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Y mis bach a’r
felan

Rhif 306

Kelly Holmes yng Nglantaf

Ymddiheuriadau. Dwi dan gwmwl. Diolch i
oerwynt y gaeaf, mae’r mis bach wedi
teimlo’n hwy na’r arfer. Ac mae ambell
ddigwyddiad wedi gwneud i mi deimlo dan y
felan go iawn. Nid colofn Gwilym Owen
aidd oedd y nod gwreiddiol, ond dyna ni.
Rhaid i bawb fwrw bol weithiau.
Mis arall, ac argyfwng ariannol arall i bapur
bro’r brifddinas. Er bod pethau’n ymddangos
yn sicrach erbyn hyn, diolch i haelioni’r
darllenwyr, mae’n destun syndod i mi bob
tro mae’r Dinesydd yn gofyn am gymorth i
lenwi’r coffrau. Dyma ni, 32,000 (10.0% o
holl boblogaeth Dinas a Sir Caerdydd,
Cyfrifiad 2001) ohonom yn methu cynnal
papur bro Cymraeg bob mis  ac nid yn
ariannol yn unig. Mae cael pobl i gyfrannu
fel cael gwaed o garreg, ac oni bai am glecs
y capeli a’r ysgolion, fe fyddai’n dlawd iawn
ar y papur. Lle mae’r erthyglau difyr a
dadleuol Dyn Dwad 2006? Lle mae
cyfraniadau’r to ifanc o gadarnleoedd y
gogledd a’r gorllewin sy’n heidio yma i’w
swyddi saff a’u fflatiau IKEAidd yn
Grangetown? Beth am fyfyrwyr Cymraeg
niferus y Brifysgol a’r Athrofa? Anodd gen i
gredu eu bod nhw’r un mor ddiflas o fyfïol
fel y rhai a bortreadwyd yng nghyfres
ddrama siomedig Caerdydd a ddaeth i ben
ar S4C yn ddiweddar. O berchennog noodle
bar i was sifil uchelgeisiol y ’Sembli i’r
perchennog cwmni adeiladwyr, yr un oedd
eu huchelgais  byw’n fras ac i’r diawl â
phawb arall  plant Thatcher go iawn. A
chyda sgript wedi’i chyfieithu o’r iaith fain
(ar ôl i gynlluniau cydgynhyrchiad rhwng
Fiction Factory ac RTE Iwerddon fynd i’r
gwellt), ambell olygfa gnuchio i godi
gwrychyn Mrs Jones Llanrug, a brawddegau
chwerthinllyd fel “ti isie llinell?” gan ddeliwr
cocên, fe gollais bob diddordeb. Trowch i
sgyrsfan boblogaidd www.maese.com ac fe

Enillodd Megan Wallace, disgybl ym Mlwyddyn 10 Ysgol Gyfun Glantaf gystadleuaeth i
wahodd yr athletwraig Olympaidd, Kelly Holmes, i’r ysgol i gyflwyno hyfforddiant. Mae’r
hanes ar dudalen 5.

welwch chi’r un ymateb cymysg. Mae’r arfer
o ailbobi cyfresi’r 80au yn boblogaidd yn
Lloegr ac America ar hyn o bryd. Os felly,
dewch â Dinas yn ôl S4C!!
Ar ôl disgwyl chwip o gyfres am gyffro
bywyd y Bae, fe drodd pethau’r un mor fflat
â pherfformiadau’r crysau cochion eleni.
Mae saga ymadawiad sydyn Mike Ruddock
yn siŵr o lenwi tudalennau’r Wales/
Charl’n’Gav on Sunday am fisoedd i ddod.
Ar ôl popeth ddigwyddodd y tu ôl i ddrysau
caeedig y stafelloedd newid, roedd nifer yn
credu bod y garfan yn haeddu crasfa Dulyn.
Collodd Gareth Thomas ei ben yn llwyr ar
raglen Scrum V wrth geisio wfftio honiadau
am gynllwynio, a chollodd pen bandits WRU
bob hygrededd wrth beidio â rhoi cytundebau
newydd i dîm hyfforddi mwyaf llwyddiannus
Cymru ers oes aur bondibethma’r 1970au!
Ac maen nhw’n dal i ddisgwyl i ni ddilynwyr
dalu £45 am docyn gêm! Os am weld ffars,
cewch sedd ratach i weld sioe yn y New
Theatre.

O’r gwych...i’r gwachul

O’r byd rygbi i’r byd gwleidyddol, ac at
broblemau Plaid Cymru. Sori  “Plaid”, ffwl
stop. Dadorchuddiwyd logo newydd Plaid i’r
byd mawr sinigaidd, i gyfeiliant tônffôn y
delyn. A buan y dechreuodd y jôcs, gydag
eitem newyddion ITV Wales Tonight yn
cyffelybu Ieuan Wyn Jones i’r Crazy Frog
felltith sy’n bla ar ffonau poced heddiw.
Aeth yr hen driban druan i’r bin, a’i ddisodli
gan logo newydd y pabi melyn. Faint o arian
dalwyd i ryw gwmni marchnata/cysylltiadau
cyhoeddus gael brênwêf fel hyn? Pwy
gafodd y gair olaf ar y mater? Yn sicr, nid yr
aelodau cyffredin ar lawr gwlad. A chyda
Dafydd Iwan yn brolio am gynlluniau eraill
fel ailwampio’r wefan a sefydlu
cystadleuaeth Policy Idol i ddenu’r to ifanc,
hawdd yw cwestiynu eu blaenoriaethau. Ai
polisïau cadarn neu newidiadau cosmetig
piau hi? Na, tydy’r Pleidiwr bach hwn ddim
yn hapus o gwbl.
Ond cyn digalonni’n llwyr, dyma gloi ar
nodyn gobeithiol. Llenwyd twll druta’r wlad,
ac agorwyd siambr newydd y Cynulliad
Cenedlaethol o’r diwedd. Yn adeilad
trawiadol o lechi, pren a gwydr, mae’n
fodern a ffres o gymharu â’r hen senedddai
rwysgfawr, arferol. Ac er mai da o beth yw
dilyn esiampl ‘Dáil’ Iwerddon, trwy
fabwysiadu’r enw ‘Senedd’ yn gyffredinol,
mae tipyn o ffordd i fynd eto cyn ei bod yn
wir haeddu’r enw hwnnw fel cartref grym go
iawn. A dwi’n hyderus y daw pobl o
Wynedd i Went i arfer â’r adeilad newydd
(dadleuol) hwn, yn union fel hanes Stadiwm
y Mileniwm  yn lle cwynion Dail y Post a’i
debyg mai rhywbeth arall i’r Cardiffians eto
fyth yw e. Diawch, mae hyd yn oed y Torïaid
yn canmol. Dyna i chi destun dathlu!

Y DINESYDD MAWRTH 2006

2

ISSN 13627546

CROESAIR Rhif 62
gan Rhian Williams

Y Di n e sy d d
www.dinesydd.com
1

2

3

5

4

13

10

5

6

Golygydd y rhifyn hwn:
Dylan Wyn Williams
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Golygydd y rhifyn nesaf:
Peter Gillard
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Ebrill 2006 erbyn 24 Mawrth
at:
Peter Gillard, Tŷ Llwyd, Drope Rd.,
Sain Siorys, Bro Morgannwg CF5 6EP
(ebost: pagillard@yahoo.co.uk;
ffôn: 01446760007).
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 .
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22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbina,
Caerdydd.
CF14 6AN
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20 Mawrth
2006.
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Ar Draws
1. Rhoi maldod i’r côr cymysg mewn
amgylchiadau llym (7)
4. 'Mae yma drugareddau rhad
I’r ____ a’r llariaidd rai.’ (W.W)
(5)
7. Adar o’r ____ hedant i’r unlle (5)
8. Lona yn cefnu mewn cnawd
cymedrol (7)
9. Cerdded ac oedi tro efallai (7)
10. Gwn, er ei droi, bydd yn dir corsog
(5)
11. Elwyn bach yng nghanol y cysylltu
yn clafychu (6)
13. Gwybod bron y cyfan am un sionc
(6)
17. Gweaf ddeall ar yn ail i un o ddau
(5)
19. Mewn lle cyfnewid gellir difa enw
(7)
21. ‘Canys y Duw cyfiawn a chwilia y
calonnau a’r _______ '. Salmau (7)
22. Cael hanner gwyl er lles y Llwyd
(5)
23. Gweler 6 i lawr.
24. Cyboli am y blêr, yn anniben mewn
cerdd (7)

I Lawr
1. Taw mewn mantell fel gobenydd
(7)
2. Collai rywsut wrth bwyllo (5)
3. Dal a wna yn ddwl ac yn wamal (7)
4. Tro un diog ar yn ail yn foddion
i’ch cryfhau (5)
5. Aros Eli! Tro i dorri tir newydd (7)
6. a 23 ar draws.
‘Mae ___ o drugaredd hael
I’r ____ gwael ei gyflwr .’ (AN) (5,5)
8. Brathu icon sathredig (4)
12. Bwriadu pedoli arth Efa druan (7)
14. Cael y gofod i symud o gwmpas y
gwael oddeutu dechrau’r gwanwyn
(1,6)
15. ‘Na! dychwel ____ i un a noddai
Ddeffrowyr cenhedloedd cyn eu
haf .’ (Waldo) (7)
16. Canu yn wamal am ffrwythau’r
gollen (4)
17. ‘Mor hawdd yw rhifo’r tywod
Neu’r ____ sydd ar fy mhen
A rhifo’r holl fendithion
Tywysog mawr y Nen.’ (W.W) (5)
18. ‘Eu _____ a aeth trwy yr holl daear,
a’u geiriau hyd eithafoedd
byd.’ (Salmau) (5)
20. ‘O genedlaethau dirifedi _____
A’u breuddwyd dwyfol a’u
dwyfoldeb brau’ (Waldo) (5)

Atebion Croesair Rhif 61
Ar Draws : 1. Datod 5 Aed 8. Moliant 9.Gofyn 10. Robin 11. Galluogi 12. Emynau 15.Braint
17.Distryw 18.Tanlli 20.Ardal 21. Cribwyr 22.Nyth 23.Goddef
I Lawr : 1. Dyma’r Ceidwad 2. Taleb 3. Drain 4.Cwtogi 5.Asgellwr 6.Difrodi &.Yn fintai gref
13.Yn sydyn 14.Athrylith 16.Pwrcas 18. Triog 19. Newydd

Derbyniwyd 21 o ymgeision a 17 ohonynt yn gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Megan
Griffiths, 58 Cyncoed Rd.
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PETTIGREWS: Y TEULU A DIRLUNIODD
CAERDYDD

Eich haelioni
yn achub
Y Dinesydd!
Bu’n bur fain yn ariannol ar Y Dinesydd
ddechrau’r flwyddyn hon. Nid dyna’r tro
cyntaf, mae’n wir! Ond y tro hwn, roedd
y sefyllfa gynddrwg fel y bu’n rhaid i’r
Pwyllgor ystyried cymryd camau difrifol
iawn, gan gynnwys atal cyhoeddi’r
papur.
Felly, daeth aelod o’r Pwyllgor –
Gwilym E. Roberts, Rhiwbina – i’r
adwy a chytuno i anfon llythyr apêl yn
enw’r Pwyllgor at nifer o garedigion y
Gymraeg yng Nghaerdydd a’r Fro, i
ofyn am eu cymorth ar frys. Bu’r
ymateb yn sydyn ac yn syfrdanol o hael.
Wrth inni fynd i’r wasg rydym wedi
derbyn cyfanswm o bron i £4,000 oddi
wrth y cyfeillion y rhestrir eu henwau
isod, yn ymateb uniongyrchol i apêl
Gwilym – ac mae’r arian yn dal i lifo i’r
coffrau!
Mae Gwilym Roberts yn adnabyddus
ers blynyddoedd, wrth gwrs, fel
cymwynaswr mawr i’r Gymraeg, nid yn
unig yn ei Gaerdydd enedigol, ond hefyd
ledled Cymru ac ym Mhatagonia bell!
Diolchwn yn fawr iddo am ychwanegu’r
gymwynas hon i’r Dinesydd at ei
gymwynasau blaenorol. A diolchwn yn
frwd iawn i chi isod am eich rhoddion
hael i’r papur. Anodd pwysleisio
cymaint o hwb a gawsom fel aelodau’r
Pwyllgor o weld y fath ewyllys da sydd
ymhlith Cymry Caerdydd a’r cyffiniau
tuag at Y Dinesydd.
Carem bwysleisio, wrth gloi, nad yw’n
rhy hwyr i anfon rhodd yn ymateb i apêl
Gwilym! Hefyd, fel y nodwyd yn y
rhifyn diwethaf, hoffem bwyso ar ein
cyfeillion – yn unigolion ac yn
gymdeithasau, yn gapeli, ysgolion a
busnesau – i gefnogi’r Dinesydd yn
rheolaidd, trwy roddion a hysbysebion.

Bydd arddangosfa newydd gyfareddol a
baratowyd gan Gyngor Gaerdydd gyda
nawdd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn
agor yn Hen Lyfrgell yr Ais ar 27
Mawrth, gan ddangos hanes parciau a
mannau cyhoeddus Caerdydd trwy
gyfrwng un teulu – y Pettigrews  a fu,
fel garddwyr i'r teulu Bute, yn allweddol
o ran eu creadigrwydd.
Bydd yr arddangosfa yn adrodd stori
Andrew Pettigrew a’i 3 mab a
drawsnewidi odd y ddinas drwy
gynllunio’r parciau yr ydym yn eu
hadnabod a'u caru heddiw, dros gyfnod
o 63 mlynedd. Yn frodor o’r Alban,
roedd Andrew Pettigrew (18331903) yn
gweithio i’r Ardalydd Bute a helpodd i
greu Parc Bute ar ddiwedd y 19eg
ganrif. Daeth ei fab William yn brentis
iddo ac ym 1881 pan oedd yn 24 oed
cafodd ei benodi yn Brif Arddwr i
Gorfforaeth Caerdydd, swydd y bu
ynddi tan 1915. Yn ystod y cyfnod
hwnnw roedd William yn gyfrifol am
Iolo ac Eiryl Walters
Dyfri a Mair Jones
Yr Athro Ben a Sarah Barr
Parch. Huw Ethall
Siarlys a Barbara Evans
Arthur a Diana Evans
Ann Brain
Alun Guy
D. Gwyn Jones
Yr Athro Gwynedd O. Pierce
Bob Pugh
Garwyn a Non Davies
Dr R. Alun a Rhiannon Evans
Eleri Rogers (Croescwrlwys)
Gareth a Ros Williams
Bob a Margaret Roberts
Yr Athro a Mrs Meic Stephens
John Albert a Tegwen Evans
Peredur a Delyth Evans
Valmai Evans
Hywel a Judith Morris
Dr R. Elwyn a Ceri Hughes
Elfan a Gwennith Jones
Eira Jones
Watcyn Jones
Glan a Bethan Roberts
R. Emrys Jones
Roy ac Ann Saer
Owen Saer

Trysorydd y Dinesydd, d/o Menter Caerdydd, Tŷ Avocet,
88 Heol yr Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd CF14 2FG
Amgaeaf/Amgaewn rodd o £
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tuag at waith Y Dinesydd.

Enw: ………………………………………………………………………
Cyfeiriad: …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Llofnod: ………………………… Dyddiad: …………………………
Sieciau’n daladwy i ‘Y Dinesydd’

ddatblygu Parc y Rhath, Parc Fictoria,
Gerddi Grange, Parc Sblot, Parc Cathays
a'r Gerddi ar hyd Nant y Rhath.
Ym 1915 gadawodd i gychwyn ar
swydd newydd ym Manceinion, a
chymerodd ei frawd ieuengach Andrew
Alexander yr awenau. Bu yntau’n
bennaeth ar y Parciau hyd ei farwolaeth
ym 1936. Roedd eu brawd arall, Hugh,
hefyd yn arddwr nodedig ac ar ôl
cwblhau ei brentisiaeth yng Nghastell
Caerdydd aeth i weithio yn Kew ac yn
Swydd Gaerwrangon cyn dychwelyd i
Gaerdydd i fod yn gyfrifol am stad Sain
Ffagan. Ymysg y llwyddiannau a
grëwyd ganddo yno yr oedd yr Ardd
Eidaleg a adnewyddwyd yn ddiweddar.
Ysgrifennodd William y llawlyfr
mawr cyntaf ar reoli parciau cyhoeddus,
a’r llawl yfr h wnnw, yngh yd â
dyddlyfrau Andrew Alexander a’i
“History of Cardiff Parks”, yw sail yr
arddangosfa hon, sy’n ffynhonnell
wybodaeth gyfoethog am y teulu
cyfareddol hwn a’u heffaith ar y ddinas.

Nell LloydJones
Owen Edwards
Glesni Whettleton
Cit Boubier
Sybil Bevan
Nona Gruffudd Evans
a Mathew Evans
John ac Anne Rees
Cymdeithas Capel Minny Street
Dr Harri a Lena Pritchard Jones
Mel a Delyth Dunsford
Arwel a Non Owen
Ysgol Pencae, Llandaf
Neville Evans
Wyndham a Gwenan Richards
Larry a Muriel Davies
Cronfa Aelodau Tŷ’r Cymry
Iorwerth Morgan
Cen Williams
Emyr a Myra Jenkins
Ray Evans
Angharad Rogers
Parch. Cynwil a Carol Williams
Eiluned Davies
Gwyndaf a Mair Owen
Mr a Mrs A. W. Jones
Dafydd a Margaret Thomas
John a Marian Evans
Margaret Morgan
Richard a Nia Hall Williams
Anne Innes
John a Gaenor Walter Jones
Wyn ac Anne Thomas
Cylch Cinio Merched Caerdydd
Roger a Rhian Thomas
Huw a Heulwen Jones
Peter a Mair Robins
Delwyn Tibbott
D. Bryan James
Alun a Ruth Davies
John a Gwen Emyr
Marian ac Audrey Lake
Siw Hughes
Parch. Gareth Reynolds
Roy a Helen Thomas

Islwyn a Myfanwy Jenkins
E. Huw Evans
Ysgol Gymraeg Treganna
Heulwen Jones, Llandaf
Gwilym E. Roberts
Yr Athro Glyn a Rhiain Phillips
Dan a Jane Bowen
Cynulleidfa Capel Salem
Gareth a Mari Price
Nesta Davies
Cwmni Dawns Werin Canolfan
Caerdydd
Eurwyn a Mary Wiliam
Robin ac Eirlys Jones
Alan a Glyneth Torjussen
Elizabeth Wales
Elinor Patchell
Peter a Gill Griffiths
Iwan a Nansi Jones
Havard a Rhiannon Gregory
Gwynne a Margaret Evans
Ysgol Bro Eirwg
Gerald a Mair Latter
Bryan a Janice Jones
Tony a Nans Couch
Ysgol Gyfun Glantaf
Eirion ac Avril Lewis
Dr Dafydd a Rhian Huws
Wyn ac Ann Mears
Brian a Falmai Griffiths
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina
Merched y Wawr Bro Radur
Ysgol Glantaf
Ysgol Y Wern
Ysgol Plasmawr
Eira Jones
D Fredrick Dyer
Mr L Jones
Enyd Evans
James Wiegold
J D R Thomas
Rhys Evans a Ruth Thomas
Sara Evans
Bill Jones
Hywel ac Iola James
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Calendr y Dinesydd
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.
Mercher, 8 Mawrth
Darlith Carnhuanawc. Yr Arglwydd Dafydd
ElisThomas ar y testun ‘Dau Ddeallusydd
Diwylliant: Carnhuanawc a Raymond
Williams’, yng Nghanolfan Celfyddydau
Chapter am 7.30pm. Manylion pellach: Nans
Couch (2075 3625).
Llun a Mawrth, 13 a 14 Mawrth
Blas o’r Plas, yn Neuadd Ysgol Plasmawr
am 7.00pm. Tocynnau £7/£5 o’r ysgol.
Llun, 13 Mawrth
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. ‘Noson
i’r dysgwyr a ni’, yn festri Eglwys Minny
Street, Cathays, am 6.30pm.
Mawrth, 14 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. ‘Mamau Minis Minny’ yng nghwmni
Rhian Williams a mamau ifainc yr Eglwys,
am 7.30 pm.
Mercher, 15 Mawrth
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Dadl gan fyfyrwyr
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, yn Nhŷ’r
Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.00pm.
Iau, 16 Mawrth
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson yng
nghwmni Dilwyn Jones yng Nghlwb Golff
Radur am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Manylion pellach: Ann Rees (0292048
2922).
Iau, 16 Mawrth
Academi a Chyngor Celfyddydau Cymru:
‘Lle mewn Llenyddiaeth.’ Cynhadledd
ddwyieithog gyda Manon Rhys, Caryl
Lewis, Dylan Iorwerth, Jon Gower ac eraill,
yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Am
ragor o fanylion neu i archebu’ch lle,
ffoniwch yr Academi: 02920472266.
Gwener, 17 Mawrth
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Darlith gan
Angharad Tomos, ‘Rhyddhau Iaith’, yn
Ystafell X/0.04, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm. Noson dan nawdd yr Academi.
Gwener, 17 Mawrth
Cylch Cadwgan. Y Prifardd Emyr Lewis yn
darllen a thrafod ei waith yn Neuadd y
Pentref, Efail Isaf am 8.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth yr Academi Gymreig.
Gwener, 17 Mawrth
Noson cyn gêm Ffrainc gyda ‘Mynediad am
Ddim’ a ‘Fflur Dafydd a’r Barf’ yn y Clwb
Trydan, Treganna. Drysau’n agor am 8pm.
Llun, 20 Mawrth
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cinio Gŵyl
Ddewi yng Nghlwb Golff Radur am 7.30pm.
Llun, 20 Mawrth
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Technoleg Nano.’ Darlith gan yr Athro
Robin Williams (Prifysgol Abertawe), yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm. Croeso
i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’
gwyddonol.
Mawrth, 21 Mawrth

Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sirajul
Islam yn rhoi hanes ei fywyd o Bangladesh
i’r Barri, yn festri’r Eglwys Annibynnol
Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y Barri am
7.15pm.
Iau, 23 Mawrth
Darlith Goffa G. J. Williams (dan nawdd
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd):
‘Dychymyg neu Dwyll: Y Meddwl
Obsesiynol’ gan Dr Morfydd E. Owen, yn
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 5.30pm. Croeso
cynnes i bawb.
Sadwrn, 25 Mawrth
Cantorion Ardwyn Caerdydd (Cyfarwyddwr
Cerdd: David Leggett) yn cyflwyno ‘Mozart:
Offeren yn C Leiaf, Vesperae solemnes de
confessore, Regina Coeli’, yn Eglwys
Gadeiriol Llandaf am 7.30pm.Tocynnau gan
aelodau’r côr neu ar y drws (£10).
Mawrth, 28 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan Matthew Davies
(Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan),
‘Trafod Gwrthrychau’, am 7.30pm.
Iau, 30 Mawrth
Darlith gan y Parch. Ddr Watcyn James
(Cymdeithas y Beibl) ar y testun
‘Gweledigaeth Genhadol Thomas Charles o’r
Bala’, yn yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg,
Rhymney St, Cathays, am 7.30pm.
Gwener, 31 Mawrth
Fforwm ‘Trydanu’r Testun’, yn Ysgol y
Gymraeg, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd.
Manylion pellach: 02920874843;
cymraeg@caerdydd.ac.uk; www.cf.ac.uk/
caerdydd.
Sadwrn, 1 Ebrill
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Yn cynnwys
sgwrs am waith Cristnogol yn yr ysgolion
gan Gwen Emyr. Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 5 Ebrill
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Sgwrs
gan Marian Evans, Radur, ‘Sampleri’, yn
festri Capel y Methodistiaid Saesneg,
Windsor Road, Radur, am 7.30pm.
Llun, 10 Ebrill
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. ‘Noson
i’n synnu a’n rhyfeddu. Cyfarfod
Blynyddol’, yn festri Eglwys Minny Street,
Cathays, am 7.30pm.
Llun, 10 Ebrill
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni’r Parch. Aled Edwards yn festri
Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.Gwener, 14
Ebrill
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Gwasanaeth Gwener y Groglith dan ofal y
Parch. Gwynn ap Gwilym yn Eglwys Dewi
Sant am 2.00pm.
Mercher, 19 Ebrill
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol, yn Nhŷ’r Cymry, 11
Heol Gordon, am 7.00pm.
Sadwrn, 22 Ebrill
C yn h a d l e d d U n d yd d i d d a t h l u
canmlwyddiant sefydlu Cymdeithas Alawon

DWY AWR HAPUS
Croeso i bedwar aelod newydd i'r Awr
Hapus yn ddiweddar  John a Valerie,
Ffynnon Taf, Jill, Pentyrch a Maralyn,
Rhiwbeina. Rydym yn cyfarfod rhwng
1112 o'r gloch fore Llun, ym Mar
Salingers, Gwesty’r Village, Coryton.
Rydym yn griw o 19 bellach.
Rydym newydd ddatblygu'r gwaith
trwy gynnal 'Pnawn Sul Hapus' yng
nghartref John a Thelma, 8 Heol Santes
Marged, Eglwys Newydd, ar bnawn Sul,
19 Chwefror. Y bwriad yw cyfarfod
unwaith y mis gan bod nifer o aelodau'r
Awr Hapus yn gapelwyr neu eglwyswyr.
Cafodd John, Thelma, Nic o Benarth a
Gwilym orig ddifyr yn darllen a deall
Salm 23 mewn cyfeithiadau cyfoes a
hen a'r adnodau mewn cyfeithiadau
Saesneg cyfarwydd. Cyfarfod nesa:
Pnawn Sul, 19 Mawrth. (Gweddi'r
Arglwydd). Croeso cynnes i bawb.
Gwilym Dafydd
Gwerin Cymru, yn Sefydliad Oakdale,
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.
Sgyrsiau gan Beth Thomas ar gasgliadau’r
Amgueddfa Werin; D. Roy Saer ar ganu’r
Fari Lwyd; Rhiannon Ifans ar draddodiad y
canu plygain; ac E. Wyn James ar y faled ym
Morgannwg, ynghyd â datganiad gan
Delwyn Siôn: ‘Canu Gwlad Morgan’.
Manylion pellach: Dr E. Wyn James (029
20628754; JamesEW@caerdydd.ac.uk;
www.canugwerin.org). Mynediad yn rhad ac
am ddim; croeso cynnes i bawb.

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

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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YSGOL GYFUN GLANTAF
Noson Elusen y 6ed  15/02/06
Ar noson oer o Chwefror, trefnwyd
noson Eidaleg ym Mwyty’r Pizzeria
Villaggio yn yr Eglwys Newydd. Ar ôl
wythnosau o drefnu ar ran Elinor
Carson, gwelwyd llu o fyfyrwyr y
chweched dosbarth, criw o Lydawyr
(rhan o gynllun cyfnewid yr ysgol) ac
athrawon yn mwynhau pizzas a phasta.
Llwyddwyd i godi dros £200 i
elusennau’r ysgol ApEl a Thŷ Hafan.
Llwyddiant Oxbridge
Unwaith eto eleni, mae rhai o’n
myfyrwyr blwyddyn 13 wedi llwyddo i
ennill lle ym mhrifysgolion Rhydychen
a Chaergrawnt. Marc Haynes yn mynd i
goleg Corpus Christi Caergrawnt i
astudio Hanes Celf. Mae Marc hefyd
wdi llwyddo i ennill lle yn Courtland
Institute of Art! Thomas Brodie i goleg
Hertford Rhydychen i astudio Hanes.
Ynghyd â’r llwyddiannau hyn, mae
Victoria Fox wedi ennill lle i astudio
Milfeddygaeth ym Mhrifysgol Bryste.
Llongyfarchiadau mawr iddynt!

Ymweliad Kelly Holmes
Hyd heddiw, mae dal i deimlo fel
breuddwyd! Wnai fyth anghofio’r
diwrnod pan ddaeth y Fonesig Kelly
Holmes i Ysgol Glantaf!
Roeddwn i wedi gweld cystadleuaeth a
oedd yn cynnig y wobr o gael Kelly
Hol m es i ym wel d â ’ch ysgol .
Ysgrifennais mewn 50 gair, y rheswn
roeddwn i am i Kelly Holmes ymweld â
fy ysgol i. Ar y pryd roeddwn i’n
meddwl bod fy ngeiriau bach yn
blentynaidd, ond wrth edrych nôl, y
gwirionedd oeddynt! Dyma’r hyn
ysgrifennais:
“She’s [Kelly Holmes] shown the
world that you can achieve your dream
if you believe. If she hadn’t believed
she’d never have achieved what she did.
She’s shown me that if you have a
dream, don’t give up on it, or forget it,
do all you can to achieve that dream!”
Ar ddydd Gwener 27ain o Ionawr,
daeth Kelly Holmes i’r ysgol! Roedd yn
gyffro i gyd! Yr ysgol gyfan mas o
wersi, i groesawu Pencampwraig
Olympaidd sydd â 2 fedal Aur, i Lantaf!
Ces i a rhai o dîm athletau’r ysgol
sesiwn hyfforddi gyda hi. Roedd Kelly
Holmes arfer bod yn hyfforddwraig
addysg gorfforol yn y fyddin, felly
roedden ni’n teimlo braidd yn ofnus i
weld pa fath o sesiwn oedd yn ein

5
hwynebu! Ond yn y diwedd doedd hi
ddim yn rhy boenus a rwyf wedi dysgu
llawer o bethau newydd i gadw’n heini.
Mae Kelly Holmes yn fen yw
anhygoel. Enillodd 2 fedal aur yn y
gemau Olympaidd pan oedd hi’n 34oed
(sy’n eitha hen am athletwr!). Roedd
hi’n gwybod ers iddi droi’n 14oed ei
breuddwyd, i ennill medal aur yn y
gemau Olympaidd ac mae wedi
gweithio’n galed i gyflawni hyn. Ers
cwrdd â Kelly Holmes rwyf nawr yn
fwy penderfynol i gyflawni fy
mhreuddwydion i lwyddo mewn pa
bynnag maes y gallaf!
Megan Wallace 10 Teilo

Cynorthwyydd
Mae Cylch Meithrin Rhiwbeina
angen person brwdfrydig a
dibynadwy i weithio efo plant 2.54
oed drwy gyfrwng y Gymraeg.
Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus
ddangos gwiriad CRB. Telir y
costau gan y Mudiad.
Lleoliad  Rhiwbeina, Caerdydd
Oriau  1  3 y prynhawn
Cyflog  £5.67 £6.92 yr awr
(dibynnol ar brofiad)
Cytundeb Sefydlog 25 Ebrill  20
Gorffennaf 2006.
Ffoniwch Y Cylch
Ann Smith 029 20521270

CLWB RYGBI
IEUENCTID CAERDYDD
Tim siarad cyhoeddus Cymraeg –
Owain Thomas, Daniel Preece a
Meleri Beynon.
Llwyddiant Siarad Cyhoeddus
Cyfrwng Cymraeg  Y Tîm: Meleri
Beynon, Daniel Preece ac Owain
Thomas wedi llwyddo i gyrraedd y
rownd derfynol yng ngystadleuaeth y
Rotari yn Llanelli.
Cyfrwng Saesneg  Y Tîm: Angharad
WatcynJones, Rhian Morgan ac Owain
James, wedi cyrraedd i’r ail rownd.
Enillodd Owain Cadeirydd y Noson yng
nghystadleuaeth y Rotari.
Dymunwn bob lwc i’r ddau dîm yn y
rowndiau nesaf.
Cystadleuaeth Dadlau’r Byd dan
nawdd Banc Julian Hodge
Llongyfarchiadau i Chris McFarland ar
ennill y ‘Siaradwr Gorau’ ac ar gael ei
ddewis i fynd ymlaen i rownd dethol tîm
Cymru. Pob lwc iddo.

Mynediad am Ddim
a
Fflur Dafydd a`r Barf
YN Y CLWB TRYDAN, PONTCANNA
NOSON CYN GÊM FFRAINC
Nos Wener
17 Mawrth 2006
Drysau’n agor am 8 p.m.
Dewch i gefnogi rygbi i blant
drwy gyfrwng y Gymraeg.

Tocynnau £ 10
ar gael o`r Mochyn Du a Menter Caerdydd.

Neu ffoniwch 07985 174997
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Clecs
Ysgol Pwll Coch
Datblygiadau cyffrous!
Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr
estyniad hir ddisgwyliedig yn rhedeg ar
amser. Felly gobeithiwn bydd yr Adran
Iau yn gallu symud i fewn iddo a
dosbarth Mrs Parry symud yn nôl i’w
dosbarth gwreiddiol ym mis Mai.
Rydym i gyd ar bigau’r drain yn aros
am yr estyniad newydd yma. Rydym i
gyd am elwa o’r datblygiad hyn sydd yn
cynnwys wyth dosbarth, ystafell
gyfrifiadurol a neuadd fach ychwanegol.
Hwrê!!
Hefyd mae gennym gynlluniau
cyffrous i ddatblygu caeau, gerddi’r
ysgol a’r ardaloedd o amgylch
dosbarthiadau y babanod. Mae’r
datblygiadau hyn yn ymateb positif gan
yr ysgol tuag at y Cam Sylfaen a fydd yn
cael ei weithredu yn y blynyddoedd
cynnar a CA1 yn y dyfodol agos.
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Cai
Wilshaw, cynddisgybl Pwll Coch sydd
nawr ym Mhlasmawr am ei gyfraniad o
£100 ar gyfer yr ardd. Cododd yr arian
yma drwy ei wefan Anifeiliaid Mewn
Perygl. Diolch yn fawr i ti Cai.

Cyfeillion Pwll Coch.
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’r
cyfeillion am eu gwaith caled yn
ddiweddar. Codwyd £1,200 yn y ffair
Nadolig a dros £600 wrth gynnal disgo
Santes Dwynwen.
Croeso a ffarwel
Hoffwn estyn ein croeso i ddirprwy
bennaeth newydd Pwll Coch sef Mr
Dylan Hughes. Mae Mr Hughes wedi
dysgu yn ysgolion Bro Eirwg a Pheny
garth ac mae’n dysgu blwyddyn 5 eleni.
Dymunwn pob lwc iddo.
Hefyd hoffwn groesawu athrawes
newydd i’r ysgol sef Miss Charlene
Kotzyba. Mae Miss Kotzyba yn dysgu yn
y Derbyn wrth i Mrs Rees ddechrau ei
chyfnod mamolaeth. Pob lwc i Mrs Rees
ar yr amser cyffrous yma iddi hi a’i gŵr.
Traed lan nawr Mrs Rees!!
Croeso i Miss Elin Evans i Bwll Coch,
myfyrwraig blwyddyn gyntaf o Athrofa
Prifysgol Cymru Caerdydd. Mae Miss
Evans wedi setlo’n dda yn yr ysgol ac
wrth ei bodd ym mlwyddyn 1.
Cofio am y Holocost
Yn ddiweddar agorodd Tony Blair
wasanaeth coffa am y holocost yng

Meithrinfa Si-lwli Nursery Ltd

Angen Dirprwy Rheolwr
Rydym yn cynnig:

·

Cyflogau deniadol £13,000-16,000(dibynnu ar profiad a
chymwysterau)

·
·
·

Cyfloedd datblygu gyrfa

·

Oriau gwaith hyblyg

Nghanolfan Mileniwm Cymru. Fel rhan
o’r gwasanaeth hwn, recordiwyd chwe
disgybl blwyddyn 6 yn adrodd darnau o
farddoniaeth am ddigwyddiadau erchyll
rhyfel. Mae eu perfformiadau i’w weld
yn y Ganolfan dros yr wythnosau nesaf.
Gwelwyd cip o’r disgyblion sef Ifan
Birtwistle, Angharad ButlerRees,
Gwenno Elin, Iwan Hughes, Khadi
King, Hannah Mc Gree, Anna Powys,
Rebecca Rix, Matthew Rees a Tomos
Roblin ar y newyddion y noson agorwyd
yr arddangosfa hefyd!!
Clybiau ar ôl ysgol.
Cofiwch am ein clybiau canlynol y
tymor hwn
URDD — (Cystadleuwyr Eisteddfod)
nos Lun
PÊLRWYD a RYGBI– (Bl. 4, 5 a 6)
nos Fercher
PÊLDROED— (Bl.5 a 6. Bl.3 a 4 bob
yn ail) nos Iau
Rydym hefyd wedi dechrau clwb
coginio i blant blwyddyn 3 a 4. Diolch
yn fawr i Mrs Nia Williams am ei
chefnogaeth a’i hamser. Cysylltwch â’r
athrawon am fwy o wybodaeth. Hoffwn
ddiolch i’r athrawon am roi eu hamser ar
gyfer trefnu a rhedeg y clybiau yma.

Cantorion Ardwyn
Caerdydd
(Cyfarwyddwr Cerdd 
David Leggett)

yn cyflwyno

Amgylchedd gwaith ardderchog
Gwyliau cystadleuol

Os ydych yn:

·
·
·

Llawn gofal

·

Meddu ar gymhwyster Lefel 3 gyfartal neu yn uwch.

Hunan gymhelliol
Meddu ar sgiliau arweinyddol effeithiol

HOFFWN GLYWED ODDI WRTHYCH !
Anfonwch eich C V os gwelwch yn dda at:
Nia Bowen, 24 Park Road, Whitchurch,
Caerdydd, CF14 7BQ.
Ebost: niabowen@silwli.fsworld.co.uk
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Nia ar
029 20 626720 neu 07812 034727.

MOZART
Offeren yn C Leiaf
Vesperae solemnes de confessore
Regina Coeli

Eglwys Gadeiriol Llandaf
25ain Mawrth 2006
am 7.30pm
Tocynnau gan aelodau'r côr
neu ar y drws  £10
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Plant Cynllun Gofal Ysgol Melin Gruffydd yn mwynhau!
TAFŴYL
Mehefin 1725, 2006
Nodwch yn dyddiadau uchod yn eich
dyddiaduron!! Eleni, am y tro cyntaf,
mae Menter Caerdydd ynghyd â nifer o
bartneriaid a chymdeithasau Cymraeg y
ddinas, yn mynd ati i drefnu Gŵyl
Gymraeg yng Nghaerdydd – TAFŴYL.
Fe fydd yr Ŵyl yn cael ei chynnal o
Ddydd Sadwrn, Mehefin 17 i Ddydd
Sul, Mehefin 25. Yn ystod yr wythnos fe
fydd amryw o weithgareddau gan
gynnwys Ffair Tafwyl, Cymanfa Ganu,
Dar lith oedd, Ch war aeon ,
Gweithgareddau Llenyddol, Sioe
Gomedi, Gŵyl Ifan a llawer mwy…. Os
hoffech fod yn rhan o’r Ŵyl gyffrous
hon, trwy gynnig cymorth, neu
wirfoddoli, cysylltwch â ni yn y swyddfa
dr wy ffon io n eu ebostio ar
menter@caerdydd.org
MIRI MEITHRIN
Cynhaliwyd dau sesiwn llwyddiannus
iawn o Firi Meithrin yn ystod hanner
tymor mis Chwefror. Yn ystod y
sesiynau, bu’r plant a’u rhieni yn canu a
d a w n s i o g yd a J u l i a D a va g e .
Cynhaliwyd y sesiynau yng Nghanolfan
Gymunedol Maes y Coed, yn y Mynydd
Bychan.

Gwasanaeth ebost
‘E@chlysur’ yn 3 oed
Ar Fawrth y 31ain eleni, fe fydd
e@chlysur yn dathlu penblwydd yn 3
oed. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae
e@chlysur wedi datblygu i fod yn
ffynhonnell werthfawr iawn wrth
h ys b ys es bu d ig w yd d i a da u a
gweithgareddau yng Nghaerdydd. Mae
bron i 2,000 o bobl wedi cofrestru
gyda’r cynllun erbyn hyn a gwybodaeth
yn cael ei ddanfon allan yn ddyddiol.
Os nad ydych wedi cofrestru gyda’r
cynllun ebost sy’n rhad ac am ddim eto,
ewch i’n gwefan i gofrestru, neu
cysylltwch â ni yn y swyddfa am
fanylion pellach.

Cynllun Gofal Hanner Tymor
Cynhaliwyd y cynlluniau Gofal yn ystod hanner tymor – ac agorodd Cynllun Ysgol
Melin Gruffydd am y tro cyntaf! Yn ogystal â gweithdai drama, a chelf, chwaraeon,
coginio aeth y plant i sienema UGC yn y dref i weld y ffilm newydd Chicken Little.
Fe fydd y Cynlluniau nesaf yn cael eu cynnal dros wyliau’r Pasg.
Ffônlyfr 2006
Mae Ffônlyfr 2006 ar
gael yn awr yn rhad ac
am ddim! Ma e’n
cynnwys rhifau ffôn
pobl sy’n cynnig
gwasanaethau drwy’r
Gymraeg
yng
Nghaerdydd. Yn dilyn
llwyddiant Ffônlyfr
2005, mae nifer o
enwau a rhifau newydd
wedi eu cynnwys eleni.
Mae copiau ar gael ar
hyd a lled Caerdydd neu
cysylltwch ag Owain
Llwyd yn y swyddfa.

Bore Coffi Dysgwyr
Mae Bore Coffi Dysgwyr y Fenter yn
mynd o nerth i nerth. Erbyn hyn, mae
dros 12 o ddysgwyr yn cyfarfod yn
wythnosol yn y Cameo bob bore
Mawrth rhwng 11 a 12. Mae croseo o
hyd i ddysgwyr newydd a Chymry
Cymraeg i ymuno â ni.

Penwythnos Teulu i Langrannog –
Ebrill 2006
Mae lle ar ôl i deuluoedd ar gyfer y
Penwythnos Teulu i Langrannog eleni.
Y penwythnos o dan sylw yw Ebrill 21
23, 2006. Am fanylion sut i gofrestu
neu am wybodaeth bellach, cysylltwch
ag Angharad ar
angharad@mentercaerdydd.org

Miri Meithrin

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter yn
cael ei gynnal Nos Sul, Mawrth y 26ain
yn y Mochyn Du am 8yh. £1 y person
Ar Werth

Sacsaffon

I’R CYHOEDDIAD HWN
www.bwrddyriaith.org

mewn cyflwr da iawn.
Cysylltwch â:
Meryl Haynes,30 Ilton Road,
Penylan, Caerdydd. CF23 5DU.
mthaynes@hotmail.com
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Newyddion o’r Eglwysi
Salem Treganna

Minny Street, Caerdydd

Colli Edwin
Ar 14 Chwefror, bu farw Edwin Lloyd
Jones ar 14 Chwefror, blaenor,
arweinydd y gân a ffrind annwyl i bawb.
Dyma gymeriad oedd yn symud gyda’r
oes, roedd ei feddwl yn chwim ac roedd
yn cyfoethogi ein gwasanaethau yma yn
Salem hyd y diwedd. Er yn 92 oed,
roedd rhywun yn anghofio ei oed
oherwydd ei hoffter a’i agosatrwydd
tuag at blant ac aelodau o bob oed. Mi
fydd bwlch mawr ar ei ôl. Diolchwn am
yr holl atgofion melys. Cydymdeimlwn
yn fawr a Derek a Beti a’u teuluoedd yn
eu colled enfawr.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
theulu a chyfeillion Mrs Ardudfyl
(Didi) Morgan.
Dychwelodd Didi
Morgan yn ôl i Gaerdydd ac i Minny
Street rai blynyddoedd yn ôl wedi
cyfnod yng Ngheredigion a chofiwn yn
annwyl a diolchgar am ei chyfraniad a’i
diddordeb byw yng ngweithgarwch yr
Eglwys hyd yn oed yn ystod y cyfnod
olaf yn yr ysbyty.

Bedydd
Bedyddiwyd Ela, merch Catrin a Julian
Hughes Owen yn ystod y mis. Rydym
yn llawenhau’n fawr a phob dymuniad
da iddi a’r teulu.
Estyniad
Mae’r estyniad yn dod yn ei flaen yn
arbennig o dda. Cynhaliwyd nifer o
weithgareddau codi arian yn ystod y mis
– fel noson Caws a Gwin hyfryd yn nhŷ
Dai a Gill a chyngerdd yn Salem
ddechrau’r mis bach gyda Chôrdydd a
Chôr Canna. Roedd hi’n gyngerdd
arbennig o dda a llwyddwyd i godi swm
sylweddol o arian ar gyfer yr estyniad.
Diolch i bawb am eu gwaith caled a’u
cefnogaeth.
Clwb Llyfrau
Mae’r Clwb Llyfrau wedi bod wrthi’n
trafod Lliwiau Liw Nos gan Fflur
Dafydd. Cymysg oedd yr ymateb i’r
nofel.
Taith i weld y Panto!
Cafodd dros 100 o aelodau’r Ysgol Sul
amser wrth eu boddau yn y panto ym
Mhontypridd.
Chwaraeon yn y Tyllgoed
Cawsom brynhawn Sul hynod bleserus
yn ystod y mis yng nghanolfan hamdden
Tyllgoed. Trefnwyd gemau ac roedd
cyfle hefyd i deuluoedd ddewis eu
gweithgareddau eu hunain. Cawsom
fwffe blasus a myfyrdod i orffen y
prynhawn.
Gwres!
Byddwch yn falch o glywed bod y gwres
yn ôl ar ôl i’r estyniad a’r bwrdd nwy
amharu arno, ac mae’r croeso yn Salem
hyd yn oed yn gynhesach nawr!!

Genedigaeth
Croesawn yn gynnes iawn dwy ferch
fach newydd i’n plith: Catrin Mai,
merch Car ys a Sim on Morgan
(Pontprennau) a Megan, merch Prys ac
Yvonne (Croydon) a chwaer i Tomos.
Dymunwn yn dda i’r ddau deulu ac i
Mererid a Len Williams, mamgu a
thadcu'r ddwy fach!
Bedyddio
Hyfrydwch, ar fore Sul 19 Chwefror,
oedd cael tystio i fedydd Elen Haf
Jones, merch Eirian a Richard (Peny
lan) a chwaer Owain. Dymunwn bob
bendith ar y teulu.
Y Gymdeithas
Mae’r Gymdeithas yn parhau i sicrhau
nosweithiau amrywiol ond bendithiol ar
ein cyfer. Dros y mis diwethaf buom yn
cyfuno barddoniaeth a thrychfilod yng
nghwmni Hefin Jones, yn bwrw golwg
ar lestri Cymru yng nghwmni Don
Treharne a rhannu straeon ac atgofion
niferus yng nghwmni Peter Gillard a
Watcyn Jones. Gwerthfawrogwn yn
fawr gyfraniadau'r pedwar a diolch i’r
Gymdeithas am raglen lawn a diddorol.
Gwaith elusennol
Dros dymor y Nadolig cafwyd cyfle i
gyfrannu anrhegion ar gyfer plant
Rwmania a phobl ddigartref y
brifddinas. Hefyd, yn hytrach na danfon
cardiau i’n cydaelodau cawsom gyfle i
ddefnyddio Poster Cyfarchion Nadolig
Rhyngweithiol Cymorth Cristnogol.
Yna, ar fore Sadwrn ym mis Chwefror,
cynhaliwyd brunch yng nghartref Ann,
Roy ac Owen Saer yn Llandaf er mwyn
codi arian tuag at ein helusen eleni,
Clefyd Niwronau Motor.
Clwb Ieuenctid
Tra bo’r Clwb yn cyfarfod fel rheol ym
Minny Street, cafwyd noson allan
ddechrau Chwefror wrth i nifer o’r

Bethel, Rhiwbeina
Bu farw ein haelod hynaf, Mr Ken
Osment, yn 88 oed. Yn enedigol o’r Tŷ
du, ger Casnewydd, bu Ken yn swyddog
personél gyda chwmni ym Mae
Caerdydd.
Chwaraeon oedd ei brif
ddiddordebau; bu’n chware i ail dim
criced Morgannwg, ac i dîm rygbi’r
Fyddin yn yr Eidal yn ystod y Rhyfel a
bu’n gapten ar Glwb Golff Llanisien.
Cydymdeimlir yn fawr â’i wraig Joan ac
â’i ferch Alison. Bu’r angladd ar 2
Chwefror
gyda’r Gweinidog, y
Parchedig T. Evan Morgan, yn
gwasanaethu.
Ymunwyd â’r gynulleidfa yn Eglwys yr
Holl Saint am yr oedfa Sul olaf Ionawr a
chafwyd gwasanaeth hynod o fendithiol.
Y Gweinidog fu’n
pregethu a
chymerwyd rhan hefyd gan Mr Robert
Davies. Roedd yr oedfa yn dilyn trefn
gwasanaeth ENFYS, yr Eglwysi
Cyfamodol yng Nghymru.
Bu cyfarfod o gynrychiolwyr eglwysi
Cymraeg Caerdydd ym Methel, 9
Chwefror. Cafwyd noson o ‘Hawl i
Holi’ gyda thri llanc ifanc ar y panel,
Owain (Tabernacl), Rhys (Minny Street)
ac Emyr (Crwys). Cafwyd cyfarfod
diddorol dros ben. Y Parchedig Glyn
Tudwal Jones fu’n cadeirio gyda’r Dr
John Gwynfor Jones yn arwain.
Ac mi ddaeth Parti’r Efail i’n diddori ar
20 Chwefror, mewn cyngerdd a
drefnwyd gan Gymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina.
ffyddloniaid ymuno â chyfeillion
Cyngor Eglwysi Cymraeg y Ddinas i
gefnogi noson Hawl i Holi’r Ifanc ym
Methel, Rhiwbeina. Diolch arbennig i
Trystan Dafydd am gynrychioli Minny
Street ar y panel, a gwerthfawrogwn yn
fawr ei gyfraniad ef, Owain (Tabernacl)
ac Emyr (Crwys) i noson arbennig iawn.
Teithiau Cerdded
Mae John Albert Evans yn gwneud ei
orau glas i sicrhau ein bod yn cadw’n
heini ym Minny Street! Trefnwyd taith
gerdded i Southerndown ac i Gastell
Dwnrhefn chwap wedi’r `Dolig ac yna
daith ddiddorol arall o Landaf i Gastell
C a e r d yd d ym m i s C h w e fr or .
Gwerthfawrogir y teithiau yma gan nifer
o’r aelodau sy’n mwynhau’r cyfle o gael
ychydig o awyr iach a chwmnïaeth
ddifyr ar yr un pryd (ynghyd â chinio
blasus ar derfyn y daith).
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Tabernacl, Yr Ais
Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Huw ac Abigail
Williams (Loring gynt). Ganwyd Carys
Menna, eu trydydd plentyn ar Hydref
28, 2005. Erbyn hyn mae'r Rhodri yn
bump oed a Hannah yn dair. Maent yn
dal i fyw yng Nghaerwysg (Exeter).
Derbyn aelodau newydd
Roedd yn dda gennym dderbyn chwe
aelod newydd, sef Gethin a Morfydd
Jones o Hermon, Abergwaun; Glyn Rees
o Dabor, Llansaint a’i briod Margaret o
Moreia Llanelli, Mair Long o Noddfa,
Llanbedr Pont Steffan a Lowri Evans o
Horeb, Penrhyncoch.
Chwaraeon
Buom yn llongyfarch meibion Helen a
Ceri Preece droeon ar eu llwyddiant ym
myd y campau. Ganol Chwefror byddant
yn teithio i Dde’r Affrig i gefnogi Dewi
a ddewiswyd i gynrychioli tîm dan 14
oed Sir Caerdydd a Bro Morgannwg.
Llongyfarchiadau hefyd i Rhian James
am gael ei dewis i chwarae pêlrwyd
dros dîm ysgolion y Sir.
Bwyd yn Spiros
Diolch i bawb a ddaeth ynghyd i rannu
yn y noson gydenwadol hon ym mwyty
Spiro. Y siaradwr gwadd eleni oedd y
P a r c h D a vi d Y e om a n , E s g o b
Cynorthwyol Esgobaeth Llandaf. Roedd
yn ddifyr ac yn ddifrifol, ac yn awyddus
i annog yr eglwysi i gydweithio yng
nghanol y ddinas.
Datblygiadau’r Ais.
Cyhoeddwyd bod y Cynulliad wedi
derbyn cynlluniau Sir Dinas Caerdydd i
gau rhai ffyrdd yng nghanol Caerdydd
gan gynnwys yr Ais i draffig parhaol.
Roedd gan aelodau’r Tabernacl 28
diwrnod i anfon llythyr at y Cynulliad i
fynegi barn yr eglwys. Dosbarthwyd
llenyddiaeth hylaw gan y diaconiaid er
mwyn sicrhau bod aelodau’r eglwys a
ffrindiau mewn eglwysi eraill yn cael
canllaw gadarn i lunio ymateb
Cymdeithas Nos Fawrth
Ar nos Fawrth olaf fis Ionawr cafwyd
noson hwyliog gyda phedwar yn hedfan
mewn basged o dan y balŵn mawr.
Camp y teithwyr oedd argyhoeddi’r
gynulleidfa y dylent gyrraedd pen
draw’r daith. Er mor effeithiol fu
Elisabeth I (Myfi Cosslett); George
Galloway (Hugh Matthews) a Margaret
Thatcher (Denzil John), y brenin Harri’r
VIII a orfu diolch i barabled Owain
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Eglwys y Crwys
Williams ar ei ran.
Ar 10 Chwefror cynhaliwyd y Penny
Readings blynyddol. Cafwyd noson
lwyddiannus, gyda chystadlu brwd
ymhob cystadleuaeth. Llongyfarchiadau
i Zora Evans ar ennill y Gadair a diolch i
Bryn Evans am drefnu’r noson.
Y nos Fawrth canlynol fe ymunodd y
Gymdeithas gyda’n cyfeillion yn
Ebeneser. Mwynhawyd ‘Doniau’r Plas’,
wrth i ni gael ein diddori gan
ddisgyblion o Ysgol Gyfun Plasmawr.
Ddiwedd y mis, diddanwyd y
Gymdeithas gan Gwmni Drama’r
Fedwen. Cwmni o Gapel Saron,
Llandybie yw’r actorion hyn a dyma’r
ail flwyddyn yn olynol iddyn nhw
ymweld â’r Tabernacl.
Côr yr Eglwys.
Mae’r côr yn cynyddu mewn nifer ac yn
dechrau ymgyfarwyddo gydag Offeren y
Coroni gan Mozart. Nid yw’n rhy hwyr
i gantorion profiadol y Tabernacl ac
eglwysi eraill y ddinas ymuno yn y
gweithgarwch hwn. Newidiwyd dyddiad
y gyngerdd bellach i nos Fawrth, 4
Ebrill. Mae’r tocynnau ar werth drwy
aelodau o’r pwyllgor, ac fe gydlynir hyn
gan Efa Wulle.
Cyflwyno.
Profiad dymunol oedd gweld Martin ac
Elena Rhisiart yn dod a’u hail blentyn,
Betsan Gwenllïan, i’w chyflwyno
gerbron yr eglwys. Roedd ei sirioldeb
hyfryd yn rhoi gwên ar wyneb pawb.

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

Gwasanaethau 007
amdani !

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

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 2020813812
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt

Y Gymdeithas.
Erbyn hyn mae gweithgareddau’r capel
yn ôl i’r patrwm arferol yn dilyn cyfnod
y Nadolig. Lansiwyd y flwyddyn
newydd gyda chyfarfod defosiynol o dan
ofal David a Hanna Jones.
Y Grŵp Merched.
Nos Lun, 9 Ionawr cafwyd noson ddifyr
yn gwrando ar Miss Ann Rosser yn
olrhain hanes bro ei mebyd yn ardal
Fforestfach ar gyrion Abertawe.
Cyfeiriodd yn arbennig at y gweithfeydd
a’u dylanwad ar holl fywyd y fro
ddiwydiannol hon. Yna, nos Lun, 6
Chwefror bu Mrs Eirwen Jones a Mrs
Janet Parry Jones yn sôn am eu
magwraeth hwythau yn Llundain, y
gymdeithas Gymraeg yno ac effaith y
rhyfel ar eu plentyndod.
Y Gorlan
Rhoddwyd enw newydd, Y Gorlan, ar
gymdeithas y capel sy’n cyfarfod ar
brynhawn Mercher. Ddechrau Ionawr
cyfarfu nifer i glywed ein gweinidog yn
sôn am ei brofiadau yn ei ofalaeth gyntaf
yn ardal Nantglyn ar gyrion Mynydd
Hiraethog. Cyflwynodd sgwrs ddiddorol
yn llawn hiwmor cefn gwlad y 1970au.
Yna, ymhen pythefnos, daeth Miss
Eirian Edwards i sôn am dwf
Methodistiaeth yn ei bro enedigol hi o
gwmpas Mynyddcynffig. Cyfoethogodd
ei sgwrs gyda mapiau, posteri a
dogfennau yn ogystal â’i hatgofion hi ei
hun am Gapel Penbryn. Cafwyd
prynhawn arall hyfryd yn gwrando ar
Mr Arwel Owen yn sôn am ei daith
fythgofiadwy i Seland Newydd.
Yr Ysgol Sul
Ganol Chwefror aeth nifer o’r plant a’r
ieuenctid i Aberdâr i gymryd rhan yng
nghystadlaethau chwaraeon y Cyngor
Ysgolion Sul. Daethpwyd adre dan ganu
wedi i’r tîm pêldroed dan 12 ddod yn
ail ac felly hefyd y tîm pêlrwyd dan 12.
Diolch o galon i’r rhieni ymroddedig a
fu’n trefnu a chludo.
Cydymdeimlo:
Cydymdeimlwn â Non ac Arwel Owen,
Cyncoed. Bu farw Mrs Kitty Williams,
mam Non, yn Ysbyty Rookwood
ddi wedd Ion a wr . Cl a ddwyd ei
gweddillion nôl yng Ngheredigion, ym
mynwent Penmorfa.
Hefyd, â theulu Mrs Hilda Thomas,
Radur gynt ac aelod ffyddlon o’r Crwys
cyn symud i fyw yn Aberystwyth
ychydig flynyddoedd yn ôl.
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Ebeneser, Heol Siarl
Cymdeithas y Chwiorydd
Hydref  Rhagfyr 2005.
Dechreuwyd y tymor wrth i ni gofio’n
annwyl iawn am ddwy o’n haelodau
ffyddlonaf a fu farw yn ystod y gwyliau,
sef Mrs Olwen Jones a Miss Mary Jones
 coffa da amdanynt. Cawsom raglen
amrywiol – sgyrsiau am ffydd bersonol,
ardal enedigol, taith
i Gambodia.
Aethom hefyd i’r Theatr Newydd i weld
“The King and I” ac ymuno â chwiorydd
y Tabernacl yn eu cwrdd Diolchgarwch.
Cynhaliwyd oedfa Nadolig i gloi hanner
cyntaf y flwyddyn. Ymlaen yn awr i
2006!
Cwrdd Cenhadol
Ar nos Lun, 13 Chwefror cafwyd noson
ddiddorol yng nghwmni Paul Robins,
aelod o Gymdeithas y
Gedeoniad.
Soniodd am hanes sefydlu’r gymdeithas
yn yr Unol Daleithiau tua chan mlynedd
yn ôl, cyn ymledu drwy’r byd a
chyrraedd Prydain tua 60 mlynedd yn ôl.
Wyddoch chi fod arwyddlun y
Gedeoniaid  ffagl mewn piser  yn
tarddu o hanes Gedeon yn Llyfr y
Barnwyr? Wyddoch chi hefyd bod dros
60 miliwn o gopïau o’r Beibl yn cael eu
rhannu bob blwyddyn gan y Gedeoniad
a hyd yn hyn mae’r cyfanswm oddeutu
biliwn?
Y Gymdeithas
Pleser o’r mwyaf oedd croesawu criw
ifanc dawnus blynyddoedd 913 Ysgol
Plasmawr i Ebeneser nos Fawrth, 14
Chwefror  mewn noson o’r enw ‘Blas
o’r Plas’ dan arweiniad John Hayes,
dirprwy brifathro’r ysgol ac un o’n
diaconiaid yn y capel. Roedd hi’n noson
fendigedig o ganu, dawnsio a llefaru
gwefreiddiol. Mor lwcus ydym o gael
ieuenctid o’n plith, yn ysgolion ac
eglwysi Caerdydd, sydd â chymaint i’w
gynnig o ran dawn a gallu. Ymunodd
aelodau Cymdeithas Tabernacl, yr Ais â
ni hefyd. Diolchwyd i Siwan Rhys, cyn
ddisgybl Plasmawr sydd bellach yn y
Coleg Cerdd a Drama, am ddychwelyd i
gyfeilio i’w chyn gydddisgyblion.

Ar Werth
Bwrdd Cegin Pren
a 4 cadair pren. Cyflwr Da.
Wedi brynu o ‘Pontcanna Pine’
Pris oddeutu £195
ond yn fodlon trafod
Ffoniwch:
Siân 2056 5658 neu 2062 3275

YSGOL
PLASMAWR
Eisteddfod Ysgol Plasmawr
Cynhaliwyd Eisteddfod wych eleni yng
Nghanolfan yr holl Genhedloedd ddydd
Gwener, 17 Chwefror. Braf oedd gweld
y neuadd yn llawn o grysau glas,
gwyrdd, gwyn a choch yn cynrychioli
llysoedd yr ysgol  Nantlais, Elfed,
Curig a Chrwys.
Dechreuodd y diwrnod am 9 y bore
dan arweiniad Mrs Siriol Burford a’r
Pennaeth, Mr Geraint Rees. Beirniaid
cystadlaethau llefaru y diwrnod oedd Dr
Harri Pritchard Jones a Mrs Lena
Pritchard Jones a Mr Gareth Roberts yn
beirniadu’r cystadlaethau cerddorol. Y
gystadleuaeth Unawd Iau oedd i
ddechrau ac yna cafwyd cystadlaethau
dosbarth a grwpiau cyn cinio. Roedd y
safon yn uchel, yn enwedig ensemble
offerynnol llys Crwys! Cystadleuaeth
newydd a gafwyd eleni oedd y
gystadleuaeth siarad ar y pryd, dan
arweiniad Pennaeth y Chweched
Dosbarth, Mr Mathew Evans! Doniol
oedd gweld pedwar aelod blwyddyn 13,
Alun Biffin, David Evans, Dafydd
Pritchard a Huw Griffiths, yn ceisio
trafod pynciau difyr heb ailadrodd a
chrwydro oddi ar y pwnc. Tipyn o
gamp!
Dechreuodd yr ail hanner ar ôl cinio
gyda’r Seremoni Cadeirio. Dr Harri
Pritchard Jones a’i wraig oedd y
beirniaid a chanmolwyd ymdrechion y
disgyblion hynny a geisiodd am y gadair
yn Gymraeg a Saesneg. Testun
cystadleuaeth y gadair yn y Gymraeg
oedd ‘Goleuni’ a’r enillydd oedd Ffion
Rolph o flwyddyn 13, enillydd 2005
hefyd. Testun y Saesneg oedd ‘I
Dreamt’ a’r enillydd eleni oedd
Nathaniel Jarvis o flwyddyn 9.
Llongyfarchiadau mawr!
Yna, cafwyd cystadlaethau gan
ddisgyblion hŷn yr ysgol. Cystadleuaeth
n ewydd a di fyr el eni oedd y

Y pennaeth Mr Geraint Rees gydag
enillwyr y Gadair yn Gymraeg a
Saesneg

Grŵp dawnsio disgo Nantlais
gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus. Daeth
aelod o bob llys o’r chweched dosbarth
ymlaen i’r llwyfan i drafod y pwnc
‘Dyfodol ein hiaith’. Gorffennodd y
diwrnod gyda chystadleuaeth y côr, pob
un yn ceisio canu’r gân ‘Ar hyd y nos’
yn swynol. Llys Nantlais oedd y côr
buddugol, ond diwrnod llwyddiannus
Llys Curig oedd hi. Derbyniodd y
Pennaeth Llys, Mr Thomas Rees, y
darian dros ei lys a gadawodd pob aelod
o’r llys hwnnw y ganolfan yn falch eu
bod wedi ennill y dydd.
Dyddiadur Amsterdam
Dydd Sadwrn 4 Chwefror
Cyrhaeddodd disgyblion ac athrawon yr
Adran Addysg Grefyddol yr ysgol i
adael mewn bws am 6:00 y bore i
Amsterdam. Cymerodd y daith i Dover
rhwng 45 awr, ac yna aethom ar y bws
i’r llong, o Dover i Calais yn Ffrainc.
Wrth edrych mas o ffenestri’r bws
gwelsom lawer o dir gwyrdd, camlesi a
m el i n a u g wyn t p er t . C yn h i r
cyrhaeddom y gwesty yn Noordwijk,
tref wrth ymyl y traeth. Ar ôl cadw’n
dillad, cawsom swper blasus o gawl,
sglodion a chig a hufen iâ bendigedig i
bwdin. Yna bant â ni i’r gwely ar ôl cwis
a llawer o chwerthin.
Dydd Sul 5 Chwefror
Ar ôl noson dda o gwsg a brecwast da,
aethom i ddinas enwog Amsterdam. Yn
gyntaf aethom i’r Synagog Iddewig
enwog. Mae’n enwog gan mai dyma’r
unig synagog sydd yn dal i sefyll
heddiw ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Cawsom
daith o amgylch yr adeilad gydag
arweinydd arbennig a oedd yn rhoi
llawer o wybodaeth. Roedd hi’n oer
iawn yno. Yna aethom i ffatrïoedd caws
a chlogau. Diddorol oedd dysgu sut
maent yn cael eu gwneud. A dyma lle
gwariodd llawer o’r disgyblion eu
harian! Yna nôl ar y bws ac i Barc
Hamdden â ni, yn cynnwys pwll nofio a
sleidiau enfawr yn ninas Rotterdam, awr
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Llongyfarchion!
Llongyfarchiadau i Wendy a Hugo
Burke ar enedigaeth bachgen bach ar 20
Ionawr  William, ŵyr cyntaf Cedric a
Brenda Jones Radur, a Dr Gerry a Pat
Burke, Iwerddon.
Llongyfarchiadau i Gwynne a Margaret
Evans, Parc y Rhath, ar ddod yn dadcu
a mamgu unwaith eto. Ganwyd
Catherine Lili i Angharad (Evans gynt) a
James Gregory, a chwaer fach i
Gwyneth, yng Nghanada bell. Mae’r
teulu newydd symud o Vancouver i
Toronto.
Llongyfarchiadau i Leah Dyddgen
Jones, Llandaf, ar ei dyweddïad ag Eilir
OwenGriffiths, Bae Colwyn.
Penblwydd hapus i’r nofiwr David
Davies o’r Barri yn 21ain oed ar 3
Mawrth, a phob lwc iddo yn nofio dros
ei wlad yng Ngemau’r Gymanwlad ym
Melbourne, Awstralia, ddiwedd Mawrth.
Ysgol Gyfun Plasmawr
i ffwrdd o Amsterdam. Cawsom lawer o
hwyl yma!
Dydd Llun 6 Chwefror
Codom yn gynnar eto i fynd i dŷ Anne
Frank yn y ddinas. Dyma holl bwrpas y
daith. Mwynhaodd pawb y daith o
gwmpas y tŷ ac unwaith eto cawsom
arweinydd arbennig a ddywedodd llawer
am fywyd Anne. Yna ar ôl gweld y tŷ
gwych aethom ar gwch ar gamlesi y
ddinas. Yna aethom i amgueddfa
Vincent Van Gough a oedd yn ddifyr.
Ar ein noson olaf cawsom swper
bendigedig a disgo.
Dydd Mawrth 7 Chwefror
Mae’n amser mynd adref! Cawsom
frecwast unwaith eto ac roeddem nôl ar
y bws ac yn barod i fynd. Gadawodd y
llong am 3:00 a chyrhaeddom adref
ychydig o oriau yn ddiweddarach wedi
blino’n lân ond wedi joio mas draw.
Jamie Bevan, Blwyddyn 9
Taith Blwyddyn 10 i Storey Arms
Aeth criw ohonom o ddisgyblion
Blwyddyn 10 gyda’r Adran Addysg
Gorfforol i ganolfan Storey Arms.
Roeddem yn brysur yn gwneud
gweithgareddau yno bob dydd a gyda’r
nos hefyd. Cawsom gyfle i wneud tri
gweithgaredd y dydd: ogofa, cerdded
ceunant a chanŵio. Roedd ogofa yn
wahanol iawn i’r gweithgareddau eraill.
I ddechrau, roeddem yn cerdded trwy’r
ogof, cyn mynd trwy dwnneli bach yn yr
ogof. Fy hoff dwnnel oedd ‘y peiriant

MERCHED Y WAWR
BRO RADUR
Daeth dros 40 o aelodau i gyfarfod
cyntaf y flwyddyn newydd ar nos
Fercher 4 Ionawr. Ein siaradwr gwadd
oedd y Parchedig Ddr. R. Alun Evans.
Bron doedd dim rhaid ei gyflwyno i'r
aelodau oherwydd mae'n adnabyddus i
ni i gyd. Roedd pawb yn edrych ymlaen
i'w glywed yn siarad, oherwydd ei fod
mor flaenllaw ym myd y ‘Pethe’ ers
blynyddoedd lawer.
"Nansi Dolwar", neu Ann Griffiths
oedd testun ei araith. Cawsom wledd
wrth wrando arno yn dweud hanes ei
bywyd ar y fferm yn Sir Drefaldwyn tua
diwedd y ddeunawfed ganrif. Diddorol
ac addysgiadol oedd clywed ei hanes fel
emynydd.
Defnyddiodd lawer o
adnodau yn ei hemynau  roedd cof da
iawn ganddi, ac roedd yn gwybod ei
Beibl.
Mae 25 Ionawr yn ddyddiad pwysig
yng nghalendr y Cymry rhamantus.
Aeth yr aelodau, ynghyd a'r gwyr a
ffrindiau, i ddathlu diwrnod Santes
Dwynwen yn ôl eu harfer yng Nghlwb
Clwb Golff Radur.
Lyn Ebenezer oedd siaradwr gwadd y
noson. Mae’n wyneb a llais cyfarwydd i
ni gyd ar y cyfryngau (cofier 'Hel
Straeon' e.e.) Siaradodd yn ffraeth, difyr
a diddorol am hen gymeriadau ei filltir
sgwâr yn Sir Aberteifi. Cawsom beth
mae'r Sais yn ei alw yn "homespun
humour" ganddo, a mwynhawyd y
noson yn fawr iawn gan bawb.
Elen Lewis
golchi’. Roeddwn yn gorwedd i lawr ac
yn gadael i’r dŵr fy nghario at ddiwedd
y twnnel.
Wrth gerdded ceunant roeddem yn
cerdded ar hyd afon ac yn ceisio osgoi
gwlychu. Ar ddiwedd y daith draw
roeddem yn cael neidio oddi ar glogwyn
i fewn i’r afon rewllyd! Mwynheais i
ganŵio hefyd yn y ganolfan. I ddechrau,
roeddem yn dysgu sut i reoli’r cwch, ac
yna sut i badlo. Dysgom sut i fynd ar
draws heb droi, a symud yn ôl hefyd.
Wedi hynny roedd hi’n bosib i ni
ganŵio i lawr dŵr cyflym, ac roedd
hynny’n hwyl.
Gyda’r nos roedd gwahanol bethau
wedi eu trefnu ar ein cyfer. Un
gweithgaredd oedd cerdded trwy’r
goedwig heb olau gan ddilyn llinyn.
Roedd rhaid i ni gerdded trwy afonydd
bychain, lan a lawr bryniau a hynny yn y
glaw!
Uchafbwynt y daith i mi oedd yr
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Blwyddyn
Newydd dda
Bratislava!

Aeth rhai o griw 2YQ i groesawu’r
flwyddyn newydd ym Mratislava,
prifddinas Slofacia. Gwlad fechan, gyda
phoblogaeth o dros 5.4 miliwn yw
Slofacia sy’n ffinio ag Awstria i’r
gorllewin, Gweriniaeth Tsiec a Gwlad
Pwyl i’r gogledd, Hwngari i’r de a’r
Wcráin i’r dwyrain.
Bu’r criw o ddwsin yn aros ar gyrion y
ddinas am bedair noson  dinas â naws
ramantus Prague ond heb y ‘stagdo’s’,
gyda phensaernïaeth amrywiol llwm
Sofietaidd ar y naill law i’r afon
Danube, ac adeiladau tlws traddodiadol
dwyreiniol ar yr ochr arall.
Bu’r bwyd yn werth chweil  llawer o
borc gyda thatws a bresych coch. Ac
roedd y cwrw 80c y gwydriad, yn mynd
i lawr yn dda! A do, cawsom eira diri 
bu’n pluo ar sawl achlysur. Er gwaetha’r
eira mawr, ac ar ôl oriau’n tindroi yng
ngorsaf drên Bratislava trodd taith
arferol o awr i Vienna (40 milltir) yn un
o 3 awr o aros, a 4 awr o siwrne. Ac er
mawr syndod, cawson ni ein llun yn y
papur newydd cenedlaethol drannoeth 
yn yr SME!
Cafwyd gwledd o ganu pop cyfoes yn
y prif sgwariau ar noson Calan, a phawb
yn sipian gwin poeth i gadw’n gynnes.
Yna, am hanner nos, heidiodd cannoedd
i lawr at yr afon i wylio'r tân gwyllt.
Roedd yr awyrgylch yn drydanol  ac i
ddiweddu’r noson, aeth tyrfa dda i
ddawnsio’n wyllt i gerddoriaeth bop
rhyngwladol ar lwyfan sglefrio awyr
agored ynghanol y prif sgwâr.
Blwyddyn newydd penigamp!
Mae criw 2YQ yn cyfarfod 4 gwaith y
flwyddyn. Ein gweithgaredd nesaf fydd
Bowlio Deg ar nos Iau 9 Mawrth ym
Mae Caerdydd. Am fwy o wybodaeth
ewch i www.2yq.org neu ffoniwch Iago
ar 07717 176965.
ogofa, er bod yr holl weithgareddau yn
gymaint o hwyl. Yr isafbwynt oedd y
tywydd oer a gwlyb. Cyrhaeddodd nifer
ohonom Gaerdydd yn llawn annwyd!
Rachael Bishop, Blwyddyn 10
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Medal arian i
Blasmawr
Ddydd Mercher, 15 Chwefror, aeth tîm
pêlfasged merched blwyddyn 10 Ysgol
Plasmawr i Goleg Glanhafren i gymryd
rhan yn nhwrnament pêl fasged ysgolion
Caerdydd a’r Fro. Aelodau’r garfan
oedd Amy Hill (capten), Megan
Edmunds (isgapten), Charlie Collins,
Sara Thomas, Sian Confrey, Sophia
Watts, Casey Vizard, Stephanie
Grimshaw, Alys Lloyd, Bethan Stewart
a Victoria Green.
Mae yna ymgyr ch mawr yng
Nghaerdydd i hybu’r gêm i ferched, a
dyma’r twrnament gyntaf a drefnwyd ar
eu cyfer yng Ngholeg Glanhafren.
Enillodd y merched gêm yn erbyn Ysgol
Porthcawl ’nôl ym mis Tachwedd, felly
roedd disgwyliadau mawr! Chwaraeodd
pob un o’r garfan eu rhan mewn gemau
agos a chyffrous  yn amddiffyn a
phasio’n dda, ac yn mynd ar wib o un
pen y cwrt i’r llall. Petai pob siot wedi
mynd drwy’r rhwyd, byddai’r sgôr yn
uchel iawn! Cyfartal oedd hi ar ddiwedd
y gêm derfynol, fodd bynnag, ac Ysgol
Porthcawl yn llwyddo i gipio’r darian
a’r medalau aur wrth sgorio’r fasged
hollbwysig. Medal arian amdani felly 
ond rhaid canmol a llongyfarch y
merched ar eu perfformiad yn ystod y
dydd.

Y Gleision ar i
fyny!
Bu wythnosau cyntaf 2006 yn rhai
llewyrchus i dîm pêldroed y brifddinas.
Erbyn canol Chwefror roedd yr Adar
Gleision yn seithfed yn nhabl y
bencampwriaeth, tri phwynt yn unig y tu
ôl i’r timau oedd yn y safleoedd ail
gyfle.
Yn ystod mis Ionawr llwyddodd
rheolwr Caerdydd, Dave Jones, i
gryfhau’r garfan drwy arwyddo’r
blaenwyr Steven Thompson o Rangers a
N’DumbuNsungu o Darlington a’r
amddiffynnwr profiadol Riccardo
Scimeca o glwb West Brom. Ond a
fydd y tîm yn medru codi i’r safleoedd
ail gyfle cyn diwedd y tymor? Mae
gemau caled o’u blaenau gan gynnwys
rhai ar Barc Ninian yn erbyn y ceffylau
blaen, Reading a Sheffield United fis
Ebrill. Ac mi ddaeth y freuddwyd o gael
stadiwm newydd gam yn nes pan
gyhoeddodd un o’n harchfarchnadoedd
mwyaf eu bod am agor siop ar y safle yn
Lecwydd.

Cri am gricedwyr
Criced yw un o chwaraeon mwyaf
poblogaidd yr haf yng Nghymru a'r DU,
ac mewn rhai ardaloedd caiff ei gêm ei
chwarae'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y
Gymraeg. Mae nifer o glybiau yng
Nghaerdydd, a 10 o adrannau ieuenctid.
Ma e a el oda u'r cl ybi au h yn yn
gymysgedd iach o siaradwyr Cymraeg a
Saesneg.
Yr hyn sy'n brin yng Nghaerdydd,
fodd bynnag, yw hyfforddwyr criced
sy'n siarad Cymraeg a allai gyfrannu i
gynlluniau Cymraeg a gweithio gyda
chricedwyr ifanc sy'n awyddus i
chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg.
Gall hyfforddi fod yn brofiad gwerth
chweil i rieni neu gricedwyr, ac mae'n
gyfle i ddysgu rhywbeth o werth i'n
plant ac i ddatblygu sgiliau penodol.
Ryd ym yn c ynnal cyr siau yng
Nghaerdydd sawl gwaith y flwyddyn a
bob amser yn awyddus i glywed gan
bobl newydd sy'n awyddus i gyfrannu:
does dim angen i chi fod yn Simon
Jones neu Andrew Flintoff i basio'r
cwrs!
Os oes gan bobl ifanc ddiddordeb
mewn chwarae criced, byddem yn eich
annog i chwarae yng nghynghrair criced
ieuenctid Caerdydd a Bro Morgannwg,
sy'n gynghrair fywiog gyda 16 o glybiau
yn chwarae tua 175 gêm y flwyddyn o
dan 11/13/15 oed. Mae'r gynghrair hefyd
yn hyrwyddo'r gêm bêl feddal o dan 9
oed am y tro cyntaf eleni. Mae gan
griced ieuenctid cystadleuol enw da am
ymddygiad y chwaraewyr (Chwarae
Teg) a bydd pawb sy'n cymryd rhan yn
llofnodi cod ymddygiad i gynnal yr enw
da hwn. Rydym yn hyrwyddo parch
ym h l i th y ch wa r a ewyr a ' r
gwrthwynebwyr.
Cysylltwch â Tim Bunce, Swyddog
Datblygu Criced, Chwaraeon Caerdydd,
Ystafell 422, Neuadd y Sir, Glanfa
Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW. Ffôn
02920873930,
ebost
TBunce@cardiff.gov.uk. Hefyd, ewch i
www.playcricket.com

I mewn
i’r Gôl!
Ganol Ionawr agorwyd Canolfan Pêl
Droed PumpBobOchr bwrpasol gyntaf
Cymru. Ers hynny, mae cyrtiau
Canolfan Gôl ar Ffordd Lawrenny,
Treganna, wedi bod yn fwrlwm o
weithgareddau.
Dros y gwyliau hanner tymor, bu’r
sesiynau hyfforddi i blant yn boblogaidd
iawn gyda rhagor i ddod dros wyliau’r
Pasg, mae’r cynghreiriau nosweithiol
mor gystadleuol ag erioed ac mae nifer o
blant y ddinas eisoes wedi dathlu eu
penblwyddi yn y ganolfan drwy
fwynhau gêm o bêl droed gyda’u
ffrindiau cyn gloddesta ar fwyd parti
fyddai wrth fodd unrhyw bêldroediwr
gwerth ei halen.
Mae Canolfan Gôl yn awyddus i
sefydlu cynghrair pumpbobochr ar
gyfer Cymry Cymraeg y ddinas. Mae’n
gyfle gwych i gymdeithasu ar y cae a
rhoi’r byd yn ei le yn y bar wedi’r gêm.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â
Gwilym neu Rhys ar 0870 168 8989.

Cochion Caerdydd
Na, nid plaid adain chwith newydd, ond
grŵp o gefnogwyr Clwb Pêldroed
Wrecsam sy’n byw yn y brifddinas yw
Cochion Caerdydd! Mae’r grŵp yn un
anffurfiol, ac fe’i sefydlwyd rhai
misoedd yn ôl er mwyn rhoi’r cyfle i
gefnogwyr Wrecsam sy’n byw yn ardal
Caerdydd deithio gyda’i gilydd i wylio
gemau’r clwb. Aeth llond car o’r criw i
wylio’r gemau yn Bristol Rovers a
Chasnewydd, a theithiodd ugain o’r
Cochion i Rydychen mewn bws mini fis
Tachwedd diwethaf i wylio’u harwyr yn
curo’r tîm cartref 3  0. Bydd nifer o’r
criw yn teithio gyda’i gilydd ddiwedd
mis Mawrth i wylio Wrecsam yn
chwarae yn Cheltenham. Am fwy o
fanylion, ffoniwch Rhys Wynne ar
07817 921435.

