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Dros 40 yn aros am le
mewn Cylch Meithrin
Newydd
Newyddion gwych yw clywed fod cylch
meithrin newydd yn Grangetown ers dechrau
Tachwedd, ac yn ôl y rhestr aros o dros 40
sydd ganddynt ar gyfer derbyn plant ym mis
Medi, mae’n amlwg fod y cylch yn ateb galw
yr oedd mawr ei angen yn y gymuned leol.
Dechreuodd Sarah Vining Gylch Ti a
Fi yn Grangetown dros flwyddyn yn ôl, am
ei bod yn teimlo ei bod yn awyddus i’w
phlant gymdeithasu yn y Gymraeg yn ei
chymuned leol. Yn raddol, llwyddodd i
sefydlu Cylch meithrin o’r newydd, ac erbyn
hyn, Sarah yw cadeirydd y pwyllgor newydd
ac maent yn cyflogi dau aelod o staff
parhaol. Dyma’r Cylch meithrin newydd
cyntaf yng Nghaerdydd ers dros chwe
blynedd, yn ôl Sarah. Bu’n dipyn o fenter
i’w sefydlu, ac mae o hyd yn ddyddiau
cynnar.
Cynhelir pedwar o sesiynau boreol ac un
sesiwn Ti a Fi’n wythnosol, a’r gobaith yn y
dyfodol yw ehangu ar hyn wrth ateb y galw,
gan o bosibl, gynnig sesiynau prynhawn
hefyd. Pwysleisia Sarah eu bod yn cymryd
un cam ar y tro, am ei bod yn broses hir i
sefydlu cylch, derbyn hyfforddiant
angenrheidiol, trefnu’r ochr ariannol a
derbyn pob trwydded angenrheidiol. Mae’r
Cylch wedi ymgartrefu yn neuadd Eglwys
St. Paul, Stryd Paget, ac oherwydd prinder
lle yno mae Ti a Fi ar hyn o bryd yn cyfarfod
yn adeilad Byddin yr Iachawdwriaeth, Stryd
Corporation, am 10 o’r gloch fore Iau.
Penodwyd Tina Jenkins yn Arweinydd y
Cylch a Sue Hopkins yn gynorthwyydd.
Mae brwdfrydedd Tina’n heintus  bu’n rhan
o weithgarwch cylchoedd meithrin ardal
Treganna ers blynyddoedd, ac yn y
blynyddoedd diwethaf bu’n gynorthwyydd
yng Nghylch Meithrin y Parc, Salem,
Treganna.
Mae saith o blant ar hyn bryd yn
mynychu’r Cylch meithrin, ac mae nifer
ohonynt yn meddu ar ddwy neu dair iaith
eisoes. Yn wir, dyma gylch meithrin sy’n
profi i fod yn amlddiwylliannol ac unigryw
iawn, sy’n adlewyrchiad o’r gymuned
ehangach. Mae dros 40 eisoes ar restr aros
y cylch ar gyfer Medi 2007, sy’n blant y
bydd angen addysg feithrin cyfrwng
Cymraeg arnyn nhw ym Medi 2008.
Dymunwn bob llwyddiant i’r Cylch wrth
iddo ddatblygu yn y blynyddoedd nesaf.
Mae llwyddiant y cylch o fewn rhai misoedd
yn unig o’i sefydlu’n profi’r galw cynyddol
am addysg Gymraeg ar draws y ddinas, a
swyddogaeth holl bwysig cylchoedd meithrin

Papur Br o D in as C ae r dy dd a’ r Cy l ch

Carol Lwyddiannus
Ysgol Treganna

Llwyddodd Bethan Mair Williams, sy’n
athrawes yn Ysgol Gymraeg Treganna, i
ennill cystadleuaeth cyfansoddi ‘Carol yr
Ŵyl 2006’ ar y rhaglen Wedi 3 ar S4C
digidol. Roedd y gystadleuaeth yn agored i
bob ysgol trwy Gymru ac ym marn y
beirniaid, Catrin Davies ac Alun Guy, roedd
y safon yn uchel iawn. Daeth deg carol i’r
rhestr fer ac fe’u dangoswyd dros gyfnod o
ddeng niwrnod ar y rhaglen. Ffilmiwyd
disgyblion Ysgol Gymraeg Treganna yn
Eglwys hardd Sant Ioan.

Rhif 315

4ydd Gorymdaith
Genedlaethol Flynyddol
Dydd Gŵyl Dewi, Caerdydd
Dewch gyda ni!

Dathlwch ddiwrnod cenedlaethol
Cymru yn y Brifddinas!
Ymunwch â ni unwaith eto eleni i
ddathlu Dydd Gŵyl Dewi!
Dewch i orymdeithio ar hyd
strydoedd Caerdydd!
Ymgynnull: 1.30pm Dechrau:
2.00pm
Dyddiad: 1 Mawrth 2007
Lle: Clôs Soffia, oddi ar Heol y
Gadeirlan, ger tafarn Y Mochyn Du

Holiadur
Bethan Mair Williams

Mae’r Dinesydd eisiau i chi roi
eich barn am bapur bro yr
ardal.
Yn y rhifyn hwn mae Holiadur
arbennig sy’n rhoi cyfle i chi
ddweud eich dweud.

Aelodau Cylch Ti a
Fi Grangetown

wrth gyflwyno’r Gymraeg i blant bach, ac yn
ei dro, i deuluoedd cyfan. Dyma ffigurau
sy’n brawf pellach o boblogrwydd addysg
Gymraeg wrth iddo gael ei ddarparu o fewn
cymunedau lleol, a’r angen am
flaengynllunio tymor hir ar gyfer twf addysg
Gymraeg!
Mae croeso mawr i chi fynychu sesiynau
Ti a Fi bob bore Iau, neu am ragor o
wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â’r
cylch yn uniongyrchol : 07806 702262.

Gobeithio y cewch chi amser
i’w lenwi er mwyn i’r bwrdd
Golygyddol gael datblygu’r
papur.

Gellwch hefyd lenwi’r
holiadur ar safle gwe 
www.dinesydd.com
Diolch am roi eich amser
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Ysgol Y Wern
Derbyniodd yr ysgol newyddion da iawn yn
ddiweddar, sef bod Anna Howells (Bl 6)
wedi llwyddo i gael ei llun wedi ei gyhoeddi
yng nghalendr 2007 ‘Ysgolion yn Erbyn
Hiliaeth’. Derbyniodd Anna ei gwobr o
docyn llyfr gwerth £50 mewn seremoni
wobrwyo arbennig yn y Ganolfan Friary ar y
12fed o Ragfyr. Derbyniodd yr Ysgol hefyd
siec o £150.
Llongyfarchiadau i Rhys Withers (Blwyddyn
6) a ddaeth yn ail mewn cystadleuaeth
arbennig a gafodd ei threfnu gan Gymdeithas
Achub y Plant ar y cyd gydag Wythnos
Ffoaduriaid Cymru. Cynhaliwyd y seremoni
wobrwyo ym mis Hydref, ond yn anffodus
roedd Rhys yn Llangrannog! Gan nad oedd
yn medru bod yn bresennol ar y noson daeth
Mrs Edwina Hart AC (Gweinidog dros
Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio) i
gyflwyno'r wobr i Rhys cyn y Gwasanaeth
Foreol ar ddydd Gwener Rhagfyr 15fed.
Derbyniodd wobr ariannol o £25 a chopi o'i
boster wedi ei fframio.
Pencampwyr Nofio'r Urdd
Unwaith eto eleni profodd yr ysgol
lwyddiant mawr yng Nghystadleuaeth
Nofio'r Urdd Caerdydd a'r Fro.
Llongyfarchiadau i bawb a wnaeth gystadlu.
Dyma'r plant a fydd yn cynrychioli'r Sir a'r
Fro yn y Rownd Genedlaethol yn Abertawe
ddiwedd mis Ionawr. Pob lwc iddynt i gyd.
Owen Spittle Bl 5  cymysg unigol 4x25m
i fechgyn
Tîm Cyfnewid Rhydd: Jack Maclean (Bl 6)
William Morgan (Bl 6) Iwan Rowlands (Bl
6) Owen Spittle (Bl 5)

Edwina hart A.C. yn cyflwyno gwobr
Rhys Withers

YR AWR
HAPUS
Dathlon ni ein pen blwydd yn bump oed trwy
gydfwyta pryd o fwyd dau gwrs blasus yn
nhŷ bwyta Salingers, Gwesty Pentref, bnawn
Llun, 20 Tachwedd.
Wedi gwyliau'r Dolig daeth cynifer â 17
ynghyd fore Llun, 8 Ionawr. Roedd yno
wyneb newydd sef Ivy Thomas, Cwrt
Glyndŵr bellach, ond gynt o Odre Aman ger
Aberdâr. Croeso Ivy i Gaerdydd.
Croeso hefyd i Ryan (Coed Arian) a'i fab
hynod ifanc, Jac. Braf cael cwmni tad yn
gwthio pram, fel cawsom sawl mam ers
2001! Mae Ryan yn dysgu Cymraeg yng
Nghanolfan Hafren, Treganna, ar nos Lun.
Gair i ddweud bod Pnawn Sul Hapus yn
fyw ac yn iach, ers bron i flwyddyn. Fel arfer
rydym yn cyfarfod yn nhŷ John a Thelma, 8
Heol Santes Marged, 2.45  4.00. Bydd y
cyfarfod nesa ar 25 Chwefror. Croeso cynnes
i bawb. Croeso i chi ffonio Gwilym Dafydd,
20657108, am fwy o fanylion parthed y
cyfarfodydd hyn.

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

Croeso i’r cyw telyn – cynta!
(Ymddangosodd y cartŵn yn Golwg yn ddiweddar)
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Cefnogi Eisteddfod 2008
EISTEDDFOD CAERDYDD 2008

SEREMONÏAU'R ORSEDD
Mae Pwyllgor
Gwaith
Eisteddfod
Caerdydd yn chwilio am y canlynol ar
gyfer Seremonïau'r Orsedd
mam o’r cylch i gyflwyno'r Corn Hirlas
merch tua 1718 oed i gyflwyno'r
Flodeuged
merched a bechgyn tua 911 oed ar
gyfer swyddi Llawforynion a Macwyaid.

Aelodau Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina yn canu carolau i godi
arian at yr Eisteddfod

Os gwyddoch am rywrai fyddai'n addas
ar gyfer y swyddi yma, anogwch iddynt
ymgeisio.

Derbyniodd cronfa Apel Radur a
Phentrepoeth £1,000 drwy law Aled
Williams, Banc Nat West, ar gyfer yr
Eisteddfod. Bu Aled, sy’n reolwr
cysylltiadau a’r cyfryngau gyda’r banc, a
staff NatWest Radur yn cynorthwyo’r apêl
lleol gan drefnu dau ddigwyddiad, ac fe
godwyd dros £2,000. Cafwyd rhodd ariannol
o £1,000 gan ei gyflogwr dan gynllun
cymunedol i gefnogi staff.

I gael ffurflen gais cysylltwch â Siwan yn
swyddfa’r Eisteddfod ar 029 2076 3777,
neu lawrlwytho ffurflen oddi ar y safle we
www.eisteddfod.org.uk.
Dylid dychwelyd y ffurflenni i'r Swyddfa
erbyn 1 Mawrth 2007.

Ysgol Bro Eirwg
Gwasanaethau Nadolig
Ddiwedd Rhagfyr 2006 cynhaliwyd ein
gwasanaethau Nadolig.
Dewisodd y
Blynyddoedd Cynnar stori hyfryd am y robin
goch yn rhannu ei siacedi lliwgar ar ei ffordd
i Fethlehem, cyn rhoi ei siaced orau i’r baban
Iesu i’w gadw’n gynnes yn y preseb. Aeth
CA1 a 2 i gapel y Tabernacl yr Ais i adrodd
stori’r geni. Roedd y capel dan ei sang ac
roedd y plant, staff yr ysgol a’r holl rieni yn
ddiolchgar iawn i’r Parchedig Densil John a
swyddogion y capel am eu parodrwydd a’u
caredigrwydd yn ystod ein hymweliadau.
Croesawu 2007
Yn ystod ein hwythnos gyntaf nôl ym mis
Ionawr, cawsom wasanaeth arbennig iawn
wrth i Mrs Williams, ein prifathrawes,
adrodd am draddodiadau’r flwyddyn
newydd. Clywsom am yr arfer o Hela’r
Dryw, Canu Calennig, meddwl am
addunedau a Gwasanaeth y Plygain. Roedd
diddordeb mawr iawn gan y plant i glywed
am Gêm y Bêl Ddu  gêm bêldroed a
chwaraewyd rhwng dau blwyf  Llandysul a
Llanwenog. Roedd un gôl wrth gatiau
eglwys Llandysul a’r llall 6 milltir i ffwrdd
wrth gatiau eglwys Llanwenog! Tipyn o
gamp i sgorio gôl !!
Daeth cnoc ar ddrws y neuadd ar ddiwedd
y gwasanaeth, ac fe ddaeth y Fari Lwyd i
mewn. Bu’r plant yn canu penillion i
groesawu’r Fari Lwyd o dan arweiniad Mrs
Janice Rhisiart.

Marian Evans, Cadeirydd Cronfa Apêl
Radur a Phentrepoeth gydag Aled
Williams o NatWest a Mari Lewis,
Trysorydd.

Merched gweithgar Rhiwbeina yn
codi arian at yr Eisteddfod yn y
Noson Fictorianaidd
Gymnasteg
Llongyfarchiadau mawr i’r tîm o blant a fu’n
cystadlu yng nghystadleuaeth gymnasteg yr
Urdd yn ddiweddar. Dymunwn bob
llwyddiant i Jack Bryant yn rownd nesaf y
gystadleuaeth yn Aberystwyth.
Darllen Mil o Eiriau
Rydym fel ysgol yn edrych ymlaen yn
frwdfrydig tuag at yr her o ddarllen 1,000 o
eiriau o dan arweiniad yr Asiantaeth Sgiliau
Sylfaenol. Fe fyddwn yn cychwyn ar y
sialens ym mis Chwefror .

Ty Gwyliau ym
Majorca i'w logi
Wedi ei leoli mewn pentref tawel
ar arfordir y Gogledd
Dim ond un o 8 tŷ
mewn datblygiad preifat
Yn cysgu 6
Pwll nofio mawr, cwrt tennis,
gardd a lle i barcio
Mae popeth yn y tŷ yn newydd
Am fanylion pellach:
www.ownersdirect.co.uk Ref: B1724
Ffoniwch Andrew ar (07710)
038309 neu (01446) 795330

Tŷ cyfforddus yn y
Gorllewin
Cysgu 7. Gardd. Lle Parcio.
Agos at draethau Penbryn,
Tresaith a Llangrannog.
Ffoniwch 029 2075 3154

Y Gymdeithas
Eglwys y Crwys
Cinio Gŵyl Dewi 2007
CLWB GOLFF CAERDYDD
(Sherbourne Avenue,
Cyncoed)
NOS WENER
CHWEFROR 23AIN, 2007
7.00 ar gyfer 7.30 p.m.
SIARADWRAIG WÂDD

NIA ROYLES
(Daniel gynt)
CROESO CYNNES I UNIGOLION
O’R TU ALLAN I’R EGLWYS
Cysyllter â:
Siân Couch (029 2075 3625)
erbyn Chwefror 14eg
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Genedigaethau
Llongyfarchiadau i:
Tomos a Gwerfyl Morse, Rhiwbeina, ar
enedigaeth Gwenllian, chwaer fach i Aneurin
ar y 9fed o Hydref.
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Ysgol Pencae
Anrhegion Nadolig oddi wrth blant
Pencae i blant Rwmania
Mrs Gwen Emyr a Mr Penrose o Gymorth i
Rwmania yn derbyn yr anrhegion mewn
gwasanaeth yn yr ysgol.

Aled a Julie Davies, Rhiwlas ger
Croesoswallt, ar enedigaeth Taliesin Siôn ar
y 4ydd o Hydref, ŵyr arall i John a Peta
Davies, Pantmawr, Rhiwbeina.

Newyddion

Bore Coffi
Cynhaliwyd bore coffi i gymdogion
Pencae. Croesawyd teulu newydd i Heol
Gillian, sef Tristan, Eirian a Deio
Edwards. Rhoddodd y plant lyfr yn anrheg i
Deio.

Llongyfarchiadau i:
Gwenfair Michael, Grangetown a Hywel
Griffiths, gynt o Aberteifi, ar eu dyweddïad
ym Mhatagonia ym mis Tachwedd. Mae’r
ddau yn gweithio yn Adran newyddion y
BBC.

Emyr Currie Jones, Cyncoed ar ddathlu ei
ddeg a phedwar ugain ar yr 17eg o Ionawr.

Howard yn diddanu
Howard Spriggs, cynbrifathro Ysgol Coed
Glas, Llanisien oedd y siaradwr yng
nghyfarfod misol Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina ar y 15fed o Ionawr. Cafwyd orig
ddifyr yn ei gwmni yn adrodd ei hanes fel
athro a phrifathro.
Codi Arian i Ysgol Gymraeg Trelew
Cynhaliwyd soirée lwyddiannus iawn ar
aelwyd Hywel a Gwyneth Jeffries ym mharc y
Rhath nos Lun y 15fed o Ionawr er budd
Ysgol Gymraeg Trelew yn y Wladfa. Daeth
dros hanner cant ynghyd i fwynhau noson yng
nghwmni Côr Merched Glannau’r
Gwendraeth a nifer o unawdwyr adnabyddus.
Y Gŵr Gwadd oedd Dafydd Wigley ac
anogodd bawb i roi’n hael tuag at yr ysgol.
Gwnaed elw o dros ddwy fil o bunnoedd i
gefnogi ymdrechion rhieni’r Ysgol Gymraeg
yn Nhrelew i gadw’r Gymraeg yn fyw.
Croeso i dair o’r Wladfa!
Ar hyn o bryd mae Elizabeth Fernandez o’r
Gaiman, Shirley James o Drelew a Rebeca
White o’r Gaiman draw yng Nghaerdydd am
ddeufis yn derbyn hyfforddiant ar gyfer
dychwelyd i’r wladfa i barhau â’u gwaith yn

Marw Arloeswraig
Cydymdeimlir â John Howard Davies a’r
teulu, yr Eglwys Newydd, ar golli ei wraig,
Valmai, yn 81 oed ar y 18fed o Ragfyr. Pan
agorwyd Cylch Meithrin Gymraeg Ffynnon
Taf yng Nghaerdydd yn 1967, Valmai oedd
un o’r athrawesau cyntaf i wasanaethu’r
cylch, a bu wrth y gwaith am flynyddoedd
cyn gweithio fel cynorthwywraig yn Uned
Gymraeg Ysgol Gwaelod y Garth.
Cydymdeimlwn â:
theulu'r diweddar David Protheroe y Rhath,
ond gynt o Flaengarw, a fu farw yn hospis
Holme Towers, Penarth ar y 23ain o
Dachwedd.

Aled Walters Treganna ar gael ei benodi’n
Gyfreithiwr Mygedol gyda’r Urdd.

Llith a Charol yn Rhiwbeina
Noswyl Nadolig cynhaliwyd gwasanaeth llith
a charol yng nghapel Bethel, o dan nawdd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. Roedd y
capel yn llawn a chafwyd orig ddifyr a
bendithiol. Trefnwyd y gwasanaeth gan
Gwenda Morgan.

Colli Pregethwr
Yn sydyn yn ei gartre yng Nghyncoed bu
farw y Parchedig John Brychan Hughes, ar y
30ain o Ragfyr. Bu’n weinidog ar gapel
Bethel, Rhiwbeina am gyfnod ac yn
bennaeth Adran Grefyddol Coleg Cyncoed.
Cydymdeimlir â’i weddw Gwenno a’r teulu
oll yn eu colled.
Cyngynhyrchydd Cefn Gwlad yn marw
Ar ôl cystudd hir, bu farw Geraint Rees, Parc
y Rhath, ar y 24ain o Ragfyr, cyn
gynhyrchydd y rhaglen boblogaidd Cefn
Gwlad ar S4C. Cydymdeimlir â’r teulu oll
yn eu colled.

Hywel Wigley a Catrin Finch, Gwaelod y
Garth, ar enedigaeth eu cyntaf anedig ar y
29ain o Ragfyr.
Gordon a Sioned Harold, Rhiwbeina, ar
enedigaeth Cian Siôn yn ysbyty’r brifysgol
ar yr 16eg o Dachwedd. Brawd bach i Keith
William ac ŵyr arall i Alun Guy.

Marwolaethau

Ysgol Gymraeg Trelew ac Ysgol Feithrin
Gymraeg y Gaiman.
Dyfarnwr Rhyngwladol
Mae Alun Boore o Gaerdydd wedi cael
blwyddyn gyffrous ers cael ei ddyrchafu i
restr dyfarnwyr cynorthwyol Fifa.
Nawr mae’n paratoi i fod yn swyddog yn ei
gêm ryngwladol lawn gyntaf  gêm gyfeillgar
rhwng Lwcsembwrg a Togo.

Gŵyl Geltaidd Cymru
2 – 4 Mawrth 2007
BAE TRECCO

Cydymdeimlwn â:
theulu'r diweddar Dr Robert Hefin, gynt o
Flaenau Ffestiniog, a fu farw yn sydyn ar y
7fed o Ragfyr. Bu’n gynbennaeth Adran
Addysg y Swyddfa Gymreig.

Ysgol y Berllan Deg
Dechreuodd tymor y Gwanwyn yn brysur,
fel y bydd hi am weddill y tymor!! Cafodd
pawb o flwyddyn 1 i flwyddyn 6 fynd i weld
y pantomeim Cymraeg, Pwyll pia hi, yn
Neuadd Y Barri. Roedd y pantomeim yn
ddoniol ac yn werth y daith i’r Barri!!

PORTHCAWL

Cyngerdd rynhawn Sul

SIÂN JAMES
ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd

Cyngherddau nos Sadwrn

MABON
ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd
Am wybodaeth bellach
www.cwlwmceltaidd.com
029 20813812
Gyda chefnogaeth BCBC
a Thwristiaeth Ranbarthol Capital

Mae blwyddyn 6 wedi ymweld â’r ‘Safety
Zone’ yn Nhrefforest, er mwyn dysgu am
beryglon a sut i’w hatal a chadw eu hunain
yn saff. Dysgwyd llawer ac mae disgyblion
yn llawer mwy hyderus wrth ddelio gyda
phroblemau bob dydd.
Mae ymwelydd gyda ni y tymor hwn, sef
Mrs. Shirley James. Athrawes o Batagonia
yw Mrs. James sydd wedi dod i astudio ysgol
ddwyieithog yma yng Nghymru. Bydd hi
yma hyd ddiwedd y tymor ac rydym yn
ymestyn croeso mawr iddi hi.
Pob lwc i Lowri Tomkinson a Zoe
Wozencroft, y ddwy ym mlwyddyn 4, sydd
yn mynd i Abertawe i gynrychioli'r ysgol a'r
Sir yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd.
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Merched y Wawr
Bro Radur

Cyngerdd Nadolig Blwyddyn 2

Ar 22 Rhagfyr priodwyd Catrin Williams a
Rhodri Llywelyn yng Nghapel Minny Street.
Mae’r ddau yn gweithio ym myd y
cyfryngau.

Dylan Jones
Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.
Ffôn cartref : 20512567
Symudol : 07890134514

Cyngherddau Nadolig
Cawsom ni dair cyngerdd ardderchog gan
blant bl. 2, bl. 1 a phlantos y Derbyn a’r
Feithrin. Mae’r Nadolig yn dod yn fyw gyda
pherfformiadau unigryw'r plant bach. Roedd
cyngerdd ffantastig bl.2 yn sôn am Streic
Siôn Corn. Stori’r geni oedd thema cyngerdd
ardderchog bl.1. Pysurdeb y postmon a
stori’r geni oedd dan sylw’r blynyddoedd
cynnar. Mwynhaodd pawb eu perfformiadau
ardderchog.
Diolch i bawb am eich
cyfraniadau hael tuag at elusen Marie Currie
ac Apel. Rhwng cyngherddau'r babanod a
gwasanaeth carolau'r Adran Iau casglwyd y
swm anhygoel o £563.
Ymweld â Maer Caerdydd
Cafodd 6 o blant lwcus blwyddyn 6 eu dewis
i ymweld â’r Arglwydd Faer yn ei blasty fel
rhan o’i ddathliad Nadolig. Y plant lwcus a
gafodd eu henwau wedi eu tynnu o’r het
oedd Holly Farmer, Charlotte Gallimore,
Abbie Harty, Oscar Lewis, Jonathan Morrell
a Harrison Perries.
Llongyfarchiadau!
Roedd plant blwyddyn 5 y llynedd wedi
cymryd rhan mewn prosiect celfyddydol
gydag arlunydd a storïwr lleol. Roedd
Canolfan y Mileniwm mor falch o waith ein
plant, penderfynwyd cynnwys rhan ohono ar
gerdyn Nadolig swyddogol y Ganolfan.
Gwych!
Codi Arian
Bu’r ysgol yn brysur yn gwerthu pwdinau
Nadolig bach siocled ar gyfer apêl Ysbyty
Felindre. Gwerthwyd cannoedd o’r pwdinau
siocled yma gan godi £200 ar gyfer yr achos.

GOSOD TŶ
Unigolion proffesiynol sy’n Gymry.
Tŷ yn Llandaf sy wedi’i
ddodrefnu’n llawn a’i addurno’n
ddiweddar. Dwy ystafell ddwbl ac
un sengl ac ystafell ymolchi.
Dwy ystafell fyw cegin/ystafell
fwyta a thŷ bach ar y llawr isaf,
gardd. Lle braf i fyw !!!
Cysylltwch ar fyrder â
07966431623
01545574185
(oriau swyddfa )

Y Fari Lwyd
Cafodd blwyddyn 3 andros o syndod ar eu
diwrnod cyntaf yn ôl pan ddaeth Y Fari
Lwyd i’r dosbarth er mwyn dymuno
blwyddyn newydd dda iddynt. Esboniodd Mr
Rhodri Jones hanes a thraddodiadau Cymreig
noson Calan mewn ffordd hynod o
ddiddorol. Diolch yn fawr iddo am ei amser
a’i frwdfrydedd!!
Ymwelwyr
Daeth Teleri JarmanGrey i ymweld â
blwyddyn 1 i sôn am fywyd y sipsiwn,
dawnsio a chreu celf sipsiaidd gyda’r plant
gan eu bod yn astudio tai a chartrefi.
Daeth Mererid Hopwood i siarad â phlant

Enillwyr Cwis Cenedlaethol Merched y
Wawr 2006  Bro Radur.
O’r chwith Rhiannon Alun Evans,
Heulwen Jones a Glenys Thomas
Cyfarfod Rhagfyr
Braf iawn oedd gweld y neuadd o dan ei
sang ar gyfer cyfarfod mis Rhagfyr. Y
Parchedig Owain Llŷr Evans, gweinidog
capel Minny St. oedd y siaradwr gwadd a’i
sgwrs oedd ‘Cipolwg ar Gelfyddyd  Hen a
Newydd’. Rhannodd gopïau o bedwar llun
gwahanol iawn ac fe’n gwahoddwyd i
ddehongli’r darluniau wedi iddo sôn am
gefndir a thechneg pob artist
Gwasanaeth Carolau
Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau Rhanbarth
De Ddwyrain o Ferched y Wawr yng
Nghapel Windsor Rd, Radur. Cafwyd noson
arbennig iawn gyda phob cangen yn
cynrychioli gwahanol wledydd.
Cwis
Llongyfarchiadau i dîm Bro Radur a enillodd
Gwis Cenedlaethol Merched y Wawr.
Roedd pedwar tîm yn cynrychioli’r gangen
yn y Cwis Rhanbarthol a gynhaliwyd ym
Mhentyrch.
Cyfarfod Ionawr
Cafwyd noson ddifyr dros ben yng nghwmni
Dr Hefin Jones, Uwch ddarlithydd mewn
Ecoleg ym Mhrifysgol Caerdydd, thestun ei
sgwrs oedd ‘O Bencader i Beijing’. Soniodd
am y dylanwadau cynnar arno’n blentyn ym
Mhencader  yn y capel ac ar y fferm, cyn
symud i Lundain i fyd tra gwahanol yn
fyfyriwr deunaw oed.
Bu’n teithio’r byd gyda’i waith ac mae e’n
ymwybodol iawn o’r dinistr sy’n digwydd yn
fforestydd Costa Rica a Brasil. Bu ym
Mecsico gyda grŵp o ieuenctid yn
atgyweirio ysgol yn y slymiau a chyfarfu â’r
Esgob Desmond Tutu yn Soweto.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Fawrth y 7fed
pan fydd Cen Williams o Landaf yn siarad.
blwyddyn 6 gan ei bod wedi clywed ein bod
wedi enwi ein dosbarthiadau ar ôl chwedlau
Cymreig. Cafodd ei hymweliad ei recordio
ar gyfer rhaglen am y Llyfrgell
Genedlaethol. Daeth y storiwraig Margaret
Issac i’r ysgol i gynnal gweithdy am
chwedlau gyda blwyddyn 5. Daeth Gwen
Emyr i gynnal dau wasanaeth yn yr ysgol.
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Ysgol Gyfun
Gymraeg Plasmawr
Ymweliad Tywysog Seeiso o Lesotho
Ar y cyntaf o Ragfyr daeth ymwelydd arbennig
iawn i’r ysgol, sef Tywysog Seeiso o Lesotho.
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig i’w groesawu ac
yn y gwasanaeth hwnnw bu’n esbonio pwrpas ei
daith yma i Gymru, sef codi ymwybyddiaeth am
effeithiau'r afiechyd AIDS yn ei wlad.
Eleni, mae llys Crwys wedi penderfynu codi
arian ar gyfer ysgol arbennig sydd yn ardal y
Tywysog yn Lesotho. Ysgol yw hi sy’n ceisio
gwella dyfodol plant Lesotho drwy gynnig addysg
a chyfleoedd arbennig i blant amddifad a thlawd
iawn. Mae nifer o’r plant yn amddifad oherwydd
bod eu rhieni wedi marw o glefyd Aids.
Bydd yr arian a gesglir yn ystod y flwyddyn yn
cael ei ddefnyddio i godi adeiladau newydd i’r
ysgol, yn cael ei ddefnyddio i brynu offer i’r
disgyblion, megis papur a phensiliau, a hefyd yn
cael ei ddefnyddio i brynu meddyginiaethau ar
gyfer gwella rhai o’r pentrefwyr a’r plant sy’n
dioddef o’r clefyd.
Mae Aids yn glefyd byd eang sydd wedi difetha
nifer fawr o gymunedau ers iddo gael ei
ddarganfod dros ugain mlynedd yn ôl. Ers hynny,
mae dros wyth ar hugain miliwn o bobl wedi marw
o glefydau syml bob dydd fel annwyd, gan fod y
salwch yn dinistrio’ch system imiwnedd.
Yn neheubarth Affrica mae wedi troi’n
argyfwng, lle mae dros bum miliwn ar hugain o’r
trigolion yn dioddef o’r clefyd.
Botswana,
Lesotho a Swaziland yw’r gwledydd sydd yn
dioddef fwyaf yn y byd. Fel dinasyddion y byd,
mae’n gyfrifoldeb arnom ni i wneud rhywbeth i
helpu  rhaid i ni gadw ein haddewid.
Perfformiad Cwmni Theatr Arad Goch
Ddiwedd y tymor fe ddaeth Cwmni Arad Goch o
Aberystwyth i Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i
berfformio ar gyfer blwyddyn wyth. Roedden
nhw’n perfformio darnau o lyfrau sydd ar gael i’w
prynu gan Y Cyngor Llyfrau. Y cyntaf wnaethon
nhw berfformio oedd Swshi, Snogs a Sgribls
Hogan Flêr gan Gwen Lasarus. Roedd hwn yn
berfformiad diddorol ac yn wahanol iawn i’r arfer.
Hanes merch sydd yn ei harddegau sy’n cael
problemau efo tyfu fyny a geir yn y llyfr hwn. Yr
ail ddrama o’r pedwar a berfformiwyd oedd Adref
heb Elin gan Gareth F. Williams. Roedd hwn
dipyn yn fwy difrifol o ran cynnwys. Y stori’n fras
oedd bod Elin yn hwyr yn cyrraedd adref a dim
sôn amdani yn unman, roedd rhieni a chwaer Elin
yn poeni’n fawr. Helo Brian gan Meleri Wyn
James oedd y trydydd un a hwn eto yn eithaf
difrifol. Fe ffeindiodd Brian ffôn symudol ar lawr
ac fe benderfynodd ei gadw. Fe gafodd ei gipio
gan yr heddlu am wneud ac roedd yn rhaid iddo
fynd gyda nhw i’r stesion! Wrth gwrs nid oedd
mam na llysdad Brian yn hapus iawn!
Y
perfformiad olaf oedd Ffec tan, Rissole a tships
gan Caryl Lewis a dyma ni’n dychwelyd at
hiwmor a pherfformiad doniol. Roedd y stori yn
wahanol eto ac yn ceisio ein perswadio i beidio â

Taith marchnadoedd

Carl Clowes a’r Tywysog Seeiso yn yr ysgol
chael ffec tan! Mwynhaodd pawb y perfformiadau
hyn gan y cwmni drama a byddwn yn sicr yn
prynu’r llyfrau sydd ar werth.
Indeg Williams, bl 8
Taith Marchnadoedd Nadolig Ffrainc
Dechreuon ni ar y daith am 11:45 yr hwyr, hwyr
iawn i rai, ond roedd pob un yn llawn cyffro.
Gwnaeth pawb eu hunain yn gyfforddus, gyda
chlustogau a blancedi yn ymddangos o’u bagiau.
Doedd dim sôn am gwsg y noson gyntaf, roedd
pob un yn rhy gynhyrfus ac yn rhy brysur yn
gwylio ffilmiau a chanu gyda nhw i fynd i gysgu.
Erbyn y bore roedd yr un caneuon ym mhennau
pob un! Pan gyrhaeddon ni Ffrainc aethom ni yn
syth i’r archfarchnad yn Boulogne. Cawsom lawer
o hwyl yno, yn gyntaf aethom ni am frecwast
mewn caffi. Cefais frecwast Ffrengig o croissant a
sudd oren.
Ar ôl brecwast cawsom gyfle i edrych o amgylch
ac ymarfer ein Ffrangeg gyda thrigolion lleol. Fe
ddysgon ni un bachgen i wneud ‘pump uchel’
(high five), roedd hynny’n brofiad doniol! Yna
aethom ni yn ôl ar y bws a theithio draw at dref
Boulogne i ymweld â’r siopau lleol.
Wedi bwyta llond ein boliau teithiom ar y bws
draw at Ypres yng Ngwlad Belg lle'r oedd ein
gwesty am y noson. Gyda’r nos aethom ni allan i
weld y seremoni ddyddiol ‘Y post olaf’ i gofio am
y milwyr a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yna
aethom ni am fwyd hyfryd ac i sglefrio iâ ar y
sgwâr hyfryd. Arhosom ni yno am tua 2 awr a
chael amser grêt, dim ond yr eilwaith i mi sglefrio
iâ oedd hi felly nes i’n iawn a pheidio â chwympo
mwy nag unwaith, diolch byth!
Y diwrnod canlynol aethom yn ôl i Ffrainc, i
ddinas Lille i wario rhai oriau a thipyn o arian yn y
marchnadoedd del. Cyfle da i wneud siopa 'Dolig
munud olaf! Prynais un peth yr un ar gyfer pob un
o’r teulu a chael tro neu ddau ar yr olwyn droi
oedd yna lle cymeron ni nifer o luniau o’r top a
phob un yn teimlo’n sâl gan ei bod hi mor uchel.
Ac yna roedd hi’n amser mynd adref, felly aeth
pob un nôl ar y bws am y tro olaf. Ni chysgais o
gwbl ar y ffordd nôl, roedd pob un yn rhy brysur
yn tecstio adref, chwarae cardiau, gwylio ffilmiau
ac yn chwarae gyda ffrindiau. Mwynheais i’r trip
yn fawr iawn ac er roedd hi’n neis cyrraedd adref,
rwy’n gobeithio mynd nôl eto!
Mali NoonJones. Bl 10
Taith yr Adran Hanes i’r UDA
Aeth aelodau o flynyddoedd 11 a 12 ar daith
Hanes i Efrog Newydd a Washington yn America.
Yn Efrog Newydd aethom ni i lefydd enwog megis
Ground Zero, Wall Street, Greenwich Village a
Times Square. Uchafbwynt Efrog Newydd oedd
mynd i frig yr Empire State i edrych ar y ddinas
ryfeddol ar ein noson gyntaf yn Times Square.
Cwrddom ni â grŵp oedd â rapiwr, o’r enw Yorel
yno, ac fe werthodd ei gerddoriaeth i mi a fy
ffrindiau. Hefyd ges i a fy ffrindiau'r swper
traddodiadol Americanaidd (McDonalds!). Yn
anffodus methwyd teithio allan i Ynys Ellis
oherwydd y tywydd garw, rhaid felly oedd
edmygu'r Statue of Liberty o’r lan. Yr olygfa orau
a gawsom o’r ddinas ryfeddol hon oedd o gerdded
ar hyd Bont Brooklyn gan ryfeddu a yr adeiladau
o’n blaenau.

Ar ôl teithio ar fws i Washington treuliasom y
diwrnodau nesaf yn edmygu adeiladau a
golygfeydd enwog y ddinas. Roedd cerdded ar hyd
Pennsylvania Avenue yn union fel cerdded ar hyd
set ffilm. Yn ystod ein hamser yn Washington fe
welsom nifer o'r adeiladau gan gynnwys y Tŷ
Gwyn, sy'n eithaf bach o’i gymharu â'r hyn a welir
ar y teledu. Roedd y ddinas wedi ei bensaernïo’n
wych ac roedd tu fewn i’r adeiladau hyn megis
Llyfrgell Y Senedd, Yr Uchel Lys a chofgolofnau
Korea, Fietnam a’r Ail Ryfel Byd i’r milwyr marw,
yn llefydd prydferth iawn. Un o'r profiadau mwyaf
emosiynol oedd ymweld ag amgueddfa'r Holocost.
Anodd yw credu sut oedd pobl yn gallu trin eu
cydddyn mewn ffordd mor anfoesol.
Y bore olaf cawsom y pleser o fynd fyny
Cofgolofn Washington, ac edrychom i lawr ar yr
holl ddinas ar ein cyfle olaf.
Wil Lewis, Bl 11
Taith rygbi i Ganada
Ar y cyntaf ar hugain o Hydref 2007, ymwelodd
pedwar deg wyth bachgen a phedwar athro dewr â
Vancouvert, Canada. Cymerodd dros flwyddyn i
godi holl arian ar gyfer y daith, dros bymtheg mil
o bunnoedd. Er mai taith rygbi ydoedd cawsom
gyfle i fynd ar deithiau anturus fel ‘Zip Lining’ a
’Paintballing’, llawn hwyl a sbri. Fe wnaethom
ddod o hyd i forfilod enfawr yn y môr wrth
hamddena ar daith cwch.
Ond y rheswm aethon ni yno oedd er mwyn
dangos i Ganada pa mor dda oedd ein rygbi ni nôl
yng Nghymru. Ac fe ddangoson ni sut i ennill. Fe
wnaeth y tîm cyntaf ennill 3 a cholli 1, ein tîm A
blwyddyn 10 ennill 3 a cholli 1, ac fe wnaeth ein
tîm B blwyddyn 10 ennill 2 a cholli 1 a chael un
gêm gyfartal. Fe wnaeth pawb fwynhau'r gemau
cyffrous a'r profiad o chwarae mewn gwlad
dramor.
Fy mhrif atgof am yr holl daith yw pan
wnaethom ddechrau canu o gwmpas piano yn yr
ysgol olaf, a chanu ‘Sosban Fach’. Roedd e’n
deimlad gwych cydganu yn Gymraeg a gweld
pawb yn mwynhau o’n cwmpas. Cafwyd profiadau
bythgofiadwy ar y daith arbennig hon. Diolch yn
fawr iawn i’r athrawon Addysg Gorfforol am
drefnu’r daith.
Jamie Bevan, bl 10
Ymweliad Doris Emanuel â Chyngor Ysgol
Plasmawr
Braint oedd cael croesawu Doris Emanuel o
Nigeria i’r ysgol i siarad gyda Chyngor yr Ysgol a
rhai dosbarthiadau Astudiaethau Crefydd. Roedd
Doris ar ymweliad deng niwrnod â Chymru gydag
elusen Cymorth Gristnogol. Mae’n gweithio yn
Nigeria gyda phlant amddifad ac yn benodol
menywod sydd wedi’u heintio â HIV / AIDS.
Roedd ganddi neges glir i’r disgyblion, sef fod
cymorth yn y wlad hon yn gwneud gwahaniaeth
gwirioneddol i sefyllfa enbydus yr afiechyd yn y
wlad. Roedd ei sgwrs yn llawn enghreifftiau o
fywydau go iawn pobl oedd yn dioddef oherwydd
diffyg triniaeth, addysg ac effeithiau tlodi. Roedd
yn pwysleisio na ddylid ceisio deall yr afiechyd
heb ddeall hefyd effaith tlodi, rheolau masnach a
diffyg addysg ar dwf a lledaeniad y clefyd.

Doris Emanuel gydag aelodau’r Cyngor
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Dathlu diwrnod
Santes Dwynwen
Cafwyd llawer o hwyl yn
dathlu Diwrod Santes
Dwynwen eleni. Bûm yn
dosbarthu balwns gyda
chymorth pâr enfawr o
wefusau coch yng Nghyngor
Caerdydd, Canolfan y
Mileniwm, Canolfan Siopa
Dewi Sant, Ffordd y
F r en hi nes a G or s a f
Caerdydd. Bu'r ymateb yn
ffafriol dros ben a nifer o
bobl yn gofyn am gusan a
balwn! Bu Wedi 7 a chriw
Newyddion y BBC yn ffilmio
yn ystod y diwrnod.

www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Gweithgareddau i Ddysgwyr
Noson Sgwrsio Sydyn
Yn dilyn llwyddiant y nosweithiau
Cymdeithasol i Ddysgwyr yn y Cameo,
rydym yn bwriadu ehangu ar y ddarpariaeth
a chynnal noson Sgwrsio Sydyn. Fe fydd y
noson gyntaf yn cael ei chynnal Nos Iau,
Chwefror yr 8fed yng Nghanolfan ‘The
Gate’, Stryd Keppog, Y Rhath, rhwng 7yh a
8yh. Croeso cynnes i Ddysgwyr o bob safon.
Diolch i Ymddiriedolaeth y Mileniwm am
gefnogaeth ariannol i gynnal gweithgareddau
i Ddysgwyr. Fe fydd dwy noson arall
Sgwrsio Sydyn yn cael eu cynnal ar Fawrth y
15fed ac Ebrill y 19eg.
Huw Llywelyn Davies yn sgwrsio
yn y Bore Coffi
Fe fydd y darlledwr Huw Llywelyn Davies
yn ymuno â chriw Bore Coffi’r Fenter yn
nhafarn y Conway,
Ddydd Mawrth,
Chwefror y 27ain rhwng 11yb a 12yp.
Croeso cynnes i Gymry Cymraeg ac i
Ddysgwyr o bob safon. Cyfle gwych i
ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch
anffurfiol dors baned o goffi.

GIG IEUENCTID
Mae’r Fenter wedi derbyn nawdd gan
Bartneriaeth Pobl Ifainc Caerdydd er mwyn
trefnu Gig Ieuenctid i ddisgyblion blwyddyn
10+ Glantaf a Phlasmawr. Fe fydd y gig yn
cael ei gynnal Nos Wener, Chwefror yr 16eg
rhwng 7yh a 9.30yh yng Nghlwb Ifor Bach.
Cyflwynir y noson gan Huw Evans o’r
gyfres deledu boblogaidd Bandit, a bydd
bandiau o Ysgol Plasmawr a Glantaf yn
cymryd rhan – Random Elbow Pain,
Organised Chaos,
The Adrenalins.
Mynediad yn £2 wrth y drws, neu docynnau
o flaen llaw o Blasmawr a Glantaf. Am
fanylion pellach, cysylltwch â’r swyddfa.

Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y
Fenter yn cael ei gynnal Nos
Sul, Chwefror y 25ain yn y
Mochyn Du am 8yh. £1 y
person. Keith Davies fydd y
Cwisfeistr.

Cynllun Gofal Hanner Tymor
Fe fydd Cynllun Gofal y Fenter yn cael ei
gynnal yn ystod Hanner Tymor mis
Chwefror (Dydd Llun Chwefror 19 – Dydd
Gwener Chwefror 23).
Mae’r Cynlluniau’n cael eu cynnal mewn
tri safle – Ysgol Treganna (Gorllewin
Caerdydd), Ysgol y Berllan Deg (Dwyrain
Caerdydd) ac Ysgol Melin Gruffydd
(Gogledd Caerdydd). Fe fydd y plant yn
ymweld â’r sinema yn ystod yr wythnos.
Croeso i blant mewn ysgolion Cymraeg o
ddosbarth derbyn hyd at flwyddyn 6. Cost
dyddiol o £14.50/£17 y plentyn. Dyddiad
cau i gofrestru : Dydd Llun, 12 Chwefror.
Mae lle i nifer cyfyngedig o blant, felly
cofrestrwch yn gynnar rhag cael eich siomi.
Am fanylion pellach neu ffurflen gais
ffoniwch 029 20 56 56 58 neu ebostiwch
rachaelevans@mentercaerdydd.org
Côr y Gleision yn dathlu
Dydd Gŵyl Dewi
Unwaith eto eleni, mae’r Fenter
yn trefnu noson Cawl a Chân i
ddathlu Gwyl Dewi yn nhafarn
y Mochyn Du. Fe fydd cawl yn cael ei weini
ac adloniant yn dechrau o 7.30yh ymlaen.
Mae Côr y Gleision, o gyfres teledu S4C 
CODI CANU eisioes wedi cytuno i gymryd
rhan. Mynediad yn rhad ac am ddim. Croeso
cynnes i bawb!

MIRI MEITHRIN
Fe fydd Menter Caerdydd yn cynnal Miri
Meithrin yng Nghanolfan Gymunedol
Channel View Grangetown, Ddydd Iau,
Chwefror yr 22ain rhwng 1.30yp  3yp.
Mae Miri Meithrin yn addas i blant o dan 4
oed a’u rhieni – cyfle gwych i gymdeithasu
mewn awyrgylch saff a hwyliog. Am fwy o
wybodaeth, cysylltwch â Rachael Evans 029
20 56 56 58 /
rachaelevans@mentercaerdydd.org
Clwb Rygbi i Blant Dosbarth Derbyn a
Blwyddyn 1
Yn dilyn llwyddiant y cwrs rygbi 5 wythnos
yn ystod tymor yr Hydref, fe fydd y Clwb
Rygbi yn ail ddechrau Ddydd Sul, Mawrth y
4ydd. Fe fydd y Clwb yn cael ei gynnal
rhwng 10yb a 10.45yb ar Gaeau Clwb Rygbi
High School Old Boys yn yr Eglwys
Newydd. Mae’r clwb yn addas ar gyfer
bechgyn a merched Dosbarth Derbyn a
Blwyddyn 1 yn unig.
Dim ond nifer cyfyngedig o le fydd yn y
Clwb, felly am ffurflen gofrestru, cysylltwch
â Rachael ar 029 20 56 56 58 neu ebostiwch
rachaelevans@mentercaerdydd.org. Rydym
wedi derbyn nawdd ariannol gan gynllun
Cist Cymunedol Cyngor Chwaraeon Cymru i
gynnal y Clwb Rygbi.
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Newyddion o’r Eglwysi

Eglwys y Crwys

Eglwys Efengylaidd Gymraeg

Y Gymdeithas
Hywel Teifi Edwards oedd gŵr gwadd Y
Gymdeithas Nos Wener Tachwedd y 24ain.
Cafwyd noson i’w chofio o flaen cynulleidfa
niferus. ‘Cerddi i’m Cynnal’ oedd testun ei
ddarlith, ac fe’n tywyswyd ar hyd detholiad o
hoff lwybrau barddoniaeth ein siaradwr. Nid
o angenrheidrwydd y cerddi mwyaf yn yr
iaith Gymraeg oedd y rhai hynny a fu’n
gynhaliaeth iddo drwy ei oes. Ymhlith y
cerddi ag arwyddocâd mawr iddo y mae
Englynion Coffa Hedd Wyn, Cantre’r
Gwaelod, Cerddi T.H. ParryWilliams yn
dilyn ei deithiau yng ngogledd a de’r
Amerig, emyn Pantycelyn ‘Dyn Dieithr
Ydwyf Yma’ a cherdd o waith J. Gwyn
Griffiths am y crwt oedd yn canu’r piano
mewn gwersyll ffoaduriaid. Noson i’w
chofio.
Y gymdeithas hefyd oedd yn gyfrifol am y
gwasanaeth Fore Sul cyn y Nadolig a
chafwyd oedfa fendithiol ar batrwm naw llith
a charol. Cafwyd cyfraniadau llafar gan
ieuenctid yr eglwys a cherddorfa fechan.

Archwilio Cristnogaeth
Cam mawr a gymerwyd yn ystod y misoedd
diwethaf oedd penodi Lewis Roderick yn
weithiwr amser llawn ychwanegol i’r
eglwys. Mae Lewis yn dod o Lanelli ond
bu’n mynychu’r eglwys yn ffyddlon yn ystod
ei gyfnod yn y Coleg Cerdd a Drama lle y
graddiodd haf diwethaf. Ymhlith ei
gyfrifoldebau mae trefnu cwrs Archwilio
Cristnogaeth sy’n cael ei gynnal bob nos
Lun yn y Pizzeria Villagio yn yr Eglwys
Newydd. Bwriad y cwrs yw darparu cyfle i
edrych ar y ffydd Gristnogol mewn
awyrgylch anffurfiol. Os oes gennych
ddiddordeb mewn ymuno â’r cwrs, mae
croeso i chi gysylltu â Lewis Roderick ar
07815 096501.
Colli’r Parch. J. D. Williams
Crëwyd bwlch mawr yn ein plith yn
ddiweddar ym marwolaeth y Parch. J. D.
Williams. Mr Williams oedd olynydd yr
emynydd Nantlais yn weinidog Bethany,
eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yn
Rhydaman, a bu’n weinidog uchel iawn ei
barch yn y dref honno am flynyddoedd
lawer. Ymgartrefodd yn ein plith ni wedi
iddo symud i Gaerdydd i fyw gyda’i ferch,
Rhian. Cydymdeimlwn â hi ac â’i brawd, ein
gweinidog y Parch. Gwynn Williams, a’r
holl deulu yn eu colled.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn fawr â Dr Phil Elis a’i
deulu ar farwolaeth sydyn ei frawd.
Wil Morgan George
Achos llawenydd mawr i ni fel eglwys oedd
dyfodiad Wil Morgan George i’n plith, mab
arall i Hywel a Bethan George, a brawd bach
i Gruffydd.
Dyweddïad
Llongyfarchiadau i Siôn Gwilym, mab Beryl
a Selwyn Williams, Y Mynydd Bychan, ar ei
ddyweddïad ag Anna. Mae Siôn yn treulio
cyfnod yn Sarande, Albania ar hyn o bryd,
yn gweithio gydag eglwysi lleol, yn gwneud
gwaith Cristnogol ymhlith plant ac yn
cysylltu â’r gymuned sipsiwn Cuke.

GWEINYDDWR YN
YSGOL Y WERN
Heol Llangranog
Llanisien
CF14 5BL
Ffôn : 20762114
Swydd rhan amser
yn swyddfa'r ysgol.
Cysylltwch â'r Pennaeth
am fwy o fanylion.

Cinio Gŵyl Ddewi
Bydd y Gymdeithas yn dathlu Dydd Gŵyl
Ddewi nos Wener Chwefror y 23ain yng
nghlwb golff Cyncoed. Ein gwestai eleni yw
Mrs Nia Royles (Daniel Gynt). Croeso
cynnes i bawb i ymuno â ni.
Clwb Teithio 91
Mae Aled Evans yn trefnu taith arbennig i
Ucheldiroedd ac Ynysoedd yr Alban
ddechrau Gorffennaf. Bydd y daith yn
cynnwys ymweliad â’r Oban, Fort William,
Mallaig, Kylle of Lochaish, Ynys Bute,
Ynysoedd Mull, Iona a Skye. Os oes
gennych ddiddordeb cysylltwch â Bob
Roberts (029 20627903) neu Aled Evans
(029 20494376). Croeso cynnes i bawb.
Taith Gerdded
Yn ôl ein harfer ers blynyddoedd bellach
mae taith gerdded wedi ei threfnu ar gyfer y
cyfnod yn dilyn y Nadolig, ac ni fu eleni yn
eithriad yn hynny o beth. Llwybr y gamlas
sy’n arwain o’r Forteen Locks am y Tŷ Du
oedd ein dewis daith y tro hwn, taith hwylus
a phoblogaidd gan yr ardalwyr, cerddwyr a
beicwyr. Buom yn ddigon ffodus i gael
tywydd da i hamddena, rhannu ambell sgwrs
a throi i felin ein hatgofion am ambell stori.
Oedfa Undebol
Daeth aelodau Eglwysi Minny St. a’r Crwys
ynghyd mewn oedfa undebol i ddathlu’r ŵyl.
Derbyniwyd casgliad teilwng yn ystod yr
oedfa a throsglwyddwyd y swm o £437 at
waith Tŷ Gobaith.
Yr Ysgol Sul
Dilyn y seren i Fethlehem a wnaeth aelodau'r
Ysgol Sul ar yr 17eg o Ragfyr. Defnyddiwyd
dramodig gan y diweddar Ddr. Hywel
Griffiths i adrodd stori’r geni. Siân Griffiths
oedd yn gyfrifol am y cynhyrchiad, gyda
chymorth gan nifer o athrawon a rhieni
ymroddedig.

Minny Street, Caerdydd
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â theulu a
chyfeillion Mrs Valmai Davies (Yr Eglwys
Newydd)  aelod ffyddlon a gweithgar ym
Minny Street a oedd, hyd yn oed yn ystod
cyfnod ei salwch, yn parhau â diddordeb byw
a chefnogaeth frwd i holl weithgarwch yr
Eglwys.
Aelodau Newydd
Croeso cynnes iawn i Sharon Bradley
(Llanisien), Elisabeth Gilpin (Treganna), ac
Ieuan a Mari Davies (Yr Eglwys Newydd)
wrth iddynt gael eu derbyn yn aelodau dros y
misoedd diwethaf.
Gofalwr Newydd
Croesawn Ruth Hughes i’n plith fel ein
gofalwr newydd. Edrychwn ymlaen at
gydweithio gyda Ruth, a dymunwn yn dda
iddi hi a Tony yn eu cartref newydd.
Oedfaon y Nadolig
Arbrawf newydd a brofodd yn hynod
lwyddiannus a bendithiol oedd cynnal
cyflwyniadau Nadolig y plant a’r ieuenctid
dros dri Sul ym mis Rhagfyr. Dydd Nadolig,
dyma ymuno, yn ôl ein traddodiad, â’n
cyfeillion yn Y Crwys, ein Gweinidog yn
pregethu a nifer o ieuenctid y ddwy eglwys
yn cynorthwyo yn y gwasanaeth.
Ac ymlaen i’r Flwyddyn Newydd . . . .
Teulu’r “Browning” fu’n ein harwain yn yr
Oedfa Gynnar ym mis Ionawr a bu Eleri,
Rhodri, Manon a Mared yn defnyddio eu
doniau cerddorol.
Y Gymdeithas
Agoriad llygaid fu cael rhannu profiadau’r
cyfreithiwr Peter Watcyn Jones wrth iddo
sôn am agweddau o’i waith  yn arbennig ei
waith yn arwain nifer o ymchwiliadau
cyhoeddus (gan gynnwys ymchwiliad
Bloody Sunday) ddechrau Tachwedd.
Disgyblion o Ysgol Plasmawr fu’n arwain
dathliadau Nadolig y Gymdeithas; diolch i’r
Prifathro, Geraint Rees a’r tîm athrawon am
eu cefnogaeth a’u harweiniad. Dechrau’r
flwyddyn daeth llond capel Bethesda’r Fro
ynghyd mewn gwasanaeth Plygain dan
arweiniad Alun Evans. Cafwyd cyfraniadau
niferus – pob un yn llwyddo i greu naws
arbennig y traddodiad hyfryd hwn. Ac yna,
ychydig dros wythnos yn ddiweddarach, i
ffwrdd â ni i Japan yng nghwmni Owen Saer.
Mae Owen wedi treulio cyfnodau yn y wlad
ac erbyn diwedd y noson roeddem ninnau oll
wedi siarad, darllen a chanu mewn Japaneg
ac, yn ein dychymyg o leiaf, wedi blasu
rhywfaint o’r bwyd!
Taith Gerdded Olaf 2006
Sicrhaodd John Albert Evans gyfle i holl
aelodau Minny Street orffen 2006 yn heini ac
ysgafn droed! Ddydd Mercher, Rhagfyr
27ain, trefnwyd taith gerdded yn cychwyn
gydag ymweliad ag Eglwys Gadeiriol
Llandaf, cerdded i lawr at y Gored Ddu cyn
dilyn y Taf i’r Mochyn Du i ginio!
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Ebeneser, Heol Siarl

Tabernacl, Yr Ais

Salem, Treganna

Bedydd
Fore Sul, 10fed Rhagfyr bedyddiwyd Gabriel
Jac Taran, mab Paul a Sara Hunter a brawd
bach Sophia. Roedd nifer o’r teulu estynedig
a ffrindiau’r teulu wedi dod i fod yn dystion
i’r bedydd. Croeso i’r aelod bach newydd
i’n plith.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Helen a Daniel Cunliff ar
enedigaeth eu hail ferch. Dyna brofiad cyffrous
i Anest, wrth groesawu chwaer fach i’r aelwyd.

Gwasanaethau Nadolig
Cawsom wasanaethau arbennig iawn dros yr
ŵyl. Roedd yn wych gweld wynebau
cyfarwydd a newydd yn llenwi Salem ar
gyfer gwasanaeth yr Ysgol Sul, wrth i’r plant
gyflwyno drama’r geni ac wrth i’r bobl ifanc
gyflwyno eitemau amrywiol, gan gynnwys
dawns osgeiddig arbennig gan Hanna, a
sgetsys difyr oedd yn cyfleu neges ddifrifol.
Cafwyd Gwasanaeth y Goleuni gyda’r hwyr
wrth i nifer o aelodau’r capel gymryd rhan.
Noswyl Nadolig cafwyd cymun, a
gwasanaeth anffurfiol teuluol fore Nadolig.

Y Gymdeithas
Ar gyfer cyfarfod y gymdeithas ym mis
Rhagfyr braf iawn oedd cael ymuno â
chymdeithas Eglwys y Tabernacl, mewn
noson o adloniant yng nghwmni Côr
Meibion Taf. Cafwyd hefyd unawdau lleisiol
ac offerynnol o blith aelodau’r côr. Mae’r
arfer o ymweld â’n gilydd fel cymdeithasau
yn llwyddiannus ac yn boblogaidd.
Gwasanaeth Adfent
Daeth nifer ynghyd i festri Ebeneser nos Iau,
14eg Rhagfyr i wasanaeth dathlu’r Adfent.
Cymerwyd rhan gan nifer o aelodau eglwysi
Cymraeg canol y ddinas. Roedd y
gwasanaeth yn ein cymell i ganolbwyntio ar
wir ystyr y Nadolig a’n hatgoffa am
ddyfodiad Gwaredwr i’r byd.
Gwasanaethau’r Nadolig
Dros gyfnod o ddau Sul cawsom bedwar
gwasanaeth i ddathlu’r Nadolig. Y cyntaf
oedd cyflwyniad y plant. Cafwyd
perfformiadau unigol da, gydag ambell i
unigolyn yn codi pwl o chwerthin! Diolch i
athrawon yr ysgol Sul am baratoi’r
cyflwyniad. Cafodd y plant barti yn dilyn y
gwasanaeth ac ymweliad rhywun reit bwysig
mewn gwisg goch!! Y gwasanaethau a
ddilynodd oedd cyflwyniad y chwiorydd, yr
ieuenctid ac yn olaf ar noswyl Nadolig
gwasanaeth carol a channwyll gyda nifer o’r
aelodau yn cymryd rhan. Fore dydd Nadolig
cafwyd oedfa deuluol o dan arweiniad y
gweinidog. Daeth y plant ag un anrheg yr un
gyda hwy i ddangos i bawb. Mae’r
gwasanaethau hyn yn bwysig iawn yng
nghalendr yr eglwys ac yn goron ar
ddathliadau’r Nadolig.

Bethel, Rhiwbeina
Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth
cyn Weinidog, y Parchedig J. Brychan
Hughes. Bu’n Weinidog arnom am saith
mlynedd, 19851992, ac mi roedd yn fugail
hynod o boblogaidd. Cydymdeimlir yn fawr
â Gwenno a gweddill y teulu.
Er bod 2007 yn prysur brifio mae
gweithgareddau’r Nadolig yn parhau’n fyw
yn y cof, oedfa’r plant, oedfa’r oedolion a’r
Wylnos. Diolch i athrawesau’r Ysgol Sul am
baratoi’r plant, i Mrs Gwenda Francis a Mrs
Mair Jenkins am roi’r oedolion mewn trefn, a
diolch hefyd i Mrs Meirwen Davies ac i
Gwenda am y rhodd o goeden Nadolig.
Braf yw cael croesawu Rebeca a’i merch Nia
o’r Gaiman i’r oedfaon.

Swyddi newydd
Llongyfarchiadau i Robert Nicholls ar ei
apwyntiad fel swyddog Cerdd a Diwylliant
S4C. Bydd Robert yn gadael cwmni Avanti,
tra bydd Aled John yn ymuno gyda nhw, gan
iddo gael ei apwyntio fel isgynhyrchydd i
raglenni cerddoriaeth y cwmni.
Marged Jones
Llongyfarchiadau hefyd i Marged Jones, gan
iddi ennill lle yn y Coleg Cerdd Frenhinol yn
Llundain. Cafodd hefyd gynnig Ysgoloriaeth
i’r Academi Frenhinol yn Llundain, ac
Ysgoloriaeth i Goleg Cerdd Manceinion.
Dyma beth yw dewis anodd i’r cerddor disglair
hon.
Huw Thomas
Aeth 40 mlynedd heibio ers i Huw Thomas
ddechrau cyfeilio wrth yr organ yn y Tabernacl
ac roedd angen achlysur i nodi’r garreg filltir
bwysig hon. Trefnwyd cyngerdd ddechrau mis
Rhagfyr gydag organyddion yr eglwys yn
cyflwyno darn yr un i’r gynulleidfa.
Gwahoddwyd Terence Gilmore James, yr
organydd proffesiynol sy’n gyfaill mynwesol i
Huw Thomas, i ymuno gyda Llinos Metcalf,
Euros Rhys Evans, Robert Nicholls, Owain
Williams, Marc Jon Williams a Huw Thomas.
Roedd yn noson arbennig a derbyniwyd
rhoddion er mwyn sefydlu Cronfa Organ i’r
eglwys.
Lesotho
Roedd hi’n dda gweld Gwenallt a Non Rees,
Anna Mclean, Siân Helen Williams, a Peter
Owen yn ôl yn ddiogel yn ein plith cyn y
Nadolig a hwythau wedi bod allan yn gweld
agor Canolfan Caselin yn Lesotho. Byddant yn
rhannu cyflwyniad gyda’r aelodau ddechrau
mis Chwefror ac mae’n amlwg fod y prosiect
wedi bod yn anogaeth gadarnhaol iawn i waith
yr eglwys yn Sefika. Roedd y gweinidog a’r
aelodau yno yn awyddus i ddiolch am
ymdrechion y Tabernacl ac yn ffyddiog y bydd
y prosiect yn cyflawni gwaith pwysig.
Gofid y pedestreiddio a’r parcio.
Nid oes llawer i’w adrodd yn ôl parthed y gofid
hwn. Diolch i bawb a gefnogodd yr ymdrech i
gasglu enwau ar y ddeiseb a gyflwynwyd i’r
cyngor ddechrau mis Rhagfyr. Roedd dros 800
o enwau arni yn galw ar y Cyngor i ymateb i
arweiniad y Cynulliad, sef bod Cyngor Dinas
Caerdydd yn estyn gwell trefniadau ar gyfer
anghenion yr eglwys. Mae cyfarfodydd eraill
wedi eu nodi gyda’r heddlu a’r Cyngor dinesig.
Swper y Llanciau
Diolch i bawb a gefnogodd y fenter hon, ac yn
arbennig i Bryn Evans am ei waith yn trefnu a
choginio  noson lwyddiannus yn wir.
Cymdeithas Nos Fawrth
Ganol y mis fe gafwyd dwy noson ddiddorol
iawn yng nghwmni Rhiannon Rees ac yna Gill
Green. Roedd y ddwy noson yn wahanol iawn
eu naws ac fe’u gwerthfawrogwyd yn fawr.

Parti Nadolig y Plant
Llwyddiant gwych fu’r parti, ac roedd yn
wych bod digon o le gennym eleni ar gyfer
holl blant yr Ysgol Sul, wrth i Siôn Corn
weithio oriau ychwanegol wrth ddosbarthu ei
holl anrhegion!
Dathlu 150
Sul cyntaf Rhagfyr cawsom wasanaeth
arbennig iawn yng nghwmni’r Parch. Ddr
Elfed ap Nefydd Roberts, er mwyn dathlu
pen blwydd yr achos yma yn Salem, yn 150
oed.
Panto
Mynychodd dros 90 y panto eleni, sef ‘Pwyll
Pia hi’ gan Huw Garmon, yn Theatr y
Sherman ganol Ionawr. Cafwyd llawer iawn
o hwyl, yn enwedig wrth glywed Evan yn
chwerthin yn y mannau anghywir!!
Y Gadwyn
Daeth Ion Thomas, Geraint Cynan ac Elsbeth
Edwards i sôn am fröydd eu mebyd ym mis
Ionawr.

Oedfa Bregethu
i Ddathlu Gŵyl Ddewi
Capel y Tabernacl,
Heol Merthyr,
Yr Eglwys Newydd
brynhawn Sul, 4 Mawrth,
am 3.00 o’r gloch

Pregethwr:
Rhodri Jones
Oedfa dan nawdd yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg

Croeso cynnes iawn i
bawb
Manylion pellach: Lewis Roderick
(07815096501;
lewis@ygorlan.com)
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CROESAIR Rhif 71 gan Rhian Williams

Ysgol CoedyGof
1

2

3

4

5

5

6

7

8
8

9

Atebion i:
22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
20 Chwefror
2007.

9
10
12

12

13

14

Mrs Jones y dirprwy yn cyflwyno cryst
CoedyGof i Gethin
Cafwyd cyffro mawr yng NghoedyGof ar
Ragfyr y cyntaf gyda dyfodiad tîm Blue
Peter i’r ysgol. Mae Gethin Jones yn un o’n
‘cyn’ ddisgyblion a braf iawn oedd ei weld.
Roedd ein plant eisoes wedi casglu
esgidiau i Malawi ac yn awr roedd pob un 
yn cynnwys yr athrawon  yn gwisgo
esgidiau glaw am ddiwrnod ac yn talu £1 am
y fraint, hyn eto tuag at Malawi. Treuliodd y
tîm fore cyfan yn yr ysgol a bu Gethin yn
ymweld â phob dosbarth. Cafodd grys Coed
yGof a chasgliad o luniau mewn albwm
ohono ef a’i gyfoedion tra roeddynt yn yr
ysgol. Roedd e wrth ei fodd – a ninnau
hefyd!
Yn ystod y bore bu Gethin yn chwarae gêm
y ‘wellies’ gyda rhai o ddisgyblion yr ysgol,
lle’r oedd posibilrwydd y byddent yn cael
cynnwys digon amheus rhes o ‘wellies’ wedi
eu tywallt drostynt! Bu hwyl a sbri ar y
buarth wrth i weddill yr ysgol wylio’r gêm
tra bod criw Blue Peter yn ffilmio.
Yn ogystal ag ymweliad Gethin cafwyd
ymweliad gan Branwen Gwyn oedd yn yr un
dosbarth â Gethin yng NghoedyGof. Gan ei
bod hi yn gweithio i Tinopolis roedd
Branwen yn ffilmio Gethin yn ffilmio plant
CoedyGof. Hyfryd oedd ei gweld hi hefyd.
Diwrnod bythgofiadwy!
Ca fw yd g wa s a n a e t h a u Na d ol i g
llwyddiannus iawn, gwasanaethau y
Babanod yn yr ysgol ar y 13eg a’r 14eg o
Ragfyr a gwasanaeth yr Adran Iau fin nos
yng Nghapel Salem, Treganna ar y 14eg.
Diolch o galon i aelodau Salem a’r Parch
Evan Morgan am adael i ni ddefnyddio’r
capel.
Aeth y côr yn eu blaenau i ganu yng
nghartref yr henoed yn Nhrelai ar fore’r 19eg
o Ragfyr. Mwynhaodd pawb yn fawr, yn
bobl ifanc a phobl ‘ddim mor ifanc’!

Gethin wedi gêm y ‘wellies’

11

15

15

16
18

17
18
20

22
21

19
21

18

19

22

21
23

24

Ar Draws
1. Yn Lloegr gwnaeth ymbil heb ddiwedd
(8)
6. Ceir cant mewn talaith yn ddios (4)
8. Ôl gwêr wedi toddi ar yr ‘hen linell
bell’ (6)
9. A ddaw ffa i’r tŷ o’r wlad hon? (2,4)
10. A geir te mewn callestr yfflon yn y
pentref hwn? (9)
14 Eilun gwerth ei weld efallai (4)
15 Cynhyrchydd wyau mewn ffatri aruchel
(3)
16 Ennyd yr ymgodymwr (4)
17 Ganwyd Ron druan yn clustfeinio (2,7)
20 ‘Canys hwn oedd ar fedr ei fradychu ef,
ac efe yn un o’r _____’ (Ioan) (6)
22 Mae’r ail o’r cefn yn y lôn yn
gorweddian (6)
23 Caled yw dechrau anghofio natur
ochneidiau ddoe (4)
24 Anghytuno ag athro drwg wedi gwylltio
(8)
I Lawr
2. ‘Glanha fi ag _____, a mi a lanheir’
Salmau (4)
3. Ennill o’r hyn sy’n wael (4)
4. ‘Golchir fi o’m pen i’m traed
____ ____ ____ ‘ (P.J.) (3,2,4)
5. Sylwedd sy’n cynhyrchu gwres mewn
cornwydydd (3)
6. Rhybuddiodd am israddio rywsut wedi
diwedd y mis (8)
7. Ai arferol yw ffyrc Enid? (8)
11. ‘Pob ____ ____ ____ drwy’r daith  a
wellheir
Yn llaw’r meddyg perffaith; (J.W) (3,1,5)
12. Nid wyneb yn wyneb ond y tu ôl
ddwywaith’ (8)
13. A ddaw gwyrdd ar godiad haul? (8)
18. Diddos ym mhinacl y dymestl (4)
19. Crochan neu ddau yn Lloegr (4)
21. ‘Rwyn haeddu ____ y nef,
Ond hedd gyhoedda hi’ (3)

Atebion Croesair Rhif 70
Ar draws: 1 Amos. 8 Anghytundeb. 9 Y
Dyfodol. 10 Iawn. 12 Yn wyrdd. 14 Anterth.
15 Brigog. 17 Enwebu. 18 Ogof. 19 Ac
addolwn. 21 Gwely gwair. 22 Iolo.
I Lawr: 2 Mor dyner ag. 3 Saif. 4 Ehedydd.
5 Atalfa. 6 Yn ddistaw. 7 Sbon. 11 Wir a
bywiol. 13 Ysgafala. 16 Gwasgu. 17 Efallai.
18 Osgo. 20 Oeri.
Derbyniwyd 11 ymgais ac ond 5 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i James
Wiegold, 131 Heol y Deri, Rhiwbina.
Cafwyd yr atebion cywir eraill gan Mel
Dunsford, Gwilym Edwards, Gaenor Hall a
Heledd Hall.

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
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 yr Academi.
Iau, 15 Chwefror
Noson Swper a Sgwrs ym mwyty ‘In Fusion’,
Stryd Bute, Bae Caerdydd. Noson wedi ei threfnu
gan Bwyllgor Apêl Grangetown, Glanyrafon a
Threbiwt, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Iau, 15 Chwefror
Noson yng nghwmni Aled Gwyn a Delwyn Siôn
am 8.00pm yn Ysgol Gyfun Glantaf. Tocynnau yn
£5 o Siop y Felin (02920692999). Trefnwyd gan
Bwyllgor Apêl yr Eglwys Newydd ac Ystum Taf,
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
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.
Gwener, 16 Chwefror
Cyngerdd gan Gôr Cwm Bach dan arweiniad
Emyr Roberts ac Alison HansonJones. Lleoliad
i’w gadarnau. Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl
Rhiwbina a Llanisien, Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd.
Sadwrn, 17 Chwefror
Cymdeithas Carnhuanawc. Ysgol Undydd:
‘Cymru a Llydaw – Ddoe a Heddiw’, yng
Nghanolfan Chapter, Caerdydd. Manylion pellach:
Nans Couch (02920753625).
Sadwrn, 17 Chwefror
Cangen Caerdydd Sefydliad Prydeinig y Galon
Cymru. Cyngerdd i ddathlu penblwydd y Gangen
yn 25 mlwydd oed, gyda chôr ‘Serendipity’ ac
unawdwyr. Cyfarwyddwr Cerdd: Timothy Rhys
Evans. Yn Theatr Ddarlithio 1, Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm. Tocynnau £10.
Tocynnau, oddi wrth Anne Innes 02920616230.
Nos Sadwrn, 17 Chwefror
Cyngerdd Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien
dan Nawdd Cwmni Trosol yng nghapel Bethany,
Heol Llanisien Fach, Rhiwbeina am 7.30. Côr
Meibion Cwm Bach dan arweiniad Emyr Roberts
ac Alison Henson Jones. Tocynnau: £5. Foniwch:
20693254
Mawrth, 20 Chwefror
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Sgwrs gan
Gethin Lewis, yn festri’r Eglwys Annibynnol
Gymraeg, Sgwâr y Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Gwener, 23 Chwefror
Cinio Gŵyl Dewi Cymdeithas Eglwys y Crwys yn
Nghlwb Golff Caerdydd (Sherbourne Avenue,
Cyncoed); 7.00pm ar gyfer 7.30pm. Siaradwraig
wadd: Nia Royles (Daniel gynt). Croeso cynnes i
unigolion o’r tu allan i’r Eglwys. Cysyllter â Siân
Couch (02920753625) erbyn 14 Chwefror.
Gwener, 23 Chwefror – Sadwrn, 24 Chwefror
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno ‘Cysgod
y Cryman’, addasiad llwyfan gan Siôn Eirian o
nofel Islwyn Ffowc Elis, yn Theatr Sherman,
Caerdydd, am 7.30pm. Tocynnau: 02920646900.
Llun, 26 Chwefror
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Swper Gŵyl
Ddewi yn festri Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.

Mercher, 28 Chwefror
Darlith Gŵyl Ddewi Cymrodorion Caerdydd gan
yr Arglwydd Dafydd ElisThomas yn festri Capel
Minny Street, Cathays, am 7.30pm. Croeso cynnes
i aelodau holl gymdeithasau Cymraeg Caerdydd
a’r cyffiniau. Manylion pellach: Havard Gregory
(02920694667).
Iau, 1 Mawrth
Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Ddewi. Bydd yr
Orymdaith yn dechrau o Glos Sophia (ger tafarn
‘Y Mochyn Du’) am 2.00pm (ymgynnull am
1.30pm) ac yn gorffen o flaen yr Amgueddfa
Genedlaethol.
Gwener, 2 Mawrth
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Cinio Gŵyl
Ddewi yng ngwesty Mount Sorrel. Prif westai: Yr
Athro Colin H. Williams (Prifysgol Caerdydd).
Sadwrn, 3 Mawrth
Gŵyl Geltaidd Cymru ym Mae Trecco, Porth
cawl. Cerddoriaeth a dawnsio o’r gwledydd
Celtaidd trwy’r prynhawn a’r hwyr. Manylion
pellach: www.cwlwmceltaidd.com neu ffonio 029
20813812.
Sul, 4 Mawrth
Gŵyl Geltaidd Cymru ym Mae Trecco, Porth
cawl. Cyngerdd prynhawn yng nghwmni Sian
James ac artistiaid eraill.
Sul, 4 Mawrth
Oedfa Bregethu i Ddathlu Gŵyl Ddewi, yng
Nghapel y Tabernacl, Heol Merthyr, Yr Eglwys
Newydd, am 3.00pm. Pregethwr: Rhodri Jones.
Oedfa dan nawdd yr Eglwys Efengylaidd
Gymraeg. Manylion pellach: Lewis Roderick
(07815096501; lewis@ygorlan.com).
Mawrth, 6 Mawrth
Darlith Goffa G. J. Williams (dan nawdd Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd): ‘Alun Llywelyn
Williams: Mapio a Meddiannu’r Tir Newydd’ gan
yr Athro Gerwyn Wiliams (Bangor), yn Ystafell
1.55, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 5.30 pm.
Mercher, 7 Mawrth
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Cen
Wiliams, y cartwnydd celfydd o Landaf, yn trafod
ei waith, yn festri Capel y Methodistiaid Saesneg,
Windsor Road, Radur, am 7.30pm.
Mercher, 7 Mawrth
Darlith Cymdeithas Carnhuanawc. Yr Athro
Gareth Williams, Prifysgol Morgannwg: ‘Caru
Cerdd yn Angerddol – Canu’r Cymoedd 1870–
1970’, yng Nghanolfan Chapter, Treganna,
Caerdydd, am 7.30pm.
Iau, 8 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny Street.
Cinio Gŵyl Ddewi yng Nghlwb Golff Llanisien
am 7.00pm. Gwestai: Dr Bethan Jones.
Nos Wener, 9 Mawrth
Twmpath yn Neuadd Llanbedr y Fro (nesa i’r
Eglwys) am 7.30 – tocynnau £8 yn cynnwys cawl
a phice. Mabon fydd y band.
Sadwrn, 10 Mawrth
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St., Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Yn cynnwys sgwrs gan
Elisabeth Williams am Dr Martyn LloydJones..
Mawrth, 13 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny Street.
‘Reid trwy’r Rhondda’ gyda Cennard Davies, yn
festri Minny Street, Cathays, am 7.30pm.
Iau, 15 Mawrth
Cylch Cinio Merched Caerdydd. Noson yng
nghwmni Dr Christine James yng Nghlwb Golff
Radur am 7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Manylion pellach gan Ann Rees (02920482922).
Gwener, 16 Mawrth
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Beirdd a
Thywysogion.’ Sgwrs gan yr Athro Peredur Lynch
(Bangor), yn Ystafell 0.31, Adeilad y Dyniaethau,
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr Academi.
Llun, 19 Mawrth
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
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Nofel Newydd gan
Llwyd Owen

Llwyd Owen yn cyflwyno copi o’i nofel newydd
Ffydd Gobaith Cariad i’w Daid, Spencer Owen
yn ystod y lansiad yng nghaffi Clonc
Mae Llwyd Owen, yr awdur o Gaerdydd a ddaeth
i’r amlwg wrth gyhoeddi un o nofelau mwya
dadleuol a meistrolgar yr iaith Gymraeg ym mis
Mawrth eleni, newydd ryddhau ail nofel yr un mor
ysgytwol a phwerus â Ffawd, Cywilydd a
Chelwyddau.
Teitl y nofel newydd yw Ffydd Gobaith Cariad
ac mae hi’n archwilio themâu megis marwoldeb,
brad a chyfeillgarwch mewn ffordd gonest a
dirdynnol gan godi cwestiynau am gredoau,
crefydd a chariad.
Mae llawer o’r deunydd yn seiliedig ar yr hyn
dystiodd yr awdur wrth wylio ei famgu’n diodde
ar ei gwely angau. Mae’r awdur hefyd yn datgelu
fod bywyd Alun Brady, prif gymeriad y nofel, yn
adlewyrchu rhai agweddau o’i fywyd e, gydag
Alun yn ffeindio gwaith yn nhafarn y Three
Arches, Caerdydd, fel y gwnaeth Llwyd rhyw
ddegawd yn ôl. Yn ogystal, mae ambell i chwedl
deuluol yn lliwio’r hanes â bysedd coll Spencer
Owen, tadcu Llwyd, yn gwneud ymddangosiad.
Roedd ‘hen ddyn doeth y teulu’ yng Nghaffi
Clonc, Caerdydd, i weld y nofel yn cael ei lansio.
Pris Ffydd Gobaith Cariad a gyhoeddir gan Y
Lolfa yw £7.95.

Mae yno flas y cynfyd….
arddangosfa o waith Ieuan
Rhys Daniel
Cewch chi brofi’r blas hwnnw yng nghanol dinas
Caerdydd hyd yn oed  os ewch i’r arddangosfa
hon yn Oriel Llanofer, Heol Romilly, Treganna. Ei
thema yw hynafiaethau Cymru ac ynysoedd
Shetland, a thrwy gyfrwng siercol a phastel mae’r
arlunydd yn llwyddo i gyfleu yr awyrgylch
arbennig hwnnw sydd i’w brofi yn y mannau oedd
yn gysegredig i’n cyndeidiau yn yr oesoedd cynnar
iawn.
Treuliodd Rhys flwyddyn 20056 yn byw ar
ynysoedd Shetland, ac fe’i ysbrydolwyd gan
dirwedd a hynafiaethau’r ynysoedd hynny. Dyma
arddangosfa sy’n ein hatgoffa am ein hen, hen
hanes ac am y dolenni sy’n cydio Cymru a’r Alban
bell: cysylltiadau’r hen hanes, hynafiaethau,
tirwedd a goleuni. Mae cyfrinach yn y cerrig
hynafol hyn, cyfrinach perthyn a dirgelwch bod.
Mae’r arddangosfa i’w gweld tan Chwefror
19eg, ac mae Oriel Neuadd Llanofer yn agored i’r
cyhoedd rhwng 10 12 y bore, 1  3 y prynhawn a
6  9 yr hwyr yn ystod yr wythnos a 10 12 fore
Sadwrn. Mynediad am ddim.
nghwmni’r delynores Gillian Green, yn festri
Bethany, 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
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Aduniad Botwnnog Caerdydd

Daeth criw o dros 30 o gynddisgyblion Ysgol Botwnnog at ei gilydd nos
Iau, y 30ain o Dachwedd y llynedd i gymdeithasu yn y Mochyn Du,
Caerdydd. Hwn oedd cyfarfod cyntaf ABC, i’r rhai hynny sydd bellach
wedi codi pac ac wedi symud i fyw, gweithio neu astudio yn y brifddinas.
Roedd yn gyfle penigamp i weld hen wynebau a chyfarfod wynebau
newydd, gyda Phen Llŷn a Botwnnog yn clymu pawb at ei gilydd.
Roedd yn anodd credu bod cymaint o flynyddoedd wedi gwibio heibio
ers i rai adael Ysgol Botwnnog – a llawer un yn adnabod brawd neu
chwaer iau/hŷn, ac roedd rhai bellach yn gydddisgyblion i rieni rhai o’r
myfyrwyr! Yn ôl Cerian Angharad, un o drefnwyr y noson, sy’n
wreiddiol o Lanbedrog ond sydd bellach yn byw yn y Rhath, “Mi
gawsom ni noson ddifyr dros ben ac mi wnaethon ni sgwrsio dros y ffôn
gydag Arwel Jones, un o’r cynbrifathrawon!’
Ategodd Gwerfyl Griffiths, Llandaf (Tudweiliog yn wreiddiol),
“Doeddwn i ddim wedi sylweddoli fod cymaint ohonom yn byw yng
Nghaerdydd a’r cyffiniau. Cawsom noson grêt a braf oedd cyfarfod
wynebau newydd. Dw i’n edrych ymlaen at y cinio ar yr 2il o Fawrth’.
Bwriedir cyfarfod am bryd o fwyd am 7.30 o’r gloch, nos Wener yr 2il
o Fawrth yn Nos Da, Riverbank, Caerdydd. Os hoffech ddod am fwyd e
bostiwch Cerian Angharad : cerianangharad@ase.org.uk neu Rhys
Llewelyn: rhysllew@yahoo.co.uk .
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