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Seremoni a
Gorymdaith
Cyhoeddi
Eisteddfod 2008
Cynhelir Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod
Caerdydd a’r Cylch Ddydd Sadwrn,
Mehefin 16eg. Mi fydd hwn yn gyfle
gwych i drigolion y brifddinas gael 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 a
Gorymdaith liwgar drwy strydoedd y
ddinas.
Yn ystod y Seremoni mi fydd copi cyntaf
y Rhestr Testunau yn cael ei gyflwyno i’r
Archdderwydd gan Gadeirydd y Pwyllgor
Gwaith, Huw Llewelyn Davies. Mi fydd
ar werth wedi hynny yn y siopau arferol a
swyddfa’r Eisteddfod. Mawr obeithiwn
bydd y testunau yn apelio a dod â
channoedd o gystadleuwyr i’r brifddinas yn
2008.
Mae trefniadau’r diwrnod fel a ganlyn:
11.30 y bore  Gorymdaith fydd yn
cynnwys aelodau o Orsedd y Beirdd
ynghyd â chynrychiolwyr o wahanol
fudiadau a sefydliadau'r ardal, yn cychwyn
yn ardal Neuadd y Ddinas cyn teithio i lawr
Stryd y Castell a Stryd Westgate a throi i
fyny Guildhall Place i Heol y Santes Fair ac
yna yn gwneud ei ffordd drwy Borth y
Castell i Gylch yr Orsedd..
12.30 o’r gloch  Seremoni'r Cyhoeddi
yng nghylch yr Orsedd yng Ngerddi’r
Castell. Mynediad am ddim. Croeso i
bawb.

Medal yr Urdd

Llongyfarchiadau i Ceri Elen, Aelwyd CF1,
ar ennill Medal Lenyddiaeth Eisteddfod yr
Urdd, Caerfyrddin. Bydd y canlyniadau
eraill yn y rhifyn nesaf.
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CÔR CANNA’N CIPIO’R AUR
YN VERONA A CHELTENHAM!

Tasech chi wedi gyrru trwy Dreganna am 2
o’r gloch fore Mercher 11 Ebrill mi
fyddech chi wedi gweld golygfa ddifyr
iawn. Dros ddeg ar hugain o ferched gyda
chesys o bob lliw a llun yn disgwyl am fws
i’w cludo i faes awyr Gatwick er mwyn
hedfan i Ŵyl Gorawl yn Verona, i gystadlu
a mwynhau dros wyliau’r Pasg.
Cynhaliwyd y seremoni a’r gyngerdd
agoriadol yn theatr grand hyfryd y Teatro
Filarmonico ynghanol Verona. Roedd 35
côr yn cystadlu eleni ac yn cynrychioli
gwledydd mor amrywiol â Croatia, UDA,
Iwerddon, yr Eidal, yr Almaen a Chymru
wrth gwrs! Cawsom gyngerdd agoriadol
gan Gymdeithas Gorawl Euridice o
Bologna a’r Rockin Accordions o Leipzig.
Roedd hanner y corau yn cystadlu ddydd
Iau, Ebrill 12fed, tra roedd gweddill y
corau yn perfformio ddydd Gwener. 11.30
fore Gwener oedd ein hamser cystadlu ni.
Roedd gennym ni 20 munud i gyflwyno
rhaglen  rhaid oedd cyflwyno rhaglen
w r t h g yf e r b yn i o l , g a n g yn n w ys
enghreifftiau o gerddoriaeth o wahanol
gyfnodau, canu digyfeiliant, ac mi roedd
yna gyfle wrth gwrs i ganu mewn sawl iaith
– mi roedd yna bedair iaith yn ein dewis
raglen ni. Roedd trefn y gystadleuaeth yn
reit od – dim cynulleidfa heblaw’r 7
beirniad, o’r Eidal, yr Almaen, Hwngari a’r
Weriniaeth Siec.
Y noson honno, fe aethom am
Villafranca, i gynnal cyngerdd gyda 4 côr
arall – côr o feibion Alpinaidd o’r Eidal,
grŵp gwerin o’r Eidal, côr o ferched o
Groatia a chôr gospel o’r Unol Daleithiau.
Fe gawsom ni dderbyniad da iawn, pawb di
gwirioni, a’r arweinydd yn ein galw’n ‘City
Girls’ ac yn sôn am John Charles.
Fore Sadwrn roedd yr holl gorau’n
ymgynnull yn y theatr yn Verona ar gyfer y
seremoni wobrwyo/gloi. Yr holl
arweinyddion ar y llwyfan, neb yn gwybod

beth oedd y dyfarniad. Pawb yn disgwyl yn
eiddgar felly. Dosbarthwyd y cwpanau
Efydd, yna’r cwpanau Arian. Dim sôn
amdanom ni. Does bosib... Dechreuwyd
dosbarthu’r cwpanau Aur. Parti Merched o
Groatia, Côr Cymysg o Iwerddon, Côr
Plant o Wlad Belg, Côr Prifysgol Halle, a
CHÔR MERCHED CANNA!!!.Wel, sôn
am weiddi! A chwpan aur drom i’w chario
nôl i Gymru, Cafodd pob côr a enillodd yr
aur gyfle i ganu yn y theatr grand gyda
chynulleidfa o tua 1,500. Profiad
bythgofiadwy. Yna, pawb yn gorymdeithio
i’r Arena enwog yn Verona lle roedd yr
holl gorau yn cydganu “Va Pensiero” gan
Verdi dan arweiniad un o’r beirniad,
profiad arall i’w drysori.
Cafwyd hen ddathlu y noson honno ac
roedden ni’n dal i ganu drannoeth pan
gafwyd cais i ni aros ar yr awyren yn
Gatwick er mwyn canu i’r peilot! Merched
blinedig iawn a gyrhaeddodd nôl i
Gaerdydd nos Sul. Ond merched hapus a
bodlon iawn oedd wedi mwynhau eu
hunain yn arw. Rhaid diolch yn fawr i
Delyth am ei holl waith, i Kim y
gyfeilyddes ac i Mari ac Enid a fu’n
gwneud y trefniadau.
Chafodd y côr fawr o gyfle i orffwys ar ôl
dychwelyd adre gan fod gofyn paratoi ar
gyfer Gwyl Gelfyddydau Perfformio
Cheltenham ar 12 Mai. Roedden ni’n
cystadlu mewn 3 cystadleuaeth – un i gorau
o unrhyw gyfuniad o leisiau lle roedd gofyn
canu 2 ddarn cyferbyniol, cystadleuaeth a
oedd yn gofyn am 2 gân grefyddol a
chystadleuaeth y Côr Merched. Llwyddwyd
i ennill pob cystadleuaeth a chael 3 chwpan
i ddod adref gyda ni. Ond nid dyna’r
diwedd. Roedd y côr gorau o blith y corau
dynion a’r corau merched yn ennill cwpan
aur hardd gwerth £20,000 – y Cheltenham
Gold Cup! Ac ie, dyfarnwyd y cwpan i Gôr
Canna!
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Rebecca Evans a Catrin
Finch yng Ngŵyl Gerdd
Dinas Powys 2007

Merched y Wawr
Bro Radur

Mae Gŵyl Gerdd boblogaidd Dinas Powys
wedi denu canmoliaeth am ei rhaglen
ddiddorol, perfformwyr o fri a natur
gyfeillgar, hamddenol yr ŵyl. Ac eleni y
gantores opera Rebecca Evans a’r delynores
Catrin Finch yw sêr yr ŵyl Gerdd, sy’n
rhedeg o 24 Mehefin hyd at 1 Gorffennaf.
Bydd Rebecca Evans a Chantorion Ardwyn
yn cychwyn yr ŵyl gyda chyngerdd ar 24
Mehefin. A bydd cyfle i blant ysgolion Bro
Morgannwg weld Catrin Finch yn chwarae
yn rhad ac am ddim ddydd Mercher, 27
Mehefin.
Ymysg y perfformwyr eraill fydd band jazz
ysgolion Bro Morgannwg a Chaerdydd
(CGVG) Jazz News, cerddorfa siambr
Cymru dan arweinyddiaeth Alwyn
Humphries, a chôr Cymunedol Bethesda.
Bydd cyngerdd i’r henoed amser cinio,
ddydd Gwener 29 Mehefin. Bydd yr ŵyl yn
gorffen amser cinio ddydd Sul, 1 Gorffennaf,
gyda Band jazz Keith Little.
Mae croeso mawr i bawb i ddod i Ddinas
Powys i fwynhau gŵyl gerdd 2007. Bydd y
cyngherddau yn digwydd mewn canolfannau
ar draws y pentref. Mae’r tocynnau ar werth
o Swyddfeydd Post Dinas Powys ac o
Neuadd y Pentref, neu drwy ffonio 029 2051
3114.

Ddechrau Mai cawsom noson o Frethyn
Cartref, a gyflwynwyd gan Myfanwy
Jarman gyda’i hiwmor cynnes. Bu Elen
Lewis yn sôn am fywyd y pentref y
magwyd hi ynddo yn ardal y chwareli
uwchben tref Caernarfon, sef Rhosgadfan.
Yma y ganwyd Kate Roberts, un o
lenorion Cymraeg disgleiriaf yr ugeinfed
ganrif. Mae’r gwaith o adnewyddu ei
chartref , Cae’r Gors, newydd ddod i ben,
a bydd y tŷ yn gyrchfan i filoedd.
Bwriada Elen roi llyfr a oedd yn eiddo
i'w thaid, oedd yn ddarllenwr brwd, i'w
arddangos yn y bwthyn.
O bentref Tegryn, yn ardal y Frenni, ar
y ffin rhwng Sir Benfro a Sir Gâr, daw
Rose Evans. Dyma le anghysbell pan
oedd hi'n blentyn, ond mae hi'n cofio'r
llu o gymeriadau diddorol a gyfrannai at
ddiwylliant y fro, megis W. R. Evans,
arweinydd bois y Frenni a Tommy
Evans, un o feirdd yr ardal. Aeth Rose â
ni nôl i gyfnod llawer cynharach hefyd,
wrth sôn am y cysylltiad chwedlonol â
Sant Samson.
Cawsom noson ddiddorol iawn, a'n
hatgoffodd am gyfoeth y traddodiadau
sy'n rhan o'n hetifeddiaeth.

Chwarter canrif o godi arian
Llongyfarchiadau i Ann Innes yr Eglwys
Newydd ar ei champ o godi dros gan mil o
bunnoedd i Sefydliad y Galon dros chwarter
canrif. Derbyniodd ei diweddar ŵr Ken
drawsblaniad calon yn Ysbyty Harefield nôl
yn 1982 ac o ganlyniad dechreuodd Ann ei
chysylltiad â Sefydliad y Galon gan fynd ati i

godi arian tuag at y Sefydliad. Derbyniodd yr
MBE ychydig o flynyddoedd yn ôl fel
cydnabyddiaeth o’i hymdrechion clodwiw
dros y Sefydliad. Mae hi’n dal wrthi yn
trefnu cyngherddau a raffles a boreau coffi i
godi mwy o arian tuag at ei hoff elusen.
Dymunir pob llwyddiant iddi yn y dyfodol.

Lansio Llyfr Gweddi

CYFRANNU'N ARIANNOL
Mae parhad Y Dinesydd yn dibynnu ar
r oddi on gan unigoli on a
chymdeithasau. Rydym yn croesawu
pob rhodd, bach a mawr. Anfonwch at:
Trysorydd y Dinesydd, d/o Menter
Caerdydd, Tŷ Avocet, 88 Heol yr
Orsaf, Ystum Taf, Caerdydd. CF14
2FG .
CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

www.bwrddyriaith.org

Lansiwyd llyfr Gweddïau newydd, sef addasiad o'r enw Gweddïau’r Pedwar Tymor 2,
yng nghapel Tonyfelin Caerffili ar fore Sul 13 Mai. Mae ar werth am £12.99.
Yn y llun gwelir Parch Gwilym a Dr Eirian Dafydd, Yr Eglwys Newydd, yn dal
copïau o'r llyfr, Parch Dr Dafydd Davies (tad y Parch Gwilym), Yr Eglwys Newydd,
a'r Parch Milton Jenkins, Parc y Rhath a gweinidog Eglwys Tonyfelin.
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COED Y GOF
Hanner Tymor arall yn llawn bwrlwm!
Yn gyntaf anfonwn ein dymuniadau
gorau i’r prifathro sy wedi torri pont ei
ysgwydd. Rydym i gyd yn dymuno
gwellhad buan iddo ac yn edrych
ymlaen i’w gael yn ôl yn ein plith.
Mae Blwyddyn 4 wedi cael llawer
iawn o hwyl y tymor hwn ar argae
Llanisien. Fel rhan o’r cwricwlwm
ymarfer corff maent yn rafftio, hwylio
mewn cychod ac ar fyrddau gwynt yn
wythnosol, ac yn cael amser wrth eu
bodd.
Mae plant yr Uned wedi mwynhau’n
fawr cael Hollie y ci i mewn i’w
mwytho. Maen nhw’n edrych ymlaen
i’w gweld bob wythnos a hithau’n
edrych ymlaen i’w gweld nhw a chael
maldod mawr.
Roeddem yn lwcus iawn i groesawu
Heather Jones i’n plith am sesiynau o
ganu gwerin. Cafwyd prynhawn difyr a
buddiol iawn.
Trefnwyd llawer o ymweliadau
diddorol. Bu Blwyddyn 3 yn y Pentref
Celtaidd yn Sain Ffagan ac yn ymweld
â’r ‘Rotten Romans’. Bu Blwyddyn 4 yn
gweld yr ‘Awful Egyptians’ a Blwyddyn
5 yn ymweld â’r Bae.
Cafwyd gwasanaeth dosbarth hyfryd
gan blant y Dosbarthiadau Derbyn.
Seliwyd y cyfan ar ‘Ddarllen Miliwn o
Eiriau’ ac er nad yw’r Derbyn wedi
cyrraedd y filiwn eto mae gweddill yr
ysgol wedi hen basio’r miliwn ac yn awr
yn edrych ar dargedau personol. Hyfryd
oedd gweld rhieni, plant ac athrawon y
Meithrinfeydd yn mwynhau yn ein
plith.
Bu plant Blwyddyn 4 yn Llyfrgell y
Tyllgoed yn gwrando ar Daniel Morden
yn adrodd stori a phob un wedi elwa’n
fawr.
Ymlaen a ni nawr am hanner tymor
prysur arall.

Blwyddyn 4 yn mwynhau yn y dŵr
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Gwobrwyo C.R.I.C.C.

Daeth tymor CRICC i ben nos Fawrth
yr ail ar hugain o Fai gyda’r Noson
Wobrwyo.
Jamie Roberts, un o sêr Caerdydd a’r
Gleision oedd y gwestai a gyflwynodd
fedal neu dlws i bob aelod.
Fel mae’n digwydd, mae enw Jamie ar
darian Chwaraewr y Flwyddyn dan 8 a
dan 10 , oddi ar yr adeg pan oedd e’n
aelod yn CRICC.
Enillwyd tlysau arbennig eleni gan y
canlynol :
Chwaraewr y Flwyddyn : Rafel Actie (<
8); Llywelyn Evans (< 9); Kurt Jennings

(< 10); Rhys Withers (< 11); Gwilym
Edwards (< 13)
Tlws yr Hyfforddwr : Rhydian Deighton
Jones (< 8); Elis Jones (< 9); Harvey
Langford (< 10); Rhys James (< 11)
Alun Rees (< 13)
Ac o’r clwb i gyd : Tlws am y
Cynnydd Mwyaf i Henri Williams (<
13) . Tlws am y Mwyaf Addawol i Joel
D`Auria (< 13). Chwaraewr y Flwyddyn i
Joseff Phillips (< 10).
Mae rhai o’r enillwyr yn y llun gyda
Jamie.

Genedigaethau
Llongyfarchiadau i Matthew a Bethan
Jubb ar enedigaeth Mared Catrin ar
Ebrill 27ain. Wyres arall i Hefin a
Ceinwen Elias, Y Mynydd Bychan.

Croesawu Hollie y ci

Llongyfarchiadau i
Cristian Lewis ac Esyllt Lewis ar
enedigaeth mab Mabon Llywelyn yn y
Gaiman, Patagonia ar 14 Mai.

Dosbarthiadau Derbyn a Meithrin yn mynd am Filiwn o Eiriau
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BWRLWM BRO EIRWG
Caerdydd a’r Cylch 2008
NEWYDDION O SWYDDFA’R EISTEDDFOD
Stiwardio:
Os fedrwch chi gynorthwyo drwy Stiwardio
ar ddiwrnod y Cyhoeddi yna mi fyddwn yn
falch iawn o glywed oddi wrthoch.
Ffoniwch Sioned neu Betsan yn Swyddfa’r
Eisteddfod ar 02920 763 777.
Seremonïau’r Orsedd:
Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu
dewis i gymryd rhan yn Seremonïau
Orsedd Eisteddfod Caerdydd a’r Cylch:
Cyflwynydd y Corn Hirlas : Lusa Glyn o
Bontcanna.
Cyflwynydd y Flodeuged : Gwenllian Wyn
o’r Eglwys Newydd, disgybl 6ed dosbarth
yng Nglan Taf.
Macwyiaid : Gwern Evans a Cai Hayes . Y
ddau yn ddisgyblion yn Ysgol Melin
Gruffydd)
Llawforynion : Mia Peagrum o Ysgol
Treganna a Nanon Evans o Melin
Gruffydd.
Cymanfa Ganu'r Cyhoeddi:
Cynhelir Cymanfa Ganu'r Cyhoeddi ar Nos
Sul, Gorffennaf 1af yn Eglwys Y
Tabernacl, Yr Hayes am 8 o’r gloch. Yn
arwain bydd Alun Guy gyda Rob Nicholls
ar yr Organ. Hefyd yn cymryd rhan bydd
Côr yr Eisteddfod, a dyma fydd y cyfle
cyntaf i weld y Côr arbennig yma, sydd yn
cynnwys aelodau o rhai o brif gorau’r
brifddinas, yn perfformio.
Mi fydd
Rhaglen y Gymanfa ar werth o ganol
Mehefin am £3 o Swyddfa’r Eisteddfod,
Caban a Siop y Felin.
Pwyllgorau Apêl:
Bu mis Mai yn fis llwyddiannus iawn i
nifer o’n pwyllgorau apêl. Cafwyd noson
arbennig ddechrau’r mis gyda Huw
Chiswell yn Tafod, gwesty Nos Da,
Glanyrafon. Bu Chis yn diddanu’r dorf a
nos Sul y 5ed a chafwyd amser wrth eu
bodd gan bawb. Cafwyd noson arbennig
hefyd draw yn Ysgol Melin Gruffydd lle
bu’r Hennesseys yn diddanu pwyllgor apêl
Yr Eglwys Newydd ag Ystum Taf a’i
ffrindiau.
Bu Hywel Teifi Edwards yn darlithio yn
neuadd Oakdale, Sain Ffagan ar ran
pwyllgor apêl Llanbedr y Fro, Sain Ffagan,
Croes Cwrlwys a’r Drope. Bu’n noson
ddifyr iawn gydag arwerthiant hen lyfrau
cyn i bawb eistedd nôl i wrando ar Hywel.
Er y tywydd gwlyb ofnadwy cafwyd
diwrnod golff arbennig iawn yng nghlwb
golff Yr Eglwys Newydd lle y codwyd dros
£4,500 tuag ar y coffrau. Bu aelodau o
bwyllgorau apêl Yr Eglwys Newydd ag
Ystum Taf; Llandaf, Y Tyllgoed, Trelai a

Mae tymor yr Haf yn brysur iawn ym mhob
ysgol a dydy ein hysgol ni ddim yn
eithriad! Dyma flas i chi o’r hyn y mae
plant ac athrawon yr ysgol yn paratoi ar
gyfer yr wythnosau nesaf.
Byddwn yn codi’n gynnar er mwyn
teithio ar hyd yr M4 tuag at Caerfyrddin i
gefnogi ein tîm dawnsio gwerin yn
Eisteddfod yr Urdd, ac yn edrych mlaen yn
fawr at weld gwaith celf, sydd wedi derbyn
yr ail wobr, yn yr arddangosfa Gelf.
Rydym yn edrych ‘mlaen yn fawr at y
fraint o groesawu cystadleuwyr “Canwr y
Byd”, o Hwngari, Estonia a Norwy i’r
ysgol. Mae plant Bl.3 wedi bod yn
cyfansoddi darn gwreiddiol o gerddoriaeth
sydd yn adlewyrchu hanes a threftadaeth
Cymru o dan arweiniad aelodau o
gerddorfa y NOW, ac fe fydd y plant yn
perfformio’r darn o waith i’n gwesteuon.
Yn ogystal â hyn, mae plant Bl.5 wrthi yn
paratoi cyflwyniadau ar Hwngari, Estonia a
Norwy. Cyfle gwych i ni ddysgu am
wledydd eraill ac i drosglwyddo
gwybodaeth am Gymru.
Yn ôl ein harfer, fe fydd plant yr Adran
yn treulio penwythnos yng ngwersyll yr
Urdd, Llangrannog ym mis Mehefin. Mae’r
penwythnos yma yn un poblogaidd dros
ben, gyda’r plant a’r athrawon wrth eu
bodd yn mwynhau hwyl a miri y gwersyll.
Fe fydd ein cyngerdd blynyddol, Miri
Mehefin, yn gyfle i ni wahodd rhieni a
ffrindiau yr ysgol i fwynhau lobscows o
Chaerau, Llanishen, Radur a Phentyrch yn
cydweithio i drefnu’r diwrnod hwn. Bu
rhyw 20 tîm yn cymryd rhan i gyd gyda
thîm Meurig Phillips o gwmni Park Grove
Financial Mgt yn fuddugol a thîm Y
Mochyn Du ar eu sodlau gyda’r un sgôr
ond tîm Meurig a gipiodd y wobr oherwydd
y rheol cyfri yn ôl. Cafwyd ocsiwn tawel
ynghyd â raffl a fu’n hwb ychwanegol at y
cyfanswm arbennig.
Bu pwyllgor apêl Pentyrch, Creigiau,
Gwaelod y Garth a Ffynnon Taf yn
gweithio’n galed iawn hefyd ar gyfer ei
noson fawreddog a gynhaliwyd ar y 17eg
yng nghlwb rygbi Pentyrch. Cafwyd noson
arbennig iawn mewn marquee ar dir y clwb
gyda phryd o fwyd arbennig 4 cwrs, raffl,
ag ocsiwn a gododd swm sylweddol tuag at
elw'r noson. Cytunwyd gan bawb y bu hi’n
noson wych a fydd yn aros yn y cof am
amser.
Bydd mis Mehefin yn fis mwy prysur nag
arfer gyda seremoni Y Cyhoeddi ar y 16eg
a Tafwyl yn dechrau ar yr un diwrnod.
Bydd gweithgareddau'r pwyllgorau apêl
felly yn canolbwyntio ar yr wythnos
arbennig hon gan Fenter Caerdydd. Am
fwy o wybodaeth ynglŷn â holl
weithgareddau’r Ŵyl cysylltwch gyda
swyddfa Menter Caerdydd. Am fwy o
wybodaeth ynglŷn â gŵyl y Cyhoeddi
cysylltwch â ni yma yn Swyddfa’r
Eisteddfod.

eitemau a fydd yn cynnwys Cân Actol;
Dawnsio gwerin; Côr yr ysgol a chôr CA1;
eitemau cerddorol unigol.
Mae aelodau’r Clwb Eco wrthi’n paratoi
baner arbennig er mwyn i ni ei ddefnyddio
yn ystod ein gorymdaith trwy strydoedd
Caerdydd. Y thema eleni yw “Cefnogwch
Gynnyrch Lleol” ac mae’r plant wedi
cynllunio baner hyfryd sydd yn adlewyrchu
eu syniadau.
Llongyfarchiadau mawr i Michael Hale o
flwyddyn 6, sydd yn mynd o nerth i nerth
fel chwaraewr rygbi addawol iawn. Mae
Michael yn aelod o garfan Dwyrain Cymru
a charfan Ysgolion Caerdydd ac mae wedi
llwyddo i greu argraff fawr yn barod.
Roedd Michael yn falch iawn i ddod a’i
wisg i ddangos i ni. Llongyfarchiadau
hefyd i Scott Bird ar ei lwyddiannau
diweddar gyda chlwb Hoci Iâ Caerdydd.
Dymunwn bob hapusrwydd i ddwy aelod
o’r staff sydd yn priodi dros y Sulgwyn.
Bydd Miss Cerys Batstone, sydd yn
gynorthwywraig yn y Dosbarthiadau
Derbyn yn priodi yn Eglwys Efengylaidd y
Waun, tra bydd Alysha Borg, un o’n
hysgrifenyddesau, yn priodi ar ynys
Rhodes. Pob lwc i’r ddwy ohonyn nhw!
Llongyfarchiadau i Mrs Claire Wilson
sydd wedi ei hapwyntio fel aelod o dîm
athrawon Anghenion Arbennig y Sir dros
dro. Fe fydd Claire yn gweithio i’r Sir am
dridiau ac yna nol yn yr ysgol am ddau
ddiwrnod bob wythnos.
Rydym fel ysgol yn dal i fwynhau’r
sialens o “Ddarllen Miliwn o Eiriau”.
Rydym yn ffodus iawn gan fod tadcu Zac
Jones, Bl.3 yn saer coed. Mae Elwyn Jones
wedi gwneud llyfr hyfryd allan o bren er
mwyn i ni wobrwyo’r dosbarth sydd yn
darllen y mwyaf o eiriau bob pythefnos.
Mae’r tlws yn hyfryd ac mae pob dosbarth
yn edrych ymlaen at gyfle i’w hennill.

NOSON GOMEDI
yng nghwmni Daniel
Glyn a gwesteion
arbennig
7.30pm Nos Fercher,
Mehefin 20
Glee Club,Bae Caerdydd
£7.50 ymlaen llaw,
£8.50 wrth y drws.
Tocynnau ar gael o
www.glee.co.uk, neu dros y
ffôn ar 0870 241 5093
Tr ef n wy d g a n Bwy ll go r
Apê l
Grangetown, Butetown, Glanyrafon,
Sblot ac Adamsdown er budd Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2008.
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PENBLWYDD 30
GLANTAF – Côr
unedig y dathlu
Yn 2008, ‘rydym yn dathlu penblwydd
YSGOL
GYFUN
GYMRAEG
GLANTAF
yn
30
oed.
Cyd
ddigwyddiad hapus yw dyfodiad yr
Eisteddfod Genedlaethol i Gaerdydd yr
un flwyddyn. Cyngerdd i ddathlu’’r
achlysur hwn fydd cyngerdd agoriadol
yr Eisteddfod Genedlaethol yn y
pafiliwn nos Wener, Awst 1af, 2008, a’n
bwriad yw creu Côr unedig i gyfrannu
eitemau yn y noson arbennig hon. Mae
croeso mawr i gynddisgyblion yr ysgol,
athrawon, cynathrawon, rhieni a chyn
rieni i ymuno yn y dathlu drwy fod yn
aelodau o’r côr unedig cynhyrfus hwn.
Cynhelir noson agored yn Neuadd yr
ysgol, NOS FAWRTH, MEDI 18fed, a
MEDI 25ain 7.00y.h. er mwyn cychwyn
ar y fenter.
Dewch yn llu! Mae’n argoeli i fod yn
Benblwydd a chyngerdd i’w gofio!

Ysgol PenyGarth
Dymunwn bob llwyddiant i Hana Evans
Blwyddyn 2 a fydd yn cystadlu yn yr
Unawd Gerdd Dant i blant Blwyddyn 2
ac Iau yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yng Nghaerfyrddin. Pob lwc iddi
a’r ddwy gwningen fach! Dymunwn bob
llwyddiant hefyd i’r Band Pres.
Gobeithio y daw darn y Sosban Fach a
lwc dda i ni.
Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Helen
a Jon Scully ar enedigaeth merch fach yr
wythnos ddiwethaf. Mae Lois yn falch
iawn o’i chwaer fach newydd, Lili Mei.
Daeth Gwen Emyr i gymryd dau
wasanaeth yn yr ysgol yn ddiweddar.
Cafodd yr Adran Iau wasanaeth
pwrpasol iawn ar William Wilberforce
a’r ffilm newydd Amazing Grace. Y
teulu oedd thema gwasanaeth y Babanod
Ysgol PenyGarth yn y Gymuned
Bu’r partïon canu yn diddanu trigolion
Hazelhurst yn ddiweddar. Cawsom
ganmoliaeth enfawr ganddynt a
gobeithiwn ymweld eto yn fuan gyda
chriw o offerynwyr.
Bu parti dawns 3 a 4 yn cymryd rhan
yng nghyngerdd blynyddol y Rotari
Penarth yn Ysgol Uwchradd Stanwell
ym Mhenarth ar ddechrau’r mis. Cafodd
y gynulleidfa ei swyno gyda’r dawnsio
gosgeiddig. Diolch i Miss Davies am eu
dysgu ac i Mr Prosser ar y ffidil.
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Diolch i Owen
John Thomas
Daeth criw niferus ynghyd yng
Ngwesty’r Churchills nos Iau, 24 Mai i
ddatgan
eu
diolchgarwch
a’u
gwerthfawrogiad o waith Owen John
Thomas a ymddeolodd fel Aelod
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis
Mai eleni.
Talwyd teyrnged iddo gan nifer o’i
gyfeillion yn cynnwys John Rowlands,
Rhys Lewis, Chris Franks, Emrys
Roberts a Dafydd Wigley. Diddanwyd y
gynulleidfa gan Meic Peterson a
Chantorion Cymru Rydd, Ieuan Wyn a
Lisabeth Miles. Cyflwynwyd anrhegion
i Owen, yn cynnwys Cartŵn o waith
Cen Williams a barddoniaeth o waith
Illtyd Lewis.
Pleser gennym yw
cyhoeddi’r darn o waith Illtyd.
Diolchir i bawb am eu cydweithrediad
wrth drefnu’r noson arbennig lawn
haeddiannol hon i un sydd wedi
cyflawni gwaith cwbwl nodedig dros
nifer o flynyddoedd yng Nghaerdydd, ac
yn arbennig felly dros addysg cyfrwng
Cymraeg.

Diwedd y daith
i Tanni
Yn 37 oed ymddeolodd Y Fonesig Tanni
GreyThompson, y paralympian, wrth
rasio am y tro olaf yng Nghwpan
Paralympic y Byd Visa ym Manceinion
ar 13 Mai. Enillodd fedal arian yn ei ras.
Bu’n cystadlu ers pan oedd hi’n
bymtheg oed ac yn ystod ei gyrfa
athletaidd enillodd fedalau di rif ac yn
Rhestr Anrhydeddau y Flwyddyn
Newydd cafodd ei gwneud yn Fonesig
fel cydnabyddiaeth o’i gyrfa ddisglair.
Pob llwyddiant a hapusrwydd i’r
Gymraes o Gaerdydd am y dyfodol.

LLORIAU
CYMREIG
SANDIO LLORIAU A
BLOCIAU PREN
Amcangyfrif am ddim

Ffoniwch David 029 2052
9332 neu 07866 474271

Owen John Thomas
Dros y blynyddoedd yn ddyfal, ddiffael,
Fe frwydrodd i wella’r ddarpariaeth anhael
A wnaed i’n plant yn ysgolion y ddinas
Gan Awdurdod a dybiai mai menter
ddibwrpas
F’ai trafod ein hiaith o ddifrif mewn addysg.
.
Crynhodd ystadegau wrth y fil.
Gan ddarogan yn eu sgil
Fod angen ysgol, un ar ôl y llall –
Cam ynfyd ac anghall
I gynghorwyr diwybod
A dybiai mewn aml gyfarfod
Fod y Brawd yn dioddef anafdod,
Ac nad oedd ei gais ond breuddwyd, a
ffantasi gŵr
Eithafol a fynnai wneud stŵr.
Ond daliodd ef ati, a gwelwn yn awr
Ffrwyth ei weithgarwch a’i ddycnwch gwir
fawr.
Illtyd Lewis

Caradoc Jones:
Rhos, Caerdydd,
Llydaw
Mae Dr Noel Gibbard, sy’n byw yn yr
Eglwys Newydd, yn un o’n prif
awdurdodau ar Ddiwygiad 19045, ac
wedi cyhoeddi sawl llyfr amdano. Y
mae newydd gyhoeddi llyfr am Caradoc
Jones (1875–1969), Cymro Cymraeg a
ddaeth yn drwm o dan ddylanwad
Diwygiad 19045 ac a fu’n weinidog am
13 blynedd yn eglwys y Bedyddwyr,
G a ba l fa , C a er d yd d . Br od or o
Rosllannerchrugog oedd Caradog Jones.
Bu’n genhadwr yn Llydaw o 1920
hyd 1939, ac yng nghyfnod y Rhyfel bu
yn y carchar o 1940 hyd 1944. Mynnodd
ddychwelyd i Lydaw, ac yntau yn 70
mlwydd oed. Dychwelodd i’r Rhos yn
1967, ac yno y bu farw yn 1969. Teitl
llyfr Dr Gibbard yw Caradoc Jones, A
Forgotten Missionary. Ei bris yw £10.
Gellir cael copïau oddi wrth yr awdur:
35 Caedelyn Road, Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd, CF14 1BH, neu oddi wrth y
cyh oeddwyr, Gwasg y Bwth yn,
Caernarfon.

Y DINESYDD MEHEFIN 2007

6

Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg
Ysgol Y Fro yn Torri Tir Newydd!
Yn ystod asesiad cynhwysfawr gan Becta
(British Education Communications and
Technology Agency), cafodd Ysgol Y Fro
ganmoliaeth uchel yn ddiweddar am ei
defnydd arloesol o dechnoleg fodern. Mae’r
ysgol wedi buddsoddi mewn Ffyn Cof Flash
sydd gyda logo’r ysgol arnynt ynghyd â’r
meddalwedd Agored i gynnal Microsoft
Office trwy gyfrwng y Gymraeg.
Dywedodd y Pennaeth, Dr Dylan Jones
“Mae bod â ffynhonnell agored yn ein
galluogi i rannu meddalwedd yn rhwydd yn
rhydd o broblemau hawlfraint. Dyma un
ffordd yr ydym yn ceisio pontio’r bwlch
digidol. Bydd gwaith ein disgyblion yn gallu
cael ei gludo yn rhwydd rhwng yr ysgol â’r
cartref he b unrh yw drafferthi on
cyfaddaster”.
Dwedodd Adam Agius o USB
FlashDrive.com “Dyma’r tro cyntaf i ni osod
meddalwedd dwyieithog ar ffyn cof”. Mae
cynllun tebyg ar y gweill ym Mharis felly
mae Ysgol y Fro yn torri tir newydd yn hyn
o beth”
Anelu at y Copa!
Yn ddiweddar cerddodd deg o chweched
dosbarth Ysgol y Fro gyfanswm anhygoel o
bumdeg milltir ar gyfer ein Gwobr Aur Dug
Caeredin! Roedd y daith hon yn ymarfer at
ein halldaith terfynol fydd ym mis Medi.
Rhannwyd i ddau grŵp, un o bedwar a’r llall
o chwech. Roedd y trip yn brofiad gwych
gan nad oedd bron neb wedi cerdded am
bedwar diwrnod a byw allan o’u bagiau o’r
blaen. Roedd rhai bagiau, yn enwedig f’un i,
yn pwyso tua phymtheg cilogram, ac roedd
cerdded pumdeg milltir gyda hwn ar fy
nghefn yn waith caled! Roedd y tywydd yn
berffaith ac roedd y golygfeydd o dop Pen
yFan yn odidog. Cyn mynd roedd rhaid

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

Tîm Buddugol Rownd Derfynol Cwpan Cymru
mynychu sesiynau sgiliau map a
chwmpawd, cymorth cyntaf, pacio bag ac un
sesiwn hwylus yn trio rhoi’r pebyll i fyny! O
ganlyniad i’r alldaith, daethom yn fwy agos
fel ffrindiau ac fel grŵp, a does neb yn gallu
aros tan fis Medi, pan fyddwn ni’n gwneud
yr alldaith go iawn!
Dexter Robinson Bl 13
Pleidlais Gynnar
Daeth yr etholiadau yn gynnar i’r chweched
dosbarth eleni pan aeth criw ohonom i
ymweld â’r Senedd ym Mae Caerdydd i
fwrw ein pleidlais ar gyfer rhaglen Hacio ar
S4C. Criw o blith myfyrwyr Hanes a
Chymraeg aeth yno a chafodd Elin Jones
Blwyddyn 12 brofiad o fod yn wleidydd am
y dydd ar ran y Blaid Geidwadol. Cafwyd
cyfle i holi a dadlau a braf oedd gweld
cymaint o fyfyrwyr yr ysgol yn dangos
diddordeb iach yng ngwleidyddiaeth a
rheolaeth ein gwlad.
Sêr Y Sgrin
Yn ddiweddar, treuliodd pedwar disgybl
Blwyddyn 9 o Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
ddiwrnod yn ffilmio DVD ar safonau
cyrhaeddiad Siarad a Gwrando ar gyfer y
Cynulliad. Bydd y DVD yn cael ei
ddefnyddio i hyfforddi athrawon a
disgyblion wrth lefelu gwaith Siarad a
Gwrando. Ieuan Donovan, Steffan Jones,
Aisha Jones a PerrieLouise Hobbs oedd y
pedwar disgybl a gymerodd rhan. Buont yn
cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau
gan gynnwys dadl ar bwysigrwydd dysgu'r
iaith Gymraeg ac mewn drama fyrfyfyr yn
seiliedig ar nofel roeddynt wedi'i ddarllen.
Bydd y DVD mewn ysgolion erbyn Medi
2008.
Byd y Bêl
Llongyfarchiadau mawr i dîm cyntaf
blwyddyn 9 ar gipio Cwpan Robert Lewis ar
gyfer ysgolion Caerdydd a’r Fro.
Cynhaliwyd y rownd derfynol ym Mharc
Jenner y Barri yn erbyn Ysgol y Bontfaen.
Y sgôr terfynol oedd 20 i Ysgol y Fro gyda
goliau gan Steffan Jones ac Efan Ellis.
Dysgu’r ABCh
Bu’n gyfnod hynod o brysur i’r adran ABCh
ers y Pasg. Mae Blwyddyn 9 wedi bod yn
rhan o weithdai dawns a ffilm gyda’r cwmni
Vibe at Area 41. Bu disgyblion Blwyddyn

10 yn brysur yn paratoi ar gyfer Gwobr
Efydd Dug Caeredin fydd yn cael ei gynnal
yr haf hwn. Treuliwyd diwrnod yn
ddiweddar yn ymarfer eu sgiliau gwersylla a
chyfeiriadu o amgylch llyn Cosmeston.
Bydd y disgyblion yn mynd i gerdded am
bymtheg milltir yn yr haf!
Byd Busnes
Fel rhan o’r gwaith 'Trefnu Digwyddiad', bu
Blwyddyn 13 yn brysur yn trefnu gwahanol
weithgareddau i flwyddyn 8 yn ddiweddar.
Trefnodd Adam Jones Blwyddyn 13
Ddiwrnod Diwydiant i Flwyddyn 8 a
gwnaeth Jonathan Crimp drefnu twrnament
golff rhwng disgyblion y 6ed â’r athrawon!
Trefnu taith i Flwyddyn 12 a 13 i
Eurodisney wnaeth Rhys Tudor a James
Mason ac mae Owain Davies a Jamie
Richards yn trefnu taith i Flwyddyn 8 i
Acorn Adventure Centre yn Aberhonddu
fydd yn cael ei gynnal ym mis Mai.
Yoga yn y Fro
Fel rhan o gynllun 5 x 60 y Cynulliad, bu
Blwyddyn 7 yn mwynhau sesiynau Yoga yn
ddiweddar. Mae’r rhain wedi eu cynllunio i
gyflwyno'r disgyblion i ddulliau amgen o
ymarfer corff.

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

Gwasanaethau 007
amdani !

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

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209 neu
029 20813812
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr
a thu hwnt
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Gŵyl Ifan 2224 Mehefin
Mawredd mawr mae rhywun wedi
dwyn fy ..............!

Y gwir amdani yw bod rhywun wedi dwyn
y ceiliog sydd fel arfer yn clochdar ar ben y
Pawl Haf a godir ar y lawnt o flaen Neuadd
y Ddinas. Y llynedd dringodd rhywun 30
troedfedd i ben y pawl a dwyn y ceiliog a
thair troedfedd o ben y polyn. Ond dyma ni
yn ôl eleni eto gyda pholyn newydd a
cheiliog heb ei ail a phob math o
ddanteithion i’ch diddanu.
Eleni mae’r Twmpath nos Wener (8:00
pm) yng Ngwesty’r Angel yn addo
rhywbeth ychwanegol. Ewch i wefan Gŵyl
Ifan i ennill tocynnau i’r twmpath ac am yr
ateb i’r gyfrinach. Datgelir y gyfrinach ar y
wefan yn ystod yr wythnos sy’n arwain at
yr ŵyl. Yn ogystal â dawnsio bydd
arddangosfa gan y tîm o Leuven yng
Ngwlad Belg. Ac wrth gwrs byddwn yn
croesawu timoedd dawnsio o bob cwr o
Gymru.
Cynhelir gorymdaith fawr ddydd Sadwrn
yn dechrau (11:00 am) ger Rhodfa’r Afon
ac yn ymlwybro trwy’r ddinas tuag at
Neuadd y Ddinas lle’r codir y Pawl Haf
(tua 11:45). Bydd Pwnsh a Siwan y ddau
gymeriad direidus yma eto eleni i ymuno
â’r dawnswyr a’r cerddorion yn eu
gwisgoedd lliwgar ar y strydoedd ac ar
lawnt Neuadd y Ddinas.
Wedyn i lawr i’r bae i ddawnsio yn y
Lanfa, Canolfan y Mileniwm, o flaen y
Senedd a chyd ddawnsio unwaith eto ger
Plass Roald Dahl. Ar ôl hoe fach ymlaen i’r
Daplas yn y Gyfnewidfa Lo am ginio a
noson o ddawnsio tan yr oriau mân.
Ond cyn datod y careiau a rhoi’r ‘sgidiau
ar y bar am flwyddyn arall cawn gyfle i
flasu dawnsiau ein cyfeillion o Wlad Belg
yn y gweithdy ar fore Sul yng Ngwesty’r
Angel.
Mae Gŵyl Ifan yn falch o fod yn
gysylltiedig unwaith eto â gŵyl Gymraeg
Caerdydd – Tafwyl
‘dyn ni’n dal i
ddawnsio ac yn dal i ddathlu. Dewch i
glywed y gerddoriaeth, i weld y dawnsio a
blasu’r awyrgylch gydwladol yng nghanol
y ddinas ac yn y bae.
Am fan ylion pellach ewch i
www.gwylifan.org
ebost gwyl.ifan@ntlworld.com
neu ffoniwch Dai James ar 029 2056 3989

Sgwrsio
yn Sain Ffagan
Cynhelir rhaglen amrywiol o sgyrsiau dros
y misoedd nesaf yn Oriel 1 – atyniad
diweddaraf Sain Ffagan a lansiwyd ym mis
Mawrth 2007 ac a fu’n rhannol gyfrifol am
ffigurau ymwelwyr uchaf erioed i’r
Amgueddfa ym mis Ebrill. Arweinir
trafodaethau gan Grahame Davies a Heini
Gruffudd, Nigel Jenkins, curaduron yr
Amgueddfa a llawer mwy.
Noddir Oriel 1 gan Gymdeithas Adeiladu
Principality. Oriel dan do ydyw sy’n trafod
beth mae’n ei olygu i fod yn Gymro neu’n
Gymraes ac i fyw yng Nghymru heddiw, ac
er mwyn creu darlun cywir gofynnir am
fewnbwn ymwelwyr i rannu straeon a
chyfrinachau ynglŷn â’u hunaniaeth. Mae
hefyd yna le ar gyfer perfformiadau,
digwyddiadau a chynhelir sgwrs yno bob
prynhawn dydd Iau:
14 Mehefin 2pm Tu ôl i'r llenni gyda
Churadur o’r Amgueddfa Werin
(Cymraeg)
21 Mehefin 2pm Trafodaeth, cyflwyniadau
a darlleniadau gyda Grahame Davies a
Heini Gruffudd (Saesneg)
28 Mehefin 2pm Pensaernïaeth ar safle’r
Amgueddfa (Saesneg)
5 Gorffennaf 2pm Gwalia yn Khasia gan
Nigel Jenkins (Saesneg)
12 Gorffennaf 2pm Y broses o ailgodi
Eglwys Teilo Sant (Cymraeg gyda
chyfarpar cyfieithu)
19 Gorffennaf 2pm Sgwrs ar archaeoleg
(Saesneg)
26 Gorffennaf 2pm Symud tŷ: y broses o
ailgodi adeiladau hanesyddol (Saesneg)
Cynigir mynediad am ddim, diolch i
Lywodraeth Cynulliad Cymru. Ffoniwch
029 2057 3403 neu 2057 3424 i sicrhau’ch
lle.

Canlyniadau y
gystadleuaeth yn rhifyn Mai
Diolch i Daniel
Elis Williams am
yrru llun o'i gi Tric
i'r Dinesydd. Mae
e'n ennill copi o'r
llyfr 'Gelert' gan
Gwen
Pritchard
Jones. Da iawn ti a
da iawn Tric!
Llongyfarchiadau hefyd i Gareth Morlais,
Catherine Jobbins, Gwilym Roberts, Bryn
Evans a Llinos Howells am ateb yn gywir
pam oedd 23 Ebrill 1927 yn ddiwrnod
hanesyddol yn stori Dinas Caerdydd. Dyna'r
dyddiad yr enillodd Glwb Peldroed Dinas
Caerdydd Gwpan yr FA wrth gwrs. Fe ddaw
copi o lyfr Gary Slaymaker, "Y Jobyn Gorau
yn y Byd" i'r pump ohonoch. Hwyl hefo'r
darllen!
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Cynllun Gap
Cymorth
Cristnogol
Mae Cymorth Cristnogol yn rhedeg cynllun
blwyddyn gap ac ry’n ni’n edrych am rywun
i’n helpu ni yn swyddfa Caerdydd. Ry’n
ni’n awyddus iawn i gael rhywun sy’n siarad
Cymraeg i helpu gyda’n gwaith.
Cost y flwyddyn yw £800, ond am hyn, fe
gewch chi fynd tramor i weld gwaith rhai o’n
partneriaid. Fe dalwn ni gostau bwyd a llety
yn ogystal â £28 yr wythnos.
Mae’r
flwyddyn yn dechrau ym mis Medi ac yn
rhedeg tan fis Gorffennaf. Mae yna bwyslais
gwaith ieuenctid ar yr hyn byddwch yn
gwneud, ond bydd yn gyfle gwych i unrhyw
un sydd am ddilyn gyrfa yn y maes yma
ennill profiad da mewn ymgyrchu a chodi
arian.
Rhaid i bob cais fynd trwy ein gwefan
P r e s s u r e w or k s
h t t p :/ /
www.pressureworks.org/dosomething/Gap/
index.html lle gellir dod o hyd i fanylion
pellach.
Croeso i unrhyw un sydd â
diddordeb gysylltu â fi yn y swyddfa am
sgwrs anffurfiol.
Aled Pickard. Swyddog Datblygu
Gwirfoddolwyr Cymorth Cristnogol
5 Heol yr Orsaf, Radur, Caerdydd CF15
8AA. 029 2084 4646

Ysgol Gymraeg
Llundain yn paratoi
i ddathlu
Bydd 2008 yn garreg filltir bwysig yn hanes
Ysgol Gymraeg Llundain gan ei bod yn
dathlu ei Jiwbili Aur. Lleolir yr ysgol ar safle
Ysgol Stonebridge yn Llundain a rhagwelir
erbyn 2009 bydd tua 32 o ddisgyblion yn ei
mynychu. Trefnir nifer o ddigwyddiadau yn
ystod 2007/2008 i ddathlu’r achlysur. Yn sgil
y dathlu gobeithir codi arian i sicrhau
dyfodol yr ysgol. Os hoffech ddangos eich
cefnogaeth ymarferol i’r ysgol yna anfonwch
siec yn daladwy i ‘Ysgol Gymraeg Llundain’
at Calan McGreevy, Cilmeri, 3 Dyffryn
Crescent, Llanbedr y Fro CF5 6NF. Pob
llwyddiant i Ysgol Gymraeg Llundain. Dim
ond dwy Ysgol Gymraeg sy’ yn y byd y tu
allan i Gymru sef yr un yn Llundain ac Ysgol
Gymraeg yr Hendre yn Nhrelew yn y
Wladfa.

Hanesion Chwaraeon
Mae tîm Amgueddfa Caerdydd yn apelio ar i
gefnogwyr chwaraeon lleol eu helpu gyda’u
harddangosfa nesaf ar dreftadaeth chwaraeon
y ddinas. Bydd yr arddangosfa yn agor ym
mis Gorffennaf a hoffai’r amgueddfa gael
unrhywbeth o hen beli i rattles a lluniau.
Cysylltwch â Victoria Rogers ar 029 2087
3197  museum@cardiff.gov.uk.
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Taith Syrffio
Nos Lun 21 Mai cafodd
llond bws mini o bobl
ifan c
Ysg ol
Br o
Morgannwg y cyfle i drio
un o’r gweithgareddau awyr agored sy’n
tyfu i fod yn fwy poblogaidd na’r un
arall. Mewn cynllun newydd sbon
rhwng yr Urdd a’r Cyngor Chwaraeon
roedd hi’n bosib cynnal gwers syrffio ar
draeth Bae Rest ym Mhorthcawl. Gyda
‘wet suits’ a byrddau syrffio mwya
diweddar Quicksilver roedd y grŵp yn
edrych y rhan os dim arall! Roedd yr
hyfforddwr (Simon Tucker o Surf
Academy) wedi esbonio peryglon y môr
ac wedi dangos y camau sylfaenol i’r
bobl ifanc ar y traeth, cyn i ni fentro i
mewn i’r dŵr. Llwyddodd pawb i sefyll
ar y byrddau a syrffio’r tonnau, ac yn
edrych ymlaen at y cyfle nesaf i wella eu
sgiliau.

Noson Gymdeithasol
1,2,3 Coginiwch!
Nos Fercher 9 Mai fe gynhaliwyd noson
gymdeithasol o goginio yng Nghlwb
Ieuenctid Y Bont Faen. Braf oedd
gweld trawstoriad o ysgolion ac
oedrannau yn mynychu’r noson 
Llanilltud Fawr, Ysgol y Bont Faen ag
Ysgol Bro Morgannwg. Agorwyd y
noson â chwis pum rownd am fwydydd
Cymru a’r Byd, gydag enillwyr o bob
rownd yn cael dewis allan o’r
cynhwysion parod. Cafodd pob tîm
hanner awr i ddangos eu doniau coginio
wrth greu pryd gwreiddiol, lliwgar a
blasus  ac yn wir fe lwyddodd merched
Llanilltud Fawr gyflawni’r tri a mynd ati
i gipio’r lle cyntaf yn y gystadleuaeth!
Ar ddiwedd y noson fe gynhaliwyd
sgwrs anffurfiol am gyfleoedd Cymraeg
i ieuenctid yr ardal a hyfryd oedd gweld
barn gyffredinol gan bawb  yr ysgolion
iaith gyntaf ac ail iaith… A’r farn oedd
bod gwir angen mwy o gyfleoedd i
ieuenctid Caerdydd a’r Fro drwy
wasanaeth dwyieithog!

Arpa Viva
Cymru

Mae’r diddordeb yn yr Ŵyl Delynau fis
Gorffennaf yn tyfu, a disgwylir cystadlu
brwd, gan fod dros gant o enwau o
ddeunaw o wledydd wedi’u derbyn ar
gyfer y tair cystadleuaeth.
Mae’r
gwestai yng nghyffiniau Bae Caerdydd
yn prysur lenwi.
Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 21, yn
Neuadd Dewi Sant, mae ’na arbrawf
Dwylo ar y Delyn, sef cyfle i unrhyw un
heb brofiad blaenorol ddod i gymryd
rhan mewn ensemble. Yn wir, bydd
sesiynau tebyg bob prynhawn gydol yr
wythnos ganlynol yng Nghanolfan y
Mileniwm – cyfle i bawb o bob oedran
ddod
i
adnabod
ein hofferyn
cenedlaethol.
Mae hefyd sawl dosbarth meistr (i
ehangu ein gorwelion) gan athrawon
blaenllaw ym myd y delyn, ac yn
arbennig o ddiddorol yw’r dosbarth
Cynllun Suzuki dan arweiniad Gabriella

Taith Beics yr Urdd i
Ysgolion a Theuluoedd
Pryd: Mehefin 13, 2007 6.00yh
Yn Dechrau: Ar lwybr y Taf
gyferbyn ag Ysgol Glantaf.
I: Ysgol Tongwynlais (Ble ddarperir
diod a bisgedi) ac wedyn yn ôl i
Lantaf
Diogelwch: Mae rhaid i bawb wisgo
helmed beicio. Os bydd hi’n
ddiwrnod poeth awgrymir i chi ddod
â digon o ddŵr gyda chi.

Elin Lloyd, Lydia Edwards
a Manon Evans

Bosio o’r Eidal, fore Llun, Gorffennaf
23, am 9.30, eto yng Nghanolfan y
Mileniwm, cartref yr Ŵyl.
Edrychwn ymlaen at estyn croeso i’r
telynorion talentog o bob cwr o Ewrop.
Cofiwch hefyd gefnogi’r cyfoeth o
frethyn cartref o bob cornel o Gymru a
fydd yn ymddangos.
Dewch i ymuno yn hwyl yr Ŵyl!
Brysiwch i archebu tocynnau oddi wrth:
Canolfan Mileniwm Cymru, ffôn: 0870
40 2000; gwefan: www.wmc.org.uk
Sian Morgan Thomas

Adloniant gan
Glenda Clwyd
Mae’r delynores a chyngyflwynwraig
Glenda Clwyd yn bwriadu gwneud taith
o gwmpas Cymru gyda’i thelyn rhwng
mis Mai a Gorffennaf eleni. Y nod yw
codi ymwybyddiaeth o’r Ŵyl Delyn
arbennig Arpa Viva Cymru sydd yn dod
i Gymru o Orffennaf 18 hyd 26 2007.
Fel aelod o Bwyllgor yr Ŵyl, mae hi’n
fodlon cynnal prynhawn neu noswyl o
adloniant mewn ysgolion, siopau cerdd,
llyfrgelloedd, neuaddau neu i fudiadau
lleol ledled Cymru er mwyn codi proffil
yr ŵyl.
Felly os am ymweliad gan Glenda
Clwyd cysylltwch â 01443 209777 neu
www.glendaclwyd.co.uk.
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PASPORT
Merch o dre’r Cofis,
Ceri Siôn Grisdale
sy’n cael ei holi’r mis yma...

O ble wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Caernarfon
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Un arall o Grangetown!!
Ers faint wyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
Hon yw’r seithfed blwyddyn i mi fyw yng
Nghaerdydd.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn symud yma?
Cefais flas ar fywyd yn y brifddinas pan ddes
i i lawr i ddilyn cwrs Hanes a Hanes Cymru
yn y Brifysgol ac es i ddim yn ôl!! Mae’r
siopau, y bywyd cymdeithasol a’r prinder
gwaith yn y gogledd yn fy nghadw i i lawr
yma!
Gwnes ymarfer dysgu wedyn yn UWIC cyn
cael swydd yn Ysgol y Berllan Deg.
Ble wyt ti’n gweithio erbyn hyn?
Rwy’n aelod o staff Ysgol y Berllan Deg yn
Llanedeyrn ers 4 blynedd bellach, ac wrth fy
modd gyda’r swydd. Cychwynnais gyda
phlant blwyddyn 1 yr ysgol ond erbyn hyn
yn delio gyda ‘teenage years’ aelodau o
flwyddyn 6!
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
Mae’n dibynnu faint yr wyf wedi blino!! Os
rwyf wedi blino rwy’n dueddol o ddarllen
neu wylio’r teledu. Dwi wedi mynd yn gaeth
i rhaglenni CSI ac yn methu disgwyl am y
llyfr Harry Potter newydd!
Os oes gen i fwy o egni, rwy’n mwynhau
nifer o chwaraeon. Rwy’n aelod o dim pêl
rwyd Amersham ac yn mwynhau mynd i
nofio. Ar y penwythnos rwy’n cymdeithasu,
unai mynd am fwyd neu ddiod bach! Mae’n
anodd dal i fyny gyda phawb; ffrindiau
coleg, ffrindiau gwaith a fy nghariad!
Roeddwn i’n aelod o CF1 ac yn mwynhau’r
cymdeithasu, ond erbyn hyn does dim amser
i bopeth.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Fy nghariad a fy ffrindiau, sydd yn fy
nghadw wedi diddanu am oriau!! Mae plant
yr ysgol hefyd yn gallu gwneud i mi
chwerthin, weithiau heb iddynt drio!
Mae rhaglenni fel C’Mon Midffild a Friends
o hyd yn gweithio os oes angen codi fy
ysbryd.
Lle ydi’r mannau gorau i fynd allan yng
Nghaerdydd?

Mae’r llefydd gorau yn newid, gan fy mod
yn hoffi mynd i lefydd lle gallaf weld pobl yr
wyf yn eu hadnabod! Roeddem yn arfer
mynd i Yates, Retreat, a Gatekeeper. Erbyn
hyn, mae angen ymweliad â Copa ar noson
allan. Mae City Arms hefyd yn le da i
ddarganfod nifer o fy ffrindiau!!
Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Rwyf wrth fy modd yn mynd ar wyliau
teithio. Rwyf wedi teithio o amgylch Ewrop,
Dwyrain America ac Lesotho yn Ne Affrica.
Rwy’n mynd i deithio o amgylch yr Eidal yr
Haf yma. Dwi methu disgwyl!
Petaet yn cael y cyfle i wella rhywbeth
yng Nghaerdydd, beth fyddet ti’n ei
wneud?
Y traffig, sy’n ofnadwy ar adegau. Byddai
llwybrau beiciau gwell yn fy annog i fynd ar
fy meic mwy heb ofni cael fy nharo gan
rhyw lwnatic!
Ble wyt ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Gobeithiaf y byddaf wedi setlo gyda theulu
(er bod staff yr ysgol yn dweud digon o
straeon erchyll am gael babi!). Rwy’n siŵr y
byddaf dal yma yng Nghaerdydd a gobeithio
wedi codi yn uwch ar yr ysgol swyddi!

Atgofion Teledu
Cais am atgofion am deledu Cymraeg
Mae BBC Cymru yn paratoi rhaglenni am
hanes teledu Cymraeg fydd yn cael eu
darlledu ar S4C yn yr Hydref i gydfynd â
dathliadau’r sianel yn chwarter canrif oed.
Mae’r tîm cynhyrchu yn awyddus i glywed
gan bobl am eu hatgofion am wylio’r teledu 
yn enwedig o’r dechreuadau cynnar. Ydy
chi’n cofio’r tro cyntaf weloch chi raglen ar
y teledu? Oeddech chi’n mynd at gymydog i
weld y teledu ar y dechrau? Pa raglenni
Cymraeg sy’n sefyll yn y cof?
Os oes gyda chi stori i’w rhannu,
cysylltwch ag Elin Morse ar 029 2032 3277
neu elin.morse@bbc.co.uk neu Elin Morse,
Ystafell C201, Y Ganolfan Ddarlledu,
Canolfan y BBC, Llandaf, Caerdydd, CF5
2YQ.
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Cymdeithas Carnhuanawc 
Gwibdaith i Gwm Irfon
Eleni Dyffryn Irfon oedd nod ein
gwibdaith flynyddol ac i’r mwyafrif
ohonom roedd hon yn wlad newydd.
Dilyn llwybrau cynnar Carnhuanawc
wnaethom ar ddechrau’r daith  cael cip ar
y fan lle’i ganwyd yn nhref Llanfair ym
Muallt, wedyn i fferm Pencaerelen, cartref
y teulu am gyfnod, er nad oes dim ar ôl o’r
hen gartref a losgwyd i’r llawr oni bai am
yr hen goeden dderw oedd yn tyfu ger y tŷ
ac sy’n dal i ddangos ôl y tân arni!
Cawsom groeso cynnes gan Mr Richards
a’i fab  y ddau’n dangos diddordeb yn eu
cartref hanesyddol.
Aeth Keith Bush, ein trefnydd a’n
tywysydd, â ni ’mlaen wedyn i Eglwys
Bryn Pabuan ble mynychai’r teulu. Yno
roedd plac ar y wal i gofio Carnhuanawc.
Fferm Glan Irfon nesaf ble treuliodd un o
gyfeillion cefnog Carnhuanawc, Lady
Stanhope, sawl Haf. Diweddodd hi ei
dyddiau yn Libanus. Eglwys hynafol
Llanafan Fawr yng nghanol tawelwch a
hyfrydwch Powys ac a oedd o gryn
bwysigrwydd yn y canol oesoedd oedd y
man nesaf inni ymweld ag ef. Tynnwyd
ein sylw at feddrod Afan a’i hysgrifen
Ladin a’r ywen ddwyfil oed a dyfai yn y
fynwent gron. Mae cinio’n rhan bwysig o
bob gwibdaith a dim ond croesi’r ffordd
o’r Eglwys i’r Red Lion (tafarn hynaf
Powys) oedd angen i ddiwallu’n
anghenion. I ysgol Llanafan Fawr yr aeth
Carnhuanawc yn blentyn er nad oes ôl o’r
hen ysgol nawr.
Cyrraedd eglwys Llangammarch, ble
mae beddrod Theophilus Evans, awdur
‘Drych y Prifoesoedd’, a’i ŵyr Theophilus
Jones, awdur ‘Hanes Brycheiniog’. Hon
oedd Eglwys John Penri, un o ferthyron yr
Eglwys Brotestanaidd, ac mae plac ar wal
y fynwent yn wynebu’r ffordd fawr i’w
goffau. Diolch i Keith, sy’n drefnydd
arbennig, cawsom fynedfa i Gefn Brith,
cartref John Penri, ac yno cawsom dipyn o
gefndir y gŵr ifanc 30 oed a thad i bedair
o ferched a ddienyddiwyd oherwydd ei
ddaliadau.
Dros baned yn y Felin Wlân ger
Llanwrtyd cytunwyd bod hwn, er y
tywydd gwamal, wedi bod yn ddiwrnod
i’w gofio.
Catherine Jobbins

Cefn Brith cartref John Penri
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Newyddion o’r Eglwysi

Eglwys y Crwys

Tabernacl, Yr Ais

Y Sasiwn
Ddechrau Mai cynhaliwyd Y Gymdeithasfa
neu Sasiwn y De yn Eglwys y Crwys. Hon
fydd yr olaf o dan yr hen drefn gan fod yr
enwad yn symud ymlaen i drefniadau a
fydd yn adlewyrchu sefyllfa’r cyfundeb ar
ddechrau’r ganrif hon. Roedd y
cyfarfodydd yn adlewyrchu'r gwaith
gweinyddol a gyflawnir yn enw’r eglwysi
yn ogystal â’r wedd ysbrydol. Y Parch
Stephen Morgan oedd y Llywydd dros
gyfnod y flwyddyn a aeth heibio ac fe
arwisgwyd Y Parch Gareth Reynolds yn
Llywydd newydd.

Genedigaeth.
Croeso i Harri Rhys, sef mab Guto a Ruth
Thomas, Bishops Road, Eglwys Newydd.
Mae Dacu (Huw) a Gu (Sian) wrth eu bodd.
Ymweliad Caselin o Lesotho
Bu enw Caselin ar ein gwefusau ers tro, ac
edrychwn ymlaen at ei chroesawu hi a’i
chyfeilles yng Nghaerdydd ar y cyntaf o
Fehefin. Mae’n siŵr y bydd hithau’n falch
o weld cynulleidfaoedd y Tabernacl.
Y gobaith yw y gellir trefnu wythnos
lawn iddynt, gan ymweld â rhai o eglwysi’r
ddinas a rannodd yn yr her o ariannu’r
clinig gyda ni. Ni fu Caselin allan o’i
gwlad cyn hyn a’n gobaith yw y bydd yn
cael amser braf yn ein plith.
Cyfarfodydd y Chwiorydd.
Diolch i’r Parchg Hugh Matthews am ddod
i’r adwy ar brynhawn Iau Cablyd ar fyr
rybudd. Daeth y tymor i ben gyda phryd
bwyd hyfryd yng Ngwesty’r Marriott.
Roeddem yn falch o gael cwmni Mary
Davies, merch Glenys Morris, yn gwmni i
Eirwen Davies. Cafwyd cyfle hefyd i
ddymuno’n dda i Kate Rees wrth iddi
hithau edrych ymlaen at ddathlu ei phen
blwydd yn 80 oed.
Wedi dychwelyd i’r capel, cafwyd
adroddiad o weithgareddau’r flwyddyn gan
Julia Lloyd ac adroddiad o’r sefyllfa
ariannol gan Jean Evans. Dangoswyd
gwerthfawrogiad o lywyddiaeth Mair Owen
a hithau yn ei thro yn cyflwyno’r llywydd
newydd sef Mary Thomas gyda Megan
Morris yn cymryd ei thro fel ysgrifenyddes.
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Roeddem yn falch fod y gyfres o
Astudiaethau Beiblaidd wedi bod mor
llwyddiannus ac fe ddaeth oedfaon y
Grawys i ben gydag oedfa o dan
lywyddiaeth y Parchg Gwynn ap Gwilym
yn Eglwys Dewi Sant. Eleni y Parchg
Hugh Matthews o’r Tabernacl a
gyflwynodd y myfyrdodau a diolchwn iddo
am wneud mor effeithiol.
Cyngerdd Côr Cantemus
Ar nos Fawrth Mai 15fed daeth nifer dda i
wrando ar gyngerdd yng ngofal Côr
Cantemus.
Dyma oedd
noson o
gerddoriaeth safonol, ddisgybledig ac
amrywiol. Cyfle oedd hwn i’r côr ddiolch
i’r Tabernacl am gael defnyddio
adnoddau’r capel i ymarfer ddwywaith bob
mis. Diolch am y fraint o fod yno.
O’r Fenni i Gaerdydd
Eleni, bydd Coleg y Bedyddwyr yng
Nghaerdydd yn dathlu daugan mlwyddiant,
ac ymddiriedwyd y cyfrifoldeb o lunio llyfr
i grynhoi’r hanes i’r cynbrifathro D. Hugh

Y Gymdeithas
Fore Llun Gŵyl y Banc aeth dros ugain o
aelodau Y Crwys a Threorci ar daith
gerdded i Ben y Fan a’r Corn Du. Taith
nawdd oedd hon ac fe’i trefnwyd gan Siân
Couch i godi arian at ymgyrch Sierra
Leone. Ar waelod y mynydd cyn dechrau’r
daith, cafwyd gair o ddefosiwn gan Y
Parchedigion Catrin Roberts a Carwyn
Arthur, yna troesom ein golygon am y
llwybrau coch. Bu’r cymdeithasu ar hyd y
llwybrau hyn yn felys a gwerthfawr, er bod
rhaid cael saib neu hoe fach yn awr ac yn y
man, ond cyrraedd a wnaethom i weld
gwlad Brychan yn ei holl ogoniant. O dan
ysgwydd y Corn Du ac o ddannedd y gwynt
cawsom bryd o fwyd blasus. Crwydro
ychydig i Ben y Fan cyn dechrau am yn ôl
lle'r oedd Marian Williams yn ein disgwyl
gyda threfniadau i bawb gael ‘paned yn y
‘llety croeso’ sydd yn ymyl y ffordd. Bydd
y daith hon yn parhau yn hir yn llwybrau’r
cof.
Y Gymdeithas
Cafodd aelodau Y Gymdeithas daith
werthfawr iawn i fro’r Gororau Ddydd
Sadwrn Mai 19eg. Yr Athro J Gwynfor
Jones a’i threfnodd ac ef hefyd a’i
harweiniodd gyda’i frwdfrydedd arferol.
Cafwyd ganddo amlinelliad o hanes yr
ardal arbennig hon mewn sgwrs ac ambell
ymweliad o ddiddordeb. Ym mhlith y
mannau hynny roedd Cwrt Hergest a
gysylltir â’r Llyfr Coch. Yn y llyfr hwnnw
y trysorwyd enghreifftiau o lawysgrifau
hynaf yr iaith Gymraeg megis barddoniaeth
yr oesoedd canol a’r chwedloniaeth a
gysylltir â’r Mabinogion. Yn Henffordd
cafwyd cyfle i ymweld â’r Eglwys
Gadeiriol gyda’i Llyfrgell Gadwynog
unigryw. Yno hefyd mae Testament
Newydd William Salesbury a Richard
Davies a gyhoeddwyd yn y flwyddyn 1567.

Matthews. Gellir archebu copïau Cymraeg
neu Saesneg drwy law swyddogion y
Tabernacl neu drwy'r awdur ei hun. Pris y
copïau hyn fydd £6. Mynnwch air gyda
Hugh Matthews neu Illtyd Lloyd.

Salem, Treganna
Derbyn Aelodau Newydd
Cawsom wasanaeth o dderbyn aelodau
newydd i’r capel ddechrau Mai, wrth i
dri o ieuenctid y capel gael eu derbyn yn
aelodau, sef Ffion Rhisiart, Elen Meggy
a Rhydian Brown.
Y Clwb Brecwast
Mae’r Clwb Brecwast newydd yn mynd
o nerth i nerth, ar gyfer mamau/tadau
a’u babanod, ddwywaith y mis yn
Ystafell Edwin. Braf yw cael cyfle i
gymdeithasu a chael clonc wrth i’r
babanod chwarae!
Criced
Rydym wedi dechrau ymarfer ar gyfer y
tymor newydd ac yn gobeithio y bydd y
tywydd yn garedig i ni gael mwynhau
sawl gêm yn ystod yr haf. Mae 9 o
gemau wedi eu trefnu eisoes ac rydym
yn edrych ymlaen yn fawr at sawl noson
gymdeithasol, felly, dewch i ymuno â ni
ac i wylio!
Cariad Mr Bustl
Cafwyd llawer o fwynhad wrth ymweld
â’r Sherman yn ddiweddar i weld Cariad
Mr Bustl.
Clwb y Bobl Ifanc
Cyfarfu Clwb y Bobl Ifanc yn ystod y
mis.
Cyngerdd Cymdeithas y Beibl
Cynhaliwyd Cyngerdd Cymdeithas y
Beibl yn Salem yn ddiweddar gyda Chôr
Godre’r Garth yn canu’n ysgubol.

Bethel, Rhiwbeina
Oedfa Arbennig
Cynhaliwyd oedfa arbennig i ddathlu ein
bod yn y capel ym MaesyDeri,
Rhiwbeina, ers chwarter canrif. Bu’n
rhaid inni symud o ganol y ddinas yn
1977 pan chwalwyd Bethel, Ebeneser ac
adeiladau eraill i wneud lle i ganolfan
siopa Dewi Sant. ‘Roedd y capel
gwreiddiol wedi ei godi yn Union Street
(ble mae cefn BHS y dyddiau hyn) yn
1838 pan oedd poblogaeth Caerdydd yn
llai na deng mil! Cyn symud i
Rhiwbeina yn 1982 cawsom gartref
cynnes gan yr Undodiaid yn West Grove
am bron i bum mlynedd. Trefnwyd yr
oedfa arbennig gan y Gweinidog, y
Parchedig T. Evan Morgan, a diolch i
bawb a gymerodd ran ac a fu’n paratoi’r
lluniaeth wedi’r oedfa.
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Ebeneser, Heol Siarl

Minny Street, Caerdydd

Cyfundeb Dwyrain Morgannwg
Cynhaliwyd Cwrdd chwarter Cyfundeb
Dwyrain Morgannwg yn Eglwys
Hermon, Treorci ym mis Ebrill. Y
siaradwr gwadd oedd Ysgrifennydd
Cyffredinol yr Undeb, y Parch Ddr.
Geraint Tudur. Soniodd am ei ddyhead i
aelodau’n heglwysi sylweddoli mai pobl
yr Arglwydd  y saint ydym, a dylai
hynny lywio popeth a wnawn. Braint
oedd bod yn bresennol a chlywed Dr
Geraint Tudur yn annerch mor egnïol, a
llawn brwdfrydedd; ac yn rhoi her i bob
un ohonom.

Aelod Newydd
Hyfryd oedd cael croesawu Mrs Olwen
Davies (Dinas Powys) i’n plith yn yr
Oedfa Gymun ddechrau mis Mai.

Taith gerdded
Ddydd Sadwrn 28 Ebrill aeth criw o
ieuenctid Ebeneser, o dan arweiniad
John Hayes, i gopa mynydd uchaf De
Cymru sef Pen y Fan. Taith noddedig
oedd hon er mwyn codi arian tuag at
Apêl Cymorth Cristnogol yr Ieuenctid.
Fe gafwyd tywydd bendigedig, cwmni
diddan a digon o hwyl. Er nad yw'r holl
arian eto wedi dod i mewn llwyddwyd i
godi rhai cannoedd o bunnoedd. Diolch
i’r ieuenctid am ei gwaith ac i John am
drefnu.
Bore coffi Cymorth Cristnogol
Fore Sadwrn 5 Mai, daeth cyfeillion
ynghyd i’r Tabernacl i fwynhau sgwrs a
phaned o goffi. Roedd stondinau o bob
math yno a’r elw at Gymorth Cristnogol,
i’w ddefnyddio i helpu’r anghenus yn y
trydydd byd. Roedd tyrfa dda iawn yno
a’r prynu yn frwd. Stondinau nwyddau
ystafell ymolchi oedd gan Ebeneser y tro
hwn a’r ‘merched’ yn gofalu amdani.
Llwyddodd Rhian Ruddock a Bet Jones
i werthu planhigion tu allan i’r Capel.
Diolch yn fawr iddynt oll.
Mae’n werth nodi fod Eglwys Dewi
Sant wedi torri tir newydd ac wedi
cyflwyno stondin o bethau sawrus
(Delicatessen) ‘Rwy’n siŵr fod y fenter
wedi bod yn llwyddiant. Diolch i bawb
am gyfrannu, boed drwy brynu neu roi.
Diolch i’r rhai sy’n ein cynrychioli ar y
pwyllgor gydol y flwyddyn. Rhwng dwy
stondin Ebeneser a’r amlenni ar y Sul
canlynol, casglwyd tua £720.
Gwasanaeth Ieuenctid
Fore Sul, 20 Mai cynhaliwyd
gwasanaeth
ieuenctid
Cymorth
Cristnogol. Defnyddiwyd y gwasanaeth
a ddarparwyd gan Gymorth Cristnogol 
gydag Alun Tudur yn cymryd rhan yr
Arweinydd a rhai o'r ieuenctid; Ffion
O’Brien, Nia Morgan, Erin Gough,
Meilyr Hughes, Ifan Jones a Gwilym

Genedigaeth
Dymunwn pob bendith i Alison
Shephard a Rhys Morris ar enedigaeth
Siriol Dorothy ar y 9fed o Fai; wyres
fach i Judith a Hywel Morris.
Priodas
Llongyfarchwn a dymunwn yn dda i
Delyth Evans a Michael Andrew Clegg
yn dilyn eu priodas yng nghapel Bethel,
Trewyddel ddydd Sadwrn, Mai 19.
Rhwyfo ar draws Môr Galilea
Fel rhan o’n gweithgarwch i hybu
wythnos Cymorth Cristnogol, `roedd yr
Oedfa Gynnar ym mis Mai dan ofal ein
Gweinidog ac Elinor Patchell yn rhoi
sylw arbennig i’r tlodi a’r angen sydd yn
y byd. Yn ychwanegol, trwy gydol y
gwasanaeth, bu nifer o aelodau o bob
oed yn cymryd eu tro ar ddau beiriant
rhwyfo ar draws Môr Galilea – taith o
ryw ddeg milltir. Tra bo’r dewrion glew
yn tynnu wrth y rhwyfau, roedd eraill yn
hapusach i wylio chwys ac ymdrech
eraill gan dalu am y pleser – drwy
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gyfrannu tuag at Gymorth Cristnogol.
Tua hanner ffordd drwy’r amser paned
wedi’r Oedfa llwyddwyd i gyrraedd y
lan! Gwerthfawrogwn garedigrwydd
Ysgol Glantaf yn rhoi benthyg y
peiriannau rhwyfo, Elinor a’r teulu am
sicrhau eu bod yn cyrraedd y Festri ac
yna’n ôl i’r ysgol, a diolch arbennig i’r
aelodau oll wnaeth fentro arnynt!
Moeseg ac Ati
Yn dilyn llwyddiant “Gwyddoniaeth ac
Ati” ddechrau’r flwyddyn, aeth ein
Gweinidog â ni i fyd dyrys Ymchwil
Celloedd Bonyn (Stem Cells) mewn dau
gyfarfod ym mis Mai. Yn dilyn
cyflwyniad ar beth yw celloedd bonyn, y
gwahanol ffynonellau sydd ohonynt, a’r
defnydd meddygol a wneir ohonynt
eisoes ynghyd â’r hyn y gobeithir medru
ei wneud, cafwyd cyfle i edrych yn
arbennig ar y dadleuon dros, ac yn
erbyn, defnyddio celloedd bonyn
embryonig, Gwerthfawrogwyd yn fawr
y wybodaeth a dderbyniwyd a’r cyfle i
drafod a rhannu syniadau ynghylch sut y
m a e C r i s t n og i on i ym a t e b i
ddatblygiadau o’r math.

Rhwyfo ar draws Môr Galilea

Nofelydd o Gaerdydd ar
Restr Fer Llyfr y Flwyddyn
Tudur yn cynorthwyo. Diolch hefyd i
Bethan Semmens am ddatganiadau
gwych ar y delyn yn ystod y
gwasanaeth. O blith yr aelodau cafwyd
darlleniadau gan Arthur Bowen a
Gwyneth Briwnant Jones.
Soniwyd am Archesgob Oscar
Romero, laddwyd ym mis Mawrth 1980
am ei ddaliadau a sefyll yn erbyn
gormeswyr dieflig y wlad. Gwelwyd
ffilm fer am waith sy’n cael ei wneud
gan Gymorth Cristnogol yn El Salvador
i geisio helpu pobol i ailadeiladu eu
bywydau mewn gwlad sy’n dal i deimlo
effaith rhyfel cartref ddaeth i ben
bymtheg mlynedd yn ôl. Gwelwyd,
diolch i’r ffilm, mor wylaidd a diolchgar
oedd y bobol am y cymorth maent yn ei
gael. Gawsoch chi gyfle i gyfrannu?

Mewn digwyddiad arbennig yng Ngŵyl y
Gelli ddydd Llun 28 Mai 2007, cyhoeddodd
yr Academi fod nofel Llwyd Owen o
Gaerdydd, Ffydd Gobaith Cariad (Y Lolfa),
ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2007.
Mae Un Bywyd o Blith Nifer gan T. Robin
Chapman (Gwasg Gomer) a Dygwyl
Eneidiau gan Gwen Pritchard Jones (Gwasg
Gwynedd) hefyd ar y rhestr fer a ddewisiwyd
gan y beirniaid, John Rowlands, Elinor Jones
a Gwion Hallam.
Ffydd Gobaith Cariad yw ail nofel Llwyd
Owen, y brodor o Gaerdydd a chynddisgybl
Ysgol Glantaf sy’n byw yn ardal Parc
Buddug y ddinas â’i wraig a’i ferch fach. Fel
ei nofel gyntaf, y mae’r nofel rymus,
ddirfawr hon hefyd wedi’i gosod yn y
brifddinas ac yn llawn datblygiadau
annisgwyl ac anhygoel.
Gwobrwyir £10,000 i’r enillydd mewn
seremoni wobrwyo yng Ngwesty’r Hilton,
Caerdydd nos Lun 9 Gorffennaf 2007. Pob
lwc i Llwyd Owen.

Y DINESYDD MEHEFIN 2007

12

YSGOL
PLASMAWR
Ffarwelio â Mr Rees!
Ar ddydd Gwener, 25 Mai roedd rhaid
ffarwelio â Phennaeth Ysgol Plasmawr, Mr
Geraint Rees am flwyddyn. Penodwyd ef fel
Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg y Sir a bydd
yn dechrau ar ei swydd newydd ym mis
Mehefin. Hoffa holl staff a disgyblion yr
ysgol ddymuno’n dda iddo ac edrychwn
ymlaen at ei groesawu’n ôl o fewn
blwyddyn. Mr John Hayes fydd yn bennaeth
ar yr ysgol yn ystod y flwyddyn a Mrs
Meinir Rees fydd yn ddirprwy bennaeth.
Dymunwn yn dda iddynt hwythau yn eu
swyddi newydd yma yn Ysgol Plasmawr.
Tag Rygbi Merched Plasmawr
Ar ôl wythnosau hirion o ymarfer
cyrhaeddodd diwrnod Cystadleuaeth Tag
Rygbi merched Plasmawr, a gafodd ei
gynnal yng nghaeau Ysgol Gyfun Gymraeg
Plasmawr ar 4 Mai. Cafodd tri thîm o’r ysgol
eu cofrestru am y gystadleuaeth, timoedd
A+B o dan 14 (U14) a thîm o dan 18 (U18).
Ar ôl diwrnod o chwarae brwd yn erbyn
ysgolion cryf, roedd Plasmawr wedi sicrhau
lle yn Stadiwm Y Mileniwm gan gynrychioli
Caerdydd. Bu tîm A o dan 14 ac o dan 18 yn
fuddugol y prynhawn hwnnw. Brwydro’n
galed bu tim B hyd y diwedd, roedd
canmoliaeth mawr iddynt hwy hefyd am eu
hymdrechion. Roedd awyrgylch anhygoel
ym Mhlasmawr yn ystod y gystadleuaeth a
gobeithion mawr.
Chwaraewyd y rownd derfynol yn
Stadiwm y Mileniwm ar 8 Mai. Yn gwisgo
ein cit glas golau, yn fwrlwm o nerfau, roedd
ein gêm gyntaf yn erbyn Blaenau Gwent,
agoriad y twrnament. Gwyddom fod y gêm
yn un holl bwysig. Angenrheidiol ydoedd
ennill i sicrhau dechreuad da. Yn syth ar ôl y
cais cyntaf sgoriom, dymchwel gwnaeth ein
nerfau. Roeddem yn benderfynol o ennill y
wobr. 71 i ni oedd y sgôr terfynol. Yna
daeth llif o fuddugoliaethau; 71 yn erbyn
Powys, 81 yn erbyn Fflint, 72 yn erbyn
Caerdydd a’r Fro. Rhaid oedd ennill y gêm
yn erbyn Abertawe er mwyn cyrraedd y
rownd gynderfynol. Dyma oedd un o’r
gemau caletaf chwaraeom, ond enillom gyda
sgôr o 6 cais i 4.
Yn anffodus roedd y twrnament drosodd i’r
merched o dan 18 er iddynt ennill eu holl
gemau heblaw am un. Cyfartal oedd y gêm
honno, ond gorfododd hyn iddynt adael 
ffordd drist i adael y gystadleuaeth oherwydd
diffyg nifer y ceisiadau. Er y canlyniad,
chwaraeasom tag rygbi anhygoel yn llawn
brwdfrydedd dan arweiniad y capten
gogoneddus Eleanor Snowsill.
Chwaraeom enillwyr grŵp B, grŵp A
oeddem ni; Ynys Môn oedd ein
gwrthwynebwyr. Sgôr cyfforddus ydoedd o
52, a dechreuodd ein breuddwyd ddod yn
wir  roeddem trwyddo i’r rownd derfynol!
Tra rhedom allan o dwnnel y chwaraewyr yn
Stadiwm y Mileniwm, dyma’r tro cyntaf i ni
deimlo fel tîm rygbi go iawn  roedd y gêm
yma yn hollbwysig. Wrth i ni ganu'r anthem

Tîm TagRygbi Merched Plasmawr yn Stadiwm y Mileniwm

genedlaethol gwyddai pawb mai hwn oedd y
gêm a fyddai’n gwahaniaethu’r collwyr a’r
enillwyr. Roedd yr awyrgylch yn
anghredadwy wrth i ni aros am y chwiban.
Preseli oedd yn sefyll o’n blaen, ein
gwrthwynebwyr am y teitl. Dyma oedd y tîm
mwyaf profiadol i ni wynebu, yn llawn
cyflymder a gallu, efo ugain eiliad i fynd 43
oedd y sgôr, ac amddiffyn wnaethom hyd yr
eiliad olaf  roedd y gêm yn meddwl gormod
i bawb i’w cholli.
Pan ganodd y chwiban olaf, ni anghofiaf
byth y teimlad o hapusrwydd. Wrth i mi gael
yr anrhydedd o godi’r gwpan  fel capten y
tim, llifodd emosiwn drostaf, roedd pawb yn
wen o glust i glust wrth dderbyn eu medalau.
Llongyfarchiadau mawr i Marianne Dupuy,
isgapten ein tîm am ennill y wobr
uchelgeisiol o chwaraewraig y twrnament!
Hoffwn hefyd ddiolch yn fawr i Miss
Catrin Edwards, ein hyfforddwr. Heb ei
chymorth ac anogaeth hithau, ni fuasem wedi
gallu cyrraedd y freuddwyd o fod yn
Bencampwyr tagRygbi merched 2007!
Angharad Llewelyn, bl 9

Elinor Snowsill

Llwyddiannau Rygbi Merched
Llongyfarchiadau i Elinor Snowsill o
flwyddyn 13 a gafodd ei dewis i fod yn aelod
o dîm rygbi o dan 19 Cymru yn ddiweddar.
Mae eisoes wedi chwarae yn erbyn Unol
Daleithiau America ac fe enillwyd y gêm.
Hoffai’r adran Addysg Gorfforol ddymuno
pob hwyl iddi yn y maes rygbi yn y dyfodol,
a dymunwn pob llwyddiant iddi ym
Mhrifysgol Loughborough ym mis Medi.
Cinio Rygbi 2007
Cynhaliwyd Cinio rygbi diwedd tymor ym
mwyty Cinnamon Tree gyda gwledd o
India. Gwahoddwyd capteiniaid pob tîm o
flwyddyn saith hyd at unarddeg yn ogystal
â'r tîm cyntaf a chyn ddisgyblion. Cafwyd
noson hwyliog iawn a choronwyd y cyfan
gyda gwobrwyo tri chwaraewr arbennig yn
ystod y tymor: Chwaraewr y Chwaraewyr:
Luke Crocker, Chwaraewr mwyaf addawol:
Rhys Morgan a Chwaraewr y Tymor:
Geraint Nicholls.
EcoGyngor
Lansiwyd EcoGyngor newydd ym
Mhlasmawr o dan arweiniad Miss Rhian
Thomas gyda ethol 15 aelod o flwyddyn
saith. Byddant yn arwain gweithgareddau
amrywiol i wneud Plasmawr yn lle mwy
gwyrdd. Yn y llun hefyd gwelir Miss
Theresa Edwards a ddyfarnodd enillydd logo
yr Eco Gyngor, sef Mali Rees bl 7.

Pennaeth yr adran addysg Gorfforol,
Mr Sion Wyn Davies,
gyda Rhys, Geraint a Luke

EcoGyngor
Cyngerdd Eisteddfod yr Urdd
Nos Iau 24 Mai cynhaliwyd cyngerdd yn
cyflwyno cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd
2007. Pob hwyl i bob un disgybl sydd yn
rhan o’r eitemau hyn yn Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr!
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Cofio Mr Alcwyn Evans, Y Barri
Bu farw Alcwyn Evans, Coed y Ffald, Y
Wenfo ychydig cyn ei ben blwydd yn 90
oed. Cafwyd oedfa i gofio a diolch am ei
fywyd yn y Tabernacl, Y Barri ar y 9fed o
Fai. Arweiniwyd yr oedfa gan y gweinidog,
Y Parchg Casi M Jones, a chymerwyd rhan
gan ddau o’i gyn weinidogion, Y Parchg
Ddr. Eifion Powell, y Parchg BetiWyn
James a’i nai, y Parchg Guto Prys ap
Gwynfor. Cyflwynwyd teyrnged gan Euryn
Ogwen Williams a chanwyd emyn gan
Catherine Ayers. Eryl Wyn Rowlands oedd
wrth yr organ.
Am dros drigain mlynedd bu Alcwyn
Evans yn un o arweinwyr y gymdeithas yn y
Barri ac roedd yn allweddol yn hanes y dref
yn hanner olaf y ganrif ddiwethaf ac fel
diacon ac organydd am dros hanner canrif
gadawodd ei ôl yn drwm ar yr eglwys yn y
Barri.
Mae’r Parchedig Betiwyn James yn
cofio’n dda pan gyrhaeddodd hi yma’n
weinidog yn syth o’r coleg a chael
gwahoddiad i’r Board Room yn siop Dan
Evans. Alla hi ddim meddwl am alw Alcwyn
yn ddim ond Mr Evans, ond gan ei fod yn
cymryd ei gyfrifoldeb fel diacon o ddifrif
wrth ddangos parch a chefnogaeth i’r
gweinidog, fe allai hynny arwain ato’n ei
galw’n Miss Davies. Ar ei ffordd i rannu
cwpaned o de gyda diacon hynaf yr eglwys
mi glywodd rhywun yn y siop yn dweud “Is
Mr Alcwyn free?” A Mr Alcwyn oedd ef
iddi hi o hynny mlaen a Betiwyn fu hithau
iddo yntau.
Fel y bu ysbryd a dylanwad Alcwyn yn
ganolog i ddatblygiad yr eglwys, bu ei
arweiniad yn datblygu Siop Dan Evans yn
ganolog i fyd busnes yn y Barri. Roedd yn
rheolwr doeth a charedig oedd yn cael ei
barchu, nid oherwydd ei statws, ond am ei
fod ef yn parchu pawb arall.
Roedd Alcwyn yn ganolog i gychwyn
addysg Gymraeg yn y dref. Roedd yn
ysgogydd doeth a chynlluniwyd llawer ar
aelwyd Alcwyn a Llywela, lle roedd croeso
diderfyn i sicrhau’r ysgol Gymraeg gyntaf.
Erbyn hyn mae ysgol uwchradd a phedair
ysgol gynradd yn y dref yn dystiolaeth i
ewyllys a dyfal barhad Alcwyn a’i gyfeillion
yn y pumdegau. Bu Siop Dan Evans yn rhan
o’r antur hefyd, gan mai faniau Dan’s oedd
yn cludo’r plant i’r ysgol gyntaf honno!
Mae’n
anodd
mesur
maint
ei
gymwynasgarwch
i
unigolion
a
chymdeithasau gan mai rhywbeth preifat
iddo ef oedd hynny. Bu ei ymwneud â’r
YMCA,
Rotary,
Abbeyfield,
a
chyngherddau’r Neuadd Goffa, yn ogystal â
rhedeg y siop yn gyfraniad sylweddol i
fywyd dinesig y Barri a’r fro dros gyfnod hir.
Roedd yn hoff iawn o chwaraeon o bob
math ac yn chwarae hoci i Brifysgolion
Llundain pan oedd yn yr LSE ac i Gaerdydd
wedi dychwelyd i’r Barri. Enillodd wobrau
am chwarae tennis ac roedd yn gricedwr
arbennig ac yn dal i chwarae dros ei drigain
oed.
Ond y tîm pwysicaf oedd ei deulu. Roedd

ei frawd Gwynfor a’i chwaer Ceridwen ac
yntau yn blant y Barri ac yn blant y
Tabernacl. Roedd ei briodas i Llywela yn
bartneriaeth
ddelfrydol.
Roedd
hi’n
fyfyrwraig yn y coleg yn y Barri ac, fel y
myfyrwyr eraill, mi gafodd groeso am de ar
aelwyd Mr a Mrs Dan Evans. Ond ar ei
diwrnod olaf yn y coleg y mae hi’n cofio
cwrdd ag Alcwyn. Roedd hi’n aros am fws
gyda’i ffrind ac wedi penderfynu mai dyma’r
tro olaf y byddai hi’n gweld y Barri pan
ddaeth MG Coch i aros wrth eu hymyl, a’r
gyrrwr yn gwahodd y ddwy i noson lawen.
Dyna’r oed gyntaf. Yn Llundain y
digwyddodd yr oed nesaf. Roedd Llywela
yn dysgu yno ac Alcwyn yn astudio i fod yn
fargyfreithiwr. Doedd Alcwyn ddim wedi
anghofio’r ferch hardd ddaeth gydag e i’r
noson lawen ac fe drefnwyd oed arall. Fe
ddaeth Llywela’n ôl i’r Barri i briodi Alcwyn
a magodd y ddau chwech o blant.
Ond fe allai pethau fod wedi bod mor
wahanol.
Roedd yn un o ddisgyblion
disgleiriaf Ysgol Ramadeg y Bechgyn yn y
Barri ac yn 14eg oed roedd ef a’i ffrind,
David Mollen wedi penderfynu dilyn gyrfa
mewn meddygaeth. Ond canfuwyd fod TB
wedi datblygu yng ngwddf Alcwyn, a bu raid
iddo gael llawdriniaeth allai fod wedi
peryglu ei fywyd, heb sôn am ei lais.
Aeth Alcwyn i’r LSE i astudio Economeg
ond pan oedd y dynion oedd yn gweithio yn
siop Dan Evans yn gorfod mynd i Ryfel, bu
rhaid iddo ddychwelyd i’r Barri i redeg y
siop gyda’i dad. Dyna pryd y gwelwyd y
siop yn ehangu ac effaith ei bersonoliaeth ar
y dref a’r eglwys hon yn blodeuo.
Bu ei dadcu, y Parchedig Ben Evans, yn
weinidog yn y Tabernacl. Roedd ei dad, Dan
Evans, a dawn leisiol arbennig ac yn
arweinydd y gân yn y capel. Defnyddiodd
Alcwyn ei ddawn gerddorol fel organydd y
capel. Roedd yn gerddor naturiol, yn gallu
trosglwyddo’r hyn a glywai ei glust i
allweddi’r piano ac wedi dysgu ei hun i
chwarae a derbyn hyfforddiant ar yr organ.
Ar un achlysur arbennig ar ddiwedd y saith
degau daeth Morning Worship ar rwydwaith
ITV o gapel y Tabernacl. Y Parchedig
Gareth Watts oedd yn arwain yr oedfa.
Daeth yr oedfa i ben bum munud yn gynnar a
llanwodd Alcwyn y cyfan o’i glust a’i galon.
Derbyniodd y Parchedig Gareth Watts
gannoedd o lythyrau yn diolch am yr oedfa, a
phobl am gael copi o’r darn organ ar y
diwedd. Bu raid ateb y llythyrau drwy
ddatgan fod yr eglwys wedi ei bendithio ag
organydd arbennig iawn.
“Beth yw Byw? Cael neuadd fawr rhwng
cyfyng furiau”, meddai Waldo Williams. Mi
lanwodd Alcwyn y neuadd ac ehangu’r
muriau cyfyng.
Annog a chalonogi – a chyfaill
Dyrchafol fu inni,
Ni ddaw nos i’n neuadd ni
Na lanwodd a’i oleuni.
Euryn Ogwen Williams
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Marwolaethau
Cydymdeimlwn â
Delyth Evans yr Eglwys Newydd a’r teulu ar
golli ei thad David Wallace Thomas 88 oed
ar 28 Ebrill. Bu’r angladd yng Nghapel
Bethlehem Porthyrhyd ar 5 Mai.
Colli Gwyn Erfyl
Yn sydyn ond yn dawel yn Ysbyty Gwynedd
ar ôl gwaeledd byr bu farw Gwyn Erfyl y
pregethwr, y darlledwr a’r darlithydd ar 4
Mai. Bu am gyfnod yn weinidog ar Gapel
Cymraeg yr Annibynwyr yn Heol Hafren,
Treganna, a chofir am ei wraig Lisa Erfyl yn
sefydlu Côr Cerdd Dant yn y ddinas yn ystod
y cyfnod hwn. Bu’r angladd yng Nghapel
Pendre, Bangor ar 9 Mai ac yn dilyn yn
Amlosgfa Bangor. Cydymdeimlir â’i deulu
oll yn eu colled.
Cydymdeimlwn â
theulu y diweddar Enid Beecham yr Eglwys
Newydd a fu farw’n dawel yn Ysbyty’r
Brifysgol Caerdydd ar 6 Mai. Bu’r angladd
yn Amlosgfa’r Ddraenen ar 17 Mai. Roedd
Enid yn ferch i’r diweddar Barch E.
Gynolwyn Pugh a fu’n weinidog ar un adeg
ar y capeli Cymraeg yn Efrog Newydd a
Chicago ac enillodd y Fedal Ryddiaith yn
Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy yn
1958. Bu Enid yn genhades yn Yr India am
gyfnod cyn dod yn ôl i fyw yng Nghaerdydd.

Gwirfoddolwyr ar gyfer
Gorymdaith Genedlaethol
Gŵyl Dewi 2008
Diolch i chi am gyhoeddi'r llun o’r plant yn
canu ‘Cenwch y Clychau i Dewi’, ar
ddiwedd Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi 2007
yn rhifyn Ebrill 2007 o’r Dinesydd.
Dyma’r tro cyntaf yn hanes yr Orymdaith i
blant o Ysgolion Caerdydd fod yn bresennol
ac ’roedd dros 250 ohonynt yna. Hon oedd
yr Orymdaith fwyaf llwyddiannus hyd yn
hyn, gyda rhwng 1,500 a 2,000 o bobl yn
bresennol i ddathlu Dydd ein Nawdd Sant.
Mae’r Orymdaith yn tyfu mewn nerth a
rhifau bob blwyddyn ac mae’r Pwyllgor
gwreiddiol ddaeth at ei gilydd gyda hedyn o
syniad bedair blynedd yn ôl, nawr yn gorfod
dechrau edrych am fwy o gefnogaeth i helpu
gweinyddu’r achlysur. Oherwydd llwyddiant
y flwyddyn yma mae’r achlysur y flwyddyn
nesaf yn argoeli yn un llawer yn fwy ac fe
fydd angen mwy o wirfoddolwyr i sicrhau
llwyddiant yr Orymdaith.
Fe fydd angen pob math o bobl weithgar,
brwdfrydig arnom  pobl sydd â rhychwant
eang o brofiadau ac ysgiliau, e.e. dylunio
graffeg, cyfrifon a chyllid, cyhoeddusrwydd,
gweinyddu, a stiwardio.
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn
rhan o’r tîm sy’n trefnu’r digwyddiad
cyffrous a phwysig yma, a wnewch chi
gysylltu gydag unai Gwenno Dafydd neu
Gareth Westacott ar.....
gwennodafydd@hotmail.com neu
gareth@westacott.fsworld.co.uk
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CROESAIR Rhif 75 gan Rhian Williams

Llythyr at y Golygydd
Trist oedd darllen erthygl Michael Jones a’i
agwedd nawddoglyd at ymdrechion rhieni i
gael addysg Gymraeg haeddiannol i’w plant
yn ein prifddinas. Pam ymosod ar yr
ymgyrch ‘Nid Sardîns Ydym Ni’, ymgyrch
gymunedol gan rieni, llywodraethwyr,
pwyllgor rhieni a darpar rieni Ysgol
Gymraeg Treganna dros addysg trwy
gyfrwng y Gymraeg yn ein dalgylch? Nid
ydym yn gwrthwynebu sefydlu 4 dosbarth
cychwynnol. Yn wir, heb ein hanogaeth
barhaol ar i rieni beidio â chodi
gwrthwynebiad, fe fyddai rhai wedi
ymwrthod â’r syniad o sefydlu dosbarth
dechreuol yn Grangetown heb os nac oni bai.
Byddem yn dra diolchgar felly petai Michael
Jones yn cywiro’r camargraff hwn ac yn
peidio â’n sarhau wrth ohebwyr papurau
dyddiol Cymru.
Rydym yn ymgyrchu dros gael Ysgol sydd
ddim yn orlawn yn Nhreganna. Ysgol sydd â
neuadd yn lle coridor sy’n gweithredu fel
neuadd; Ysgol sydd â ffreutur yn lle bod
plant yn cael eu cinio mewn ystafell
ddosbarth sydd hefyd yn llyfrgell ac yn
ystafell gerdd; Ysgol sydd â digon o
ystafelloedd dosbarth fel nad oes yn rhaid
dysgu yn yr ystafell athrawon o dro i dro, a
defnyddio’r cwpwrdd storio i ddysgu plant
ag anghenion addysgol arbennig. Ysgol sydd
â digon o le i frodyr a chwiorydd y plant
sydd eisoes yn ei mynychu. Ymddiheurwn
wrth Michael os yw hyn yn ei wylltio ond
mae adroddiad Estyn ar ôl adroddiad Estyn
yn tanlinellu’r ffaith yn glir bod Cyngor Sir
Caerdydd yn methu plant Ysgol Gymraeg
Treganna. Mae’n gyfrifoldeb arnom fel
rhieni i beidio â gadael i’r sefyllfa hon
barhau.
Fe fydd rhieni yn gwneud eu
penderfyniadau yn ôl beth sydd orau i’w
plant. Dyna’u hunig gymhelliad. Wn i ddim
beth sy’n cymell Michael Jones i ledaenu
sïon anghynnes am ein hymgyrch ond
awgrymaf yn garedig iddo siarad gydag
ambell riant am yr hyn y maent yn deisyfu
gogyfer a’u plant, yn lle ceisio’u hannog i
dderbyn beth sydd wedi ei ordeinio ganddo
fe. A ydyw yn credu ei bod hi’n iawn fod
brodyr a chwiorydd yn cael eu rhannu a’u
hanfon i ysgolion gwahanol oherwydd
penderfyniad y cyngor. Dyma sy’n digwydd
i bedwar teulu yn Nhreganna eleni. Siawns ei
fod ef wedi bod ar flaen y gad i amddiffyn y
fath gam yn y gorffennol.
Trueni bod yr unigolyn hwn yn dewis lladd
ar ymgyrch gyfiawn i ymestyn addysg
Gymraeg i fwy o bobl. Trueni hefyd ei fod
yn annog rhieni pryderus i fod yn dawel, i
dderbyn cynigion tila ac i fod yn ddiolchgar
am unrhyw ysgol jac a rhacs sy’n cael ei
chynnig iddynt. Pam bod ambell Gymro yn
dân i gyd wrth sôn am herio awdurdod ond
yn ildio wrth gael addewid o ysgol sy’n
ddiffygiol ei hadnoddau? Awgrymaf fod
Michael yn siarad â dros gant o rieni yn
nwyrain y ddinas sydd yn anhapus iawn
gyda’r ysgol newydd y maent hwythau’n
cael ei chynnig. Efallai nad yw’n ystyried
bod barn rhieni sydd ddim yn siarad
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Ar Draws
1. A ellir crasu Dai yn annwyl? (8)
6. Cecru ar yn ail mewn creigfa (4)
8. Gwell creu un da ar berson neu bapur
(6)
9. Ai dadl sy’n creu cred? (6)
10. Ategu hun ac adar eraill (9)
13 Moldio pwti yn fychan (4)
14 Rhywbeth byr yn dymchwel yn ddwl (3)
16 ‘Glanha fi ag ___ , a mi a
lanheir’ (Salmau) (4)
17 Rhoi enw i lawr drwy ddadfeilio’r
croesfur o amgylch to’r tŷ. (9)
20. Corff nefol yn dawel troi dalen (6)
22. Archwiliad gŵr o L.A. efallai (6)
23. ‘Ynysig â’i thir ____  yn ir oll
Dan yr haul a’r awel (W.M.) (4)
24 A all gwerin greu’r lle hwn? (8)
I Lawr
2. Wele’r ___ mawr yn dysgu
Dyfnion bethau Duw. (W.N.W) (4)
3. Benyw bluog ar ben drws y buarth (4)
4. Ai didwyll rhoi pen neidr mewn
cymysgedd taffi du? (7)
Cymraeg yn bwysig, gan mai dim ond y
Cymry Cymraeg y mae’n eu cymell i gadw’n
dawel yn Y Dinesydd.
Hoffwn gredu bod ein hysgolion yn magu
Cymry hyderus er mwyn ymwared â’r
agwedd wasaidd uchod am byth. Wrth gwrs,
er mwyn cyflawni hynny rhaid inni godi llais
weithiau i alw am driniaeth gyfartal â’r
sector Saesneg. Trueni bod hynny’n gwylltio
ambell berson sydd fod yn gweithio ar ein
rhan.
Mae’r ymgyrch yn mynd o nerth i nerth a
bron i dair mil yn lleol wedi arwyddo’n
deiseb yn barod. Gall Michael Jones ymuno
yn y cynnwrf os yw e’n dymuno, yn lle
sarhau breuddwydion rhieni sydd â
buddsoddiad drudfawr mewn addysg
Gymraeg yn ein prifddinas  eu plant.
Morgan Hopkins

5. Call o drist yn Lloegr (3)
6. Yn ôl cad nid oes ysbrydoliaeth (8)
7. Galwa hon ryw ffordd arall (8)
11. Gogleddwr mewn hen glogyn yn rhoi
nerth i Popeye (8)
12. A yw lori Gwen yn eiddo’r bobl
gyffredin? (8)
15. Swynol yw ffrwyth cwmni recordio (7)
18. Ysu ar yn ail mewn croesair (4)
19 ‘Does destun ___ i’m cân
Ond cariad f’Arglwydd glân (J.B.) (4)
21. Ffarf 14 yn Lloegr (3)

Atebion Croesair Rhif 74
Ar draws: 8 Eliffant. 9 Brain. 10 Natur. 11
Amlenni. 12 Wig. 14 Dyn. 15 Caddug. 17
Grawn. 18 Cun. 19 Aur. 20 Clorian. 22
Annes. 24 Morio. 25 Anniddig.
I Lawr: 1 Cernyweg. 2 Cist. 3 Caeredin. 4
Atsain. 5 Ebol. 6 Mae noddfa. 7 Cnoi. 13
Glafoeri. 15 Cenfaint. 16 Gwresogi. 18
Cynnal. 20 Camp. 21 Ingol. 23 Nyddu.
Derbyniwyd 8 ymgais a 4 ohonynt yn hollol
gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Mel
Dunsford, Heol y Deri, Rhiwbeina. Cafwyd
yr atebion cywir eraill gan Margaret Jones,
Buddug Roberts a Menna Cravos.

Annwyl Olygydd
O'n i'n siomedig iawn i ddarllen ymosodiad
ar y Blaid Lafur ar dudalen flaen 'Y
Dinesydd'.
Dwi ddim yn credu mai dyma'r man na'r lle
i gael ymosodiad o'r fath. Newyddion am
siaradwyr Cymraeg Caerdydd dylai fod yn y
papur, nid sylwadau unochrog fel a rhai a
geir yn yr erthygl 'Drannoeth y Ffair'. Dwi'n
meddwl fod yr awdur yn haerllug i gymeryd
yn ganiatol fod pob un o ddarllenwyr 'Y
Dinesydd' yn rhannu ei farn un llygeidiog.
Neu a yw'r 'Dinesydd' ond yn croesawu
cefnogwyr y Cenedlaetholwyr yn unig fel
darllenwyr?
Ceri Williams
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Calendr y Dinesydd

www.mentercaerdydd.org
029 20565658
Cynlluniau Gofal Gwyliau’r Haf
Fe fydd tri Cynllun Gofal yn rhedeg yn ystod
gwyliau’r Haf yn Ysgol Treganna, Ysgol
Berllan Deg ac Ysgol Melin Gruffydd. Fe
fydd manylion pellach am gost a dyddiadau
yn rhifyn nesa’r Dinesydd.

Plant yn mwynhau un o’r sesiynau drama
yn Ffwrnais Awen.
(Mae Ffwrnais Awen yn brosiect
ar y cyd rhwng y Fenter a’r Urdd)
Cwis Cymraeg
Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y Fenter yn cael
ei gynnal Nos Sul, Mehefin y 24ain yn y
Mochyn Du am 8yh. £2 y person. Gareth
Roberts fydd y Cwisfeistr. Y cwis fydd yn
cloi gweithgarwch Tafwyl am eleni.

Cwrs Sbaeneg Byr
i Ddechreuwyr
Ydych chi’n bwriadu mynd ar wyliau i
Sbaen neu i Dde America yn yr haf ?
A fyddai diddordeb gennych i
ddysgu ychydig o’r iaith cyn mynd?
Cwrs Sbaeneg byr (6 wythnos) i’ch
paratoi chi cyn mynd ar eich gwyliau!
Fe fydd y cwrs yn dechrau Nos
Fawrth, Mehefin y 5ed yng
Nghanolfan Gymunedol Treganna.
Cost y cwrs yw £30

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: 0292064
6900.
Sadwrn, 16 Mehefin
Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd a’r
Cylch 2008 yng Ngerddi’r Castell am
12.30pm.
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
Gŵyl 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 Wlad Belg yn ymuno â thimoedd o
bob cwr o Gymru. Manylion pellach: 029
2056 3989 neu gwyl.ifan@ntlworld.com neu
www.gwylifan.org
Sadwrn, 7 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Stondin
yng Ngŵyl Rhiwbina.
Sul, 8 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cymanfa
Ganu yn Beulah, Rhiwbina am 8.00pm.
Arweinydd: Alun Guy. Organydd: Alun
Jones. Yng nghwmni Côr Aelwyd Hamdden
Caerdydd .
Iau, 12 Gorffennaf–Mawrth, 17
Gorffennaf
Cymdeithas Carnhuanawc. Gwibdaith Haf –
Dilyn llwybrau Carnhuanawc i Lydaw.
Arweinydd: Keith Bush. Manylion pellach:
Nans Couch (02920753625) neu Catherine
Jobbins (02920623275).

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
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Pwyllgor Apêl
Pontcanna, Treganna
a Pharc Fictoria
Mae nhw’n dweud bod amser yn hedfan wrth
i chi heneiddio. Wel, mae codi arian i’r
Steddfod yn sicr yn gwneud i amser hedfan
heibio.
Mae’n Pwyllgor yn cyfarfod yn rheolaidd
bob mis yn nhafarn y Duke of Clarence.
T r a f o d b r wd , t r e f n u g wa h a n o l
weithgareddau, ac yna cyn troi am adra –
trefnu dyddiad y cyfarfod nesa! Cyn troi
rownd, mae’n amser cyfarfod eto i drafod a
threfnu, trafod a threfnu! Mae’n anodd credu
fod bron i flwyddyn wedi pasio ers i ni
gyfarfod am y tro cyntaf i weld a oedd modd,
ac a oedd awydd ymysg y selogion i fynd ati
i weithio.
Yn sicr mae’r awydd a’r brwdfrydedd wedi
bod yn amlwg. Mae’r nosweithiau cwis
misol yn Nhafarn y Duke of Clarence a’r
Mochyn Du wedi mynd o nerth i nerth a
chriw deallus a gwybodus yn heidio i
gystadlu bob tro! Mae na athrylithwyr o gwis
feistri wedi’n rhoi ar waith – Keith Bach,
Gareth Roberts, Bowen a’i Bartner, Aled a
Glyn, Geraint. Diolch i bob un ohonoch am
ymestyn ein gwybodaeth, neu i arddangos
ein hanwybodaeth!
Yna nosweithiau gwych yng nghwmni
Dafydd Iwan a Huw Chiswell. Nosweithiau
yn sicr i’w cofio.
A rhaid peidio ag anghofio’r gloddesta yn
nhai bwyta Treganna – cael blas ar fwyd
India a China yng nghwmni criw hwyliog.
Ac mae digon o fwytai i droi i mewn iddynt
eto …..
Ac yn bwysicach na dim – mae hyn yn
gymdeithasol ac yn hwyl! Dewch i ymuno â
ni! Ac mae digon o bethau ar y gweill –
Noson Kareoke yn nhafarn y Robin Hood;
barbeciw yn y Mochyn Du; Ffair ym Mharc
Fictoria; arwerthiant; i enwi dim ond
ychydig.
Ond,  ac mae yna ‘ond’ ynghlwm â
phopeth!  mae angen help arnom ni. Os nad
oes awydd arnoch i fynychu digwyddiadau 
neu os nad oes rhywbeth at eich dant, mae
modd cyfrannu at yr achos trwy gyfamodi,
neu trwy roi rhodd ariannol. Mae modd
hefyd rhoi gwobr neu noddi digwyddiad er
cof am rywun arbennig. Mae ffurflenni
cyfamodi ar gael o Swyddfa’r Eisteddfod neu
trwy gysylltu â betsan@eisteddfod.org.uk .
Cofiwch mae pob dimau yn help!

Am ffurflen gais neu mwy o fanylion,
cysylltwch ag
angharad@mentercaerdydd.org
neu ffoniwch y swyddfa.

Tafwyl
Mehefin 1624, 2007

Llongyfarchiadau mawr i aelodau’r Clwb
Clocsio bu’n cystadlu yn yr Eisteddfod yng
Nghaerfyrddin. Er na gyrhaeddod y grwp y
llwyfan – fy berfformiodd pawb yn wych!
Diolch yn fawr i Leah ac i Rhian am
hyfforddi ac i Richard am gyfeilio.

Mae’r amserlen yn barod ac
wythnos brysur o’n blaen unwaith
eto eleni…Am fanylion llawn o’r
gweithgareddau gweler y daflen
amgaeedig – neu ewch i’r wefan
www.tafwyl.org

Y DINESYDD MEHEFIN 2007

16

ISSN 13627546

Aelwyd
y Waun Ddyfal
Sefydlwyd Aelwyd y Waun Ddyfal ym
mis Medi 2006 i fyfyrwyr Cymraeg sydd yn
astudio yng Nghaerdydd allu parhau i fod yn
aelodau o’r Urdd wedi iddynt ddod i Goleg
neu Brifysgol. Ein bwriad yw cyfarfod yn
gyson i gymdeithasu drwy gyfrwng y
Gymraeg. Erbyn hyn mae ganddom bron i
hanner cant o aelodau sydd yng ngholegau
Caerdydd a Prifysgol Caerdydd, ac yr ydym
yn barod i groesawu unrhyw un sydd am
ymuno â ni.
O fis Medi hyd y Nadolig bwriadwn
gyfarfod bob pythefnos gan gynnal
digwyddiadau llawn hwyl fel twmpath
dawns, gyrfa chwist, a chwis. Hefyd, mae
cynllun ar y gweill i gynnal digwyddiad a
fydd yn arddangos y cyfoeth o dalent sydd
ganddom yma yn yr aelwyd. Wedi gwyliau’r
Nadolig byddwn yn dechrau paratoi ar gyfer
Eisteddfod Sir yr Urdd, sydd fel arfer yng
nghanol mis Mawrth, ac yna, yn dilyn
llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir, paratoi ar
gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
Eleni cawsom gryn lwyddiant yn yr
Eisteddfod Sir a bydd pob un o’n
cystadlaethau yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod
Genedlaethol; unawdau offerynnol, lleisiol a
dawnsio gwerin, partïon bechgyn, merched, a
cherdd dant, yn ogystal â’r corau. Cofiwch
edrych amdanom ni!

Mae croeso i unrhyw un sydd am hwyl a
chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg
ddod i’r Aelwyd. Nid oes lleoliad parhaol
gan yr Aelwyd ar hyn o bryd ond yr ydym yn
gobeithio gallu dod o hyd i leoliad addas i

Cyngerddau
Cyngerdd Côr Philharmonic Caerdydd
Cynhaliwyd y cyngerdd yn Neuadd
Gyngerdd Prifysgol Caerdydd ar 28 Ebrill.
Prif waith y noson oedd yr Offeren Hummel
yn B Fflat Fwyaf a chafwyd canu graenus
gan y côr dan arweiniad Alun Guy.
Cyfeilyddion y noson oedd Robert Nicholls
ar yr organ a David Martyn Jones a Lowri
Evans wrth y ddau biano. Hefyd cafwyd
datganiad ar y soddgrwth gan Marged Jones,
cyn ddisgybl yn Ysgol Glantaf.

ASIANTIAETH ARCHWILEDIG LLWYDDIANUS CYNTAF CYMRU
Mae Bay Resourcing yn un o brif wasanaethau proffesiynol a
chynorthwyol Cymru, gan ddarparu athrawon cyflenwi byr a hir dymor i
ysgolion trwy Dde Cymru.
Wrth ganolbwyntio ar anghenion staffio unigol pob ysgol, rydym wedi
ennill ein plwy trwy ddarparu gwasanaethau cyflenwi o’r radd uchaf.
Darparwn hyfforddiant CPD i’n holl staff cyflenwi cofrestredig yn ein
hystafelloedd hyfforddi yn Heol Y Gadeirlan. Mae hyn yn sicrhau bod
ein staff cyflenwi yn hyddysg o’r datblygiadau diweddaraf ym myd
addysg ac yn gymwys i ddarparu gofal effeithiol i’n clientiaid.
Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos ac yn darparu gwasanaeth pedair
awr ar hugain. Gallwn fodloni anghenion eich ysgol ar bob achlysur
gyda’n personel canlynol:

·
·
·
·
·
·

gwrdd yn ardal Cathays cyn mis Medi nesaf.
Am fwy o fanylion, neu os ydych am
ymuno â ni, cysylltwch ar
yr_aelwyd@hotmail.co.uk
neu ffoniwch
Huw Morgan Jones 07828187605.

Athrawon Cynradd – Y Blynyddoedd Cynnar , CA1 a CA2
Gwarchodwyr ANG
· Cynorthwywyr Dosbarth
Athrawon AAA
· Goruchwylwyr Arholiadau
Athrawon Uwchradd
· Technegwyr Labordai
Goruchwylwyr Cynnal
· Cynorthwywyr TG
Cynorthwywyr Dysgu
· Staff Gweinyddol

Mae Bay Resourcing wedi ei gofrestru gyda’r CRB ac yn cynnal profion
cyngyflogaeth sy’n unol â gofynion Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r
Marc Ansawdd.
Bay Resourcing, 2 Cathedral Road, Cardiff CF11 9LJ
T: 02920 309700 F: 02920 667727
www.bayresourcing.com
info@bayresourcing.com

Cyngerdd campus
Cynhaliwyd cyngerdd campus gan Gôr y
Bont, Pontypridd dan nawdd Cymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina yng Nghapel Bethel ar
nos Lun 21 Mai. Cafwyd canu graenus dan
arweiniad Delyth Caffrey. Y cyfeilyddion
oedd Catrin Evans a Gavin Ashcroft. Aeth
elw’r noson tuag at ymchwil rhag cancr ac
Apêl Rhiwbeina/Llanisien Eisteddfod
Caerdydd 2008.

