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Huw wrth y Llyw
Huw Llywelyn Davies, y darlledwr rygbi, yw Cadeirydd y Pwyllgor
Gwaith sy’n cydlynu’r holl drefniadau ar gyfer gŵyl enfawr
Eisteddfod Caerdydd a’r Cylch 2008. Wrth dderbyn y cyfrifoldeb
dywedodd Huw “Mae’n fraint ac yn anrhydedd i fod yn rhan o dîm
brwdfrydig sydd am sicrhau llwyddiant y Brifwyl yn ein Prif Ddinas.
Hoffwn annog pawb i dynnu at ei gilydd ac i gydweithio ac i godi
ymwybyddiaeth trigolion y ddinas.”
“Yn barod mae pethau yn argoeli’n dda gyda llu o weithgareddau
codi arian wedi eu trefnu gan y pwyllgorau apêl lleol. Mae'r gwaith o
lunio rhestr testunau a dewis beirniaid yn mynd yn ei flaen yn hwylus
iawn ac mae rhaglen gref a diddorol eisoes ar y ffordd” meddai Huw.
Yr Athro Sioned Davies yw’r Isgadeirydd a Gill Griffiths yw
Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith.

Ehangu addysg Gymraeg
Mae Cyngor Sir Caerdydd wedi ymateb i’r galw am ehangu addysg
Gymraeg drwy ddarparu ar gyfer y niferoedd sy’n debyg i geisio lle
ym Medi 2007 ar safleoedd newydd yn y ddinas ac am drefnu ar gyfer
twf pellach sy'n cwrdd â galw RhAG ers blynyddoedd am gael
ychydig o leoedd sbar i osgoi argyfwng blynyddol a gofid i rieni am
leoliad anghyfleus i'w plentyn.
Cewch ddarllen manylion y datblygiadiau newydd ar dudalen 15.

Deiseb
Spillers
arlein
Mae deiseb i achub siop
recordiau hynaf y byd, Spillers
Records, a sefydlwyd yng
Nghaerdydd ym 1894 wedi’i
lansio arlein.
Gellir gweld a llofnodi’r
ddeiseb, a godwyd gan AC Plaid
Cymru, Owen John Thomas, yn
http :// www.ipetiti ons. com/
petition/spillersrecords/. Hefyd,
bydd copïau ar gael yn Spillers
Records, sydd ar yr Aes yng
Nghanol Caerdydd. Mae’r
Ddeiseb, sydd â chefnogaeth y
Manic Street Preachers, yn galw

Rhif 314

Pontio gyda Lesotho

Cynhaliwyd cyngerdd hyfryd yn y Tabernacl, Caerdydd ar nos Wener
Tachwedd 17eg, gyda Chôr Meibion Taf yn cynnal y noson. Mae’r
côr wedi bod mewn bodolaeth ers 18 mis bellach ac yn amlwg yn
aeddfedu wrth i’r misoedd fynd heibio. Arweinydd y côr yw Mr
Robert Nicholls a’r gyfeilyddes yw Miss Lowri Evans. Gwesteion y
côr yn y gyngerdd oedd Dafydd a Gwawr Edwards o Sir Geredigion,
tad a merch sydd newydd gyhoeddi eu CDd gyntaf ar y cyd.
Cyflwynydd y noson oedd Garry Owen o’r BBC, un a fu allan yn
Lesotho yn ddiweddar.
Roedd y gyngerdd yn cael ei chynnal o dan nawdd Cymdeithas y
Tabernacl er mwyn hyrwyddo coffrau eu hapêl i gefnogi Cronfa Clinic
Caselin ym Maseru, Lesotho. Erbyn hyn mae’r gronfa wedi mynd
ymhell dros y targed gwreiddiol ac mae’r eglwys yn gobeithio darparu
cyfarpar meddygol ynghyd a thalu am adeilad y clinic. Ar ddiwedd
Tachwedd teithiodd Non a Gwenallt Rees allan i agoriad y clinic, a
bydd tri arall o aelodau’r Tabernacl yn ymuno gyda hwy cyn dechrau
mis Rhagfyr. Mae Siân Williams, Anna McLean a Peter Owen yn
gobeithio datblygu prosiectau penodol yno.
Yn y llun gwelir Non a Gwenallt Rees, yng nghwmni’r Tywysog a
Thywysoges Seeiso.
Ef yw brawd brenin y wlad ac Uchel
Gomisiynydd Lesotho ym Mhrydain. Teithiodd yn unswydd o
Lundain er mwyn dangos ei werthfawrogiad i’r Tabernacl yn benodol
ac i weithgarwch Dolen Cymru yn gyffredinol. Teithiodd Dr Carl
Clowes yn unswydd hefyd o’i gartref yn Sir Fôn er mwyn dangos ei
gefnogaeth o’r pontio hyn.

Nick Todd Perchennog y Siop
ar berchnogion y safle, Helical
Bar, i gydnabod bod Spillers yn
ased i ganol dinas Caerdydd ac
i’n hetifeddiaeth Gerddorol.
Gofynnir iddynt adlewyrchu
hyn drwy godi rhent rhesymol
er mwyn diogelu dyfodol y siop.
Côr Meibion Taf

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
Diolch i bawb sydd wedi cefnogi’r Dinesydd yn ystod y flwyddyn
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Tongwynlais, Caerdydd CF15 7HU
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Trysorydd y Dinesydd, d/o Menter Caerdydd,
Tŷ Avocet, 88 Heol yr Orsaf, Ystum Taf,
Caerdydd CF14 2FG
Noddi rhifynnau
ac ymholiadau cyffredinol
Peter Gillard, Tŷ Llwyd, Drope Rd., Sain
Siorys, Bro Morgannwg CF5 6EP
(pagillard@yahoo.co.uk; 01446760007).
Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan Penri Williams
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

Gŵyl y Nadolig?
Mae holl ogwydd y mis hwn yn cyfeirio
at Ŵyl y Nadolig. Mae’n amlwg bod
hen gynneddf yn y natur ddynol i leddfu
gormes y twyllwch o gwmpas cyfnod
dydd byrraf y flwyddyn, ac adeg troad y
rhod, drwy ddathlu a gwledda.
Cymerodd dros dair canrif i Ŵyl y
N a d ol i g d d i s od l i ’r G w yl i a u
traddodiadol, yn enwedig Gŵyl yr Haul
Anorchfygol. Dros un ganrif ar bymtheg
yn ddiweddarach y mae tueddiadau
seciwlaraidd ein gwareiddiad yn
esgeuluso neges ysbrydol Gŵyl y Geni
gyda’i phwyslais ar y goleuni dwyfol,
a’r awydd i gynyddu ei ddylanwad o
ddydd i ddydd ym meddyliau a
gweithredoedd plant dynion.
Troes yr Ŵyl ganol gaeaf hon unwaith
eto yn ŵyl o ormodaeth faterol. Mae’r
hyn a ddigwyddodd i gwsmeriaid
Farepack eleni yn ddadlennol iawn.
Chwalwyd gobeithion miloedd o
deuluoedd darbodus a ddanfonodd eu
harian i ofal y cwmni, er mwyn darparu
Nadolig Llawen i’w plant, gan ei
fethdaliad a thawedogrwydd ei brif
weinyddwyr.
Mae’n rhaid talu sylw i farn Will
Hutton am nifer o weinyddwyr cwmnïau
ariannol a benodwyd i ofalu am
fuddsoddiadau pobl gyffredin pan
ddywed, ‘Greed is the Creed’. Yn wir,
gwahoddir a chyflyrir pobl yr adeg hon
o’r flwyddyn i orwario er mwyn sicrhau
dyfodol masnachu, rhag ofn i’r economi
ffrwydro. Yn y modd hwn cawn ein
hunain mewn cylchdro gwrthun, lle mae
trachwant a dyled yn eilio ei gilydd nes
creu diwylliant o ormodedd. Sefyllfa
ber yglus yw honno lle y mae
gwareiddiad yn penderfynu byw y tu
hwnt i’w adnoddau ysbrydol a materol.

ISSN 13627546

Cythraul Cwis!
Cwestiwn: beth sydd gan Kenneth o
Porc Peis Bach a Hillary Rodham
Clinton yn gyffredin?
Ar brynhawn hydrefol ddiwedd mis
Tachwedd aeth tîm Y Dinesydd i
Aberystwyth i gymryd rhan yn rownd
derfynol cwis i bapurau Bro, oedd wedi
ei drefnu gan Y Cyngor Llyfrau a’r
Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol.
Roedd y tîm eisoes wedi ennill £250 i
goffrau’r Dinesydd drwy guro tîm Yr
Hogwr o Ben y Bont yn rownd de
ddwyrain y gystadleuaeth, gan sgorio’r
cyfanswm uchaf drwy Gymru.
Cystadleuaeth ar ffurf cwis tafarn oedd
hi, gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth
am ymgyrch yr Asiantaeth Sgiliau a’r
Cyngor Llyfrau i wella safonau
ysgrifennu a darllen yn Gymraeg. Fel
rhan o’r cynllun mae’r Cyngor Llyfrau
wedi cyhoeddi pedwar o lyfrau byrion
yn Gymraeg, gyda phedwar arall i’w
cyhoeddi yn y gwanwyn.
Roedd pedwar tîm arall yn y rownd
derfynol yn Aber, gyda’r cyflwynydd
radio Geraint Lloyd fel cwis feistr. Yn
anffodus, ac er gwaetha’r holl swotio yn
y car ar y ffordd i fyny, fe fethodd eich
tîm ennill o ddim ond hanner pwynt.
Ond llongyfarchiadau i’r buddugwyr,
tîm Y Bedol o ardal Rhuthun  roedd eu
gwybodaeth cyffredinol, a’u bysedd
parod ar y buzzer yn y rownd derfynol
yn drech na ni.
Cynrychiolwyd Y Dinesydd gan Peter
Gillard, Ceri Morgan, Sian Couch, Sian
ParryJones ac Owain Gillard.
O, a’r ateb i’r cwestiwn? Wel, yn
anuniongyrchol, nhw sydd ar fai. Doedd
‘run o’r tîm yn gallu cofio enw Kenneth,
a methodd y buzzer ar gwestiwn Hilary
Clinton. ‘Swn ni ‘mond wedi ateb yr un
o’r ddau gwestiwn yna byddai’r
Dinesydd £750 yn gyfoethocach
heddiw ....

CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar
roddion gan unigolion 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 .

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

www.bwrddyriaith.org

Tîm y Dinesydd  Sian Parry Jones, Owain Gillard,
Peter Gillard a Ceri Morgan
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PASPORT

Ysgol y
Berllan Deg

Merch sydd wedi byw mewn mannau
diddorol sy’n cael ei holi’r mis yma.
O’r gorllewin y daw’r
Dr Delyth Higman James...
O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Fe ges i fy ngeni yng Nghaerdydd a byw
yma tan fy mod yn naw mlwydd oed.
Athrawon oedd fy rhieni ac fe symudon
nhw i fyw yn Yr Hendy ac yna es i’r
ysgol yn Llanelli.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n
byw?
Yr Eglwys Newydd
Ers faint wyt
Nghaerdydd?

ti’n

byw

yng

Rhyw flwyddyn a hanner (h.y. ers Ebrill
2005)
Beth fuest ti’n ei wneud cyn symud
yma?
Fe es i’r Brifysgol yng Nghaerfaddon i
astudio Fferylliaeth, ac wedyn symud i
Lundain i weithio yn ysbyty Charing
Cross am ryw bum mlynedd. Ar ôl
gwneud gradd Masters ym Mhrifysgol
Llundain fe es i weithio yn Saudi Arabia
am flwyddyn lle cwrddais â’m gŵr,
Ffred (mae e’n dod o Gernyw yn
wreiddiol). Teithiais o amgylch y byd
cyn dod nôl i setlo yn Brighton am
ddeng mlynedd lle bûm yn gwneud
gwaith ymchwil (PhD), a darlithio yn y
brifysgol yno.
Lle ti’n gweithio erbyn hyn?

nofio, bale a Tumble Tots! Tra bod Elli
yn y Cylch Meithrin fe wna i Pilates
unwaith yr wythnos. Ar ôl ugain
mlynedd o fyw bant, rwy’n mwynhau
dala lan â gweld y teulu a hen ffrindiau
ysgol ar y pen wythnos. Hefyd, mae’n
braf gallu edrych ar gemau rygbi ar S4C
heb orfod talu am Sky Sports. Bu fy
nhad, WIB, yn gadeirydd ar Glwb Rygbi
Cymry Caerdydd am rai blynyddoedd yn
y saithdegau, felly mae e yn y gwaed!
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Rwyf wrth fy modd yn gwrando ar Elli
yn siarad ‘Wenglish’.
Lle ydi’r mannau gorau i fynd allan
yng Nghaerdydd?
Mae Parc y Rhath a Sain Ffagan yn
apelio’n fawr iawn y dyddiau yma.
Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Ar ôl yr holl deithio i wledydd tramor,
rwy’n mwynhau ymweld â llefydd yn
agosach adref nawr, fel Cernyw a Sir
Benfro.

Mae hi wedi bod yn dymor andros o brysur
yma yn Ysgol y Berllan Deg. Erbyn hyn
mae’r holl athrawon a chynorthwywyr
newydd wedi darganfod eu ffordd o amgylch
yr ysgol!! Mae Miss Siwan Dafydd, Mrs.
Sandra De Pol, a Mrs. Llinos Beasley wedi
ymuno â thîm blwyddyn 2, Miss Gemma
Mearns wedi ymuno â thîm blwyddyn 1, a
Miss Joanna Hyde a Miss Mererid James
wedi ymuno â thîm yr adran Iau Croeso
mawr iddyn nhw i gyd!
Erbyn hyn rydym wedi dewis Cyngor yr
ysgol a Phwyllgor Eco 20062007.
Edrychwn ymlaen at weld cynlluniau y ddau
bwyllgor dros y flwyddyn. Mae cyngor yr
Ysgol eisoes eisiau ein hesgidiau ar gyfer
apêl Blue Peter!
Mae tripiau lu wedi cael eu cynnal yn ystod
y tymor. Aeth blwyddyn 1 i olchi gyda Beti
Bwt a blwyddyn 2 i siopa i Siop Gwalia yn
Sain Ffagan. Cafodd blwyddyn 5 a 6
wythnos o wyliau yn Llangrannog. Daeth
pawb yn ôl yn hapus ond yn flinedig! Am
ychydig o newid, daeth Martyn Geraint i’r
ysgol ar gyfer yr wythnos Fathemateg, er
mwyn gwneud gweithgareddau Mathemateg
gyda phob blwyddyn.
Bu nifer o’r adran Iau yn cystadlu yng Ngala
Nofio yr Urdd ym Mhenarth mis Tachwedd.
Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan.
Dymuna staff, plant a rhieni bob lwc i Mrs.
Jones y Bos sydd yn mynd am secondiad i
Dorfaen. Byddwn ni’n edrych ymlaen i’w
chael hi’n ôl ym mis Medi. Yn y cyfamser,
mae Miss Phillips ein Dirprwy (a hefyd
Pennaeth dros dro) ar ei ffordd yn ôl o
Batagonia ar ôl ei secondiad hi o ddysgu ym
Mhatagonia! Rydym yn edrych ymlaen at
glywed yr holl hanesion!

Petaet yn cael miliwn o bunnoedd i’w
wario ar Gaerdydd, beth fyddet ti’n ei
wneud?

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio yn yr
Ysgol Fferylliaeth, ym Mhrifysgol
Caerdydd. Fy ngwaith yw cyfarwyddo
astudiaethau graddau uwch i Fferyllwyr.
Mae gwaith y Fferyllydd yn y gymuned
yn mynd drwy broses o newid mawr ar
hyn o bryd, ac felly mae hi’n adeg
gyffrous i’r proffesiwn. Hefyd, rwy’n
arolygu rhai sy’n gwneud gwaith
ymchwil, ac yn arholwr allanol i
brifysgolion eraill.

Fe hoffwn i adeiladu pont neu dwnnel o
Gaerdydd i Gernyw. (Falle bydd ishe
mwy na miliwn!). Gan taw dim ond un
hewl sydd yn mynd mewn a mas o’r lle
a chan fod teulu fy ngŵr yn byw yno,
buasai’n hwyluso’r daith yn werthfawr
gan ein bod yn mynd lawr i Gernyw yn
eithaf aml.

Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?

Buaswn yn hoffi meddwl fy mod yn dal
i fyw yng Nghymru a bod Elli yn cael ei
haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.
Dyna’r gobaith ond rwy’n gwybod fod
yna brinder o lefydd ysgol i blant Cymry
Caerdydd!

Mae Elli, fy merch, yn dair blwydd oed,
felly does dim llawer o amser hamdden
ar gael i fi y dyddie yma ar ôl mynd i
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Lle ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?

Hysbysebwch yn

Cylchrediad eang yn y
ddinas a’r cylch
Ffôn: 029 20565658

ELIN SMITH, YR EGLWYS NEWYDD

Carwn ddymuno Hwyl yr Wyl a diolch
cynnes i’m holl ffrindiau a pherthnasau
yma yng Nghaerdydd a ledled Cymru.
Byddaf yn cyfrannu tuag at ‘Diabetes Cymru’
yn lle gwario ar gardiau.
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YSGOL
PLASMAWR
Taith Cynghorwyr Cam Cyntaf
i Western SuperMare
Cynghorwyr Cam Cyntaf (CCC) yw grŵp
ohonom ni disgyblion 13 – 15 mlwydd oed
sy’n helpu disgyblion sy’n cael trafferth yn
yr ysgol e.e. bwlian. Ym mis Tachwedd aeth
deuddeg ohonom ni’r cynghorwyr ar daith i
Western SuperMare i gynhadledd ipoweri
AntiBullying Conference For Young
People. Arhosom yno dros nos a chychwyn
nôl tuag adref y prynhawn canlynol.
Mae’r gynhadledd yma yn un blynyddol lle
mae cwmni ipoweri yn gwahodd ysgolion
dros y byd i ddod ynghyd i drafod sut i atal
bwlian. Ond doedd popeth ddim mor
ddifrifol  roedd y gynhadledd hefyd yn
cynnwys nifer o bethau ysgafnach, megis
perfformiadau cerddorol gan bobl a oedd
wedi cael eu bwlio yn y gorffennol. Yn fy
marn i y perfformiad gan grŵp o fechgyn o
Loegr oedd yr uchafbwynt. Wrth ddawnsio
fe lwyddodd y bechgyn ifanc hyn i
drosglwyddo hanes grŵp o blant oedd yn
cael eu bwlio gan fechgyn hŷn.
Dim ymweld â’r gynhadledd yn unig
wnaethom yn ystod y diwrnodau yn Western
SuperMare. Gyda chymorth merch o’r enw
Hannah roeddem wedi paratoi gweithdy er
mwyn addysgu pobl ifanc eraill am fwlio
rhywiol. Cawsom gyfle i berfformio sgets a
chreu sgwrs ddiddorol am y pwnc difrifol
hwn. Erbyn diwedd ein gweithdy roedd
pawb yn cydweithio’n frwd gyda’i gilydd.
Roedd amser hefyd i grwydro o amgylch y
siopau lleol ac i weld rhywfaint o’r dref.
Mae’r daith yma wedi ein helpu i
sylweddoli bod ysgolion yn cydweithio ar
gynlluniau sut i helpu atal bwlian ac roedd
e’n arbennig cael cyfle i rannu syniadau ag
eraill. Yn sicr fe ddysgom ni syniadau
newydd a byddwn yn defnyddio’r rhain wrth
gynghori disgyblion yn Ysgol Plasmawr.
Rydw i’n siŵr fod pob aelod o’r CCC yn
ddiolchgar i’r athrawon ddaeth gyda ni ar y
daith, ac i Hannah sydd wedi ein helpu i
ddatblygu sgiliau ac i sylweddoli bod
gwahanol fathau o fwlio yn digwydd yn yr
ysgol a sut mae delio â nhw. Rwy’n siŵr
bydd disgyblion Ysgol Plasmawr yn elwa’n
fawr o’n profiad ni ar y daith.
Sara Maredudd Jones, bl 9
Cystadleuaeth Future Chef
Llongyfarchiadau unwaith eto i Mathew
Hole o flwyddyn 10 ar ei lwyddiant yn ail
rownd cystadleuaeth coginio Future Chef
yng Ngholeg y Barri yn ddiweddar. Gwnaeth
yn arbennig o dda wrth ystyried mai dyma’r
tro cyntaf iddo weithio mewn cegin
ddiwydiannol. Derbyniodd dystysgrif gan
Ralph Pitts, trefnydd y gystadleuaeth yng
Nghymru, ac enillodd gyllyll cogydd, llyfr
coginio a ffedog arbennig. Mae Mathew
nawr yn gweithio gyda chogydd proffesiynol
ar gyfer y rownd nesaf sydd yn cael ei
gynnal ym mis Mawrth. Pob lwc i ti
Mathew!

Cynghorwyr Cam Cyntaf
Hanes ymweliad enillwyr y Gwobrau
Addysgu 2005 i Dde Affrica
Braint ac anrhydedd oedd cael mynd ar daith
addysgiadol i Dde Affrica ym mis Hydref.
Cefais gyfle i gasglu gwybodaeth am y
system addysg, i ymweld ag wyth ysgol
mewn gwahanol ardaloedd o gwmpas Dinas
Durban ac i ymweld â chlinigau HIV ac
Aids.
Roedd hi’n brofiad emosiynol a
bythgofiadwy i gael dysgu yn rhai o’r
ysgolion ac i ymweld â’r ardaloedd o’u
cwmpas. Roedd rhwng 50 a 100 o
ddisgyblion yn y mwyafrif o’r dosbarthiadau
a phrin iawn, iawn, oedd yr adnoddau. Er
mwyn cyrraedd yr ysgolion yn yr ardaloedd
gwledig roedd y disgyblion yn cerdded i
fyny at 10 km, llawer ohonynt heb frecwast.
Anghofiai fyth mo’r croeso arbennig y
cawsom ym mhob un ysgol, gweld yr holl
wynebau bach hynod o annwyl a sgwrsio
gyda phenaethiaid ac athrawon ysbrydoledig.
Roedd yr ysgolion yn Nhalaith Kwasuluntai
mor awyddus i lwyddo roedd ganddynt
gynlluniau datblygu ar gyfer yr ugain
mlynedd nesaf.
Roedd yn sioc i sylweddoli bod canran
mor uchel o’r plant ym mhob un o’r ysgolion
yn blant amddifaid a bod llawer ohonynt yn
gyfrifol am fagu teuluoedd cyfan tra bod
eraill yn gofalu am oedolion sâl a hyn
oherwydd effaith dinistriol yr afiechyd HIV
ac Aids ar eu cymunedau.
Diweddglo’r daith anhygoel yma oedd
ymweliad â’r Amgueddfa Apartheid yn
Johannesburg a’r siwrne fythgofiadwy o
gwmpas Soweta gyda’r cyfle i ymweld â
chyn gartref Nelson Mandella.
I gloi hoffwn ddyfynnu geiriau un o’r
Penaethiaid ysbrydoledig yn un o’r
ardaloedd mwyaf difreintiedig: “We don’t
complain about what we haven’t got, we
make the most of what we have”.
Mrs Meinir Rees,
Pennaeth Anghenion Arbennig

Plant bach un o ysgolion De Affrica

Sioe Ysgol Plamsawr
Ar nos Lun a nos Fawrth y 13eg a’r 14eg o
Dachwedd, fe drawsnewidiwyd neuadd
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn gartref i
hyd a lledrith tylwyth teg a Chorachod.
Perfformiad yr ysgol eleni oedd Breuddwyd
Noswyl Ifan, un o ddramâu mwyaf
poblogaidd Shakespeare. Ar y ddwy noson
roedd y llwyfan yn llawn goleuadau pert a
blodau o’r byd dychmygol Oberon a Titania,
sef brenin a brenhines y tylwyth teg. Roedd
y ddrama yn llwyddiant gyda chyfuniad o
hwyl a sbri y Meginwyr, dryswch cariad
Lysander, Demitrius, Hermia a Helena, ac
ochr ddrygionus coedwig y tylwyth teg.
Hoffwn ddiolch i bawb am gyfrannu at y
ddrama, ac i bawb ddaeth i gefnogi.
Eleri Middleton, bl 13

Y Meginwyr yn y sioe
Breuddwyd Noswyl Ifan
Gwasanaethau Sul Y Cofio yn Eglwysi
Crwys a Salem
Fel rhan o astudiaethau disgyblion Blwyddyn
9, Ysgol Plasmawr, ac fel rhan o gynllun
partneriaeth Comeniws y Gymuned
Ewropeaidd, cynhaliwyd dau wasanaeth yn
Eglwysi Crwys a Salem ym mis Tachwedd i
gofio colledion y rhyfel Byd Cyntaf ac i
weddïo am heddwch. Cymerwyd y
gwasanaethau gan flwyddyn naw, yn
gyfuniad o weddïau, darlleniadau o’r Beibl,
cerddi gan feirdd y rhyfel a gwaith ymchwil
unigol y myfyrwyr. Yn ystod y gwasanaeth
cyneuwyd canhwyllau i gofio am fechgyn a
laddwyd o’r Crwys ac o Salem, yn ogystal â
dioddefwyr rhyfel yn ein canrif ni. Roedd y
gwasanaethau yn fodd i ddisgyblion, oedd
wedi bod yn astudio y cyfnod i gymryd rhan
mewn gwasanaeth defosiynol i gofio am yr
unigolion a’r teuluoedd a effeithiwyd.
Cafwyd casgliad ar ddiwedd y gwasanaethau
i helpu bechgyn filwyr yn Uganda, drwy
waith Cymorth Cristnogol. Dyma’r elusen
mae Chweched Plasmawr wedi penderfynu
ei gefnogi eleni. Diolch yn fawr i’r
Parchedigion Glyn Tudwal Jones ac Evan
Morgan a chynulleidfaoedd y ddwy eglwys
am eu croeso a’u cefnogaeth i waith y plant.

Y Gwasanaeth yn Salem
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Ysgol Gyfun Plasmawr
(parhad)
Noson Elusen y Chweched
Codwyd £200 mewn noson Indiaidd
llwyddiannus yn y Bengal Brasserie,
Treganna gan ddisgyblion pwyllgor y
Chweched Plasmawr. Cafwyd pryd o fwyd
dau gwrs hynod o flasus gan y bwyty ac
ychwanegodd y diodydd oer at naws y
noson. Codwyd £50 mewn raffl gyda
gwobrau caredig gan Dominoes Pizza. Bydd
yr arian i gyd yn mynd tuag at elusen y
chweched, sef milwyr fechgyn yn Uganda.
Profwyd unwaith eto bod bwyd a chwmni da
yn medru codi arian a chalonnau.
Emyr John
Cystadleuaeth ddadlau
Ar Ddydd Mawrth, yr 21ain o Dachwedd, fe
enillodd yr ysgol rownd gyntaf cystadleuaeth
Youth Speaks a gynhaliwyd gan y Rotary yn
y Future Inn, Bae Caerdydd. Roedd yna
bedwar tîm yn cystadlu, tri o Ysgol
Plasmawr ac un o Ysgol Glantaf. Y
disgyblion cyntaf i ddadlau oedd Non
Humphries, Megan Jones ac Alys Perry o’r
ysgol hon. Roeddent yn dadlau ar y gosodiad
‘There should be a UK ban on abortions’.
Yna dadleuodd yr ail dîm , sef Hannah
Griffiths, Emyr Honeybun ac Owen
Derbyshire, ar y testun ‘Saddam Hussein
should not have been sentenced to death’.
Gosodiad trydydd tîm Plasmawr oedd
‘Terrorists should not be treated as prisoners
of war’. Yn dadlau o blaid y gosodiad roedd
Gareth Rosser, Geraint Herbert oedd yn
dadlau yn erbyn a Catrin Herbert oedd yn
cadeirio.
Ar ddiwedd yr holl ddadlau bu pawb yn
cymdeithasu’n llon, ond yn ysu i gael
gwybod pwy oedd am gipio’r wobr.
A’r canlyniad felly? Y tîm llwyddiannus
oedd tîm Gareth, Geraint a Catrin o Ysgol
Plasmawr. Yn ail daeth tîm Glantaf. Cawsom
ein diddanu gan bawb y noson hon a rhaid
diolch o galon i’r Clwb Rotary ac i’r Future
Inn am ein croesawu. Pob lwc i’r tîm
buddugol yn y rowndiau nesaf!
Gareth Rosser, bl 10
Sioe “Ghost in the attic”
Yn ddiweddar gwelsom ni flwyddyn 8
ddrama fer wych gan gwmni drama
Spectacle o’r enw “Ghost in the attic”.
Roedd y ddrama am ferch fach o’r enw Joan
a’i mam yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae
ei thad wedi mynd i ymladd yn y rhyfel ac
mae llawer o bobl, yn cynnwys Charlie y
plismon lleol yn credu ei fod wedi marw yn
Ffrainc ond mae’r fam yn gwybod yn well...
Yn y diwedd mae Joan yn darganfod mai yr
“ysbryd” yn ei atig go iawn yw ei thad a
oedd wedi rhedeg i ffwrdd o’r rhyfel. Mae’r
ddrama gyffrous hwn yn cyfleu stori ferch
fach yn ystod amser difrifol rhyfela ac
ambell i ddarn doniol gan y chwaraewr banjo
Charlie! Roedd y sioe yn un difyr ac roedd yr
actorion yn ei wneud e’n gredadwy iawn.
Siobhan Brennan, Anna Williams, bl 8
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Newyddion
Ysgol CoedyGof
Ar brynhawn Sul y 5ed o Dachwedd bu côr
Coed y Gof yn perfformio yng Nghymanfa
Ganu yr Henaduriaeth yn Salem, Canton.
Canodd y plant tri emyn mewn eitem ar
ddechrau’r gymanfa. Canodd y côr yn
swynol iawn a mwynhaodd pawb yn fawr.
Cafodd y plant ddanteithion pleserus iawn ar
ddiwedd yr oedfa. Diolch i’r ddwy Miss
Jones a’r Parchedig Evan Morgan.
Bu plant yr ysgol i gyd yn brysur iawn yn
bwyta ac yn yfed er mwyn casglu arian i
Blant Mewn Angen eleni. Gwerthodd
Cyngor yr ysgol pop a chacennau drwy
gydol yr wythnos ac fe gasglwyd £257.50 ar
gyfer yr achos. Aeth aelodau’r Cyngor â’r
arian at y BBC yn ystod y prynhawn. Da
iawn bob un.
Llongyfarchiadau i dîm nofio’r ysgol ar
ddod yn drydydd yng Ngala’r Urdd ym
Mhenarth. Da iawn bob un a diolch i Miss
Rogers am fynd a ni.

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

Cwrs Cerddorol
Fydd Cerdd Gymunedol Cymru yn rhedeg
cwrs hyfforddi ar gyfer tiwtoriaid
cerddoriaeth Gymraeg yng Nghaerdydd ar
Ragfyr y 11eg i'r l5fed 2006. Mae'r cwrs yn
rhad ac am ddim. Lluniwyd y cwrs i hybu’r
nifer o diwtoriaid sy’n gweithio trwy
gyfrwng y Gymraeg ac mi fydd yn delio a
materion sy'n codi wrth drafod cerddoriaeth
a'r iaith. Am wybodaeth bellach ac i
gofrestru cysylltwch â: Esyllt Williams,
Cerdd Gymunedol Cymru,
Uned 8, 24 Heol Norbury, Tyllgoed,
Caerdydd. CF5 3AU. 029 20838060
ciwdod@communitymusicwales.org.uk

Ar gyfer y Nadolig:

Dylan Jones

Crap ar Farddoni

Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.

Catrin Dafydd, Eurig
Salisbury, Aneirin Caradog,
Iwan Rhys, Hywel Griffiths
£5

Goreuon Caryl
Trefniant Piano/gitar
Geraint Cynan o 17 o
ganeuon poblogaidd
Carry Parry Jones
£14.90
Carreg Gwalch
01492 642031

Ffôn cartref : 20512567
Symudol : 07890134514

Y DINESYDD RHAGFYR 2006

6

YN DATHLU
ETIFEDDIAETH Y
GYMRAEG
Cychwynnwyd ar broject treftadaeth
Mentrau Iaith Morgannwg ym mis
Mawrth 2005 am gyfnod o ddwy flynedd
gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth
ymysg cymunedau sy’n rhan o’r hen sir
Forgannwg o dreftadaeth yr ardaloedd
hyn. Rhydd y prosiect gyfle arbennig i
archwilio a recordio hanes yr iaith ar
draws Morgannwg ac mae’r cyfan wedi
bod yn bosib o ganlyniad i grant caredig o
£50,000 trwy law Cronfa Treftadaeth y
Loteri.
Os oes diddordeb gan unrhyw fudiad
mae’n bosib trefnu i’r arddangosfa
ymweld ag ardal o fewn dalgylch y
prosiect er mwyn codi ymwybyddiaeth
o’r hyn sydd wedi’i gyflawni. Cysylltwch
â Swyddog Maes y prosiect ar 01792
460906
neu
e
bostiwch
geraint@menterabertawe.org.
Erbyn hyn gyda phum mis yn unig yn
weddill o’r prosiect, mae’n werth chweil
bwrw golwg dros yr hyn sydd wedi’i
gyflawni a phwyso a mesur beth sydd ar
ôl i’w gwblhau.
Wrth gloriannu mae’n bwysig nodi fod
y prosiect o’r cychwyn cyntaf wedi ceisio
cynnwys rhychwant eang o bobl o ran
cefndir iaith, ystod oed a diddordebau
amrywiol. Yn ogystal pleser yw nodi fod
ymateb pawb sydd wedi ymwneud â’r
prosiect hyd yn hyn wedi bod yn heintus
o frwdfrydig. Mae hyn yn arbennig o wir
am Eleri Wyn Griffiths, y Swyddog Maes
gwreiddiol sydd bellach wedi symud i
Gaerdydd i weithio fel swyddog
ieuenctid. Gwnaeth Eleri gyfraniad
amhrisiadwy i lwyddiant y prosiect hyd
yn hyn. Gallwch fwynhau cynnyrch
amrywiol y prosiect hyd yn hyn trwy
ymweld
â’r
safle
we
ar
www.morgannwg.org
Caerdydd
Swmp a sylwedd y prosiect oedd cyfweld
ag aelodau Aelwyd Hamdden (grŵp sy’n
cwrdd bob yn ail wythnos ar brynhawn
Mercher yng Nghapel Minny Street)
Caerdydd gan gofnodi eu hatgofion wrth
iddyn nhw dyfu gyda’r iaith a’u profiadau
o gymdeithasu a byw trwy gyfrwng y
Gymraeg yn y ddinas dros yr hanner
canrif ddiwethaf. Datblygwyd hefyd
portffolio o luniau personol fel cofnod i
gydfynd â’r straeon yn ogystal â fideo
Côr Hamdden yn ymarfer. Dangoswyd
ffrwyth llafur y cyfranwyr ar faes yr
Eisteddfod yn ystod mis Awst a’r gobaith
yw trefnu digwyddiad yng Nghaerdydd
yn y dyfodol er mwyn i bob un o’r
aelodau fwynhau’r profiad.

Cinio Carnhuanawc

Côr Aelwyd Hamdden

Mari Lwyd
Cwmni Dawns Werin Caerdydd

Diolch yn arbennig i’r canlynol am eu
parodrwydd i gyfrannu a’u diffuantrwydd
wrth rannu o’u profiadau personol, Mefus
Evans, Gwilym Roberts, Gwenda a Rhys
Morgan, Eilonwy Jones, Dorinos Thomas
a Catherine Thomas. Os ydych yn
dymuno gwybod mwy am y prosiect
cysylltwch â Sian ar 02920565658
Y Fro
Mae gan bob gwlad a chenedl
draddodiadau sy’n werth eu harddel ac yn
bendant mae’r Fari Lwyd yn un o’n
harferion enwoca’ ni fel Cymry adeg yr
Hen Galan. Dewisodd Y Fro’r arferiad fel
ffocws ar gyfer y prosiect trwy gynnal
noson o ddawnsio gwerin a chriw’r Fari’n
bresennol i godi ymwybyddiaeth ymysg
dysgwyr Cymraeg yr ardal. Cafwyd
noson hynod lwyddiannus a phawb yn
ymuno’n ddiffwdan yn yr hwyl. Bellach y
bwriad yw trefnu gweithdy yn
gysylltiedig ag un o Sadyrnau Siarad lleol
ac unwaith bydd y trefniadau yn eu lle
cewch wybod mewn da bryd ynghylch y
syniadau sydd dan ystyriaeth. Diolch o
galon i griw Y Fari Lwyd ac i Jac y Do
am gynnal y noson. Os oes unrhyw un â
gwybodaeth am Y Fari Lwyd yn mynd o
gwmpas ardal y Fro 'slawer dydd neu yn
medru cyfrannu tuag at y prosiect, yna
croeso i chi gysylltu â Nerys yn
swyddfa’r Fenter yn Ysgol y Fro ar 01446
720600.

Daeth dros ddeugain o
bobl i wrando ar Beti
George yn ein hannerch
yng nghinio blynyddol
Car nhuanawc nos
Wener y 10ed o
Dachwedd. Siarad am ei
'phobl' wnaeth Beti, a
chawsom wrando ar
bytiau difyr o Gymraeg
dafodieithol rymus rhai fel Dai Jones a
sylwadau personoliaethau mwy cymhleth fel
R.S. Thomas. Mae ei diddordeb mewn pobl
yn amlwg yn ei rhaglen yn y modd y mae’n
cwestiynu’n gynnil a threiddgar ei gwesteion
sydd yn ei gwneud hi'n bosibl i ni'r
gwrandawyr deimlo ein bod yn dod i'w
hadnabod. Cafwyd cystadleuaeth lymrig yn
ystod y ciniawa a beirniadaeth eisteddfodol
ddifyr a theg gan Parch. Gwyn ap Gwilym a
ddyfarnodd lymric Nans Couch yn fuddugol.
Wrth wrando ar 'Beti a'i Phobol'
Mi gefais i syniad dymunol;
Pe bai Thomas yn fyw
Augusta a'i chriw
Fe fyddai yn seiat ragorol.
Eisteddfod Cwm Du
Ddechrau Tachwedd, aeth wyth ohonom o
Gymdeithas Carnhuanawc i eisteddfod
Llanfihangel Cwmdu sy'n cael ei chynnal yn
neuadd y pentref. (Yn eglwys y pentref hwn
ym Mhowys y bu Carnhuanawc yn
Rheithor.) Bob blwyddyn mae'r gymdeithas
yn cynnig gwobr i'r traethawd buddugol ar
unrhyw agwedd ar hanes Cymru ac eleni eto
cafwyd enillydd. Bu un ohonom hefyd yn
ddigon dewr i gystadlu ar yr emyn a'r gan
werin ond ddaeth dim gwobr yn ôl i
Gaerdydd eleni er i'r cystadleuydd gael ei
annog i ddal ati! Braf hefyd oedd clywed
cymaint o Gymraeg yn yr eisteddfod fach
wledig hon.
Catherine Jobbins

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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Cadeirydd newydd i
Fenter Caerdydd

www.mentercaerdydd.org
029 20565658
Gwyl Aeaf Caerdydd
Unwaith eto eleni, bydd Menter Caerdydd yn
cynnal nosweithiau o ganu carolau Cymraeg
yng Ngwyl Aeaf Caerdydd. Fe fydd y corau
yn canu rhwng 7yh a 9yh ger yr iâ. Dewch
draw i fwynhau’r awyrgylch Nadoligaidd!!
Dyma’r dyddiadau:
Nos Iau, Rhagfyr y 7fed
Côr y Gleision
Nos Fercher, Rhagfyr y 13eg Côr n’ wal
Nos Iau, Rhagfyr y 14eg
Côr CF1
Nos Lun, Rhagfyr y 18fed
Côr Canna

Etholwyd Penri Williams o Bentyrch
yn Gadeirydd Newydd Menter
Caerdydd yn y Cyfarfod Blynyddol
fis Tachwedd. Mae Penri’n cymryd
yr awenau oddi wrth Gwen Awbrey,
sydd wedi bod yn Gadeirydd ers tair
blynedd. Yn ogystal â Chadeirydd
newydd, etholwyd Siôn Williams yn
Drysorydd a Rhun Jones yn
Ysgrifennydd. Diolch o galon i
Gwen ac i Ceri Morgan, y cyn
drysorydd, am eu gwaith dros y
blynyddoedd diwethaf a phob hwyl
i’r criw newydd wrth y llyw! Croeso
hefyd i Aled Walters, sydd wedi
ymuno â’r Pwyllgor Rheoli.

Penri Williams, Siân Lewis a Gwen Awbrey
yn y Cyfarfod Blynyddol

Cwis Cymraeg

PANTO – PWYLL PIA’I
Mae’r Fenter wedi bod yn cydweithio gyda
Chwmni MEGA dros yr wythnosau diwethaf
i sicrhau bod Panto blynyddol y cwmni yn
dod i Gaerdydd eleni. Yn ffodus, rydym
wedi medru sicrhau un perfformiad yn unig
yn Theatr y Sherman, Nos Sadwrn, Ionawr
13 am 7.30yh. I sicrhau tocynnau cysylltwch
â Swyddfa Docynnau’r Sherman ar 20
646900 neu am fanylion pellach ffoniwch
swyddfa’r Fenter.
Dathlu Santes Dwynwen
Mae trefniadau ar y gweill ar gyfer
dathliadau Santes Dwynwen ar 25 Ionawr yn
y flwyddyn newydd. Ewch i wefan y Fenter
fis Ionawr i weld beth sy’n mynd ymlaen!

Nos Sul, Rhagfyr 17
Y Mochyn Du
8.00yh
£2 y person

Raffl Nadolig!!
Elw i elusen ap-el

Prynu arlein a chefnogi’r Fenter
Gallwch gefnogi’r Fenter dwy wneud eich
siopa Nadolig arlein yn

www.buy.at/mentercaerdydd
Dewis eang o Amazon, M&S, Littlewoods
a gwasanaethau eraill.

Mae hi’n gallu bwrw glaw yng Nghwmderi! Taith Menter Caerdydd o amgylch stiwdio
Pobol y Cwm yn ddiweddar. Bydd taith arall yn y flwyddyn newydd.

Fforwm Iaith Caerdydd
Cynhelir cyfarfod y Fforwm ar Ionawr y
30ain yn Churchills Llandaf am 10yb. Cyfle
i bartneriaid Cymraeg y Ddinas drafod
datblygiadau posib a syniadau sut i
gydweithio. Os hoffech fod yn rhan o’r
fforwm, cysylltwch â Siân Lewis yn
swyddfa’r Fenter.
Hwyl Hanner Tymor
Bu cannoedd o blant cynradd a meithrin yn
mwynhau gweithgareddau'r Fenter dros
Hanner Tymor. Daeth Heather Jones i roi
sesiwn canu i blant cynllun Treganna ac yn y
llun mae Sali Mali yn diddanu plant yn Miri
Meithrin yn Channel View, Grangetown. Am
fwy o wybodaeth am weithgareddau meithrin
neu Gynlluniau Gofal y Fenter, cysylltwch â
Rachael Evans yn y swyddfa.
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Newyddion o’r Eglwysi
Undodiaid Caerdydd
Sefydlwyd achos Undodaidd yng
Nghaerdydd yn 1880 ac agorwyd Eglwys
West Grove yn 1887. Newyddddyfodiaid i
Gaerdydd fu’n bennaf cyfrifol am sefydlu a
chynnal yr achos yno. Ac er mai Cymro
Cymraeg (y Parchedig Ddr Jenkin Lloyd
Jones o Chicago) a oedd wedi llunio’r
Gwasanaeth Ymgysegru a ddefnyddiwyd
yno ar Awst 3ydd 1887, eglwys uniaith
Saesneg oedd West Grove o’r cychwyn
cyntaf
Yn ystod y 1950au, a’r diweddar
Barchedig D. Roy John â gofal yr eglwys,
dechreuwyd cynnal gwasanaethau Cymraeg
misol – arferiad sydd wedi dal ei dir hyd
heddiw, dan law’r diweddar Barchedig T.J.
Jones am gyfnod yn y chwe degau a’i ddilyn
gan y Parchedig Eric Jones a fu wrth y llyw
am ryw bymtheg mlynedd ar hugain hyd at ei
ymddeoliad yn ddiweddar. Y llynedd,
oherwydd amgylchiadau anorchfygol bu raid
gwerthu Eglwys West Grove a chwilio am
safle newydd a fyddai’n fwy cydnaws â
gofynion a natur y gynulleidfa.
Ar hyn o bryd cynhelir y cwrdd Cymraeg
yn Nhŷ Cwrdd y Cyfeillion, (Heol Siarl) ar
yr ail Sul ym mhob mis am 3.15 o’r gloch.
Ym misoedd yr haf, cynhelir gwasanaethau
yng Nghapel Penrhiw (Amgueddfa Werin
Cymru).
Capel Undodaidd o ardal Castell Newydd
Emlyn yw Penrhiw. Erbyn hyn y mae
enwadau eraill heblaw’r Undodiaid yn
cynnal gwasanaethau achlysurol ynddo yn
Sain Ffagan. Cafwyd cyrddau arbennig eleni
i’n hatgoffa mai hanner canrif union yn ôl
(yn 1956) y bu’r seremoni agor Penrhiw ar
dir yr Amgueddfa.
Adeg symud y capel i Benrhiw, canai
bardd lleol:
‘Ail hoeliwch ei drawstiau cedyrn,
Ail godwch ei furiau plaen;
Ond byth nid adferir yr angerdd
A’r sêl a fu ynddo o’r blaen’
Tybed?

Minny Street, Caerdydd

Salem, Treganna

Genedigaethau
Llongyfarchwn a dymunwn yn dda i nifer o
deuluoedd yr Eglwys sydd wedi croesawu
aelodau newydd yn ystod y mis diwethaf:
Lili a William, efeilliaid bach i Helen a John
yn Llundain ac wyrion i Dilys Smith;
Alys Edwards, merch i Siân a Marc
(Llandaf) a chwaer fach i Jac, Rhys a
Gruffydd, ac wyres i Elisabeth a Meirion
Edwards;
Gethin Edward Harries, mab i Geraint a
Claire yn Llundain ac ŵyr i Margaret a Justin
Harries;
Cian Siôn Harold, mab i Sioned a Gordon
(Rhiwbeina) ac ŵyr i Alun Guy.

Bedyddiadau
Llongyfarchiadau i’r teuluoedd oedd yn
dathlu achlysur bedydd yn ystod y mis.
Bedyddiwyd Gwenllian, merch Rhys a
Rachel Boore ar Dachwedd y pumed, a Holly
a Lili, plant Jonathan a Meinir Nefydd ar y
19eg o Dachwedd.
Dymuniadau gorau
iddynt a’u teuluoedd.

Aelodau Newydd
Mewn gwasanaeth arbennig fore Sul,
Tachwedd 4ydd, derbyniwyd tri o bobl ifanc
yr Eglwys yn gyflawn aelodau. Croesawn yn
gynnes iawn Rebeca Pennar (Penylan),
Sioned Treharne (Parc y Rhath) a Geraint
Williams (Yr Eglwys Newydd).

Clwb Brecwast
Cyfarfu’r Clwb Brecwast am y tro cyntaf
ganol y mis, ar gyfer mamau/tadau â phlant
ifanc iawn, yn Ystafell Edwin.
Bu’n
llwyddiant mawr wrth i tua 15 o famau ddod
at ei gilydd i gymdeithasu fore Mercher, wrth
i’r plant chwarae. Bydd y clwb yn parhau i
gyfarfod bob pythefnos am 9.45.

Y Gymdeithas
Mae cyfarfodydd y Gymdeithas yn parhau
am yn ail wythnos. Diwedd mis Hydref
daeth y Dr Richard Elfyn Jones atom i sôn
am gyfansoddwyr yn y ganrif newydd.
Bythefnos yn ddiweddarach, cafwyd noson
arbennig o ddifyr wrth i dîm y merched,
Elinor Patchell, Hannah Roberts a Non
Roberts, herio a cheisio “blyffio” tîm y
bechgyn, Andrew Bartholomew, Zac Davies
ac Alun Evans. Rhyw ffordd neu’i gilydd
llwyddodd Hywel Gwynfryn gadw trefn ar y
cyfan wrth i’r ddau dîm gyflwyno diffiniadau
ac esboniadau ar wahanol eiriau – gyda’r
tasgau oll wedi ei llunio gan Glyn Jones. Y
bechgyn a orfu!

Clwb Llyfrau
Cyfarfu’r clwb ar y 8fed o Dachwedd i
drafod The Flood gan Ian Rankin.

Adeiladu Lloches
Bu 14 o ieuenctid yr Eglwys yn treulio dros
nos yn y Festri penwythnos gyntaf mis
Tachwedd. Ychydig o gysgu a fu, ond fel
rhan o’r gweithgarwch a luniwyd gan y
Gweinidog i dynnu sylw at bwysigrwydd
dŵr glân a chysgod, bu gemau cario dŵr ac
adeiladu dwy loches allan o focsys cardbord,
ffyn bambŵ a chortyn  un gan y merched ac
un gan y bechgyn. Dyfarnwyd y wobr am yr
adeilad gorau i’r bechgyn, ond heb unrhyw
amheuaeth gwobr y cartref mwyaf cysurus
i’r merched! Mae rhai o’n pobl ifanc eisoes
wedi bod yn cynorthwyo aelodau Minny
Street gyda the i’r digartref.

Taith i Gaerfaddon
Roedd y daith i Gaerfaddon yn llwyddiannus
ar y 18fed o Dachwedd. Daeth pawb yn ôl a
bagiau o anrhegion, ac fe gyfrannwyd yr un
pryd tuag at gronfa’r estyniad.

Cyfarfodydd Eraill
Ynghyd â’r digwyddiadau penodol hyn a’r
cyfarfodydd ar y Sul, mae cyfarfodydd
Emaus, yr oedfa amgen fisol Te Deum, Ffilm
ac Ati ynghyd â’r Cwrdd Paratoad a’r Ysgol
Sul i Oedolion yn foddion bendith i’n
haelodau; diolch i Owain Llŷr am ei holl
weithgarwch a threfniadau.

Capel West Grove

Y Gadwyn (Cymdeithas yr Eglwys)
Aeth criw i weld Branwen a berfformiwyd
gan Theatr Gogledd Cymru ar y 14eg o
Dachwedd, gan fwynhau’r perfformiad yng
Nghanolfan y Mileniwm.

Ocsiwn Addewidion
Cafwyd ocsiwn addewidion hynod o
lwyddiannus ar y 10fed o Dachwedd, o dan
arweiniad Arfon Haines Davies i godi arian
tuag at yr estyniad.
Bu’n aruthrol o
lwyddiannus wrth i ni lwyddo i godi £2,500.
Ysgubol!
Cafwyd noson gymdeithasol
hwyliog, ac fe aeth pawb adre wedi prynu
addewidion gwerthfawr! Diolch yn arbennig
i gnewyllyn a weithiodd yn galed er mwyn
sicrhau llwyddiant y noson, ac i Arfon am
arwain.

Noson Nawdd Clwb y Bobl ifanc
Arhosodd llu o bobl ifanc dros nos yn Salem
gan chwarae ping pong yn ddyfal i godi arian
tuag at Apel ac apêl yr estyniad. Diolch i
bawb a gyfrannodd yn hael ac i Evan ac
eraill am aros gyda’r bobl ifanc drwy’r nos.
Gwasanaethau’r Nadolig
Croeso cynnes i chi ymuno â ni dros yr ŵyl
yn ein hoedfaon. Dyma fydd patrwm y
gwasanaethau:
17 Rhagfyr
10.30 y bore  Gwasanaeth Nadolig yr ysgol
Sul
6.00 yr hwyr – Gwasanaeth y Goleuni
Gwasanaethau Noswyl Nadolig 
10.30 y bore a 11.30 yr hwyr
Bore Nadolig
9.00 y bore – Oedfa deuluol anffurfiol
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Ebeneser, Heol Siarl

Tabernacl, Yr Ais

Bethel, Rhiwbeina

Ffair Cymorth Cristnogol
Ar fore Sadwrn 11eg Tachwedd cynhaliwyd
Ffair yn Ebeneser. Eglwysi Cymraeg y
Ddinas oedd yn gyfrifol am y stondinau
amrywiol. Daeth tyrfa ynghyd i gefnogi’r
fenter. Paratowyd coffi a chacennau blasus
gan chwiorydd Ebeneser. Am 11 o’r gloch
cawsom ddwy funud o ddistawrwydd er cof
am y miliynau o filwyr a phobl gyffredin a
laddwyd o ganlyniad i ryfeloedd.
Sefydlwyd Cymorth Cristnogol ar yr
egwyddor bod unrhyw aelod o’r hil ddynol
sydd mewn angen yn hawlio ein cymorth a’n
gwasanaeth. Enghraifft o hyn yw’r cyfraniad
mae’r mudiad wedi’i chyflawni yn
Bangladesh. Yno mae angen canolfannau
iechyd, bwyd, had ac anifeiliaid.
Braint yw cydweithio fel capeli i godi
arian i gefnogi gwaith Cymorth Cristnogol.
Diolch i’r trefnwyr a’r gweithwyr am sicrhau
llwyddiant. Mae’r swm a godwyd oddeutu
£1550

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Ceryth ac Amy Williams,
ar enedigaeth Arwen Hedd, chwaer fach i
Gruffydd ac wyres i Marian ac Arfon
Williams.
Hefyd bydd cyfeillion Dafydd a Gwenda
Walters yn falch o glywed eu bod wedi
croesawu wyres newydd i’w haelwyd.

Cyflwynwyd tysteb i Mr Howel James wedi
iddo gwblhau cyfnod o ddeunaw mlynedd ar
hugain yn goflau am arian yr eglwys.
Diolchwyd i Howel am ei ymroddiad i’r
gwaith dros yr holl flynyddoedd gan y
Gweinidog, y Parchedig T. Evan Morgan, a
dymunwyd yn dda iddo ef a’i briod Iola yn y
dyfodol. Dymunwyd yn dda hefyd i’r
trysorydd newydd, Mr Tom Smith.

Y Gymdeithas
Aeth criw da i weld sioe gerdd Mal Pope,
Amazing Grace, yng Nghanolfan y
Mileniwm ar nos Fawrth 14eg Tachwedd.
Hanes y diwygiwr Evan Roberts oedd testun
y sioe. Yn un o deulu o lowyr, daeth Evan
Roberts yn eicon yn hanes Cymru’r cyfnod,
ac yn arbennig felly yn niwygiad 1904.
Roedd y perfformiadau yn wych gydag
unawdwyr gwych a chanu angerddol. Roedd
Mal Pope wedi llwyddo i ddod â’r digri i’r
stori hefyd, gyda’r gwahanol ffyrdd y gellir
ynganu ‘ough’ yn Saesneg, gan mai
Loughor, neu Llwchwr wrth gwrs, oedd
cartref Evan Roberts. Roedd pawb wedi
mwynhau y wledd o sioe.

Taith i’r India.
Teithiodd Siân E.Thomas i’r India ddiwedd
mis Hydref fel rhan o dim hyfforddi
Cymorth Cyntaf Cymdeithas Sant Ioan.
Bydd yn gweithio gyda Gweithwyr Gofal
Iechyd Llechweddau Tibet sydd wedi eu
hamddifadu o wasanaeth ambiwlans, ac i
ddatblygu cyfarwyddo proses o ymestyn
hyfforddiant i gefn gwlad.

Colli aelod
Ar Dachwedd 15fed, yn 93 mlwydd oed bu
farw un o aelodau hynaf Ebeneser, sef Dave
Price. Dinas Powys.
Gwr annwyl y
diweddar Elsie a thad a thadyngnghyfraith
ffyddlon i Gill a Gethin Lewis. Roedd yn
falch iawn o’i wyrion ac wyresau, Bethan,
Rhodri ac Aled; ac yn arbennig o falch o’i
orwyrion, Wil a Cian. Bu ef a’i ddiweddar
wraig Elsie yn ffyddlon a gweithgar ar hyd y
blynyddoedd. Diolch amdano. Estynnwn
gydymdeimlad dwys i’w deulu yn eu colled.
Cymeriadau
Beth sydd yn gyffredin rhwng Ronaldinio,
Catherine Jenkins, hipi a Mari Jones? Wel,
roeddent i gyd yn bresennol yng Nghwrdd
Plant Ebeneser ar fore Sul 12fed Tachwedd.
Gofynnwyd i’r plant ddod i’r oedfa mewn
gwisg ffansi neu fel cymeriad arbennig.
Daeth criw da ohonynt ynghyd a chafwyd
miloedd o hwyl yn eu cwmni. Cyfeiriodd y
gweinidog at ddau gymeriad yn ystod yr
oedfa sef Moses a Betsi Cadwaladr y nyrs yn
rhyfel y Crimea. Y mae llun ohoni yn
Ysbyty’r Brifysgol, Caerdydd. Yr oedd y
plant i gyd wedi ceisio bod yn debyg i rywun
ac felly y mae Cristnogion yn ceisio bod yn
debyg i Iesu Grist.

Priodas.
Gwelwyd llun y Tabernacl yn y wasg
Gymreig ar achlysur priodas Gwenllïan
Lansdown, cynghorydd yn y ddinas gyda’i
dyweddi Teodros Seyoum, gŵr amlieithog o
Ethiopia. Llongyfarchiadau cynnes iawn i’r
ddau..
Dymunwn yn dda i Becca ac Adrian
Morgan ar eu priodas yn y Tabernacl. Daw
Becca, sy’n cael ei hyfforddi i fod yn
athrawes, o Bontarddulais, ac Adrian, sy’n
gweithio fel ymchwilydd i Blaid Cymru yn y
Cynulliad, o Geredigion.

Pregethwr newydd y ein plith.
Gwyddom fod Mererid Jenkins wedi bod yn
cynnal oedfaon yn ei mam eglwys, a phan
ddaeth y cyfle iddi arwain oedfa yn y
Tabernacl roedd y gynulleidfa yn hynod
werthfawrogol o’i gwasanaeth. Roedd yn
byrlymu o argyhoeddiad ac yn hynod
effeithiol wrth ei gwaith.
Ymweliad o’r Rhos.
Daeth Cantorion y Rhos i Gaerdydd am
benwythnos, a thrwy gysylltiad dwy o
aelodau’r eglwys gwahoddwyd hwy i
gyfrannu eitemau cerddorol yn yr oedfa ar
fore Sul cyntaf Hydref. Roeddent yn amlwg
yn gôr disgybledig ac yn falch o’r cyfle i
gyfrannu i’r oedfa.
Cymdeithas Nos Fawrth
Bu’r arlwy yn amrywiol a helaeth, ac eisoes
mwyhawyd cyflwyniad gan Brian Davies a’i
waith arlunio a thrafodaeth gan Manon Rhys
ar ei nofel am fywyd y Rhondda. Cafwyd
noson hwylus o dan arweiniad Wyn Lloyd
yn gwerthfawrogi pedwar o brif unawdwyr
Cymry dros y ganrif ddiwethaf. ac yna
wythnos yn ddiweddararach, difyrwyd ni gan
Hannah Thomas wrth iddi sôn am ei gwaith
fel Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus S4C
Cymorth i Romania.
Diolch i bawb a gyfrannodd ddefnyddiau i
Romania fis Hydref. Casglwyd £75 i dalu
am Feiblau i blant hefyd.

Llongyfarchiadau i Dewi, mab Dennis a
Gwenda Francis, Rhiwbeina a briododd
Erica Baron o Dallas, Texas, yn Rhode
Island, U.D.A. yn ddiweddar. Bydd y ddau
yn ymgartrefu yn Dallas yn y flwyddyn
newydd.

Mr Howel James, Mrs Iola James
a’r Parch T Evan Morgan

Eglwys y Crwys
Y Gymdeithas
Nos Wener 27 Hydref cafodd aelodau y
Gymdeithas noson ddifyr o ‘Bawb a’i Farn’
o dan gadeiryddiaeth John Rowlands.
Aelodau y panel oedd Rhian JonesWilliams,
Lona Roberts, Hywel James a Gerwyn
Llywelyn. Cafwyd noson werthfawr gyda’r
cwestiynau yn amrywio rhwng y perygl o or
gynhesu’r bydysawd i’r arfer o addurno’r
corff gyda thatŵs.
Priodas
Llongyfarchiadau i Nia Davies ar ei phriodas
â Matthew Pope yn Eglwys y Crwys ar fore
Sadwrn 21 Hydref. Bydd y ddau yn gwneud
eu cartre yng Nghyncoed a dymunwn yn dda
iawn i’r ddau ohonynt.
Cylch Merched
Nos Lun 6 Tachwedd cafodd aelodau y
Grŵp Merched gyfle i wrando ar Mr Elwyn
Moseley yn olrhain ei brofiadau fel
ombwdsman. Cyflwynwyd y rhannau
arweiniol gan Ann LloydJones a thalwyd
gair o ddiolch gan Eleri Bines.
Y Panto
Perfformir y Panto Delfila a’r Cwangosiaid
ar Nos Fercher 24 Ionawr, Nos Iau 25
Ionawr a Nos Sadwrn 27 Ionawr. Sicrhewch
eich tocynnau mewn da bryd.
Parhad ar dudalen 10
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Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg
12+
Mae wedi bod yn ddechrau prysur iawn i
dymor newydd blynyddoedd 12 a 13. Eisoes
cynhaliwyd nifer o weithgareddau i hybu
gwaith tîm, a gwaith yn y gymuned. Manylir
isod ar rai ohonynt:
Dadleuwr brwd Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg yn cael cyfle i ddatblygu eu
doniau yng Nghwrs Dadlau CEWC
Ar y pymthegfed o Fedi mynychwyd Cwrs
Dadlau a gynhaliwyd yn Athrofa Abertawe
gan bedwar o ddisgyblion ein chweched
dosbarth newyddanedig. Aeth Ben
WhitmarshKnight, Elena Cresci, Elin Jones
a Laura Best ar y cwrs i allu datblygu eu
doniau dadlau ymysg ysgolion eraill De
Cymru.
Wedi cyflwyniad byr i'r cwrs, cafwyd
profiad arbennig o fod yn rhan o ddadl safon
byd, yn cael ei ddadlau gan gyn
gystadleuwyr Ffeinal y Byd. Dyma beth
oedd cyfle gwych. Dadansoddwyd y sgiliau
angenrheidiol ar gyfer dadl lwyddiannus a
hefyd beth oedd cryfderau a gwendidau'r
ddadl.

Eglwys y Crwys
(parhad)
Y Gorlan
Prynhawn dydd Mercher 1 Tachwedd daeth
Mari William atom i drin a thrafod ychydig o
greiriau syml y bu’n eu casglu dros y
blynyddoedd. Perthyn i’r werin bobl oedd
llawer o’r rhain ac yn eu cartrefi y’u gwelid.
Yn eu plith roedd lluniau wedi eu creu allan
o bapur arian a phacedi sigarennau, sampleri,
a thystysgrifau yn gysylltiedig â’r diwygiad
a’r mudiad dirwest. Llywyddwyd
gweithgareddau’r prynhawn gan Nesta
Davies. Pythefnos yn ddiweddarach Beryl
Hall oedd ein gwraig wad ac aeth Beryl a ni i
fro ei mebyd yn Rhos. Yno cawsom ein
harwain ar hyd llwybrau cerdd gan
ganolbwyntio ar rai o’r cyfansoddwyr a
gyfrannodd tuag at ganiadaeth y cysegr yng
Nghymru. Yn ei sgwrs cyfeiriodd ar Richard
Mills, Caradog Roberts, John Owen James,
John Hughes a’i frawd Arwel Hughes.
Cafwyd cyfraniad yn y cyfarfod gan Glenys
Roberts a Delwyn Tibbott.
Yr Ysgol Sul
Dydd Sul 19 Tachwedd cafodd aelodau
hynaf yr Ysgol Sul gyfle i gofio am y
bechgyn a gollwyd yn y ddau Ryfel Byd yn
ystod yr ugeinfed ganrif mewn gwasanaeth a
gynlluniwyd gan Mathew Evans a’r
Gweinidog, Y Parch Glyn Tudwal Jones.
Cynrychiolwyd aberth y bechgyn oll drwy ail
greu seremoni y Gadair Ddu. Rhoddwyd
golau canhwyllau ar y fedyddfa fel arwydd o
obaith, heddwch a chariad, cyn bedyddio
Brychain mab bychan Esyllt a Gareth
Williams, brawd bach i Llew a Gwenno.

Cyngerdd
yn rhoi hwb
i Bwyllgor
Apêl

Yn sesiwn y prynhawn rhannwyd y plant i
grwpiau gwahanol gyda'r dasg o drafod
materion cyfoes gan ddefnyddio'r sgiliau a
drafodwyd yn y bore. Y ddau bwnc llosg
oedd, "A ddylid cael gwared a gwaith cwrs?"
ac "A ddylai fod
gan blant o dan ddeunaw oed yr hawl i
bleidleisio?". Wedi sesiwn o fapio a rhannu
syniadau daeth hi'n bryd cyflwyno'r farn.
Gwelwyd dadlau brwd a chryf, ac nid oedd
pawb wastad yn cytuno. Gwelwyd elfennau
o ddadl lwyddiannus ac roedd y cyfan yn
brofiad gwerthfawr.
Rwy'n siŵr fod y diwrnod wedi bod o fudd
ac o werth mawr i ddyfodol dadlau y
disgyblion. Bydd yn sicr yn help llaw yn y
Gystadleuaeth Ddadlau Genedlaethol sydd ar
drothwy'r drws. Pob lwc i chi gyd!
Elin Jones Blwyddyn 12
Cynllun Darllen Rhwng Ysgol Bro
Morgannwg a Gwaun Y Nant
Ar fore dydd Iau y deuddegfed o Hydref,
aeth 7 o ddisgyblion blwyddyn 12 gyda Mrs
Dillon i Ysgol Gwaun Y Nant er mwyn
cwrdd â'r disgyblion o flynyddoedd 4, 5 a 6,
er mwyn helpu gyda'r cynllun darllen. Roedd
y plant i gyd yn gyffrous tu hwnt, ac mi
roedd e yn ddechreuad da i'r bartneriaeth
rhwng y ddwy ysgol.
Marged Hall a Tomos Rogers Blwyddyn 12
Diwrnod Gweithio Fel Tîm
Daeth Richard Hamilton, Swyddog Addysg
Awyr Agored, i'r ysgol i ddatblygu ein
sgiliau cydweithio. Daeth criw o Goleg
Iwerydd gydag ef i gynnal diwrnod hwylus a
phrofodd yn fuddiol i ddisgyblion blwyddyn
12.
Ffurfiwyd grwpiau o 710 o bobl ar hap,
gyda'r bwriad o gymysgu'r flwyddyn a
chryfhau perthynas gydag aelodau arall y
flwyddyn.
Gosodwyd tasgau ar hyd y diwrnod 
adeiladu eliffantod allan o bapur, dal tray o
ddŵr uwch ein pennau gyda'n traed, adeiladu
twr uchel, croesi `afon asid' a dod yn rhydd o
raffau oedd wedi clymu.
Roedd yn ddiwrnod hwylus iawn, ac o
ganlyniad mae ymwybyddiaeth pobl sut i
weithio mewn tîm wedi gwella. Mae ein
sgiliau cyfathrebu wedi datblygu yn ogystal
â'n sgiliau arwain a gwrando. Yn awr mae
blwyddyn 12 yn un tîm mawr o ffrindiau!
Anna Carling a Kate Galea Blwyddyn 12

Côr Godre’r Garth a Chôr CF1
Talu nôl i’r 'Steddfod oedd nod cyngerdd
yng Nghapel Tabernacl ar ddiwedd mis
Tachwedd. Mae Côr CF1 a Chôr Godre’r
Garth wedi bod yn fuddugol yn y tair
Eisteddfod ddiwethaf ac roedd elw y noson
yn cyfranu at darged Pwyllgor Apêl
Grangetown, Glanyrafon a Threbiwt
Eisteddfod Caerdydd 2008.
Eilir OwenGriffiths yw arweinydd y ddau
gôr ac roedd wrth ei fodd yn cael cyfle i
ddod â’r corau at ei gilydd am y tro cyntaf.
Yr unawdwyr ardderchog oedd Llew Davies,
Lleuwen Steffan a Kieran Carter.
Cyflwynwyd y noson gan Nia Roberts.

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

Meleri Jones
Dylunwraig
Gwniadyddes
Teilwres
Ymgymryd â phob math
o wnio – llenni i ddillad.

Ffôn:
07837 990867
serameleri@yahoo.co.uk
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Brunel a
Chaerdydd
A ydych erioed wedi meddwl pam nad yw
Stryd y Cei ger y dŵr? Neu sut y dewiswyd y
safle ar gyfer adeiladu Parc yr Arfau
Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm?
Mae arddangosfa ddiweddaraf Project
Amgueddfa Caerdydd ‘Y Rheilffordd a’r
Afon: sut llwyddodd Brunel i siapio
Caerdydd’ yn ateb y cwestiynau hyn ac yn
dangos sut gwnaeth y peiriannydd mawr y
19eg ganrif, Isambard Kingdom Brunel,
drawsnewid daearyddiaeth Caerdydd.
Cynhelir Y Rheilffordd a’r Afon: sut
llwyddodd Brunel i siapio Caerdydd yn yr
Hen Lyfrgell hyd Ionawr 14, rhwng 10am a
5pm, mynediad am ddim. Gall ymwelwyr
weld arddangosfa deithiol Amgueddfa
Genedlaethol Cymru, Brunel: Gweithiau yng
Nghymru, hefyd. Am ragor o wybodaeth
cysylltwch â C2C ar 2087 2088.

Cafodd anturiaethau Hana, hwyaden
arbennig sy'n rhedeg llinell gymorth i
anifeiliaid ifanc, eu lansio yng Ngŵyl
Ffilm Caerdydd ym mis Tachwedd.
Mae'r gyfres cartŵn newydd 26
pennod o hyd, Holi Hana, a ddarlledir ar
S4C y flwyddyn nesaf, wedi ei chreu
gan gwmni animeiddio Calon yng
Nghaerdydd ac mae eisioes wedi ei
gwerthu i ddarlledwyr yn Scandinafia a'r
Dwyrain Pell.

Mae'r animeiddiad, sy'n gyfuniad o
fodelau 3D wedi eu creu â llaw a setiau
2D lliwgar, yn gydgynhyrchiad rhwng
S4C, Calon, Five a ZDF o'r Almaen
gyda chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd
a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.
Yn cadw cwmni i Hana yn y lansiad,
o'r chwith i'r dde, mae plant ysgol o
Gaerdydd, Gwilym Evans, Catrin Lord,
Elen Evans, Gruffudd Jones, Gwion
Jones, Twm Richards a Dewi Richards.

Cinio arbennig i Stan
Cynhaliwyd cinio arbennig i’r diddanwr
adnabyddus Stan Stennett, Rhiwbeina yng
Ngwesty’r Hilton yn yr Hydref er mwyn
cydnabod ei gyfraniad i’r byd adloniant dros
60 mlynedd. Roedd elw’r achlysur yn mynd
tuag at brynu ‘Bws Heulwen’.

Mae NIACE, y sefydliad cenedlaethol ar gyfer addysg oedolion, yn cynnal
ymchwil, datblygu a gwaith cysylltiedig â pholisi ym maes addysg a
hyfforddiant ar gyfer oedolion yng Nghymru a Lloegr. Dymunwn lenwi’r
swydd ddilynol, fydd yn seiliedig yn swyddfa NIACE yng Nghaerdydd.

CYMHORTHYDD GWEINYDDOL
22.5 awr yr wythnos
(12 canoldydd i 5.00 pm fyddai orau gennym, ond oriau i’w trafod)
Graddfa 3, pwyntiau 1417, £14,36415,372,
pro rata am weithio 22.5 awr yr wythnos, £8,7349,347
Mae angen profiad o ddarparu cymorth gweinyddol mewn amgylchedd swyddfa.
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddefnydd ardderchog o TG, yn cynnwys
cronfeydd data a dyddiaduron electronig. Byddai’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg
yn fanteisiol.
Fel Buddsoddwr mewn Pobl, mae NIACE yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad
staff ac mae’n ymroddedig i gyfle cyfartal ym mhob agwedd o’i waith.
Dyddiad cau ceisiadau yw dydd Llun 8 Ionawr 2007. Mae ffurflenni cais a
manylion pellach ar gael gan:
NIACE Dysgu Cymru, 35 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HB
Ffôn: 029 20 370900, Ebost: wendy@niacedc.org.uk
DIM ASIANTAETHAU NA CHYHOEDDIADAU OS GWELWCH YN DDA
Cwmni cyfyngedig drwy warant rhif cofrestru 260332 ac elusen gofrestredig rhif
1002775

Panto Cymraeg
nôl yng Nghaerdydd!
Nos Sadwrn,
Ionawr 13, 2007
7.30yh
Theatr y Sherman
Swyddfa Docynnau:
029 20646900
Cysylltwch â Menter Caerdydd am
fanylion
Angharad@MenterCaerdydd.org
029 20 56 5658
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Ysgol Gyfun
Glantaf
TAITH GYFNEWID A PHROFIAD
GWAITH YN YR ALMAEN
HYDREF 2006
Treuliodd disgyblion blwyddyn 1013
wythnos fendigedig yn yr Almaen eto eleni.
Tra oedd y disgyblion iau yn mwynhau
gwibdeithiau diddorol i Bonn, Cologne a
Phantasialand, roedd disgyblion 12 a 13 yn
brysur yn gwneud profiad gwaith mewn
lleoliadau gwahanol  rhai mewn ysgolion
cynradd, un gyda milfeddyg ac un arall
mewn “Eiscafe”. Mae’r daith wedi bodoli
nawr ers 1995 ac yn parhau i fod yn
boblogaidd iawn gyda’r disgyblion
oherwydd ei fod yn gyfle unigryw i
atgyfnerthu sgiliau ieithyddol a chael
mewnwelediad i ddiwylliant a ffordd o fyw
hollol wahanol. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae
hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â hen
ffrindiau.
Cerdded i’r copa cymylog
Ar ddydd Gwener, Hydref 27ain teithiodd
llond bws mini o ddisgyblion blwyddyn 10 i
ganolfan gweithgareddau awyr agored Storey
Arms, bannau Brycheiniog er mwyn treulio`r
diwrnod yn dringo i gopa Pen y Fan, yr ucha`
yn ne Prydain! Roedd hi’n ddiwrnod heulog
o Hydref ar droed y mynydd a chafwyd
ychydig funudau i fwynhau’r olygfa
fendigedig o ben y mynydd cyn i’r cymylau
gau o’n cwmpas a’r tymheredd ostwng yn
sydyn. Dangosodd y criw ifanc gryfder
cymeriad wrth ddringo yn eu hesgidiau
trymion a phrofi her gorfforol ddigon
blinedig. Syndod i bawb oedd cryfder y
gwynt ar y copa, a buan iawn yr
ychwanegwyd yr haenau o ddillad cynnes er
mwyn atal y crynu! Llwyddodd ein pecynnau
bwyd maethlon i gynnal ein hegni trwy
gydol y daith gerdded pum milltir, â phawb
yn falch o’u hymdrechion wrth ddychwelyd i
glydwch y bws mini. Mae Mr Hefin Griffiths
a Mrs Non Hobday yn ddiolchgar iawn i’r
criw am eu parodrwydd, eu penderfyniad a’u
hawydd i gydweithio mewn ffordd bositif a
phwrpasol. Braf oedd profi llwyddiant y
diwrnod ac edrychwn ymlaen at sialensiau’r
dyfodol ym mhrydferthwch y Parc
Cenedlaethol.

Ar y daith gyfnewid i’r Almaen

Sioe Gerdd ‘Branwen’
Addasiad Emyr Edwards ac Euros Rhys o
chwedl y Mabinogi ‘Branwen’ oedd sioe
gerdd Glantaf eleni. Ers mis Medi buom yn
mynychu ymarferion, yn dysgu caneuon a
symudiadau dawnsfeydd, a bu’r prif
gymeriadau wrthi’n paratoi’n galed gyda’r
adran Gerdd a Drama.
Fe wnaeth yr oriau hir o ymarfer talu’u
ffordd pan gyflwynodd y cast cyfan
berfformiadau bythgofiadwy dros gyfnod o
bedair noson yn neuadd Ysgol Glantaf.
Roedd ’na gynnwrf ar lan afon Taf a ninnau i
gyd ar bigau’r drain yn aros yn amyneddgar i
w e l d a f yd d a i ’ r g yn u l l e i d f a ’ n
gwerthfawrogi’r cynhyrchiad ac ymdrechion
y tîm technegol. Roedd sioe eleni yn
defnyddio sgriniau fideo fel cefndir i
ddangos delweddau symudol i gydfynd â’r
golygfeydd ar y llwyfan.
Llanwyd y neuadd i’r ymylon bob nos, a’r
sioe yn llwyddiant ysgubol gyda chanu
gwych y corws a’r unawdwyr a chyfeilio
medrus y band. Cafodd portreadau gafaelgar
y prif gymeriadau gymeradwyaeth frwd y
gynulleidfa  Hanna Jarman fel Branwen,
Geraint Thomas fel Bendigeidfran, Siôn
Davies fel Efnisien a Dyfed Cynan fel
Matholwch. Roedd holl ddoniau cerddorol,
dramatig ac artistig y disgyblion a'r
athrawon, o dan arweiniad Mrs Delyth Medi
Lloyd, wedi creu sioe gofiadwy iawn.
Yng nghanol yr holl baratoi doeddem ni
ym mlwyddyn 13 heb lawn sylweddoli mai
hon oedd ein sioe olaf yng Nglantaf. Wrth
i’r gynulleidfa sefyll i’n cymeradwyo ar y
noson olaf roedd sawl un â deigryn yn ei
lygad. Bydd gennym atgofion melys o’r sioe
a’r holl fwrlwm, a fydd yn aros gyda ni am
byth, gan adleisio geiriau’r corws olaf
‘Branwen cei dy gofio’.
Criw Blwyddyn 13

Cyngerdd Nadolig
I ddathlu’r Nadolig, unwaith eto eleni mae’r
ysgol yn cynnal Cyngerdd Nadolig yn
Eglwys Dewi Sant am 7pm ar Nos Fercher
Rhagfyr 13eg. Dewch i ymuno â disgyblion,
staff a rhieni yn dathlu’r Ŵyl.
Y Criw ar Pen y Fan

Trip Hanes Blwyddyn 11 Glantaf 2006
Am 4.30 y bore ar y 26ain o Hydref fe
ddechreuon ni ar ein taith hir i’r Amerig, 45
o ddisgyblion eiddgar a 5 o athrawon nerfus.
Ar ôl saith awr yn yr awyren cyrhaeddom
faes awyr JFK Efrog Newydd a chamu ar dir
Americanaidd am y tro cyntaf. Wrth yrru
trwy Manhattan roedd pawb wedi glynu i’r
ffenestri yn syllu ar y byd newydd yma. Y
noswaith gyntaf, aethom ni i Central Park a
Times Square, yna i Planet Hollywood am
sothach Americanaidd i swper. Roedd pawb
yn flinedig ond oll wedi syfrdanu gan yr
awyrgylch, maint y prydiau bwyd ac
aruthredd pawb a phopeth!
Y bore wedyn ar ôl brecwast sylweddol
cafon ni ein tywys o amgylch strydoedd
enwocaf y ddinas ac ar ôl taith mewnweledol
o amgylch canolfan y Cenhedloedd Unedig
bu un o uchafbwyntiau’r trip, mynd i ben yr
“Empire State Building”.
Roedd y
golygfeydd yn anhygoel ac er gorfod aros
oriau i gyrraedd y brig roedd pawb yn falch
eu bod wedi mynd yno a gwylio’r ddinas yn
nosi.
Roedd ein hymweliad â Ground Zero yn un
emosiynol iawn, yn enwedig ar ôl gweld
atgofion y dioddefwyr yn yr eglwys gyferbyn
a gweld y lluniau a dinistr y safle. Roedd
siom i ni wedyn gan fod y tywydd yn rhy
wael i ni fynd i Ynys Elis, ond ar ôl gwlychu
i’r croen yn y glaw a chael dyn yn canu i ni
ynglŷn ag un o’r athrawon a Princess Anne,
roedd pawb yn hapusach! Y noson honno
aethom i weld Phantom of the Opera ac
roedd pawb wedi mwynhau er gwaethaf y
blinder.
Ar ôl diwrnod o siopa cyrhaeddom ein
gwesty yn Washington ac yna allan a ni am
orymdaith i weld y Tŷ Gwyn gyda’r nos.
Bore wedyn gwelon adeiladau eu
llywodraeth ac amgueddfa’r Holocost. Ar ôl
diwrnod arall o orymdeithio aethom allan yn
ein gwisgoedd calan gaeaf i fwyta, siopa a
mwynhau ein diwrnod olaf llawn yn
America.
Ar ôl hyd yn oed mwy o siopa mewn
canolfan enfawr dyma ni’n mynd yn ofidus
yn ôl i’r maes awyr, yn ceisio peidio meddwl
am yr holl waith ysgol oedd yn aros
amdanom yng Nghaerdydd. Fe wnaeth pawb
fwynhau a hoffwn ddiolch yn fawr i Mr
Walpole am drefnu’r trip gwych hwn a’r
athrawon a ofalodd amdanom. Gobeithio
bydd trip arall cyn hir!
Gan Rebeca Pennar, Tamar Williams,
Sophie Hughes a Sioned Gwyn
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CROESAIR Rhif 70 gan Rhian Williams
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Atebion i:
22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
15 Ionawr
2007.

22
21

19

20

Rhyfeddu ar Trump Tower
Ffarwelio â Staff
Ar ddiwedd y tymor hwn, mi fydd tri o’n
hathrawon yn gadael i gychwyn ar sialensau
newydd! Dymunwn bob lwc i Miss Hannah
Jones, yr adran Gemeg yn ei swydd newydd
fel athrawes yng ngogledd Cymru a Mrs.
Rachel Norton, yr adran Ddaearyddiaeth,
sydd yn cychwyn fel Pennaeth yr Adran
Ddaearyddiaeth yn Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg.
Hefyd mae Mrs. Mari Smith a’i gŵr yn
ymfudo i Seland Newydd! Dymuniadau
gorau iddynt yn eu bywyd newydd ac
edrychwn ymlaen at ymweld â nhw ar
unrhyw gyfle!
Fy ymweliad â Llangrannog.
Pan gefais wahoddiad i fynd i Langrannog,
roeddwn i wrth fy modd! Cyfle i sgïo, i fynd
ar y quad beics, i farchogaeth, a chyfle am
hwyl a sbri.
Roedd amserlen Llangrannog yn llawn o
bethau diddorol. Y peth gorau wnes i oedd
mynd i wibgartio. Roedd y glaw wedi
gwneud y llethr yn llithrig, ac roeddwn i’n
gwibio fel seren wib o un ochor y llethr i’r
llall. Y peth gwaethaf wnes i oedd mynd i’r
ganolfan chwaraeon i chwarae pêldroed,
mae’n well gen i ddawnsio.
Nos Iau cyfle i berfformio o flaen gweddill
y plant mewn Noson Lawen ac roedd Mrs
Lloyd wedi cyrraedd i’n cefnogi. Daeth
Illtud yn drydydd a daeth Dewi’n gyntaf.
Roedd y tywydd yn braf rhan fwyaf o’r
amser ond yn bwrw’n glaw ar ddydd Iau. Y
diwrnod hwnnw, aethon ni i’r traeth!
Cwmni da, bwyd blasus, athrawon llawn
hwyl! Dwi’n edrych ymlaen at fynd
blwyddyn nesaf.
Lisa Medi Jones: Blwyddyn 7

21
22

Ar Draws
1. Os am fod yn broffwyd _______ (4)
8. _______ tyngheda un gwyllt cyn 2il
Ebrill mewn ymrafael (10)
9. Troi o fyd y dôl i amser a ddaw (1,7)
10. ‘Duw a’n cofiodd. Duw a’n carodd
Duw osoddodd Iesu’n _____ (An) (4)
12. Ac yn eiddigeddus neu’n ecolegol gywir?
(2,4)
14 Troi at nerth i’r eithaf (6)
15 Mae gan enwogrwydd un o’r gogledd
sawl cainc (6)
17 ‘Dewis un’ ebe William mewn cyffro (6)
18 ‘Os cysgu’n dawel heno rwyt,
Daw golau pena’r nef.
I’r ____ laith i ddechrau’r daith —
Gogoniant iddo Ef!’ (B.D) (4)
19 ‘ Tua Bethlem dref
Awn yn fintai gref
______ _______ ef (Wil ifan) (2,6)
21 ‘A Mair ar ei _____ _____
Wyliai ei baban tlws’ (Nantlais (5,5)
22 Mae hwn i’w weld yng nghanol coginio
lobscows (4)
I Lawr
2. ‘Ni welais gyfaill dan y sêr,
____ ____ ____ yw’r Iesu.’ (EJ) (3,5,2)
3. ‘Er symud o’r mynyddoedd draw
________ ei gyfamod byth.’ (C.W. cyf)
(4)
4. Aderyn sy’n deillio o hedd y de. (6)
5. Af at Alun bach i greu rhwystr (6)
6. Fel Siôn Corn yn dwad dros y bryn! (2,6)
7. Tynnu pen eryr allan o’r sebon yn hollol
(4)
11. ‘Yn ddyn bach, yn wan, yn ddinerth
Yn anfeidrol ___ __ ____ Dduw.’ (A.G)
(3,1,6)
13. Esgeulus rhoi ffrwyth mewn ysgall
diddiwedd (8)
16. Pwyso a chwythu o gwmpas y gwag ces
(6)
17. Hwyrach y wraig gyntaf i fod yn fwy
bychan! (6)

18. Rhaid cael agwedd i fyw yn Rhosgoch
(4)
20. Drwy beidio dechrau herio yn wyllt y
collir gwres (4)

Atebion Croesair Rhif 69
Ar draws: 1 Dy gysgod. 6 Rhaca 8 Canada. 9
Gadael. 10 Cystrawen. 14 Anwr. 15 Offa. 16 Nain.
17 Cydwastad. 20 Porchell. 22 Rysait. 23 Blas. 24
Ddifancoll. I Lawr: 2 Ynad. 3 Y gân. 4 Glas y
gors. 5 Dig. 6 Rhodianna. 7 Caeredin. 11 Tuag
adref. 12 Anhygoel. 13 Brawychus. 18 Asyn. 19
Llifo. 21 Lladd.
Derbyniwyd 13 ymgais ac 11 ohonynt yn hollol
gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Mair Robins, Heol
don, Eglwys Newydd. Cafwyd yr atebion cywir
eraill gan Mel Dunsford, Gwilym Edwards,
Rhiannon Evans, Gaenor Hall, Heledd Hall,
Gwenda Hopkins, Buddug Roberts, Huana
Simpson, Delwyn Tibbott a Iona Warmingtion.

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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Calendr y Dinesydd
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
Noson Garolau yn y Mochyn Du yng
nghwmni Côrdydd am 7.30yh. Trefnwyd gan
Bwyllgor Apêl Treganna a Phontcanna
Eisteddfod 2008.
Iau, 7 Rhagfyr
Noson Golur a stondinau nadoligaidd gan
bwyllgor apêl Radur a Threforgan. Yn festri
Capel Bethlehem, Gwaelod y Garth am 7yh.
Gwener, 8 Rhagfyr
Cyngerdd Nadoligaidd gyda Côr Canna a
chorau ysgolion lleol gan gynnwys yr
unawdwyr Iona Jones, Rhian Owen, Rhian
Huws Williams a Benjamin Creighton
Griffiths ar y delyn. 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 0292083
8877 / 20563947 / 20565288 / 20566731.
Gwener, 8 Rhagfyr
Caryl a’r Band yn perfformio am 7.30pm yn
Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd.
Tocynnau (£10) ar gael yn Siop y Felin, neu
drwy Swyddfa Menter Caerdydd (029) 2056 
5658. Trefnir gan Bwyllgor Apêl yr Eglwys
Newydd ac Ystum Taf, Eisteddfod Caerdydd
a’r Cylch 2008. Bar tan 11.00pm.
Gwener, 8 Rhagfyr
Noson Gwis yn nhafarn y Duke of Clarence
am 7yh. Trefnwyd gan bwyllgor apêl
Treganna a Phontcanna Eisteddfod 2008.
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
Noson sgitls yn nhafarn y Birchgrove am
7.30yh. Bydd pwyllgor apêl Mynydd Bychan,
Llwynfedw, Gabalfa a Pharc y Rhath yn herio
pwyllgor apêl Yr Eglwys Newydd ag Ystum
Taf.
Sadwrn, 9 Rhagfyr
Twmpath Dawns yng nghwmni Dawnswyr
Nantgawr gan bwyllgor apêl Creigiau,
Pentyrch, Gwaelod y Garth a Ffynnon Taf
Eisteddfod Caerdydd 2008. Neuadd y Pentre,
Pentyrch am 7.30yh. Tocynnau £7, 029 2089
0040.
Llun, 11 Rhagfyr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd. ‘Oes
Modd Dylunio Moddion?’ Darlith gan John
Davies (Prifysgol Abertawe), yn Ystafell G77
ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt
yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
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.
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Iau, 14 Rhagfyr
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa o
fawl i ddathlu’r Adfent, yng Nghapel
Ebeneser, Heol Siarl, 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.
Iau, 21 Rhagfyr
Cerdd a chan y Nadolig, Adran Iau, Ysgol
Pencae, 910 am, yn yr Eglwys Gadeiriol,
Llandaf. Casgliad i Ysbyty Felindre.
Sul, 24 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noswyl
Nadolig, dan ofal Rhys a Gwenda Morgan,
ym Methel, Maesyderi, Rhiwbina am 7.30pm.
Mercher, 3 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. ‘O
Bencader i Beijing’ gyda Dr Hefin Jones, yn
festri Capel y Methodistiaid Saesneg, Windsor
Road, Radur, am 7.30pm.
Iau, 11 Ionawr
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson yng
nghwmni Dr Dafydd Huws yng Nghlwb Golff
Radur am 7.30pm.Croeso cynnes i bawb.
Manylion pellach: Ann Rees (0292048
2922).
Sadwrn, 13 Ionawr
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Yn cynnwys sgwrs gan
John Emyr am Bobi Jones. Croeso cynnes i
bawb.
Llun, 15 Ionawr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni Howard Spriggs, yn festri Bethany,
Rhiwbina am 7.30pm.
Llun, 15 Ionawr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Cymdeithasau Gwyddonol yng Nghymru'r
19fed Ganrif.’ Darlith gan Dr Iwan Rhys
Morus (Prifysgol Cymru, Aberystwyth), yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm. Croeso i
bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 16 Ionawr
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson yng
ngofal Arfon Haines Davies, yn festri’r
Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y
Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Mawrth, 16 Ionawr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Noson Siapaneaidd yng nghwmni
Owen Saer, yn festri Minny Street, Cathays,
am 7.30pm.
Gwener, 19 Ionawr
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Ar Drywydd
Ffransis Payne.’ Sgwrs gan yr Athro Marged
Haycock (Aberystwyth), yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth yr Academi.
Gwener, 19 Ionawr
Cwmni Mega yn cyflwyno ‘Pwyll Pendefig
Dyfed’ yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd.
Tocynnau: 01633656757.
Mercher, 24 Ionawr
Noson ‘Gloddest Dwynwen’ ym mwyty’r
Happy Gathering, Cowbridge Rd wedi ei
drefnu gan bwyllgor apêl Treganna a
Phontcanna Eisteddfod Caerdydd 2008.
Mercher, 24 Ionawr
Noson Dwynwen ym Mwyty Tafarn Gwaelod

y Garth. Tocynnau yn £25. Trefnwyd gan
bwyllgor Creigiau, Pentyrch, Gwaelod y
Garth a Ffynnon Taf Eisteddfod Caerdydd
2008.
Iau, 25 Ionawr
Noson gwis yng nghlwb y BBC wedi ei
drefnu gan bwyllgor apêl Llandaf, Y
Tyllgoed, Caerau a Threlai Eisteddfod 2008.
Iau, 25 Ionawr
‘Santes Dwynwen’ – un o gyfres o deithiau
tywys Cymraeg o gwmpas orielau’r
Amgueddfa Genedlaethol ym Mharc Cathays
am 1.05pm. Bydd y daith yn addas i
ddysgwyr Cymraeg o bob safon. Manylion
pellach: 02920573171.
Gwener, 26 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Noson
Santes Dwynwen yn y Clwb Golff, Drysgol
Rd., Radur, am 7.30pm. Gŵr gwadd: Richard
Thomas, Aberteifi (awdur Dic y Fet).
Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Sadwrn, 27 Ionawr
Twmpath Santes Dwynwen yng nghwmni
Dawnswyr Nantgarw. Yn Neuadd Dowlais.
Trefnwyd gan bwyllgor Creigiau, Pentyrch,
Gwaelod y Garth a Ffynnon Taf Eisteddfod
Caerdydd 2008 d/o Dawnswyr Nantgarw.
Mawrth, 30 Ionawr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. ‘Seiat Holi.’ Eich cyfle i holi’r
panelwyr: Gareth Blainey, Rhian Fenn,
Carwyn Fowler a Llinor ap Gwynedd.
Cadeirydd: Betsan Powys. Yn festri Minny
Street, Cathays, am 7.30pm.
Gwener, 2 Chwefror
Cymrodorion Caerdydd. ‘Y Beirdd a’u
Cariad, y Folant.’ Sgwrs gan Dr Rhiannon
Ifans (Aberystwyth), yn festri Capel Minny
Street, Cathays, am 7.30pm. Cydnabyddir
nawdd yr Academi.
Sadwrn, 3 Chwefror
Dafydd Iwan a’r Band yn y Gyfnewidfa Lo.
Apêl yr Eisteddfod. Tocynnau—Elin Tudur a
Menter Caerdydd.
Sadwrn, 10 Chwefror
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Yn cynnwys sgwrs gan
Dr E. Wyn James am Eluned Morgan, Y
Wladfa a Chaerdydd. Croeso cynnes i bawb.
Llun, 12 Chwefror
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Dadansoddi Dirgelion Delweddau: delweddu
gorsbectrol o’r labordy i’r gofod ac yn ôl.’
Darlith gan Helen Ougham (Sefydliad
Ymchwil Amgylcheddol a Thir Glaswelltog,
Aberystwyth), yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays,
am 7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 13 Chwefror
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan Marian Delyth ar y testun
‘Cymru o Hud: delweddau o Gymru trwy
lygaid y camera’, yn Festri Minny Street,
Cathays, am 7.30pm. Noddir gan Academi.
Gwener, 16 Chwefror
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Olion Bywyd
Eicon: Ysgrifennu Cofiant Gwynfor Evans.’
Sgwrs gan Rhys Evans, yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cydnabyddir cefnogaeth yr Academi.
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YMATEB TEILWNG CYNGOR
CAERDYDD I'R CYNYDD YN Y GALW AM
YSGOLION CYMRAEG
Yn dilyn y newyddion am addysg Gymraeg
yng Nghaerdydd a ymddangosodd yn Y
Dinesydd fis Medi a Thachwedd, mae'n dda
gallu dweud bod datblygiadau pellach eisoes.
Mae Isbwyllgor Ysgolion Cyngor y Ddinas
a'r Sir wedi cydnabod bod galw RhAG i
helaethu'r ddarpariaeth ar gyfer addysg
Gymraeg yn hollol ddilys ac wedi ymateb ar
raddfa heb gynsail yn hanes addysg Gymraeg
ers y cychwyn cyntaf gyda 19 disgybl ym
1949. A dweud y gwir mae'r sir yn mynd
ymhellach na darparu ar gyfer y niferoedd
sy'n debyg i geisio lle ym Medi 2007 trwy
ddechrau trefnu ar gyfer twf pellach, sy'n
cwrdd â galw RhAG ers blynyddoedd am
gael ychydig o leoedd sbar i osgoi argyfwng
blynyddol a gofid i rieni am leoliad
anghyfleus i'w plentyn.
Wrth gwrs doedd dim modd disgwyl
sefydlu ysgolion newydd rhwng nawr a Medi
nesaf. Mae'r proses yn rhy hir i hynny fod yn
bosibl cyn 2008 neu efallai 2009; golyga hyn
gynnig ateb posibl, ymgynghori â'r rhai sy'n
cael eu heffeithio, adrodd yn ôl i'r
cynghorwyr, dod i benderfyniad, hysbysebu
cynllun terfynol, aros am unrhyw
wrthwynebiad, os oes, cyflwyno achos i'r
Gweinidog Addysg ac wedyn aros 9 i 12 mis
am ddyfarniad y Gweinidog. Wedi cael
dyfarniad ffafriol bydd angen gwneud y
trefniadau ymarferol i benodi staff a
llywodraethwyr, cael adnoddau ayyb. Mae

Calendr y Dinesydd
(parhad)
Sadwrn, 17 Chwefror
Cymdeithas Carnhuanawc. Ysgol Undydd:
‘Cymru a Llydaw – Ddoe a Heddiw’, yng
Nghanolfan Chapter, Caerdydd. Manylion
pellach: Nans Couch (02920753625) neu
Catherine Jobbins (02920623275).
Sadwrn, 17 Chwefror
Cangen Caerdydd Sefydliad Prydeinig y
Galon Cymru. Cyngerdd i ddathlu pen
blwydd y Gangen yn 25 mlwydd oed, gyda
chôr ‘Serendipit y’ ac unawdw yr.
Cyfarwyddwr Cerdd: Timothy RhysEvans.
Yn Theatr Ddarlithio 1, Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm. Tocynnau
£10. Am ragor o fanylion a thocynnau,
cysylltwch ag Anne Innes ar 02920616230.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ffôn: 02920628754;
Ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd: www.echlysur.com

hyn oll yn debygol i gymryd yn agos i 2
flynedd, ond mae'r proses wedi dechrau ar
gyfer 4 ysgol newydd a mae gobaith dechrau
ar y pumed dosbarth cychwynnol ym mis
Rhagfyr.
N o s W e n e r T a ch w e d d 1 0 f e d
penderfynodd yr Isbwyllgor Ysgolion yn
unfrydol i gyfarwyddo'r swyddogion i
sefydlu 4 dosbarth cychwynnol mewn
ysgolion Saesneg â lleoedd gwag i'w
darganfod mewn 4 ardal sef 
1. Pentwyn, 2. Llanrhymni/Tredelerch, 3.
Treganna/Grange, 4. Y Tyllgoed/Trelai/
Caerau.
Bydd y cyntaf yn cymryd gorlif Y Berllan
Deg (yn Llanedeyrn), yr ail gorlif Bro Eirwg
a'r trydydd gorlif Treganna a Phwll Coch.
Os bydd y pedwerydd yn cael ei leoli yn
Nhrelai neu Caerau, bydd hyn yn ateb cais
hirdymor RhAG ac efallai yn arwain at
newid dalgylchoedd i alluogi Coedygof i
gymryd rhai plant o strydoedd gorllewinol
Treganna i leihau problemau Ysgolion
Treganna a Phwll Coch. Yn bendant mae
plant Medi 2007 yn mynd i lenwi'r 2 ysgol
a'r dosbarth cychwynnol ar unwaith a roedd
eisiau trefniant mwy hirdymor i gwrdd â'r
twf aruthrol yn y galw ym Mhontcanna,
Treganna, Parc Fictoria a'r Grange.
Hefyd penderfynwyd cau Ysgol Feithrin
Moorlands, Sblot, ac anfon y 14 plentyn yno
i Uned Feithrin Moorlands sy'n bodoli yn
barod yr ochr arall i wal yn Ysgol Gynradd
Moorlands. Bydd hyn yn galluogi addrefnu
Ysgol Moorlands tu fewn i un adeilad gydag
adeilad yr Ysgol Feithrin wedi dymchwel y
mur, gan adael adeilad cymharol fodern
adran babanod Moorlands fel cartref ar
wahan i Ysgol Gymraeg Glan Morfa dyfu yn
ysgol 210 o blant
Bydd llawer yn holi am yr angen am
drydedd ysgol uwchradd. Nid oes cymaint o
frys i gael penderfyniad ar y mater hwn ond
mae ar agenda'r Isbwyllgor yn ei gyfarfod
fis Rhagfyr.
Bydd pobl yr Eglwys Newydd yn gofyn
pam mae'r diffyg lle yno heb gael sylw yn
adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr i'r Is
bwyllgor. Does dim esboniad swyddogol ond
mae RhAG wedi cael arddeall y bydd
helaethu'r ddarpariaeth ar gyfer yr ardal
hefyd ar agenda mis Rhagfyr.
Peth arall fydd yn poeni rhieni yw sut y
bydd y dosbarthiadau cychwynnol yn
datblygu'n ysgolion. Bydd rhaid edrych i'r
gorffennol i ateb y cwestiwn hwn. Mae'r
awdurdod addysg yng Nghaerdydd wedi
mabwysiadu'r dull yma o gwrdd ac argyfwng
pedair gwaith o'r blaen. Y tro cyntaf oedd ym
1984 pan oedd Coedygof yn methu derbyn
yr holl blant yn byw i'r gorllewin o'r Taf.
Agorwyd dosbarth cychwynnol yn Ysgol
Lansdown a fu yno nes uno Ysgolion
Babanod a Iau Radnor Rd i ryddhau'r Ysgol
Babanod i gael ei hagor fel Ysgol Treganna.
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Yr ail esiampl oedd agor dosbarth yn hen
adeilad Ysgol Howardian lle bu am ddwy
flynedd nes symud i hen adeilad Ysgol
Babyddol Sant Joseff fel Ysgol Mynydd
Bychan. Y nesaf a agorwyd oedd yn Ysgol
Heol Albany i symud yn gyntaf i
"Portacabin" yn Llanedeyrn ac wedyn i ysgol
newydd sbon Y Berllan Deg.
Yr un diwethaf oedd y dosbarth
ddechreuodd yn Ysgol Moorlands, Sblot, lle
datblygodd, ar ôl blwyddyn yn unig, i fod yn
Ysgol Glan Morfa sydd nawr i symud i
adeilad arall ar yr un campws. Glan Morfa
yw'r unig ysgol i aros ar y safle lle agorwyd
y dosbarth cychwynnol ond mae'n bwysig i
nodi bod pob dosbarth cychwynnol wedi
datblygu i fod yn Ysgol Gynradd Gymraeg
annibynnol a nid ffrwd mewn ysgol Saesneg.
Bydd RhAG yn pwyso i sicrhau y bydd
Caerdydd yn dilyn y patrwm hwn parthed y 4
eginysgol newydd ac yn sefydlu ysgolion go
iawn mor fuan ag sy'n bosibl. Ar yr un pryd
mae RhAG yn cydnabod ewyllys da'r
swyddogion ac yn ymwybodol o'r problemau
sy'n eu gwynebu.
Teg yw i RhAG gydnabod gwaith dygn a
pharodrwydd i gydweithio â RhAG Mr Hugh
Knight sy'n ymddeol ddiwedd y flwyddyn fel
Prif Swyddog Ysgolion Caerdydd. Mae
RhAG hefyd am ddiolch i Nerys Snowball
sy'n ymddeol yr un pryd fel Trefnydd y
Gymraeg. Ein cysur wrth golli'r ffrindiau da
hyn yw bod Caerdydd wedi dyrchafu Chris
Jones o'i swydd fel Swyddog Datblygu
Ysgolion i fod y Prif Swyddog newydd, y
penodiad delfrydol yn nhyb RhAG, am ei fod
yn derbyn hawl addysg Gymraeg i ddatblygu
yn ddilyffethair yn ôl dymuniad y rhieni a
nid yw RhAG yn anelu am ddim byd arall.
Gobeithio y caf daro nodyn personol. Pan
ddechreuais ymhel â phroblemau addysg
Gymraeg yng Nghaerdydd ym 1981 ar gais
Billy Raybould, yn fuan cwrddais â'r
Dirprwy Cyfarwyddwr ar y pryd, Mr
Graham Organ Pearce, i bwyso arno i roi
tegwch i'r criw bach o blant,tua 120, oedd ar
ôl yn Ysgol y Parêd (Bryntaf gynt) wedi cael
addewid o ysgol newydd yn ymyl y carchar,
addewid a dorrwyd. Ebe Mr Pearce "I don't
know why Emyr Currie ever promised you 4
schools. You'll never fill them. We could
have squeezed the 104 this year into 3
schools and there will never be the growth to
fill a fourth"
Hoffwn gwrdd eto â Mr Pearce fis Medi
nesaf a'i arwain o gwmpas ein 10 ysgol
gynradd Gymraeg, ein hysgol Gymraeg (â
ffrwd fach Saesneg) yng Ngwaelodygarth,
ein ffrwd Gymraeg yn Ysgol y Creigiau a'r 4
(neu 5) dosbarth cychwynnol newydd i
gwrdd â'r 610/630 disgybl newydd Cymraeg
ac ei wahodd i fwyta ei eiriau gwatwarus ac
ymddiheurio i Emyr Currie Jones hefyd. Ar y
fath achlysur byddwn i'n fodlon cyfaddef na
freuddwydiais i erioed weld cynydd o dros
20% mewn blwyddyn na chwaith cyrraedd
lefel o dros 1 plentyn ym mhob 6 yn dymuno
dechrau addysg Gymraeg yn y flwyddyn
2007.
Michael Jones
Alltywennol, Llanbedryfro
CF5 6NE Ffôn 01446760383
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Twrnament Pêldroed yr Urdd
Ysgolion Cynradd
Cynhaliwyd twrnament pêldroed cynradd Caerdydd a'r Fro yng
Ngerddi Soffia ar 10 Tachwedd 2006. Cymrodd 21 ysgol rhan
yn y twrnament lle bu Ysgol Melin Gruffydd yn fuddugol ar ôl
curo Ysgol Y Wern yn y ffeinal. Llongyfarchiadau iddynt a
phob lwc mis Mai yn y twrnament Cenedlaethol yn
Aberystwyth. Diolch i bawb a gymrodd ran i wneud y
gystadleuaeth yn llwyddiannus.
Llun o Ysgolion Melin Gruffydd
ac Ysgol y Wern

Hwyl gyda'r Urdd
dros hanner Tymor
Rwy’n siŵr fod pawb wedi clywed am un o nofelau enwog
Roald Dahl  ‘Charlie and The Chocolate Factory’ wel fe gafodd
plant ardal Caerdydd a’r Fro a Gwent profiad tebyg i Charlie
Bucket wrth ymweld â ffatri un o’r siocledi mwyaf poblogaidd
yn y byd  Cadbury’s yn Birmingham. Wnaeth y plant i gyd
fwynhau mas draw wrth ddysgu am hanes Cadbury’s, sut mae’r
blas wedi datblygu dros y blynyddoedd ac wrth gwrs cymryd
mantais o’r cyfle i gael siocled am ddim ac yna trosglwyddo’i
gwybodaeth newydd am siocled mewn cwis ar y bws ar y ffordd
nôl.
Yna symudom ymlaen i Sea World lle cafodd y plant gyfle i
weld a dysgu am fywyd gwyllt trofannol y byd.

Clwb Pêl-droed Yr Urdd –
Caerdydd
Galw chwaraewyr Pêldroed
blwyddyn 1 6
Bydd blwyddyn newydd yn dechrau ym mis
Ionawr, dewch i chwarae ar fore Sadwrn
(9yb10yb) 13 Ionawr ymlaen
ar Gaeau Llandaf
Gwybodaeth Cyffredinol
Sefydlwyd y clwb dros 10 mlynedd yn ôl i roi cyfle i blant y
prif ddinas chwarae pêldroed trwy gyfrwng y Gymraeg.
Erbyn hyn mae dros 140 o chwaraewyr, yn chwarae
mewn 10 tîm yng nghynghrair Caerdydd pob bore
Sadwrn. Mae’r Urdd yn cynnal 2 sesiwn ymarfer yn
wythnosol ar gyfer y timau yma yn defnyddio myfyrwyr a
chweched dosbarth ifanc i hyfforddi’r timau.
Pêldroed fore Sadwrn, 9.00 10.00 ar Gaeau Llandaf –
Agored i Bl. 1  6 – bwydo’r timau
£2.50
PWYSIG – rhaid i bob aelod o’r Clwb Pêldroed
fod yn aelod o’r Urdd trwy’r Ysgol
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