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Calennig i’r
Dinesydd
Yn haf 2005 ymddangosodd y 300fed
rhifyn o’r Dinesydd. Hwn yw papur bro
cyntaf Cymru, ac oddi ar ei sefydlu yn
1973 gwnaeth gyfraniad amhrisiadwy i
h y b u ’ r b y w y d C ym r a e g yn g
Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
Mae 3,000 o gopïau yn cael eu
dosbarthu bob mis, a phob rhifyn yn
orlawn o newyddion am fywyd Cymraeg
y brifddinas a’r cyffiniau. Ar adeg pan
yw’n bwysicach nag erioed feithrin
cymunedau Cymraeg, a chreu pontydd i
mewn i’r bywyd Cymraeg, anodd yw
gorbwysleisio rôl Y Dinesydd yn y
gwaith o hybu rhwydweithiau a
g w e i t h g a r e d d a u C ym r a e g yn g
Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
Gwirfoddolwyr yw’r tîm ymroddgar
o olygyddion, gohebwyr a dosbarthwyr
sy’n cynhyrchu’r papur o fis i fis, ond
mae costau sylweddol ynghlwm wrth ei
gysodi a’i argraffu. Felly, er mwyn
cynnal y papur a’i ddatblygu, rhaid wrth
ffrwd gyson o incwm.
Oherwydd natur y gymdeithas
Gymraeg yng Nghaerdydd a’r cyffiniau,
dosbarthu’r Dinesydd yn rhad ac am
ddim fu hanes y papur o’r dechrau. Daw
ein hincwm o dair ffynhonnell: grant
bl yn yddol bychan oddi wrth y
Llywodraeth trwy Fwrdd yr Iaith
Gymraeg; incwm hysbysebion; a
rhoddion oddi wrth unigolion a
chymdeithasau.
Rhoi
Mae rhai unigolion, cymdeithasau a
sefydliadau yn anfon rhoddion yn
rheolaidd, o leiaf unwaith y flwyddyn.
I’r rheini ohonoch nad ydych yn gwneud
hynny, apeliwn atoch i ddechrau rhoi yn
rheolaidd. I’r rheini sy’n gwneud eisoes,
diolchwn yn gynnes, gan ofyn yr un
pryd i chi ystyried cynyddu maint eich
rhodd o flwyddyn i flwyddyn, gan fod
ein costau ninnau yn cynyddu’n
flynyddol.

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

Rhif 305

PÊLDROED YN Y GWAED: DAU FRAWD O GAERDYDD YN
CODI CANOLFAN 5BOBOCHR GYNTAF CYMRU

Timau y gêm gyntaf, tîm Kevin Brennan AS a thîm Ysgol Uwchradd
Fitzalan, yng Nghanolfan Gôl gyda’r Prif Weinidog, Rhodri Morgan AC.

gallwch annog eraill i wneud, byddwn
yn ddiolchgar dros ben. Mae ein telerau
hysbysebu yn rhesymol, a thystiolaeth
ein hysbysebwyr yw eu bod yn cael
ymateb da iawn gan ein darllenwyr.
Noddi
Byddem yn ddiolchgar iawn pe bai rhai
o’n darllenwyr o fyd busnes yn barod i
noddi’r papur, neu eitemau arbennig yn
y papur – yr adran chwaraeon, adran y
dysgwyr, y capeli, yr ysgolion, y calendr
digwyddiadau, ac yn y blaen.
Hen arfer Gymreig yw estyn calennig ar
ddechrau blwyddyn newydd. Gofynnwn
i’n darllenwyr ystyried estyn calennig i’r
Dinesydd eleni, a phob blwyddyn.

Mae dau frawd o Gaerdydd, sy’n
gefnogwyr brwd o’r tîm pêldroed
cenedlaethol, wedi mynd â’u cariad at y
gêm gam ymhellach drwy agor canolfan
bêldroed gwerth £1.25 miliwn. Gwilym
a Rhys Boore yw Cyfarwyddwyr
Canolfannau Gôl a’r brêns y tu ôl i
ganolfan bêldroed 5bobochr bwrpasol
gyntaf Cymru. Mae’r ddau yn dilyn y
tîm cenedlaethol pan fyddant yn
chwarae gartref ac oddi cartref, yn
ddyfarnwyr yn eu hamser hamdden, ac
wedi chwarae i nifer o dimau lleol.
Os hoffai unrhyw un ragor o
wybodaeth am Ganolfan Gôl, mae modd
cysylltu ar 0870 168 8989, ebostio
info@golcentres.co.uk, neu ymweld â
www.golcentres.co.uk

Dychmygwch sut y byddai ar fywyd Cymraeg Caerdydd a’r cyffiniau
HEB Y Dinesydd, ac estynnwch yn ddwfn i’ch poced!
At Drysorydd y Dinesydd, d/o Menter Caerdydd, Tŷ Avocet, 88 Heol yr
Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd CF14 2FG
Amgaeaf/wn rodd o £

tuag at waith Y Dinesydd.

Enw: …………………………………………………………………………………
Cyfeiriad: ………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………..

Hysbysebu
Os ydych mewn ffordd i osod
hysbysebion, bach neu fawr, neu os

Llofnod: ………………………………
Sieciau’n daladwy i ‘Y Dinesydd’

Dyddiad: ………………………………...
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CROESAIR Rhif 61
gan Rhian Williams
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Golygyddion y rhifyn hwn:
Alun a Mair Treharne
Golygydd y rhifyn nesaf:
Dylan Wyn Williams
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Mawrth 2006 erbyn 22
Chwefror at:
Dylan Wyn Williams, d/o Testun Cyf.,
5759 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD
(ebost: dylan@testun.co.uk;
ffôn: 07759 541894).
neu at Gadeirydd Pwyllgor Y
Dinesydd:
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk;
ffôn: 02920628754).
Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan gweHendre
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

CALENDR
Anfonwch eitemau at
Dr E. Wyn James. (Gweler uchod)
DERBYN A DOSBARTHU
Os ydych am dderbyn Y Dinesydd
drwy'r post, neu am gynorthwyo gyda’r
dosba r thu cys yl l t wch â CE RI
MORGAN, 24 Cwm Gwynlais,
Tongwynlais, Caerdydd. CF15 7HU.
Ffôn symudol: 07774 816209
ebost: ceri33@btopenworld.com
HYSBYSEBU
Mae 3,000 o gopïau 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 am hysbysebu yn Y
Dinesydd cysylltwch â Siân Lewis: 029
20565658. sian@dinesydd.com.
CYNORTHWYO'N OLYGYDDOL
Os ydych yn barod i gynorthwyo i
gynhychu’r Dinesydd  trwy gasglu
newyddion neu golygu rhifyn, etc. 
cysylltwch â Chadeirydd Pwyllgor Y
Dinesydd (Gweler uchod).
CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar
r oddi on gan unigoli on a
chymdeithasau. Rydym yn croesawu
pob rhodd, bach a mawr. Anfonwch at:
Trysorydd y Dinesydd, d/o Menter
Caerdydd, Tŷ Avocet, 88 Heol yr
Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd. CF14
2FG .

Atebion i:
22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbina, Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
20 Chwefror 2006.

Ar Draws
1. Doethur diwinyddiaeth yn dal ato a
rhyddhau (5)
5. '____ sŵn efengyl bur ar led,
Trwy barthau'r byd a'r bron;' (MJ)
(3)
8. A yw tail Môn yn creu clod? (7)
9. 'Rwy'n holi am ddechreuadau gwael
ofnadwy fy ysgrifenyddes newydd
(5)
10. Aderyn i'n bro gythryblus (5)
11. Gwneud yn bosibl fod llu Iago yn
dilyn pen y gatrawd (7)
12. Y mae un yn cynhyrchu caneuon
mawl (6)
15. 'Er gorfod dioddef poen a briw
Mawr yw eu _____' (6)
17. Ydi stŵr yn achosi dinistr? (7)
18. Disglair fflamau llanw (5)
20. Troi'r dalar yn rhandir (5)
21. Rhoi y crwb i'r gweithwyr gwlân
efallai (7)
22. Lle clud ym mhen y thuser (3)
23. Caniatáu y gof i ddal y dda (5)

I Lawr
1. 'Wel, ___'_ ___ mawr
A ddaeth i lawr o'r nef' (JT) (4'1,7)
2. At ble y trown am dderbynneb? (5)
3. A oes mieri yn y gwter yn Lloegr?
(5)
4. Cynffon yn osgoi ar yn ail ei byrhau
(6)
5. Mae'n lles garw chwyrlio un ar yr
adain (7)
6. Mae Dafydd yn difrïo rywsut a
difetha (7)
7. 'Tua Bethlem dref
Awn ___ ____ ___
Ac addolwn ef' (2,6,4) (WI)
13. Yn ddisymwth y drysir y dyn syn
(2,5)
14. Wyth darlith heb ddechreuadau yn
dangos talent (7)
16. Pryniad cath ddigynffon mewn
pwrs (6)
18. Goitr yn troi'n ludiog fel y taffi (5)
19. Mae Gwynedd heb ddechrau creu
rhywbeth ffres (5)

Atebion Croesair Rhif 60
Ar draws: 1. Tyn ydyw'r fegin; 7. Oliffant; 8. Ochain; 9. i ni; 10. Brawychus; 12.
Uchder; 13. Cwpla; 16. Llancaiach; 18. Noa; 20. Digio; 21. Didrefn; 22. Yn ei wylltaf
wae. I lawr: 1. Theoffilus; 2. Neisied; 3. Wfftian; 4. Flodyn coch; 5. Gwanu; 6. Nan;
10. Bara croyw; 11. Cadarnle; 14. Penbedw; 15. Diadell; 17. Argae; 19. Adwy.
Derbyniwyd 10 ymgais ond dim on 4 oedd yn hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i
Gwenda Hopkin, 55 Three Arches Ave, Llanisien. Cafwyd yr atebion cywir eraill gan
HO Hughes, Pwllheli; Margaret Jones, Rhiwbeina a Dilys PritchardJones, Pwllheli.
Ymddiheuriad
Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau gofod, bu raid hepgor rai eitemau a ddaeth i law,
a gohirio eraill tan y rhifyn nesaf.
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Calendr y Dinesydd
Sadwrn, 4 Chwefror
Bore coffi i ddysgwyr, yn cynnwys trafod
emyn dan arweiniad Elisabeth Williams, yn
yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Rhymney
St, Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. 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
Theatr Darlithio 1, Coleg Meddygol
Prifysgol Caerdydd, Y Mynydd Bychan,
Caerdydd, am 7.00pm. Tocynnau: £8.
Manylion: Ann Innes, 6 Heol Wernlas, Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1RY
(Ffôn: 02920616230).
Sul, 5 Chwefror
Pictiwrs yn y Pyb, noson o ffilmiau byrion
Cymraeg, yn nhafarn Dempseys, Stryd y
Castell, am 7.30pm. Cost mynediad:£3.
Mercher, 8 Chwefror
Merched y Wawr, Cangen y Garth gyda
Nerys Howell — Coginio Swper Sydyn yn
Ysgol Creigiau am 8.00 pm.
Iau, 9 Chwefror
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd: ‘Hawl i
Holi yng Nghwmni’r Ifainc’ (Cyflwynydd:
Parch. Evan Morgan), ym Methel am
7.30pm.
Llun, 13 Chwefror
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd.
Prynhawn yng nghwmni Yolande Davies,
‘Dyma fy stori – Dyma fy nghân’, yn festri
Eglwys Minny Street, Cathays, am 2.00pm.
Mawrth–Gwener, 14–17 Chwefror
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno
‘Dominos’, drama newydd gyfoes a chomedi
ddu oesol am brofi bywyd a dysgu dewis, yn
Theatr Sherman, Caerdydd, am 8.00pm.
Tocynnau: £12. Ffôn: 02920646900.
Mawrth, 14 Chwefror
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. ‘Mae ’na stori fan hyn’, yng nghwmni
Peter Gillard a Yolande Jones, am 7.30pm.
Mawrth, 14 Chwefror
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Hannah
Roberts yn sôn am ‘Feddyginiaethau Mam
gu’, yn festri’r Eglwys Annibynnol
Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y Barri am
7.15pm.
Mercher, 15 Chwefror
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Dathlu Penblwydd
Tŷ’r Cymry yn 70 oed, yn Nhŷ’r Cymry, 11
Heol Gordon, am 7.00pm.

Gwener, 17 Chwefror
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Darlith gan
Rhys Evans, ‘Olion Bywyd Eicon:
Ysgrifennu Cofiant Gwynfor Evans’, yn
Ystafell X/0.04, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm. Noson dan nawdd yr Academi.
Llun, 20 Chwefror
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyngerdd
yng nghwmni Parti’r Efail ym Methel,
Maesyderi am 7.30pm.
Llun, 20 Chwefror
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Tywyllwch a Goleuni – ailgyflwyno’r Pwll
Mawr, Blaenafon.’ Darlith gan Dr Eurwyn
Wiliam (Amgueddfa Cymru), yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd,
Parc Cathays, am 7.30 p.m. Croeso i bobl
nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Nos Wener, 24 Chwefror
Cymrodorion Caerdydd. Darlith Gŵyl
Ddewi’r Cymrodorion. Yr Athro Gwyn
Thomas, Bangor yn trafod R. Williams
Parry, yn festri Eglwys Minny Street am 7.15
pm. Noson dan nawdd yr Academi. Croeso i
aelodau holl gymdeithasau Cymraeg
Caerdydd.
Mercher, 1 Mawrth
Gorymdaith Genedlaethol Dydd Gŵyl
Dewi yn cychwyn am 3 o'r gloch, o Erddi
Soffia (ger tafarn Y Mochyn Du ) gan orffen
o flaen yr Amgueddfa Genedlaethol ym
Mharc Cathays.
Gwener, 3 Mawrth
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Cinio
Gŵyl Ddewi a dathlu canmlwyddiant
sefydlu’r Cymrodorion, yng ngwesty Mount
Sorrel am 7.30pm. Prif westai: Yr Athro
Gareth Williams.
Sadwrn, 4 Mawrth
Bore coffi i ddysgwyr, yn cynnwys sgwrs
gan Dr Christine James, Bardd Coronog
Eisteddfod Genedlaethol 2005, yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Croeso
cynnes i bawb.
Sadwrn, 4 Mawrth
Cynhadledd undydd ar y Fari Lwyd yn
Sefydliad Oakdale, Amgueddfa Werin
Cymru, Sain Ffagan, dan nawdd Urdd
Graddedigion Prifysgol Cymru. Y darlithwyr
fydd Juliette Wood, Allan James, Tecwyn
Vaughan Jones, David Greenslade a Katie
Gramich. Manylion pellach: Dr Siwan

3

Allwch chi ddim cadw
cyfrinach yng Nghymru
am fwy nag wyth deg
saith munud… Ffaith?
Mewn gwlad lle na ellir cadw
cyfrinachau mae’r ddrama Cymru Fach,
gan Wiliam Owen Roberts, yn cynnig
golwg feiddgar ar fywyd cyfoes
Gymraeg. Yn seiliedig ar La Ronde gan
Arthur Schnitzler, cawn ein tywys i
grombil gwleidyddiaeth, y cyfryngau a
masnach y Gymru gyfoes.
Caiff Cymru Fach ei llwyfannu yn
Chapter, Treganna, rhwng 1 a 4
Mawrth, am 8.00 p.m.

CÔR MEIBION TAF
CYNHELIR YMARFERION
WYTHNOSOL
YN Y TABERNACL, YR AIS
AR NOS SUL AM 7.30 y.h.
CROESO I AELODAU NEWYDD
CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org

Rosser, Ysgol y Gymraeg, Adeilad y
Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd.
Mercher, 8 Mawrth
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Sgwrs
gan Dr Dafydd Huws, Caerffili, ‘O
Kakamega i Gaerffili’, yn festri Capel y
Methodistiaid Saesneg, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm.

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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Cylch Meithrin
Newydd i Benarth
Bu datblygiadau cyffrous iawn yng
nghapel Bethel, Stryd Plassey, Penarth.
Yn fuan ar ôl agor yr adeilad newydd,
sefydlwyd cylch meithrin newydd sbon
yn festri'r capel. Bu Alun Daniel ac
Edryd Lloyd, dau o flaenoriaid capel
Bethel, yn allweddol yn y broses o
sefydlu’r cylch; ar ôl llwyddo i gael
grant sylweddol oddi wrth y Loteri
Cenedlaethol, gweithiodd y ddau’n
frwdfrydig i sefydlu pwyllgor i redeg y
cylch. Mae Cylch Meithrin Bethel yn
darparu addysg feithrin ar gyfer plant
rhwng dwy flwydd a hanner a phum
mlwydd oed, yn ddyddiol, rhwng 9.15 a
11.45 y bore. Agorwyd y cylch yn
swyddogol fis Medi diwethaf gan
Martyn Geraint o S4C, a chafwyd
diwrnod gwych o ddathlu. Erbyn hyn
mae'r cylch yn mynd o nerth i nerth, ac

Cynnal y Gwasanaeth Olaf

Cydymdeimlo
Marw yn 99 oed
Bu farw Huana Morgan, gweddw yr
Athro T J Morgan a mam Rhodri a Prys
Morgan yn Ysbyty Singleton, Abertawe
ar 23 Rhagfyr yn 99 oed. Cafodd ei geni
a’i magu yn Ynystawe yng Nghwm
Tawe a bu’n un o’r merched cyntaf i
astudio yng Ngholeg y Brifysgol,
Abertawe. Enillodd radd BA ac MA yn
y Gymraeg. Bu’r teulu yn byw yn Radyr
ar un adeg. Bu’r angladd yng Nghapel
Bethel yn Sgeti, Abertawe ac yn dilyn
yn Amlosgfa Abertawe ar 4 Ionawr.
Cydymdeimlir â’r teulu yn eu colled.

Agoriad swyddogol Cylch Meithrin
Bethel, Penarth:Martyn Geraint ,
Charles Curran (Maer Penarth)
a Sali Mali.
mae yno 24 o blant ar y gofrestr.
Arweinydd profiadol y cylch yw Jan
Morgan, sy’n wyneb cyfarwydd iawn i
blant Ysgol PenyGarth, Penarth. Am
ragor o fanylion am Gylch Meithrin
Bethel, cysylltwch â Jan ar ei ffôn
symudol: 07790 055352.

Newyddion

Ar ôl dros gan mlynedd o addoli yng
Nghapel West Grove, Caerdydd,
penderfynodd y gynulleidfa Undodaidd
werthu'r adeilad gyda'r gobaith o brynu
adeilad mwy hwylus yn y ddinas.
Cynhaliwyd y gwasanaeth olaf ar 11
Rhagfyr gyda rhyw 60 o'r gynulleidfa yn
bresennol a'r cynweinidog, y Parchg
Eric Jones o Aberdâr, yn arwain y
gwasanaeth. Cymerwyd rhan gan y
Parchg John Clifford, Margaret Evans a
Lis Dyson Jones, Cadeirydd y
gynulleidfa, gydag Eiluned Davies yn
g w a s a n a e t h u w r t h yr or g a n .
Bellach, mae'r gynulleidfa yn cynnal y
gwasanaethau am 6 yr hwyr yn Nhŷ
Cwrdd y Crynwyr yn Heol Siarl hyd nes
iddynt ddod o hyd i adeilad a fydd yn
gymwys ar eu cyfer.

Llongyfarchiadau i
Ioan Gruffudd, gynt o Landaf, ar ei
ddyweddïad â’r actores Alice Evans ar
Nos Calan ar Ynys Ciwba. Cwrddodd y
ddau am y tro cyntaf ar set y ffilm 102
Dalmations pan oedden nhw’n cymryd
rhan yn yr un ffilm. Mae Ioan newydd
orffen actio yn y ffilm Amazing Grace.
Mae’r cwpwl yn byw yn Los Angeles
ers tair blynedd.
Paul Carey Jones, Rhiwbeina, cyn
ddisgybl yn Ysgol Gyfun Glantaf ar gael
ei ddewis i gymryd rhan Marcello yn
opera Puccini La Bohème gyda Chwmni
Opera’r Alban ym mis Ebrill. Fe’i
hyfforddwyd yn yr Academi Gerdd
Frenhinol yn Llundain.
Nia Parry, y ddarlledwraig o Dreganna
ar ei dyweddïad ag Aled Davies ar
Ddydd Nadolig.
Rhys a Liz Owen ar enedigaeth Alaw
Dwynwen ar 25 Tachwedd 2005.
Anrheg Nadolig hyfryd i bawb – mae’r
teulu cyfan wedi dwlu!
Muiris Mag Ualghairg a Rhian
(“Rhian Oriel”) ar enedigaeth eu mab,
Eoin, ar ddydd Sul 15 Ionawr 2006.

Cydymdeimlir â’r canlynol:
Teulu’r diweddar Thomas Gwynne
Treharne, Llanisien a fu farw ar 8
Rhagfyr. Bu’r angladd yn Amlosgfa’r
Ddraenen, Llanisien ar 15 Rhagfyr.
Gillian Green, Gwaelod y Garth ar
golli ei thad, Gwilym Green yn 89 oed
ar 29 Rhagfyr . Br odor o
Rosllanerchrugog oedd ei thad a bu’n
byw yng Nghricieth, Pwllheli a West
Kirby cyn ymgartrefu yn Llandaf. Bu’r
angladd yn Amlosgfa’r Ddraenen,
Llanisien ar 10 Ionawr.
Teulu’r ddiweddar Mon ita
(Swithenback) Jones, Rhiwbeina a fu
farw yn Ysbyty’r Brifysgol ar 2 Ionawr.
Roedd hi’n enedigol o ardal Rhydaman.
Bu’r angladd yn Amlosgfa’r Ddraenen,
Llanisien ar 16 Ionawr.
Teulu’r diweddar Gwynfor Evans ar
farwolaeth ei wraig, Rhiannon Evans, 86
oed ym Mhencarreg, Llanbedr, naw mis
ar ôl ei farwolaeth yntau. Bu’n dioddef
o glefyd Parkinson am ugain mlynedd
olaf ei bywyd. Cafodd ei magu yn
Lerpwl a Chaerdydd a bu’n gefn i
Gwynfor ar hyd y blynyddoedd.
Carol O’Donnell, Rhiwbeina a’r teulu
ar golli ei thad yn Sir Gaerfyrddin cyn y
Nadolig.

LLWYDDIANT ELFEN
Yn noson wobrwyo Golden Pixil
enillwyd prif wobr y noson, sef
Dylunwyr Amlgyfr yngol Gorau'r
Flwyddyn, gan gwmni Elfen, a leolir ym
Mae Caerdydd. Sefydlwyd cwmni Elfen
ym 1997.

ANGEN
GWARCHODWRAIG PLANT
Dau brynhawn yr wythnos yn
cynnwys ei gludo o’r ysgol feithrin.
Bachgen 2 ½. Ardal Penylan.
Ffoniwch am sgwrs 2047 3079
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YSGOL GYFUN GLANTAF
Losin i România
Eleni eto bu disgyblion Ysgol Glantaf, gyda chefnogaeth eu
hathrawon a'r penaethiaid blwyddyn, yn casglu losin i'w
lapio'n becynnau bach i'w hanfon i România drwy gyfrwng yr
elusen Support for Romania.
Mewn gwasanaeth i
Flynyddoedd 7 a 9 cyn y Nadolig, daeth Mr Alan Penrose,
yng nghwmni Mrs Gwen Emyr, i sôn ychydig am waith yr
elusen ac i dderbyn rhai o'r pecynnau losin. Pwysleisiwyd
mai'r pecynnau hyn fyddai'r unig anrheg Nadolig y byddai
rhai o'r plant yn eu derbyn.

Mr Hefin Griffiths, pennaeth Blwyddyn 9, gyda dau o
ddisgyblion Blwyddyn 7 yn cyflwyno losin i Mr Penrose

Taith gerdded noddedig dros Ymddiriedolaeth George
Thomas
Yn gynnar ar fore Sul braf, nôl yn mis Hydref, tra bo’r rhan fwyaf
o bobl yn eu gwlâu, fe ddaeth nifer o glybiau ac ysgolion ynghyd y
tu fa’s i'r Deml Heddwch ym Mharc Cathays, i ddechrau taith
gerdded 4km o gwmpas Parc Biwt y tu ôl i'r castell. Codi arian i
Hosbis George Thomas oedd y nod. Ynghyd â’r llu o ddisgyblion
o Ysgol Glantaf, a nifer o ysgolion eraill oedd wedi dod i gerdded,
roedd y newyddiadurwraig boblogaidd Lucy Owen a'i gŵr Rhodri
Owen. Roedd Rhodri a Julie Morgan yn bresennol hefyd i ddangos
eu cefnogaeth.
Roedd nifer o blant wedi gwisgo i fyny mewn gwisg ffansi, i
godi arian i'r elusen. Roedd rhai yn cerdded yn gyflym, ac eraill
yn cerdded yn fwy hamddenol yn mwynhau'r haul a'r cwmni.
Tynnwyd nifer o luniau i gofio'r digwyddiad, ac i ddangos pawb
wrthi yn codi arian drwy gerdded y daith hyfryd o gwmpas y parc.
Roedd pawb yn symud yn un don gyda'i gilydd, wrth gerdded i
lawr y trac cyn diweddu nôl yn y Deml Heddwch, awr a hanner
wedi'r cychwyn. Roedd hi'n fore sych a phleserus iawn, a’r arian
nawdd yn mynd at achos da. Roedd cefnogaeth Glantaf unwaith
eto eleni yn rhagorol, o gofio’r holl gefnogaeth a ddangoswyd yn
ystod ras hwyl yr ysgol i Dŷ Hafan ac Apel rai dyddiau’n gynt.
Braf yw gallu diolch iddynt unwaith eto am eu cefnogaeth. Y
flwyddyn nesaf byddwn yn parhau i fod yn frwd ac anelu am y
wobr gyntaf. Gobeithiwn ein bod ni fel ysgol wedi codi arian ac yn
helpu pobl dros dde Cymru sydd yn dioddef o gancr i gael cymorth
yn eu cartref neu' r hosbis.
Heledd Lewis
Blwyddyn l2

CARIAD @ IAITH?
CYMDEITHAS YR IAITH

Yn y cyfnod cyffrous hwn o weithredu dros hawliau
siaradwyr Cymraeg, mae Cymdeithas yr Iaith yn chwilio
am unigolyn neu unigolion brwdfrydig ac ymroddgar i
weithio rhwng 8 ac 16 awr yr wythnos yn ei swyddfa yng
Nghaerdydd. Bydd yr ymgeisydd (ymgeiswyr)
llwyddiannus yn gweithio ar gyweithiau penodol, gan
ymchwilio i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg cwmnïau a
chynghorau yn y deddwyrain. Nod y swydd yw hwyluso a
hyrwyddo ymgyrchoedd Cymdeithas yr Iaith i sicrhau
mwy o degwch i’r iaith yn y rhanbarth.
Ymhlith eich cyfrifoldebau, byddwch yn ymchwilio i natur
darpariaeth cynghorau a chwmnïau, yn crynhoi’r
wybodaeth hon a’i didoli ac yn llunio adroddiadau yn
seiliedig ar y wybodaeth. Byddwch hefyd yn cefnogi
gwaith gwirfoddolwyr y Gymdeithas ac yn mynychu
cyfarfodydd cell a rhanbarth yn ôl y gofyn.
BBQ—Cig Eidion, Cyw Iâr a Bwyd Môr
Sushi
Nwdls wedi’u Ffrïo
Bwydydd Coreaidd a Japaneaidd

38 Heol Corporation, Caerdydd, Cymru, CF11 7AU
Ffôn: 02920 644 466

Yn ddelfrydol, bydd gennych sgiliau TG rhagorol, sgiliau
ymchwil ac yn medru gweithio’n annibynnol. Cyflog i’w
drafod.
Am fwy o wybodaeth a swydd ddisgrifiad, cysylltwch â:
geraint@cymdeithas.com.

Y DINESYDD CHWEFROR 2006

6

Ysgol Gyfun Plasmawr

Caryl Griffiths, Nicky a Jamie Robinson
a Huw Griffiths

Noson Wobrwyo
Croesawyd Jamie a Nicky Robinson i’r
ysgol ddechrau Ionawr i gyflwyno
tystysgrifau TGAU / UG a Safon Uwch i
fyfyrwyr y chweched a chynfyfyrwyr yr
ysgol. Roedd yn wych croesawu’r ddau i’r
ysgol, ond yn arbennig cael cyfle
anffurfiol i sgwrsio â myfyrwyr a wnaeth
gystal yn eu harholiadau Safon Uwch y
llynedd.
Taith Clothes Show
Aeth criw o ferched Blwyddyn 9 a 10 sy’n
astudio tecstiliau ar daith i’r Clothes Show
yn Birmingham ar 7 Rhagfyr. Roedd
llawer o bobl yno a llawer o enwogion yn
eu mysg. Wedi gadael yr athrawon aethom
i siopa’n syth a gwylio’r sioe ffasiwn
ddifyr. Ar ddechrau’r sioe fe berfformiodd
y band o fechgyn, 4Tune, a oedd yn
cystadlu ar raglen yr X Factor. Yna daeth
yr holl fodelau allan i ddangos yr
amrywiaeth o ddillad oedd ar gael.
Roeddem wrth ein boddau yn gwylio’r
bechgyn yn modelu! Aeth rhai o’r
gynulleidfa i fyny i’r llwyfan, yng nghanol
sŵn sgrechian eraill a oedd yn mwynhau
yno. Roedd goleuadau yn fflachio yn yr
ystafell enfawr a cherddoriaeth uchel.
Gadawodd pob un ohonom ganolfan yr
NEC â gwên ar ein hwynebau a llond
bagiau o bethau i’n hatgoffa o’r diwrnod
gwych!
Carly, Stephanie Gale,
Casey a Joanne, Blwyddyn 10
O Flaen dy Lygaid
Daeth criw rhaglen ddogfen S4C, O Flaen
dy Lygaid, i Ysgol Plasmawr i wneud
rhaglen am ddarpariaeth Anghenion
Arbennig yr ysgol. Y mae hyn yn dilyn
llwyddiant Mrs Meinir Rees fel Athrawes
Anghenion Arbennig y Flwyddyn. Bu’r
criw yn ffilmio yn yr ysgol ym mis
Rhagfyr a Ionawr a bydd y rhaglen yn
ymddangos yn ddiweddarach eleni. Bydd
y rhaglen yn dangos yr hyn sy’n digwydd
yn yr ysgol drwy lygaid disgyblion,
athrawon, cynorthwywyr a rhieni.

Taith i’r Mandir yn Llundain
Dechreuodd y bore gyda gyrrwr ein bws
yn canu’r gân ‘You raise me up’ gan
Westlife wrth i ni adael Ysgol Plasmawr
am hanner awr wedi wyth y bore. Wedi
ychydig o oedi ar y draffordd a chael cinio
yng ngwasanaethau Reading, cyrhaeddon
ni Lundain am tua dau o’r gloch y
prynhawn. Roedd y Mandir yr oeddem yn
ymweld ag e y mwyaf yn Ewrop ac wedi’i
wneud o farmor a charreg galch.
Wrth gerdded i mewn roedd rhaid
tynnu ein hesgidiau a’u gosod mewn
blychau yn y wal oherwydd bod gwisgo
lledr a bwyta anifeiliaid yn erbyn y
grefydd Hindŵaidd ac yn cael ei ystyried
yn amharchus tuag at Dduw. Yna cawsom
ein harwain i mewn i ystafell fawr i drafod
y grefydd Hindŵaidd gyda’n harweinydd.
Roedd ganddo dechneg eithaf od ond
doniol i’n dysgu am y grefydd (gan
gynnwys cymharu’r Duwiau Hindŵaidd â
siop Marks & Spencer! )
Wedi ffarwelio â’r arweinydd aethom
lan i’r ystafell addoli a oedd wedi ei
gwneud o farmor. Ffeindiais i a’m cyd
ddisgyblion hi’n anodd i gadw’n dawel
wrth weld ystafell mor anhygoel.
Yna fe gerddom ni o amgylch yr
arddangosfa Understanding Hinduism lle
dysgon ni am ddechreuad a chredoau y
gr e fydd H ind ŵ a idd a ’ r ff ydd
Swãminãrãyan. Ar ôl cael cyfarfod cyflym
arall gyda’n harweinwyr a chyfle i ofyn
cwestiynau am y grefydd fe adawon ni’r
adeilad addoli.
Ond nid oedd y diwrnod wedi dod i ben
eto  roedd gennym siopa i’w wneud ar
Oxford Street! Cawsom gyfle i siopa,
gwagio’n waledi a chymryd drosodd
McDonald’s! Wrth adael Llundain
cawsom ein dal mewn traffig a chymerodd
hi awr a hanner i ni gyrraedd y draffordd,
ond yna roeddem ar ein ffordd adref.
Wedi cyrraedd yr ysgol am hanner awr
wedi un ar ddeg a ffarwelio â’n ffrindiau
aethom adref. Roedd pob un ohonom wedi
mwynhau’r diwrnod ac wedi ennill mwy o
barch tuag at y grefydd.
Ryan Nelson, Blwyddyn 10
Rhydychen a Chaergrawnt
Llongyfarchiadau i Alun Biffin ar gael ei
dderbyn i Rydychen i astudio Ffiseg ac i
Stephanie Dyer ar gael ei derbyn i Goleg y
Brenin, Caergrawnt i astudio Cerdd. Mae
gan Stephanie hefyd gynnig i astudio yn y
Guildhall yn Llundain, wedi llwyddo
mewn cystadleuaeth i sicrhau lle.
Cofio’r Holocost
Cafwyd gwasanaeth ysgolgyfan i gofio
hilladdiad yr Holocost ddiwedd mis
Ionawr, a hynny o dan arweiniad grŵp
Hanes Blwyddyn 13, a’u hathrawes Miss

YN SYTH O'R
POPTY!
Cafodd pump o aelodau Clwb Dawns
Menter y Fro brofiad arbennig yn
ddiweddar wedi iddynt gael eu gwahodd
i gymryd rhan mewn recordiad o'r
rhaglen Popty yn y Ffatri Bop yn y
Porth. Cafodd y merched y wefr o’u
gweld eu hunain yn dawnsio gyda'r sêr
mewn darllediad arbennig o’r rhaglen ar
ddydd Nadolig ar S4C. Rhaglen bop
liwgar, gyffrous yw Popty sy’n rhoi
cyfle i bobl ifanc glywed rhai o sêr
enwocaf Cymru. Ymhlith sêr rhaglen y
Nadolig yr oedd y Sibrydion, Tara
Bethan ac Elin Fflur.
Mae Clwb Dawns Menter y Fro yn
cael ei gynnal bob nos Fawrth rhwng
4.30 a 6.00 p.m.yn y Stiwdio, Ysgol
Gyfun Bro Morgannwg, Heol Colcot, Y
Barri. Mae’r clwb ar gyfer pobl oedran
ysgol uwchradd. Am ragor o fanylion
am y clwb, cysyllter â Menter y Fro ar
01446 720600.

Zoe, Roisin, Molly, Lacey, a Page –
pob un yn ddisgyblion Blwyddyn 7 ac
8 yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.

Anna Finn. Mewn gwasanaeth syml o
ddarlleniadau a cherddoriaeth cynheuwyd
cannwyll i gofio am y miliynau a laddwyd
ac i gofio creulondeb dyn mewn mannau
eraill – megis yn America, Cambodia a
Rwanda.
Seren Newydd
Llongyfarchiadau i Ryan Nelson o
Flwyddyn 10 sydd wedi ei ddewis i
chwarae rhan yn y ffilm Harry Potter
newydd! Bydd yn dechrau ffilmio gyda
gweddill y criw poblogaidd yn fuan. Pob
hwyl i ti!
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Lleoliad Newydd Cynllun
Gofal: Ysgol Melin Gruffydd,
Yr Eglwys Newydd
Fe fydd Cynllun Gofal y Fenter yn cael
ei gynnal yn ystod Hanner Tymor mis
Chwefror ( dydd Llun 24 Chwefror –
dydd Gwener 28 Chwefror).
Mae’r cynlluniau’n cael eu cynnal ar
dri safle – Ysgol Treganna (Gorllewin
Caerdydd), Ysgol y Berllan Deg
(Dwyrain Caerdydd) ac Ysgol Melin
Gruffydd (Gogledd Caerdydd).
Croeso i blant mewn ysgolion
Cymraeg o’r Dosbarth Derbyn hyd at
Flwyddyn 6. Cost dyddiol o £14.50 y
plentyn. Dyddiad cau i gofrestru :
Dydd Gwener, 15 Chwefror. Mae lle i
nifer cyfyngedig o blant, fell y
cofrestrwch yn gynnar rhag cael eich
siomi.
Am fanylion pellach neu ffurflen gais
ffoniwch y swyddfa ar 029 20565658
neu ebostiwch
rachaelevans@mentercaerdydd.org
Posteri Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Mae Cyngor Caerdydd yn paratoi posteri
Gŵyl Dewi eleni i’w dosbarthu i holl
siopau a thafarndai Caerdydd. Os ydych
am dderbyn poster Gŵyl Dewi yn rhad
ac am ddim i arddangos yn ffenestri’r tŷ
– cysylltwch â ni yn y Fenter. Yn ogytal
â’r posteri fe fydd y Cyngor yn darparu
cennin Pedr i ymwelwyr i Gaerdydd yn
yr orsaf drenau ac yn y maes awyr yn
ystod y bore. Fe fydd stondin ac
adloniant yng nghanol y ddinas rhwng
11yb a 3yp.

Clwb Dringo Menter Caerdydd
Mae clwb newydd sbon wedi dechrau'r mis yma  Clwb Dringo. Mae'r Clwb i blant
Blwyddyn 5, 6, 7 ac 8. Mae'r clwb yn cyfarfod bob nos Iau yn Ysgol Plasmawr.

MIRI MEITHRIN
Yn dilyn llwyddiant Miri Meithrin fis
Hydref diwethaf, mae’r Fenter yn cynnal
dwy sesiwn arall yn ystod hanner tymor
mis Chwefror. Fe fydd y sesiynau yn
cael eu cynnal yng Nghanolfan
Gymunedol Maes y Coed, Y Waun,
ddydd Llun, 20 Chwefror a ddydd
Gwener, 24 Chwefror. Am fwy o
wybodaeth, cysylltwch â Rachael Evans
ar rachaelevans@mentercaerdydd.org
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
Unwaith eto eleni, mae’r Fenter yn
trefnu noson Cawl a Chân i ddathlu
Gŵyl Dewi yn nhafarn y Mochyn Du.
Fe fydd cawl yn cael ei weini ac
adloniant yn dechrau o 8yh ymlaen.
Mynediad yn rhad ac am ddim. Croeso
cynnes i bawb!

Ffônlyfr 2006
* Plymwyr * Trydanwyr * Cyfrifwyr
* Garddwyr * Adeiladwyr * Mecanics
* Doctoriaid
* Gwarchodwyr plant
* Gwerthwyr Tai * Dylunwyr
*Trin Gwallt * Deintyddion …
Mae Menter Caerdydd wrthi’n cynhyrchu Ffônlyfr 2006 a fydd yn
cynnwys rhifau ffôn busnesau/darparwyr/arbenigwyr sy’n cynnig
gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd.
Os ydych yn cynnig neu yn derbyn gwasanaeth trwy’r Gymraeg,
cysylltwch ag Owain Llwyd ar 20 56 56 58, neu ar ebost:
owainllwyd@mentercaerdydd.org

SWSOGRAM SANTES
DWYNWEN
Am y tro cyntaf eleni, mae Menter
Caerdydd wedi gofyn i bobl Caerdydd
enwebu rhywun arbennig i dderbyn sws
ogram Santes Dwynen.
Yn dilyn
derbyn nifer o enwebiadau, cafodd 3
pherson lwcus sioc ar ddiwrnod Santes
Dwynwen pan drodd pâr o wefusau
mawr i fyny â photel o siampên a rhosyn
coch. Y tri lwcus oedd … Mrs Ann
Williams, Dyfrig Parri a Lorrae Wright.

TRYDANWR
gyda dros 20 mlynedd
o brofiad
Wedi’i gofrestru gyda NICEIC
i arolygu a gosod
systemau trydan
a chawodydd yn unol â
Rheoliadau Adeiladu Adran "P"

Prisiau Rhesymol

Ffoniwch

Caerwyn Davies
(T/A Davies Electrical)
ar 029 20868208
neu 07967 558664
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Newyddion o’r Eglwysi
Eglwys y Crwys

Tabernacl, Yr Ais

Y Chwiorydd a’r Froderfa
Cafodd y cylch hwn ddau gyfarfod
gwerthfawr yn ystod yr wythnosau yn
arwain at y Nadolig. Ddydd Mercher,
30 Tachwedd daeth Mr Geraint Rees,
prifathro Ysgol Gyfun Plasmawr atom i
rannu rhai o’i brofiadau fel athro a
phrifathro. Soniodd am y cynnydd
mawr mewn addysg Gymraeg yn Ninas
a Sir Caerdydd. Fe’n hatgoffodd hefyd
na ddylid pwyso ar lwyddiant y
gorffennol, ond bod lle i ddatblygu
ymhellach. Pythefnos yn ddiweddarach,
Mr Alun Guy oedd y gŵr gwadd a
chafwyd ganddo orig ddifyr yn olrhain y
wedd gerddorol ar ddathliadau’r
Nadolig. Cyfeiriodd at rai o’i hoff
ddarnau a chafodd y rhai oedd yn
bresennol gryn bleser yn gwrando ar ei
ddetholiad. Daeth y cyfarfod i ben gyda
phaned a mins peis Nadoligaidd.

Cofio Mrs Edna May Rees
Ychydig ddyddiau cyn y Nadolig, bu
farw aelod hynaf yr eglwys yn gant oed.
Roedd hi’n wraig i’r diweddar Barchg.
W.M. Rees, Pontyberem a Llangyndeyrn
ac yn fam i Hywel Rees a Non Davies,
Penarth. Ymserchodd Edna May yn y
Tabernacl tua chwarter canrif yn ôl.
Roedd yn ymgorfforiad o’r holl
rinweddau Cristnogol ac roedd yn
annwyl gan bawb. Ni fu erioed yn hen,
er iddi fyw am dros ganrif. Roedd ei
digrifwch a’i didwylledd yn addurn
eglwys ac yn llawn ffydd yn ei
Harglwydd. Cofiwn amdani gan ddiolch
am y gras a ddatguddiwyd yn ei bywyd.

Y Gymdeithas
Aelodau’r Gymdeithas a fu’n gyfrifol
am oedfa’r bore ar y Sul cyn y Nadolig.
Llywiwyd y cyfarfod gan y cadeirydd,
Mr Arthur Evans, ar y thema ‘Anrhegion
yr Arglwydd.’ Cafodd y gynulleidfa
fendith y tymor mewn gwasanaeth oedd
yn cynnwys carolau, gweddïau a
darlleniadau ysgrythurol.
Roedd yr
anerchiad ar ddiwedd y cyfarfod yng
ngofal ein Gweinidog, y Parchg Glyn
Tudwal Jones.
Yr Ysgol Sul
Nos Sul cyn y Nadolig cafodd plant a
ieuenctid yr Ysgol Sul gyfle i berfformio
drama’r geni o flaen cynulleidfa niferus
iawn. Roedd llafur caled yr athrawon yn
haeddu Cwrdd Nadolig cofiadwy  a
hynny a gafwyd. Diolch i Siân Griffiths
a’r athrawon am ein harwain yn ôl at y
Nadolig cyntaf.
Y Grŵp Merched
Dathlodd y grŵp yma ben tymor y
Nadolig gyda gwledd, cân a sgwrs.
Huliwyd y byrddau yn dymhorol ofalus
gan aelodau’r pwyllgor o dan arweiniad
y Cadeirydd, Mrs Babs Evans.
Perswadiwyd nifer o wŷr dewr i weini
wrth y byrddau, cyn iddynt ymneilltuo
i’r gegin i olchi llestri. Roedd y lluniaeth
am y noson yng ngofal Mrs Liz Foulady
a chydnabyddwyd ei chyfraniad i
lwyddiant y noson yn y diolchiadau.
Garwyn Davies

Priodasau
Roedd hi’n braf rhannu diwrnod
dedwydd yng nghwmni Eleri a Mark
Cowley ar achlysur eu priodas. Buont
yn cydaddoli yn y Tabernacl ers tro.
Diwrnod o bwys i Mary a Graham
Thomas oedd achlysur priodas eu mab
Huw gydag Amanda, gynt o orllewin
Cymru. Byddant yn parhau i fyw yn
Llundain, ac edrychwn ymlaen at eu
gweld yng Nghaerdydd yn y dyfodol
agos.
Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Gwenda a Nick yn
ne Penfro ar enedigaeth Nel Ruth, ail
wyres i Margaret a Billy Ladd,
Windermere Ave, Parc y Rhath. Yn
anffodus bu rhaid i Billy dreulio amser
yn yr ysbyty yn ddiweddar, yn addrefnu
ei feddyginiaeth. Gobeithiwn y bydd y
flwyddyn newydd yn rhoi digon o gyfle
iddo ddod i adnabod yr ieuengaf o blith
y teulu ym Mhenfro.
Cyfarfodydd Sefydlu John Thomas
Ar brynhawn Sadwrn, 21 Ionawr
sefydlwyd un o blith aelodau’r eglwys,
sef y brawd John Thomas, yn weinidog
lleyg yn Eglwys Bedyddwyr Stryd
Pentyrch, Cathays, Caerdydd.
Derbyn aelodau newydd
Roedd achlysur arbennig iawn fore Sul,
15 Ionawr pan dderbyniwyd chwech
aelod newydd i’r eglwys.
Cyflwyno Plentyn
Ar yr un diwrnod, cyflwynwyd Betsan,
merch Elena a Martin Rhisiart, i’r
eglwys.

Minny Street, Caerdydd
Cyfarfodydd yr Adfent a’r Nadolig
Daeth nifer o aelodau o bob oedran
ynghyd ddechrau mis Rhagfyr am Swper
Adfent. Cafwyd gwledd a bendith wrth
gydfwyta swper traddodiadol Cymreig
gyda llawer o’r bwyd a gyflwynwyd yn
fwyd Masnach Deg. Roedd ambell gadair
wag o amgylch y byrddau – cadeiriau i’n
hatgoffa o gymeriadau’r Adfent a’r
Nadolig: Ioan Fedyddiwr, Mair a’r
Arglwydd Iesu Grist. Naws wahanol ond
yr un mor fendithiol fu i ddathliadau
Nadolig y Gymdeithas wrth i Eilonwy
Jones sicrhau bod 17 o ieuenctid yr
eglwys yn cyflwyno noson ‘Sain, Cerdd a
Chân’  cyngerdd arbennig iawn, ynghyd
â lluniaeth tymhorol. Bu Marian Lake a
Meudwen Davies yn ddyfal iawn yn
sicrhau bod ein Gwasanaeth Naw Llith a
Charol yn ein harwain yn ddiogel drwy
holl hanes yr Ŵyl. Cafodd plant a phobl
ifanc yr Ysgol Sul eu cyfle hwythau
wythnos cyn y Nadolig wrth iddynt
gyflwyno Stori’r Geni i lond capel o
aelodau a chyfeillion, cyn mwynhau parti
ac ymweliad gan Siôn Corn yn y festri. I
ddod â chyfarfodydd niferus yr Ŵyl i’w
terfyn, cawsom gyfle i ganolbwyntio ar y
Goleuni yn yr oedfa Noswyl Nadolig o
dan arweiniad ein Gweinidog, ac yng
nghwmni cyfeillion y Crwys yn oedfa
bore’r Nadolig, gyda nifer o ieuenctid y
ddwy eglwys yn cynorthwyo yn y
gerddorfa a’r rhannau defosiynol.
Cafwyd neges briodol gan y Parchg Glyn
Tudwal Jones.
Diolch i bawb a
gyfrannodd ym mhob modd i’r
cyfarfodydd hyn, a diolch yn arbennig i
Owain a Lona am ein tywys yn ddiogel ar
hyd y flwyddyn.
Wedi’r Nadolig!
Cydiwyd yr hen flwyddyn a’r newydd
ynghyd yn oedfa gynnar gyntaf 2006 wrth
i Non Roberts ein harwain unwaith eto ar
y thema Goleuni. Mae’r Gymdeithas, ers
nifer o flynyddoedd bellach, yn trefnu
Plygain yng nghapel hynafol Bethesda’r
Fro, ac felly eto eleni. O dan arweiniad y
Parchg R. Alun Evans, cafwyd orig
fendithiol wrth wrando a rhannu yn naws
arbennig rhai o garolau’r Plygain. Ac
wrth i flwyddyn newydd gychwyn mae
ein gweinidog wedi dechrau cyfres o
bregethau yn ymdrin â chwestiynau
diwinyddol, a thestunau pigog a
lletchwith – testunau y byddai’n haws
gennym eu hanwybyddu yn aml, ond y
mae’n ofynnol i ni eu hystyried a’u gwau
i mewn i’n profiad ni o fywyd a’n
dealltwriaeth
o’r
Efeng yl.
Gwerthfawrogwn fod Owain wedi
‘mentro’ ar y trywydd hwn.
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Ebeneser, Heol Siarl

Bethel, Rhiwbeina

Salem Treganna

Gwasanaethau’r aelodau
Sul yr aelodau oedd dydd Sul, 27
Tachwedd, a hyfryd oedd medru
croesawu nifer o hen ffrindiau ac
ymwelwyr i’n plith.
Arwel Peleg
Williams oedd yn gyfrifol am drefnu
gwasanaeth y bore ar thema’r Adfent.
Cafwyd darlleniadau gan nifer o’r
aelodau, unawd gan Eleri Williams a
chyflwyniad ar y soddgrwth gan
Rhiannon Williams, disgybl Blwyddyn
5. Cafodd y plant stori gan John Hayes
ac yn ôl eu harfer roeddent yn frwd
iawn.
Seiliwyd gwasanaeth y nos, a
baratowyd gan Eira Jones, ar y
gymhariaeth rhwng geni a datblygiad
plentyn a datblygiad y Cristion. Y ddau
yn derbyn bywyd newydd – un yn
gorfforol a’r llall yn ysbrydol. Cafwyd
eitemau gan nifer o’r aelodau a’r
ieuenctid – yn gyflwyniadau llafar,
darlleniadau ac ambell gân.

Ar ail ddiwrnod y flwyddyn newydd y
clywsom am farwolaeth Mrs Monita
Jones, Rhiwbeina, un a fu’n aelod
ffyddlon ym Methel ers sawl blwyddyn.
Byddwn yn colli gwraig addfwyn a
siriol. Ganed Monita yn Rhydaman ac
roedd yn athrawes wrth ei galwedigaeth.
Bu farw ei phriod, Alan, bedair blynedd
yn ôl. Cydymdeimlwn yn fawr â’i
merch, Emma, yn ei phrofedigaeth.
Bu’r gwasanaeth yn yr Amlosgfa, 15
Ionawr, dan arweiniad y Gweinidog, y
Parchedig T. Evan Morgan.

Dathlu’r Nadolig
Cawsom wasanaethau bendigedig i
ddathlu’r Nadolig yn ystod mis Rhagfyr.
Roedd oedfa’r Ysgol Sul yn wefreiddiol,
wrth i’r plant ifanc iawn a’r plant iau
gymryd rhan, gan wneud hynny’n
arbennig o dda. Cawsom hefyd Oedfa’r
Goleuni gyda’r nos, a braf oedd gweld
cynifer o aelodau a ffrindiau Salem yn
cydddathlu â ni. Daeth criw da at ei
gilydd i ganu carolau i nifer o henoed y
capel, ac fe gawsom noson ddifyr.
Cafwyd ymateb gwych i’r oedfaon fore
Nadolig wrth i dros ddau gant ddod at ei
gilydd i gydaddoli; cymerodd gryn
amser i’r holl blant ddangos eu
hanrhegion newydd gwych i Evan!

Gwasanaethau’r Nadolig
Eto eleni, mewn pedwar gwasanaeth,
cawsom gyfle i ddathlu a chydaddoli
gan gofio am ddyfodiad Iesu i’n byd.
Gŵyl y Goleuni oedd testun gwasanaeth
yr ieuenctid a chawsom ein harwain at
yr amrywiol gyfeiriadau sydd yn y Beibl
at oleuni.
Roedd gwasanaeth y
chwiorydd a gwasanaeth carolau’r
aelodau yn gyfle i gydaddoli drwy
g yfr wn g ca r ol a u, da r l l en ia da u,
myfyrdodau a chyfraniadau unigol.
Cafwyd hefyd gyfraniadau gan y parti
merched, y parti meibion a’r côr sy’n
cymryd rhan yn gyson drwy’r flwyddyn.
Gwasanaeth y plant oedd uchafbwynt y
dathlu ac wrth yr olwg ar eu hwynebau
roeddent wrth eu bodd yn cyflwyno
stori’r Nadolig yn eu gwisgoedd lliwgar.
Roedd y cyflwyniadau llafar a’r canu
carolau cyfoes yn wych. Cafodd y plant
barti Nadolig yn dilyn y gwasanaeth ac
ymwelaid, wrth gwrs, gan Siôn Corn.
Diolch i’r rhai a fu’n paratoi a threfnu.
Bedydd
Ar fore Sul, 18 Rhagfyr, ar ddiwedd
cwrdd Nadolig yr Ysgol Sul, cawsom y
fraint o fod yn dystion i fedydd Menna
Kate Sutton, chwaer fach Ben, merch
David ac Angharad Sutton ac wyres i
Alun a Buddug Roberts. Dymunwn
fendith y nef arnynt fel teulu.
Y Gymdeithas
C a fwyd n os on a r dd er ch og o' r
Gymdeithas yn yr Old Church Rooms,
Radur ar 13 Rhagfyr.

Y Nadolig
Oedfa gan y plant oedd cychwyn ein
dathliadau Nadolig a diolchodd y
Gweinidog iddynt am eu cyfraniadau ac
i’r athrawesau am eu hyforddi. Ar ôl yr
oedfa cafwyd parti yn y neuadd a daeth
Siôn Corn â llu o anrhegion. Tro yr
oedolion oedd hi i gynnal oedfa Nadolig
y Sul canlynol a chawsom gymorth y
bobl ifanc. Yr organyddd oedd Dr
Richard Elfyn Jones. Diolch i Mrs
Gwenda Francis a Mrs Mair Jenkins am
drefnu’r oedfa.
Noswyl Nadolig
cynhaliwyd Oedfa Cannwyll a Charol
gan Gymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.
Y cyfeilyddion oedd Mrs Eilonwy
Jones, Mr Alun Guy a grŵp o
offerynwyr o ardal Rhiwbeina.
Yn ystod oedfa 8 Ionawr bedyddiwyd
Owain Rhys, mab Edward a Gwenda
Evans, Rhiwbeina, gan y Gweinidog.
Mae Owain yn frawd i Catrin a Bethan.

Bedydd
Hyfryd oedd medru tystio i fedydd
Catrin, merch Manon a Paul Frost,
ddechrau mis Ionawr. Llongyfarchiadau
mawr i chi a phob dymuniad da.
Gwasanaethau
Croeso mawr i chi ymuno â ni yn ein
hoedfaon ar y Sul, am 10.30 y bore ac
am 6.00 yr hwyr.

Yn eisiau
Person abl i edrych ar ôl 2 o
fechgyn 9 a 7 oed pob nos Fercher
a Iau, 3.30 yp  7.30 yh yn ystod
tymor ysgol yn unig. Ardal Llandaf.
Telerau da iawn. Cysylltwch â
Helen Hughes 02920 578007

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

CELF
www.orielcymru.com

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

Cyfle i weld ac i brynu
lluniau ar y We.
Gwaith gwreiddiol a phrintiau
gan artistiaid cyfoes yn
cynnwys
Syr Kyffin Williams,
William Selwyn,
Catrin Williams,
John Rowlands ac eraill.

www.orielcymru.com

10

Y DINESYDD CHWEFROR 2006

Y Cwch Cyfeillgarwch
yn ymweld â Bro Eirwg!!
Ar ddechrau blwyddyn newydd cawn gyfle i edrych yn ôl
ar weithgareddau prysur yr ysgol yn ystod tymor yr Hydref,
cyn edrych ymlaen at gyfleoedd newydd a ddaw yn sgil
2006.
Tybed a yw’r gosodiad ‘Ni ddylai gwahaniaeth wneud
gwahaniaeth’ yn gyfarwydd i ddarllenwyr Y Dinesydd?
Dysgodd plant yr ysgol ystyr y neges yn ystod y tymor
diwethaf, yn ystod ymweliad y Friend Ship. Roedd hyn yn
dilyn ymweliad gan grŵp o blant yr ysgol â dinas Lerpwl i
ddathlu penodi Lerpwl yn Ddinas Diwylliant 2008.
Doedden ni ddim yn sicr beth i’w ddisgwyl pan glywson
ni fod y Friend Ship ar ei ffordd ond bu’r ymweliad yn un
cyffrous a phwysig iawn. Nod y Friend Ship yw lledaenu
negeseuon o gyfeillgarwch o wahanol ddinasoedd yn y
Deyrnas Unedig. Cafodd ein hysgol ni gyfle i ddefnyddio
adnoddau o wahanol ddinasoedd, a chan mai Ysgol Bro
Eirwg oedd yr unig ysgol Gymraeg i dderbyn ymweliad,
roedden ni’n teimlo’n freintiedig dros ben i fod yn rhan o’r
fenter. Yn ogystal ag ymweliad y cwch cyfeillgarwch â’r
ysgol bu grŵp dawnsio gwerin yr ysgol yn ddigon ffodus i
berfformio yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o’r
dathliadau.

Y DINESYDD CHWEFROR 2006

YSGOL GYFUN
BRO
MORGANNWG

Estyn Dwylo Dros y Môr
Mae Bethan Rowe a Laura Best o
Flwyddyn 12 wedi eu derbyn i fynd ar y
prosiect hwn i Wlad Pwyl yn ystod eu
gwyliau haf. Bydd y ddwy yn ymweld â
chartref plant yn Legniza ac yn treulio
wythnos yn eu cwmni. Mae’n gartref i 44
o blant amddifad, ac yn ystod eu
hymweliad bydd y ddwy yn rhoi cymorth
i addurno’r adeilad a gwneud gwaith
cynnal a chadw cyffredinol i adeiladu
gwell dyfodol i’r plant. Roedd y llefydd
yn brin, ac mae’n glod mawr i ni fod
gennym ddwy gynrychiolydd o’r Fro am y
tro cyntaf.
Yn ôl Bethan a Laura: ‘Ym mis
Tachwedd y llynedd daeth cynrychiolydd
o’r Urdd i Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
er mwyn rhoi cyfle i ni fel chweched
dosbarth deithio i Wlad Pwyl er mwyn
gallu cynorthwyo yng nghartref plant
lleol. Eglurodd fod profiadau yno yn y
gorffennol wedi bod yn emosiynol iawn, a
hefyd yn addysgol ac yn agos i’r galon.
Roedd cyfle i ddau ddisgybl o bob ysgol
yma yn ne Cymru fynd ar y prosiect
bythgofiadwy yma, ac yn ffodus roeddwn
i a Laura yn llwyddiannus yn ein cais i
fynd. Mae’n rhaid i ni nawr fynd ati i
godi £500 ar gyfer y trip fel ein bod ni yn
gallu prynu adnoddau ac anrhegion ar
gyfer y plant Pwylaidd. Rydym yn edrych
ymlaen yn fawr i’r sialens sydd o’n blaen,
ac rydym yn gwybod bod y profiad yma
yn mynd i fod yn un arbennig iawn.’
Ymweliad Blwyddyn 11 â’r
Unol Daleithiau
Adroddiad gan Elin Jones 11B
O’r diwedd daeth bore’r daith i’r Amerig.
Buom yn sgwrsio ac yn cynllunio’n
eiddgar yn yr wythnosau a oedd yn arwain
at y daith. Beth i’w wisgo i deithio? Beth
i’w bacio? Maint y cesys? Wrth yrru i
faes parcio’r ysgol ar fore’r daith roedd y
cyffro i’w deimlo’n fyw. Plant yn wên o
glust i glust wrth sylweddoli fod y

breuddwydio cyson am Efrog Newydd a
Washington ar fin dod yn realiti.
Fe’n croesawyd gan dirlun anhygoel
Efrog Newydd am 9.00 yr hwyr. Y
goleuadau bywiog yn gwrthgyferbynnu
gydag awyr ddu y nos  am olygfa 
golygfa wnaiff aros yng nghof llawer
ohonom am flynyddoedd i ddod, rwy’n
siŵr. Ond wedi teithio am hyd at 16 awr
fe ddechreuodd y blinder ein llethu.
Rhaid oedd cael noson dda o gwsg cyn ei
mentro hi i gyffro diddiwedd un o
ddinasoedd enwoca’r byd.
Am y tridiau nesaf fe brofom olygfeydd
ac ysbryd anhygoel y ddinas. Ymwelom
ag adeiladau megis yr Empire State
Building, Trump Tower a’r Statue of
Liberty. Daeth uchafbwynt yr ymweliad
ag Efrog Newydd pan gawsom ein cludo
mewn limos drwy Times Square i fwyty
Planet Hollywood. Roeddem yn teimlo
fel sêr go iawn yn chwifio wrth i bobl
gwestiynu pwy oedd yn y ceir anhygoel
yma!!
Roedd y gwa han ia eth rhw ng
Washington ac Efrog Newydd yn
anghredadwy.
Ynghanol y gwyrddni
roedd adeiladau llywodraethol ymhobman
– pob un â’i hanes diddorol ei hun.
Ymwelom â chofgolofnau diri, nifer
ohonynt yn ein hatgoffa o’r miloedd a
gollodd eu bywydau yn brwydro dros eu
gwlad. Roedd cofgolofn Fietnam yn
ddirdynnol.
Wedi diwrnodau addysgiadol, ond
blinedig, cawsom gyfle i adfywio yn ystod
y nos! Cawsom barti pizza gwych. Mwy
o bizzas mewn un lle nag yr oedd yr un
ohonom wedi’u gweld erioed o’r blaen –
wir i chi, roedd yn edrych fel y leaning
tower of Pisa. Yna, ar y noson olaf,
aethom i’r ESPN Zone, llond bol o fwyd
a phawb yn cystadlu’n frwd ar y nifer
anhygoel o gêmau arcêd. Ond yn anffodus
bu’n rhaid i’r hwyl ddod i ben.
Daeth yr amser i ffarwelio â’r Amerig
yn rhy gyflym o lawer. Cyn i ni fedru
sylweddoli hynny roeddem yn gyrru nôl i
faes parcio’r ysgol ac yn cael ein
croesawu adref unwaith eto. Roedd ein
hwynebau, er gwaetha’r jet lag a’r
blinder, yn portreadu’r profiadau
eithriadol a gawsom. Diolch am gael y
fath gyfle!
Wythnos Breswyl Blwyddyn 7 yn
Llangrannog
Treuliodd dros gant o ddisgyblion
Blwyddyn 7 wythnos yng Ngwersyll yr
Urdd, Llangrannog, yn ddiweddar. Nod
yr wythnos oedd hybu Cymreictod y
disgyblion a chynnig cyfle iddynt
gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg,
gan fod y mwyafrif yn dod o gartrefi di
Gymraeg. Mwynhaodd y disgyblion yr
holl ystod o weithgareddau sydd yn
Llangrannog, yn amrywio o ferlota i
wibgartio, sgïo a sgiliau trampolîn.
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TRADDODIADAU’R
GWYLIE’

Mae’r Cwmni Dawns wedi bod yn
brysur dros ben yn ystod mis Rhagfyr a
Ionawr yn cadw at ‘draddodiadau’r
gwylie’ o amgylch Caerdydd mewn
gwahanol lefydd.
Ar ddechrau mis Rhagfyr cynhaliwyd
‘Gŵyl y Goeden Nadolig’ yn yr
Amgueddfa Werin, Sain Ffagan.
Roedden ni yno am dair noson, gan
gyflwyno’r Fari Lwyd. Bu dynion y
Cwmni’n perfformio ‘Hela’r Dryw’ ac
roeddem hefyd yn dawnsio fel Cwmni.
Ar nos Iau, 22 Rhagfyr, aeth criw o’r
aelodau i Landaf i ganu carolau o
amgylch ardal Highfields. Cafwyd
croeso gwresog gan y trigolion ac fe
godwyd £50 i elusen Tŷ Hafan.
Ar ddydd Calan aeth dyni on
‘profiadol’ ac ‘ifanc’ y Cwmni i’r Hen
Dŷ, Llangynwyd, gyda’r Fari Lwyd.
Eto, cafwyd croeso – ac fe godwyd £20
at apêl Tŷ Hafan. Yna, nos Iau, 12
Ionawr, cynhaliwyd noson o adloniant
yn cynnwys sawl ‘traddodiad gwylie’ yn
y ‘Stiwt’ yn Llandaf. Roedd hi’n noson
lwyddiannus iawn ac roedd pob sedd yn
llawn.
Meithrinfeydd Cymraeg
yn llawn yn eich ardal?
Amhosib dod o hyd i rywun sy’n
siarad Cymraeg i ofalu am eich
plentyn?
Beth am wneud rhywbeth ynglŷn
â’r sefyllfa?
Gweithdy Gofal Plant,
Meithrinfeydd a Creche
Clwb Criced Morgannwg,
Gerddi Soffia, Caerdydd
Dydd Sadwrn 11Chwefror 2006
am 10yb3yp
Os ydych chi wedi meddwl am edrych ar ôl
plant yn eich cartref neu ystyried agor
meithrinfa, dyma’ch cyfle i ddarganfod mwy
am sefydlu busnes gofal plant gyda
chymorth rhaglen Potentia Menter a Busnes.
Cyfle i gwrdd â siaradwyr Cymraeg sydd
wedi mentro a llwyddo eisoes yn y maes.
Cysylltwch â Iago John os hoffech fwy o
wybodaeth:
Menter a Busnes, 54a Heol Bute,
Caerdydd, CF10 5AF
Iago@menterabusnes.co.uk 02920467402
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Go dda, Tanni!

YR URDD:
TWRNAMENT
PÊLDROED
LLWYDDIANNUS
Ar 14 Tachwedd 2005, ymgasglodd
dros 200 o beldroedwyr brwdfrydig
yng Ngerddi Soffia ar gyfer
twrnament pêldroed saith bob ochr yr
Urdd. Cychwynnodd y cystadlu
ychydig cyn deg o’r gloch y bore,
gyda dros ugain o gêmau i’w chwarae.
Yn lwcus roedd y tywydd yn braf, ac

Funky Monkey a’r Urdd
Yn ddiweddar cafodd tîm pêldroed dan
10 yr Urdd y fraint o gael eu noddi gan
siop esgidiau Funky Monkey Feet. Mae’r
tîm yn cael ei hyfforddi gan Rhys
Roberts bob nos Fawrth yn Nhalybont,
ac yn chwarae yng Nghynghrair
Caerdydd bob bore Sadwrn. Mae dros
150 o blant yn codi bob bore Sadwrn ac
yn teithio draw i gaeau Llandaf er mwyn
chwarae i’r Urdd. Mae Funky Monkey
Feet yn fusnes sy’n cynnig gwasanaeth
dwyieithog, ac mae Heidi Kozriel,
rheolwr y siop, “yn falch o gefnogi’r
mudiad”.

Tanni GreyThompson o Gaerdydd a
ddewiswyd i fod yn gapten tîm Cymru
yn g Ngêma u’r Gym an wl a d ym
Melbourne, Awstralia ym mis Mawrth.
Tanni fydd yr athletwraig anabl gyntaf i
fod yn gapten tîm cenedlaethol.
Llongyfarchiadau iddi hi a phob lwc i’r
tîm yn y Gêmau.

GWRES GWYN
ychydig yn oer, ond ni effeithiodd hyn
ar y plant wrth iddynt chwarae. Bu’r
safon yn uchel dros ben eleni, gyda nifer
o gêmau cyfartal. Er hynny, pedwar lle
yn unig oedd yn y rownd gynderfynol,
a rheini’n mynd i Ysgol Iolo, Ysgol
Creigiau, Ysgol Llanishen Fach ac
Ysgol Radyr. Mewn dwy gêm gyffrous
iawn, Ysgol Iolo ac Ysgol Radyr
gyrhaeddodd y brig. Roedd y gêm
derfynol yn agos iawn, ond Ysgol Radyr
gipiodd y wobr gyntaf o un gôl i ddim.

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
Gosod a symud
rheiddiaduron, adnewyddu
boeleri ac ystafelloedd
ymolchi, diweddaru systemau
ac unedau rheoli, darganfod a
datrys namau mewn
systemau, tystysgrifau
diogelwch

