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Buddugoliaeth Côr

Ar y 14eg o Ebrill, aeth deunaw o
aelodau Côr ’n Wal i gystadlu yn yr Ŵyl
Ban Geltaidd
yn Letterkenny, Co.
Donegal. Daeth y côr yn fuddugol yn y
gystadleuaeth SATB, gan guro côr Ger y
Lli o Aberystwyth a dau gôr nodedig
arall o’r Alban. Roedd hon yn
fuddugoliaeth hynod i’r côr gan mai
dyma’r tro cyntaf iddynt ganu ar lwyfan
cyhoeddus a’r tro cyntaf iddynt gymryd
rhan mewn unrhyw gystadleuaeth.
Sefydlwyd y côr rhyw flwyddyn yn ôl
yn ardal Grangetown er mwyn rhoi cyfle
i Gymry Cymraeg yr ardal ddod i
adnabod ei gilydd yn well. Mae’r côr
wedi’i enwi ar ôl hoff dafarn yr aelodau
 y Cornwall  lle maent yn mynd i gael
peint neu ddau ar ôl y gwaith sychedig o
ymarfer.

Anrhydedd
annisgwyl
Ynghanol ymarfer Côr Hamdden,
Caerdydd ar fore Mawrth 24 Ebrill
cerddodd criw y rhaglen ‘Wedi 3’ i
mewn i Gapel Bethel, Rhiwbeina er
mwyn cyflwyno tusw o flodau a phlât
hefo’r geiriau ‘Halen y Ddaear’ arno i’r
arweinydd
sef Eilonwy Jones,
Rhiwbeina. Bu’n syndod pleserus ac
annisgwyl iddi. Cynigwyd ei henw gan
aelodau o’r côr heb yn wybod iddi wrth
gwrs. Mae hi’n llawn haeddu’r wobr.

Yn anffodus, nid oedd modd aros i
glywed y dyfarniad gan fod rhaid
dychwelyd i Felfast i hedfan yn ôl i
Gaerdydd. Derbyniwyd neges destun yn
llongyfarch Cor ’n Wal am ennill ar y
ffordd adre  ond nid oedd yr aelodau yn
fodlon credu nes derbyn galwad gan un
o drefnwyr yr Ŵyl. Bu dathlu mawr ym
Melffast ar y nos Sadwrn a chanu mawr
tan oriau mân y bore.
Bu’r côr hefyd yn canu yn noson
Gymreig yr Ŵyl ar y nos Wener – hefyd
yn perfformio roedd y Moniars, Côr Ger
y Lli a Gwenan Gibbard ymysg eraill.
Hoffai’r côr ddiolch i dafarn y
Cornwall am noddi eu crysau, i’r
arweinyddes  Catrin (Ffostrasol) Evans
 am ei gwaith caled yn hyfforddi’r côr
ac i Heledd Daniel am drefnu'r daith.
Os ydych am fwy o wybodaeth, ewch i
wefan www.myspace.com/cornwal neu
os oes diddordeb gyda chi i ymuno yn yr
hwyl, ebostiwch
cor
nwall@hotmail.co.uk.
Byddwn yn
cwrdd bob nos Iau o 6.30 tan 7.30 yn
Eglwys y Bedyddwyr ar North Clive
Street yn Grangetown. Croeso mawr i
unrhyw un o bob oed a dyw profiad
cerddorol blaenorol ddim yn hanfodol.

Noddir
y rhifyn hwn
o’r Dinesydd
gan gwmni
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BWRLWM BarcudDerwen….
Mae byd y cyfryngau wedi bod yn dyst i
nifer o newidiadau yng nghwmni
Barcud Derwen dros y misoedd
diwethaf.
Y cyntaf mewn nifer o fuddsoddiadau
oedd ym mis Rhagfyr, lle bu’r Rheolwr
Gyfarwyddwr, Bryn Roberts, yn ehangu
grŵp Barcud Derwen unwaith eto wrth
gymeryd drosto ardal y stiwdios yng
Nghroes Cwrlwys. Bwriad hyn oedd
galluogi un o gwmnïau’r grŵp megis
‘Omni Tv’ i fedru darparu mwy o
wasanaethau darlledu i gwmnïau teledu
ac i roi cartref i’r tryc ddarlledu
(diffiniad uwch/high definition) newydd
sbon. Mae’r adeilad yn un amryfath ac
yn ddigon o faint i allu addasu i
anghenion y cwmnïau. Mi all y stiwdio
gynnal cynulleidfa fyw ar yr un raddfa a
rhaglennu fel ‘X Factor’ yn ogystal â
chartrefu set ar gyfer ffilm neu raglen
deledu. Ers adeg y Nadolig, mae
‘Stiwdio 1’ wedi derbyn ffrwd o waith
gan sawl cwmni. Y cyntaf i wneud
defnydd o gyfleusterau Omni oedd
Monster Films gyda’r cynhyrchiad
‘Flick’ lle cawsant y fraint o weithio
gyda’r actores Faye Dunaway. Ers hyn
mae’r stiwdio wedi cael ei ddefnyddio ar
gyfer llu o hysbysebion a rhaglenni
teledu.
Wedi i Omni ymgartrefu, penderfynwyd
ailleoli BDag (cwmni arall oddi fewn
i’r grŵp) i’r safle yng Nghroes
Cwrlwys. Bellach, mae ganddynt y lle i
ehangu’r cwmni a pharhau gyda’r
llwyddiant meant wedi cael hyd yn hyn
yn creu pecynnau addysgol i blant.
Bu hefyd llawer o brysurdeb yn Derwen
dros y tair mis diwethaf wrth iddynt

gamu’n ddyfnach mewn i fyd y
dechnoleg diweddara. Y cyfarpar
newydd oedd system ‘undod’ yn
cynnwys 16 o gyfrifiaduron golygu
newydd ag iddynt ‘hardrive’ canolig
mwy o faint. Caniateir y system undod i
olygyddion gydweithio ar yr un
prosiectau a'i gilydd yn ogystal â
chaniatáu cwsmeriaid i arsylwi gwaith
yn uniongyrchol o’i swyddfeydd. Y
cwmni cyntaf i arbrofi’r system undod
oedd Opus gyda’i hail gyfres o ‘Chez
Dudley’. Tra bu’r golygyddion yn
cyfarwyddo gyda’u cyfarpar newydd, fe
fu’r golwg tu fewn i Derwen yn cael ei
ail wampio gyda chelfi a chot newydd o
baent.
Erbyn hyn mae’r holl symud a’r
prysurdeb wedi darfu, ond mae’n siŵr
na fydd hi’n rhy hir tan fo prosiect mawr
arall ar y gweill.
Aduniad Ysgol Botwnnog, Llyn
Cynhelir aduniad Ysgol Botwnnog eleni
yng nghwesty ‘Beaufort Park’, New
Brighton, ger yr Wyddgrug.
Dydd Iau, Awst 9 o 11.30 yh
(Bwffe am 12.00)
Bydd croeso cynnes i gynddisgyblion ac
athrawon o bob oed – a chymar os dymunir.

Y pris fydd £12.50 y pen (sieciau yn
daladwy at ‘Botwnnog 2007) a’r tal
(ynghyd ac amlen efo stamp a
chyfeiriad os gwelwch yn dda) i gyrraedd
erbyn Gorffennaf 27.
Cofiwch roi gwybod os dymunwchfwyd
llysieuol.
Anfonwch y tâl i; Ieuan Jones
Ty’r Onnen, 4 Llys y Fron. Yr Wyddgrug
Sir Fflint. CH7 1QZ
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Caerdydd a’r Cylch 2008
NEWYDDION O SWYDDFA‛R
EISTEDDFOD
Y Cyhoeddi
Gyda 16 Mis yn unig i fynd, mae
tr efni adau ar gyfer Ei st eddfod
Genedlaethol Caerdydd a’r Cylch yn
cychwyn codi stem. Yn ôl traddodiad
rhaid cyhoeddi’r bwriad i gynnal
Eisteddfod mewn bro neu ardal arbennig
o leiaf flwyddyn a diwrnod cyn y
digwyddiad. Felly, ar Ddydd Sadwrn,
Mehefin 16eg, bydd trigolion Caerdydd
a’r Cylch yn cael rhagflas o’r Ŵyl pan
fydd Gorsedd y Beirdd, ynghyd â
chynrychiolwyr o wahanol fudiadau a
sefydliadau'r ardal, yn cynnal seremoni
Cyhoeddi’r Eisteddfod yng nghylch yr
Orsedd yng Ngerddi’r Castell am
12.30pm.
Rhagflaenir hyn gyda
Gorymdaith liwgar drwy strydoedd y
ddinas. Mi fydd yr Orymdaith yn
cychwyn am 11.30am yn ardal Neuadd
y Ddinas cyn teithio i lawr Stryd y
Castell a Stryd Westgate a throi i fyny
Heol y Santes Fair ac yna yn gwneud ei
ffordd drwy Porth y Castell i Gylch yr
Orsedd ar gyfer Seremoni’r Cyhoeddi.
Mi fydd m wy o fan yl i on am
drefniadau’r diwrnod yn rhifyn nesaf y
Dinesydd.
Y Ddawns Flodau
Cynhaliwyd clyweliadau ar gyfer
m erch ed y Dda wn s Fl oda u yn
ddiweddar. Mynychodd dros 70 o blant
y clyweliadau ac erbyn hyn mae’r Tîm
llwyddiannus wedi cychwyn ar y gwaith
o ddysgu’r ddawns dan adain yr
hyfforddwraig Christine Jones.
Yn
cymryd rhan fydd merched o Ysgolion:
Berllan Dêg, Coed y Gof, Creigiau,
Melin Gruffydd, Mynydd Bychan, Pwll
Coch a’r Wern.
(Gweler llun
amgaeedig)
Pwyllgor Llety a Chroeso/Gorsedd
Mi fydd Pwyllgor Llety a Chroeso/
Gorsedd yr Eisteddfod yn cyfarfod am y
tro cyntaf ar nos Fawrth, Mai 8fed am 7
o’r gloch yn Neuadd y Ddinas, Parc
Cathays. Croeso i bawb!
Llywyddion Anrhydeddus
Mae Llywyddion Anrhydeddus yr
Eisteddfod wedi eu dewis gan y
Pwyllgor Gwaith ac mae’r canlynol
wedi derbyn y gwahoddiad: Emyr
CurrieJones, Owen Edwards, John

Tîm y Ddawns Flodau ar gyfer Eisteddfod Caerdydd 2008
Albert Evans, Alun Guy, Michael ac
Ethni Jones, Gwilym Roberts, Menna
Richards, Roy Saer, Malcolm Thomas a
Penri Williams. Yn ôl Prif Weithredwr
yr E i st edd fod, E l fe d Rober t s:
“Cydnabyddiaeth yw hwn i’r holl waith
caled gwnaed gan yr unigolion uchod i’r
Gymraeg a diwylliant Cymraeg yn y
ddinas. Llongyfarchiadau i bob un
ohonynt!”
Y Gronfa Leol
Newydd da yw bod £111,540 sef 39%
o’r targed o £286,000 wedi ei dalu fewn
i gyfrif yr Eisteddfod. Mae tipyn o arian
wedi dod yn ddiweddar wrth i’r Rhestr
Testunau gael ei chwblhau ac i lawer
ariannu gwobrau. Mi fydd y Rhestr
Testunau yn mynd i’r wasg diwedd mis
Mai felly petai rhywun eisiau rhoi
gwobr i’w gynnwys yn y Rhestr
Testunau mae dal cyfle i wneud hynny
drwy gysylltu gyda’r Trefnydd, Hywel
Wyn Edwards ar 0845 122 2003.
Y mae’r pwyllgorau apêl yn dal i
weithio yn ddiwyd gyda nifer o
d di g wyd d i a dau g wah an ol a
llwyddiannus eto y mis diwethaf. Bu
noson hyfryd o gymdeithasu yn Kalla
Bella gan bwyllgor Llandaf, gyda John
Hardy yn cynnal cwis ac ocsiwn
llwyddiannus iawn. Cafwyd hefyd
cyngerdd amrywiol iawn yn Eglwys
Ararat gan Gôr Caerdydd, Côr Plant
Ysgol Melin Gruffydd a myfyrwyr o
Academi Llais Rhyngwladol Caerdydd.
Bu’r safon yn arbennig a chafwyd amser
wrth eu bodd gan bawb. Cafwyd noson
o gymdeithasu hefyd yn nhafarn Tafod
yn Grangetown.
Côr yr Eisteddfod
Nos Sul 26ain o Fawrth 2006 cynhaliwyd
cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant i
ddathlu Canu Corawl yn y brifddinas ac
i lansio Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd a’r Cylch 2008. Teimlodd
nifer o bobl y byddai’n braf petai pawb

oedd ar y llwyfan y noson honno yn
gallu bod yn rhan o Gôr Eisteddfod
2008, felly penderfynwyd trefnu Côr
Eisteddfod 2008 mewn ffordd wahanol
i’r arfer.
Cynhaliwyd
cyfarfodydd
gydag
arweinyddion nifer o gorau’r ardal a
phenderfynwyd gofyn i’r corau hynny
baratoi rhaglen waith Côr yr Eisteddfod
o fewn eu hymarferion arferol; ond
penderfynwyd hefyd i sefydlu Côr i’r
rhai nad sy’n perthyn i un o’r corau.
Daeth yn agos i hanner cant o bobol
ynghyd nos Iau 19 Ebrill i gapel Bethel
Rhiwbeina i ymarfer cyntaf yr 11eg Côr!
Bydd y corau i gyd yn dod at ei gilydd
bob rhyw 2 – 3 mis yn arwain at y
Brifwyl dan arweinyddiaeth y côrfeistr,
Alun Guy.
Y deg côr arall fydd yn rhan o Gôr yr
Eisteddfod yw: Côr Aelwyd Hamdden,
Cantorion Ardwyn, Côr Caerdydd, Côr
Merched Canna, Côr CF1, Côrdydd,
Cantorion Creigiau, Côr Philharmonic
Caerdydd, Côr Polyphonic Caerdydd a
Chôr Meibion Taf.

Traed dan Bwrdd!
Mae nifer o Gaerdydd yn aelodau
newydd o’r Bwrdd, sef Huw Jones, cyn
Brifweithredwr S4C ac Elin Wyn, cyn
newyddiadurwraig gyda’r BBC yn
Llandaf ac yn y Cynulliad ym Mae
Caerdydd. Mae hi’n ferch i Glan a
Bethan Roberts, Llangrannog a Radur
gynt.
Llongyfarchiadau hefyd i Owen Evans
ar ei apwyntiad. Mae Owen yn un o
benaethiaid BT yng Nghymru ac yn fab
i Sali a’r diweddar Tom Evans, Penylan.
“Mae polisi dwyieithog BT yn esiampl
wych i unrhyw gwmni yn y sector
breifat ac rwy’n falch o fedru defnyddio
fy mhrofiad gyda BT i ehangu’r defnydd
o’r Gymraeg, ” meddai.
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Marwolaethau
Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar
Doreen Morgan, Penylan, gweddw’r
diweddar Iorwerth Morgan a fu farw ar
4 Ebrill. Bu’r angladd yn Amlosgfa’r
Ddraenen.
Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar
Glenys Morris a fu farw’n dawel yn
Hosbis Holm Towers, Penarth, ar 7
Ebrill. Bu’r angladd yn Amlosgfa’r
Ddraenen. Bu Glenys yn aelod ffyddlon
yng Nghôr Hamdden, Caerdydd a gwelir
ei heisiau’n fawr.
Cydymdeimlwn ag Anton Lewis ar golli
ei fam, Esme, yn Ysbyty Llwynypia,
Rhondda, ar 28 Mawrth. Cynhaliwyd y
gwasanaeth angladdol yng Nghapel
Siloam, Cydweli.
Cydymdeimlwn â Keith Bush ar golli ei
dad, Hopkin George (athro gwaith coed
yn Ysgol Sir Tregaron am dros 30
mlynedd.) Bu farw yn Aberystwyth ar
18 Ebrill yn 89 mlwydd oed.
Cydymdeimlwn hefyd ag Alwyn
Humphreys ar golli ei fam. Bu farw ar 7
Ebrill yn Ysbyty Gwynedd yn 91
mlwydd oed.
Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar Dai
Payne a fu farw ar 19 Ebrill ar ôl salwch
byr. Gwelir ei eisiau yn fawr gan ei
deulu a llawer o’i ffrindiau pell ac agos.
Cafodd ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd a
bu’n aelod o Blaid Cymru am hanner
can mlynedd.
Cydymdeimlwn â theulu’r diweddar
Dafydd Williams, Bryndrain a fu farw
yn dawel yn Ysbyty’r Brifysgol ar 18
Ebrill. Bu Dafydd yn aelod selog o
Gymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.

Colli dau gawr
gweithgar
Colli Gwen
Yn sydyn, bu farw Gwen Jones
(Humphreys gynt), Llandaf yn 67
mlwydd oed ar 11 Ebrill. Fe’i
addysgwyd yn Ysgol Hywel, Llandaf
cyn iddi fynd i Goleg y Brifysgol,
Bangor a graddio yno mewn Ffiseg.
Bu’n ymchwilydd ym Mhrifysgol
Rhydychen ar ôl graddio cyn dychwelyd
i Gaerdydd ym 1963 ble bu’n athrawes
yn ysgolion Rhydfelen a Glantaf.
Priododd â Tegid a ganwyd tri o blant
iddynt. Ymddiddorai Gwen mewn

Merched y Wawr
Bro Radur
Cawsom noson ddifyr iawn ym mis
Ebrill yng nghwmni Marian Evans o
Radur. Mae sawl un ohonom wedi
profi danteithion Marian ac yn
gwybod am ei dawn wrth goginio.
Wrth ei chyflwyno soniodd Cath
Edwards am y croeso cynnes sydd
i’w gael ganddi bob amser.
Dangosodd Marian i ni sut i wneud
crempogau bach, rysáit a gafodd gan
berthynas o’r Alban, a chawsom
ambell hanesyn difyr a gair o gyngor
wrth iddi weithio’n hollol ddiffwdan.
Roedd hi wedi sicrhau bod digon o
grempogau i bawb eu blasu, yn
ogystal â phwdin bara lemwn
arbennig o flasus.
Cafwyd ryseitiau defnyddiol gan
Brenda
Jones, Eirlys
Jones
a
Gwennan Richards hefyd, a diolchwyd
i bawb gan Enid Edwards.
Roedd Gill
Griffiths, llywydd y
rhanbarth yn bresennol a diolchodd i
gangen
Radur
am
gefnogi
gweithgareddau’r rhanbarth.
Derbyniwyd siec oddi wrth y Loteri
a fydd yn ein galluogi i deithio i rai
o
weithgareddau
cenedlaethol
Merched y Wawr, fel
Dathlu’r
Deugain yn y Bala ym mis Mehefin
a’r Cwrs Preswyl ym Mangor ym
mis Medi.
Bydd cyfarfod nesaf y gangen ar
Fai 2, pan fydd Rose Evans ac Elen
Lewis yn sôn am fro eu mebyd.

cerdded mynyddoedd a ffotograffiaeth a
bu’n aelod brwd a hynod o weithgar o
Blaid Cymru ers pan oedd yn ifanc. Bu
hefyd yn aelod blaenllaw o Gymdeithas
Wyddonol Cymru. Cydymdeimlir â’i
theulu yn eu colled fawr.
Gwên arall  na ffyla amser
Cofio Bowen George
Ar ddechrau’r flwyddyn bu farw Bowen
George, Gwdig, Sir Benfro. Roedd
B o wen yn a dn a b yd d u s f el
cenedlaetholwr heb ei ail. Bu Bowen yn
byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd am
gyfnod cyn iddo ddychwelyd i’w hoff
ardal. Roedd yn ŵr bonheddig a
diymhongar, yn sgwrsiwr difyr a
gweithiodd yn ddiflino dros y ‘pethe’ ar
hyd ei oes. Cynhaliwyd noson yng
Ngwesty’r Bae, Abergwaun yng
nghwmni Dafydd Iwan, Bois y Wlad a
Moira Lewis i’w goffau.

Oes gennym ni
grefftwyr ar ôl?

Gwr ifanc o’r Eglwys Newydd yw Iwan
Simpson. Gadawodd yr ysgol yn 16eg
oed a’i fryd ar weithio gyda choed.
Treuliodd ddwy flynedd yn y coleg ym
Mhenybont ble cafodd hyfforddiant
broffesiynol ar adnewyddu dodrefn a
derbyniodd gymhwyster City and Guilds
mewn gwneud cabinetiau ac argaenwaith
(marquetry) Cafodd ei ddewis wedyn yn
un o ddeuddeg myfyriwr ar gyfer cwrs
yng Nghanolfan Ddodrefn Rycotewood
Rhydychen ble’r astudiodd adnewyddu
dodrefn yn y dulliau traddodiadol.
Ers gadael Roycotewood mae wedi
derbyn ei HND ac mae hefyd yn aelod
cyswllt (associate) o’r Gymdeithas
Brydeinig er Adnewyddu Hen Ddodrefn
ac yn gweithio tuag at ddod yn aelod
proffesiynol llawn. Mae Iwan nawr wedi
dechrau ei fusnes ei hun.
Ymysg y cleientiaid gafodd eu llwyr
blesio yng ngwaith Iwan mae Aled Gwyn
a Meic a Ruth Stephens. Cafodd Iwan ei
gomisiynu gan Aled i adnewyddu
cwpwrdd deuddarn oedd yng nghegin
cartref Aled yng Nghastell Newydd
Emlyn. Bu cryn draul ar yr hen gwpwrdd
a ddefnyddiwyd dros y cenedlaethau yn
gadw llieiniau, yn swyddfa ac fel gôl i
Aled a’i ar ddiwrnodiau glawog! “Fe
wnaeth Iwan wyrth wrth adfer y cwpwrdd
ac anodd oedd credu ei fod wedi llwyddo
i’w adfer i’w gyflwr gwreiddiol” meddai
Aled.
“Crefftwr penigamp” oedd barn Meic
Stephens wedi i Iwan adnewyddu bwrdd
mahogoni o’u heiddo. “Fuasai neb wedi
sylweddoli ei fod wedi ei adnewyddu o
gwbl” meddai. Hefyd roedd gan Meic a
Ruth gelficyn hynod iawn sef Peithynen,
celficyn yw hwn a ddyfeisiwyd gan Iolo
Morganwg i ddysgu’r cywion beirdd i
gynganeddu. Roedd darn ohono wedi
torri ac yn anodd iawn cael neb digon
crefftus ac amyneddgar i’w adfer ond mae
heddiw yn ôl yn ei hen ogoniant, diolch i
Iwan.
Mae Iwan yn gwneud gwaith saer coed
cyffredinol hefyd ac mae canmol mawr ar
ei waith.
Gellir cysylltu âg Iwan ar 029 20693873
neu 07929647465
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Ehangu addysg Gymraeg yng Nghaerdydd
Mae'r trefniadau i ehangu'r ddarpariaeth ar
gyfer addysg Gymraeg trwy sefydlu 4
dosbarth rhydd ym Medi 2007 wedi
cymryd camau pendant ymlaen. Mae'r
swyddogion wedi ymgynghori â
phenaethiaid 4 ysgol Gymraeg i sicrhau eu
parodrwydd i gymryd y dosbarthiadau
newydd dan eu gofal nhw, hyd nes i
benaethiaid yr ysgolion newydd gael eu
penodi, sy'n amhosibl nes y sefydlir yr
ysgolion yn gyfreithiol. Maent hefyd wedi
ystyried sawl ysgol bosibl a allai dderbyn
y dosbarthiadau eleni a maent wedi
ymgynghori â'r penaethiaid ac â
chadeiryddion y cyrff llywodraethu. O
ganlyniad mae'r swyddogion wedi setlo ar
4 ysgol a wedi cael sêl bendith Cabinet y
Sir i ymgynghori yn helaethach â'r cyrff
llywodraethu llawn ac â'r rhieni.
Y 4 ysgol sy'n destun ymgynghori yw:
1. yn nalgylch Coedygof, Ysgol
Babyddol y Teulu Sanctaidd, Pentrebaen.
2. yn nalgylch Pwll Coch, Ysgol Ninian
Park, Grange,
3. yn nalgylch Y Berllan Deg, Ysgol
Babyddol St Philip Evans.
4. yn nalgylch Bro Eirwg, Ysgol Oakfield,
Llaneirwg.
Y bwriad yw i'r dosbarthiadau
cychwynnol fodoli am 2 flynedd cyn i'r
plant symud i gartrefi parhaol mewn
ysgolion Cymraeg newydd, i'w hagor ym
Medi 2009. Ni fydd yr ysgolion parhaol yn
cael eu lleoli yn eu cartrefi dros dro ond
mewn adeiladau ysgolion fydd yn cau yn
sgil yr angen i leihau y nifer diangen o
leoedd i blant mewn ysgolion Saesneg eu
cyfrwng.
Yn anffodus mae adroddiadau yn dod i
mewn sy'n awgrymu bod rhieni Cymraeg
yn gwrthwynebu cynllun y sir gan alw am
ddarparu adeiladau ehangach i ysgolion
Cymraeg sy'n bodoli eisoes. Byddai ateb
felly i'r angen am ragor o le yn dderbyniol
iawn ond yn ymarferol amhosibl.
Yn y lle cyntaf does dim cwestiwn o
adeiladu ysgolion newydd rhwng nawr a
mis Medi ond hefyd mae Llywodraeth y
Cynulliad wedi gwahardd adeiladau
newydd tra fod 8000 lle gwag yn y ddinas.
Posibilrwydd arall yw rhesymoli addysg
Saesneg i wneud ysgolion Saesneg yn wag
i dderbyn ysgolion Cymraeg. Dyna'r
opsiwn posibl ond bydd yn cymryd dros
18 mis i fynd trwy'r proses o ymgynghori,
penderfynu tu fewn i'r sir, wynebu apêl i'r
Cynulliad ayyb i gau ysgol Saesneg ac eto
i agor ysgol Gymraeg. Ni fydd ysgolion
newydd Cymraeg yn gallu cyrraedd cyn
Medi 2009 a mae gwrthwynebu'r
dosbarthiadau cychwynnol yn gwneud dim
byd i brysuro eu hagor.
Mae'r swyddogion wedi paratoi
adroddiad ar y broses o ymgynghori, gan
nodi'r gwrthwynebiadau ond yn tynnu'r
casgliad bod yr ymateb ar y cyfan yn
ffafriol a felly yn argymell i'r Cabinet

fabwysiadu'r cynllun fel sail i hysbyseb
statudol o fwriad y cyngor i sefydlu 4
ysgol Gymraeg newydd ar safleoedd dros
dro gyda'r bwriad o ddatblygu'r cynllun
ymhellach yn y dyfodol fel y bydd yr
ysgolion yn agor ar safleoedd parhaol
erbyn Medi, 2009.
Un ardal nad yw'n elwa ar y cynllun
hwn yw'r Eglwys Newydd; yma y llynedd
rhaid oedd dyblu'r dosbarth meithrin i
dderbyn 53 plentyn yn lle'r 26 a
dderbyniwyd yn 2005.Hyd yn oed wedyn
roedd rhaid cyfeirio 5 plentyn allan o'r
dalgylch i d dosba rth meithrin
Mynyddbychan. Hefyd roedd Melin
Gruffydd yn arfer derbyn rhwng 15 a 19
plentyn o sefydliadau meithrin eraill fel
Cylch Meithrin yr Eglwys Newydd a
Meithrinfa Silwli,ond mae'n debyg bod yr
holl blant sy'n ceisio lle eleni wedi cael lle
yn y bore neu'r prynhawn naill ai yn
nosbarthiadau meithrin Melin Gruffydd
neu Mynyddbychan.
Sut oedd y 58 plentyn o'r dosbarthiadau
meithrin i gyd i gael mynediad i'r 45 lle
sydd ym Melin Gruffydd? Ateb y Sir nae'n
debyg yw gofyn i Ysgol Melin Gruffydd
dderbyn 50/51 plentyn i'r 2 ddosbarth
derbyn a gofyn i'r lleill fynd i ysgolion
cyfagos, sy'n ateb posibl am eleni ond heb
fod yn ateb tymor hir am nad oes lle i fwy
na 45 uwch lan ym Melin Gruffydd.
Ateb hir dymor y prifathro, sef yr unig
ateb synhwyrol i unrhyw un, yw i ymestyn
Melin Gruffydd i fod yn ysgol 2 ffrwd fel
Y Wern, Y Berllan Deg, Bro Eirwg, Pwll
Coch a Choedygof, ond wrth gwrs i
wneud hyn mae angen rhagor o
ystafelloedd nad ydynt ar gael ar y safle.
Bydd rhaid datrys y broblem cyn 2008, yn
gyntaf i gartrefi'r 50/51 sydd i gael eu
derbyn eleni ac yn ail i ddod o hyd i le i'r
80 sy wedi ceisio lle yn y dosbarth
meithrin ym Medi 2007 sef dosbarth
meithrin newydd ei ymestyn i dderbyn 52.
Dyma broblem arall i'w ddatrys ond y tro
hwn erbyn Medi 2007.
Wrth gwrs mae ateb y sir i broblemau
eleni yn delio â cheisiadau'r 53 yn y
dosbarth meithrin.(Mae un o'r 53 plentyn
gwreiddiol yn cael mynd i Ysgol Pencae
a'r llall yn symud o'r ardal). Beth am y 5
plentyn a gyfeiriwyd i Fynyddbychan?
Mae'r sir yn awgrymu nad ydynt wedi
ceisio lle ym Melin Gruffydd am taw ond
52 sy wedi ceisio lle yno.
Yn y tymor hir mae'r newyddion yn dda
ar draws Caerdydd gogyfer addysg
gynradd Gymraeg ac eithrio ardal yr
Eglwys Newydd lle mae problemau twf yn
amlhau, ond yn anffodus mae rhai rhieni'n
methu gweld taw'r cynllun sy ar gael yw'r
unig un sy'n bosibl i'w weithredu yn
wleidyddol.
Nifer y plant a geisiodd lle oddi fewn i
amserlen y sir oedd 503 (o gymharu â 464
a dderbyniwyd yn 2006) ond yn barod mae
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Trin Llyfrau
yn lle
awyrennau!
Mae siop lyfrau
Cymraeg newydd
wedi agor yn Y
B a r r i
y n
ddiweddar. Mae
Siop y Fro wedi ei lleoli ar Island Road,
yn agos i orsaf y dref. Perchennog y siop
yw Russell Wyn Evans. Brodor o
Ddinbych yw Russell a fu’n gweithio fel
technegydd i’r llu awyr yn Sain Tathan am
dros ddeng mlynedd. “Roedd yna dipyn o
ansicrwydd ynglŷn â’r gwaith yn
ddiweddar,” meddai, “ac roeddwn wedi
cael digon ar drin awyrennau hefyd.”
Penderfynodd ddilyn ei ddiddordeb mewn
llyfrau aillaw ac mae hyn yn elfen bwysig
yn y siop newydd. Ychwanegodd ei bod
hi’n dipyn haws trin llyfrau na thrin rhai
o’r jets yna yn Sain Tathan. “Mae’n rhoi
cyfle imi wella fy Nghymraeg hefyd,”
ychwanegodd.
8 cais hwyr ac ar ben hynny mae 40
plentyn arall nad yw eu rhieni wedi
ymateb eto a mae profiad y gorffennol yn
awgrymu bod canran sylweddol o'r rhain
yn mynd i wneud cais cyn y diwedd. Pe
bai pob un yn ceisio lle, fe fyddai'r
cyfanswm yn 551 sef bron 90 yn fwy na'r
nifer yn y flwyddyn academaidd gyfredol,
twf o 3 ffrwd mewn blwyddyn.
Wrth sylweddoli niferoedd y plant sy'n
llifo mewn i addysg gynradd mae dyn yn
fwyfwy ymwybodol o'r angen i symud
ymlaen i sicrhau y drydedd ysgol
uwchradd ar gyfer y ffrydiau cynyddol sy
mewn addysg gynradd yn barod, plant na
fydd Glantaf a Phlasmawr yn gallu eu
derbyn i gyd ar ôl 2008. Trist felly yw cael
ar ddeall bod y pwyllgor addrefnu wedi
penderfynnu nad yw'n angenrheidiol i
osod sefydlu'r drydedd ysgol uwchradd yn
y "fast track" fel y 4 dosbarth cychwynnol.
Mae'n wir bod problemau diffyg lle ar
gyfer addysg uwchradd Gymraeg o hyd
dan sylw'r swyddogion ac efallai byddant
yn cael sylw'r gwleidyddion unwaith nad
oes rhaid iddynt roi sylw i ymladd
etholiadau.
Serch hynny mae angen i bawb sy â
diddordeb yn y mater i ddal ati i bwyso ar
gynghorwyr Caerdydd ac ar ymgeiswyr
seddau yn y Cynulliad dros y ddinas a'r
rhanbarth i roi sylw daladwy i sefydlu
trydedd ysgol uwchradd Gymraeg yn
nwyrain y ddinas erbyn Medi 2009.
Hefyd rhaid dweud bod angen i rieni
dderbyn nad oes modd cael ateb gwell i
broblem sicrhau darpariaeth ehangach i
blant sy'n dechrau addysg gynradd eleni na
chynllun swyddogion y sir serch y
diffygion sydd ynddo nad oes amser i'w
gwella heb beryglu ei golli'n llwyr.
Michael L N Jones
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Newyddion
LLONGYFARCHIADAU
i R. Alun
Evans yr Eglwys Newydd ar gael ei ethol
yn Gymrawd o’r Eisteddfod Genedlaethol
fel cydnabyddiaeth o’i wasanaeth clodwiw
i’r Brifwyl dros y blynyddoedd. Fe’i
anrhydeddir mewn seremoni yn ystod
Eisteddfod Yr Wyddgrug yn yr haf.
Llongyfarchiadau mawr i Llwyd a Lisa
Owen ar enedigaeth merch, Elian Sgarlad.
Wyres arall i Non ac Arwel.
Llongyfarchiadau i Gwenllian Landsdown,
Cynghorydd Plaid Cymru yn ardal Glan yr
Afon, ar ennill ei doethuriaeth wedi pum
mlynedd o waith caled. Bydd hi’n derbyn
ei gradd mewn seremoni yn yr haf.
Llongyfarchiadau i Guto a Ruth Thomas
yr Eglwys Newydd ar enedigaeth Harri
Rhys yn Ysbyty’r Brifysgol ar 18 Ebrill.
Ŵyr i Huw a Siân Thomas, Pantmawr,
Rhiwbeina ac Ian ac Elaine Wisby,
Abertawe.
Llongyfarchiadau i Rhodri Gibson, gynt o
Sir Fôn a Sara Evans, Radur ar eu priodas
yng Nghapel Bethlehem, Gwaelod y Garth
ar 14 Ebrill.
Llongyfarchiadau i Angharad Shore,
Bryndrain, gynt o Lanfairpwllgwyngyll ar
dderbyn ei doethuriaeth ac fe’i
anrhydeddir mewn seremoni yn yr haf ym
Mhrifysgol Caerdydd.
Llongyfarchiadau hefyd i Beti Sunderland,
Rhiwbeina ar ddathlu ei phenblwydd yn
80 ym mis Ebrill.
Llongyfarchiadau i Owain Rhysyn a
Lleucu Siencyn ar enedigaeth eu mab
Gruffudd ab Owain yn Ysbyty’r Brifysgol
ar 24 Mawrth.
Bedydd
Ar Chwefror 18fed yng Nghapel y Waun,
Waunfawr, Arfon, bedyddiwyd Gruffydd
Llwyd gan y Parch Trefor Jones. Mae
Gruffydd a anwyd yn Ysbyty Bangor ar y
9fed o Fedi 2006 yn fab i Erddin a Mererid
Llwyd ac yn wyr cyntaf Michael ac Ethni
Jones, Alltywennol, Llanbedryfro.
Y Mochyn Du – Cwrw da!
Mae tafarn Y Mochyn Du ym Mhontcanna
yn gyrchfan i lawer o siaradwyr Cymraeg
y ddinas, yn ifanc a hŷn, ac yn ddiweddar
bu cynrychiolwyr o ‘CAMRA’ (Campaign
for Real Ale) yn ymweld â’r dafarn ac yn
dyfarnu mai gan y dafarn hon mae’r cwrw
gorau yn y ddinas. Llongyfarchiadau i’r
Mochyn Du  ac i’r cwrw ei hun, Gareth
Huws!
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CYSTADLEUAETH!!!

CYFARTHION I BLANT
YSGOLION CYNRADD!!
“Ci
ch wa r eus,
direidus yw Gelert.
Ei hen, hen, hen,
hen dadcu – neu
dadgi! – oedd
Gelert, ci ffyddlon
y
T ywysog
Llywelyn Fawr.
Yn gh yd
a’i
ffr in dia u,
ma e
Gelert
byth
a
beunydd mewn pob
math o helbulon!”
I ennill copi o’r llyfr ‘GELERT’ gan
Gwen Pritchard Jones yrrwch lun mewn
unrhyw gyfrwng, pensil, pinnau ffelt,
camera  o’ch ci, ci eich mamgu, ci eich
cymydog neu gi eich ffrind! Fe fydd Y
Dinesydd yn dewis y llun gorau ac fe
gaiff y buddugol gopi o’r llyfr hwn fel
gwobr!
G yr r wch ei ch cyn i gi on at
cenwilliams@aol.com neu postiwch
eich ymdrechion trwy’r drws yn 27
Llantrisant Rise, Llandâf, Caerdydd CF5
2PG erbyn Mai 21 – a gwyliwch y ci!

Ysgol y Berllan
Deg
Llongyfarchiadau i Mrs. Sioned Wyn
Jones a’i gwr, Mr Emyr Jones, ar
enedigaeth eu mab cyntaf Dewi Elis
Jones. Gobeithio nad oes gormod o
nosweithiau digwsg yn y tŷ!
Croeso i Mr Rhys Llewelyn Jones
sydd wedi ymuno gyda ni am gyfnod
mamolaeth Mrs. Wyn Jones. Gobeithio
y gwnewch chi fwynhau eich amser
yma!!
Rydym wedi cael nifer o ymwelwyr
yn yr ysgol! Daeth y Brodyr Gregory i
mewn i drafod Diogelwch y Ffordd
mewn sioe hwyliog gyda’r ysgol gyfan.
Cafodd blwyddyn 2 sioe gan gwmni
Spectacle er mwyn dysgu i fod yn
ffrindiau da. Daeth PC Gwynne yn ôl i’n
gweld ni i drafod nifer o bethau
gwahanol am gadw ein hunain yn saff.

O Barc Ninian i Holywood yng
nghwmni Gary Slaymaker

Cafodd blwyddyn 1 a 2 adael yr ysgol i
fynd ar daith i Fferm yng Nghwmbrân!
Cafwyd hwyl yn gwylio yr anifeiliaid yn
bwyta, buwch yn cael ei godro a mynd o
amgylch y fferm ar gefn tractor! Aeth
Blwyddyn 5 a 6 i’r Amgueddfa
Cenedlaethol Caerdydd er mwyn gweld
arddangosfa Leonardo De Vinci, ac yna
c ym er yd rhan m ewn gwei thdy.
Anogwyd y disgyblion i wneud lluniau
arbennig gan ddefnyddio nifer o
ddulliau gwahanol.

‘Dyw Gary Slaymaker ddim yn ddyn
sy’n dal yn ôl! Yn wir, teg dweud fod
‘diflewynardafod’ yn ddisgrifiad da
o’i steil a’i natur!
Mae’r steil hwn hefyd yn berffaith ar
gyfer cyfrol o’r gyfres Stori Sydyn.
Teitl cyfrol Gary Slaymaker yw ‘Y
Jobyn Gorau Yn Y Byd’ – cyfrol a
ddisgrifir ganddo fel ‘hunangofiant; ond
doniol…gobeithio!’
Dyma ail gyfrol Gary. Yn 2005
cyhoeddwyd ei gyfrol gyntaf ‘Y Sach
Winwns’.

Llongyfarchiadau
i Megan Davies o
Flwyddyn 4 sydd
wedi
cael
canmoliaeth am ei
darn barddoniaeth
Cymraeg am Atal
H i l i a e t h .
Cymerodd ran yn
y gystadleuaeth sydd wedi cael ei lansio
gan ‘Give Racism the Red Card’.
Enillodd docynnau i gêm bêldroed
Caerdydd.

I ennill copi o’r gyfrol, dywedwch
pam oedd 23 Ebrill 1927 yn ddiwrnod
hanesyddol yn stori Dinas Caerdydd.

Dathlom Ddiwrnod y Llyfr mewn steil,
wrth i ddisgyblion ac athrawon wisgo i
fyny fel cymeriadau allan o lyfr. Roedd
nifer o Harri Potters ac aelodau o’r Clwb
Cysgu Cŵl a daeth Sali Mali, Jac y Jwc
a Mwmpen Malwoden i’r Meithrin!!

City! City!

Gyrrwch eich cynigion i lawr y lein at
cenwilliams@aol.com neu eu cicio ar
draws y stryd a’u penio’n ddyheig trwy
ddrws 27 Llantrisant Rise, Llandâf,
Caerdydd CF5 2PG erbyn Mai 21.
Fe fydd y pump  ie'r pum enw cyntaf
allan o’r cwpan enfawr yn ennill copi
o’r llyfr a chael cyfle i chwarae yn erbyn
West Ham yn y rownd nesaf!

Codwyd arian ar gyfer Diwrnod y
Trwynau Coch wrth i bawb wisgo
unrhyw beth ANFERTH!! Diolch yn
fawr i gyngor yr ysgol am drefnu’r
diwrnod hwyliog.
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658
Cynlluniau Gofal y Sulgwyn
Fe fydd tri Cynllun Gofal yn rhedeg yn
ystod gwyliau’r Sulgwyn yn Ysgol
Treganna, Ysgol Berllan Deg ac Ysgol
Melin Gruffydd. Am fanylion pellach
am gost a dyddiadau, cysylltwch â
Rachael Evans.
Clybiau Newydd i Blant
Mae tri clwb newydd wedi dechrau yn
ddiweddar – CLWB TENIS, CLWB
CRICED a FFWRNAIS AWEN. Mae
nifer cyfyngedig o lefydd ar ôl ymhob
un o’r clybiau, felly peidiwch oedi
cysylltu â ni am fwy o fanylion. Mae’r
tri clwb yn cynnig cyfleoedd gwych i
gael hyfforddiant proffesiynol trwy
gyfrwng y Gymraeg.
Penwythnos Teulu i Wersyll yr Urdd
Llangrannog
Roedd y tywydd yn Llangrannog yn
fendigedig eleni a phawb wedi
mwynhau. Mynchodd 34 o deuluoedd a
bu pawb yn nofio, merlota, sgio, beicio
a c ym we l d â ’r t r a et h . Un o
uchafbwyntiau’r penwythnos oedd gig
Catsgam ar y Nos Sadwrn! Fe fydd y
Fenter yn trefnu penwythnos arall i
deuluoedd yn ystod gwyliau’r Pasg y
flwyddyn nesaf, i sicrhau lle i’r teulu,
cysylltwch ag Angharad yn y Swyddfa.

Bu aelodau Clwb Drama’r Fenter yn perfformio yn sesiwn olaf y tymor dros y Pasg.
Fe fydd y clwb yn ail gychwyn ym mis Medi
Clwb Rhedeg Menter Caerdydd
Mae'r clwb rhedeg yn mynd o nerth i
nerth ac yn dal i gyfarfod BOB NOS
LUN am 6yh wrth fynedfa Canolfan
Chwaraeon Gerddi Soffia. Does dim
rhaid bod yn rhedwr profiadol i ymuno 
Croeso mawr i aelodau hen a newydd!
Mae'r clwb yn trefnu nosweithiau
cymdeithasol yn achlysurol. Am
fanylion pellwch, cysylltwch ag
angharad@mentercaerdydd.org

Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis cymraeg nesaf y
Fenter yn cael ei gynnal Nos
Sul, Mai’r 27ain yn y Mochyn
Du am 8yh. £1 y person.
Gareth Roberts fydd y
Cwisfeistr

Taith i Eisteddfod yr Urdd Sir Gar
Mae’r Fenter yn bwriadu trefnu bws i’r
Eisteddfod yr Urdd dros y Sulgwyn. Fe
fydd y bws yn mynd Ddydd Llun, Mai’r
28ain ac yn gadael o’r Mochyn Du am
tua 9.30 y bore gan ddychwelyd o’r
Maes am 5.30yh. Tocynnau bws yn £8 i
Oedolion a £4 i blant (Nid yw’r tocyn
yn cynnwys mynediad i’r Maes) Am
fanylion pellach ac i sicrhau’ch sedd,
cysylltwch ag Angharad –
angharad@mentercaerdydd.org neu
ffonwich y swyddfa.

Clwb Criced Menter Caerdydd

Dylan Jones

TAFWYL

Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.

Mehefin 1624, 2007

Twmpath Dawns yn y Gwersyll

Nawdd Plant mewn Angen
Hoffai’r Fenter ddiolch yn fawr i Blant
mewn Angen am £7,200 o nawdd yn
ddiweddar. Fe fydd y nawdd yn mynd
tuag at ariannu Clwb Sbargo Menter
Caerdydd.

Mae’r Fenter wrthi’n
paratoi amserlen TAFWYL
ar gyfer eleni. Fe fydd
manylion llawn yn rhifyn
mis Mehefin Y Dinesydd.
Am fanylion pellach, neu
os hoffech gynorthwyo
gyda threfnidau’r Wyl,
cysylltwch â Sian Lewis.

Ffôn cartref : 20512567
Symudol : 07890134514
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YSGOL Y WERN
Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau i bawb a fuodd yn
cystadlu yn Eisteddfod yr ysgol ac a
gynrychiolodd y Wern yn Eisteddfod
Gylch a Sir yr Urdd. Llongyfarchiadau
i’r canlynol a gafodd lwyddiant yn y
Sir :
Piano dan 12 oed – Harry LovellJones
1af (Bl 5). Llinynnol dan 12 oed –
Carwyn Harries 1af (Bl 6). Pres dan 12
oedDafydd Phillips 1 af(Bl 6). Unawd
Chwythbrennau – Niamh Moore 2il (Bl
4). Parti Deusain 3ydd. Dawnsio
Gwerin3ydd. Ymgom dan 12 oed2il.
Côr 1a f. Cân Act ol 1a f. Gr wp
Offerynnol (Quintet) 1af. Cerddorfa
2il. Deuawd Piano dan 18 oed Harry a
Charlie LovellJones 2il. Grwp Dawnsio
Disgo1af. Grwp Dawnsio Creadigol
2il. Dawnsio Disgo unigol  Lowri
Williams 1af(Bl 6) Francesca Richards
3ydd (Bl 6)
Fe fydd yr enillwyr nawr yn
cynrychioli’r Wern a Rhanbarth
Caerdydd a’r Fro yn Eisteddfod
G en edla eth ol yr Ur d d yn g
Nghaerfyrddin. Pob lwc i chi gyd.
Cawsom lwyddiant mawr hefyd yng
Nghystadleuaeth Gelf yr Urdd. Dyma
fuddugwyr y Sir :
Llion Carbis (Bl 3) 1af – Gwaith 2D
Scott Argyle, Sioni Benham a Esyllt
ParryLowther (DD) 1af – Cywaith 3D
Sam Gay (Bl 4) 1af – Tecstiliau 3D
Ellie Argyle (Bl 3) 2il – Tecstiliau 3D
Owain Carbis (Bl 1) 2il –Ffotograffiaeth
Steffan Long (Bl 2) 2il – Ffotograffiaeth
Owain Carbis (Bl 1) 3ydd –
Ffotograffiaeth
Llion Carbis (Bl 3) 2il  Ffotograffiaeth
Seren yr Opera
Llongyfarchiadau i Carwyn Harries(Bl
6) sydd wedi bod yn brysur iawn yn
ddiweddar yn perfformio yn yr opera
“ C a r m e n ” g a n G wm n i O p e r a
Cenedlaethol Cymru.Efallai eich bod
wedi ei weld yn perfformio ar lwyfan
Canolfan y Mileniwm ar ddiwedd mis
Chwefror. Mae Carwyn wedi bod yn
teithio o gwmpas Prydain gyda’r
cwmni.Da iawn ti Carwyn.
Taith i’r Strade
Llongyfarchiadau i’n tim rygbi a fuodd
yn cystadlu yng Nghystadleuaeth yr
Urdd. Yn dilyn sawl gem gyffrous
llwyddodd y tim i gyrraedd y rownd
derfynol a fydd yn cael ei chynnal ym
Mharc y Strade yn Llanelli ar Fai 5ed.
Da iawn chi fechgyn a phob lwc.

Caryl Thomas a Catrin Finch
Mae gwledd o gerddoriaeth yn eich
disgwyl fis Gorffennaf eleni yng
Nghaerdydd.
Dyma’r tro cynta’ i
Symposium Telyn Ewrop ymweld â
Phrydain ac mae cynnal yr Ŵyl fawr
hon yn fraint ac yn bleser i brifddinas
Cymru.
Mae’r wythnos yn dechrau ddydd Sul,
22 Gorffennaf â chyngerdd agoriadol
yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Fe
fydd Cerddorfa 100 Telyn yn perfformio
yn Y Lanfa fel rhagflas i raglen
amrywiol yn Theatr Donald Gordon.
Yn cymryd rhan bydd artistiaid
adnabyddus a phoblogaidd megis Catrin
Finch, Shân Cothi, Siân James, Only
Men Aloud, Jeremy Huw Williams,
Robin Huw Bowen, Côr Glanaethwy,
Dawnswyr Nantgarw a Jemima Phillips,
felly rhywbeth at ddant pawb.
Yn hwyrach yr un noson am 22.00 o’r
gloch yn y Warws, Novotel fe fydd Park
Stickney, telynor gwych iawn o’r
Swistir yn ein swyno a’n cyfareddu yn
chwarae Jazz. Mae angen dawn arbennig
i lwyddo yn y maes hwn ac os taw jazz
sydd yn apelio, yna dewch eto i’r
Warws, Novotel nos Fawrth am 22.30 i
glywed Hugh Webb o Loegr a nos
Fercher hefyd am 22.30 i wrando ar
Rossita Milevska o Fwlgaria.
I’r rheiny ohonoch â chwaeth fwy
clasurol, fe fyddwch yn siŵr o fwynhau
Cyngerdd Concerto yn Neuadd Dewi
Sant, nos Fawrth, 24 Gorffennaf gyda
Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y
B.B.C. dan arweiniad Owain Arwel
Hughes. Yr unawdwyr yw Catrin Finch
yn perfformio Concerto d’Aranjuez gan

Y Clwb Rotari
Mae plant Bl 6 wedi bod yn brysur yn
ys g r i fen n u st or iau ar g yfer
C yst a dl eua et h y Cl wb Rot a r i .
Llongyfarchiadau i Haf Johnson ac
Osian Jenaer am gyrraedd y rownd
derfynol ac i Sioned Press a ddaeth yn
3ydd yn erbyn ysgolion eraill Gogledd
Caerdydd ac ardal Caerffili.

Rodrigo, a Isabelle Perrin o Ffrainc yn
perfformio Concerto i’r Delyn gan
William Mathias. Ac yna nos Fercher
cawn noson o gerddoriaeth Siambr yn
cynnwys gweithiau gan Bach, Poulenc,
Houdy, a Debussy.
Os ydych yn mwynhau cystadlaethau
ac yn hoffi cytuno neu anghytuno â barn
y beirniaid, yna cofiwch am Rownd
Derfynol Cystadleuaeth Telyn Ewrop
nos Lun, 23 Gorffennaf am 20.00 yn Y
Gyfnewidfa Lo. Yn ogystal â’r brif
gystadleuaeth i delynorion dan 30 oed,
mae ‘na ddwy gystadleuaeth arall  un ar
gyfer telynorion hyd at 16 oed, ac un ar
gyfer telynorion hyd at 21 oed. Cynhelir
rhagbrofion rhwng Gorffennaf 1823 yn
y Coleg Cerdd ac Adran Gerdd Prifysgol
Cymru.
Hefyd, os digwydd ichi fod yn
crwydro yn ardal y Bae yn ystod y dydd
yr wythnos honno, fe fydd cyfle ichi
daro i mewn i Ganolfan y Mileniwm i
weld a chlywed toreth o weithgareddau
o bob math  dosbarthiadau meistr,
arddangosfeydd,
trafodaethau
ar
ddehongli darnau hen a newydd yn
ogystal â datganiadau gan gerddorion
profiadol a phroffesiynol o wahanol
wledydd.
Cewch ragor o wybodaeth ynghylch
amser a lleoliad y digwyddiadau ar
wefan. www.arpavivacymru.org

Tŷ 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
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PASPORT
Y Dr Jeremy Evas  llanc o Gwm
Rhondda ac arweinydd prosiect
cyffrous i greu pecynnau rhyngwyneb
Cymraeg i Microsoft Office 2003 a
Windows XP sy’n cael ei holi’r mis
yma...
O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Treherbert yng Nghwm Rhondda
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Y Rhath
E r s f a i nt w y t
Nghaerdydd?
Ers mis Medi 1995

ti ’ n

b yw

yng

Beth fuest ti’n ei wneud cyn /neu ar ôl
symud yma?
Cyn symud i Gaerdydd, roeddwn yn
astudio ac yn gweithio ym Mhrifysgol
Cymru Aberystwyth. Graddiais yn y
Ffrangeg a’r Gymraeg yn 1993 a pharhau
i fyw yn Aber am ddwy flynedd wedi
hynny yn gweithio fel tiwtor Ffrangeg a
Llydaweg yn y Brifysgol. Fe ddes i i
Gaerdydd i ddilyn cwrs PhD mewn
Cynllunio Ieithyddol yn Adran y
Gymraeg yn y Brifysgol yn 1995 a
gorffen y cwrs hwnnw yn 1999. Arhosais
i yn y Brifysgol wedyn i wneud ychydig o
waith ymchwil, gan gynnwys un prosiect
ar ddwyieithrwydd yn y Cynulliad.
Lle ti’n gweithio erbyn hyn?
Rwy’n gyfrifol am yr Uned Ymchwil,
Technoleg Iaith a Grantiau ym Mwrdd yr
Iaith Gymraeg. Mae’n swydd amrywiol
iawn a digon o waith! Mae'r uned yn
gyfrifol am ddyrannu grantiau i hybu’r
Gymraeg, ac am gynnal gwaith ymchwil.
Tan yn gymharol ddiweddar er ein bod yn
gwybod faint o bobl a oedd yn nodi gallu
i siarad Cymraeg, prinnach oedd ein
gwybodaeth ynghylch ble yn union, pryd
yn union a chyda phwy yn union roeddent
yn siarad yr iaith. Rydym wedi cynnal
prosiectau ymchwil ar ddefnydd iaith
pobl ifanc, rhesymau rhieni sy’n medru’r
Gymraeg dros beidio â throsglwyddo’r
iaith i’w plant, defnydd o wasanaethau
Cymraeg a llawer o waith ymchwil arall.
Mae’n arbennig o ddiddorol.
Datblygiad mwy diweddar ar fy swydd
fu llawer o waith cyfrifiadurol a
thechnolegol. Er enghraifft, fi reolodd
brosiect ar y cyd â chwmni Microsoft i
greu pecynnau rhyngwyneb Cymraeg i
Microsoft Office 2003 a Windows XP.
Mae’n galondid gweld faint o ymateb bu
i’r prosiect hwn. Ond nid da lle gellir
gwell ac mae eisiau rhagor o bobl i
ddefnyddio eu cyfrifiaduron yn Gymraeg
 does dim cost am wneud! Mae modd i

chi lwytho’r pecynnau i lawr yn rhad ac
am ddim o wefan y Bwrdd www.bwrdd
yriaith.org.uk. Rydym hefyd yn cynghori
llawer o gyrff cyhoeddus ar sut i gynnig
dewisiadau iaith ar eu gwefannau neu e
wasanaethau.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?
Beicio mynydd a chadw'n heini. Byddaf
yn treulio sawl awr bob wythnos mewn
dosbarth cylchredeg neu baffio yn
Athrofa Chwaraeon Cymru. Pan fydd y
tywydd yn caniatáu fe fyddaf hefyd yn
mynd i feicio mynydd bob cyfle a gaf.
Rydym yn arbennig o lwcus yng
Nghymru i feddu ar rai o’r llwybrau
beicio mynydd gorau yn y byd. Dwi
hefyd wedi mynd yn gaeth yn ddiweddar i
wylio gyfres gyfan The West Wing ar
DVD.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Fy ffrindiau, fy nghydweithwyr, cyfresi
teledu mod amrywiol â Cnex a Yes
[Prime] Minister.
Lle ydi’r mannau gorau i fynd allan
yng Nghaerdydd?
Mae Milgi ar Heol y Plwca (City Rd) yn
arbennig o dda, yn ystod y dydd neu yn
ystod y nos. Fel arall, mae Café Minuet
yn Arcêd y Castell gyda’m holl lefydd
bwyta.
Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Unrhyw le gyda mynyddoedd ac iaith
wahanol. Rwyf wedi bod i feicio mynydd
yn ne Sbaen sawl gwaith a bachu ar y
cyfle i ymarfer fy Sbaeneg wrth feicio.
Ychydig flynyddoedd yn ôl fe dreuliais
gyfnod byr yn Awstralia a synnu cynifer
o bobl oedd yn hollol ymwybodol o
Gymru a’i hanes yno, a hynny o gymharu
â’r flwyddyn a dreuliais yn Ffrainc a
gorfod esbonio’n rhy aml o lawer ble’r
oedd Cymru.
Petait yn cael y cyfle i wella rhywbeth
yng Nghaerdydd, beth fyddet ti’n ei
wneud?
Byddwn yn gwella safon y llwybrau
beicio ledled y ddinas, ac yn sicrhau bod
llawer mwy ohonynt ar gael.
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Tony Goble –
Dyn â deryn ar ei ben
Roedd Tony yn artist.
I ddechrau, roedd yn edrych fel artist. Roedd
ganddo wallt hir wedi ei glymu yn ôl, het
trilby ar ei ben, tei liwgar a bresys coch yn
dal ei drowsus melfaréd rhag disgyn. Yn aml
fe’i gwelwyd yn gwibio yn ei CV melyn ar
ryw berwyl, neu’n reidio ei feic yn
droednoeth i lawr Newport Road. Ac wrth
gwrs roedd ganddo farf enfawr!
Ganwyd Tony yn Y Drenewydd ym 1943.
Collodd yr iaith pan fu farw ei dad a Tony
ond rhyw chwech oed. Serch hynny fe
sicrhaodd fod yr iaith yn fyw ar wefusau’r
genhedlaeth nesaf. Buasai nifer yn edrych ar
ei waith fel peintiadau arwynebol ond roedd
symlrwydd ei fynegiant mewn siâp a lliw yn
gamarweiniol. Roedd pob darlun yn
gyfansoddiad pur, wedi ei gynllunio’n fanwl
ac wedi ei saernïo’n llafurus.
Roedd Tony bob amser yn awyddus i
ychwanegu “breuddwyd”, “gweledigaeth”,
“cân” a “lwc” yn ei resait i gynhyrchu
peintiad llwyddiannus. Yn fachgen y gororau
roedd Tony yn ymwybodol o ffiniau 
ieithyddol, diwylliannol a daearyddol. Ond
fel artist roedd Tony’n troedio dau fyd, yn
camu’n fras dros y ffiniau ac fe fu’r
ddeuoliaeth yma yn destun cyson iddo.
Treuliodd ei holl yrfa fel artist yn chwarae
mig gyda’r gwyliwr. Roedd ei luniau bob
amser yn gyfuniad unigryw o’r gwir a’r
chwedlonol, yr heddiw a’r ddoe, synnwyr
cyffredin oedolyn a dychymyg byw y
breuddwydiwr, y doniol ac yn aml, yr
anghrediniol. Mae artist yn lwcus,” meddai.
“Mae’n gallu llamu o un byd i’r llall heb
unrhyw rwystrau.” Storïwr wrth reddf oedd
Tony ac er i ambell i angel hedfan i mewn
i’w ganfasau ac i eliffant ymddangos ar ei
ben i lawr yn dringo’r Gogarth, cyfaddefodd
fod yna elfen gref hunangofiannol yn ei
waith. Gwelir gŵr barfog, yn aml gydag
aderyn ar ei ben, yn rhwyfo’i gwch fechan
tuag at ynys bellennig yng nghanol y môr.
Roedd grisiau yn arwain o’r traeth i fyny’r
bryn serth tuag ar yr eglwys ar y copa. Beth
oedd y stori tybed?. Efallai mai’r artist ei hun
oedd yn syllu’n hiraethus tuag at yr ynys. Yn
ei froliant i Tony, awgrymodd Mark Jones
fod Tony fel petasai’n gyrru cardiau post
atom wrth fynd ar ei siwrnai hudolus. Efallai
mai cymeriad dychmygol oedd y gŵr. Tybed
mai ni sydd yn y darlun, ar ein mordaith, yn
rhwyfo ein cychod bach tuag at ein Hafallon
ein hunain, tua’r “cwm tu draw i’r
cymoedd”?
Bellach, yn llawer yn rhy gynnar, daeth
mordaith unigryw Tony i ben. Bydd bwlch
enfawr ar ei ôl yn ei gartref yn ardal Y Rhath
a hefyd yn ei gartref mabwysiedig, Neuadd
Llanofer, ble bu’n gweithio’n ddiflino am
dros chwarter canrif fel artist, fel
cyfarwyddwr ac yn ddiweddar fel trefnydd yr
oriel. Yn 2004 trefnwyd arddangosfa
arbennig i ddathlu ei gyfraniad unigryw i’r
ganolfan hynod o bwysig hon. Mae
llwyddiant Neuadd Llanofer fel canolfan
gymunedol, brysur, gyfeillgar a chroesawus i
raddau helaeth iawn fel canlyniad i
ymroddiad Tony.  “Hen foi iawn.”
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Newyddion o’r Eglwysi
Tabernacl, Yr Ais
Genedigaeth.
Estynnwn i Saran Nicolas a’i chymar
David ein llongyfarchiadau ar enedigaeth
Efa Gwenllïan, chwaer fach i Llew.
Dyweddïad.
Yn ystod mis Chwefror, cyhoeddodd Aled
John a Lynwen de la Taste eu dyweddïad.
Gwyr y cyfarwydd fod Lynwen yn
athrawes y Gymraeg yn Ysgol Uwchradd
Gartholwg/Rhydfelen tra bod Aled yn
gweithio fel isgynhyrchydd gyda chwmni
Afanti. Maent yn gobeithio priodi yn haf
2008.
Lesotho.
Yn gynnar ym mis Chwefror,
gwerthfawrogodd cynulleidfa’r bore
adroddiad cynhwysfawr gan y pump a
deithiodd allan i agor y clinic yn Sefica,
Maseru. Roedd yn amlwg fod Non a
Gwenallt Rees, Anna Lindsay, Siân
Williams a Peter Owen wedi cael amser
ardderchog allan yno, ac maent yn
gobeithio y gellir gwireddu’r freuddwyd o
sicrhau bod nifer o blith yr eglwys yno yn
llwyddo i dalu ymweliad â Chaerdydd yn
ystod 2007.
Cymdeithas Nos Fawrth
Ddiwedd Chwefror fe gafwyd noson
ddiddorol yng nghwmni Cliff Jones o
Ddawnswyr Nantgarw. Ei thema oedd
Hanes Dawnsio Gwerin ac aethpwyd â ni
ar daith dawnsio gwerin o gwmpas Ewrop.
Anhygoel oedd gweld y gwahanol
draddodiadau ym myd dawnsio gwerin.
Penblwydd Hapus.
Llongyfarchiadau calonnog i Reg Morris
ar ddathlu ei benblwydd yn 90 oed. Er
iddo golli ei olwg, mae’n mwynhau bywyd
yn llawn ac yn cael pob gofal gan y teulu.
Bydd wrth ei fodd yn cerdded ar hyd yr
Aes i’r capel ar fore Sul a rhannu yn yr
addoliad.
Cyngerdd Côr yr Eglwys
Ar nos Sul olaf mis Mawrth cynhaliwyd
cyngerdd llwyddiannus côr yr eglwys o
dan arweiniad Euros Rhys Evans, gyda
Robert Nicholls wrth yr organ.
Gwerthfawrogwyd cyflwyniad y côr o
waith cyffrous Joseph Haydn sef yr Heilig
Messe gyda Iona Jones, Rhian Williams,
Wyn Davies a Steffan Jones yn canu fel
unawdwyr. Yn ystod y gyngerdd cafwyd
datganiadau hyfryd gan yr unawdwyr
gwadd, ynghyd â datganiad gan Marged
Jones ar y cello a Dewi Preece at y corned.
Bu Marged yn cyfeilio i’w brawd ac i
Dewi, tra bod Euros wedi cyfeilio i Rhian,
a Lowri Evans yn cyfeilio i Marged.

Y DINESYDD MAI 2007
Diolch i bawb a gyfrannodd tuag at
drefniadau’r noson, gyda’r tocynnau, y
posteri, y te, a’r parcio. Mae’n rhyfeddod
sut gall eglwys fentro i gynnig noson fel
hon ac i gyflwyno perfformiad a gafodd
werthfawrogiad brwdfrydig y gynulleidfa.
Gwilym Morris
Bu farw’r brawd Gwilym Morris ar
ddechrau’r mis yng Nghartref Gofal y
Court, ger Sain Ffagan. Cydymdeimlwn
gyda’i feibion Peter ac Ieuan yn eu hiraeth
amdano. Roedd yn enedigol o Benllyn ac
wedi bod yn byw mewn sawl ardal yng
Nghymru.
Roedd yn brifathro ysgol
gynradd ac yn ddarllenwr eang.
Gweithgareddau’r Chwiorydd.
Gwerthfawrogwyd cyflwyniad difyr gan
Alwena Power, merch ein llywydd Mair
Owen, am ei hymweliad â Gwlad yr Iâ.
Cyfarfod buddiol arall oedd un o dan
arweiniad Beryl Hall a soniodd am bedwar
person y carai fod wedi cael sgwrs bellach
gyda hwy. Ei dewis hi oedd Lewis
Valentine, Cledwyn Hughes, Megan Lloyd
George a Peter Thomas. Roedd wedi
adnabod Mr Valentine yn dda pan roedd
yntau
yn
weinidog
yn
Rhosllannerchrugog, pentref genedigol
Beryl, tra roedd y tri arall wedi rhoi oes o
wasanaeth yn San Steffan. Diddorol nodi
fod y pedwar o bleidiau gwleidyddol
gwahanol.
Cwrdd Gweddi Fydeang y Chwiorydd
Cynhaliwyd y cyfarfod hwn eleni yn y
Tabernacl gan ddefnyddio’r rhaglen a
baratowyd gan wragedd Cristnogol
Paragwai. Diolch i bawb a gymerodd ran
yn y cyfarfod hwn, ac yn arbennig i Eirlys
Pritchard Jones am draddodi’r anerchiad.
Cyrddau Pregethu Blynyddol yr
Eglwys.
Cynhaliwyd y Cyrddau Pregethu eleni yn
ôl yr arfer ar Sul olaf mis Mawrth. Y
pregethwr gwadd oedd y Parch Vincent
Watkins, Pontlliw.

Eglwys Efengylaidd Gymraeg
Bedyddio dau o bobl ifanc yr eglwys
Cynhaliodd yr eglwys oedfa bedydd nos
Fawrth 27 Mawrth 2007. Roedd dau o
bobl ifanc yr eglwys wedi gwneud cais i
gael eu bedyddio fel arwydd cyhoeddus
o’i ffydd bersonol yn Iesu Grist. Mae
Steffan Elis a Nerys Williams yn
fyfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru, Bangor
ar hyn o bryd ac roedd yn hyfryd cael
cwmni rhai o’u ffrindiau coleg yn yr
oedfa, ynghyd â rhai o’u hen ffrindiau o
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Mae’r
ddau ohonynt wedi teimlo’r awydd i

Minny Street, Caerdydd
Cydymdeimlo
Bu farw Mrs Doreen Morgan (Penylan) ,
gweddw Iorwerth Morgan, yn ystod y mis;
cydymdeimlwn yn ddiffuant â’r teulu a’i
chyfeillion
Y Gymdeithas
Daeth tymor cyfredol y Gymdeithas i’w
derfyn gyda noson yng nghwmni nifer o
ieuenctid yr Eglwys. Diolch i Eilonwy
Jones a Judith James am baratoi rhaglen
amrywiol ar ein cyfer; diolch arbennig i’r
ieuenctid am rannu o’u doniau amrywiol.
Dros y misoedd nesaf mae’r Gymdeithas
wedi trefnu digwyddiadau ychwanegol ac
edrychwn ymlaen at ymweliad â
Chanolfan y Mileniwm a Gerddi
Aberglasney. Mae John Albert yn parhau i
drefnu teithiau cerdded difyr gyda’r
diweddaraf, ganol Ebrill, yn tywys y
cerddwyr ffyddlon dros y twyni drwy
Ferthyr Mawr.
Oedfaon Gŵyl y Pasg
Cafwyd nifer o oedfaon bendithiol yn ein
paratoi ar gyfer y Pasg. Bore Sul y Blodau
bu aelodau’r egwlys yn cymryd rhan yn
“Felly Carodd” – cyflwyniad ar lafar ac ar
gân dan arweiniad Rhiannon Evans ac
Alun Guy. Ar Gwener y Groglith,
ymunodd Eglwysi Cymraeg Caerdydd
mewn “Myfyrdod ar y Groes” yn Eglwys
Dewi Sant gyda’r Parchg Ddr Hugh
Mathews yn cyflwyno cyfres o fyfyrdodau
priodol. Yn benllanw ar yr ŵyl, ar Sul y
Pasg
buom yn dathlu Neges yr
Atgyfodiad mewn cyfarfodydd o dan
arweiniad ein Gweinidog: Oedfa Gymun
Deuluol yn y bore ac Oedfa Bregeth yn yr
hwyr. Fel symbol weledol o neges y Pasg
dosbarthwyd darlun o groen allanol sicada
i’n hatgoffa o’r bedd gwag ac mai Gwyrth
y Pasg yw’r bywyd newydd a ddeilliodd,
ac a ddeillia, ohono.
Sbectolau i Madagascar
Yn dilyn ymgyrch i gasglu hen sbectolau
ymysg yr aelodau, a chefnogaeth gan un
optegydd, mae 12 bocs yn cynnwys 950 o
sbectolau yn barod i’w danfon allan i
Fadagascar yn ystod yr wythnosau nesaf.
Diolch i Havard Gregory am gydlynu’r
prosiect .

rannu eu ffydd â phobl eraill dros y
blynyddoedd diweddar. Bu Steffan yn
sôn am Iesu Grist wrth ffans pêldroed
yn yr Almaen adeg Cwpan y Byd a
threuliodd Nerys gyfnod yn Brasil yr haf
diwethaf yn rhannu ei ffydd â phobl Sao
Paolo.
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Ebeneser, Heol Siarl

Eglwys y Crwys

Caethfasnach
Ar y 25ain o Fawrth 1807, wedi
ymgyrchu hir, fe basiwyd Deddf
Diddymu’r Gaethfasnach ym Mhrydain
Fawr a’i thiriogaethau. I nodi union 200
ml wyddiant y digwyddia d h wn
cynhaliwyd oedfa arbennig gan
ieuenctid Ebeneser. Cymerwyd rhan gan
Elin Harding, Ifan Jones, Gwilym
Tudur, Jeni Thomas, Ioan Evans,
Gruffydd Evans, Ffion O’Brien, Nia
Morgan a Rebecca Thomas.

Y Gymdeithas
Fore Dydd Gwener y Groglith
arweiniwyd cynulleidfa deilwng iawn
gan y Parch Gareth Reynolds mewn
gweddi, myfyrdod a chymun i nodi un o
wyliau mwyaf cysegredig y calendr
e g l wys i g . Ca fw yd c yfr a n i a d a u
gwerthfawr gan nifer o ieuenctid yr
eglwys oedd gartref ar wyliau, yn
ogystal ag eraill y cawn eu cwmni yn
fwy rheolaidd.

Y Chwiorydd  Gwasanaeth y Pasg
Ar br ynh a wn Ia u, 29 Ma wr th
c yn h a l i w yd g w a s a n a e t h P a s g
Cymdeithas y Chwiorydd. Rhian
Ruddock oedd yn gyfrifol am drefnu’r
gwasanaeth a chymerwyd rhan gan nifer
o’ r a e l od a u, Ca fw yd , un a wd ,
darlleniadau, gweddïau a myfyrdodau.
Llywyddwyd y cyfarfod gan Mefus
Evans. Mae’r oedfaon yn ystod y
flwyddyn yn rhan bwysig o galendr
gweithgarwch y gymdeithas. Diolch i
bawb gymerodd ran.
Cyngor Eglwysi Cymraeg
Ar nos Iau, 29 Mawrth daeth nifer
ynghyd i festri Ebeneser ble cynhaliwyd
y trydydd cyfarfod yng nghyfres y
Grawys. Parch Alun Tudur oedd yn
arwain y cyfarfod a chafwyd trafodaeth
dda mewn grwpiau gan gymharu dau
hanes o’r Beibl gyda digwyddiadau o’n
h a n e s n i , yn fw ya f a r be n n i g
caethwasiaeth gan ein bod newydd
ddathlu daucanmlwyddiant cofio pasio’r
ddeddf i ddileu’r fasnach ddieflig yma.
Daeth yr hanesion yn y Beibl o Luc;
hanes Iesu yn darllen yn y deml ac yn
nodi mai ef oedd cyflawniad y gair, a
hanes Sacheus wedyn ble ddaeth i
drobwynt yn ei fywyd. Beth oedd
agwedd Crist at bobl oedd yn wahanol?
Beth ddylai’n hagwedd ni fod at bobl yn
ein cymdeithas ni sy’n wahanol, am ba
bynnag reswm?
Elusen Ebeneser
Ar benwythnos y Pasg daeth blwyddyn
o weithgaredd o godi arian i bedair
elusen; ysbytai Rookwood a’r Eglwys
Newydd, Strôc Cymru ac Agape i ben.
Trwy nifer o wahanol weithgareddau
llwyddwyd i godi tua £2,500.
Ar fore Sul, 22 Ebrill, mewn cwrdd
eglwys dewiswyd elusen i ganolbwyntio
arni am y flwyddyn nesaf, sef Cancer
Care Cymru. Mae’r elusen hon yn agos
iawn at galon un o deuluoedd yr eglwys
oherwydd y gofal manwl a gafwyd gan
y nyrsys yn ystod triniaeth am gancr.

Gwasanaeth Bedydd
Dydd Sul, 22 Ebrill yng Nghapel Garn,
Bow Street, bedyddiwyd Lleucu Siôn,
merch fach Nia a Geraint Williams ac
wyres Ros a Gareth Williams.
Marwolaeth
Collwyd o’n plith yn ystod Mis Ebrill
Mrs Gwen Tegid Jones. Bu teulu Gwen
yn gysylltiedig ag Eglwys y Crwys am
flynyddoedd lawer. Roedd ei modryb
Miss Eirwen Humphreys yn flaenores ac
yn arolygydd yr Ysgol Sul. Estynnwn
ein cydymdeimlad mwyaf dwys â Tegid,
Nia, Heledd, Aled a gweddill y teulu.
Aelodau Newydd
Derbyniwyd i’n plith ar y Sul cyntaf o
Ebrill ddau aelod newydd. Daeth Mr a
Mrs Ifor Williams atom o Eglwys y
Morfa, Aberystwyth wedi iddynt dreulio
nifer o flynyddoedd yn Llundain.
Croesawyd hwy yn gynnes gan ein
Gweinidog.
Genedigaeth
Llongyfarchiadau mawr i Llwyd Owen
a’i briod Lisa ar enedigaeth merch fach
Elian Sgarlad. Mae Llwyd yn fab i Non
ag Arwel Owen ac fe’i magwyd yn y
Crwys lle mae ei dad yn flaenor.
Priodas
Llongyfarchiadau i Lisa Clwyd ar ei
phriodas â Mathew Harrison yng
Nghapel y Forwyn, Eglwys Radyr,
Dydd Gwener, 20 Ebrill. Mae’r ddau
ohonynt yn dal swyddi arbennig yng
nghynhyrchiad Pobl y Cwm ac mae Lisa
yn ferch i Eirlys a Robin Jones, yntau fel
Arwel yn flaenor yn y Crwys..

Hysbysebwch yn

Cylchrediad eang yn y
ddinas a’r cylch
Ffôn: 029 20565658
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CYMUN Y PASG
AR Y GOLEULONG

Yr oedd cynrychiolaeth o gapeli
Cymraeg y Ddinas yno, ond hefyd
aelodau o Fethel Penarth, Ainon,
Ynyshir, Capel Mair Aberteifi, Capel y
M o r f a A b e r ys t w yt h a H o r e b
Penrhyncoch. Pâr ifanc gwasanaethgar
yn y Morfa a wasanaethodd wrth yr
organ ac wrth y Bwrdd. Gweinyddwyd
gan Y Parch Dafydd Henri Edwards.

Salem, Treganna
Bedydd
Bedyddiwyd Aneirin, mab Iona a Siôn
(wŷr i Dai a Gill) yn Salem yn ystod y
mis. Llongyfarchiadau mawr a phob
dymuniad da i chi fel teulu.
Clwb Llyfrau
Cyfarfu’r Clwb Llyfrau i drafod Black
Water Light Ship yn ystod y mis.
Clwb Brecwast
Mae’r Clwb Brecwast yn mynd o nerth i
nerth wrth i famau/tadau ddod i fwynhau
gyda’u babanod a phlant ifanc. Mae’r
Clwb yn cwrdd ddwywaith y mis fore
Mercher, rhwng 9.45 ac 11.00. Dewch
yn llu gyda’ch babanod, i fwynhau
paned, croissant a chlonc!

Bethel, Rhiwbeina
Y Pasg
Cawsom oedfa Basg fendithiol iawn yng
nghwmni aelodau'r Ysgol Sul. Diolch i
bob un am eu cyfraniadau rhagorol ac i'r
athrawesau, Mrs Anna Lisa Jenaer a Mrs
Menna Plassmann am eu paratoi.
Aelod Newydd
Croesawyd aelod newydd, Mrs Rae
Evans, Rhiwbeina gan y Gweinidog, y
Parch. T. Evan Morgan. Pob bendith
iddi hi yn ein plith.
O'r Ysbyty
Braf yw cael croesawu Mr Tom
Edwards yn ôl i'r oedfaon wedi iddo
wella ar ôl cael llawdriniaeth yn ysbyty
Llandochau.
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YSGOL
COED Y GOF
Cafwyd Cyngerdd Mawreddog
yng
NghoedYGof ar Ddydd Gŵyl Dewi
eleni. Anodd iawn oedd dewis y bardd
buddugol gan fod sawl cynnig da wedi
dod i law. Er hynny cafwyd teilyngdod, ac
fe gadeiriwyd Daniel Hiatt yn fardd
buddugol am ei gerdd
‘Ofn’.
Llongyfarchiadau iddo.

Daeth y Brodyr Gregory atom i’n dysgu
am ddiogelwch ar y ffordd. Cawsom lawer
o hwyl a hyderwn yn fawr fod Miss Isobel
Williams yn gyrru hyd yn oed yn well
nawr ar ôl cael gwersi ganddynt!

Cawsom lwyddiant mawr yn Eisteddfod
yr Urdd gyda Harri Lewis yn dod yn
gyntaf yn yr Eisteddfod Gylch am
chwarae’r ffidil a’r grŵp dawnsio yn
mynd trwodd i’r Genedlaethol yng
Nghaerfyrddin. Llongyfarchiadau iddynt
ac i bob plentyn a fu’n cystadlu.
Bu cynnwrf mawr ymhlith y plant iau
a’r babanod am fod llawer o gelfi iard
newydd wedi cyrraedd yr ysgol a chyrtiau
newydd wedi cael eu marcio allan ar gyfer
amser chwarae. Diolch i’r Cyngor Ysgol
am gynllunio a threfnu hyn mor dda.
Dyma lun o blant y Dosbarth Derbyn wrth
eu bodd yn y tŷ bach twt.
Llongyfarchiadau i Georgia Coles am
ennill cystadleuaeth gwneud poster ar
gyfer y ‘Really Rubbish Campaign’.
Roedd y poster yn egluro pam y dylem ni
ofalu am a pharchu ein dinas. Enillodd
Georgia £50 i’w wario yn W.H.Smith.
Roeddem yn drist iawn i ffarwelio ac
Eleri Rogers sydd wedi bod fel un o’r

YSGOL PLASMAWR
Crwydro’r Capeli
Yn ddiweddar aeth blwyddyn 7 ar daith o
gwmpas capeli ac addoldai Caerdydd. Yn
gyntaf ymwelom ni ag Eglwys Uniongred
Nicolas Sant ym Mae Caerdydd. Eglwys
yw hon i bobl o dras Roegaidd. Wrth i ni
gerdded mewn gwelon ni gryndo lliwgar
gyda llun mawr o Iesu Grist arno. O
amgylch Iesu roedd lluniau o’r deuddeg
disgybl. O gwmpas yr eglwys gwelon ni
lawer o iconau sef lluniau o’r seintiau,
Nicolas Sant yn un. Roeddent yn hynod o
brydferth gyda llawer o aur a lliwiau
llachar.
Nesa aethom ni i Gapel Salem yn
Nhreganna. I’r capel hwn rydw i’n mynd ar
fore Sul. Ein gweinidog yw Evan. Dysgon
ni am emynau e.e. ‘Calon Lan’ a ‘Dros
Gymru’n Gwlad’ a’u pwysigrwydd yn y
gwasanaethau. Clywsom ni am waith Evan
yn ystod yr wythnos yn ogystal â dydd Sul.
Mae’n ddyn prysur iawn!
I Eglwys Gadeiriol Dewi Sant aethom
yn olaf, sef prif eglwys Catholigion
Caerdydd. Cafodd ei hadeiladu yn dilyn
12,000 o Gatholigion Rhufeinig yn gadael
Iwerddon oherwydd y newyn. Bomiwyd yr
Eglwys yn 1941 yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Pan gerddais i mewn i’r Eglwys cefais
syndod wrth weld pa mor fawr a
phrydferth oedd hi. Roedd lliain ar yr allor,
un piws am gyfnod y Grawys. Ar yr allor
roedd croes, dwy gannwyll a chwpan sef
cwpan y Cymyn.
Mwynheuodd bawb ein hymweliad
gyda’r tri addoldy a diddorol oedd dysgu
am y gwahaniaeth rhyngddyn nhw ac yn
bwysicach fyth y pethau sydd yn debyg.
Diolch i’r athrawon, Mr Pitman a Mr
Evans am fynd â ni i grwydro’r capeli.
Hopcyn Mathews, bl 7
Llwyddiannau Eisteddfod Sir yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i bawb enillodd yn
yr Eisteddfod Sir o Ysgol Plasmawr. Pob
hwyl i chi yn yr Eisteddfod Genedlaethol
yng Nghaerfyrddin!
Taith bl 9 i Amsterdam
Aeth disgyblion o fl 9 yr ysgol ar daith i
Amsterdam, prif ddinas Yr Iseldiroedd am
bedwar diwrnod gyda’r adran Addysg
Grefyddol. Roedd yn daith llawn hwyl a
hynod o ddiddorol.
Bore Sul bant â ni i’r synagog. Nid oedd
trydan yn y synagog ac roedd yn oer iawn.
Siaradon ni ag Iddewon ac edrychon ni o
gwmpas yr adeilad am ychydig. Yna
aethom i ffatri gaws a chlocsiau. Roedd yn
brofiad gwych. Roedd pob math o gaws

teulu am bron i ddwy flynedd ond
dymunwn yn dda iddi yn ei swydd newydd
a chroesawn Ffion Lloyd Jones sydd yn
cymryd ei lle tan i Mrs. Elin Wakeham
ddod 'nôl ar ôl hanner tymor.

yno, er enghraifft caws gafr a chaws â
chnau. Dangoson nhw i ni sut roeddent yn
cynhyrchu’r caws. Nesaf i’r ffatri glocsiau.
Clywsom hanes yr esgidiau ac am y
melinau gwynt.
Roedd mwy i ddod. Aethom ymlaen i’r
parc dŵr a oedd yn wych. Mwynheuodd
pob un ohonom yno. Yna gyda’r nos
cawsom gyfle i fowlio deg i gerddoriaeth
uchel!
Y diwrnod canlynol aethom i ymweld â
thŷ Anne Frank. Aeth un grŵp yno’n
gyntaf ac aeth y grŵp arall i Amgueddfa
Van Gogh. Roedd lluniau anhygoel yno ac
roedd tŷ Anne Frank yn anhygoel,
rhywbeth y byddaf yn cofio am byth.
Darllenodd pawb ei dyddiadur cyn dod ar y
daith. Cyn mynd i mewn i’r ‘Annex’
siaradon ni gyda menyw a threulion ni tuag
awr yn siarad am Anne Frank, ei theulu a’i
bywyd. Roedd yn beth trist iawn, ond yn
brofiad arbennig. Hoffwn ddiolch i’r adran
Addysg Grefyddol am drefnu’r daith ac
rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfle.
Roedd yn daith fythgofiadwy a gobeithiaf
ddychwelyd i Amsterdam rhyw ddydd.
Gwenan Price, bl 9
Taith i Belarus
Cwrddon ni am 6.30 un bore ym mis Ebrill
tu fas i Ganolfan Hamdden Eastern a
theithio trwy Loegr, Ffrainc, Gwlad Belg,
Yr Iseldiroedd, Yr Almaen cyn cyrraedd
Belarus. Y bobl a oedd ar y daith oedd
Emma Hodges, Sherly, Miss Morgan, Miss
Hughes, Claire, Teresa, Val a ni’n dwy.
Roeddem yn teithio mewn camper fan a
oedd yn eithaf anghyfforddus ac roedd
rhaid bod yn dawel er mwyn i bawb gysgu
ar y daith hir! Cyrhaeddom fflat Val yn
Minsk, prif ddinas Belarus, un dydd yn
gynnar. Aethom i noddfa i bobl 17 oed yn
gyntaf. Yna gyrron ni i Zhordina i gartref
plant amddifad. Cwrddon ni â Tatiana,
rheolwr y cartref, ac Ilya, sef plentyn 5 oed
oedd yn byw yno.
Yna symudon ni ymlaen i hostel, sef ein
cartref ni am yr wythnos. Y dydd canlynol
dechreuom ni ar y gwaith o dynnu papur
wal oddi ar y waliau, peintio fframiau
ffenestri a pheintio’r ffens tu allan i’r tŷ.
Yn ystod yr amser yma cawsom gyfle
hefyd i chwarae gyda’r plant a oedd yn
llawer o hwyl oherwydd roedd y plant yn
hapus a chyffrous o’n gweld. Cawsom y
cyfle i weld dinas Minsk hefyd – aethom i
siopa ychydig ac ymweld â’r Eglwys
Uniongred Rwsieg. Cwrddon ni â
Llysgennad Prydain a roddodd tystysgrif i
ni. Yna ymlaen i bentref er cof am Yr Ail
Ryfel Byd o’r enw Kahatyn. Yno roedd
plentyn ag afiechyd gwael ar ei groen o’r
enw Egor a merch ag anghenion arbennig
o’r enw Nastya. Roedd y daith yn un
emosiynol iawn ond hefyd yn gyffrous.
Roedd pob un ohonom wedi mwynhau y
profiad hwn.
Megan John a Shanice Flowers, bl 10.
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YSGOL GYFUN GLANTAF
Taith Gyfnewid yr Adran Ffrangeg
Hanner awr wedi un ar ddeg, ddydd Sul y pumed ar hugain o
Fawrth y tu allan i ysgol St Sébastien, Landerneau. Dau ar
hugain o Gymry a dau ar hugain o Lydäwyr yn barod am
wythnos o hwyl a chymdeithasu a Ffrangeg, er gwaetha’r
wynebau bach blinedig.
Disgyblion o flwyddyn naw hyd at y chweched dosbarth oedd
y rhai o Gymru, yn adnewyddu eu cysylltiad â’u
cyfeillgarwch â’u ffrindiau o Lydaw, a oedd wedi dod i
Gaerdydd i aros nôl ym mis Chwefror yn ystod yr eira. Yn
ogystal ag adnewyddu’r cyfeillgarwch rhwng ffrindiau,
roedden ni’n cryfhau’r cysylltiad o dros ugain mlynedd ag
ysgol St Sébastien.
Yr un oedd y drefn ag arfer, aros gyda theulu’n
‘correspondant’ ac ymweld â llefydd yn Llydaw yn ystod y
dydd. Un o’r llefydd aethon ni oedd acwariwm Océanopolis
lle mwynheuon ni weld popeth o bengwiniaid i forloi, o
bysgod tew i bysgod bach, rhoi’n dwylo mewn wal o rew ac
ar ben hynny i gyd cael amser i siopa!
Ond tra roedden ni o flynyddoedd 9, 10 ac 11 allan yn
mwynhau, roedd y chweched dosbarth allan yn ysgolion
cynradd yr ardal ar brofiad gwaith am yr wythnos, yn siarad
llawer o Ffrangeg, gwneud llawer o waith ac yn mwynhau yn
fawr iawn!

Chwarter wedi saith fore ddydd Sul y cyntaf o Ebrill ac eisoes
roedd yn amser dweud merci beaucoup ac au revoir wrth ein
ffrindiau a chamu ar y bws tuag adref, dal y fferi dros y môr
gwyllt ac yn ôl i Gymru fach.
Hoffwn ar ran pawb oedd ar y daith ddweud diolch yn fawr iawn
eto wrth Madame Mali Rowlands a Madame Delyth Wiliams am
eu holl waith caled yn trefnu’r daith lwyddiannus hon – unwaith
eto!
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CAMAU
CYNTAF

CROESAIR Rhif 74 gan Rhian Williams
1

2

1

3

2

4

3

8

Yn ddiweddar bu Becky Davies yn
trefnu tair noson o gelfyddyd perfformio
yng Ngweithdai Gwydr, Stiwdio tactile
BOSCH, Ystum Taf, Caerdydd.
Ond ôl troed ysgafn yn ein cof yw
babandod, boed yn wrthych, lliw, sain
n eu gân. Tr wy h wi angerddi a
chyflwyniadau babanaidd, bu côr CF1
yn portreadu ei argraffiadau cyntaf o
amgylchedd hynod, tebyg i ystafell
chwarae. Dywedodd Becky, “Fel
myfyrwraig Cynllunio Theatrig yn ei
thrydedd flwyddyn yng Ngholeg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac yn
aelod o gôr CF1, fe'm ysbrydolwyd i
greu darn o gelfyddyd perfformio i alw i
gof ein 'Camau Cyntaf' ac i ail
ddarganfod elfennau cyffredin ein
profiad o fabandod.” Trefnwyd y golau
& sain gan Dan Butcher. Hoffai Becky
ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth:
Eilir Owen Griffiths ac aelodau côr
CF1, Kim Fielding a phawb yn Stiwdio
tactile BOSCH, Steve Denton, Rorie
Brophy, Kathryn Healey. Rory Kay a’i
theulu.

Castell Caerdydd yn
Dathlu – tipyn o ‘Bute’
Eleni mae yna drigain mlynedd wedi
pasio ers i’r pumed Marcwis Bute
gyflwyno’r Castell i ofal dinasyddion
Caerdydd. Mae’r Castell wedi sefyll ar y
safle ers dyddiau’r Rhufeiniaid a rhwng
1869 a 1886 codwyd castell newydd ar y
safle gan y trydydd Marcwis. Y pensaer
oedd William Burgess ac mae ymweld â
stafelloedd y teulu Bute yn y Castell yn
destun edmygedd a syndod hyd heddiw
gan fod cymaint o waith cywrain a
phrydferth i’w weld ynddynt. Does
ryfedd fod Castell Caerdydd yn un o
atyniadau ymwelwyr mwyaf blaenllaw
Cymru.

4

6

7

7

9

10

8

11
11

12

5

13

14

10
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16

11
17

18

16

17

20

21

19

15

24

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

19
22

23

25

Ar Draws
8. ‘Mae’r camel yno a’i gefen crwn,
A’r ___ mawr sy’n cerdded yn
drwm’ (Nantlais) (7)
9. Adar ac ymennydd yn Lloegr (5)
10.’Dwy ____ mewn un Person
Yn anwahanol mwy (A.G.) (5)
11.Mae aml i nen stormus yn dal
negeseuon (7)
12.‘Ni rois gam ar lawr y ___,
Heb fod clychau’r haf o
tano.’ (Eifion Wyn) (3)
14 ‘Duw a ___ yn gweiddi, Digon
Yn yr Iesu, ‘raberth hedd (A.G.) (8)
15 Cudd arian rywsut yn y niwl (5)
17 Yr aeron a garwn ferwi (5)
18 Yr annwyl sy’n swnio’n finiog (3)
19.
‘Ond wele’n llawn hudoledd
Hydref ___ yn crwydro’i fedd
(W.T.E)
20.Rhwybeth i bwyso cerbyd mewn cân
(7)
22.A fydd hon yn y carafan nesaf (5)

AR WERTH
ORGAN HAMMOND
VS200
mewn cyflwr da
Pris: £150
Am fanylion pellach
ffoniwch (029) 2089 0461

24. Rhywbeth i’w wneud mewn padell
ffrio rigymol? (5)
I Lawr
1. Iaith sy’n drysu gerwyn a’i acen
ganolog (8)
2. Cywasgu’r cilbost yn flwch (4)
3. A welir ein cread ar ei orau yn y
ddinas hon? (8)
4. Ai sant sy’n creu adlais? (6)
5. Swelyn a’i stumog ar y we, efallai (4)
6. ‘Yn ei gyfiawnder pu dilyth
___
___ byth i ni’ (J.H.) (3,5)
7. Brathu ar yr ail mewn acenion is. (4)
13.Dreflan fel y geifr ola’. (8)
15. Diadell yn torri cefn Tina (8)
16. Twymo drwy serio gwg ansicr (8)
18.canlyn o gwmpas wrth gefnogi (6)
20.Gorchest cerddediad tawel (4)
21 mae’n arteithiol i long suddo (4)
23 Troi y nudd yn aneglur (4)

Atebion Croesair Rhif 73
Ar draws: 5 Cadwaf galon. 7 Emyn. 8
Dirwystr. 9 Cysgodi. 10 Torri. 12 Llestr.
14 Cyfaddas. 16 Diflannu. 17 Sythu. 18
Darganfyddwr.
I Lawr: 1 Odyn. 2 Maldodi. 3 Sgwrs. 4
C l wyd o. 5 Camg ym er iad. 6
Naturiaethwr. 11 Cymanfa. 13 Talwrn.
15 Anwar. 17 Soddi.
Derbyniwyd 14 ymgais a 10 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i
Eira Jones, Heol Heath Halt, Y Mynydd
Bychan. Cafwyd yr atebion cywir eraill
gan Mel Dunsford, Beryl Hall, Heledd
Hall, Heledd Hayes, H.O. Hughes,
Margaret James, Dilys PritchardJones,
Huana Simpson a James Wiegold.
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Calendr y Dinesydd
Gwener, 11 Mai
Noson yng nghwmni’r Hennesseys yn
Ysgol Melin Gruffydd am 8.00pm.
Tocynnau yn £10 o Siop y Felin.
Trefnwyd gan Bwyllgor Apêl yr Eglwys
Newydd ac Ystum Taf Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd.
Sadwrn, 12 Mai
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Yn
cynnwys sgwrs gan Gwen Emyr am
Fenter Ysgolion Caerdydd. Croeso cynnes
i bawb.
Sadwrn, 12 Mai
Cymdeithas Carnhuanawc. Gwibdaith i
Gwm Irfon dan arweiniad Keith Bush. Yn
dechrau o 47 Wingfield Rd. (mewn ceir)
am 9.00am ac yn cyfarfod ym Maes
Parcio LlanfairymMuallt am 10.30am.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â
Catherine Jobbins (029 20623275) neu
Nans Couch (029 20753626).
Mawrth, 15 Mai
Cymdeithas Cymrodorion y Barri. Noson
y Llywydd, Rhiannon Jones, yn festri’r
Eglwys Annibynnol Gymraeg, Sgwâr y
Brenin, Y Barri am 7.15 pm.
Iau, 17 Mai
Cinio yng Nghlwb Rygbi Pentyrch wedi
ei threfnu gan Bwyllgor Apêl Pentyrch,
Creigiau, Gwaelodygarth a Ffynnnon
Daf Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Llun, 21 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Côr y
Bont, Pontypridd, ym Methel, Maesyderi,
Rhiwbina am 7.30pm. Tâl mynediad £5.
Llun, 21 Mai
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Fferylliaeth yn erbyn canser: syniadau ar
sut i ennill gwobr Nobel.’ Darlith gan
Arwyn Jones (Prifysgol Caerdydd), yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm.
Croeso i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’
gwyddonol.
Mawrth, 22 Mai
Llwyfan Gogledd Cymru yn cyflwyno
‘Branwen: Cariad ar draws Môr
Iwerddon’, drama deirieithog (Cymraeg,
Saesneg a Gwyddeleg, gyda chyfieithiad
trwyddi draw) gan Ifor ap Glyn a Darach
Ó Scolaí, yn Theatr Sherman am 7.30pm.
Tocynnau: 02920646900.
Mercher, 23 Mai
Cyfarfod i ddathlu cyhoeddi’r gyfrol,
Cynheiliaid y Gân, casgliad o ysgrifau ar
ganu gwerin i anrhydeddu Meredyddd
Evans a Phyllis Kinney, yn Amgueddfa
Werin Cymru, Sain Ffagan, am 12.30pm.
Croeso cynnes i bawb.
Gwener, 25 Mai
Cerdd a Chân yn yr Institiwt, Llandaf, am
7.30pm. Noson hwyliog o adloniant
dwyieithog yng nghwmni Liz Miles,

15

Rygbi Cynradd
Ar ddiwedd mis Ebrill daeth pedwar
ar ddeg o dîmoedd rybi Caerdydd at
ei gilydd
am bencampwriaeth
cyffrous o safon uchel iawn yng
Nghaeau Pontacanna. Roedd hi’n
ddi wrnod fantastig oedd yn
adlewyrchu’r safon arbennig o
chwarae. Chwaraeodd pob tim yn
dda iawn a llongyfarchiadau i’r tri
tîm wnaeth guro’r grŵpiau – Bro
Eirwg, Llanisien Fach ag Ysgol y
Wern. Ond Llanisien Fach wnaeth
gipio’r safle gyntaf gydag Ysgol y
Wern yn yr ail safle er yn agos iawn.
Pob lwc i chi ar gyfer y Rygbi
Cenedlaethol yn Llanelli ym mis
Mai! A diolch i bawb a gymerodd
rhan.

Yn priodi cyn bo hir?
Olwen Rees, Frank Lincoln ac eraill.
Mynediad £10. Tocynnau gan Bryan
James (029 20566731). Trefnwyd gan
Bwyllgor Apêl Llandaf, Tyllgoed a
Threlái Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd.
Gwener, 15 Mehefin – Sadwrn, 16
Mehefin
Addasiad llwyfan Cwmni Theatr Arad
Goch o lyfr Brian Patten, Rhieni Hanner
Call a Gwyrdd, yn Theatr Sherman am
1.30pm ddydd Gwener a 2.00pm ddydd
Sadwrn. Ar gyfer plant 7–11 oed.
Tocynnau: 02920646900.
Llun, 18 Mehefin
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. ‘Ein
Noson Ni’ (Cyfarfod Blynyddol), yn festri
Bethany, Rhiwbina am 7.30pm.
Mercher, 20 Mehefin
Cymdeithas Carnhuanawc. Helfa Drysor
yn rhan o Dafwyl Caerdydd. Manylion
pellach: Nans Couch (02920753625)
neu Catherine Jobbins (02920623275).
Gwener, 22 Mehefin  Sul, 24 Mehefin
Gwyl Ifan
Penwythnos o ddawnsio gwerin i ddathlu
Canol Haf. Cynhelir Twmpath yng
Ngwesty'r Angel nos Wener, 8 pm.
Gorymdaith ac arddangosfeydd dawnsio
yng nghanol y Ddinas a'r Bae ddydd
Sadwrn. Tîm o'r Wlad Belg yn ymuno a
thimoedd o bob cwr o Gymru .Manylion
pella ch 029 20 56 3989. neu
g w yl . i fa n @ n t l w or l d . c om
n eu
www.gwylifan.org
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ff ôn: 02 92062 8754 ; Ebos t:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd: www.echlysur.com

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

Tŷ i'w osod yn
Arabella St, Y Rhath.
O fis Gorffennaf 2007.
3 ystafell wely, gegin,
ystafell fyw a bathroom.
£235 y person y mis.
Cysylltwch â
Gary 07976 003356
neu 20 316495
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C.R.I.C.C.
Bob gwyliau Pasg, mae Clwb Rygbi Ieuenctid Cymry
Caerdydd yn cael y pleser o chwarae yn erbyn clwb o
Brest yn Llydaw. Eleni, tro CRICC oedd croesawu ein
ffrindiau, hen a newydd, i Gaerdydd. Bu tipyn o ofidio
wrth drefnu, wedi clywed bod cynifer o’n chwaraewyr i
ffwrdd ar benwythnos canol y gwyliau ysgol. Er hynny,
gyda dyfalbarhad y Pwyllgor a Steve Lloyd, tywydd
arbennig o dda a digon o rieni oedd yn fodlon rhoi llety,
cafwyd penwythnos llwyddiannus ar, ac oddi ar, y maes
chwarae. Llwyddodd CRICC i ennill y ddwy gêm.
Tîm dan 12 CRICC gyda’r dyfarnwr Angus Maclean.

Noson Wobrwyo
Clwb Pêl droed Yr Urdd, Caerdydd
Braf oedd gweld Neuadd yr Urdd yn orlawn ar gyfer
uchafbwynt y tymor. Roedd yn amser i wobrwyo Chwaraewyr
Clwb Pêl droed yr Urdd Caerdydd 2007 yng nghwmni dau o sêr
newydd tim Pêl Droed Caerdydd, Chris Gunter a Lloyd Evans.
Mi roedd yn noson lwyddiannus iawn gyda phawb yn derbyn
tlysau chwaraewyr. Llongyfarchiadau gwresog i’r canlynol am
ennill chwaraewyr y flwyddyn Lewis Davies  Dan 8, Cai
Hayes  Dan 9, Rhydian Butler Rees  dan 10 a George
Hitchins yn cipio gwobr Chwaraewr y chwaraewyr dan 10.
Allan o’r timoedd hyn  Aled Herbert o dîm Gwyrdd, Iwan
Rolands  tîm Gwyn ac Artie Williams o’r tîm Coch.
Diolch i’r chwaraewyr, rheolwyr a’r trefnwyr am eu
cefnogaeth barhaol trwy’r flwyddyn ac edrychwn ymlaen nawr
am dymor arall mor llwyddiannus â’r un yma!

Allech chi gyflwyno?
Hoffech chi gyflwyno sioeau gwyddonol i blant
sy’n ymweld â’r ganolfan fywiog hon? Ein nod yw
swyno pobl a’u hysgogi i ddysgu mwy am
wyddoniaeth. Rydym yn ehangu ein
gweithgareddau i gwrdd â’r galw cynyddol am
wasanaethau yn Gymraeg.
Ai chi yw'r person iawn?
Os ydych yn gallu cyfathrebu, gweithio mewn modd hyblyg
fel rhan o dîm sy’n cynnal cyflwyniadau, gweithdai a
gweithgareddau eraill, yna credwn y byddwch wrth eich bodd
yn gweithio fel aelod o'n tîm cyfeillgar ym Mae Caerdydd.
Gallai’r swyddi hyn apelio at gyn athrawon neu
athrawon rhan amser sydd â diddordeb mewn
hyrwyddo syniadau gwyddonol.
I wneud cais anfonwch eich CV ynghyd â llythyr
eglurhaol at Angela Roostan, Rheolwr Adnoddau
Dynol, Techniquest, Stryd Stuart, Caerdydd CF10
5BW neu drwy anfon ebost at:
angela@techniquest.org
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r swydd ewch i’n
gwefan yn www.techniquest.org/jobs

