyhoeddir 'Cymry Enwog'
gan Wasg APCC (UWIC).
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Gwasg APCC, Heol Cyncoed, Caerdydd
CF23 6DX. Ffôn: 02920416515
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Ysgol y
Wern
Ar ddechrau 2005 cafodd Ysgol y Wern
wahoddiad i fod yn rhan o brosiect
cyffrous iawn gyda Theatr y Glôb yn
Llundain.
Enw’r prosiect oedd ‘There’s Magic in
the Web’, ac roedd y gwaith yn seiliedig
ar ddrama Othello. Cafodd un o’r staff
gyfle i fynd i Lundain i dderbyn
hyfforddiant ac fe ddaeth criw o’r
actorion i’r ysgol i berfformio’r ddrama
i Flwyddyn 6. Yn dilyn hyn gofynnwyd
i’r plant ddylunio dwy hances, un yn
cynnwys patrymau Islamaidd ac un arall
yn cynnwys patrymau o’n traddodiad
lleol a delweddau’n cynrychioli
heddwch.
Roedd ysgolion o dros Brydain a
thramor yn rhan o’r prosiect, gan
gynnwys chwe ysgol o Gaerdydd.
Gofynnwyd i bob ysgol ddanfon 5
dyluniad i Lundain lle dewiswyd 2 o
bob dinas i gael eu brodweithio a’u
harddangos yn ystod mis Tachwedd yn y
Glôb. Derbyniodd y Glôb 300 o
ddyluniadau o Brydain yn unig a
chawsom newyddion da yn ddiweddar
fod dyluniad o waith un o ddisgyblion
Ysgol y Wern sef Emily Bowen wedi ei
ddewis fel un o’r enillwyr. Da iawn ti
Emily. Mae ei gwaith hi nawr yn cael ei
arddangos yn y Glôb.
Yn dilyn cais gan Mrs Julie Morgan AS
gofynn wyd i ysgoli on Gogl edd
Caerdydd ddylunio carden Nadolig ar
gyfer Mrs Morgan. Dewisodd Mrs
Morgan garden a ddyluniodd Catrin
Davies Blwyddyn 6. Bydd y garden
nawr yn cael ei hargraffu ac yn cael ei
danfon gan Mrs Morgan at y cannoedd
sydd ar ei rhestr cardiau Nadolig.
Derbyniodd Elen Roberts (disgybl
Blwyddyn 4) newyddion ardderchog yn
ddiweddar. Cafodd ei dewis i chwarae’r
bas dwbl i’r Gerddorfa Blant Prydeinig.
Cerddorfa yw hon ar gyfer plant rhwng
7 ac 11 mlwydd oed. Mae 2006 yn
mynd i fod yn brysur iawn i Elen.
Cynhelir cwrs i’r aelodau yn Swydd
Efrog ym mis Gorffennaf ac o fis
Ionawr ymlaen mi fydd plant o Gymru a
De Lloegr yn cwrdd unwaith y mis yn
Western Super Mare. Tipyn o gamp! Da
iawn ti Elen.
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Cwis Cenedlaethol
Merched y Wawr
Bu erioed y fath gystadlu yn y Cwis
Hwyl Cenedlaethol a gynhaliwyd yn
Neuadd y Gymuned, Park Road, Radur
ar nos Wener, Tachwedd 11eg. Daeth
cynrychiolwyr o’r un ar ddeg cangen
sydd yn Rhanbarth De ddwyrain
Morgannwg i lenwi 16 o fyrddau ar
gyfer y Cwis blynyddol. Yn y Cwis
rhanbarthol daeth Bro Radur (2) yn
gyntaf gyda 501/2 o farciau a changen Y
Garth yn gydradd ail gyda changen Pen
ybont efo 491/2 o farciau.
Am 10:15 y noson honno cyhoeddwyd
mai Pencader a Gorseinon oedd yr
enillwyr terfynol gyda Llanuwchllyn yn
ail ac yn drydydd roedd Cangen Bro
Radur (2). Llongyfarchiadau calonnog
iddynt a diolch i Mrs Brenda Jones,
Radur, am drefnu popeth mor fanwl, a
hynny yn cynnwys y bwffe a gawsom ar
y diwedd.
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Côr Meibion Taf
Cafodd pawb a ddaeth i gyngerdd cyntaf
Côr Meibion Taf yng Nghapel y
Tabernacl yr Ais ar 25 Tachwedd noson
i’w chofio.
Ffurfiwyd y côr eleni gan Robert
Nichols yr organydd, cyfeilydd a’r
cerddor dawnus. Roedd tua 40 o leisiau
yn y côr a swynwyd y gynulleidfa gan y
môr o ganu cynhyrfus.
Cyflwynwyd yr eitemau gan Hywel
Gwynfryn gyda Janice Ball wrth yr
organ a Marged Jones a Lowri Evans yn
cyfeilio wrth y piano. Cafwyd canu
gwefreiddiol gan yr unawdydd, Iona
Jones, Llandaf. Methodd yr unawdydd
arall, sef Aled Hall, a chyrraedd
oherwydd yr eira.
Mae’r côr yn chwilio am fwy o
gantorion. Mae croeso cynnes i chi yn yr
ymarferion bob nos Sul am 7.30 yn
festri Tabernacl yr Ais.

Merched y Wawr
Cangen Bro Radur
Tachwedd 2il. Braf gweld cymaint wedi
dod ynghyd i wrando ar gynrychiolydd y
De yn rhoi sgwrs i ni ar Gwmni Sain.
Croesawyd pawb gan gynnwys aelodau
newydd yn ogystal â gwahoddedigion o
ganghennau eraill sef Caerdydd, a’r
Barri gan lywydd cangen Radur,
Rhiannon A . Evans.
Cydymdeimlwyd â Brenda Jones a
gollodd chwaer ac Eleanor Jones a
gollodd mam. Trafodwyd swyddi
cenedlaethol sydd eu hangen ar gyfer
Medi 2006.
Wedi cwblhau’r busnes cyflwynwyd
Mrs Lilian Bevan o Dre Ioan
Caerfyrddin i ni a daeth gyda digonedd
o gynyrchiadau amrywiol gan Sain gan
roi cyfle i ni eu prynu. Rhoddodd Lilian
ddarlun da iawn o’r ffordd y mae’r
Cwmni a sefydlwyd yn nhŷ Pencader,
Caerdydd gan Dafydd Iwan, Huw Jones
a Brian Morgan Edwards wedi tyfu.
Erbyn heddiw mae’r cwmni yn cyflogi
35 o bobl ac mae ganddynt stiwdio
recordio 56 sianel a siopau yn
Llandudno a Chaernarfon. Mae Uned
i’w chael ym Mhenygroes ac y mae’r
fasnach yn ymestyn i Ewrop ac
America. Diddorol nodi mai Aled Ifan,
sef mab un o’n haelodau yn Radur, Y
Parch Catrin Roberts, yw rheolwr uned
o Gwmni Sain, ‘Rasal’ sydd yn arbenigo

Tîm Radur (2) yn y Cwis Cenedlaethol
o’r chwith: Rhiannon Evans, Eirlys T J
Davies, Eleanor Jones a Maurin Hurley

Swyddogion gweithgar y Rhanbarth
o’r chwith: Catherine Thomas,
Gillian Griffiths, Brenda Jones a Sally
Hughes (Llywydd).

ar gyfer yr ifanc. Diolchwyd yn gynnes
am noson dda a hwyliog ac i Eleri Jones
am drefnu paned ar y diwedd.
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Taith i Lesotho
Rydw i’n berson lwcus iawn. Cefais
gynnig i fynd am 10 diwrnod i Lesotho
yn Ne Affrica, a neidiais ar y cyfle.
Gwlad fechan annibynnol yng nghanol
tir De Affrica yw Lesotho, ac mae
Cymru wedi cyfeillio gyda’r wlad ers 25
mlynedd drwy’r elusen Dolen Cymru.
Erbyn hyn mae nifer o ysgolion,
eglwysi, capeli a phrifysgolion wedi
cyfeillio gyda eu ‘counterpart’ yn
Lesotho. Dyna oedd fy mhwrpas i fynd
i Lesotho. Cyfeillio Ysgol Y Berllan
Deg, Caerdydd, gyda St. Paul’s Catholic
School yn ButheButha.
Es i gyda 8 o athrawon eraill o Gymru
i Lesotho dros wyliau hanner tymor yr
Hydref. Roedden ni’n gymysgedd o
athrawon o Gaerdydd, Caerffili a
Gorllewin Cymru.
Roedd pob un
ohonom yn cyfeillio gydag ysgol
wahanol ac yn edrych ymlaen at yr holl
brofiadau y bydden ni yn eu cael.
Am wythnos gyfan bues i’n byw
gyda’r brifathrawes, Memoleloka a’i
theulu croesawgar. Roedd yn rhaid i mi
wneud popeth fel nhw; ymolchi yn y
bore gyda bwced mawr, defnyddio
bwced llai fel tŷ bach unwaith yr oedd
hi’n tywyllu ac i waelod yr ardd i’r tŷ
bach yn ystod y diwrnod (a’i rhannu
gyda llygod mawr!!). Roeddwn i yn
ddigon ffodus i gael trydan yn y tŷ yr
oeddwn i’n aros ynddo, ac felly roedd
teledu i’n diddanu ni  nid oedd neb yn
mynd allan unwaith yr oedd hi’n nosi.
Y broblem fwyaf yn ystod yr wythnos
oedd y bwyd. Roeddent eisiau rhoi
croeso mawr i mi a fy mwydo ddigon
ond roedd eu bwyd yn fwyd trwm a hallt
ac roeddwn i’n cael trafferth ei stumogi.
Papya oedd y broblem fwyaf, rhyw fath
o garbohydrates sych iawn ac roedd
diogon ohono ar fy mhlât bob tro.
Ar y dydd Sul cefais fy nghyflwyno i
gynulleidfa yr Eglwys Gatholig a chael
y pleser o wasanaeth 5 awr. Dipyn
hirach na gwasanaethau capel yr
Annibynwyr! Ar y dydd Llun cefais

Fi yn dysgu fy ngwers am Gymru!

Ceri gyda’r Brifathrawes,
Memoleloko

Un o ddosbarthiadau hynaf ysgol St. Paul’s
yn ButheButha.

fynd i’r ysgol i gyfarfod â’r 23 o
athrawon a’r 1,200 o ddisgyblion.
Roeddynt wedi rhoi’r enw Sesotho i mi
cyn i mi gyrraedd  Retabille Paul
(Retabille  rydyn ni’n hapus, Paul
enw’r ysgol). Roeddynt wrth eu boddau
gyda’r anrhegion o bosteri, beiros, Mr
Urdd a 7 pêl a roddwyd fel anrheg gan
staff Ysgol y Berllan Deg i’r ysgol. Ers
6 mlynedd mae addysg ysgolion
cynradd am ddim ac mae’r ysgol yn cael
llyfrau gan y llywodraeth ac mae pob un
plentyn yn cael cinio ysgol. Dywedodd
yr athrawon eu hunain y byddai nifer o’r
disgyblion yn cyrraedd yr ysgol heb
lyfrau neu feiro ond bob tro gyda’u
tuniau bwyd. Yn aml, cinio ysgol
byddai’r unig bryd y byddent yn ei gael.
Er bod plant yn cychwyn ysgol yn 6
oed, ac felly i fod i orffen addysg
cynradd erbyn yr amser y byddant yn 12
oed, roedd nifer o ddisgyblion tua 15 i
18 mlwydd oed. Byddai addysg ysgol
uwchradd yn costio iddynt.
Cefais arsylwi nifer o wersi o bob
oedran. Roedden nhw’n defnyddio
llawer ar ailadrodd, ond gyda dros 60
ym mhob dosbarth a phrin le i bob un
eistedd heb sôn am gael bwrdd i bwyso
arno, doedd dim rhyfedd. Yn lle ein
byrddau gwyn rhyngweithiol roedd
bwrdd gwyrdd a sialc ac yn lle teganau
fel lego i ddysgu cyfri roeddynt yn
defnyddio topiau poteli cwrw neu focsys
‘matches’. Er bod ganddyn nhw gyn
lleied, roedd yr ymddygiad o fewn y
dosbarthiadau yn wych. Defnyddiai’r
athrawon ffon i daro’r disgyblion neu i
gadw eu diddordeb oherwydd y
niferoedd yn y dosbarth, ond ni welais
unrhyw angen i ddefnyddio’r ffon.
Ar ddiwedd y dydd Mawrth cefais
gyfle i ddysgu gwers i 90 o ddisgyblion
hynaf yr ysgol. Dangosais nifer o luniau
o Gymru a Chaerdydd ac roeddynt wedi
rhyfeddu bod gennym ni gymaint.
Diwrnod trip oedd dydd Mercher.
Aeth 4 o athrawon a fi i fyny mynydd,

ac roeddwn i ar y copa erbyn 8 y bore
(rydw i dal yn fy ngwely’r amser yna fel
arfer!). Gyrrwyd y disgyblion i gyd
adref am 10.30yb er mwyn i’r athrawon
eraill i gyd gael ymuno â mi a mynd ar
drip a chael treulio amser gyda fi.
Aethom i weld cronfa ddŵr y wlad
(maen nhw’n falch iawn o hwn gan ei
fod yn dod ag arian i mewn i Lesotho)
ac yna amgueddfa. Roeddwn i’n
teimlo’n euog iawn pan y bu i nifer o’r
athrawon droi yn ôl o’r amgueddfa gan
ddweud ei fod yn rhy ddrud i fynd i
mewn. Costiai 15 Maloti sydd tua £1.50
i fynd i mewn i’r amgueddfa.
Diwrnod traddodiadol oedd y diwrnod
olaf yn yr ysgol, gyda nifer o
ddawnsfeydd traddodiadol wedi cael eu
dawnsio gan ddisgyblion yr ysgol.
Daeth nifer o rieni yr ysgol â bwyd
traddodiadol i mewn i ni gael ei flasu.
Cefais fy nghyflwyno gyda blanced, het
Lesotho a sandalau gan yr ysgol, pethau
a fyddai wedi costio mwy na chyflog
mis un athro. Cefais nifer o anrhegion
eraill gan bobl y pentref, a oedd wrth eu
bodd bod person gwyn o Brydain (gwlad
gyfoethog) wedi dod i aros i’w pentref
nhw.
Mae’r Basotho’s yn bobl gyfeillgar a
charedig iawn. Nid oedd ganddyn nhw
lawer, ond roeddynt yn cael gymaint o
bleser o roi. Er eu bod nhw yn gweld y

Wedi cael fy nghyflwyno gyda’r
anrhegion - blanced, het Lesotho a
sandalau allan o gynffon ceffyl.
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Cofiant Gwynfor:
“Campwaith”
Disgrifiwyd cofiant newydd i
Gwynfor Evans a gyhoeddir wythnos
nesa fel “campwaith” gan un o
awdurdodau pennaf gwleidyddiaeth
Cymru, Dr Richard Wyn Jones.
Dywed y darlithydd fod cyhoeddi
Gwynfor: Rhag Pob Brad “yn
ddigwyddiad o bwys hanesyddiaethol
a llenyddol… gan roi darlun sy'n
gytbwys tra'n finiog” o un o
wleidyddion Cymreig pwysica’r
Ugeinfed Ganrif.
Awdur y cofiant yw Rhys Evans,
newyddiadurwr gyda’r BBC sydd wedi
gwei t hi o a m da ir bl yn edd yn
ymchwilio’n ddyfal i fywyd Gwynfor
Evans, a fu farw’n gynharach eleni. Yn
ôl yr awdur ei fwriad oedd rhoi darlun
teg a chyflawn o fywyd Gwynfor: “Dwi
wedi ei gwneud yn glir o’r dechrau’n
deg, mai cofiant am Gwynfor oedd hwn
ac nid cofiant i Gwynfor. Fuodd e
erioed yn fwriad gen i fynd ati’n
fwriadol i bardduo Gwynfor, ond ar y
llaw arall dwi o’r farn bod darlunio
cryfderau a gwendidau rhywun, yn aml
yn gwneud mwy o gymwynas ac yn
decach â rhywun na chynnig buchedd
sant. Yn y bôn, mae Gwynfor yn rhy
bwysig o beth tipyn i fod yn eicon.”
Yn ôl y beirniaid does dim amheuaeth
i’r awdur lwyddo yn ei fwriad. Meddai
Vaughan Roderick, Golygydd Materion
Cymreig BBC Cymru: “Heb os, hwn
yw’r bywgraffiad gwleidyddol gorau i
mi ddarllen mewn unrhyw iaith… fe
fydd y llyfr yn haeddu ei le ar silffoedd
unrhyw un sy’n ymddiddori mewn
gwleidyddiaeth a hanes Cymru.” Cred

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

Gwasanaethau 007
amdani !
awdur Hanes Cymru, Dr John Davies,
fod y gyfrol “yn garreg filltir bwysig yn
hanesyddiaeth Cymru. Ceir cronicl o
hanes y genedl dros drigain mlynedd a
mwy yn y gyfrol... camp neilltuol
iawn.”
Lanswyd Gwynfor: Rhag Pob Brad a
gyhoeddir gan Y Lolfa yn y Pier Head,
Caerdydd ar 9 Tachwedd ac yna yn y
Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar
17 Tachwedd, lle’r oedd yr awdur yn
trafod ei gyfrol ac yn arwyddo copïau.
Mae’r llyfr yn 604 tudalen clawr caled
ac yn cynnwys 64 tud. o luniau.
Gwynfor: Rhag Pob Brad
Gan Rhys Evans
Y Lolfa, £24.95

Taith i Lesotho
(parhad)
cyfoeth a'r manteision sydd gennym ni
yma yng Nghymru, mae ganddyn nhw
rhai pethau yr ydym ni yn brysur eu
colli yn y wlad yma erbyn hyn;
cymdeithas glos a pharch at bobl eraill.
Cefais un o wythnosau gorau fy
mywyd yn byw yng nghanol y bobl
gyfeillgar, ddiffws. Roedd yn brofiad
ardderchog a byddwn i’n awgrymu i
unrhyw un arall sy’n cael cynnig i fynd
i neidio ar y cyfle hefyd.
Bydd Memoleloko yn dod draw i
Gymru mis Ionawr 2006, er mwyn dod
i arsylwi yn ein hysgol ni. Rydym yn
edrych ymlaen at ei chroesawu i
Gymru.
Ceri Grisdale

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

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

Cysylltwch â
Gwyn Rhys Jones
Gosodwr Cofrestredig Rhif 190209

Tŷ Gawlo Isaf,
Cefn Mably. CF3 6LP

07974 80 30 89

Disgybl yn defnyddio top poteli
cwrw i ddysgu cyfri

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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Ysgol
y Berllan Deg
Yn ystod mis Hydref dathlodd yr ysgol
Wythnos Fathemateg Cenedlaethol.
Ymwelodd blynyddoedd 3 i 6 â
Stadiwm y Mileniwm ar gyfer gwneud
gwaith ymchwil Mathemategol. Aeth
Blynyddoedd 1 a 2 i Barc y Rhath, er
mwyn gwn eud pr oblemau
Mathemategol bob dydd. Cwblhawyd
gwaith cartref gan bob dosbarth yn yr
ysgol, o’r meithrin i flwyddyn 6. Bu i
waith cartref gorau pob blwyddyn
dderbyn gwobr o gas pensiliau llawn!
Gwobrwywyd Iwan Davies a Jessica
Lines o’r meithrin, Annhita Gooch a
Bedwyr Bowen o’r Dosbarth Derbyn am
eu gwaith cartref gwych o wneud llun
ohonyn nhw eu hunain allan o siapiau
2D. Crëwyd anifeiliaid allan o siapiau
2D gan Carys Jones a Catrin Davies o
flwyddyn 1. Anifeiliaid allan o siapiau
3D oedd gwaith cartref Blwyddyn 2 a bu
i Rhys Rickard Frost ac Emily Ray
wn e u d a n i fe i l i a i d b yw i a wn !
Cynlluniodd Blwyddyn 3 batrwm
Cymesuredd Adlewyrchiad a daeth Fern
Mansfield a Bethan Enoch i’r brig.
Barcud gyda Cymesuredd Adlewyrchiad
a wnaeth Ethan Davies o Flwyddyn 4.
Dylunio a gwneud rhwydi ar gyfer bocs
brwsh dannedd wnaeth Shauna Boyle o
Flwyddyn 5 a bocs i ddal sebon a
wnaeth Ella De KretserArmstrong o
Flwyddyn 6. Da iawn i bawb.
Ar ôl y gwaith caled, aeth y criw
cyntaf o Flwyddyn 5 a 6 i Langrannog
am wythnos i ymlacio. Cawson nhw
amser arbennig. Tra bod y disgyblion
yn Llangrannog, fe aeth eu hathrawes,
Miss Grisdale i Lesotho, De Affrica,
mewn trip cyfnewid gydag ysgol arall
yno.
Ar ôl y gwyliau, daeth pawb yn ôl
yn barod am dymor prysur arall.
Darganfyddodd Lydia Hurley o
Flwyddyn 6 ei bod wedi ennill
cystadleuaeth cynllunio cerdyn Nadolig
ar gyfer Heddlu De Cymru. Bydd ei
chynllun yn cael ei ddefnyddio gan y
prif gwnstabl ei hun! Enillodd nifer o
wobrau, gan gynnwys trip iddi hi a’i
dosbarth i bencadlys yr Heddlu ym
Mhen y Bont ar Ogwr.
Llongyfarchiadau Lydia.
Rhai caredig iawn yw merched
Blwyddyn 6. Bu i Ella De Kretser
Armstrong a Jessica Clarke benderfynu
rhedeg o amgylch yr iard mewn gwisg
ffansi er mwyn codi arian ar gyfer Plant
Mewn Angen. Casglwyd dros £190.
Gwych ferched.
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Côr Aelwyd
Hamdden
Caerdydd
Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol Côr Aelwyd Hamdden
Caerdydd ar y 28 Medi yn Festri Minny
Street ac etholwyd Geraint Evans yn
gadeirydd a Malcolm Thomas yn Is
Gadeirydd. Y cydysgrifenyddion fydd
Gareth Edwards a Gwenda Morgan a’r
cyddrysoryddion fydd Mefus Eirwyn
Evans ac Idwal Hughes.
Cynhaliwyd cinio yng Nghlwb Golff
Radur ar nos Fercher y 23ain Tachwedd
i ddathlu buddugoliaeth y côr yn
Eisteddfod Eryri a’r cyffiniau yn yr Haf.
Cafwyd anerchiad barddol gan R. Alun
Evans cyn cyflwyno blodau i Eilonwy
Jones, arweinydd y côr, a Marian
Williams, y cyfeilydd.
Mae’r côr yn ymarfer bob yn ail ddydd
Mercher rhwng 2 a 4 yp yng Nghapel
Minny Strret.

Newyddion
Croesawu ficer newydd yn Eglwys
Dewi Sant.
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig yn
Eglwys Dewis Sant, Caerdydd, i
groesawu y Parchedig Gwynn ap
Gwilym fel ficer newydd yr Eglwys ar
n os F a wr t h 2 2a i n T a ch we d d .
Gweinyddwyd yn y gwasanaeth gan
Archesgob Cymru, y Parchedig Dr
Barry Morgan.

Genedigaethau
Croeso i
Arwel Rhys Kennard, mab Gwion a
Rachel Kennard a brawd bach i Ioan.
Llongyfarchiadau i
Huw a Sara Williams ar enedigaeth Erin
Lois

ar

Dafydd

y

14

ac

Tachwedd.

ail

wyres

i

Chwaer

Noel

a

i

Lena

Williams Gwenfo.

Dyweddïo
Dyweddïo
Llongyfarchiadau i Arwel Huw Jones,
Cyncoed, ar ei ddyweddïad â Joanna
Helen Rivers o Gaerloyw.
Dyweddïo
Llongyfarchiadau i Nick Barnes Llandaf
ar ei ddyweddïad â Siân Jones o’r
Bontnewydd, Caernarfon.
ï
Llongyfarchiadau ar eu dyweddïad i
Miss Mererid Roberts, merch Y Parch. a
Mrs Tom Roberts, Ystum Taf â’r Dr.
Athanasios Velios, mab Mr a Mrs
Achilleas Velios, Athen.
Dywedd ad Hapus

Llwyddiant cerddorol merch
o Riwbina
Mae

Katherine

wobr

Allen

bwysig

yn

wedi

enillodd

Gystadleuaeth

Llwyfan

yn

gyda

Eisteddfod

£1,000

ennill

gwobr

o

wobr.

gwerth

nghystadleuaeth
Côr

Treforys,

a

Llais

Llanbedr

eleni

Aeth

dros

bydd

dwy

Hi

Ieuenctid

flynyddol

a

ennill

ddiweddar.

yn

ymlaen

£1,000

i

yng

Cymdeithas
canu

mewn

cyfres o gyngherddau gyda’r côr.

Ymddeol yn 60 oed
C yh oed d od d Geth in Lewi s,
Ysgrifennydd NUT Cymru, ei fwriad i
ymddeol ar ei benblwydd yn 60 oed ar
y cyntaf o Fai 2006. Daeth yn
Ysgrifennydd yr Undeb yn 1997 ar ôl
bod yn brifathro am nifer o flynyddoedd
yn Ysgol Gynradd Gabalfa. Daeth i
amlygrwydd yn ystod ei gyfnod fel
prifathro gan iddo ganiatáu i’w
ddisgyblion beidio sefyll profion SATs a
gyflwyn wyd gan y Ll ywodraeth
Doriaidd ar y pryd. Erbyn hyn dilëwyd y
profion SATs yn llwyr yng Nghymru.
Ymddeoliad hapus a hir i Gethin Lewis.

Mae Katherine ar ei blwyddyn olaf yn
hyfforddi

fel

mezzo-soprano

yn

Daw

o

Riwbina,

ac

aeth

i

Ysgol

Uwchradd yr Eglwys Newydd cyn mynd
ymlaen i’r brifysgol yn y brifddinas, ac
ennill gradd anrhydedd mewn Saesneg a
Cherddoriaeth. Mae hi hefyd wedi dysgu
Cymraeg.
Yn

ôl

un

o’r beirniaid

yn Llanbedr,

Huw Tregelles Williams, bydd cwmnïau
opera yn awchu am gael defnyddio ei
dawn pan fydd yn cwblhau ei chwrs yn
Llundain yr haf nesaf. Pob lwc iddi.

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

Angen Cyfarwyddwr Cerdd Newydd
Mae John Hugh Thomas, arweinydd Côr
Polyphonic Caerdydd ers chwe blynedd
wedi cyhoeddi ei ymddeoliad ac felly
mae’r Côr yn chwilio am arweinydd
newydd.

yr

Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain.

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658
Beirdd mewn Bar
Roedd y Duke of Clarence dan ei sang
Nos Wener, 4ydd Tachwedd, a phawb
wrth eu bodd yng nghwmni'r Taeogion -

Y Clarence yn orlawn ar gyfer Beirdd
yn y Bar

Dylan Tudur, Ceri Wyn Jones ac Emyr
Davies.

Yn

gerddi'r

ogystal

beirdd

gynulleidfa'n
mewn

brysur

â

buddugol

-

ar

dawnus,

bu'r

yn

rhan

cystadleuaeth

llongyfarchiadau

gwrando

mawr

Morgan

cymryd

limrig
i’r

–

limrigwr

Hopkins

o

Dreganna.

Unwaith eto eleni, bydd Menter
Caerdydd yn cynnal nosweithiau o ganu
carolau Cymraeg yng Ngŵyl Aeaf
Caerdydd. Fe fydd y corau yn canu
rhwng 7.30yh a 9yh ger yr iâ. Dewch
d r a w i f w yn h a u ’ r a w yr g yl c h
Nadoligaidd!!
Dyma’r dyddiadau:
Nos Iau, 1 Rhagfyr: Côr Godre’r Garth
Nos Iau, 8 Rhagfyr:
Ysgol Gyfun Plasmawr
Nos Lun, 12 Rhagfyr:
Côr Merched Canna
Nos Lun, 19 Rhagfyr: Côr CF1

Safle newydd i’r Cynlluniau Gofal
Yn 2006 fe fydd y Fenter yn cynnig
Cynlluniau Gofal Gwyliau mewn tri
safle. Fe fydd Ysgol Melin Gruffydd yn
yr Eglwys Newydd ar gael i ni o hanner
tymor mis Chwefor ymlaen. Mae hyn
yn newyddion gwych ac yn golygu bydd
y F en t er yn m edr u dar par u’r
gwasanaethau gwyliau i fwy o blant y
ddinas. Fe fydd Ysgol Melin Gruffydd
felly yn gwasanaethu plant yng
Ngogledd y ddinas, tra bod Ysgol
Treganna yn y Gorllewin ac Ysgol y
Berllan Deg yn gwasanaethu ardaloedd
dwyreiniol y ddinas.

Mae’r delynores byd enwog, Catrin
Finch, yn rhyddhau Albwm newydd i
gydfynd â thaith o gyngherddau yng
Nghymru.
Mae’r CD newydd yn recordiad o
berfformiadau byw Catrin nad ydynt
wedi eu recordio o’r blaen yn cynnwys
Toccata and Fugue yn D leiaf gan Bach,
Ffantasi Salzedo ar Granada gan Lara
a’r Bygs! a welwyd ar S4C o’r
Eisteddfod Genedlaethol eleni. Mae’r
darnau wedi eu recordio mewn
cyngherddau mewn eglwysi, capeli ac
eglwysi gadeiriol ar draws Gymru.
Meddai Catrin: “Does dim byd fel y
peth go iawn. Roeddwn am gynhyrchu
CD oedd yn wirioneddol fyw  dydi o
ddim yn bosib cyfleu’r adrenalin,
cynwrf ag awyrgylch y gynulleidfa
mewn stiwdio sych.”
I lansio ei CD bydd Catrin yn cynnal
cyngherddau
Gwael od

y

yng

Nghapel

Ga rth

ar

7

Bethlehem,
Rha gfyr,

Aberaeron ar 9 Rhagfyr a Rhuthun ar 11
Rhagfyr.

CLWB DRINGO
NEWYDD
Roedd y gwin yn llifo yn Noson
Blasu Gwin y Fenter yn Le Gallois
Nos Lun, 14eg Tachwedd. Diolch i
Francis, Elen a Johanna am noson
wych!

Cwrs 12 wythnos
Bob Nos Iau yn
Ysgol Gyfun Plasmawr
Cychwyn
Nos Iau, Ionawr y 12fed
4.305.30 – Blwyddyn 5 a 6
5.306.30 – Blwyddyn 7 ag 8
Cost y cwrs £54
Nid oes angen profiad dringo.
Rhedir y clwb gan staff profiadol a
chymwys.
Cysylltwch ag Angharad ar
029 20565658 am wybodaeth neu
ffurflen gofrestru.

Y DINESYDD

8

RHAGFYR 2005

Newyddion o’r Eglwysi
Tabernacl, Yr Ais
Galwad i fyfyriwr
Dathlwn y ffaith fod un o’n plith wedi
derbyn gwahoddiad i wasanaethu
Eglwys Fedyddiedig Stryd Pentyrch i
fod yn weinidog iddi. Bydd John
Thomas yn cychwyn ar ei weinidogaeth
yno ddechrau’r flwyddyn nesaf, a
dymunwn yn dda iddo gan edrych
ymlaen at weld ei sefydlu fel gweinidog
lleyg yr eglwys.
Siân E.Thomas yn derbyn anrhydedd
pellach
Yn Ninbych y Pysgod ar Hydref 1af,
cafodd Siân E.Thomas ei dyrchafu o
weithredu fel chwaer nyrsio i fod yn
chwaer swyddog gan Briordy Cymru o
Hybarch Urdd Ysbyty Sant Ioan o
Gaersalem. Erbyn hyn mae wedi
gwasanaethu’r Urdd hwn am 23
mlynedd.
Swydd Newydd
Llongyfarchwn Eiri Arfon Jones ar ei
ph en odia d i fod yn Ddir pr wy
Gyfar wyd d wr ai g Nyr si o yn
Ymddiriedolaeth Iechyd PenyBont ar
Ogwr. Mae’n gyfrifol am ansawdd y
nyrsio yn yr ymddiriedolaeth gan
gydlynu’r gwaith o godi a chynnal y
safonau yn yr ysbytai.
Delun Callow
Bydd holl ffrindiau Delun yn falch o
gl ywed iddi dderbyn syl w i’w
chynorthwyo i weld yn well. Cafodd
lawdriniaeth yn ysbyty’r Brifysgol,
Caerdydd.
Y Gymdeithas Nos Fawrth
Bu Howard Evans a Siân Wyn Thomas
yn ddyfal yn rhoi trefn ar raglen y
Gymdeithas. Ar ddechrau’r mis, aeth
criw sylweddol o’r Gymdeithas draw i
Bet h el , Gl yn n ed d. O d an
gadeiryddiaeth Illtyd Lloyd, diddanwyd
aelodau’r eglwys honno gan eitemau
amrywiol o’r Tabernacl.
Cymorth i eraill
Daeth llawer o ddefnyddiau a rhoddion
ariannol y tro hwn eto i’r apêl am
Gymorth i Romania. Mae’n dda ein bod
yn medru uniaethu gyda’r gweithgarwch
hwn sy’n gadarnhaol ac ymarferol.
Daeth cyfle i ni gefnogi Operation
Christmas Child ac roedd Siân a Denzil
yn falch o dderbyn niferoedd lawer o

focsys esgidiau maint canolig, gyda
rhoddion i blant dan 4 oed, 59, neu 10.
Casglu ceiniogau i’r Congo
Lansiwyd ein prosiect i gynorthwyo
plant yn y Congo yn ddiweddar, drwy
g yn l l u n C ym o r t h C r i s t n o g o l .
Gwahoddwyd y plant (a’r oedolion
hefyd) i gasglu darnau 1c, 2c a 5c er
mwyn talu am ieir i’w rhoi i deuluoedd
yn y Congo. Mae Ffion Baker wedi
derbyn y cyfrifoldeb o dderbyn yr arian,
a gobeithiwn y bydd digon yn y gronfa i
dalu am sawl aderyn Pasg nesaf. Cost
yr ieir yw £20 am 5 a bydd hyn yn fodd
i roi mwy nag wyau Pasg i blant y
teuluoedd tlawd sy’n rhan o gynllun
Cymorth Cristnogol.
Lesotho
Teithiodd Non a Gwenallt Rees allan i
ymweld â’n gefaill eglwys yn Sefika,
Maseru, gan gario dros £4,000 a ddaeth i
law yn dilyn ein hymdrechion diweddar.
Casglwyd yn agos i £1,500 ar y daith
gerdded noddedig o dan drefniant Huw
Roberts.
Dymuna Non a Gwenallt
ddiolch i bawb am eu caredigrwydd a'u
cefnogaeth i'w hymdrech ar ran y
Tabernacl i helpu plant a amddifadwyd
oherwydd HIV/Aids yn Lesotho.
Ffair Cymdeithas y Beibl
Tro'r Tabernacl oedd bod yn aelwyd i’r
oedfa flynyddol hon, a diolchwn i Mary
Thomas am drefnu ar ein rhan.
Llywyddwyd yr oedfa gan Mary, gyda
Beryl Eurig, Gill Thomas ac Eluned
Owen Rook yn gyfrifol am y defosiwn.
Cafwyd datganiad safonol iawn gan
Marged Jones ar y cello cyn i Hugh
Matthews gyflwyno anerchiad difyr i’r
gynulleidfa a ddaeth ynghyd.
Emlyn Davies
Cofiwn yn dyner am Emlyn Davies a fu
farw yn Ysbyty Llandochau ddechrau
mis Tachwedd. Bu’n ddiacon ac
Ysgrifennydd Ariannol cydwybodol am
fl yn yddoedd maith.
Roedd yn
fonheddwr o Gristion a chyfaill annwyl i
bawb. Cyflwynodd ef a’i deulu rodd o
Feibl i’r pulpud yn y Tabernacl a hefyd
yr h ys bys fyr dda u n ewydd yn g
nghyntedd y capel, a hynny er cof am
ei briod annwyl  Marion. Roedd yn
hyfryd gweld y teulu cyfan yn y capel ar
Sul cyntaf Hydref  Sul Diolchgarwch.

Minny Street, Caerdydd
O Gwmpas yr Aelodau
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â theulu a
chyfeillion Hubert Preece (Rhiwbeina).
Cofiwn yn ddiolchgar am ei ffyddlondeb
yn yr oedfaon a’i bresenoldeb hawddgar
yng nghyfarfodydd yr wythnos.
Llongyfarchwn a dymunwn yn dda i
Siân a Peter Price (Penylan) yn dilyn eu
priodas ym Minny Street ddechrau
Tachwedd.
Hyfrydwch ar fore Sul, 20fed
Tachwedd, oedd cael tystio i fedydd Iolo
Siôn Newis, mab Rebecca a Richard, ac
ŵyr cyntaf Tegwen a John Albert Evans.
Oedfaon y Sul
Yn ystod mis Tachwedd cafwyd nifer o
oedfaon cofiadwy gan gynnwys yr oedfa
gynnar yng ngofal Lona Evans – er
gwaethaf diffyg llwyddiant y tîm rygbi
cenedlaethol ar y maes chwarae,
llwyddodd Lona i ddefnyddio’r cyfan fel
darlun o fywyd yr Eglwys. Cawsom
hefyd gyfle i ddathlu a chofio cyfraniad
Ann Griffiths i’n hemynyddiaeth mewn
oedfa dan arweiniad ein Gweinidog. Yn
ystod oedfaon Hydref a Thachwedd
cawsom gyfraniadau cerddorol effeithiol
iawn i’n haddoliad gan rai o’n pobl
ifanc.
Y Gymdeithas
Dan nawdd y Gymdeithas, cawsom
gyfle i wrando ar nifer o ddoniau o blith
yr aelodau. Bu Yolande Davies ac Emyr
Currie Jones yn sôn am eu “milltir
sgwâr” ddechrau’r mis – Llanbed a Chei
Ne wydd yn han es Yolan de, a
Chaernarfon yn hanes Emyr. Yna wrth
i’r mis ddod i’w derfyn bu nifer o’r
aelodau yn cyflwyno rhaglen deyrnged i
nodi canmlwyddiant un o’n cynaelodau
sef y bardd a’r llenor Glyn Jones – a
hynny’n gwbl bwrpasol wrth i ni gofio
mai ym Minny Street y daeth yn
ym w y b o d o l o ’ r G ym r a e g a ’ i
Gymreictod. Rhwng y ddwy noson
cawsom gwmni Harri Pritchard Jones yn
cyflwyno inni ddarlun byw a hanesion
difyr o’r cyfnod a dreuliodd fel meddyg
ar Ynysoedd Aran.
Gweithgareddau
Ailgychwynnwyd y gyfres “Celf ac Ati”
ym mis Tachwedd ac roedd y
gynulleidfa niferus a ddaeth i’r cyfarfod
c yn t a f yn b r a w f g ym a i n t y
gwerthfawrogir y cyfle arbennig yma i
drafod gwaith celf sydd yn cyfleu
gwahanol agweddau a hanesion
crefyddol. Cafwyd cyfle canol y mis i
gael y siopa Nadolig i fwcl yn gynnar, a
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Eglwys y Crwys
Y Chwiorydd a’r Froderfa
Prynhawn dydd Mercher Tachwedd 2ail
cafwyd orig ddifyr iawn yn gwrando ar
Mr D Gwyn Jones yn sôn am rai o’r
Dydd Lyfrau Ysgolion y daeth ar eu
traws yn ystod ei yrfa ym myd addysg.
Roedd rhai ohonynt yn ddigon diliw ac
eraill yn hynod o ddifyr. Cyfeiriodd
Gwyn yn arbennig at Ddydd Lyfr
prifathro ysgol Bethel, Llanddeiniolen.
Ynddo mae’n cyfeirio at nifer o
ddigwyddiadau diddorol ac yn enwi un
o’i ddisgyblion mwyaf disglair sef yr
Athro W.J. Gruffudd.
Pythefnos yn ddiweddarach Mrs
Kathryn Jenkins oedd y siaradwraig
wadd. Amlinelliad o strwythur y
Cynulliad Cenedlaethol a gafwyd gan
Kathryn. Cawsom ein synnu a’n
rhyfeddu at y peirianwaith cymhleth
sy’n angenrheidiol er ffurfio polisïau a
deddfwriaeth sy’n gynsail i fywyd pob
cenedl.
Clwb Teithio ’91
Yn dilyn llwyddiant taith yr Hydref i
Ynys Wyth, bydd y daith nesaf yn mynd
i’r Iseldiroedd ar Ddydd Llun 1af Mai
a c yn dych wel yd wyt h n os yn
ddiweddarach. Os ydych am fwy o
fanylion cysylltwch ag Aled Evans ar
02920 494376.
Y Gymdeithas Ddrama
Mae’r Gymdeithas Ddrama ar hyn o
bryd yn paratoi i lwyfannu dwy ddrama
fer, yn ystod mis Ionawr. Bydd ‘O Law i
law’ yn cael ei chynhyrchu gan Betsan
Evans a’r Ymadawedig gan George
Owen.
Yr Ysgol Sul
Prynhawn dydd Sul, 27ain Tachwedd
cafodd plant yr Ysgol Sul gyfle i
sglefrio ar y llwyfan iâ a ddareprir i’r
cyhoedd o flaen Neuadd y Ddinas adeg

Salem Treganna
y Nadolig. Cynhelir Gwasanaeth
Nadolig y Plant yn y Capel ar Nos Sul
18fed Rhagfyr.
Y Gymdeithas
Cyfarfu aelodau y Gymdeithas ar Nos
Wener 18fed Tachwedd i fwynhau
noson o Yrfa Gwis Gyffredinol. Mewn
amrediad o ryw gant o gwestiynau
cafwyd noson ddifyr yn llawn hwyl a
sbri. Y Cwis Feistr oedd Tony Couch yn
cael ei gynorthwyo gan Nans a Siân.
‘Tîm Ni’ a enillodd y wobr gyntaf.
Llywyddwyd y noson gan Arthur Evans.
Grŵp Merched
Nos Lun 5ed Tachwedd cafodd y grŵp
yma sesiwn ddefnyddiol iawn yn gwylio
Mrs Gill Lewis yn arddangos y
nodweddion hynny sy’n angenrheidiol
wrth addurno teisennau.
Priodas
Llongyfarchiadau i Gwenllïan Lewis ar
ei phriodas â’r Dr Richard Gravelle yn
Efrog Newydd ar ddydd Mawrth 15fd
Tachwedd. Mae Gwenllïan yn ferch i
Bethan a Richard Lewis, Llandaf.
M.A.
Llongyfarchiadau i Menna Tudno Jones
ar sicrhau gradd M.A. mewn Rheolaeth
Treftadaeth. Mae Menna yn ferch i
Delyth a’r Parch Glyn Tudwal Jones.
Bedydd
Dydd Sul 4ydd Rhagfyr yn oedfa’r bore
bedyddiwyd Catrin Elisabeth, merch
fach Cerian Angharad a’r Dr William
HerrendenHarker. Dymuna’r Eglwys
bob bendith ar yr achlysur arbennig
hwn.

TRYDANWR
gyda dros 20 mlynedd
o brofiad

hynny mewn awyrgylch hamddenol braf
wrth i Dianne Bartholomew drefnu fod
siop Masnach Deg “Siopa Teg” ar agor
un noson – cyfle i werthfawrogi’r
amrywiaeth nwyddau sydd ar gael, cyfle
i gael sgwrs dros baned a chyfle, wrth
gwrs, i wario! Daeth cyfle hefyd i
gyfrannu anrhegion a melysion i lonni
ychydig ar fywyd plant Rwmania dros
gyfnod y Nadolig. Ddiwedd y mis, aeth
criw o’n pobl ifanc i Goleg yr Iwerydd
am benwythnos dan arweiniad Owain a
Lona. Cyfle i gymdeithasu, dysgu a
mwynhau yng nghwmni ei gilydd.
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Gallu i ymgymryd â 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

edyddiadau
Bedyddiwyd Elliw ac Elain, gefeilliaid
Osian a Catrin Wyn ganol mis
Tachwedd.
Cawsom dystio i fedydd
Hanna, merch Non a Gwilym Boore yn
ogystal.
Rydym yn dymuno’n dda
iddynt a’u teuluoedd.
B

Clwb Llyfrau
Trafodwyd nofel gan Manon Wyn y mis
hwn.
Cymdeithas y Gadwyn
Cafwyd taith o gwmpas Stadiwm y
Mileniwm yn ystod mis Tachwedd.
Roedd y daith yn agoriad llygad i nifer
ohonom, ac roedd yn hyfryd cael ein
tywys o gwmpas yr adeilad godidog
hwn gan dywysydd a fedrai’r Gymraeg.
Cawsom amser wrth ein boddau wrth
ymweld ag un o adeiladau mwyaf
trawiadol Cymru.
Cis
Cyfarfu Cis yn ystod y mis yn y sinema.
Bore Brecwast
Er mwyn codi arian tuag at estyniad
Salem, cawsom frecwast gyda Geraint a
Bethan yn eu cartre’ ar y 19eg
Tachwedd. Roedd yn llwyddiant mawr
ac fe godwyd swm sylweddol tuag at y
gronfa. Diolch o galon iddynt am eu
croeso.
Dathlu 70
Cyflwynwyd tlws o flodau i May
Blower yn ystod un o wasanaethau’r
bore i ddathlu’r ffaith ei bod wedi bod
yn aelod yn Salem ers 70 o flynyddoedd.
Tipyn o gamp a gwych yw ei chael yn
ein cwmni. Roedd yn hyfryd gweld
aelodau o’i theulu’n bresennol yn y
gwasanaeth i ddathlu gyda hi.
Taith i’r Ffilipinas
Bu Matthew’n rhannu ei brofiadau gyda
ni ddiwedd y mis am ei daith i
Ynysoedd y Ffilipinas.
Dathlu’r Nadolig
Croeso mawr i chi ymuno â ni dros yr
Ŵyl i ddathlu’r Nadolig!
Bore Sul, 18 Rhagfyr 10.30 :
Gwasanaeth o dan ofal yr Ysgol Sul
Nos Sul, 18 Rhagfyr 6.00 : Gwasanaeth
y Goleuni gydag aelodau iau yr Eglwys
yn cymryd rhan
Bore Nadolig: Plygain a chymun am
7.00 y bore. Gwasanaeth Anffurfiol i’r
teulu am 9.30 y bore
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Ebeneser, Heol Siarl

Cydymdeimlo

Gwasanaeth Ieuenctid
Ar fore Sul 20ed Tachwedd pleser oedd
cael cwmni rhai o’r ieuenctid a fu’n
cymryd rhan mewn gwasanaeth lle’n
heriwyd i edrych arnom ein hunain fel
Cristnogion. Wrth ddweud gair wrth yr
ieuenctid a’r gynulleidfa soniodd y
gweinidog am Rosa Parks, y wniadwraig
groenddu a heriodd cyfraith a threfn
drwy wrthod ildio ei sedd ar fws i ddyn
croenwyn ar 1 Rhagfyr 1955, yn
Montgomery, Alabama. Gwnaeth safiad
dros yr hyn oedd yn iawn. Arweiniodd
hyn at godi Dr Martin Luther King i
enwogrwydd; ac yn y pendraw at
newidiadau pellgyrhaeddol yn y Ddeddf
Hawliau Dynol yn America.

Cydymdeimlo â
Gwenda Preece a’r teulu Rhiwbeina ar
golli ei gwr Hubert Preece yn sydyn ond
yn dawel gartre ar y 30 Hydref. Bu
Hubert yn aelod ffyddlon o Gôr
Hamdden Caerdydd. Bu’r angladd yn
Amlosgfa’r Ddraenen ar yr 8 Tachwedd.
Cydymdeimlo â
theulu y diweddar Emlyn Davies
Llandaf a fu farw ar y 3 Tachwedd. Bu’r
angladd yng Nghapel y tabernacl yn yr
Ais ar y 10 Tachwedd ac yn dilyn yn
Amlosgfa’r Ddraenen Llanisien.
Cydymdeimlo â
Nest, merch y diweddar Marjorie Lewis
o

Apêl Rwmania
Yn dilyn yr angen mawr yn Rwmania
casglwyd deunyddiau ac arian gan ysgol
Sul ac aelodau Ebeneser fel rhan o’n
d a t h l i a d di ol ch ga r wch . O r a n
deunyddiau cyfrannwyd reis, coffi a the,
ac anfonwyd siec o £100 tuag at yr apêl.

Rhiwbeina

Brifysgol
angladd

ar
yn

a
yr

fu

farw

16

yn

ysbyty’r

Tachwedd.

Amlosgfa’r

Bu’r

Ddraenen,

Llanisien, ar y 28 Tachwedd. Mae Nest
yn

byw

diweddar

yng

Nghanada

Aeron

Gadeirydd
Rhiwbeina

Lewis,

Pwyllgor
ac

yn

a’i

thad,

wedi

bod

Pentre’r

y
yn

Gerddi

gweithio

ym

Mhrifysgol Caerdydd.

Operation Christmas Child
Mae’r elusen hon bellach wedi bod yn
gweithredu ers deuddeng mlynedd.
Elusen ydyw sydd wedi bod yn rhannu
bocsys esgidiau ymysg plant bach iawn i
rai yn eu harddegau mewn mwy na 90 o
wl edydd tl ota f y byd. Swdan,
Afghanistan a Liberia yw rhai o’r
gwledydd hyn. Mae’r bocsys esgidiau
yn llawn amrywiol bethau a hefyd mae
pamffledyn efengylu yn iaith y wlad
honno yn cael ei roi yn y bocsys i sôn
am yr anrheg mwyaf, a gwir ystyr y
Nadolig – Iesu Grist. Rhannwyd dros 7
miliwn o’r bocsys hyn y llynedd. Eleni
aeth 43 o focsys o Ebeneser tuag at yr
apêl
Y Gymdeithas
Daeth cynulleidfa dda i’r Gymdeithas ar
8ed Tachwedd i wrando ar Dr Neville
Evans yn siarad am “Heol fy mebyd“.
Cafwyd noson ddifyr yn gwrando ar
atgofion bore oes.
Cynhelir noson nesaf y gymdeithas yn
Old Church Rooms, Radur ar 13eg
Rhagfyr yng nghwmni Eilir Owen
Griffiths. Pris £8.50 yn cynnwys
lluniaeth.
Cymorth Cristnogol
Cynhaliwyd Bore Coffi a Ffair Cymorth
Cristnogol eglwysi Cymraeg Caerdydd
yn Ebeneser ar fore Sadwrn 19eg
Tachwedd. Yr oedd bwrlwm mawr trwy
gydol y bore a llu yn taro heibio i
gymdeithasu a chyfrannu. Diolch i bawb

Cydymdeimlwn â
theulu y diweddar Mollie Davies,
Rhiwbeina a fu farw yn Ysbyty’r
Brifysgol, Caerdydd ar y 15 Tachwedd.
Bu’r angladd yng Nghapel Bethany,
Heol Llanisien Fach, Rhiwbeina ar y 24
Tachwedd ac yn dilyn yn Amlosgfa’r
Ddraenen. Bu’n aelod ffyddlon o
Gymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.
Damwain Angheuol
Trist ydy cofnodi marwolaeth annhymig
Huw Mosley, 46 oed, gynt o Riwbeina
mewn damwain awyren ger Biggin Hill,
Caint ar y 22 Hydref pan blymiodd yr
awyren oedd ynddi i’r ddaear wrth
dderbyn gwers hedfan. Fe’i lladdwyd a’r
hyfforddwr hedfan hefyd yn y fan a’r
lle. Cydymdeimlir â’r teulu oll yn eu
profedigaeth. Ei daid oedd y Parch
Luther Mosley o Gwm Rhymni. Bu
Huw yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun
Rhydfelen cyn iddo ddilyn gyrfa ym
myd Cynllunio Trefol.
fu’n rhan o lwyddiant y bore.
Canolfan Huggard
Yn ystod y gaeaf hwn yr ydym fel
eglwys yn casglu mygiau a llieiniau ar
gyfer Lloches y Digartref – Canolfan
Huggard. Y mae’r ganolfan hon yn
gwneud gwaith ardderchog gyda’r
digartref  gwaith anodd a diddiolch. 
gyda rhai o gymeriadau mwyaf gerwin
ac anghenus ein prifddinas.

CÔR MERCHED
CANNA
YMARFER – bob NOS LUN, yn festri
Capel Salem, Treganna – 7.30p.m.
Braf iawn oedd gweld 8 aelod newydd
wedi ymuno â’r criw hwyliog yn yr
ymarfer cyntaf ar ôl y gwyliau. Grêt eich
gweld ferched, ac wrth gwrs mae yna
groeso mawr iawn i unrhyw un i ddod
draw i ymuno yn hwyl y canu a’r
cymdeithasu bob nos Lun yn Salem.
Mae’r côr wedi tyfu a thyfu yn ystod y
blynyddoedd a nawr mae gennym tua 45
ar ein llyfrau. ’Rydym yn mwynhau
cyngherdda a chystadlu yn bennaf, ac
wrth gwrs mae ambell noson allan, a
thaith dramor yn apelio yn fawr hefyd!
Fe fydd Pontarfynach, Caldicot a Bow
Street ger Aberystwyth yn ein croesawu
cyn bo hir, ac mae taith dramor ar y
gweill yn ystod y Pasg. Digon felly i’n
cadw yn brysur.
Cofiwch fod yna groeso cynnes i fwy
o aelodau newydd eto [cysylltwch â
Delyth Medi ar 02920 254468 ], a na,
does dim angen clyweliad!

Capel Bethel, Penarth
Erbyn hyn mae penwythnosau Rhagfyr
yn llawn o weithgareddau Nadoligaidd
yng Nghapel Bethel, Penarth. Bydd y
Gwasanaeth Carolau wedi mynd heibio
erbyn i chi ddarllen y pytiau hyn dan
arweiniad Mrs Elonwy Jones, Caerdydd
nid Casnewydd fel y nodais y mis
diwethaf. Ar 18ed o’r mis bydd y capel
yn croesawu Menter y Fro sy’n cynnal ei
Gwasanaeth Carolau yn y fangre yn yr
hwyr wedi i blant yr Ysgol Sul, plant y
Cylch Meithrin a Grŵp Ti a Fi ymuno i
gynnal gwasanaeth yn y bore am 10:00.
Bydd eu parti Nadolig gydag ymweliad
oddi wrth Siôn Corn yn dilyn. Gobeithio
na fydd eira mawr yn ei gadw draw.
Yn ôl ein harfer ym Methel bydd y
gwasanaeth Plygain ar fore Nadolig yn
dechrau am 8:00 y bore dan arweiniad y
Parch. Ifan Roberts a bydd croeso i
bawb ymuno gyda ni.
Yn yr un modd estynnwn groeso i’r
oedfa gymun a gynhelir am 6:00 yr hwyr
ar ddydd Calan dan ofalaeth y Parch
Dafydd Hendri Edwards. Ni fydd
gwasanaeth yn y bore.
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YSGOL
PLASMAWR

Canmlwyddiant
Caerdydd

Pwll Mawr
Ar Ddydd Llun, y 3ydd Hydref fe aeth
140 o ddisgyblion blwyddyn 9 ar daith
o’r ysgol i’r Pwll Mawr fel rhan o thema
ein gwaith ar y Chwyldro Diwydiannol.
Fe adawodd y bysiau’n brydlon o Ysgol
Plasmawr er mwyn cludo’r disgyblion
i’r ganolfan ym Mlaenafon. Yno fe
gawsom y cyfl e i ym chwilio’r
amgueddfa a theithio mewn cawell i
gael profi ychydig o fywyd y glowyr
dan ddaear. Cafodd pob dosbarth eu
tywys yno gan gynlowyr. Roedd
hynny’n brofiad i’w gofio. Un o’r
gweithgareddau newydd yno eleni oedd
yr Arddangosfa Rhyngweithiol, roedd
hyn wedi dal dychymyg pob un o’r
disgyblion a’r athrawon! Wedi cael
cyfle i grwydro’r hen ystafelloedd newid
a’r baddonau roedd yn amser ymadael.
Roedd y daith yma yn un hynod o
lwyddiannus a difyr. Bydd pob un o
flwyddyn 9 yn elwa’n fawr o’r daith.
Geraint Herbert, bl 9

Gwahoddwyd pedwar côr o’r brifddinas
i ganu yn Proms Cymru yn Neuadd
D e wi S a n t g yd a ’ r G e r d d or fa
Philharmonig Frenhinol i ddathlu
Canmlwyddiant dinas Caerdydd. Roedd
y neuadd dan ei sang a chafwyd gwledd
o ganu o dan arweiniad Owain Arwel
Hughes gan Gôr Caerdydd, Côrdydd,
Gantorion Ardwyn a Chôr Polyphonig
Caerdydd. Uchafbwynt y noson i nifer
oedd Rhosymedre, wedi ei drenu i gôr a
cherddorfa gan Arwel Hughes. Rebecca
Evans a Wynne Evans oedd yr
unawdwyr.

Taith i’r Gurdwara
Ar Ddydd Mercher, 9ed Tachwedd aeth
pob dosbarth ym mlwyddyn wyth ar
da i t h i ’r Gur dwa r a l l e ol yn g
Nghaerdydd. Aeth rhan A y flwyddyn
yn ystod gwers 3 a 4 ac aeth rhan B yn y
prynhawn.
I gyrraedd y Gurdwara aethom ni i
gyd ar fws mawr Edwards. Wedi i ni
gyrraedd yno roedd rhaid i ni wisgo
penwisg oherwydd os ydych yn dangos
rhan o’ch croen mae’n amharchus tuag
at y crefydd Siciaeth. Y crefydd hwnnw
wrth gwrs sydd yn addoli yn y
Gurdwara. Roedd yn rhaid i ni hefyd
dynnu ein hesgidiau i ffwrdd am yr un
rheswm.
Yna daeth dyn i siarad gyda ni am
grefydd Siciaeth, er enghraifft y deg
Gwrw. Fe ddysgon ni taw enw y Gwrw
cyntaf oedd Gwrw Nanak ac enw’r olaf
yw Gwrw Gobind Singh. Enw’r llyfr
Sanctaidd yw Gwrw Granth Sahib.
Mae’r Siciaid yn trin hwn fel person ac
maent yn ei roi i wely mewn ystafell
wely pob nos.
Ar ôl hynny fe aethom nôl lawr llawr
a chawsom flas o fwyd Indiaidd. Enw ar
y bwyd oedd ‘Onion Bhajee’. A dyna
oedd ein taith i’r Gurdwara.
Aled Rees, bl 8
Gŵyl Sgrîn Caerdydd
Ym mis Tachwedd roedd Gŵyl Sgrîn
Caerdydd. Fel rhan o’r dathliad aeth
disgyblion o’r Adran Gymraeg a

Ffrangeg i weld ffilmiau yn sinema
Cineworld yn y ddinas. Aeth criw mawr
o ddisgyblion blwyddyn 10 i weld y
ffilm Gymraeg newydd ‘Y Lleill’ a
chafodd disgyblion blwyddyn 13 gyfle i
weld y ffilm ‘Un nos ola leuad’ a
gwrando ar ddarlith ddifyr gan Menna
Baines. Treuliodd disgyblion sy’n
astudio Ffrangeg yn y chweched
dosbarth ddiwrnod yn cael brecwast
Ffrengig yng nghaffi ‘FranceGalles’,
gwylio ffilm Ffrangeg a chyfle i fod yn
rhan o weithdy yn y sinema.
Ocsiwn Taith Rygbi Canada / UDA
Ar nos Sadwrn, 12ed Tachwedd
cynhaliodd adran Addysg Gorfforol yr
ysgol ocsiwn er mwyn codi arian ar
gyfer y disgyblion hynny sy’n mynd ar
daith rygbi i Ganada a’r UDA y
flwyddyn nesaf. Roedd hi’n noson
hyfryd a llwyddiannus iawn. Daeth dros
120 o rieni ac athrawon yno i lenwi
neuadd Ysgol Plasmawr. Hywel
Gwynfryn oedd arweinydd y noson ac
roedd 90 o eitemau ar werth yno, yn
cynnwys amrywiaeth o wyliau i dai yn
Sbaen, crysau rygbi wedi eu llofnodi
gan garfan Cymru, lluniau gan arlunwyr
enwog, yn cynnwys Mrs Stiff, ein
hathrawes Gelf! Roedd nifer o’r eitemau
yn rhoddion gan gwmnïau lleol a rhieni
a disgyblion yr ysgol. Llwyddwyd i godi
dros £8000! Hoffai’r adran Addysg
Gorfforol ddiolch i’r pwyllgor codi arian
am eu gwaith caled yn arwain at yr
ocsiwn ac i bawb am ddod.
Diolch i chi Mr Aled Morgan a Mr
Andrew Grabham sy’n mynd ar y daith i
Ganada am drefnu noson wych!
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda gan bawb o Ysgol Plasmawr!
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Iaith Gwaith
Ail lansiwyd y cynllun Iaith Gwaith gan
Fwrdd yr Iaith y mis diwethaf i
hyrwyddo gwasanaeth ddwyieithog
mewn siopau, tafarndai, theatrau a
mannau cyhoeddus eraill.
Bathodyn oren mewn siâp swigen
siarad sy’n ganolog i’r ymgyrch. Nod y
Bwrdd ydy annog siaradwyr Cymraeg a
dysgwyr i wisgo’r bathodynnau i
ddynodi y gall y cyhoedd gael
gwasanaeth Cymraeg.
Dywedodd Meri Huws, Cadeirydd y
Bwrdd, “Ry’n ni am i bobl adnabod y
bathodyn ac i ddefnyddio’r Gymraeg
mewn sefyllfaoedd cyffredin. Mae hyn
yn rhan o’r broses o normaleiddio’r
defnydd o’r iaith a galluogi’r iaith i fod
yn rhan o fywyd bob dydd.”
Cynhaliwyd y lansiad yn Leekes,
Cross Hands, a dywedodd Llio Penri o
Gymdeithas Adeiladu’r Principality,
“Rydym ni’n falch iawn bod y Bwrdd
yn ail lansio’r cynllun Iaith Gwaith ac
yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o’r
bathodynnau. Mae’r cynllun hwn yn
hanfodol bwysig i alluogi siaradwyr
Cymraeg i adnabod siaradwyr Cymraeg
eraill ac oherwydd hyn mae’r logo Iaith
Gwaith yn rhan o fathodynnau enw staff
y Principality yn ein canghennau ledled
Cymru.”
Mae degau o filoedd o’r bathodynnau
wedi cael eu dosbarthu i fusnesau,
amgueddfeydd, tafarndai,
ymddiriedolaethau iechyd, cynghorau sir
a llawer iawn mwy o sefydliadau – felly
mynwch fathodyn a siaradwch Gymraeg
pan welwch chi’r swigen.

Ymgyrch arbennig Bwrdd yr Iaith
yng ngorsaf Caerdydd  “Mae 600,000
o ddefnyddwyr yng Nghymru yn
defnyddio’r Gymraeg. Ydych chi?”

Hysbysebwch yn

Cylchrediad eang yn y
ddinas a’r cylch
Ffôn: 02920  565658
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Taith Rygbi Glantaf i’r
Dwyrain Pell
(Rhan dau)
Melbourne
Wedi glanio yn gynnar yn y bore
aethom i warchodfa natur Healsville i
weld anifeiliaid Awstralia mewn cynefin
naturiol. O’r Kangaroo a Koala i
anifeiliaid llai enwog megis y
Kookaburra a’r Emu. Wedi sesiwn
ym ar fer yn Scot ch Coll ege fe
ddosbarthwyd y garfan i’r teuluoedd
oedd yn ein lletya. Roedd hwn yn gyfle
gwych i wneud ffrindiau rhyngwladol ac
i ddysgu a chyfarwyddo eich hunain â
thraddodiadau, diwylliannau a ffordd o
fyw Awstraliaid.
Ar ôl taith o gwmpa s dinas
Melbourne roedd y XV 1af yn chwarae
Xavier College a’r 2ail XV yn chwarae
Melbourne Grammar.
Sydney
Wedi i ni lanio aethom yn syth i Ysgol
Uwchradd Chwaraeon Endeavour.
Cawsom ein pario gyda lletywyr
cyfeillgar am yr ail dro ar y daith.
Wedi i’r tîm cyntaf wylio’r ail dîm yn
cael ei drechu, roedd teimlad o orfod
setlo’r sgôr. Ond cyn dechrau’r gêm
roedd rhaid i ni wynebu yr Haka gan fod
y mwyafrif o chwaraewyr Endeavour yn
dod o Ynysoedd Môr y De. Roedd hwn
yn un o brofiadau gorau a mwyaf
bythgofiadwy y daith. Fe gollom o 50 i
7 ond y golled fwyaf oedd Owen Poole a
dorrodd ei bigwrn mewn tacl yn hwyr
yn y gêm.
Yn y pr ynha wn r oedd ysgol
Endeavour yn cynnal prynhawn
diwylliannol yn arddangos yr holl bobl
wahanol oedd yn mynychu’r ysgol a’u
traddodiadau. Fe gyfrannom ninnau i’r
dathlu drwy ganu “Calon Lan” a “Hen
Wlad Fy Nhadau”.
Ymlaen felly i ardal o Sydney a elwir
yn Waverley. Ysgol breifat yw hon a bu
rhai o’r ysgol hon ar ymweliad â Glantaf
adeg Nadolig 2004.
O ganlyniad i’w anafiadau, roedd yn
rhaid i ni fel carfan ffarwelio ag Owen
Poole, wrth iddo orfod hedfan yn ôl i
Gymru am lawdriniaeth i’w bigwrn!
Gyda chwmni Mr Meurig Jones,
hedfanodd y ddau tuag at Heathrow.
Roedd y ddwy gêm a chwaraeom yn
Waverly yn rhai caled, yn feddyliol ac
yn gorfforol. Wedi gêm dynn “pêl lan y
jwmper”, a oedd wedi ymlâdd blaenwyr
yr ail dîm, cafodd Sion Young y cyfle i
roi y tîm un pwynt ar y blaen gyda chic
gosb rhyw 5 munud o’r diwedd. Roedd
y gwynt wedi cilio am rai eiliadau a
dyma’r bêl yn hedfan yn berffaith o
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droed Siôn a hwylio yn syth trwy y pyst.
Buddugoliaeth! Nid mor hwylus fu
hanes y tîm cyntaf.
Cairns
Yn ardal drofannol Awstralia roedd y
tywydd yn boeth, er i’r cymylau a’r
glaw ein croesawu o’r awyren. Bore
cynnar oedd yn ein haros er mwyn
sicrhau ein bod wedi cyrraedd y
ganolfan rafftio mewn amser. Gyda 7
person ymhob cwch roedd y cychod yn
rhai mawr, ond er hyn roedd pŵer yr
afon Tully yn taflu’r cwch o ochr i’r
ochr gan roi diwrnod gwych i bawb.
Wedi diwrnod caled ar yr afon roedd
pawb yn barod am bryd mawr. Yn ein
haros yn y gwesty, roedd Mr Meurig
Jones! Ar ôl hedfan o Sydney i
Heathrow ac yn ôl i Cairns, braf oedd ei
weld yn edrych mor dda, gan ystyried ei
fod wedi gwneud yr hedfan i gyd o fewn
60 awr!! Taith fythgofiadwy iddo, yn
enwedig wrth iddo frolio’r ffaith ei fod
wedi hedfan ‘business class’!!
O’n blaenau heddiw; taith i fyny i
ddinas enwog Kuranda. Dinas yng
nghanol y goedwig law yw Kuranda, a
dylanwad cryf traddodiadau y bobl
gyntefig yn amlwg i’w gweld. Wrth
deithio ar drên enwog mynydd Kuranda,
roedd golygfeydd anhygoel i’w gweld
dros ardal Cairns, dyffrynnoedd cyfagos
a’r goedwig law anhygoel. Roedd cyfle
gwych yn y ddinas anghysbell i brynu
nwyddau traddodiadol, megis y
Boomerang a’r Digeridoo. Fe deithiom
yn ôl i Cairns ar y “Skyrail”. Cable Car
oedd hwn yn teithio dros y goedwig law
ac roedd y golygfeydd yn anghredadwy.
Diwrnod newydd a chyfle i ni deithio
allan i’r enwog “Barrier Reef” a chael
blas ar un o ryfeddodau naturiol y byd.
Roedd cwch yn ein cario ni o ddinas
brydferth Port Douglas allan i’r
Agincourt Reef.
Fe wnaeth rhai gymryd y cyfle i
blymio sgwba, gan nofio ymysg pysgod
anhygoel a chwrel amryliw. Roedd
modd cyffwrdd â’r mollusc mwyaf yn y
byd, sef y “Giant Clam” ac i gael llun
o’r clown fish, seren y ffilm “Finding
Nemo”. Neidiodd eraill ar y cyfle i fynd
ar hofrennydd i gael gweld harddwch y
reef o’r awyr. Roedd hyn yn brofiad
gwefreiddiol, gan iddynt weld maint
enfawr y reef a gweld ysgol o
ddolffiniaid yn nofio oddi tano ymysg
eraill. Yn ogystal â hyn roedd modd i
fynd ar daith mewn cwch a gwaelod
gwydr.
Ro ed d C a i r n s yn br o fi a d
bythgofiadwy ac roedd pawb yn hapus
iawn i orffen ein hamser yn Awstralia ar
nodyn mor uchel.

Singapore
Roe dd c yr r a edd Si n ga p or e yn
symboleiddio diwedd y daith. Ond roedd
rhaid pacio’n cit a theithio i Raffles
Institution. Wedi i ni gyrraedd yr ysgol,
roedd yn rhyfeddol i weld yr adeilad
crand wedi’i enwi ar ôl y dyn busnes
enwog a wnaeth adeiladu’r gwesty
enwog “Raffles”.
Roedd yr 2ail XV yn chwarae ysgol
Raffles mewn gêm gystadleuol arall.
Roedd blinder ein carfan yn amlwg, er
hyn, enillodd Steffan Radsma wobr sgil
y daith am basio y bêl y tu ôl iddo yn
be r ffa i t h i a g or a m ddi ff yn y
gwrthwynebwyr. Fe enillom y gêm,
roedd hyn yn ddiwedd da i’r daith.
Roeddem yn mynd i ynys hamdden
Signapore, sef Sentosa, i westy arall.
Gyda rhyddid i ymlacio fel yr hoffem fe
deithiodd rhai yn ôl i’r ddinas i wneud
mwy o siopa neu i ymweld ag un o’r
teilwyr enwog i gael crys sidan wedi’i
wneud; roedd eraill am aros ger y traeth
yn gwneud dim wrth ddal lliw o’r haul!!
Ar y nos Sul roedd swper y daith
wedi’i drefnu. Gyda’r garfan yn ei
“number 1’s” fe wnaethom eistedd i
lawr i fwynhau cwmni ein gilydd ar y
daith am y tro olaf. Er i Owen Poole
orfod gadael y daith roedd yna fodel
llawn aer wedi cymryd ei le! Roedd yn
amlwg pa mor agos oedd y garfan wedi
dod dros y tair wythnos, a’r lle gwag ar
un o’r bordydd i Owen yn symbol o hyn.
Gyda chyflwyno’r gwobrau roedd y
clodfori yn llifo o dafodau Mr Evans a
Mr Williams. Cyn i’r noson orffen roedd
gan yr hyfforddwyr un anrheg olaf i’r
garfan; yr anrhydedd o gael “cap”.
Roedd pob aelod o’r garfan yn falch o
gael atgof mor unigryw o’r daith
anhygoel hon.
Er mai taith rygbi oedd hon, mae pob
aelod o’r garfan wedi elwa mewn nifer o
wahanol ffyrdd. Wrth gwrs roedd
chwarae rygbi mewn gwlad arall yn
cryfhau ein sgiliau ac yn gwella ein
ffordd o chwarae; ond roedd ymweld â
rhai o ddinasoedd mwyaf adnabyddus y
byd yn cyfoethogi’n gwybodaeth o
draddodiadau a threftadaeth eraill. Yn
ogystal â hyn roedd y cyfle i aros mewn
cartrefi pobl ac i gael ein derbyn fel
aelod arall o’u teulu, yn rhoi croeso a
hapusrwydd i bob un ohonom. Roedd
yn gyfle gwych i wneud ffrindiau
newydd ac i flasu’r ffordd o fyw yn
Awstralia. Mae’n siŵr bydd pawb yn
cadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau
newydd.
Hoffwn ddiolch yn fawr i’r athrawon a
oedd ynghlwm â’r daith; Mr. Keri
Evans, Mr. Meurig Jones, Mr. Dai
Williams a Mr. Andrew Walpole.
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Cast ‘Bid wrth Eich Bod’
Perfformio ar lwyfan broffesiynol
Ar 20
10

fed

Hydref aethom ni fel Blwyddyn

Drama

i

Shakespeare

ymuno

yng

Ysgolion

yn

Ng

y

ŵyl

Theatr

Sherman. Roedd hi’n brofiad anhygoel
ac yn werthfawr iawn. Roeddem ni wedi
bod

yn

ymarfer

ers

wythnosau,

yn

darllen y ddrama Bid Wrth Eich Bodd
‘As You Like It’ a cheisio deall yr holl
berthnasau gwahanol, ac wedyn ymarfer
drosodd
holl

a

throsodd

olygfeydd

cymeriadau.
lwyfan

a

er

dod

Roedd

mwyn
i

ein

perfformio

ar

broffesiynol

gwahanol iawn.
bwyslais

ar

blocio’r

adnabod

yn

brofiad

Roedd yna gymaint o

sefyll

ar

flaen

y

llwyfan,

taflu llais a chadw yn y goleuadau sbot,
ac roedd yn rhaid i ni weithio yn drefnus
er

mwyn

i

bob

ysgol

gael

y

cyfle

i

ymarfer. Ni oedd yr unig ysgol Gymraeg
yno y noson honno.
Roedd

ein

perfformiad

ni

yn

un

symbolaidd iawn – doeddem ni ddim yn
defnyddio

llawer

o

gelfi

ac

roedd

y

gwisgoedd yn rhai syml, ond yn fodern
er

mwyn

rhoi

golygfa

newydd

i’r

ddrama. Roedd ein fforest Arden ni yn
llawn

o

bobl

yn

gwisgo

‘hoodies’!

A

phwy all anghofio y darn gorau yn yr
holl

sioe

–

Touchstone
Touch

Audrey
yn

me!’

(Fe

yn

gweiddi
fydd

rhedeg

ar

ôl

‘Touchstone!

Shakespeare

yn

troi yn ei fedd!)
Mwynheais fod yn rhan o gast mawr a
hoffwn wneud yr un peth eto. Aeth ein
perfformiad ni o Bid Wrth Eich Bodd yn
dda

iawn,

a

hoffwn

ddiolch

yn

fawr

iawn i’r adran ddrama a’r ysgol am roi’r
cyfle anhygoel yma inni, fel disgyblion
drama!

Ras Hŵyl Glantaf
Pan rydych yn cerdded drwy ddrysau’r
ysgol yn gwisgo’ch pyjamas, mae’n
weddol amlwg mae nid diwrnod arferol
yw hi am fod! Ac rwy’n siŵr fod nifer o
bobl eraill wedi cael yr un teimlad wrth
gyrraedd yr ysgol ar fore gwlyb o
Hydref wedi gwisgo fel angylion, môr

ladron a chwaraewyr rygbi, i enwi ond
ychydig!
Y bwriad oedd casglu arian ar gyfer
dau achos; Tŷ Hafan ac ApEl. Mae Tŷ
Hafan yn elusen adnabyddus sy’n
darparu llety dros dro i blant ac
anabledd neu sy’n dioddef o salwch
difrifol. Elusen yw ApEl sydd wedi’i
ffurfio er mwyn helpu bachgen o’r enw
Elis, mab Mr Griffiths sy’n athro yng
Nglantaf. Mae Elis yn dioddef o barlys
yr ymennydd ac mae’r elusen newydd
hon, yn anelu at godi arian i adeiladu
ystafell amlsynnwyr i’w helpu i ysgogi
ei ymennydd.
Wrth i holl ddisgyblion yr ysgol
ymgynnull tu allan i’r brif fynedfa,
roedd yr olygfa yn un anhygoel, gyda
phlant wedi’u gwisgo fel gorilla, pot
marmite ac un neu ddau o gymeriadau’r
ffilm “Star Wars” yn paratoi i redeg o
gwmpas y cwrs trawsgwlad. Roedd yn
amlwg and oedd yr athrawon am i’r
disgyblion dderbyn yr holl sylw ac
roedd gwisgoedd ymdrechgar iawn i’w
gweld yn yr ystafell athrawon.
I ddechrau’r ras roedd seren rygbi
Cymru Jonathan Davies, sydd hefyd yn
llywydd yr elusen ApEl, a gyda bloedd
yr hwter, roedd y ras ar ei ffordd.
Fe gerddodd yr holl ddisgyblion ar
hyd yr afon Taf tuag at bont Rhodfa’r
Gorllewin, a phawb yn ceisio’u gorau i
gadw’r gwisgoedd allan o’r mwd!
Gyda’r gyrrwyr yn ein cefnogi wrth yrru
heibio fe gafodd bawb sbardun i gario
ymlaen a dychwelyd ar hyd ochr arall yr
afon.
Roedd aelodau’r chweched a’r
athrawon wedi bod yn brysur yn trefnu
gweithgareddau ar gyfer y prynhawn.
Roedd cyfle i daflu sbwnj at eich cas neu
hoff athro (neu aelod o’r chweched!!), i
wylio ffilm, i ymuno â’r disgo yn y
neuadd neu i chwarae dodgeball yn y
gampfa.
Wedi diwrnod llawn hwyl roedd pawb
yn optimistig bod y cyfanswm am fod
yn un sylweddol, ond pan cyhoeddwyd

Cychwyn y Râs Hwyl

bod dros £20,000 wedi cael ei godi
roedd pawb wedi’u syfrdanu! Hoffwn
ddiolch ar ran Elis a phawb sydd yn
elwa o weithgareddau Tŷ Hafan, i’r holl
athrawon am eu gwaith caled wrth
baratoi, i’r holl ddisgyblion am yr arian
a godwyd ac am ymdrechu mor galed
gyda’u gwisgoedd ffansi! Mae’n bwysig
iawn hefyd, i ddiolch yn fawr iawn i brif
noddwyr y dydd, sef Cymdeithas
Adeiladu’r Principality.
Hoffwn hefyd longyfarch Mr Trystan
Edwards a Mr Gareth Williams, Ysgol
Glantaf a Mr Cennydd Amos, Ysgol
Plasmawr, am gwblhau Marathon Eryri
er lles ApEl.
Owain James 12 Dyfrig 2

Gwledd o adloniant
y Sioe Gerdd
Ar ôl wythnosau o ymarfer, unwaith eto
eleni, llwyddodd yr ysgol i lwyfannu
sioe gerdd wefreiddiol! Eleni, Sioe,
Sgript a Sgrîn oedd y sioe, casgliad o
eitemau a lwyfannwyd yn neuadd yr
ysgol ar Dachwedd yr 16eg a 17eg!
Cyfle gwych i weld y llu o dalentau
sydd gan ein disgyblion. Roedd yna
bethau at ddant pawb; o ganeuon
adnabyddus y ‘West End’, i’r hen
ffefrynnau Cymraeg; o’r dawnsio
creadigol ac egnïol, i’r detholiadau o
wahanol ddramâu enwog Prydeinig!
Roedd y ddwy noson yn llawn hwyl a
sbri, i’r gynulleidfa, actorion, corws a
band! Anodd iawn oedd peidio â gadael
wedi’r perfformiad yn hymian un o’r
alawon enwog, neu chwerthin ag eraill
ar berfformiadau gwefreiddiol Moth,
Maudie, Shirley ac eraill! Rhaid diolch o
galon i’r holl rieni am eu cefnogaeth
ddiflino ac i’r athrawon oedd ynghlwm â
threfniadau’r sioe!

14

Dathlu’r
Flwyddyn Newydd
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Addysg Gymraeg yn aros yn yr unfan

Mae’r un hen gur pen yn codi flwyddyn
ar ôl blwyddyn – ble dylwn i dreulio
Nos Galan? Ac mae mwy o reswm nag
erioed i ddathu mewn steil eleni gyda’r
noson fawr yn disgyn ar ddydd Sadwrn,
sy’n gadael dau ddiwrnod i ddod dros y
pen clwc i’r mwyafrif ohonom ni fydd â
gŵyl y banc ar ddydd Llun! Dyma rai
amgrymiadau o beth sydd i’w wneud yn
y brifddinas dros yr Ŵyl yng nghwmni
siaradwyr Cymraeg…
Clwb Ifor Bach
Lle: 11 Stryd Womanby, Caerdydd.
Ffôn: 029 2023 2199.
Beth: Un o’r hen ffefrynnau. Bydd
Ashokan, Radio Luxembourg, DJ Ian
Cottrell a DJ Gareth Potter yno i’ch
diddanu. Mae’n debygol y bydd rhaid
cael tocynnau o flaen llaw.
Y Mochyn Du
Lle: Gerddi Sophia, Caerdydd.
Ffôn: 029 2037 1599.
Beth: Dathlwch y flwyddyn newydd yng
nghwmni Cymry Cymraeg mewn tafarn
gartrefol a fydd ar agor yn bell heibio
caniad y cloc. Mae’r noson wedi tyfu
mewn poblogrwydd blwyddyn ar ôl
blwyddyn felly archebwch docynnau o
flaen llaw i arbed siom.
Tafarn
Lle: O dan gysgod Stadiwm y Mileniwm
– yr ochr arall i’r afon.
Ffôn: 029 20 378866.
Beth: Cantîn a bar minimalistaidd
newydd yn Riverside, gan yr un
perchnogion a’r Backpackers. Mi fydd
Tafarn a Tafod – y bar tanddaearol – ar
agor nos Calan. Ffoniwch am fwy o
fanylion.
Calennig
Lle: Canolfan ddinesig Caerdydd. Am
fwy o fanylion ffoniwch 029 2087 2088.
Beth: Digwyddiad i’r teulu i gyd i gael
dathlu’r flwyddyn newydd. Mynediad i
barc Bute am ddim am 7 o’r gloch i gael
gwylio’r tân gwyllt, neu gwyliwch y
bandiau ar y prif lwyfan ger Neuadd y
Ddinas tan 12.30yb – er, Duw a wyr
faint o Gymraeg fydd yn dod o’r
llwyfan.
Clwb y Cameo
Lle: Stryd Pontcana.
Ffôn: 029 2022 0466
Beth: Fel un o hoff glybiau cyfryngis
Caerdydd, mae’n siwr y bydd noson i’w
chofio yno dros y flwyddyn newydd.

Yr Arglwydd Gwilym Prys Davies, Heini Gruffudd a Gerald Latter

Mae’r ysbryd arloesol ym myd addysg
Gymraeg yn diflannu, yn ôl Heini
Gruffudd, cyngadeirydd RHAG mewn
araith i Gronfa Glyndŵr yr Ysgolion
Cymraeg nos Sadwrn, 12 Tachwedd.
Dywedodd “Mae addysg Gymraeg yn
pedlo’n wyllt i aros yn yr unfan”.
“Mae’r nifer sy’n mynd i ysgolion
cynradd Cymraeg wedi aros bron yr un
fath gyda chynnydd o 49,000 15
mlynedd yn ôl i 51,000 erbyn heddiw.”
“Dydi cynlluniau addysg Gymraeg
Bwrdd yr Iaith Gymraeg ddim wedi
dwyn ffrwyth a does dim sôn am
ddatblygu addysg Gymraeg yn nogfen
Iaith Pawb y Cynulliad.”
“Yn yr ysgolion cyfun Cymraeg mae
problemau pellach. Dim ond mewn
enghreifftiau prin iawn y clywir
disgyblion yn siarad Cymraeg ar y
buarth ac mae’r dylanwadau Eingl
Americanaidd yn orchfygol.”

Tavistock
Lle: Ar Stryd Bedford, ger City Road yn
y Rhath. Ffôn: 029 2030 7073.
Beth: Yn ôl pob sôn, mae criw o Gymry
Cymraeg yn cwrdd yn rheolaidd yma –
ac mae’n siwr y bydd criw sylweddol
yno dros yr Ŵyl. Felly os am glonc dros
beint, galwch draw.
Stadiwm y Mileniwm
Lle: Gallwch chi ddim ei fethu e.
Ffôn: 08705 582582.
Beth: Profiad Nefoedd ac Uffern  y
parti flwyddyn newydd fwyaf yng
Nghaerdydd gyda thema arbennig iawn.
Yn bwysicach na dim, mae nhw’n gaddo
prisiau tafarndai lleol ym mar mwyaf
Caerdydd.

Cynigiodd Heini Gruffudd bedwar
pwynt i ymateb i’r argyfwng a’r her o
alluogi 50% o bobl Cymru i siarad
Cymraeg erbyn 2050.
Yn gyntaf dywedodd fod angen
ehangu maes Cymraeg i Oedolion yn
sylweddol. Yng Ngwlad y Basg mae’r
llywodraeth yn buddsoddi £30m yn y
maes hwn, ac wedi sefydlu 150 o
Ganolfannau Iaith gan sicrhau fod pobl
sy’n dysgu’r iaith yn cael 1500 awr i
ddod yn rhugl.
Yn ail mae angen cynyddu’r nifer o
ysgolion Cymraeg. “Mae sefydlu ysgol
Gymraeg newydd yn broses sy’n gallu
cymryd 7 mlynedd (mewn rhai
ardaloedd) ac mae’n rhaid edrych ar
ffyrdd newydd i ehangu’n gyflym”. “Yr
hyn sydd ei angen yw sicrhau ble
bynnag mae 4 neu 5 ysgol gynradd
Saesneg, fod un yn troi yn Gymraeg
mewn cyfnod byr iawn.”
“Mae’n rhaid hefyd edrych ar y sector
addysg Saesneg ac ar y camau sy’n
digwydd yno i ddysgu Cymraeg. A
dyma oedd ei dr ydydd pwynt.
Dywedodd bod rhai enghreifftiau
ardderchog megis Ysgol Gyfun Treorci,
lle dysgir nifer o bynciau trwy gyfrwng
y Gymraeg. Ond rhaid sicrhau, meddai,
nad ydym yn camarwain pobl oherwydd
y nod yw sicrhau fod y disgyblion i gyd
yn rhugl yn y Gymraeg. “Ni allwn gael
dwy safon iaith  gyda rhai yn mesur yn
ôl safonau ailiaith. Rhaid i bawb gael
deall pa safon maent wedi cyrraedd yn y
gallu o siarad a defnyddio’r iaith.” Ar y
pwnc hwn, meddai, diddorol, a dweud y
lleia, yw ystyried pa ffon fesur a
ddefnyddiodd rhai i ateb ffurflenni’r
cyfrifiad diwetha.
Yn bedwerydd pwynt, dywedodd fod

Parhad ar dudalen 16 >>

Y DINESYDD

RHAGFYR 2005

Calendr y Dinesydd
Llun, 5 Rhagfyr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills, 7.30pm. Siaradwr
gwadd: Gareth Miles. Manylion pellach:
Tony Couch (2075 3625).
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.
Sadwrn, 10 Rhagfyr
Acwstorama yn cyflwyno Meic Stevens +
band yng Nghlwb Ifor Bach, Caerdydd.
7.30pm – ar lwyfan 8.30pm – 2 set o 45
munud. Tocynnau: £5 o flaen llaw o
www.clwb.net / www.ticketweb.co.uk /
Spillers Records, Caerdydd (erbyn diwedd yr
wythnos), neu £6 wrth y drws. Dim ond 200
ar gael...
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.
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, 14 Rhagfyr
Cwis Tafarn yn y Goat Major am 7.30pm.
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.
Mercher, 4 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Sgwrs
gan y Parch. Ddr R. Alun Evans, ‘Nansi
Dolwar’, yn festri Capel y Methodistiaid
Saesneg, Windsor Road, Radur, am 7.30pm.

Mawrth, 10 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. Coffïa
gyda Changen y Barri, yn y Barri, am
10.30am.
Iau, 12 Ionawr
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson yng
nghwmni Betsan Powys yng Nghlwb Golff
Radur am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Manylion pellach: Ann Rees (0292048
2922).
Llun, 16 Ionawr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
Gerddorol yng nghwmni Alwyn Samuel yn
festri Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.
Llun, 16 Ionawr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘O’r Labordy i’r Claf – stori y frechlyn
DNA.’ Darlith gan Paul LloydEvans
(Sefydliad Bryste er Gwasanaethau
Trallwyso), yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays,
am 7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 17 Ionawr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan Dr Hefin Jones,
‘Trychfilod ym Marddoniaeth Cymru’, am
7.30pm.
Mawrth, 17 Ionawr
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs gan
Alun Daniel, yn festri’r Eglwys Annibynnol
Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y Barri am 7.15
pm.
Mercher, 18 Ionawr
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Noson y Llywydd,
Robat ap Tomos, yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.00pm.
Gwener, 20 Ionawr
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs gan Dr
Dyfed ElisGruffydd ar y testun ‘Gwasg
Gomer: Ddoe, Heddiw, Yfory’, yn Ystafell
X/0.04, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Gwener, 27 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Noson
Santes Dwynwen, yng Nghlwb Golff Radur
am 7.30pm. Llywydd: Robin Jones. Siaradwr
gwadd: Lyn Ebenezer. Noson dan nawdd yr
Academi.
Mawrth, 31 Ionawr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan Don Treharne, ‘Golwg
Bersonol ar Lestri Cymreig’, am 7.30pm.
Mercher, 1 Chwefror
Cymrodorion Caerdydd. Dr Dylan Foster
Evans, Caerdydd, yn trafod ‘Agweddau
Llenyddol ar Gymru a’r Caribî’, yn festri
Eglwys Minny Street am 7.15pm. Noson dan
nawdd yr Academi.
Iau, 2 Chwefror
Noson agoriadol cyfres o ddosbarthiadau ar y
testun ‘Cymraeg y Gyfraith’, a fydd yn rhoi
cyfle i ymgyfarwyddo â therminoleg
gyfreithiol arbenigol yn y Gymraeg. Y tiwtor
fydd Siân Eleri Richards, a chynhelir y
cyfarfodydd yn wythnosol dros yn Adeilad y
Dyniaethau, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa
Colum, Caerdydd am 7.00pm. Manylion
pellach gan Royston Havard, Canolfan
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Cyngerdd gyda
Chôrdydd
a Chôr Merched Canna
Nos Iau, 2 Chwefror 2006
yng Nghapel Salem,
Treganna
7.30 – 9.00 yr hwyr
Tocynnau:
£5 i oedolion, £2.50 i blant.
Tocynnau gan Siwan Matthews
20373517 neu ar y drws.
Elw at Gronfa Estyniad Salem
YSGOL GYFUN GYMRAEG GLANTAF

GWASANAETH
NAW LLITH A CHAROL
EGLWYS DEWI SANT,
CAERDYDD
NOS IAU Rhagfyr 15fed, 2005
7.00 yr hwyr
Côr yr ysgol, ensemblau offerynnol,
partïon lleisiol, cyflwyniadau llafar,
darlleniadau, a mwy!!
Arweinyddion
Delyth Medi Lloyd
Haydn Morgans
Organyddion: Alun Guy, Owain Thomas
Casgliad tuag at gronfa
‘apel’  elusen Glantaf 2005  2006
CROESO CYNNES I BAWB
Addysg Gydol Oes Prifysgol Caerdydd (029
20874831).
Sadwrn, 4 Chwefror
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Yn cynnwys
sgwrs gan Dr Christine James, Bardd y
Goron yn Eisteddfod Eryri. Croeso cynnes i
bawb.
Sadwrn, 4 Chwefror
Cyngerdd Flynyddol Ymchwil y Galon, gyda
Chôr Meibion Dynfant, Huw Euron (bas) a
Benjamin Creighton Griffiths (telyn), yn
Theatre Darlithio 1, Coleg Meddygol
Prifysgol Caerdydd, Y Mynydd Bychan,
Caerdydd, am 7.00pm. Tocynnau: £8. Am
docynnau a rhagor o fanylion, cysylltwch ag
Ann Innes, 6 Heol Wernlas, Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 1RY (Ffôn: 029
20616230).

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
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Addysg Gymraeg
(Parhad o dudalen 14)

Polisi Cenedlaethol i roi arweiniad clir
i’r Awdurdodau Lleol -
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Gyfun
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Ysgol Gyfun Cymer Rhondda ac Ysgol
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Llanhari,

Gyfun Gwynllyw. Am fwy o wybodaeth
am waith y Gronfa neu i wneud cais am

bencampwriaeth ar ôl ennill saith gêm a

sylweddol – ac yn drist. Mae’r ganran

gymorth,

chael

sydd

saith

rheolwr

a

gêm
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gyfartal.
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’Roedd
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addysg
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croeso

Trysoryd d,

i
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Margaret

gysylltu

â’r

Griffiths,

Cymraeg gymaint â 48% yn Sir Conwy ,

Llanddwyn,

weddol hapus â pherfformiad y tîm ac

41%

Caerffili CF83 2AJ (02920 867909).]

yn sôn am y posibilrwydd o gryfhau’r

Nghaerfyrddin. “Mae’r gwaedlif hwn yn

garfan yn y flwyddyn newydd.

sylweddol - ac yn un y gellir ei atal.”

Y

siom

fwyaf

gostyngiad

yn

Mharc Ninian.

iddyn

nifer

y

nhw

oedd

cefnogwyr
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Torf o un fil ar ddeg a

yng

Ngheredigion,

a

31%

yng

Dyma un maes, meddai, lle mae gwir
angen atgyfodi’r ysbryd arloesol.
“Addysg
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un

maes
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mae

phum cant ar gyfartaledd yn ystod rhan

gennym

gyntaf y tymor, dipyn yn llai na’r tymor

lwyr,” dywedodd i gloi. “Rhaid i ni gael

diwethaf.
parhau’n

siomedig

am

Gabbidon

i feysydd

fod
a

Earnshaw,

Collins

brasach yn

wedi

yr Uwch

Gynghrair, ac am fod y dyfalu ynglyn â
chael stadiwm newydd wedi parhau ers
blwyddyn neu fwy bellach.
Gobaith y clwb ydi y daw’r cefnogwyr
‘col l’

all an

flwyddyn

Nghymru

ymreolaeth

Bryn

Siriol,

Ty

Isaf,

Athro Piano
Bmus (Llundain)
ABRSM Advanced Certificate
(Piano)

Mae nifer o’r cefnogwyr yn

Kavanagh,
symud

yng

70,

o’u

newydd

t rwmgwsg
ac

y

ceir

yn

y

datganiad

cadarnhaol am y stadiwm newydd.

Cic Adlam yn Achub y Dydd
Cynhaliwyd y gêm rygbi rhwng Cymru
a Fiji yn ein Stadiwm Genedlaethol ar
nos Wener 11 Tachwedd o flaen torf o
dros saith deg mil o bobl. Siomedig
oedd y gêm ar y cyfan ond oni bai am
gic adlam Nicky Robinson, cyn
ddisgybl o Ysgol Glantaf, byddai Cymru
wedi colli. Llongyfarchiadau i Nicky am
achub balchder Cymru!

Derbynnir disgyblion newydd
o saith mlwydd oed.

Gwersi Ymarferol a Theori
Dysgu yn Y Rhath
Cysylltwch â Richard ar
07713158451

