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TWF MWYAF ERIOED
YN Y GALW AM
ADDYSG GYMRAEG
YNG NGHAERDYDD
Awgrymais mewn erthygl yn rhifyn Medi ‘Y
Dinesydd’ fod arwyddion gwasgfa ar y
ddarpariaeth ar gyfer addysg gynradd
Gymraeg sef yn benodol y naid yn y galw
am le yn nosbarthiadau meithrin Ysgol Melin
Gruffydd (58 yn ceisio 26 lle) ac Ysgol Y
Berllan Deg (92 yn ceisio 52 lle). Nawr
rwy’n deall bod dros 60 yn nosbarthiadau
meithrin Bro Eirwg gydag 11 ar y rhestr
aros.
Ym Melin Gruffydd mae'r sir wedi
caniatáu dyblu maint y dosbarthiadau
meithrin i 52, ac yn ceisio cyfeirio y 6 dros
ben i ddosbarth meithrin Ysgol Mynydd
Bychan. Mae rhai o'r 40 sydd heb le yn Y
Berllan Deg wedi mynd i gylch meithrin ac
eraill i feithrinfa fasnachol Saesneg sy wedi
achub ar y cyfle i agor dosbarth Cymraeg
(nad sydd eto wedi'i ddilysu gan y Sir felly
na all gael ei ariannu ganddynt).
Mae'r ffeithiau hyn wedi peri imi holi am y
sefyllfa ym mhob un o'r ysgolion cynradd
Cymraeg yn y ddinas. Nid wyf hyd yn hyn
wedi ymchwilio i sefyllfa y ddwy ffrwd
Gymraeg yng Ngwaelodygarth a'r Creigiau.
O reidrwydd mae'r ffigyrau sy'n dilyn yn fras
ac yn debyg o newid cyn Medi nesaf ond
mae'n dangos argyfwng sy'n bygwth addysg
Gymraeg mewn pedwar dalgylch nad yw'n
debyg o ddiflannu yn y 10 mis nesaf ac sy'n
hawlio gweithredu ar frys gan y Sir i
ehangu'r ddarpariaeth.
Yn gyntaf mae'n gyfleus nodi bod y galw
a'r ddarpariaeth yn cyfateb yn yr ysgolion
canlynol  Y Wern, Mynydd Bychan, Pencae
a Choedygof. Mae'n rhaid pwysleisio y gair
‘cyfateb’ am nad oes arwydd o fwy nag un
neu ddau le gwag yn yr un ohonynt.
Rhaid ystyried Bro Eirwg a Glanmorfa
gyda'i gilydd am fod rhai plant o ddosbarth
meithrin Bro Eirwg yn dewis mynd i
Lanmorfa lle nad oes dosbarth meithrin sirol.
Mae cylchoedd meithrin yr ardal yn llawn ac
mae'n argoeli y bydd nifer uwch o blant yn
ceisio lle yng Nglanmorfa yn 2007; mae lle i
30 yno. Mae'n anodd felly ar hyn o bryd bod
yn sicr a fydd galw dros y nifer a
ddarparwyd ar eu cyfer ym Mro Eirwg ond
bydd yr ysgol hon o leiaf yn llawn ac efallai
yn orlawn.
Does dim amheuaeth am y 4 ysgol arall,
sef Melin Gruffydd, Y Berllan Deg,
Treganna a Phwll Coch; ni allant dderbyn yr
holl blant yn eu dalgylchoedd.
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Hwb i Apêl yr
Eisteddfod
Lluniau Kyffin Williams,
noson mewn tipi, esgid bêl
droed wedi ei harwyddo gan
Beckham – aeth y cyfan mewn
Ocs iwn Fa wr tua g at
Eisteddfod 2008. Codwyd
£10,500 yn y Cinio ag Ocsiwn
yn y Gyfnewidfa Lo ym mis
Hydref pan ddaeth 300 ynghyd
i wledda a dawnsio mewn
noson a gyflwynwyd gan Nia
Roberts ac Arfon Haines
Davies yn ocsiwna.
Mae Melin Gruffydd yn darparu 45 lle ac
yn derbyn tua 26 o'r dosbarth meithrin yn yr
ysgol a tua 19 o ffynonellau eraill. Bydd 53
yn dymuno symud lan o'r dosbarth meithrin
ac mae 5 plentyn wedi gorfod mynd i rywle
arall a gellir disgwyl y 19 o blant eraill,
sy'n debyg o olygu y bydd dros 75 plentyn
yn ceisio'r 45 lle erbyn Medi nesaf, h.y.
dosbarth cyfan heb le ac ni fydd lle yn yr
ysgolion Cymraeg cyfagos sy'n llawn.
Yr un fydd sefyllfa'r Berllan Deg sef 92 yn
ceisio 60 lle gan adael dosbarth cyfan heb
ysgol. Mae'n wir bod posibilrwydd cyfeirio
plant i Ysgol Glanmorfa nad yw'n hollol
anghyfleus i blant yn rhannau deheuol
dalgylch Y Berllan Deg. Byddai hyn yn
golygu ymestyn Glanmorfa i ysgol 2 ffrwd;
mae ystafelloedd gwag ar safle Moorland/
Glanmorfa, ond mae'n debyg na fyddai
cynllun o'r fath yn dderbyniol iawn i rieni sy
wedi dewis Y Berllan Deg ac yn sicr o ddenu
gwrthwynebiad os oes rhaid cynnwys plant
sy'n byw i'r gogledd o Benylan.
Mae'n haws ystyried sefyllfa Treganna a
Phwll Coch gyda'i gilydd am fod dalgylch
Treganna fel ynys yn nalgylch mwy Pwll
Coch. Mae Treganna i fod i dderbyn 25
plentyn y flwyddyn ond mae 30 wedi cael eu
derbyn ers 2/3 blynedd ac roedd hyn yn
bosibl am nad oedd 25 ym mhob un o'r
dosbarthiadau uwch. Yn amlwg ni ellir
parhau i dderbyn 30. 60 yw rhif y
dosbarthiadau derbyn ym Mhwll Coch.
Parhad ar dudalen 2

Noddir y rhifyn hwn
o’r Dinesydd gan gwmni

Gwaith Celf
Rhys Withers
Ddiwedd Hydref roedd Achub y Plant yn
rhedeg cystadleuaeth gelf ar y cyd gydag
Wythnos Ffoaduriaid Cymru. Cynhaliwyd y
seremoni wobrwyo yn y Cynulliad ddydd
Mercher 25 Hydref. Daeth disgybl 11 oed o
Ysgol y Wern, Rhys Withers, yn ail yn y
categori oedran 11 ac iau eleni. Roedd Rhys
yn Llangrannog ar y pryd felly nid oedd yn
gallu bod yn bresennol i dderbyn ei wobr gan
y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol
ac Adfywio, Edwina Hart AC. Ond yn ystod
y seremoni fe ddywedodd y Gweinidog y
byddai'n dymuno dod i gyflwyno Rhys â'i
wobr yn bersonol yn yr ysgol yn y dyfodol.
Mae Rhys wedi ennill gwobr ariannol o £25
a chopi wedi'i fframio o'i boster.
Roedd dros 1000 o blant wedi cystadlu
eleni ac roedd y safon yn arbennig o dda. Y
prif enillydd eleni oedd Gemma Hay, cyn
ddisgybl o
Ysgol
Iau
Marlborough,
Caerdydd. Bydd ei phoster hi yn cael ei
ddefnyddio i hyrwyddo Wythnos Ffoaduriaid
Cymru, rhaglen flynyddol o weithgareddau
celfyddydol, diwylliannol ac addysgiadol
sy'n ddathliad o gyfraniad ffoaduriaid i
fywyd yng Nghymru.
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Cwmni Cyfieithu Blaenllaw
Nid nepell o brysurdeb canol y ddinas ac o
fewn clyw clychau Eglwys Dewi Sant mae
cartref prysg, un o gwmnïau cyfieithu
mwyaf blaenllaw Cymru, a sefydlwyd yn
1989 gan Janet Davies. Ers 2001, mae’r
cwmni wedi meddu ar wobr Buddsoddwyr
mewn Pobl ac mae galw mawr am ei
wasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd
gan amrywiaeth eang o gleientiaid. Erbyn
hyn mae’n cyflogi dros 30 o staff o bob rhan
o Gymru; yn eu plith mae pedwar aelod
newydd sy'n dod o bedair ardal wahanol yng
Nghymru …
Daw Manon Elis o Gaernarfon ac ar ôl cael
profiad o gyfieithu yn dilyn ei gradd,
penderfynodd y byddai’n hoffi gyrfa yn y
maes. Roedd eisoes wedi clywed am prysg
fel un o’r arweinwyr yn y maes cyfieithu yng
Nghymru. A beth yw ei barn hyd yma?
“Dwi'n mwynhau … Mae'n gwmni sy'n
gofalu am ei staff newydd … ac yn gwneud
iddynt deimlo'n gartrefol.”
Daw Jac Price o Wrecsam. Cafodd ei fagu
ar aelwyd ddiGymraeg ac astudiodd
Gymraeg yng Ngholeg Iâl. Ar ôl profiad
gwaith gyda menter iaith ac ymweliad gan
prysg i Adran Gymraeg Prifysgol
Aberystwyth i roi cyflwyniad am waith y
cwmni, penderfynodd ddilyn gyrfa ym maes
cyfieithu. Dywedodd,
“Bu proffesiynoldeb y cwmni'n ddigon i mi
gyflwyno ffurflen gais. Roedd y ffaith bod y
cwmni wedi'i leoli yng Nghaerdydd hefyd yn
fantais … ac roeddwn yn edrych ymlaen at
gael byw mewn lle mor fywiog gyda
chymaint i'w gynnig.”
Daeth Bethan Roberts i Gaerdydd o
Lanrhaeadr ym Mochnant i astudio Cymraeg
a Hanes. “Des i Gaerdydd gan fy mod am
fyw yn y ddinas fawr ddrwg a gwnes i
fwynhau cymaint nes i mi aros ar ôl gorffen
yn y coleg. Roeddwn wedi clywed am enw
da prysg, a hyd yn hyn dwi'n mwynhau yn
arw gan fod pob un yma'n glên iawn!”
M a gw yd El l e n An gh a r a d yn g
Nghastellnewydd Emlyn a’i haddysgu yn
Ysgol Dyffryn Teifi cyn dod i’r brifddinas i
astudio, a’i phenderfyniad hithau hefyd oedd
aros yma i ddechrau gyrfa. “Roeddwn wedi
bwriadu gwneud ymarfer dysgu ar ôl
graddio, ond wedi dod ar brofiad gwaith i
prysg dros y Pasg, cefais gynnig swydd yma.
Gan fod y cwmni'n cyfieithu i amrywiaeth o
gleientiaid a chwmnïau … nid yw'r gwaith
byth yn undonog nac yn ddiflas.”
Ewch i’n gwefan www.prysg.co.uk am
ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau a’n
cyfleusterau.

Simon Pope sydd wedi arddangos oriel gwbwl wag yn Chapter

Yn y cefn mae Jac a Bethan ac yn y blaen
mae Ellen ar y chwith a Manon ar y dde.

Twf yn y Galw am
Addysg Gymraeg
(Parhad o Dudalen 1)
Mae rhiant wedi gwneud astudiaeth fanwl a
darganfod tebygrwydd cryf y bydd 113 plentyn
yn ceisio'r cyfanswm o 85 neu 90 lle sy ar gael.
Unwaith eto mae bron i ddosbarth o blant yn
debyg o fod heb gartref yn 2007 heb y
posibilrwydd o'u dargyfeirio i ysgolion eraill fel
digwyddodd yn achos yr 11 dros ben yn yr un
ardal eleni. Yn ddiweddar iawn rwyf wedi
clywed bod MYM wedi agor ysgol feithrin
newydd sbon ar safle Eglwys Sant Pawl yn y
Grange lle mae 6 phlentyn yn derbyn addysg
feithrin nawr a mae 24 arall yn aros am lefydd a
ddaw os bydd hi'n bosibl i ddod o hyd i
athrawon. Mae'r 6 phlentyn hyn yn ychwanegol
at y 113 y soniais amdanynt ac felly yn codi'r
galw yn uwch fyth.
Mewn cyfarfod rhwng swyddogion RhAG a
swyddogion y sir yn yr Haf derbyniwyd bod y
niferoedd yn Nhreganna/Pwll Coch yn debygol
o barhau yn fwy na'r ddarpariaeth ymlaen i'r
dyfodol a bod angen lleoli dosbarth arall yn
nalgylch Pwll Coch erbyn 2007 gyda golwg ar
sefydlu trydedd ysgol yn fuan. Ar y pryd nid
oedd neb yn rhagweld yr angen am ddarpariaeth
hefyd yn yr Eglwys Newydd ac yng ngogledd
ddwyrain Caerdydd. Mae RhAG wedi
ysgrifennu at y Cyng. Bill Kelloway i ofyn am
weithredu brys nawr; bydd yn rhy hwyr i
weithredu pan fydd y ffigyrau yn dod oddi
wrth yr ysgolion a MYM Chwefror nesaf.
Cymhlethdod ychwanegol yw'r ffaith bod Hugh
Knight y Prif Swyddog Ysgolion yn ymddeol ar
ddiwedd y flwyddyn a bydd diffyg cysondeb yn
y gweinyddu o'r herwydd. Mae RhAG yn y sir
yn gweithio i ddatrys y problemau hyn ac
yn bwriadu galw cyfarfod arall er mwyn rhoi
cyfle i geisio barn y rhieni a'r darparrieni a
chael sylw cyhoeddus i'r argyfwng. Cynhelir y
cyfarfod yn neuadd Ysgol Plasmawr ar 29
Tachwedd am 7.30 yh.
Mewn ffordd wrth gwrs mae'n argyfwng
newyddion da, sef newyddion twf yn y galw am
addysg Gymraeg o dros 100 plentyn, sef naid o
20% mewn blwyddyn i dros 600 plentyn yn
dechrau addysg Gymraeg yng Nghaerdydd o
gymharu â chyfanrif o 3500 yn dechrau ar
draws y ddinas. Golyga hyn bod 1 ym mhob 6
phlentyn yn dewis addysg Gymraeg a hefyd y
bydd 20 ffrwd yn cyrraedd y tair ysgol
uwchradd yn 2015. Yn 2016 bydd angen
pedwaredd ysgol uwchradd i dderbyn twf
pellach y cynradd ym Medi 2008 oherwydd
bydd twf pellach yn mynd dros yr 20 ffrwd y
gellir eu cynnwys yn y tair ysgol uwchradd.
Michael Jones
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Dweud diolch

Bob 48 awr mae 10 plentyn yn y Deyrnas
Unedig, yn ferched, bechgyn, babanod neu
rai yn eu harddegau yn derbyn diagnosis eu
bod yn dioddef o gancr neu leukaemia. Rôl
yr elusen CLIC Sargent yw rhoi cefnogaeth
i'r plant a'u teuluoedd wrth ddelio â’r
newyddion annisgwyl, cynnig gofal
emosiynol a chorfforol iddynt, a'u helpu i
fyw bywyd mor normal ag sy'n bosibl.
Â'i theulu ei hun wedi profi caredigrwydd
ac arbenigedd CLIC Sargent, penderfynodd
Catrin Mears, 26 o Gaerdydd sydd bellach yn
Swyddog Cyfathrebu gydag Amgueddfa
Cymru, ymgymryd â thaith gerdded
noddedig yn Perú er budd yr elusen. Bu'n
daith naw mis i gyd, o ddechrau'r ymgyrch
codi arian, yr ymarfer corff a’r hyfforddi hyd
at y daith ei hun at Machu Picchu  dinas goll
yr Incas yn Peru.
Nawr, mae Catrin ac Elin Griffiths o
Benparc, Aberteifi  ei phartner yn yr
ymgyrch elusennol a'i ffrind agos  am
ddiolch i bawb a'u cefnogodd. Dywedodd
Catrin: "Mae fy mhen yn dal i droi  yn
debyg i sut roeddwn i'n teimlo wrth gerdded
tuag at gopa uchaf y daith (4,215 metr). Ond
nawr nid 'ydw i'n mynd i gyrraedd?' sydd yn
mynd trwy fy meddwl ond cynnwrf yr holl
brofiad. Bu'n her ond roedd cyrraedd Giât yr
Haul ac edrych draw at Machu Picchu gan
wybod ein bod ni wedi llwyddo i gyrraedd
ein targed a chodi bron i £4,000 i CLIC
Sargent, ac Elin wedi codi £4,000 i LATCH,
yn gwneud yr holl ymdrech yn werth chweil.
"Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a fu'n
gefn i ni o'r dechrau gyda'r ymgyrch codi
arian  cyngerdd Cytgan yn Rhuthun, y
Soirée yn Hippodrome y Rhath, y twrnament
pêldroed yng Nghanolfan Gôl, canu gyda
chriw CF1 yn Jury's, cwis Menter Caerdydd
yn y Mochyn Du a’r diwrnod gwisg
anffurfiol yng nghwmni Merlin. Diolch
hefyd am yr holl nawdd oddi wrth gwmnïau
ac unigolion gan gynnwys Meurig Phillips a
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YSGOL GYFUN GLANTAF

Mr. Meurig Jones; Miss Mared Evans Tŷ Hafan, Mrs. Siân Williams y Principality; Mr. Hefin
Griffiths; Mr. Aled Walters Apel; Mrs Rhiannon Lloyd a rhai o ddisgyblion Ysgol Glantaf.
Jan Smith
Gyda thristwch mawr yr adroddwn am
farwolaeth Jan Smith, a fu’n aelod o staff
gweinyddol Ysgol Glantaf am gyfnod rhwng
2003 a 2005. Cofiwn Jan fel cydweithwraig
gymwynasgar a serchog a oedd yn
boblogaidd ymhlith y staff. Enillodd barch ei
chydweithwyr am ei gwaith manwl a
thrwyadl bob amser. Hoffem fynegi ein
cydymdeimlad dwysaf â’i theulu, Steve,
Lowri a Catrin, gan ddymuno pob cysur
iddynt yn eu profedigaeth fawr. Bydd yr
ysgol yn cyfrannu at elusen ddewisol y teulu,
ar ran y disgyblion, y staff, y llywodraethwyr
a’r rhieni, er cof parchus ac annwyl am Jan.
Rhiannon Lloyd
Ras hwyl  Cyflwyno’r sieciau
Ar ôl diwrnod llawn hwyl a sbri y llynedd,
cynhaliwyd gwasanaeth arbennig yn
ddiweddar, i gyflwyno dwy siec i ddwy
elusen haeddiannol. Cyflwynwyd y ddwy
siec am £9,048.62 yr un, i Apel a Tŷ Hafan.
Mae gan yr ysgol gysylltiad agos â’r ddwy
elusen. Mae Apel yn cynorthwyo Elis
Gruffudd, mab Hefin a Nia Griffiths, trwy eu
galluogi i greu ystafell amlsynhwyraidd
iddo ac mae Tŷ Hafan yn cynnig gofal a
chyngor i blant de Cymru a’u rhieni.
Yn bresennol yn y gwasanaeth roedd Mrs
Siân Williams, rheolwraig cangen yr Eglwys
Newydd o’r Principality, y cwmni a noddodd

gwblhaodd daith gerdded yng Ngogledd
Cymru er budd CLIC Sargent.
"Rydw i wedi bod yn ffodus iawn i gael
cefnogaeth mor gadarn oddi wrth fy nheulu
a’m ffrindiau, a dw i a'r teulu cyfan am
barhau i ddangos cefnogaeth i CLIC Sargent
sydd yn gwneud gwaith allweddol wrth
gynnig gofal arbenigol i blant yn yr ysbyty,
yn y cartref ac yn y gymdeithas."
Nid yw CLIC Sargent yn cael ei hariannu
gan y llywodraeth felly mae cefnogaeth y
cyhoedd yn hanfodol i sicrhau bod mwy a
mwy o blant sy'n dioddef o gancr a
leukaemia yn cael y gofal sydd ei angen
arnynt. Am ragor o wybodaeth am yr elusen
ewch i www.clicsargent.org.uk. Diolch.”

y ras hwyl, Miss Mared Evans o Tŷ Hafan a
Mr. Aled Walters, ysgrifennydd Apel,
ynghyd â rhai o ddisgyblion ac athrawon yr
ysgol. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r
Principality am noddi’r diwrnod, ond hefyd
i’r holl ddisgyblion, staff a rhieni am godi
cymaint o arian. Diolch o galon.
Y Clwb Archaeoleg
Un o weithgareddau’r wythnos Archaeoleg
Genedlaethol ‘nôl ym mis Gorffennaf oedd
mynd i’r Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan i
gladdu ‘trysorau’ (hynny yw, unrhyw beth o
ddiddordeb i ni) yn union fel y byddai’r
Celtiaid wedi ei wneud yn anrheg i’w
duwiau. Hefyd, gwelon ni grefftwyr yn trin
metel ac yn gwneud crochenwaith yn y dull
Celtaidd. Ar ran aelodau a ffrindiau Clwb
Archaeoleg Glantaf hoffem ddiolch yn fawr i
Mr Owain Rhys, sy’n gweithio yn y pentref
Celtaidd, am drefnu hyn i ni.
Dyfan Greaves Blwyddyn 8
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Dorothy Williams

Arddangosfa
Hanesyddol

Bu farw y cyn gynhyrchydd teledu Dorothy

Hanner Canrif o Grŵp 56 Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth
7 Hydref – 22 Rhagfyr 2006
Sefydlwyd Grŵp 56 Cymru hanner
canrif yn ôl i arddangos gwaith gan
artistiaid Cymreig a rhai a oedd yn
byw ac yn gweithio yng Nghymru.
Hedyn a ffrwyth llafur tri artist oedd
fflach cynta’r Grŵp, Eric Malthouse,
David Tinker a Michael Edmonds.
Deuddeg aelod yn unig oedd adeg cychwyn y
Grŵp. Roedd nifer ohonynt yn baentwyr ac yn
gerflunwyr arloesol fel Arthur Giardelli, y
paentiwr mynegiadol Heinz Koppel a’r artist
haniaethol Robert Hunter. Yn rhy aml
gwrthodwyd eu gweithiau o arddangosfeydd
agored yng Nghymru oherwydd nad oedd y
detholwyr yn deall y dylanwadau modern ar yr
artistiaid na beth oedd eu bwriadau. Cymerodd
y Grŵp ei enw ar ôl y flwyddyn y sefydlwyd ef
ynddi, hanner canrif yn ddiweddarach mae’n
dal i ffynnu ac mae wyth deg wyth o artistiaid
wedi perthyn iddo i gyd. Ers yr arddangosfa
gyntaf yng Nghaerwrangon yn 1957, mae’r
Grŵp wedi trefnu cannoedd o rai eraill ac wedi
bod yn llwyddiannus yn sefydlu cysylltiadau y
tu allan i Gymru.
Mae’r Grŵp wedi canolbwyntio ar artistiaid
proffesiynol, a rhai ohonynt yn ddarlithwyr
mewn colegau celf, ac mae’r canlynol y eu
plith: Yr Athro Glyn Jones (UWIC), Tom
Hudson, Peter Spriggs, William Brown,
William Wilkins, Clive HicksJenkins,
Brendann Burns, Jack Crabtree, Hubert
Dalwood, Paul Davies, Robert Harding, Siani
RhysJames, Mary LloydJones, Will Roberts,
Jeffrey Steele, Sue Williams, John Selway ac
Ernest Zobole.
Etholir cadeirydd newydd i’r Grŵp bob dwy
flynedd a Peter Spriggs fydd yn camu i mewn
i’r swydd nesaf. Ganwyd a magwyd Peter yng
Nghaerdydd ac fe dderbyniodd rannau helaeth
o’i addysg yn y brifddinas. Aeth i ysgolion

DISGO GLAN LLYN!
Nos Iau, Tachwedd 30
Clwb Ifor Bach, Caerdydd
Anweledig / Bando / Beganifs / Caryl Parry
Jones / Catatonia / Crymblowers / Datblygu /
Diffiniad / Edward H. Dafis / Endaf Emlyn /
Ffa Coffi Pawb / Geraint Jarman / Gorkys
Zygotic Mynci / Hanner Pei / Huw Chiswell /
Jess / Jîp / Llwybr Llaethog / Meic Stevens /
Sobin a’r Smaeliaid / Tebot Piws / Topper /
Trwynau Coch / Tynal Tywyll / Tystion / Ty
Gwydr / Y Cyrff / Y Gwefrau...a mwy!

Hwyl Hiraethus yng
nghwmni DJ Mr Gwyrdd!
9.30pm – 2am
£3, am ddim i aelodau!
Dros 18 Oed yn unig

Bryntaf a Llanhari cyn graddio mewn
Celfyddyd Gain yn UWIC ac ymlaen wedyn i’r
Coleg Celf Brenhinol yn Llundain. Erbyn hyn
mae’n ddarlithydd yn Ysgol Gelfyddydau’r
Gorllewin yng Ngholeg Sir Gâr, Caerfyrddin.
Mae sawl un o’i weithiau wedi’u cynnwys yn
yr addangosfa yn y Y Llyfrgell Genedlaethol.,
un sy’n rhoi cyfle gwych i weld ansawdd ac
amrywiaeth eang Grŵp 56 Cymru yn ystod ei
hanner canrif cyntaf.

Iaith i'r ganrif newydd!
Mae deiseb ymgyrch dros barth .cym nawr ar
lein. Ewch i www.dotcym.org i'w harwyddo.
Bydd llwyddiant ymgyrch dotCYM yn ffordd
ymarferol o gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ar
y we. Bydd parth .cym ar gael i wefannau sydd
yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg neu
sydd o ddiddordeb Cymreig.
Mae'n dilyn llwyddiant ymgyrch y
Catalaniaid dros .cat. Ers i .cat ddod yn
weithredol mae nifer y gwefannau sy'n
defnyddio Catalaneg wedi cynyddu 33%. Nid
parth ar gyfer Cymru fel gwlad yw hon ond ar
gyfer cymuned yr iaith a'r diwylliant. Felly gall
siaradwyr Cymraeg yn Y Wladfa ei ddefnyddio
neu gymdeithas Gymraeg yn America.
Os ydych yn aelod o gymdeithas, clwb pêl
droed neu rygbi, sefydliad, cyngor neu fusnes
beth am roi cynnig eu bod yn cefnogi .cym
mewn egwyddor? Bydd hynny'n hwb fawr i'r
cais. Beth am gysylltu â'ch cynrychiolwyr lleol?
Mae hon yn ymgyrch gall uno pobl Cymru a
Chymry dramor.
Sion T. Jobbins. Aberystwyth

Williams, Llandaf, ar 3 Medi wedi
blynyddoedd o salwch. Ei chyfaill Teleri Bevan
sy’n ei chofio.
Cyfarfod yn neuadd breswyl i ferched,
Prifysgol Bangor roddodd gychwyn i’r
cyfeillgarwch a barodd am yn agos i hanner can
mlynedd. Dorothy ar ei blwyddyn olaf yn
astudio Ffrangeg a finne, megis dechre, yn yr
adran Amaeth. Daeth cyfle ymhen pedair
blynedd wedyn i ddod yn ffrindie agos fel cyd
weithwyr yng nghanolfan y BBC yn Park Place.
Roedd Dorothy wedi bwrw ei phrentisiaeth yn
Llundain, ond mi rown i, (megis dechre eto) yn
ceisio datrys gofynion y dechnoleg a’r grefft o
roi rhaglenni at ei gilydd. Cyn pen dim
derbyniodd wahoddiad yn 1958 i fod yn aelod o
dîm cynhyrchu cychwynnol TWW, y cwmni a
sefydlodd wasanaeth teledu masnachol yng
Nghymru a gorllewin Lloegr. A bu ei
chyfraniad i deledu yn y Gymraeg ar hyd ei
blynyddoedd gwaith yn un clodwiw, nodedig a
dyfeisgar.
Doedd Dorothy ddim yn berson uchelgeisiol 
doedd hi ddim yn ffasiynol nac yn ddilys i
ferched deimlo felly yn y blynyddoedd hynny 
ond roedd ganddi y dalent i adnabod talent
mewn pobol eraill, ei feithrin a’i hybu, ac mae
nifer fawr o wŷr mawr y diwydiant yn ddyledus
iawn iddi am eu rhoi ar ben y ffordd yrfaol.
Bu’n ffrind da imi. Yn gytbwys ei barn, bob
amser yn onest, yn hynod o wybodus ar bob
math o byncie, ond yn fwy na hynny, wastad yn
hwyliog ei chwmni, yn enwedig pan y bydde hi
o ddifri yn mynd i siopa neu i ffeiriau i chwilio
am blatie a llestri addas ar gyfer y dreser.
Roedd yr hiwmor yn amal yn agos at y wyneb.
Ond yn anffodus, bu cyfnodau o iselder,
salwch sy’n medru nychu ysbryd y dewraf. Yna
fe ddaeth yr ofnau yn sgîl clefyd cancr y fron ac
mi fu’r blynyddoedd olaf yn anodd a phryderus.
Ond er gwaetha’r poenau, mi fydde yna ambell
i sylw bachog direidus yn troi yn wên.
Person dirodres oedd Dorothy. Doedd hi ddim
yn gweld yr angen i ymffrostio yn ei gallu a’i
chefndir. Yr oedd hi’n sicr o’i gwreiddie, ei
hetifeddiaeth a’i chymdeithas.
Teleri Bevan

Cyngerdd Lesotho
Cor Meibion Taf

Meleri Jones

Capel Tabernacl,
Yr Ais, Caerdydd
Nos Wener, Tachwedd 17eg
Noson i gychwyn am 7.30 yh

Dylunwraig
Gwniadyddes
Teilwres

Cor Meibion Taf
Soprano Ifanc  Gwawr Edwards
Tenor  Dafydd Edwards
Arweinydd y noson –
Garry Owen
Yn bresennol
Tywysog Seeiso o Lesotho

Ymgymryd â phob math
o wnio – llenni i ddillad.

Tocynnau £5
Gan aelodau’r Côr neu’r Capel

Ffôn:
07837 990867
serameleri@yahoo.co.uk
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Ysgol Gyfun Plasmawr
Hanner Marathon Caerdydd
Yn gynnar fore Sul, Hydref 15fed cyfarfu criw
o redwyr brwd ( a phryderus!) yng Ngerddi
Soffia er mwyn cymryd rhan yn hanner
marathon Caerdydd. Ymgais oedd hon ar y
cyd â theulu a ffrindiau i godi arian ar gyfer
Apel. Wedi hir ymarfer a pharatoi
cychwynnodd chwe aelod o staff Ysgol
Plasmawr ar eu hantur dair milltir ar ddeg o
gwmpas y ddinas. Braf yw cyhoeddi i’r chwe
lwyddo i gwblhau’r daith, mewn amseroedd
teilwng iawn. Er bod coesau a thraed sawl un
yn diodde ar y dydd Llun, roedd pawb yn falch
iawn o’u hymdrechion i godi arian i Elis
Griffith, mab Nia a Hefin, a’i deulu a fu’n
cefnogi ar y daith faith!
Elusen y Chweched
Croesawyd elusen Bobath i'r ysgol ganol mis
Hydref i dderbyn siec gan aelodau o'r
Chweched oedd wedi codi arian drwy'r
flwyddyn ddiwethaf. Codwyd swm o £1,000
ar gyfer eu canolfan yng Nghaerdydd sydd yn
cynorthwyo plant sy'n dioddef o lid yr
ymennydd. Yn y llun gwelir Ieuan Stracy a
Laura Walbeoff o Fl 13 yn cyflwyno'r siec i
Emma o Bobath Cymru.

Blwyddyn 8 i ymweld â lle addoli y Siciaid,
sef y Gurdwara. Roedd hyn yn gyfle arbennig i
ni ddysgu am y grefydd Siciaeth. Rhannwyd
y flwyddyn yn ei hanner, gydag un hanner yn
ymweld yn y bore a’r llall yn ystod y
prynhawn. Wedi cyrraedd, esboniwyd wrthym
sut i ymddwyn mewn addoldy Sicaidd.
Eglurwyd bod angen i bawb orchuddio eu
gwallt gyda sgarff, cap, bandana neu dwrban.
Bu’n rhaid i ni dynnu ein hesgidiau a golchi
ein dwylo cyn mynd i fyny’r grisiau. Aeth y
bechgyn i fyny ar y dde a’r merched ar y
chwith.
Pan gerddais trwy’r drws cefais fy syfrdanu,
roedd fel plas euraidd. Roedd addurniadau
lliwgar yn hongian o’r to ac roedd y llyfr
sanctaidd, sef y Guru Granth Sahib, yn cael ei
gadw yng nghanol yr ystafell o dan orchudd
gwyn. Eisteddon ni ar y llawr er mwyn

‘Ar Werth’

Telyn ‘Aida’
i ddysgwyr
Tair Blwydd Oed
Fel newydd
Os oes diddordeb gennych,
ffoniwch 02920 891559
yn yr hwyr neu ar y penwythnos.

siop. Prynon ni hufen iâ achos roedd y tywydd
mor boeth. Wedi cyrraedd yn ôl fe es i nofio
ac wedyn fe es i ar y ceffylau. Dydw i ddim yn
hoffi ceffylau ond erbyn y diwedd roeddwn i
wedi dod yn gyfarwydd â bod o amgylch
ceffylau.
Dydd Mercher
Neidiais yn uchel ar y trampolîn, ond erbyn yr
ail dro roedd y harnes yn brifo fy nghoesau.
Nesaf sgiais. Rydw i wedi bod i sgïo bedair
gwaith o’r blaen felly fe es i i’r top. Sgiais i
lawr yn syth, roedd yn deimlad gwych. Roedd
y gwynt yn chwythu yn fy ngwallt. Wedyn es i
ar y cwrs rhaffau. Cefais lawer o hwyl gyda fy
ffrind Gwen.

Elis Griffith a’r rhedwyr
gwrando ar hanes Siciaeth. Rhoddodd pob
plentyn arian fel rhodd i’r Guru Granth Sahib
ac yna safon ni a chau ein llygaid am ychydig
eiliadau, cyn eistedd unwaith eto.
Mae’n arferiad gan y Siciaid i gynnig
rhywbeth i’w fwyta i’r ymwelwyr ar ôl addoli.
Cynigwyd darn o siocled ‘Cadburys Heroes’ i
bob un ohonon ni, ond yn fy marn i y Siciaid
oedd arwyr y dydd. Roedd cael y cyfle i
ymweld â Gurdwara yn brofiad gwerthfawr a
bythgofiadwy. Braf oedd cael y cyfle i barchu
a rhannu crefydd rhywun arall.
Aled Bryn Williams, bl 8
Llwyddiannau chwaraeon
Llongyfarchiadau i Megan Price o flwyddyn 9
sydd wedi ei dewis i gynrhychioli sir
Caerdydd a'r Fro ym mhêlrwyd. Aeth trwy
dri threial cyn cael ei dewis. Y Merched eraill
a ddaeth yn agos i gynrychioli’r sir oedd
Marianne Dupuy a Gwenan Price Bl 9 a Kira
Davis a Sara Thomas o flwyddyn 11.

Taith Blwyddyn 8 i’r Gurdwara
Ar ddydd Mawrth, y 24ain o Hydref, aeth

5

Dydd Iau
Fe es i i’r pentref bore ’ma. Roeddwn yn
lwcus iawn oherwydd anghofion ni ein harian
yn y gwersyll, felly prynodd Miss Pursglove a
Mr Morgan hufen iâ i ni. Y gweithgaredd
nesaf oedd sgio ac yna gwibgartio, sef
gweithgaredd gorau’r diwrnod. Roeddwn i,
Catrin, Siriol a Gwen yn dod lawr y llethr
mewn pob math o ffyrdd. Yn anffodus brifodd
Catrin ei choes felly gorffennodd hi yn gynnar.
Dydd Gwener
Codais heddiw, cael cawod ac yna pacio. Ein
diwrnod olaf oedd hi heddiw ac roeddwn i’n
edrych ymlaen at fynd adref, ond roeddwn
ychydig yn drist i adael Llangrannog. Cymron
ni luniau o bawb er mwyn ein hatgoffa o’r
wythnos.
Cefais
amser
gwych
yn
Llangrannog. DIOLCH!
Catrin Cox, bl 7

Cystadleuaeth Futurechef
Llongyfarchiadau i Mathew Horle o flwyddyn
10 ar ennill rownd gyntaf y gystadleuaeth
goginio ‘Futurechef’. Y gamp oedd coginio
prif gwrs i ddau berson yn costio dim ond
£3.50. Bydd Mathew yn cystadlu yn rownd yr
ysgolion lleol ar Dachwedd 13 yng Ngholeg y
Bari.
Ffarwelio
Ffarweliwyd â Mrs Nicola Gruffydd, un o’n
hysgrifenyddion gwych yma yn yr ysgol
ddiwedd mis Hydref. Y mae hi, ei gŵr Ifor a’u
plant Ianto ac Elin wedi symud i fyw i Sir Fôn.
Dymunwn yn dda iddi hi a’r teulu.
Dyddiadur Llangrannog
Dydd Llun
Deffrais yn gynnar bore ’ma yn llawn cyffro.
Codais o fy ngwely a gorffennais bacio. Ar ôl
cyrraedd yr arhosfan bws gwelais Gwen. Ar y
bws i Langrannog roedd yn swnllyd. O’r
diwedd cyrhaeddom ni’r gwersyll.
Gwnaethom ein hunain yn gyfforddus, ac
wedyn aethom ar y gweithgareddau. Yn gyntaf
y beiciau modur ac wedyn y cartiau.
Mwynheais y beiciau modur yn fawr, er fy
mod yn mynd tipyn bach yn araf!
Dydd Mawrth
Codais yn gysglyd bore ’ma. Y peth cyntaf
wnaethom oedd mynd am dro i bentref
Llangrannog mewn fflip fflops! Cyrhaeddon
ni bentref Llangrannog ac fe aethom ni i’r

Dylan Jones
Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.
Ffôn cartref : 20512567
Symudol : 07890134514
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Torri Syched
yn y Cwlwm Busnes

PASPORT
Entrepreneur o ganolbarth Cymru
sy’n cael ei holi’r mis yma.
O ardal Machynlleth y daw
Llion Dwyfor Pughe...
O ble wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Cwestiwn da! Mi lanies i yn ‘sbyty
Machynlleth ac o fewn dim mi ath y ffôn –
dad di cal cynnig gwaith ar fferm Pwllpeiran
ger Cwmystwyth  felly ar ôl pythefnos ym
mhentre bach Darowen, ges i nghartio i ardal
y Cardis i dyfu allan o’n napis. Pan o’n i’n
naw oed mi ddychwelon ni yn deulu o bump
i fyw ar fferm yng Nghemaes ger
Machynlleth. Er bod gen i atgofion da iawn o
ardal Cwmystwyth, dwi wastad yn teimlo
mai bachgen o Fro Ddyfi ydw i.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Grangetown
Ers faint wyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
Blwyddyn a chwarter
Beth fuest ti’n ei wneud cyn [neu] ar ôl
symud yma?
Es i o Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi i neud
gradd mewn Cymraeg a Marchnata ym
Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac wedyn
gradd feistr mewn Entrepreneuriaeth. Ges i
dymor arall o gneifio wedyn, cyn mynd i
weithio i Menter a Busnes yn Aberystwyth, a
dyna lle bues i am dair blynedd yn helpu
pobol ifanc i gychwyn busnesau. O
ganlyniad, mi benderfynes i neud yr un fath,
felly mi gychwynnais i a phartner busnes
gwmni bach  Lyfi Dyfi  yn gwerthu cardiau
rhamantus a modern i’r farchnad Gymraeg
ochr yn ochr â’n swydd bob dydd. Tua’r un
pryd mi sefydlais i gwmni cyfieithu rhan
amser hefyd.
Wedyn, flwyddyn ddwytha, mi fanteisiais i
ar y cyfle i symud ardal felly lawr a fi i
swyddfa Menter a Busnes Caerdydd i
chwilio am brofiadau newydd! Un o’r rhai
mwyaf hyd yn hyn mae’n debyg oedd
sefydlu trydydd cwmni efo ffrind a brodor o
Gaerdydd (sef Trystan Francis... fydda fo
ddim yn madde i fi taswn i ddim yn rhoi
mensh iddo fo!!) yn buddsoddi mewn tai. Mi
brynon ni’r cynta allan ym Mhortugal fis
Rhagfyr dwytha rywbryd rhwng yr ail a’r
degfed peint, a’r gobaith ydy buddsoddi
mewn mwy o fewn y tri mis nesa.
Lle ti’n gweithio erbyn hyn?
Fel mae’n digwydd, dwi newydd dderbyn
dyrchafiad i swydd Rheolwr o fewn cwmni
Menter a Busnes! Mi fydd y rhan fwyaf o
ngwaith i o hyn ymlaen felly yn ymwneud â
chynorthwyo busnesau bach ar draws De
Cymru i dyfu a datblygu cynnyrch /
gwasanaethau newydd – sialens dwi’n
edrych ymlaen ati’n fawr.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
Yn ogystal â’r ‘cymdeithasu’ anochel sy’n
digwydd ar y penwythnosau, dwi wedi ail
afael yn y rygbi ers dod i lawr i Gaerdydd
efo clwb y Ciacs sy’n gymysgedd o ffrindiau
coleg a chriw brodorol y Bae – lot fawr o
hwyl! Fel mae’n digwydd, ma’r clwb yn
dathlu ei benblwydd yn 60 ar y penwythnos

felly os gwelwch chi griw swnllyd mewn
tycs a dicibôs ar hyd lle, rhedwch ffordd
arall da chi!!
Yn ogystal â’r rygbi mae gennon ni dîm 5
bob ochor yn chware yng nghanolfan Gôl
bob nos Iau, sef yr un noson ag ymarfer côr
newydd y Côr’n’wall yn Grangetown –
mae’n anodd ‘i dal hi bob man!!
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Lot o bethe... sefyllfaoedd neu sylwadau
annisgwyl, Chris Moyles a’r criw,
comedïwyr fel Peter Kay, Ricky Gevais,
Rhod Gilbert a Tudur Owen. Dwi’n licio
comedi ‘embarassing’ i bwynt hefyd ond
weithie mae rhaglenni fel Extras yn mynd â
fo i begwn sydd bron yn rhy anghyfforddus
i’w wylio! Dwi hefyd yn licio chydig o
dynnu coes a ‘sarcasm’ ond yr un peth sydd
bron bob tro yn y nghal i i drwbwl ydy
llefydd tawel lle de chi’n gwbod mai’r peth
ola ddyle chi neud ydy chwerthin e.e.
gwasanaethau bore yn yr ysgol erstalwm,
eglwys / capel ayb.
Lle ydi’r mannau gorau i fynd allan yng
Nghaerdydd?
Cornwall a Phillharmonic ar nos Iau, y Bae
ar nos Wener a lle bynnag ma’r gwynt yn
cario rhywun ar nos Sadwrn – Clwb, Philli,
Les Croupiers, Zync... dibynnu lle sy’n dal ar
agor fel arfer!
Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Yn amlwg, ma Portiwgal wedi bod yn
ffefryn yn ddiweddar ond yr un mawr nesa
fydd Las Vegas efo dwsin o fois
Machynlleth ddechre Rhagfyr i weld
rowndiau terfynol y Rodeo a gwario ffortiwn
ar y gamblo siwr o fod... when in Vegas fel
ddedodd y Sais wrth y Rhufeiniwr!?
Petaet yn cael y cyfle i wella rhywbeth
yng Nghaerdydd, beth fyddet ti’n ei
wneud?
Stopio bwytai têc awê i bostio flyers yn
ddyddiol trwy’r drws. Cael gwared o
gamerau cyflymder a ramps (dim byd i neud
efo’r ffaith bo fi’n hwyr i bob man!!)
Lle ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Dwi’m yn arfer meddwl lot pellach na
nhrwyn – well gen i fyw i’r funud ar y cyfan.
Nai’m hyd yn oed dechre sôn am byncie
astrys fel setlo lawr, deg o blant a pethe
felny... yr unig beth dwi’n rhagweld ydy y
bydda i di bod yn byw dramor am flwyddyn
neu ddwy, wedi dod yn ôl i Gymru ac yn
gweithio’n llawn amser i’r cwmni eiddo ers
pum mlynedd. Y prif ddyletswyddau fydd
hedfan allan i amryw o wledydd i gadw
llygad ar y buddsoddiadau (unrhyw esgus!)

Gareth Huws a Wyn Mears

Gwahoddwyd Cwlwm Busnes Caerdydd i’r
Mochyn Du ar ddiwedd mis Medi i glywed
am brofiadau y perchennog, Gareth Huws,
ym myd hysbysebu a datblygu rhwydwaith o
dafarndai. Dangoswyd nifer o hysbysebion o
ddyddiau cynnar teledu a’r ymgyrch i lansio
S4C yn 1982. I gwblhau y noson cafwyd
cyfle i flasu cawl arbennig y Mochyn Du.
Hwn oedd cyfarfod cyntaf Wyn Mears,
Cadeirydd newydd y Cwlwm Busnes –
www.cwlwmbusnescaerdydd.com.

yn ogystal â gweithio ar brosiectau penodol
yng Nghymru yn datblygu hen dai, gweithdai
a hyd yn oed gwestai o bosib.
Dwi’n licio’r ddamcaniaeth honno sy’n
deud y dyle rhywun wastad anelu am gopa’r
mynydd – hyd yn oed os nad ydy’r person yn
cyrraedd y nod, mi fydd yn debygol o
gyrraedd yn bellach na’r rhan fwyaf o bobol
gan fod y mwyafrif ond yn anelu am hanner
ffordd.

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 20813812
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt
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Ysgol Pwll Coch
Llwyddiant ysgubol ein gerddi
Rydym yn falch dros ben i gyhoeddi llwyddiant
ein gerddi yng nghystadleuaeth ‘Caerdydd yn ei
Blodau’. Daeth Gwenllian Davies (Bl.5) yn ail
yn y gystadleuaeth sirol, wedi iddi ddod yn
fuddugol yng nghystadleuaeth yr ysgol i greu
potyn blodau wedi ei ailgylchu. Yn ogystal â
hyn fe enillodd gerddi Pwll Coch y wobr
GYNTAF yn y categori ar gyfer ysgolion.
Cynhaliwyd noson wobrwyo yn Neuadd y Sir
ar y 4ydd o Hydref. Rydym yn falch iawn o’n
gerddi ac mae’r plant wedi cymeryd rhan mewn
nifer o brosiectau garddio yn ddiweddar. Bu
pob dosbarth yn yr ysgol yn plannu bylbiau,
gyda phob blwyddyn yn gwneud tasg wahanol.
Mae Blwyddyn 5 yn cymeryd rhan mewn
prosiect o dan arweiniad yr Amgueddfa
Genedlaethol ble maent yn plannu bylbiau,
recordio tyfiant a chofnodi tymheredd dros
gyfnod o amser. Mae gan ddisgyblion a staff
Pwll Coch fysedd gwyrdd!
Datblygiadau cyffrous
Ta ta cabanau oedd cri pawb wrth gyrraedd yr
ysgol ym mis Medi. Mae llawer mwy o le ar yr
iard nawr ac mae’r Feithrin wedi derbyn eu
gardd yn ôl. Mae’r gwaith o adeiladu parc antur
bron ar ben. Mae’r plant ar bigau’r drain eisiau
gweld a defnyddio’r parc newydd. Derbyniodd
y plant eu gwersi cyntaf yn yr ystafell
gyfrifiadurol ac mae pawb wrth eu bodd â’r
adnodd gwerthfawr sydd yn siŵr o ddatblygu
eu sgiliau TGCh!
Diolchgarwch
Ar ddydd Mawrth yr 24ain o Hydref
cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch yn yr
ysgol. Estynnwyd croeso cynnes i’r Parch.
Evan Morgan a rhoddodd anerchiad bywiog
iawn i’r plant. Gwnaed casgliad ar gyfer Marie
Curie, a byddant yn rhoi bylbiau i ni eu plannu.
Cymerodd côr yr ysgol ran mewn cyngerdd
diolchgarwch yn Eglwys Sant Ioan, Treganna
yn ddiweddar. Rhoddwyd canmoliaeth brwd
iddynt gan y gynulleidfa am eu canu swynol.
Hefyd creodd Blwyddyn 5 arddangosfa ar
ffenest yr eglwys ar gyfer y gwasanaeth.
Poster Gwrth Hiliaeth
Llongyfarchiadau mawr i Hollie Jones a Holly
Nefydd ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth creu
poster gwrth hiliaeth. Gwnaethant y poster fel
ymateb i’w hymweliad ag arddangosfa ‘Croeso’
llynedd. Cawsant eu dewis o blith 500 o
ymgeiswyr ar hyd a lled Cymru.
Trawsgwlad
Ar nos Lun yr ail o Hydref cynhaliwyd
cystadleuaeth Trawsgwlad yr Urdd ar Gaeau
Trelai. Rhedodd pawb yn wych gan arddangos
cryn stamina yn y gwynt oer! Daeth Sam
Handley yn 3ydd, tîm bechgyn Blwyddyn 5 yn
ail a thîm merched Blwyddyn 5 yn 3ydd.
Rygbi
Ar nos Fercher y 25ain o Hydref cynhaliwyd
gêm rygbi gyntaf y tymor yn erbyn Ysgol y
Tyllgoed. Chwaraeodd y bechgyn yn arbennig
o dda yn y glaw trwm. Sgoriodd Harrison
Perries gais arbennig pan gafodd ei hyrddio
dros y llinell gan ein blaenwyr. Ar yr egwyl
roedd y Tyllgoed 155 ar y blaen ond ar ôl
cyfnod o bwysau mawr sgoriodd Harrison 2
gais i ddod â’r sgôr yn gyfartal, 1515, ar y
diwedd.
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Dydd Sul, Rhagfyr 3
Ysgol Gyfun Glantaf
11yb – 5yh
£1 i Oedolion
a phlant am ddim
www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Gweithgareddau i Ddysgwyr
Bore Coffi
Cofiwch am fore coffi Dysgwyr y Fenter
cyfle i sgwrsio ac ymarfer eich Cymraeg
mewn awyrgylch hamddenol braf bob Dydd
Mawrth rhwng 11 a 12 yn nhafarn y
Conway, Heol Conwy, Pontcanna.

GROTO PLANED
PLANT BACH
(Rhaid archebu o flaen llaw drwy ffonio
Gwifren Gwylwyr S4C  0870 600 4141)
Stondinau Crefftau Planhigion
Cardiau Castell Gwynt
Pwdin Nadolig
Te a Choffi
Adloniant Byw a llawer, llawer mwy…
Os am fwy o wybodaeth
cysylltwch â Menter Caerdydd

TWRNAMENT SBONCEN
UNDYDD
MENTER CAERDYDD

Alwyn Humphreys fu’n sgwrsio gyda
chriw bore coffi’r Fenter yn nhafarn y
Conway fis diwethaf.
Noson Gymdeithasol
Fe fydd Noson Gymdeithasol i Ddysgwyr yn
cael ei chynnal yn y Cameo, Nos Iau olaf y
mis – Nos Iau, Tachwedd 30 am 7.30yh
Mae croeso i ddysgwyr o bob safon ymuno â
ni i ymarfer eu Cymraeg dros beint neu
wydriad o win. Cysylltwch ag Angharad am
fwy o wybodaeth.
Taith o amgylch Stiwdio Pobol y Cwm
Mae’r Fenter yn trefnu taith o amgylch
Canolfan Ddarlledu’r BBC yn Llandaf ar y
14eg o Dachwedd. Fe fydd y daith yn
cychwyn am 1 o’r gloch ac yn parhau am tua
awr a chwarter. Mae’r daith yn arbennig o
addas ar gyfer dysgwyr.
Mae nifer
cyfyngedig o lefydd ar y daith hon, felly os
hoffech ymuno â ni, cysylltwch â Siân Lewis
yn y s wyd d fa ne u e b os ti wch
sianlewis@mentercaerdydd.org
Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter yn cael
ei gynnal Nos Sul, Tachwedd y 26ain yn y
Mochyn Du am 8yh. Gareth Roberts fydd y
cwisfeistr. £1 y person.
Gŵyl Aeaf Caerdydd
Unwaith eto eleni, fe fyddwn yn trefnu
nosweithiau o garolau Cymraeg yng Ngŵyl
Aeaf Caerdydd. Os hoffai unrhyw gôr neu
barti gymryd rhan, peidiwch oedi i gysylltu â
ni. Mwy o fanylion i ddilyn yn rhifyn mis
nesaf.

Cyrtiau Sboncen
Canolfan Chwaraeon Gerddi Soffia
Dydd Sadwrn, Tachwedd 18
11yb
Am fanylion pellach cysylltwch ag
Angharad ar
sboncen@mentercaerdydd.org

Penwythnos Teulu i Langrannog – Ebrill
1315, 2007
Penwythnos penigamp i’r teulu cyfan. Cyfle
i sgïo, merlota, nofio, trampolîn, cartiau,
beiciau modur, cwrs rhaffau, trip i’r traeth a
llawer mwy….. Addas i rieni Cymraeg a Di
Gymraeg.
Mae pris y penwythnos yn cynnwys yr holl
weithgareddau, llety, pob pryd bwyd a
meithrinfa. Nid yw’r Fenter yn gyfrifol am
gludo teuluoedd i Langrannog. Cysylltwch
ag Angharad am fwy o fanylion.

Tŷ Gwyliau
ym Majorca
i'w logi
Wedi ei leoli mewn pentref
tawel ar arfordir y Gogledd
Yn cysgu 6
Pwll nofio mawr, cwrt tennis,
gardd a lle i barcio
Ffoniwch
Andrew ar (07710) 038309
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Newyddion o’r Eglwysi
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Eglwys Dewi Sant

Cynhaliwyd bore coffi a ffair lwyddiannus
iawn yn y neuadd ar 21ain Hydref. Bydd yr
elw, £450, yn gyfraniad tuag at y gost o roi
gorchudd newydd ar do y neuadd sy'n gartref
i Gylch Meithrin Rhiwbeina.

Minny Street, Caerdydd
Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i un
o’n Diaconiaid, Eleri Morgan, a Nigel
Thomas yn dilyn eu priodas ym Minny Street
ym mis Medi.
Ffilm ac Ati
Cyfres newydd yw hon yn deillio o syniad a
godwyd gan y “Cylch Syniadau a
Datblygiadau Newydd”.
Cynhelir dau
gyfarfod mewn mis gyda’r cyfarfod cyntaf
yn gyfle i wylio ffilm â chysylltiad crefyddol
ac yna, wythnos yn ddiweddarach, cyfle i
drafod y ffilm. “Chronicles of Narnia” oedd
ffilm mis Medi.
Cyfarfodydd arbennig
Cafwyd dwy oedfa fendithiol ddydd Sul,
Medi 17, yng nghwmni’r Parchg Andrew
Lenny, Seion, Baker Street, Aberystwyth.
Gwerthfawrogwn gefnogaeth nifer o
gyfeillion o eglwysi Cymraeg eraill y ddinas
yn yr oedfa hwyrol. ‘Roedd hwn hefyd yn
Sul ail gychwyn tymor yr Ysgol Sul gyda
“Iesu yr Athro” yn brif thema i’r gwersi o
hyn tan y Nadolig.
Mae’r Oedfaon Cynnar misol hefyd wedi
ail gychwyn gyda’n Gweinidog yn ein
harwain yn ddeheuig o dymor y gwyliau i
dymor o waith ym mis Medi, ac yna Peter a
Gill Griffiths yn ein hannog i chwifio “baner
wen yr Iesu” ym mis Hydref. Braf yw gweld
llond y Festri yn yr oedfaon.
Ers nifer o flynyddoedd bellach mae
oedfaon Sul cyntaf mis Hydref yn gyfle i
groesawu myfyrwyr newydd a hen i aelwyd
Minny Street, ac ar yr un pryd, yn gyfle i
bawb ohonom fel aelodau ailgydio ac
ailgysegru ein hunain i genhadaeth a gwaith
yr Eglwys. Eleni, roedd y Sul yma hefyd yn
gyfle i ni fel Eglwys weithredu yn unol â
phenderfyniad a gymerwyd mewn Cwrdd
Eglwys rai misoedd yn ôl – sef ein bod yn
gwneud ymdrech arbennig ar ddau Sul y
flwyddyn i ddefnyddio llai ar ein ceir i ddod
i’r capel. Er gwaethaf y tywydd gwlyb a
gwyntog, cafwyd ymdrech lew i gerdded, i
feicio, i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
neu i rannu ceir i ddod i’r oedfaon.
Gobeithiwn fedru ehangu ar hyn yn y
Gwanwyn pan fydd y tywydd, gobeithio,
ychydig yn fwy ffafriol!
Gweithgarwch Plant a Phobl Ifanc
Tra bo Clwb Ieuenctid Minny Street ar gael i
ieuenctid oed ysgol uwchradd yr eglwys,
heblaw am yr Ysgol Sul, ychydig a
gynhaliwyd i ddisgyblion ysgol gynradd.
Aethom ati felly i drefnu diwrnod arbennig
iddynt ar Fferm Amelia, dydd Sadwrn, Medi
23. Daeth nifer dda o deuluoedd at ei gilydd
a chafwyd cyfle i fwynhau cwmnïaeth mewn
addoliad, dros ginio a gweithgareddau
amrywiol.
Taith Gerdded
Ar yr un Sadwrn (Medi 23), ond i rai
ychydig yn hŷn, ac yn dilyn aperitif yng

Bethel, Rhiwbeina

Croesawyd Mr Tom Edwards yn ôl i'r
oedfaon wedi cyfnod o waeledd.

Salem, Treganna
Y Parch Gwyn ap Gwilym a’r Parchedicaf
Ddr. Barry Morgan gyda Eleanor Bishop,
Ilid Haf, Megan Poulson, Nerys Arch a
Mark EllisJones
Conffyrmasiwn
Cynhaliwyd Gwasanaeth Conffyrmasiwn
fore Sul, Medi 17eg, pan gyflwynwyd pump
i’w conffyrmio, sef Eleanor Bishop, Ilid Haf,
Megan Poulson, Nerys Arch a Mark Ellis
Jones. Gweinyddwyd y Bedydd Esgob gan y
Parchedicaf Ddr. Barry Morgan, Archesgob
Cymru, a fu hefyd yn pregethu. Braf oedd
gweld cynifer o deulu a ffrindiau’r
ymgeiswyr wedi dod i’w cefnogi, yn ogystal
â llawer o aelodau’r eglwys. Croesawyd
pawb i’r neuadd ar gyfer lluniaeth ysgafn ar
ôl y gwasanaeth.
Taith Gerdded
Aeth criw bach o gerddwyr am dro ar hyd yr
arfordir o’r Barri i Barc Porthceri ac yn ôl, ar
fore braf ddiwedd Medi. Cafwyd cinio bach
‘al fresco’ cyn troi am adre.
Cymanfa Ganu
Cynhaliwyd Cymanfa Ganu gan gangen
Caerdydd o`r Soroptomists yn yr eglwys.
David Leggett, ein horganydd, oedd yn
arwain y canu, ac oherwydd ei fod e`n
Gyfarwyddydd Cerdd Cantorion Ardwyn,
bu`r côr ardderchog hwn yn canu nifer o
anthemau. Cyflwynwyd yr emynau gan
Robin Jones, a Janice Ball oedd y
cyfeilydd.

nghartref Tegwen a John Albert Evans yn
Llysfaen, aeth criw o Gerddwyr Minny ar
daith hamddenol drwy GoedyFelin (heibio
Parc Cefn Onn) cyn cael cinio yn y Tŷ
Mawr.
Y Gymdeithas
Yn dilyn oedfa fendithiol ar nos Sul gyntaf
mis Hydref, pryd cafwyd anerchiad gan y
Parchg Robin Wyn Samuel ar ran Cymorth
Cristnogol, mae’r Gymdeithas bellach yn
cyfarfod ar yn ail wythnos yn y Festri. Mae
rhaglen lawn ac amrywiol wedi ei threfnu
dros y misoedd nesaf; eisoes cafwyd
nosweithiau llwyddiannus gyda Dylan
Iorwerth yn sôn am “Newyddiadurwyr a
Phethau Eraill” a thri o ffyddloniaid yr
oedfaon, Jean Salisbury, Rob Jones a Huw
Jones yn sôn am eu “Milltir Sgwâr”.

Bedyddiadau
Bedyddiwyd Tomos a Megan, plant Cath ac
Emyr Williams ddechrau Hydref, a Lewys,
mab Sioned a Prys Dafydd ganol y mis.
Rydym yn dymuno’n dda iddynt a’u
teuluoedd.
Cinio Criced
I gloi’r tymor criced eleni, cawsom ginio ym
Merollas ym mis Medi. Cawsom noson
hwyr yn llawn hwyl unwaith eto!
Cwrdd Diolchgarwch
Cawsom wasanaeth diolchgarwch arbennig
eleni wrth i’r Ysgol Sul, y plant bach a’r bobl
ifanc, arwain a chyflwyno eitemau amrywiol.
Roedd yn amlwg bod yr Ysgol Sul wedi
paratoi’n drylwyr ac fe wnaed ymdrech
arbennig i greu gwasanaeth caboledig.
Diolch i bawb a gynorthwyodd ac i bawb a
gymerodd ran.
Gwasanaeth Diolchgarwch Ysgol
Gymraeg Treganna
Cynhaliodd Ysgol Gymraeg Treganna ei
gwasanaeth diolchgarwch yn Salem eleni.
Roedd yn wych gweld cynifer o blant
Treganna yn llenwi Salem wrth iddynt
gyflwyno gwasanaeth hyfryd. Roedd Evan
wrth ei fodd hefyd yn annerch y plant!
Cis
Cafwyd noson hwyliog o fowlio deg yn y
Bae yn ystod y mis.
Y Gadwyn (Cymdeithas yr Eglwys)
Yn ystod ein cyfarfod cyntaf, daeth Beti
Arch Williams i annerch a sôn am hanes
Ystrad Fflur. Roedd yn addysg i ni ac yn
hynod ddiddorol. Rydym yn diolch yn fawr
iddi am rannu ei gwybodaeth arbenigol â ni.
Clwb y Bobl Ifanc
Bu’r clwb yn ymweld â’r sinema yn ystod y
mis.
Bwrdd Bargeinion
Fore Sadwrn yr 21ain o Hydref cawsom
Fwrdd Bargeinion yn festri Salem er mwyn
codi arian tuag at yr estyniad.
Trip Siopa Nadolig i Gaerfaddon
Mi fydd trip siopa i Gaerfaddon (ar fws)
ddydd Sadwrn y 18fed o Dachwedd. Mae
croeso i unrhyw un ymuno â ni, gydag elw’r
daith yn mynd tuag at yr estyniad. Cost y
daith fydd £10 y pen. Os oes gennych
ddiddordeb, cysylltwch â Cath: 01446
774529.
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Ebeneser, Heol Siarl

Tabernacl, Yr Ais

Sul Diolchgarwch

Achosion dathlu
Rhannwn lawenydd Rachel a Gethin Matthews,
yn Rhiwbina, wrth groesawu eu plentyn cyntaf,
sef Rhys Nicholas Matthews i’r byd.
Hefyd bydd holl ffrindiau Gwyneth a Ron
Thomas yn falch o ddeall bod Gwyneth wedi
cerdded camau pwysig yn ddiweddar, ac erbyn
hyn wedi cyrraedd adref o’r ysbyty ar ôl
misoedd ynYsbyty Maelor, Wrecsam.

Dynodwyd Sul Diolchgarwch eleni yn Sul
Gwyrdd hefyd. Heriwyd pobol i ddod i’r capel
mewn ffordd wahanol. Mentrodd chwech
drwy’r glaw, pedwar ar feic a dau ar fws.
Cafodd y plant stori am ailgylchu a
phwysigrwydd gofalu am greadigaeth Duw.
Roedd y plant wedi dod â phecynnau bwyd i’w
hanfon fel rhan o Apêl Rwmania hefyd. Diolch
i Rosaline Bowen am baratoi ‘Arddangosfa’r
Hydref’. Cyfanswm y casgliad rhydd, oedd
hefyd yn mynd i’r apêl oedd £250. Diolch i
bawb am gyfrannu.
Derbyn aelod newydd arall
Ar nos Sul, 1af Hydref pleser o’r mwyaf oedd
cael derbyn aelod newydd arall i’n plith. Croeso
twymgalon i Nia Gough. Mae Nia a’i merch,
Erin sy’n byw yn Ystum Taf, wedi bod yn
ffyddlon iawn a gweithgar yn ein plith ers peth
amser bellach.
Cyrddau pregethu blynyddol
Croesawyd Y Parch Ddr. Geraint Tudur, i’w
hen gynefin ar 8fed Hydref. Yn y bore cafodd y
plant stori gydag ysbienddrych a chwyddwydr
yn amlwg ynddi. Y neges oedd fod ‘pob peth
ymhell ac agos yn dangos Duw i’r byd’.
Cafwyd dwy bregeth rymus a bendithiol. Yn y
bore clywsom fel y mae bod yn Gristion yn
golygu aberth wrth i ni roi ein hunain yn
gyfangwbl yn nwylo Duw. Wedyn yn oedfa’r
nos cawsom ein harwain at Efengyl Ioan a rhai
o Lythyrau Paul er mwyn clywed sut y mae
Duw yn achub ar sail ffydd yng Nghrist.
Sefydlwyd Geraint Tudur, dridiau ynghynt, yn
Ysgrifennydd Cyffredinol yr Annibynwyr
mewn cyfarfod yn Eglwys Pendref, Bangor ac
Alun Tudur, ei frawd, draddododd y bregeth.
Dymunwyd yn dda iddo ar ddechrau cyfnod
cynhyrfus a heriol.
Brethyn Cartref
Brethyn Cartref oedd thema noson gyntaf y
Gymdeithas. Alun Tudur oedd wrth y llyw yn
arwain yn ei ddull hwyliog dihafal, gydag
ambell i jôc a stori ddigri. Canodd hefyd ambell
gân ar y gîtar. Cafwyd eitem gan driawd
newydd sef Alun, Tudur Jones ac Edward Bate,
yn canu fersiwn digyfeiliant o O fy Nuw,
rwy’n dy garu Di, unawd wefreiddiol gan
Edward, allan o sioe gerdd Gristnogol y mae’n
ei chyfansoddi, ac fe’n swynwyd eto gan Arwel
ac Eleri Peleg Williams. Diolch i Alun am
drefnu ac roedd cyfle ar y diwedd i
gymdeithasu tra’n mwynhau swper bys a bawd.
Bore Coffi
Cynhaliwyd bore coffi a stondin gacennau, a
stondin amrywiol, gan Gymdeithas y
Chwiorydd ar fore Sadwrn, 14eg Hydref.
Trefnwyd un stondin o flaen y capel a daeth
nifer heibio i brynu’r bargeinion. Diolch i Tom
a Freda Evans am y syniad yma i godi arian, a
gyda chefnogaeth pawb codwyd £689.
Cymdeithas y Beibl
Ar nos Fercher 18fed Hydref cynhaliwyd noson
er budd Cymdeithas Y Beibl, yn Ebeneser.
Cymerodd nifer o’r aelodau ran yn y
gwasanaeth, gan cynnwys parti o ddynion
Ebeneser. Anerchwyd gan y Parch Ddr. Alun
Tudur. Fe’n hatgoffwyd am bwysigrwydd y
gwaith gan fod cymaint eto i’w wneud a 4,000

Cydymdeimlo
Cofiwn am Rachel Ann Morgan ar adeg
marwolaeth ei phriod Ger Gudde allan yn yr
Iseldiroedd. Roedd wrth ei fodd yn ymweld â’i
deulu yng Nghymru sef Sian, Huw, Judith,
Ruth a Paul, a’u plant hwythau.
Hefyd bydd llawer yn dymuno estyn
cydymdeimlad i Peter Dewi Richards a’r teulu
ar achlysur marwolaeth Wendy yn Llundain.
Bu’n gefn i’r weinidogaeth ac i fywyd yr
enwad, yn arbennig gyda Mudiad y Chwiorydd.
Cyfrannodd yn helaeth i weithgarwch Cytûn ac
bu’n ddolen bwysig i ‘Gristnogion yn Erbyn
Poenydio’. Yn bennaf oll, bu’n gymar a mam
gariadus i Peter, Dylan a Bethan, ac yn ffrind
cefnogol iawn i bawb a’i hadnabu.
Swydd newydd
Llongyfarchwn Euros Rhys Evans ar ei
apwyntio’n Uwchddarlithydd Cerdd yng
Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Bydd yn
gyfrifol am sawl agwedd ar y pwnc, ac mae’n
sicr y bydd myfyrwyr y sefydliad hwnnw yn
gwerthfawrogi ei arbenigedd ac yn elwa ar ei
brofiad yn y maes. Cyn hir, bydd Tecwyn, sef
brawd Euros, yn symud i’r Gogledd i
ymgymryd â swydd newydd yng Nghymanfa
Dinbych, Fflint a Meirion fel ysgogydd
cenhadol. Cofiwn amdano yntau yn ein
gweddïau.
Oedfa’r Ifanc
Diolch i’r pedwar a gyfrannodd mor hyfryd yn
oedfa nos Sul olaf y mis. Cymerodd Steffan
Jones ac Alice Reed at y darlleniadau, Owain
Williams at y weddi a Rhys ab Owen at y
bregeth. Roedd rhai o’n pobl ifainc eisoes wedi
mynd i’w colegau, ac eraill yn mynd dros
wythnos gyntaf mis Hydref. Dymunwn yn dda
iddynt i gyd yn eu hastudiaethau academaidd.

neu fwy o ieithoedd y byd sydd yn dal heb
Feibl yn eu hiaith. Diolchwyd gan lywydd y
Gymdeithas, Mrs Mary Thomas, Y Tabernacl.
Mwynhawyd cymdeithas hyfryd yn y ffair a’r
noson goffi ddilynodd. Gwnaed elw o dros
£760.
Sul yr Aelodau
Roedd 22ain Hydref yn gyfle i’r aelodau gynnal
gwasanaethau o addoliad. Trefnwyd y bore gan
Eilir Jones ac Eynon Williams, ‘Estyn cymorth
i eraill’ oedd eu testun. Cawsom ddrama
fyrfyfyr gan y plant a sgwrs gan Gwenllian
Glyn am ei thaith i Rwmania yn ystod yr haf,
pryd yr ymwelodd â chartrefi i blant amddifad.
‘Ffydd’ oedd testun y nos a chyfeiriwyd at
ffydd y wraig a gyffyrddodd â mantell yr Iesu.
Fe’n holwyd  beth yw dyfnder ein ffydd ni?
Cymerwyd rhan gan nifer o’n aelodau yn y
ddau wasanaeth bendithiol hyn.
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Teithio
Roedd hi’n braf cael croesawu Non a Gwenallt
Rees adref o’r Almaen yn ddiweddar, ond
mae’r ddau yn paratoi i deithio i Lesotho ym
mis Tachwedd. Mae Siân Williams ac Anna
McClean yn gobeithio teithio gyda hwy, er
mwyn hyrwyddo’r ganolfan feddygol yn
Maseru.

Eglwys y Crwys
Y Gymdeithas
Erbyn hyn mae tymor gweithgareddau’r hydref
a’r gaeaf wedi cychwyn a’r cyfarfodydd yn
amlhau gyda threigliad yr wythnosau. Cafodd y
Gymdeithas Ddiwylliannol gychwyn da iawn ar
nos Wener 29 Medi pan ddaeth tyrfa niferus
ynghyd i’r capel i wrando ar gyngerdd a
luniwyd i adlewyrchu y gwahanol dalentau o
fewn aelodaeth yr eglwys. Cyflwynwyd y
cyfraniadau gan y cadeirydd am y flwyddyn, y
Parch Gareth Reynolds a thalwyd y diolchiadau
gan y Gweinidog, y Parch Glyn Tudwal Jones.
Yr Ysgol Sul
Mae’r Ysgol Sul o dan arolygiaeth Mrs Sian
Griffiths eisoes wedi sefydlu patrwm o
weithgareddau ar gyfer y tymor a’r flwyddyn
gyfredol. Ddiwedd mis Medi cafodd pawb
gyfle i ymweld â’r Ganolfan Bowlio Deg yn
Ffynnon Tâf. Fore Sul 15 Hydref cynhaliwyd
gwasanaeth o ddiolchgarwch i ddiolch am
fendithion y tymhorau. Trefnwyd casgliad
ymadawol eleni ac fe gyfranwyd dros £200 at
yr ymgyrch i noddi plentyn a ddioddefodd o
ganlyniad i’r Sunami.
Y Gorlan
Cafodd y Gorlan hefyd gychwyn da i’w
gweithgareddau hwythau. Brynhawn dydd
Mercher 4 Hydref ein gŵr gwadd oedd y Parch
Aled Edwards, trefnydd newydd Cytun.
Cafwyd ganddo fyfyrdod gwerthfawr cyn iddo
arwain yr aelodau at fwrdd y cymun.
Rhannwyd yr elfennau gan ddau o’r
blaenoriaid, Mr Delwyn Tibbott a’r Athro J
Gwynfor Jones. Wythnos yn ddiweddarach aeth
nifer o’r aelodau ar daith i Abertawe i ymweld
ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.
Y Gymdeithas Ddrama
Mae ymarferion y Gymdeithas Ddrama ar gyfer
y Panto ‘Del fila a’r Cwangosiaid’ yn mynd
rhagddynt yn hwylus.
Y Grŵp Merched
Cafodd y Grŵp Merched ddechrau da i’w
tymor hwythau gyda noson o hwyl a sbri yng
nghwmni Margaret ac Ifan Roberts. Roedd yr
adloniant wedi ei drefnu ar ffurf cwis a’r
cwestiynau wedi eu graddio yn ofalus er tegwch
i bawb o fewn y timoedd. Er cystal y graddio
roedd rhaid i rywun ennill, ac fe aeth y lawryf i
dîm yn cynrychioli ardaloedd cymysg o fewn y
ddinas. Efallai i’r noson symbylu rhywun i
eistedd yng nghadair ‘Mastermind’ rywbryd yn
y dyfodol?
Clwb Teithio ‘91
Aeth Clwb Teithio ’91 ar daith i Gernyw yn
ystod mis Hydref a chafwyd amser hwylus a
gwerthfawr yn ymweld â chanolfannau
poblogaidd fel yr Eden Project a Gerddi Coll
Heligan. Cafwyd cyfle hefyd i dreulio peth
amser yn nhrefi St Ives, Looe a Truro.
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CROESAIR Rhif 69 gan Rhian Williams
1

2

3

4

5

8

6

9

10

11
10
12

13

13

11

14

14

15
15

17

20

18

19

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

22
21

22
21

24
23

16
16

17
20

7

9

8

12

5

18

23

19

22
25

24

Ar Draws
1. ‘Cedwi’r weddw dan ___ _____
a’r amddifad yn dy law (J.J.W) (2,6)
6. Cribin i ddechrau rhannu arian cyn amser
(4)
8. Gwlad lle mae’r arbennig mewn câd
diddiwedd (6)
9. ‘Iesu, Iesu
Gwrando lais fy nghri
Pan ar eraill rwyt yn gwennu,
Paid a’m _______ i’ (J.R) (6)
10. Mae cast ‘Y Wern’ yn trin cyswllt
geiriau (9)
14 ‘Nawr tro yn ddihiryn (4)
15 Mae gŵr y clawdd mewn coffadwriaeth
(3)
16 Mae mamgu yn darian bob yn ail (4)
17 Dacw ystad sy’n lefel (9)
20 Mochyn bach yn troi llech o chwith wedi
pori yn ddiddiwedd (6)
23. Mae bol Nansi ag archwaeth ar yn ail (4)
24 ‘Methodd nerth y gaeaf
A’i gawodydd ia
Daro i ______,
Ddeilen ola’r ha’ (H.E.D) (8)
I Lawr
2. Gwneud ustus allan o adyn (4)
3. ‘Er treulio myrdd o oesoedd glân
Ni bydd ___ ___ ond newydd’ (R.W.)
(1,3)
4. Blodyn i’ch atgofio am ysgol gras efallai
(4,1,4)
5. Llid y palu yn Lloegr (3)
6. Cerdded y cylch i broffwydes (8)
7. Dinas ein cread cymhleth (8)
11. ‘Nôl blino’n treiglo pob tref
Teg edrych ____ ____ (Llawdden) (4,5)
12. A gelo hyn a bydd yn anghredadwy (8)
13. Y surbwch a dry’n arswydus (8)
18. Ffeindio mul mewn dinas ynfyd (4)
19. Lliwio a thorri coed (4)
21. Canys y mae’r llythyren yn ____, ond yr
ysbryd sydd yn bywhau’ (2. Corinthiaid) (3)

Newyddion

Atebion Croesair Rhif 68
Ar draws: 8 Allforio. 9 Anifail. 10 Gofwy. 11
Ffwlbart. 12 Iôn. 14 Na gwaethaf. 17 Drwg dybio.
19 Sur. 20 Ceincio. 22 Gellyg. 24 Dringo. 25
Gweithdy.
I Lawr: 1 Casgliad. 2 Yfaf. 3 Arwyddocad. 4
Corffog. 5 Haul. 6 Hiraethus. 7 Clwt. 13 Niweidio.
15 Afon gref. 16 Fore gwyn. 18 Brolgi. 20 Cadw.
21 Cloi. 23 Llethu.
Derbyniwyd 12 ymgais ac 11 ohonynt yn hollol
gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Iona Warmington,
Glyn Simon Close, Danescourt. Cafwyd yr atebion
cywir eraill gan Mel Dunsford, Gwilym Edwards,
Gaenor Hall, Gwenda Hopkins, H.O.Hughes,
Idwal Hughes, Dilys PritchardJones, Buddug
Roberts, Huana Simpson a James Wiegold.

Gwasanaethau Cyfieithu
Morgannwg Gwent
GWASANAETH
CYFIEITHU AR BAPUR
(SAESNEG – CYMRAEG /
CYMRAEG  SAESNEG)

GWASANAETH
CYFIEITHU AR Y PRYD
(CYMRAEG – SAESNEG)

GWASANAETH LLOGI
OFFER CYFIEITHU
GWASANAETH O SAFON AR
BRIS RHESYMOL
RHIAN POWELL,
CYFIEITHYDD CYMUNEDOL
MENTRAU MORGANNWG GWENT

01685 877183
rhianpowell@menteriaith.org
neu menter@Caerdydd.org

Llongyfarchiadau i:
Arwel Huw Jones, mab Elfan a Gwennith
Jones Cyncoed ar ei briodas ar 9 Medi â
Joanna Rivers yn Eglwys y Santes Fair,
Dymock, Swydd Gaerloyw.
Alex ac Owain Meredith ar enedigaeth eu
mab Arthur Llywelyn yn Ysbyty’r Brifysgol
ar 28 Medi – brawd bach i Jac Elis.
Dion Davies, gynt o’r Mynydd Bychan ac
Ivana, gynt o Sir Benfro ar eu priodas yn
Eglwys Llangrallo ger Penybont ar Ogwr ar
23 Medi. Maent wedi ymgartrefu yn
Llwynbedw.
Y Cynghorydd Gwenllian Lansdown ar ei
phriodas â Teodros Seyoum yn Eglwys y
Tabernacl yr Ais ar 14 Medi. Daw Gwenllian
o Fangor a daw ei gŵr o Ethiopia a
chyfarfu’r ddau yn Rhydychen. Cynhaliwyd
y seremoni briodasol yn Gymraeg, Saesneg
ac Amharic. Ymchwilydd academaidd yn
Rhydychen yw Teodros tra mae Gwenllian
yn gynghorydd Plaid Cymru yn ardal Glan yr
Afon yng Nghaerdydd.
Dic y Fet yn diddanu
Daeth llond y neuadd ynghyd yn Bethany
Rhiwbeina ar nos Lun 16 Hydref i wrando ar
Richard Thomas, Aberteifi, sef ‘Dic y Fet’
yn diddanu Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina. Mae chwaer iddo, sef Barbara
Siarlys Evans yn byw yn yr ardal. Cafwyd
sgwrs hwyliog a barodd chwerthin iach i’w
wrandawyr.
Premier y ffilm ‘Dirty Sanchez’
Cynhaliwyd premier y ffilm ddadleuol hon
yn Sinema’r Vue yng Nghaerdydd ar 21
Medi. Un o sêr y ffilm yw Mathew Pritchard,
cynddisgybl o Ysgol Glantaf. Mae ei deulu
yn dal i fyw ym Mharc Victoria, Caerdydd.

CYNGERDD
er budd
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
2008

Nia Roberts yn cyflwyno

Côr CF1 a
Côr Godre’r Garth
dan arweiniad
Eilir OwenGriffiths
gyda
Llew Davies, Lleuwen Steffan
ac eraill
24 Tachwedd 2006
am 7:30pm
Capel y Tabernacl Caerdydd
Tocynnau £8/£6
o Swyddfa’r Eisteddfod
2076 3777 (Lowri)
neu Menter Caerdydd
2056 5658 (Angharad)
neu wrth y drws
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Calendr y Dinesydd
Llun, 13 Tachwedd
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng Ngwesty
Churchills am 7.30pm. Siaradwr gwadd: Emyr
Daniel. Manylion pellach gan Tony Couch (ffôn:
02920753625; ebost: ajcouch@yahoo.co.uk).
Mawrth, 14 Tachwedd–Mercher, 15 Tachwedd
Llwyfan Gogledd Cymru yn cyflwyno ‘Branwen:
Cariad ar draws Môr Iwerddon’, drama deirieithog
(Cymraeg, Saesneg a Gwyddeleg, gyda
chyfieithiad trwyddi draw) gan Ifor ap Glyn a
Darach Ó Scolaí, yn Theatr Weston, Canolfan
Mileniwm Cymru, am 8.00pm. Tocynnau: 08700
402000.
Mawrth, 14 Tachwedd
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny Street.
‘Blyffio.’ Elinor Patchell, Hannah Roberts a Non
Roberts yn herio Andrew Bartholomew, Zac
Davies ac R. Alun Evans i ddyfalu’r gwir. Hywel
Gwynfryn sy’n cadw trefn a’r Athro Glyn E. Jones
yn gosod y tasgau. Yn festri Minny Street,
Cathays, am 7.30pm.
Gwener, 17 Tachwedd
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs gan yr Athro
Prys Morgan ar y testun ‘T. J. Morgan a’i
Lyfrgell’, yn Ystafell 0.31, Adeilad y Dyniaethau,
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm. Noddir gan yr Academi.
Gwener, 17 Tachwedd
Cyngerdd gyda Chôr Meibion Taf (Arweinydd:
Robert Nicholls), ym mhresenoldeb Tywysog
Seeiso o Lesotho, tuag at Apêl Clinig Maseru,
Lesotho. Cyflwynydd: Garry Owen. Unawdwyr:
Gwawr Edwards a Dafydd Edwards. Organydd:
Marc Jon Williams. Cyfeilydd: Lowri Evans. Yng
Nghapel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd, am
7.30pm. Tocynnau: £5 (wrth y drws).
Llun, 20 Tachwedd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni Selwyn Roderick, yn festri Bethany,
Rhiwbina am 7.30pm.
Llun, 20 Tachwedd
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd. ‘Gorau
meddyg, meddyg enaid ─ cipolwg ar waith
seiciatrydd’ gan Dr Elin Ellis Jones
(Ymgynghorydd mewn Seiciatreg), yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 21 Tachwedd
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson yng
ngofal Alma Carter, yn festri’r Eglwys
Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y Barri

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

am 7.15 pm.
Gwener, 24 Tachwedd
Cyngerdd gyda Nia Roberts yn cyflwyno Côr CF1
a Côr Godre'r Garth o dan arweiniad Eilir Owen
Griffiths gyda Llew Davies, Lleuwen Steffan ac
eraill. Tocynnau £8/£6 ar gael oddi wrth Menter
Caerdydd yng Nghapel y Tabernacl am 7:30pm.
Sadwrn, 25 Tachwedd
Chweched Gynhadledd Flynyddol Canolfan
Uwchefrydiadau Cymry America, Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Ca erdydd. T estun:
‘Cymreigesau ar Gyfandiroedd America.’
Siaradwyr: Jane Aaron, Richard Allen, Melinda
Gray, Anna Gruffudd, E. Wyn James a Bill Jones.
Lleoliad: Ystafell 0.31, Adeilad y Dyniaethau,
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd.
Manylion pellach: Ysgol y Gymraeg, (0292087
4843; ebost: cymraeg@caerdydd.ac.uk).
Mawrth, 28 Tachwedd
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny Street.
Sgwrs gan Peter Watcyn Jones ar y testun ‘Bloody
Sunday ac argyfwng Gogledd Iwerddon’, yn festri
Minny Street, Cathays, am 7.30pm.
Iau, 30 Tachwedd
‘Hadau’r Cof: Celfyddyd, Niwrowyddoniaeth a
Botaneg’ – un o gyfres o deithiau tywys Cymraeg
o gwmpas orielau’r Amgueddfa Genedlaethol ym
Mharc Cathays. Yn ystod yr awr ginio, yn dechrau
am 1.05pm. Bydd y daith yn addas i ddysgwyr
Cymraeg o bob safon. Manylion pellach: 029
20573171.
Iau, 30 Tachwedd
Aduniad anffurfiol i gynddisgyblion Ysgol
Botwnnog (o bob oed, ac yn byw yng Nghaerdydd
a’r cyffiniau). Yn nhafarn y Mochyn Du,
Pontcanna am 8.00pm. Enwau i Cerian Angharad
(02920756980 cerian@angharad.fslife.co.uk)
Gwener, 1 Rhagfyr– Sadwrn, 2 Rhagfyr
Bara Caws yn cyflwyno ‘Actus Reus’, comedi
newydd gan Valmai Jones, yng Nghanolfan
Chapter, Caerdydd, am 8.00pm. Tocynnau: 029
20304400.
Gwener, 1 Rhagfyr
Cymrodorion Caerdydd. ‘Ar fore dydd Nadolig:
hen garolau Cymru.’ Sgwrs gan Dr Rhidian
Griffiths, yn festri Capel Minny Street, Cathays,
am 7.30pm.
Sul, 3 Rhagfyr
Cymanfa Garolau yng Nghapel Minny Street am
7.30pm. Arweinydd: Alwyn Humphreys. Eitemau
gan Gôr Merched Canna. Rhaglen £4. Trefnwyd
gan Pwyllgor Apêl Penylan, Cyncoed a
Llanedern Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Llun, 4 Rhagfyr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
‘Gwasanaeth Carolau dan ofal Cangen
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Casnewydd, yng Nghapel y Methodistiaid
Saesneg, Windsor Road, Radur, am 7.30pm.
Llun, 4 Rhagfyr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng Ngwesty
Churchills am 7.30 pm. Siaradwr gwadd: Karl
Davies. Manylion pellach gan Tony Couch (ffôn:
02920753625; ebost: ajcouch@yahoo.co.uk).
Mercher, 6 Rhagfyr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. ‘Cipolwg ar
Gelfyddyd Hen a Newydd’ gyda’r Parch. Owain
Llŷr Evans, yn festri Capel y Methodistiaid
Saesneg, Windsor Road, Radur, am 7.30pm.
Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Iau, 7 Rhagfyr
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa o fawl
i ddathlu’r Adfent, yng Nghapel Ebeneser, Heol
Siarl, am 7.30pm.
Gwener, 8 Rhagfyr
Cerdd, Carol a Chân yn yr Eglwys Gadeiriol,
Llandaf rhwng 7.30pm a 9.00pm. Mynediad trwy
raglen £7.00 (£5.00 i blant/pensiynwyr). Ar gael
wrth y drws neu ymlaen llaw mewn siopau lleol
neu dros y ffôn ar 02920838877.
Sadwrn, 9 Rhagfyr
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys Efengylaidd
Gymraeg, Rhymney St, Cathays, rhwng 10.30 a
12.00. Yn cynnwys sgwrs gan Lynne Davies am
garol Nadolig. Croeso cynnes i bawb.
Sadwrn, 9 Rhagfyr
Twmpath Dawns yng nghwmni Dawnswyr
Nantgarw. Apêl Creigiau, Pentyrch a Gwaelod y
Garth Eisteddfod 2008 yn Neuadd y Pentref,
Pentyrch am 7.30yh Tocynnau: £7. 029 20890040
Llun, 11 Rhagfyr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd. ‘Oes
Modd Dylunio Moddion?’ Darlith John Davies
(Prifysgol Abertawe), yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm.
Mawrth, 12 Rhagfyr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny Street.
Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Geraint Rees a
disgyblion Ysgol Plasmawr. Parti Nadolig i ddilyn.
Yn Festri Minny Street, Cathays, am 7.30pm.
Mawrth, 19 Rhagfyr
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson
Nadoligaidd yng ngofal Ann ac Islwyn Jones, yn
festri’r Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y
Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Sul, 24 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noswyl Nadolig,
dan ofal Rhys a Gwenda Morgan, yn Bethel,
Maesyderi, Rhiwbina am 7.30pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr E.
Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 02920628754; E
bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan Menter
Caerdydd: www.echlysur.com

CÔR CAERDYDD
Un o gorau cymysg mwyaf
llwyddiannus Cymru

Arweinydd Gwawr Owen
Ymarfer bob nos Fercher
Neuadd Eglwys Dewi Sant
St Andrew’s Crescent, Caerdydd
8.00pm
Croeso i aelodau newydd
Am fwy o fanylion, ffoniwch
029 2069 1924
Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r côr
wedi canu yn y BBC Proms yn Llundain,
Neuadd Dewi Sant, Canolfan Mileniwm
Cymru a nifer o gyngherddau eraill.
Ymunwch â ni ar gyfer blwyddyn arall o
hwyl, cyffro a chanu corawl safonol.

Adran yr Urdd
ar gyfer plant
blwyddyn 5 a 6.
Cyfarfod yn Ysgol Glantaf
bob nos Fawrth 6.30 yh  7.30 yh
Dechrau ar 7fed o Dachwedd.
Cost o £2 yr wythnos
 i'w dalu ar y noson
Unrhyw un sydd a diddordeb
cysylltwch â Lowri Phillips
drwy ebostio
aelwydurdd@yahoo.co.uk
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Noson Garolau Undeb Gristnogol
Myfyrwyr Caerdydd
Cyn cychwyn, byddai’n well i mi eich rhybuddio chi nad cymanfa
ganu Nadoligaidd hollol draddodiadol ydy testun y pwt bach hwn ond,
yn hytrach, noson fywiog, ffres a Chymreig gyda band pres, bwyd a
digon o garolau traddodiadol. Reit... ie... yyym... a finne wedi honni
nad cymanfa draddodiadol oedd gennyf dan sylw! Ond cyn i mi gael
fy nghyhuddo o wrthddweud fy hun yn gyfan gwbl, gadewch i mi
egluro peth o hanes y cyfarfod carolau hwn.
Ddwy flynedd yn ôl, cynhaliodd Undeb Cristnogol Cymraeg
Caerdydd ei chyfarfod carolau cyntaf gyda’r bwriad o gynnal noson
anffurfiol o garolau Cymraeg, noson o ymlacio, mwynhau, noson o
ddathlu’r Nadolig mewn ffordd naturiol hamddenol. Laidback ys
dywed y Sais! Ein prif amcan oedd trefnu cyfarfod y byddai
myfyrwyr Cymraeg y brifysgol yn teimlo’n gyfforddus i’w fynychu, a
chael noson dda, drwy gynnig rhaglen yn llawn amrywiaeth, bron y
gallech chi alw’r cyfarfod yn gyngerdd  bron! Dros y ddwy flynedd
gwelsom gynnydd mawr yn nifer y bobl a fynychodd gyda dros ddau
gant o bobl yn y cyfarfod y llynedd. Gallaf ddweud yn llawn hyder y
bydd y cyfarfod eleni yn fwy fyth! Yn ôl yr arfer, bydd seindorf arian
yn arwain y canu a bydd eitem gan un o gorau mawr Caerdydd yn
ogystal â pherfformiad gan y grŵp hynod boblogaidd o ardal
Caernarfon, Brigyn. Ac, am y tro cyntaf, bydd y rhaglen deledu ‘Wedi
7’, S4C, yn ffilmio’n fyw yn ystod yr hanner awr cyn dechrau’r
cyfarfod, gan edrych ar y paratoi yn ogystal â holi’r trefnwyr a’r
artistiaid. Felly dyma gymryd y cyfle i estyn gwahoddiad twymgalon i
chwi Gymry Caerdydd, i ymuno â ni yn ein noson o garolau, waeth
beth yw eich oedran na’ch ymlyniad i eglwys neu gapel. Bydd offer
cyfieithu ar gael ar gyfer y rhai nad ydynt yn deall Cymraeg.
Cynhelir y cyfarfod am 7.30 pm, nos Iau, 7fed o Ragfyr yn Eglwys
Highfields, Stryd Monthermer oddi ar Heol Crwys, Cathays.
Mae cyfnod y Nadolig mor brysur, felly ymunwch â ni i nodi
dechrau’r tymor y byddwn yn dathlu geni ein Harglwydd mewn
cymanfa Gymraeg, fywiog, ffres ac, wel ie, traddodiadol!
Dafydd Sion Pritchard

Yr Awr Hapus
Awr hapus yw hon o hyd ac yn arbennig i ddysgwyr ar foreau Llun, yn
ystod y tymor, rhwng unarddeg a chanol dydd, ym mar Tŷ Bwyta
Salingers, Gwesty Pentref, Coryton, drws nesaf i Archfarchnad Asda.
Ar ddydd Llun, 20 Tachwedd, byddwn yn dathlu ein pumed pen
blwydd. Bydd cinio dathlu yn Nhŷ Bwyta Salingers am 12.15. Croeso
cynnes i bawb. Erbyn hyn mae dros 100 o unigolion wedi ymweld a'r
Awr Hapus o leiaf unwaith!

Bryn, Belshazzar a Chôr Caerdydd
Ym mis Gorffennaf cafodd Côr Caerdydd y fraint o ymuno â’r corws
mewn perfformiad o Gwledd Belshazzar gan William Walton yn
Neuadd Albert yn Llundain o dan arweiniad Richard Hickox a Bryn
Terfel yn unawdydd.
Cyngerdd olaf Richard Hickox fel arweinydd Cerddorfa
Genedlaethol Gymreig y BBC oedd hwn fel rhan o Proms 2006.
Roedd yr awyrgylch yn y neuadd yn drydanol a’r gynulleidfa wedi
llwyr ymgolli yn awyrgylch y noson. Roedd yr holl baratoadau ar
gyfer y wledd hon o gerddoriaeth yn werth bob eiliad er bod y lleisiau
angen hoe erbyn y diwedd! Hoffai Côr Caerdydd ddiolch i Adrian
Partington am ei holl waith yn ein paratoi ar gyfer y perfformiad a
fydd yn aros yn y cof am amser maith.
Roedd 2006 yn flwyddyn arbennig o brysur ond cofiadwy iawn yn
hanes Côr Caerdydd ac mae’r dyddiadur yn prysur lenwi ar gyfer
2007. Fe fydd y côr yn canu ar lwyfan Tesco yng Nghanolfan y
Mileniwm felly dewch draw i’n clywed! Byddwn yno o 6.15pm ar 17
Tachwedd 2006.
Mae croeso i aelodau newydd i ymuno â ni. Rydym yn ymarfer bob
nos Fercher am 8.00pm yn Neuadd Eglwys Dewi Sant yn St Andrew’s
Crescent. Am ragor o fanylion cysylltwch â Gwawr Owen ar 029
2069 1924.
Siân Couch

Sam a’r Stadiwm
Bu dyddiau olaf mis Hydref yn rhai hynod o gyffrous i gefnogwyr
clwb pêldroed Caerdydd. Gyda’r Adar Glas yn parhau ar frig tabl y
Bencampwriaeth ar ôl deufis llwyddiannus ymddiswyddodd y
cadeirydd, Sam Hammam, yn eithriadol o sydyn, a chyhoeddodd y
cadeirydd newydd, Peter Risdale, ei fod yn awyddus i’r clwb rygbi
rhanbarthol, Gleision Caerdydd, rannu’r stadiwm newydd sydd i’w
godi yn Lecwydd gyda’r clwb pêldroed.
Cafodd cefnogwyr yr Adar Glas eu syfrdanu o glywed fod Sam
Hammam am adael y llyw wedi iddo hwylio’r clwb o’r Ail Adran i
frig y Bencampwriaeth a hynny mewn cyfnod cymharol fyr o chwe
blynedd. ‘Roedd y gŵr 59 oed o Libanus yn boblogaidd iawn ymhlith
y cefnogwyr, ond penderfynodd Sam fod yn rhaid iddo adael sedd y
cadeirydd er mwyn i’r clwb fedru denu buddsoddwyr newydd.
Teimlai fod y clwb wedi mynd yn rhy fawr iddo, ac ‘roedd grŵp o wŷr
busnes eisoes wedi datgan diddordeb mewn buddsoddi yn y clwb er
mwyn cael gwared o’r dyledion o bedair miliwn ar hugain o bunnau a
sicrhau arian ychwanegol i gael chwaraewyr newydd.
Dyn pêldroed oedd Sam Hammam a doedd e ddim yn rhy hoff o’r
syniad y dylai’r Gleision adael Parc yr Arfau a rhannu’r stadiwm
newydd. Ond dyna yw dymuniad Peter Risdale ac mae’r trafodaethau
i barhau. Gobaith y clwb pêldroed yw y bydd y stadiwm newydd yn
Lecwydd ar agor erbyn Nadolig 2008. Bydd lle ynddo i ddeng mil ar
hugain.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Elin Dwyryd a Jonathan Jones ar enedigaeth eu
mab cyntafanedig ar Hydref 23ain. Gruffydd Dwyryd. Ŵyr cyntaf i
Shiôn ac Eirlys Dwyryd, Rhuthun, ac ail ŵyr i Cedric a Brenda Jones,
Radur.

