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Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd

Merched y Ddawns Flodau
Er gwaetha’r tywydd gwl yb fe
gynhali wyd Ser em oni Cyh oeddi
Eisteddfod Caerdydd a’r Cylch ar
Fehefin, 16eg a medrwn nawr ddweud
yn swyddogol gyda balchder bod yr
Eisteddfod Genedlaethol yn dychwelyd
i’r Brifddinas yn 2008.
Bu’n rhaid newid y trefniadau
gwreiddiol o orymdeithio drwy’r
brifddinas a chynnal y Seremoni yng
nghylch yr Orsedd oherwydd y
cawodydd trwm ac felly cynhaliwyd y
seremoni ar gampws Athrofa Caerdydd
yng Nghyncoed.
Roedd dros 500 o bobl yn y
gynulleidfa i wylio’r cyhoeddi yn
cynnwys cynrychiolwyr o wahanol
fudiadau a sefydliadau'r ardal.
Yn ystod y Seremoni cyflwynwyd
copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r
Archdderwydd ‘Selwyn Iolen’ gan
Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Huw
Llewelyn Davies.

Huw Llywelyn Davies, Cadeirydd y
Pwyllgor Gwaith, yn cyflwyno’r
Rhestr Testunau i’r Archdderwydd

Dywedodd Huw: “Ffrwyth llafur
cannoedd o wirfoddolwyr sydd wedi bod
yn cynorthwyo ar gwahanol Is
Bwyllgorau yw’r Rhestr Testunau a
mawr obeithiaf y bydd y cystadlaethau’n
plesio a bydd cannoedd yn cystadlu'r
flwyddyn nesaf.”
Un o uchafbwyntiau’r seremoni oedd
perfformiad gan ferched y ddawns
flodau oedd yn cynnwys merched o
ysgolion: Creigiau, Pwll Coch,Melin
Gruffydd, Y Wern, Mynydd Bychan,
Coed y Gof, Berllan Deg a Mynydd
Bychan. Cyflwynwyd y Flodeuged i’r
Archdderwydd gan Gwenllian Wyn o’r
Eglwys Newydd a’r Corn Hirlas gan
Lusa Glyn o Bontcanna.
Yn ystod ei anerchiad mynegodd yr
Archdderwydd ei syndod mai teirgwaith
yn unig y bu’r Eisteddfod Genedlaethol
yng Nghaerdydd yn ystod y ganrif
ddiwethaf:
“Mawr obeithiaf y daw hi yma yn
amlach yn y dyfodol oherwydd fe
ddylem fel cenedl ymgynnull yn ein
prifddinas yn amlach na theirgwaith
mewn canrif”.
Tynnwyd sylw ganddo hefyd at y twf
yn y Gymraeg yn y Brifddinas ers
ymweliad olaf yr Eisteddfod yma yn
1978 a nododd:
“ Oherwydd y brwdfrydedd sydd ymysg
y Cymry ifanc sy wedi setlo yma yng
Nghaerdydd, mae gennych chi sylfaen
gadarn i sicrhau prifwyl lwyddiannus y
flwyddyn nesaf.”

Rhif 320

Trydedd Ysgol
Gyfun Gymraeg
Mae gweithgor sy’n paratoi cynlluniau
newydd ar gyfer ysgolion Caerdydd
wedi argymell sefydlu ysgol gyfun
Gymraeg newydd ar safle Ysgol Teilo
Sant yng Nghyncoed. Bydd yr ysgol
newydd yn agor ym Medi 2009 ac yn
gwasanaethu ochr ddwyreiniol y ddinas.
Mae’r galw am addysg Gymraeg yn
cynyddu a chroesawyd y newyddion
gan gynrychiolwyr Rhieni Dros Addysg
Gymraeg.
Yn y sector cynradd mae cynlluniau i
ehangu Ysgol y Wern gan ddefnyddio
adeiladau Ysgol Cefn Onn fydd yn cau.
Hefyd bydd Ysgol Melin Gruffydd yn
ehangu i adeiladau Ysgol Eglwys Wen
fydd yn symud i safle newydd. Mae
angen difrifol am ysgol fwy yn yr
Eglwys Newydd ac mae’r rhieni wedi
ffurfio ‘Llais ein Plant’  grŵp
gweithredu i sicrhau gwell darpariaeth.
Yn anffodus nid yw’r argymhellion yn
cynnig ateb i’r sefyllfa yn Ysgol
Treganna er bod rhieni sydd am gael
addysg Gymraeg i’w plant wedi bod yn
dadlau eu hachos a phrotestio yn
Neuadd y Sir.

Llwyddiant Tafwyl

Daeth Glyn Wise i agor gŵyl Tafwyl
Menter Caerdydd ym mis Mehefin.
Cafwyd wythnos llawn
gweithgareddau, o chwaraeon i
wyddoniaeth, o hel atgofion byw yn y
ddinas i carioci.
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Pencampwyr Diogelwch y Ffordd De
Cymru
Ar ddechrau mis Mehefin llwyddodd tîm
Diogelwch y Ffordd y Wern ennill
rownd derfynol y Sir. Aethant ymlaen
wedyn i gynrychioli holl ysgolion
Caerdydd yn Ne Cymru lle y cawsant eu
coroni'n haeddiannol yn bencampwyr
De Cymru. Llongyfarchiadau mawr i
Siân Jones, Sioned Press, Jack Maclean,
Anna Howells a Dafydd Jones.
Llwyddiant Ysgol y Wern yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Llongyfarchiadau i Dafydd Phillips (Bl
6) a ddaeth yn ail yn yr Unawd Pres dan
12 oed ac i Hannah Copner (Bl 6 ) a
ddaeth yn drydydd yn y Gystadleuaeth
Creu Gwefan. Da iawn chi'ch dau.
Profodd ein tîm dawnsio disgo
lwyddiant ysgubol wrth iddynt gyrraedd
y brig a chipio'r wobr gyntaf yn y
Gystadleuaeth Dawnsio Disgo. Fe
wnaeth pob aelod o'r tîm fwynhau'r
profiad o gael dawnsio ar lwyfan y
Genedlaethol. Aelodau'r tîm buddugol
oedd Jordan Shelley, Miriam Plassmann,
Sophie Beckett, Lauren Dods, Lowri
Williams, Francesca Richards, Megan
Beckett, Zoe Huxford, Anna Howells,
Sara Lewis, Rebeccah Williams, Nia
Williams, Elan ParryLowther, Holly
Wall a Gwen Baynham.
Cystadleuaeth Gelf
Fe wnaeth yr ysgol gystadlu yng
Ngh yst a dl eua et h Gel f W yt h n os
Ffoaduriaid Cymru. Derbyniodd yr
ysgol newyddion da iawn yn ddiweddar
fod Caitlin Ward (Bl 5) wedi dod yn ail
dros Gymru yn y gystadleuaeth hon. Fe
fydd hi nawr yn derbyn £25 o wobr
mewn seremoni arbennig yn y
Cynulliad. Da iawn Caitlin.
Bwyta'n Iach
Mae disgyblion Blwyddyn 3 yn
ymwybodol iawn o bwysigrwydd
bwyta'n iach. Fel rhan o gystadleuaeth a
drefnwyd gan Sainsbury's fe fuodd y
plant yn coginio pryd o fwyd iachus ar
gyfer amser cinio yn yr ysgol. Cafwyd
amrywiaeth o syniadau diddorol iawn

Pencampwyr Diogelwch y Ffordd
am ryseitiau. Da iawn chi gyd.
Derbyniodd yr ysgol newyddion da sef
fod Alex Miller (BI 3) wedi cael ei
dewis o blith disgyblion ysgolion eraill
ym Mhrydain i fynd i Lundain i gwrdd
â'r cogydd enwog Jamie Oliver! Fe fydd
Alex yn derbyn £100 i'r ysgol.

Newyddion
Bardd Plant Cymru
Llongyfarchiadau i Caryl Parry Jones, y
Bontfaen, ar ei phenodiad fel Bardd
Plant Cymru am y flwyddyn 2007/8.
Mae hi’n olynu Gwyneth Glyn.
Gŵr gynt o Gaerdydd yn Faer
Caerfyrddin
Aled Williams, 31 oed yn fab i Gareth a
Ros Williams, Parc y Rhath ydy Maer
presennol tre Caerfyrddin. Mae o’n gyn
ddisgybl o Ysgol Gyfun Glantaf ac yn
Bennaeth Adran y Gymraeg yn Ysgol
Gyfun Gymraeg y Strade yn Llanelli.
Hyfforddwr
Llongyfarchiadau i Melfyn Hopkins,
Ysgol Lansdowne, Treganna, ar gael ei
enwi yn Hyfforddwr Pêldroed y
flwyddyn, ysgolion Caerdydd, mewn
noson wobrwyo Ymddiriedolaeth
Cymdeithas Pêldroed Cymru, yn
neuadd y Sir ym mis Mehefin.
Llongyfarchiadau i
Lyn Osborne, Ystum Taf a Gabalfa ar
ddathlu ei phenblwydd yn 93 oed ar
Fehefin 19eg.
Yr Orsedd
Llongyfarchiadau i’r canlynol ar
dderbyn anrhydedd yr Orsedd:
Dr Hefin Jones, Uwch ddarlithydd
mewn Ecoleg ac un o wyddonwyr
disgleiriaf Cymru.
Rhiannon Lloyd, Prifathrawes Ysgol
Glantaf a roes oes o wasanaeth i Addysg
Gymraeg.
Carys Tudor Williams, athrawes ddrama
a Chadeirydd Panel Drama’r Eisteddfod
Genedlaethol.
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Priodas

Ann Williams a Siân Evans
Eleni bydd diwedd tymor yr Haf yn
gymysgwch o dristwch a llawenydd. Yr
elfen drist fydd ffarwelio â’n pennaeth
Ann Williams wrth iddi ymddeol o’i
swydd ar ôl deng mlynedd hapus o
arwain a gofalu am yr ysgol. Dymunwn
bob hapusrwydd iddi hi a’i gŵr, Wyn.
Ni fyddant yn segur, rhwng hedfan i
wledydd poeth i dorheulo, gwylio
gêmau rygbi a gweithio’n galed yn y
rhandir.
Fel arwydd o’n diolchgarwch i Ann fe
drefnodd staff yr ysgol daith gyfrinachol
iddi ar ddydd Sadwrn braf ym mis
Mehefin. Addurnwyd bws tîm rygbi
Cymru â lluniau ohoni o’i phlentyndod
hyd y presennol ac fe aethom oll ar daith
“Dyma dy Fywyd”!
A r os fa n g yn t a ’ r d a i t h oe d d
Blaenclydach yn y Rhondda. Wedi i ni
basio ysbyty Llwynypia lle ganwyd ein
pennaeth, aethom i fyny’r cwm, drwy
Dreorci ac yna oedi yn yr Ynyswen, yr
ysgol lle addysgwyd ein pennaeth pan
yn ifanc. Tu allan i’r ysgol adroddwyd
rhan o’r gerdd ‘Rhyfeddodau’ gan
Rhydwen Williams, darn o farddoniaeth
a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer
cynddisgyblion ysgol Ynyswen.
Ar y ffordd yn ôl i’r brifddinas
treuliasom gyfnod byr yng ngwesty’r

Quality. Cawsom goffi a chafwyd cyfle i
wylio DVD o staff yr ysgol yn adrodd
eu hat gofi on a’u negeseuon o
ddymuniadau gorau i’n pennaeth. Rhaid
diolch i Thomas Edwards, cynddisgybl
o’r ysgol am greu y DVD.
Daeth y daith i’w therfyn ym Mae
Caerdydd gyda phryd o fwyd arbennig o
flasus. Diwrnod bythgofiadwy! Diolch i
bawb a fu’n ymwneud â’r trefnu!
Ond pam y llawenydd ar ddiwedd y
tymor? Mae staff yr ysgol yn hapus iawn
i gyhoeddi olynydd teilwng i’n
pennaeth, sef dirprwy presennol yr
ysgol, Siân Evans. Edrychwn ymlaen,
fel ysgol, i weithio o dan arweiniad
medrus a chydwybodol Siân. Braint
hefyd yw cyhoeddi mai Mai Giles,
athrawes y meithrin a fydd yn derbyn y
cyfrifoldeb o lenwi swydd y dirprwy, un
arall o staff gweithgar ein hysgol.
Dymuniadau gorau i’r ddwy ohonynt.
wrth iddynt gydweithio i adeiladu ar y
sylfeini cadarn a osodwyd eisoes.
Ar y 13eg o Orffennaf cynhelir
Twmpath a bwffe yng nghlwb
cymdeithasu Ysbyty’r Mynydd Bychan
fel rhan o ddathliadau ymddeol Ann
Williams. Mae tocynnau ar werth drwy
law Mrs. Sarah Jones 029 20610499.
Croeso cynnes i bawb!

Yng Nghapel Bethlehem, Gwaelod y
Garth (ger Caerdydd), yn ddiweddar
priododd Sara Evans a Rhodri Gibson.
Mae Sara o Radur, Caerdydd, a Rhodri
o Benmynydd, Ynys Mon.

Codwch eich llais am
glefyd y siwgr
Ydych chi'n frwd am sicrhau bod pobl
yn gwybod mwy am glefyd y siwgr?
Os felly, mae Diabetes UK am eich
gwahodd chi i ddiwrnod o hyfforddiant
Siarad Cyhoeddus, i'ch helpu chi i
ddysgu mwy am siarad am faterion yn
ym wn eud â 'r cyfl wr . Bydd yr
hyfforddiant yn cyflwyno syniadau a
d eu n yd d i a u n ew yd d i h ybu
ymwybyddiaeth am y clefyd trwy siarad
â chymdeithasau a chyfarfodydd lleol.
Ar gyfer pobl sydd eisoes yn gwybod
rhywfaint am glefyd y siwgr y mae'r
hyfforddiant Does dim ffi i'w thalu am
yr hyfforddiant. Caiff ei gynnal Ddydd
Sadwrn 1 Medi yn swyddfeydd Diabetes
UK yng nghanol Caerdydd. Bydd yn
para o 10am tan 3.30pm.
I gael gwybod mwy, neu i gadw lle,
cysylltwch â Diabetes UK Cymru ar 029
2066 8276 neu ebosti wch
wales@diabetes.org.uk

CYFARFOD CYFFREDINOL
BLYNYDDOL Y DINESYDD
2007
Capel Bethel, Maes y Deri,
Rhiwbeina, Caerdydd
Nos Lun 10 Medi 2007 am 7 pm
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Gŵyl Heddwch
Caerdydd a’r Fro
2007

Llwyddiannau Glantaf
yn Eisteddfod yr Urdd

Daeth llwyddiant ysgubol i Ysgol
Glantaf eleni wrth ennill nifer fawr o
gystadlaethau Gŵyl Heddwch Caerdydd
a'r Fro. Thema eleni oedd "Dieithriaid"
ac ymatebodd y disgyblion trwy
ysgrifennu yn greadigol  cerddi,
traethodau neu script drama. Hefyd,
creodd un grŵp o ferched, ddawns.
Dyma waith buddugol categori 16  17
gan Siôn Davies Blwyddyn 12.
DIEITHRIAID
'So I take it you're from Wales?': ymateb
yr hen fenyw i sŵn y cytseiniaid
estron. Cymhlethdod yr Iaith, dihareb
a chymhariaeth  cysur i'm hynafiaid.
Y geiriau'n troi ei hymennydd haearn
fel hen gloc wedi'i guddio gan lwch
Oesol, a'i llygaid main yn llawn rhagfarn
a dirmyg  yn olwg o eiddilwch.
Rhaid teimlo trueni dros rai fel hi,
Estron hil ag amgyffred ffug pob ffŵl,
Cenedl ddiarth yn llifo trwyddi
yn ddarnau man, yn unig ac yn bwl.
Mae 'na lawer gan y Sais i'w gofio,
Mae'r Cymro'n fyw, nid dieithryn
mohono.
Siôn Davies, Glantaf
Cynhaliwyd noson wobrwyo nôl ym
mis Mawrth yn y Ganolfan Ddinesig yn
y Bari a derbyniodd yr enillwyr
tystysgrif a gwobr oddi wrth Faer y Fro.
Dyma restr o enillwyr Glantaf:
Oedran 11 – 12: Saesneg  2il Richard
Thomas, 3ydd Rebecca Jenkins;
Cymraeg  1af Lisa Medi Jones, 2il
Bethan A. Scorey, 3ydd Bethan Tanner.
Oedran 13: Saesneg – 1af Jamie Walker.
Oedran 16  17: Cymraeg  1af Siôn
Davies, 2il Carys Lloyd, 3ydd  Tom
Edwards.
Gwobr Ddrama: 1af James Huntley,
Connor Harris, Nat Pearce, Matthias
Smith.
Gwobr Ddawns: 2il Chantia Broodie,
Tanya James, Siobhan Jenkins, Chelise
Bruno, Sam McLean.

Côr Merched

Dewi Preece

Profiad i'w gofio oedd Eisteddfod
Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Sir
Gâr 2007. Disgyblion o bob ardal o
Gymru yn cystadlu mewn amryw o
gystadlaethau er mwyn ennill clod i'w
hysgolion, a chyffro'r maes yn
meddiannu'r plant iau, a hyd yn oed rhai
o'r athrawon parchus.
Eisteddfod lwyddiannus oedd yr
Eisteddfod i Lantaf eleni. Roedd
misoedd o ymarfer, a'r paratoadau wedi
bod yn brofiad trwm. Roedd pob un
aelod o bob un parti, côr ac ensemble yn
barod i arddangos ffrwyth ein gwaith
caled.
Enillwyd 5 gwobr gyntaf gyda'r Côr
SATB,Bl.13 ac iau, Côr Merched SA Bl.

Tîm Gŵyl Heddwch

13 ac iau, Unawd Pres Bl. 79, Dewi
Preece, Ensemble Offerynnol Bl. 79 a'r
Unawd linynnol Bl. 1013, Marged
Jones.
Ail oedd y Côr bechgyn TB eleni, yn
ogystal â'r ddeuawd offerynnol Bl.13 ac
Iau, Sebastian Pennar a Marged Jones.
Cawsom lwyddiant ychwanegol gyda'r
Pedwarawd Cerdd Dant Bl.1013,
Marged, Mair, Gwenllian a Bethan, yr
unawd Piano, Bl.79, Alice Walsh a'r
Unawd Pres bl. 1013, Daniel Phillips
wrth i'r cystadleuwyr gipio'r drydedd
wobr.
Roedd yn fraint i mi i fod yn aelod o
un o ysgolion buddugol yr Eisteddfod
eleni, ac yn fraint bellach i mi fod wedi
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BRIGYN IR
Caerdydd

a’r

Cylch

Anerchiad barddol a gyflwynwyd,
Sadwrn 16 Mehefin 2007,
yng Ngŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol
Cymru Caerdydd a’r Cylch, 29 Awst 2008.
A welwch chi’r coedwigwr a’i fwyell finiog, fawr,
Yn torri’r canghennau yn llwythi i’r llawr,
Nes llenwi’r goedwig dywyll, oer,
Â golau haul a gwawl y lloer?
Felly ym Mro Morgannwg, gwelaf y golau gwyn,
Cofiaf y brwd arloeswyr fu’n troedio’r parthau hyn.
Nid castell mwy wedi’r frwydr hir,
Ond tarian yr Iaith sy’n gwarchod tir.

Marged Jones
ennill yr ail wobr yn y gystadleuaeth
ysgrifennu Drama fer. Yn ffodus i mi,
cefais y cyfle o berfformio ar lwyfan yr
Eisteddfod yn y Côr bechgyn, a'r Côr
SATB, o dan arweiniad Mrs. Delyth
Medi Lloyd. Uchafbwynt yr Eisteddfod i
mi oedd clywed canlyniad y Côr, un o
brif gystadlaethau'r Eisteddfod ar gyfer
ysgolion, ac felly'r fraint fwyaf i'w
hennill. Roedd y dathlu'n gofiadwy
iawn, ac roedd gwên lydan ar wynebau
pawb a oedd yn bresennol. Roedd y wên
yn amlwg ar wynebau'r disgyblion wrth
iddynt deithio nôl i Gaerdydd, a
balchder yn amlwg ar wynebau'r
athrawon.
Siôn Davies, bl.12
Graddio
Braf iawn oedd clywed am lwyddiant
cynddisgybl yn ei gwrs prifysgol.
Llongyfarchiadau gwresog i Luke
Pearce ar ennill gradd dosbarth cyntaf
mewn Gwyddorau Cymdeithasol a
Gwleidyddol yng Nghaergrawnt eleni.

Dylan Jones

Fe af i’r Bae at ddawns y lli,
Ond plant sydd yn dawnsio yng Nhylch Ti a Fi.
I Bentrebaen y rhoddaf dro,
A hyfryd yw’r gân yng Nghoed y Go’.

Nwyddau
Mae nwyddau Eisteddfod Caerdydd
a’r Cylch bellach wedi cyrraedd y
swyddfa ac yn cynnwys :
Crysau Polo, Crysau T i blant, beiros
a Sticeri Ceir. Am sticer ceir rhad ac
am ddim cysylltwch â’r swyddfa.
Eisteddfod Genedlaethol Sir y
Fflint a’r Cyffiniau – Awst 411
Mi fydd gennym Stondin ar y maes
yn Sir y Fflint eleni yn hyrwyddo
Eisteddfod Caerdydd. Os gallwch chi
gynorthwyo drwy helpu ar y stondin
am fore neu brynhawn yn ystod yr
Eisteddfod mi fyddwn yn ddiolchgar
iawn i glywed. Cysylltwch â Sioned
yn Swyddfa’r Eisteddfod ar 02920
763 777.
Am fanylion pellach, cysyllter â:
Sioned Edwards 029 2076 3777,
07816 902 721 neu
sioned@eisteddfod.org.uk

Gwasanaeth adeiladu
a dylunio gerddi.

Yn y Berllan Deg, Silwli, Pen Cae,
Glantaf a Phlasmawr, yno y mae
Y diwyd rai o ddydd i ddydd
Yn meithrin y gwreiddiau yn Ninas Caerdydd.
Mi rodiaf lannau Elái, af i Sain Ffagan draw,
Caf weld y myrdd drysorau dan ofal diogel law;
A ddoe ysblennydd ein treftad
Yn ysbrydoli heddiw’n gwlad.
Mi glywaf gorau’n canu, gwelaf addoli Duw,
Mae eto ffyddloniaid yn cadw’r fflam yn fyw.
Dros iaith a diwylliant, er pob gaeaf blin,
Mae rhywrai’n dal ati, beth bynnag fo’r hin.

A heddiw’n y Ddinas mae’n ddiwrnod o haf,
Ninnau’n cydddathlu o gylch Afon Taf.
Mae utgorn a thelyn yn cyhoeddi i’r byd:
I ŵyl y gwyliau dewch oll ynghyd.
Mae dawns a chân, celfyddyd a llên,
Eto yn wrtaith i’n treftadaeth hen;
Mae eto arloesi a thrin y tir,
Ac ar hen bren mae brigyn ir.
Robin Gwyndaf

Ffôn cartref : 20512567
Symudol : 07890134514

Gwern Evans, Cai Hayes,
Mia Pegrum a Nanon Evans

Gwenllian Wyn a Lusa Glyn
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Cynlluniau Gofal
Gwyliau’r Haf

Ysgol Coed y Gof yn perfformio gyda Heather Jones
fel rhan o Gynllun Gwerin Menter Caerdydd

Fe fydd Cynlluniau Gofal y Fenter
yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau’r
Haf ar y dyddiadau isod:
Ysgol Treganna
ac Ysgol Berllan Deg
Dydd Mawrth, Gorffennaf 24
– Dydd Gwener, Awst 17

Malarciaid  Enillwyr Rygbi ‘Touch’

Ysgol Melin Gruffydd
Dydd Mawrth, Gorffennaf 24
– Dydd Gwener, Awst 10

Croeso i blant mewn
ysgolion Cymraeg o ddosbarth
derbyn hyd at flwyddyn 6.
Cost dyddiol o £18/£16 y plentyn.
Dyddiad cau cofrestru :
Dydd Llun, Gorffennaf 16
Mae lle i nifer cyfyngedig o blant,
felly cofrestrwch yn gynnar Mae’r
ffurflen ar gael ar ein gwefan –
www.mentercaerdydd.org
Ffôn: 029 20 56 56 58 neu ebost
rachaelevans@mentercaerdydd.org

Ribidires yn perfformio yn ystod Ffair
Tafwyl yn y Mochyn Du!

LOCO Tîm Buddugol
Cystadleuaeth 5 Bob Ochr yr Ŵyl

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

Beti George fu’n holi Owen Powell, Lisabeth Miles, Alun Guy, Sioned James,
Geraint Jarman ac Elin Tudur yn noson ‘Byw yn y Ddinas’

Yma o Hyd!
Noson Karaoke
Dwyieithog yn y
Robin Hood
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Llwyddiant Ysgubol i Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd, Sir Gâr

Ellen Williams
Cystadlodd nifer fawr o ddisgyblion
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg mewn 17
c y s t a d l e u a e t h yn E i s t e d d f o d
Gen edla eth ol yr Ur dd el eni a
gynhaliwyd ar Faes y Sioe yn Sir Gâr!
Gwelwyd y disgyblion ym mhob math o
gystadlaethau, o ddawnsio gwerin i
unawdau gwerin, ac o gyflwniadau
dramatig i unawdau telyn. Llwyddodd y
disgyblion i gyrraedd llwyfan y pafiliwn
chwech gwaith yn ystod wythnos yr
Eisteddfod. Cipiodd Megan Morris o
flwyddyn 9 yr ail wobr yn yr Unawd
Telyn i flynyddoedd 7 i 9, tra bu Prif
Swyddog Miriam Isaac a Clayton Reid o
flwyddyn 13 yn llwyddiannus yng
nghystadleuaeth yr ymgom i flwyddyn
1013. Ennillodd Ellen Williams,
disgybl o flwyddyn 11, yr ail wobr yn yr
unawd merched i flwyddyn 1013 a’r
drydedd wobr yn yr unawd alaw werin i
flwyddyn 1013. Ennillodd Ellen
Ysgoloriaeth Mrs Olwen Phillips a
rhodd Capel Cymraeg Melbourne,
Awstralia am yr Unawdwr Mwyaf
Addawol rhwng 15 a 19 oed. Er na
chafodd nifer o ddisgyblion gyfle i
berfformio ar lwyfan y pafiliwn, nid yw
hwn yn adlewyrchiad ar eu hymroddiad
a’u llafur dros y misoedd diwethaf, o
dan yr Adran Ddrama a’r Adran Gerdd.
Roedd hi’n bleser gweld y disgyblion yn
perfformio ar lwyfan cenedlaethol ac
rydym yn falch iawn ohonynt.
Athletwraig Eithriadol!
Daeth gwobr go arbennig gerbron
Martha Clarke o flwyddyn 13 yn
ddiweddar pan gafodd ei chyflwyno â
theitl Athletwraig Eithriadol am ei
chyfraniad i faes traws gwlad. Mae
Martha wedi hyfforddi’n galed ers
blynyddoedd ac yn haeddu pob clod am
fod yn un o’r goreuon yn y wlad yn y
maes hwn. Bydd Martha ac un o’i
chyfoedion o Fl 13, Bethan Sullivan yn
cyn r ych ioli C ymr u yn y
pencampwriaethau cenedlaethol cyn hir.

Mae gan Ysgol y Fro
bencampwraig arall i’w
henw, gydag Elinor Lewis
wedi ennill Pencampwraig
Gymnasteg Prydain yn
ddiweddar! A phe bai hynny
ddim yn ddigon, mae Elinor
newydd ddod yn gyntaf yng
nghystadleuaeth sirol Naid
Polyn gan guro ei record ei hunan wrth
wneud hynny.
Nid yn unig y merched sydd yn
haeddu clod, gan fod y bechgyn
canlynol wedi bod yn llwyddiannus tu
hwnt ym myd athletau’r sir. Enillodd
Tom WhitmarshKnight gystadleuaeth
3000m o dan 17 ac o dan 15 daeth
Steffan Jones i’r brig yn y ras 100m,
Sebastian Vidal yn y ddisgen a Joshua
Rowe yn y cerdded 2km. Bydd y
bechgyn yn mynd ymlaen i gynrychioli
Caerdydd a’r Fro yn rownd derfynol
ysgolion Cymru yn Aberhonddu ar
Orffennaf yr 11eg.
O’r Fro i Lundain
Ll ongyfarchiadau
m a wr
i
T om
Blumberg Bl 13 ar
fod yn llwyddiannus
yn ei gais i academi
enwog Mountview
yn Llundain. Bydd
Tom yn dilyn cwrs
yng Nhelfyddydau’r
Theatr. Mae miloedd yn gwneud cais
bob blwyddyn gyda rhif dethol yn unig
yn llwyddo. Go dda Tom – edrychwn
ym l a en i dy wel d yn tr oedi o
llwyfannau’r West End cyn hir!
Ein Taith i’r UDA
Ar ôl misoedd o ddisgwyl roedd bore’r
daith wedi cyrraedd o’r diwedd, cesys
wedi eu pacio a phawb yn barod am y
daith i America! Roedd dipyn o foreau
cynnar o’n blaenau a buom yn cerdded
milltiroedd o gwmpas Manhattan tra’n
ymweld â’r Empire State Building,
Central Park, Trump Tower a’r Chrysler
Buliding. Cawsom gyfle i siopa yn
Macy*s, siop fwyaf yn y Byd a Miss
Evans a Miss Rowlands wrth eu bodd!
Uchafbwyntiau Efrog Newydd oedd
ymweld â Times Square yn awyrgylch
bywiog y nos a chroesi ar gwch i Ellis
Island heibio’r Statue of Liberty. Roedd
y profiad o fynd i Ground Zero yn un
emosiynol iawn ac wedi agor ein llygaid
at wir effaith y difrod dychrynllyd. I

godi ein hysbryd, roedd yr athrawon
wedi bod yn cynllunio’n ddirgel ac wrth
i ni ddychwelyd cawson ein croesawi
gan stryd orlawn o limos gwyn.
Cymrodd pob grŵp limo gwahanol i
Planet Hollywood yn Times Square. Y
bore canlynol, dyma ddal bws am
Washington D.C. Yno cawsom gyfle i
ymweld â’r adeilad enwocaf yn y wlad i
gyd... Y Tŷ Gwyn, cartref yr Arlywydd
George Bush. Roedd ein hymweliad yn
llawn hanes a cherdded, ymweliadau â
bedd JFK a'r Pentagon. Er mai taith
hanesyddol a daearyddol oedd hi,
fedrwn ni ddim ymweld â phrifddinas yr
Amerig heb ymweld a'r ‘Mall’ Siopa
anferth! Rhaid dweud bod pawb wedi
gwario digonedd o arian yno!
Y bore olaf, ar ôl pacio ein bagiau efo
teimlad o emosiwn, treuliwyd y bore
olaf yn ymweld ag Amgueddfa'r
Holocaust. Profiad dirdynnol iawn a
wnaeth greu argraff anghofiadwy arnom
i gyd. Daeth yn amser i ffarwelio â’r
ddinas a’r wlad anhygoel hon. Aeth y
daith yn
llawer rhy gyflym ond
mwynheuon ni i gyd gymaint, a hoffwn
ni ddiolch i'r holl athrawon a wnaeth y
trip yn bosibl. Diolch yn fawr!

Profion Cymraeg
Croeso arbennig i blant
Dewis dda o fframiau a CL’s
Gwasanaeth yn eich cartref os
oes angen.
Offer modern
e.e. camera “fundus”

Sara Ward BSc(Hons) MCOptom
14 Station Rd, Radyr, CF15 8AA
Ffôn 029 2084 2255
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Ysgol Plasmawr
Arddangosfa Celf a Thechnoleg
Ffrwyth llafur disgyblion TGAU a Lefel
A Celf a Thechnoleg oedd i’w weld yn
noswaith agored y ddwy adran ar
Fehefin y 5ed. Daeth nifer o rieni,
athrawon a disgyblion i ymuno yn y
dathliad hwn o waith ymarferol,
creadigol ac uchelgeisiol y disgyblion a
weithiodd yn ddyfal drwy eu cyrsiau
TGAU a Lefel A, ac wrth gwrs i
fwynhau volauvents Mrs Macnamara!
Roedd yr arddangosfa yn cynnwys
trawsdoriad o dechnegau ac arddulliau o
weithio yn amrywio o ddodrefn pren,
gwaith gwydr, gwaith metel, tecstiliau –
oll o gynlluniau gwreiddiol; celfyddyd
gain, ffotograffiaeth, graffeg, argraffu a
mwy. Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion
hynny am eu hegni, eu creadigrwydd,
a’u syniadau byrlymus eto eleni.
Taith Fraslunio
Cafodd disgyblion TGAU Celf ddianc
am brynhawn hyfryd o fraslunio yn
Eglwys Gadeiriol Llandaf ar Fehefin y
12fed. Mae’r disgyblion hyn o flwyddyn
9 bellach wedi cychwyn ar eu cwrs
TGAU Celf ac yn prysur ymarfer y
sgiliau sylfaenol y bydd eu hangen
arnynt i lwyddo yn y pwnc. Nod y daith
oedd cynnig cyfle i ymarfer y sgil
bw ysi g o fr a sl un i o o br ofi a d
uniongyrchol gan ddefnyddio adeilad
l l eol yn eu m il lt ir sgwar fel
ysbrydoliaeth.
Ymweliad Theatr Spectacle, Gwent a
Iolo
Ar ddydd Gwener, Mehefin 8fed daeth
blwyddyn 7 ynghyd yn stiwdio ddrama’r
ysgol i wylio’r ddrama ‘Bag Ddawns’,
cydgynhyrchiad Gymraeg rhwng tri o
gwmniau theatr lleol. Roedd yn
brynhawn difyr iawn i ni ddisgyblion
blwyddyn 7.
Ymweld ag Ysgol CoedyGof
Ar yr unfed ar hugain o Fehefin fe aeth
ran o ddosbarth 8 1b gyda’r Adran
Gymraeg i Ysgol Gynradd CoedyGof.
Rhannodd y criw yn ddau er mwyn
gweithio gyda dau ddosbarth o flwyddyn
6 yn yr ysgol. Roeddwn i’n teimlo’n
gyffrous iawn am fynd yn ôl i fy ysgol
gynradd. O ran dysgu y sesiynau a
pharatoi rydw i’n credu bod y ddau grŵp
wedi mwynhau, yn enwedig wrth
gyflwyno gwisg Ysgol Plasmawr yng
nghyflwyniad y pompren!Erbyn diwedd
y sesi ynau roedd dosbarthiadau
blwyddyn 6 wedi dysgu llawer am yr
ysgol uwchradd maent yn dod iddi.
Teimlaf bod popeth wedi mynd yn iawn

CoedyGof
Dathlu 25
Wythnos gyfan o ddathlu!
Gorffennaf 9fed.13eg.

Y daith fraslunio
a dwi’n siwr bydd blwyddyn 6 yn
edrych ymlaen at ddod i Ysgol
Plasmawr.
Nicole Bishop, bl 8
Cystadleuaeth Mastermind
Pob hwyl i Mr Tomos Rees, athro
Sbaeneg yr ysgol, a fydd yn cystadlu yn
y gystadleuaeth Mastermind Cymraeg.
Ei destun fydd ‘Faulty Towers’. Pob lwc
gan bawb yn yr ysgol!

NOSON
FAWR
yng nghwmni
MARGARET WILLIAMS
A’I FFRINDIAU
yn y Gyfnewidfa Lo,
Sgwâr Mountstuart
Nos Wener, 21 Medi
2007
i ddechrau am 7.30

Mae CoedYGof yn 25 mlwydd oed a
bydd y plant a’r athrawon yn dathlu am
wythnos! Mae croeso cynnes iawn i
gynddisgyblion, rhieni, llywodraethwyr
ac athrawon CoedYGof i ddod i’n
gweld ni yn ystod yr wythnos. Fe’ch
gwahoddir i de parti yn yr ysgol
brynhawn Mercher 11eg. o Orffennaf
rhwng 1 a 3 o’r gloch. Dewch i gwrdd â
hen ffrindiau, athrawon, ac i roi gwybod
i ni ble’r ydych chi nawr a beth rydych
chi’n ei wneud. Edrychwn ymlaen i’ch
gweld.
Mwynhaodd pawb y cyhoeddi a
llongyfarchiadau i un ar ddeg o’n
merched ni sy wedi cael eu dewis i fod
yn y ddawns flodau.
Bu grwp o blant yn canu gyda Heather
Jones ar lwyfan Tafwyl a roedd pawb
wedi ‘joio mas draw.’
Ar Ddydd Gwener yr 8fed o Fehefin
aeth criw mawr o blant i’r Amgueddfa
Ryfel yn Llundain. Cawsant hwyl a
mwynhad, yn enwedig wedi stopio yn
Burger King ar y ffordd adre!
Cawsom ddiwrnod gwych Ddydd
Mawrth y 19eg o Fehefin pan
gynhaliwyd mabolgampau’r ysgol.
Enillodd Mafon fabolgampau’r Babanod
ac Eithin enillodd yr Iau – lwc well i
Meillion y flwyddyn nesaf. Buon ni’n
ffodus iawn i gael y cyfan heibio cyn y
glaw trwm.
Ddydd Mercher yr 20fed. o Fehefin bu
plant yr Uned yn ‘Jump’ yn y bore, yn
cael cinio yn nhy Mrs. East ac yna’n
nofio yn y prynhawn. Diwrnod i’r
brenin!
Edrychwn ymlaen i wythnos y dathlu.
Cynhelir cyngerdd ar nos Lun,
chwaraeon, ymweliad a ‘Jump’ i’r
dosbarthiadau sy wedi ymdrechu fwyaf i
siarad Cymraeg, a noson gymdeithasol
ddydd Mawrth. Gwelir pawb yn ffasiwn
yr 80au ar ddydd Mercher, a’r te parti yn
y prynhawn. Ddydd Iau byddwn yn
bownsio ar gestyll bownsio a dawnsio
disgo gyda Ceri Morgan. Bydd Martin
Geraint yma ddydd Gwener. Cyffro
mawr!

Mynediad £15
Tocynnau gan aelodau Pwyllgor
Apêl Llandaf, y Tyllgoed,
Trelái a’r Caerau
Elw at Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd 2008

Hysbysebwch yn

Cylchrediad eang yn y
ddinas a’r cylch ac ar y we
www.dinesydd.com

Ffôn: 029 20565658
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PASPORT
Gogleddwr sy’n cael ei holi’r mis
yma. O Ddyffryn Clwyd y daw
Iago Rhys John...
O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
O Ddinbych
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n
byw?
Grangetown  ble arall?
Ers faint wyt
Nghaerdydd?
6 mlynedd

ti’n

byw

yng

Beth fuest ti’n ei wneud cyn[neu] ar ôl
symud yma?
Gadewais i Gymru i fynd i Brifysgol
Leeds pan yn ddeunaw. Ron i isho bod
yn bysgodyn bach mewn pwll mawr,
mae’n debyg. Dwi’n cofio dod i arfer
gyda’r golwg o banic llwyr pan oedd
pobl yn clywed fy enw am y tro cyntaf!
Yna, es i i deithio am bron i dair
blynedd, Awstralia, Seland Newydd, yr
Americas  o Batagonia i Alaska.
Cyfnod hapus dros ben. Ron i wastad
yn gwybod y buaswn i’n symud i
Gaerdydd, a dwi’n dal i ddweud mai’r
noson orau ges i oedd dod lawr yma o
Leeds ar Fedi 18fed, 1997.

methiannau neu camgymeriadau  dim
byd cas  ond rhaid i chi wastad fedru
chwerthin am ben eich hunain, mae
bywyd yn rhy fyr.
Lle ydi’r mannau gorau i fynd allan
yng Nghaerdydd?
Dibynnu ar ba fath o “fwd” ‘dwi ynddo,
o dafarn y Cornwall i Pica Pica neu
Buffalos. Mae Caerdydd angen llai o
dafarndai mawr cadwyni a mwy o fariau
bychain fel Cafe Europa neu Floyds.

Lle ti’n gweithio erbyn hyn?
Roeddwn i’n gweithio ar brosiect
Pot en t i a Men t er a Busn es yn
cynorthwyo siaradwyr Cymraeg i fentro
mewn i fyd busnes. Penderfynais fynd
nôl i’r coleg y ym mis Medi y llynedd i
ddilyn cwrs ôlradd mewn PR  sydd
wedi bod yn “jump start” i’r ymennydd!

Lle ti’n hoffi mynd am wyliau?
Rhywle newydd bob tro. Yn gyffredinol
rhywle rhad, braf, hanesyddol a thipyn o
fwrlwm. Mae’r traed yn cosi eto, a
dwi’n meddwl mynd i Serbia ym mis
Medi  mae Belgrade yn ddinas sy’n
mynnu partio’n galed, yn ôl pob sôn.

Mae bod nôl yn y llyfrgell yn gweithio
yn academaidd yn dra gwahanol i fywyd
gwaith pob dydd, yn anoddach ac yn
haws mewn ffyrdd gwahanol. Dwi’n
cyfaddef ‘mod i’n cael mwy o gwsg na
chynt (!), ond does byth cyfle i
“switchio off” gan fod wastad gwaith
angen ei wneud.

Petaet
yn cael y cyfle i wella
rhywbeth yng Nghaerdydd, beth
fyddet ti’n ei wneud?
Pan yn gyrru, buaswn yn sicrhau bod
pob un gyrrwr yn diolch i mi pan dwi’n
gadael iddyn nhw dynnu allan neu yn fy
mhasio! Does dim yn fy ngwylltio fi
mwy nag anghwrteisi gyrwyr. Dwi’n
eitha hawddgar fel arall...

Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?
Dwi ar fy hapusa pan dwi gyda ‘bac
pac’ ar fy nghefn, ond ‘dwi di gorfod
aeddfedu bellach a hongian fy sgidie
cerdded am y tro. Dwi’n aelod o gôr
Côr n’wal, ac yn un sy’n hoff o’i beint a
phêldroed.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Straeon doniol gan ffrindia am eu

Lle ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Be ‘di hwn, cyfweliad swydd?! Dwn
i’m. Yn sicr yng Nghymru  dibynnu ar
sefyllfa gwaith mewn gwirionedd, falle
nol yn y Gog, falle yma yng
Nghaerdydd. ‘Dwi ‘rioed wedi bod yn
un sydd yn cynllunio yn drwyadl i’r
dyfodol.
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HEL ATGOFION
Ydych chi’n cofio’r hen bregethwyr ers
talwm? Oes ’na bregethwyr neu oedfaon
hynod wedi aros yn y cof?
Fel rhan o’r prosiect ‘Perfformio o’r
Pulpud’ mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol
Caerdydd yn cynnig tocyn llyfr gwerth
£100 am y llythyr gorau sy’n cyflwyno
atgofion am bregethwyr. Gall hyn
gynnwys disgrifiad ohonynt yn pregethu,
yn mynd i hwyl, yn dweud straeon,
unrhyw ystumiau, eu gwisg, neu unrhyw
oedfa arbennig o’u heiddo. Bydd y llythyr
ailorau yn derbyn £50 a’r trydydd £25.
Bydd pob llythyr a dderbyniwn, gyda’ch
caniatâd, yn cael ei gadw yn archif
Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan.
Cofiwch, os nad ydych am ysgrifennu
llythyr ffurfiol, fod croeso i chi gysylltu â
ni dros yr ebost neu’r ffôn. Neu byddem
yn hapus iawn i ddod atoch am sgwrs, neu
glywed am unrhyw elfen arall y teimlech
a fyddai o ddiddordeb i ni.
Nod ‘Perfformio o’r Pulpud’ yw astudio
pregethu dramatig y bedwaredd ganrif ar
bymtheg a’r ugeinfed ganrif. Rhan bwysig
o’r prosiect yw casglu atgofion llafar
ledled Cymru am bregethwyr a phregethu,
ac rydym yn chwilio am unigolion i
gasglu a recordio’r atgofion hyn. Os oes
diddordeb gennych cysylltwch â ni
(cewch hyfforddiant a thâl am y gwaith).
Cofiwch hefyd alw i mewn i’n gweld ar
stondin Prifysgol Caerdydd yn yr
Eisteddfod Genedlaethol eleni, lle bydd
cyfle ichi hel atgofion.
Anfonwch eich llythyr atom erbyn 1
Hydref 2007, neu am ragor o wybodaeth
cysylltwch â Sioned Davies, Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad y
Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd
CF10 3EU. Ffôn: 029 2087 4843. Ebost:
DaviesSM@cf.ac.uk
Dwyn seren y gorffennol
a’i ddawn ir o ddoe yn ôl.

Teulu yn chwilio am
rywun dibynadwy, caredig
a hwyliog i ofalu am ddau
blentyn 4 a 2 oed.

Pryd? Rhwng 3 y pnawn
a 6.30 yr hwyr, dridiau'r
wythnos.
Ble? Ardal Treganna.
Cysylltwch a Betsan ar
07711 731686 neu
betsanpowys@aol.com
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Newyddion o’r Eglwysi

Salem, Treganna

Tabernacl, Yr Ais

Bedyddiadau
Pleser oedd tystio i ddau fedydd yn
ystod y mis, bedydd Mari Elin, merch i
Catrin a Harvey, a bedydd Deio Llŷr,
mab Trystan ac Eirian. Bedyddiwyd
Deio gan ei daid, y Parchedig Wynne
Edwards.
Cyflwynwyd rhodd i’r Parch. Wynne
Edwards yn ystod y gwasanaeth i
gydnabod hanner can mlynedd o
wasanaeth diflino i’r weinidogaeth.

Genedigaeth
Llongyfarchiadau cynnes i Nia a Paul
McVeigh ar enedigaeth chwaer fach i
Gruffydd a Molly, sef Annie Hedd.
Dyma achlysur dedwydd iawn, a
rhannwn eu llawenydd. Mae’n hyfryd
gweld rhieni Nia yn mynychu’r oedfaon
yn rheolaidd ac estynnwn groeso
didwyll i Martin ac Alaw Cray.
Priodas
Llongyfarchiadau calonnog i Bethan
Griffiths ac Owain Evans ar eu priodas
yn Nhonyfelin, Caerffili ddiwedd mis
Mai. Mae’r ddau wedi ymgartrefu yng
nghwmni cynulleidfa foreol y Tabernacl
bellach. Newyddiadurwr gyda’r BBC
yw Owain, ac yn enedigol o Landysul,
tra bod Bethan yn hanu o Gaerffili ac yn
gweithio wrth y ddesg Ewropeaidd ym
Mwrdd yr Iaith.
Islywydd Undeb Bedyddwyr Cymru.
Cyhoeddwyd yn ystod mis Mai taw
Gwenallt Rees, cyn ysgrifennydd yr
eglwys, fydd darpar islywydd Undeb
Bedyddwyr Cymru. Estynnwn iddo ein
llongyfarchiadau mwyaf gwresog, gan
sylweddoli bod hyn yn golygu bod y
Tabernacl yn derbyn rhan o’r cyfrifoldeb
i drefnu’r Cyfarfodydd Blynyddol yn
2008.
Cyngerdd Cantemus.
Cynhaliwyd cyngerdd arbennig yn y
capel gyda Chôr Cantemus yn ein
diddanu. Roedd yr arlwy gerddorol yn
fendigedig o dan arweiniad Robert
Court. Huw Thomas oedd llywydd y
noson ac roedd y bwyd yn y festri
wedyn yn hyfryd. Diolch i Marc Jon a
Rhian Williams am drefnu i’r chwiorydd
iau ddarparu’r danteithion.
Ffarwelio â’r Cynulliad.
Dymunwn yn dda i Owen John Thomas
ar ei ymddeoliad fel Aelod o’r
Cynulliad, gan iddo benderfynu peidio â
cheisio am sedd y tro hwn. Bu’n
lladmerydd effeithiol dros ddinas
Caerdydd a bugeilio lles y Tabernacl yn
y frwydr dros hawliau mynediad i’r
maes parcio.
Ymweliad Caselin.
Cyrhaeddodd Me Caselin, ein cyfeilles o
Lesotho, a mynychodd nifer o’r
gweithgareddau a drefnwyd ar ei chyfer.
Dyma un o brosiectau llwyddiannus yr
eglwys, sy’n fynegiant o gariad Duw ar

Clwb Brecwast
Mae’r clwb yn mynd o nerth i nerth, ac
fe fu’r rhaglen ddogfen Wedi 3 yn
ymweld â’r clwb ddiwedd Mehefin. Yn
yr ocsiwn i godi arian tuag at estyniad
Salem dro yn ôl, fe gynigodd Lisa Jones
am makeover gyda’r rhaglen, a daeth y
rhaglen i ffilmio Lisa yn y clwb
brecwast!
Sain Ffagan
Trefnodd Gerallt daith nos Fawrth
ddiwedd y mis wrth iddo ein tywys o
gwmpas Eglwys Sant Teilo yn Sain
Ffagan. Roedd yn hynod ddiddorol
clywed am ddatblygiad a hanes yr
adeiladu a’r gwaith mawr wrth
ymchwilio i’w gorffennol. Diolch yn
enfawr i Gerallt am rannu ei wybodaeth
â ni, cawsom noson fendigedig.
Cawsom bryd o fwyd i gloi’r noson yn y
Plymouth Arms, Sain Ffagan.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn fawr â Dai a Gill a’r
teulu, wedi iddo golli ei lysdad yn
ddiweddar.
waith yn ein plith. Derbyniwyd neges
hyfryd gan wraig Prif Weinidog Lesotho
yn cydnabod ein rhan yn adeiladu'r
clinig, a darparu gofal meddygol i
drigolion y ddinas yn Maseru.
Llwyddiannau Eisteddfod yr Urdd.
Llongyfarchiadau i bawb a gyfrannodd
at lwyddiant Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd Caerfyrddin. Bu nifer o deuluoedd
y Tabernacl yno yn cystadlu. Rhannwn
lwyddiant rhai o’n pobl ifanc yn y
cystadlaethau unigol, sef Marged Jones,
Dewi Preece a Steffan Jones. Ymhlith y
beirniaid eleni roedd Euros Rhys Evans
a Robert Nicholls, gyda Hywel Jones yn
un o’r arweinwyr ar y llwyfan
Gradd Meistr.
L l on g yfa r c h i a da u i G we n l l ï a n
Lansdown sydd wedi derbyn gradd
meistr. Mae hithau fel ei phriod yn eu
helfen ym myd ymchwil.

Ebeneser, Heol Siarl
Elusen Eleni
Bore Sul 17eg Mehefin cafwyd
gwasanaeth arbennig i lansio ein helusen
am eleni. ‘Cancer Care Cymru’ yw’r
elusen, sy’n fudiad cwta dyflwydd oed
ond sy’n darparu gofal tyner a
gwerthfawr, nid yn unig i ddioddefwyr,
ond hefyd eu teuluoedd.
Cafwyd gwasanaeth arbennig gyda
cherddorfa fach yn ymuno â’r organydd
i arwain y canu, Margaret Jones yn
darllen a Gwenda Lewis yn arwain yn y
weddi. Cawsom ddeuawd i’n hysbrydoli
gan Arwel ac Eleri Peleg i’n hysbrydoli.
Er ein bod wedi cael cerddorfa mewn
gwasanaethau yn y gorffennol, mae’n
fwriad eu cael yn amlach o hyn ymlaen,
gan fod y Beibl yn dweud ei bod hi’n
bwysig i ni ‘arfer ein doniau’.
Cawsom y pleser o groesawu
cynrychiolwyr o’r mudiad i’n plith. Gill
Donovan, Debbie Whiteley; a Gill
r odd odd ych ydi g o g e fn di r a
gweledigaeth y mudiad. Darllenodd o
ddyddiadur un wraig sydd wedi cael
cymorth yr elusen a’i gwerthfawrogiad
am y gynhaliaeth a’r gwaith diflino wrth
iddi gael triniaeth am gancr. Pwy fasen
meddwl fod gymaint ag un mewn tri o
drigolion Cymru yn cael eu heffeithio
gan gancr mewn rhyw fodd neu’i gilydd
bob blwyddyn?
Er mai ar hyd coridor yr M4 mae’r
mudiad yn gweithio ar hyn o bryd, y
gobaith ydi treblu'r nifer o nyrsys ac
ehangu i weithio drwy Gymru gyfan.
Ein bwriad yw cynnal nifer o
weithgareddau dros y flwyddyn nesaf.
Cadwch olwg ar ein gwefan i weld beth
fydd ein gweithgareddau.
(www.ebeneser.ik.com)
Dirgelwch y Gadair
Yn festri fach Ebeneser, Caerdydd, y
mae cadair bren gyda phlac arni yn
dweud “Cadair Ieuan Gwynedd". Ers
bl ynyddoedd rydym wedi ceisio
darganfod beth yw arwyddocâd y gadair
hon. Ai hon oedd y gadair yr addolai
Ieuan Gwynedd ynddi pan oedd yn
aelod yn Ebeneser? A oedd yn cael ei
gario i’r capel yn hon pan oedd mewn
gwendid? Yntau, ai cadair a roddwyd er
cof am Ieuan Gwynedd ydyw? Hyd yn
hyn nid oes neb a ŵyr. Ond tybed a ŵyr
un o’r darllenwyr?
Yn ddiweddar fe ddaeth i’n meddiant
hen Feibl Ieuan Gwynedd gyda’i lofnod
ef ac eiddo ei wraig Rachel. Y mae’r
Beibl a’r gadair bellach gyda’i gilydd yn
y capel. Tybed a fuont gyda’i gilydd yn
y gorffennol? Oni fyddai’n dda pe bai
pethau’n gallu siarad?
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Eglwys Dewi Sant
Creu Hanes
Ers eu cyhoeddi ym 1620 bu canu ar
‘Salmau Cân’, Edmwnd Prys,  gwaith a
seiliwyd ar salmau Beibl William
Morgan.
Erbyn hyn gwelwyd yr angen i
fydryddu’r salmau yn Y Beibl Cymraeg
Newydd ac yn ystod y ddwy flynedd
ddiwethaf aeth Y Parchedig Gwynn ap
Gwilym i’r afael â’r dasg honno. Bwriad
y fersiwn newydd o ‘Salmau Cân’ yw
darparu salmau mewn Cymraeg cyfoes a
dealladwy ar nifer fawr o wahanol
fesurau adnabyddus a chanadwy ac i
atgyfodi’r arfer o ganu salmau.
Ar nos Sul, 20 Mai, nyni, aelodau
Eglwys Dewi Sant a gafodd y profiad
hanesyddol o gael canu nifer ohonynt
am y tro cyntaf erioed. Edrychwn
ymlaen at weld cyhoeddi’r casgliad yn
yr hydref.
Yn ystod yr hydref hefyd daw’r cyfle i
gydnabod gwasanaeth Gwynn i’r eglwys
yn ystod cyfnod ei ofalaeth. Dymunwn
yn dda iddo yn ei swydd newydd o
Gynghorwr i Fainc Esgobion Cymru ar
faterion rhwng Eglwysi Prydain ag
Eglwysi’r Byd ynghyd â’i gyfrifoldebau
fel Swyddog Iaith y Dalaith.
Ivor Novello
Nid un o aelodau’r eglwys sy’n perthyn i
deulu’r cerddor hwn ond dwy! Roedd
henfamgu i Margaret Phillips a Barbara
Morgan a henfamgu i Ivor Novello yn
c h wi or yd d . B yd d Ba r ba r a yn
ymddangos mewn rhaglen ar S4C am
Ivor Novello a chan ei bod yn aelod
ffyddlon o gôr yr eglwys, recordiwyd
datganiad gan y côr i bwrpas y rhaglen.
Y Gymraeg yn Nathliad y Saeson
75 mlynedd i eleni cynhaliwyd y Dydd
Gweddi Bydeang y Chwiorydd cyntaf
yn Lloegr. Sefydlwyd y dolenni
eciwmenaidd cyntaf yn y gadwynweddi
hon, sy’n cylchynu’r byd bob Gwener
gyntaf ym mis Mawrth, dros ganrif yn
ôl.
Dathlwyd yr achlysur yn Lloegr ym
Mai a Mehefin gyda gwasanaethau yn y
City Temple, Llundain, ym Mryste ac yn
Leeds gyda phob gwasanaeth, yn ei dro,
yn wead o hanes ac o fawl wedi eu
cyflwyno trwy gyfryngau technolegol
mwyaf modern a lliwgar. Derbyniwyd
cyfarchion o wledydd ledled y byd yn
ogystal ag o’r Swyddfa ryngwladol yn
Efrog Newydd.
Er mai cynrychiolydd yr enwadau
C ym r a eg a r bwyl l g or ca n ol og
Rhanbarthau Lloegr, Gogledd Iwerddon
a Chymru yw Margaret Lloyd Hughes,
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Bethel, Rhiwbeina

Gwyndaf Owen, Mair Owen,
Eifion Hopwood a’r
Parchedig T. Evan Morgan
Yn ystod oedfa arbennig i nodi fod pum
mlynedd ar hugain ers i ni sefydlu ein
capel yn Rhiwbeina, pleser oedd cael
rhoi teyrnged i dri o'n haelodau
blaenllaw, sef Mr Gwyndaf Owen, ein
hysgrifennydd, ei wraig Mair a Mr Eif
ion Hopwood.
Bu i Mr a Mrs Gwyndaf Owen wneud
gwaith arbennig ar ran ein heglwys am
bron i chwarter canrif ac yn parhau i
wneud hynny. Mae eu hymrwymiad ai u
cyfraniad wedi bod yn amhrisiadwy tuag
at ein hachos.
Hefyd Mr Eifion Hopwood a fu'n
cynnal gwasanaethau yn ein heglwys a
chapeli eraill yn y cyffiniau am dros
hanner canrif. Bu ei gyfraniad yn
wirfoddol ac yn aml yn ddirybudd, a
phleser yw cael gwrando arno bob
amser.
Cyflwynwyd y deyrnged a'r rhoddion
ar ran ein heglwys i'r tri, gan ein
Gweinidog, y Parchedig T. Evan
Morgan.
Iola Wyn James

gwahoddwyd hi, nid yn unig i gymryd
rhan yn y tri gwasanaeth, ond i offrymu
gweddi ar ran Cymru – a hynny yn yr
iaith Gymraeg (gyda chyfieithiad yn
llyfryn y gwasanaeth).
Cynhaliwyd y gwasanaeth cyntaf yng
Nghymru yn 1933; mae trefniadau
eisoes ar y gweill i ddathlu’r 75 mlynedd
mewn gwasanaeth dwyieithog yng
Ngholeg Llanbed fis Mawrth nesaf.
Penodiad
Yn ystod Cynhadledd Deoniaeth
Caerdydd yn ddiweddar penodwyd Rhys
Jones, (Warden y Ficer), i wasanaethu ar
bwyllgor gwaith y ddeoniaeth.

Eglwys y Crwys
Y Grŵp Merched
Cafodd y grŵp yma noson gymdeithasol
lwyddiannus iawn ar ei ymweliad â
Chastell Fonmon yn y Fro ar Nos Lun
Mehefin 4ydd. Yn dilyn cyflwyniad am
gefndir hanesyddol y Castell, cafodd yr
aelodau gyfle i gael cip ar y gerddi ac
yna rhannu pryd o fwyd hyfryd mewn
awyrgylch hynafol ac urddasol. Hon
oedd noson olaf y grŵp am eleni cyn i’r
pwyllgor llywio gyfarfod i baratoi'r
rhaglen erbyn y gaeaf nesaf.
Y Gymdeithas Ddrama
Cyfarfu pwyllgor llywio y Gymdeithas
Ddrama Nos Fercher Mehefin 13eg i
drefnu rhaglen ar gyfer y gaeaf nesaf.
Gobaith y Gymdeithas yw trefnu arlwy
sy’n adlewyrchu cynhyrchiadau y
blynyddoedd sydd wedi mynd heibio. Y
Swyddogion am y flwyddyn 200708:
Llywydd Y Parch Glyn Tudwal Jones.
Cadeirydd Bob Roberts. Ysgrifennydd
Janet Parry Jones. Trysorydd Ivor
Pillips. Cyhoeddusrwydd Non Davies.
CYFLWYNO RHODD
Bore Sul Mehefin 17eg roedd y capel yn
gyffyrddus lawn i weld cyflwyno llun
olew o’r cynweinidog y Parch Cynwil
Williams i Eglwys y Crwys. Rhodd i’r
eglwys yw’r llun gan deulu Y Barnwr a
Mrs Winstone Roddick ac fe’i peintiwyd
gan yr arlunydd Brian Davies, y cyn
chwaraewr rygbi rhyngwladol. Cafwyd
gair o deyrnged i Cynwil gan aelod o’r
teulu yn ogystal â chydnabyddiaeth o
waith Brian.
Bore Coffi
Bu bore coffi yng nghartref Dr Henry a
Mrs Non Jones Cyncoed Road ar fore
Sadwrn, Mehefin 16eg. Gwnaed elw o
dros £400 ac fe’i dosberthir i elusennau
yn ystod cyfnod y Nadolig.
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Minny Street, Caerdydd

Aelwyd CF1

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â theulu a
chyfeillion John Handel Clement;
cofiwn yn ddiolchgar am ei ffyddlondeb
cyson yn yr oedfaon cyn cyfnod hir o
salwch a dymunwn bob bendith i’w
briod, Anita.
Aelodau Newydd
Hyfryd oedd cael croesawu Leisa
Latchford (Y Mynydd Bychan) ac Ellen
Morris (Penylan) i’n plith yn aelodau
newydd yn yr Oedfa Gymun ddechrau
mis Mehefin.
Genedigaeth
Dymunwn bob bendith i Beca a Richard
Newis (Yr Eglwys Newydd) ar
enedigaeth Mali Siôn ar y 15fed o Fai;
wyres i Tegwen a John Albert Evans.
Bedydd
Hyfryd hefyd oedd cael tystio i fedydd
Elin Alice Beynon fore’r Sulgwyn –
merch Elizabeth a James (Llanisien) a
chwaer i Catrin a Jack.
Taith Gerdded
Y Maen Llwyd oedd canolbwynt taith
gerdded ddiwedd Mehefin – John Albert
yn arwain y criw o amgylch yr ardal yn
gyntaf ac yna cinio! Cyfle gwych arall i
fwyhau cwmnïaeth cydaelodau.

BECKY DAVIES
Llongyfarchiadau ar dderbyn dy
Radd BA Anrhydedd Dosbarth
Cyntaf mewn Cynllunio Theatr yng
Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama
Cymru. Da iawn, ti.
Gyda chariad,
Mum, Dad, Jessica & Dadcu

Hoffai’r aelwyd ddiolch o galon i’r ardal
am eich cefnogaeth ddiflino dros y
blynyddoedd.
Unwaith eto, bu’r côr yn ddigon
ffodus i ddod i’r brig ar nifer o’r prif
wobrau canu corawl yn yr Urdd eleni
sef: 1af – Côr Aelwydydd, 1af – Côr
Merched,
2il – Côr Aelwydydd ac
Eithro Colegau. Bu aelodau yn
llwyddiannus mewn cystadlaethau
unigol hefyd: 1af – Y Fedal Lenyddiaeth
– Ceri Elen, 2il – deuawd, triawd neu
bedwarawd cerdd dant – Llinos
Williams ac Ellen Angharad, 3ydd – Y
Goron – Ifan Pleming, 3ydd – Unawd
dan 25oed : Steffan Jones.
Wrth i’r aelwyd dyfu o nerth i nerth,
hoffem nodi ein gwerthfawrogiad i’n
haelodau hen a newydd am eu
hymroddiad. Hoffem hefyd achub ar y
cyfle hwn i wahodd mwy o aelodau i’n
plith. Mae croeso cynnes iawn i bawb 
yn brofiadol neu beidio, yn darllen
cerddoriaeth neu ddim. Dim ond y gallu
i gael hwyl a mwynhau cerddoriaeth
sydd ei angen arnoch chi!
Byddwn yn paratoi at yr Eisteddfod
Genedlaethol yn ystod yr wythnosau
nesaf – croeso i aelodau newydd a hen i
ymuno gyda ni yn y gystadleuaeth i

gorau 4 llais ar ddydd Sul cyntaf y
cystadlu yn yr Wyddgrug. Bydd
ymarferion yn dechrau ym Mis Medi ar
gyfer yr Ŵyl Cerdd Dant, a’n
cyngherddau Nadolig, sy’n cynnwys
perfformiadau o ‘Teilwng yw’r Oen’.
Yn ogystal â hyn, bydd nifer o
wei t hgar edda u cym dei thasol yn
digwydd dros yr haf a’r tymor newydd.
Dros y misoedd nesaf hefyd, y mae
ambell i briodas yn digwydd! Estynnwn
ein dymuniadau gorau i Nia a Steve ar
achlysur eu priodas y mis hwn! Pob
hapusrwydd i’r ddau ohonoch yn y
dyfodol.
Mae’r côr yn cyfarfod am 7.00 bob
nos Lun yn Eglwys Dewi Sant. Dewch
yn l l u ! C ys yl l t w c h â n i a r
aelwydcf1@yahoo.co.uk / neu ewch
draw i’n gwefan: www.aelwydcf1.com
Aelwyd yn firi o fiwsig,
O ffisig chwerthin
A meithrin gwên,
Meithrin tôn, meithrin tiwn, meithrin tiwnio
Ac (er bod y bechgyn yn anghytuno)
Meithrin moves a grooves a dawnsio
I’r Oremi a’r Gospels, a’r (O na! ma’r boi
yn cefn ‘di mynd yn rong . . . eto!)
Aelwyd yn grud o gymeriad
O hwntws soso
A gogs sy’n bravo!
A’r llwyfan yn fap o Gymru
Yn canu ein cordiau o bob congl ohoni;
A’r nodau yn datgan mor falch ‘rydym ni
O’i hanthem a’i harddwch a’i hiaith hi.
Aelwyd wrth edrych at fory
sy’n diolch i chi
am eich cwmni;
ac am nodi y nodau
mor driw ar ddalennau eich papur.
A heddiw, gwelwn ddoe yn llawn lliwiau,
Yn chwerthin, yn chwalu yn fariau
O felodi a geiriau a gwenau.

Aelodau a chyfeillon Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina
yn mwynhau diwrnod yn Aberglasne ym mis Mehefin.

Yn ddiffuant
Diolch am ein magu.
Ceri Elen
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Coro Di Caerdydd yn yr Eidal

Cofio Howard Spriggs

Fydd Bloc D Rhes R o brif eistleddle
Parc Ninian fyth yr un fath et oar ôl i
Howard ein gadael. Yno bu’n eistedd am
rai blynyddoedd; yn wir bu’n gefnogwr
brwd o’r Adar Gleision am dros hanner
c a n m l yn e d d . R o e d d g a n d d o
ddealltwriaeth fanwl iawn o’r gêm, a
byddai bob amser yn uchel ei barch at
chwaraewyr dawnus ac yr un mor
ddeifiol ei feirniadaeth o’r chwaraewyr
gwael. Cefais y pleser a’r fraint o gyd
hyfforddi tîm ysgolion Caerdydd gydag
e am rai blynyddoedd, a diolch i’w
hiwmor greddfol, cawsom lawer iawn o
hwyl.
Bu’n teithio hefyd ar brynhawniau
Sadwrn yn sylwebu’n graff iawn ar
gêmau pêldroed i Adran chwaraeon y
BBC. Rhaid cofio hefyd ei fod yn bêl
droediwr o safon uchel ei hun, a chafodd
sawl cyfle i chwarae yn broffesiynol,
ond gwrthod bob cynnig a wnaeth.
Ond er mor bwysig oedd pêldroed i
Howard, roedd llawer o dalentau a
diddordebau eraill ganddo. 'Roedd yn
arlunydd a ffotograffydd o safon uchel
i a wn . ` R o e d d yn G r i s t i on o
argyhoeddiad cryf a chadarn; yn aelod
ffyddlon o Gapel Ebeneser; bob amser
yn hael ei gymwynas. Bu'n athro a
phrifathro gofalus ac mae cenedlaethau
o blant Trelái, y Tyllgoed a Llanisien yn
dystion i'w lwyr ymroddiad i ddyfodol
disgyblion a fu o dan ei ofal.
Gwnaeth gyfraniad mawr i Aelwyd
Hamdden, a bydd aelodau'r côr yn siŵr
o weld ei eisiau.
Dioddefodd gystudd caled, ond fe'i
wynebodd yn ddewr a dirwgnach gyda'i
urddas nodweddiadol hyd y diwedd, dan
ofal tyner Gwenda a Peter.
Daeth torf deilwng i'w angladd yng
Nghapel Ebeneser ac yn Amlosgfa'r
Ddraenen ar Fehefin 8fed i dalu'r
deyrnged olaf iddo.
Diolch am dy gwmni dros y
blynyddoedd.
John Albert

Wedi codi yn annaturiol o gynnar,
dechreuodd Côr Caerdydd ar y daith
dramor gyntaf yn ei hanes ar Fai 26ain
2007.
Roedd y côr yn teithio i bentref Barga
yn yr Eidal, tuag awr a hanner o Pisa,
lle’r oeddynt yn perfformio Petite Messe
Solonnelle gan Rossini yn y Duomo
gydag unawdwyr Academi Llais
Ryngwladol Prifysgol Caerdydd.
Perfformiwyd y gwaith am y tro cyntaf
gan y côr yn Eglwys St German,
Adamsdown, Caerdydd ar Fai 18fed.
Profiad unigryw iawn oedd gweld y
bws yn dringo i’r mynyddoedd cyn dod i
ben ei daith mewn pentref oedd bron
wedi ei gerfio allan o graig yn y
mynydd. Roedd y Duomo yn ddigon o
sioe ar ei gopa – a theg yw dweud fod
yna lawer o bobl ffit yn y côr bellach ar
ôl yr holl gerdded!
Yr arweinydd unwaith eto oedd
Massimiliano Murrali ac fe ddysgwyd
llawer oddi wrtho mewn cyfleu
cerddoriaeth. Hoffai’r côr ddiolch yn
fawr iawn iddo am ei waith a hefyd i
Cydymdeimlwn â
theulu y diweddar John Handel Clement
a fu farw yn dawel ar Fai 24ain. Bu’r
angladd yn Amlosgfa’r Ddraenen,
Llanisien ar Fehefin 4ydd.
Cydymdeimlwn â
Richard Carter a’r teulu, y Tyllgoed, ar
farwolaeth ei wraig, Alma yn dawel ar
Fehefin 17eg. Bu’r angladd yng Nghapel
Moreia, Meinciau yn Sir Gaerfyrddin ar
Fehefin 23ain.
ER COF AM ALMA CARTER
19402007
Enaid y tyner oleuni; enaid
Oedd annwyl iawn inni;
Enaid y mawr haelioni;
A Duw oedd yn d’enaid di.

Dennis O’Neill am y cyfle i berfformio
yn yr Eidal  cafwyd mwynhad mawr o’r
profiad.
Daeth cynulleidfa ddethol ynghyd i
wrando ar y perfformiad ar 27 Mai, ac
mi roedd y seddau yn llawn o Eidalwyr
disgwylgar!
Roedd perfformiadau'r
pedwar unawdydd o’r Academi yn
ogystal â’r côr yn amlwg wedi plesio’r
gynulleidfa oherwydd llwyddwyd i gael
‘standing ovation’ yng nghartref yr
opera sydd yn deall eu pethau pan mae’n
dod i gerddoriaeth clasurol!
Cafodd y côr amser bendigedig yng
nghwmni’r Eidalwyr, a hoffent ddiolch i
bobl Barga am eu haelioni yn ystod y
penwythnos. Mae’n debyg fod Barga yn
lle tipyn tawelach wedi i’r côr adael!
Bydd y côr yn ymuno â chorau eraill
Caerdydd yng Nghymanfa Ganu
Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd 2008 yng nghapel y Tabernacl
ar Orffennaf 1af ac yna yn y Choral
Prom yn Neuadd Dewi Sant ar
Orffennaf 21ain.
Os hoffech chi ymuno â’r côr cynhelir
ymarfer bob nos Fercher am 8.00pm yn
Eglwys Dewi Sant, Heol Sant Andreas,
Caerdydd. Gellir cael mwy o wybodaeth
drwy gysylltu â’r arweinydd, Gwawr
Owen ar 029 2069 1924.

Yn eisiau:
person profiadol i edrych
ar ôl 2 o blant (1 oed a 3
oed) llawn amser i
ddechrau o Fai 2008

Am fwy o fanylion
cysylltwvch a Beca
ffôn 02920309757
neu drwy ebost
jacobllwyd@btconnect.com
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Gŵyl Pêldroed
Yr Urdd

CROESAIR Rhif 75 gan Rhian Williams
1

2

3

4

5

8

Fel rhan o’r Tafwyl fe wnaeth yr Urdd
drefnu twrnament pêldroed ar gyfer
plant dan 10 a dan 11 Caerdydd. Cafodd
y gystadleuaeth ei noddi gan Ganolfan
Gôl a wnaeth roi y caeau i ni ar y
diwrnod am ddim. Yn ffodus fe giliodd
y tywydd drwg a chafwyd gêmau pêl
droed o safon uchel a chystadleuol.
Daeth tîm Maindy Corriers i’r brig yn
y cwpan wrth guro tîm Thornhill. Yn y
gystadleuaeth Dan 11 cafodd y 7 tîm eu
rhoi mewn cynghrair. Roedd hi’n
gystadleuaeth frwd gyda thîm yr Urdd a
thîm yr Eglwys Newydd yn ymladd ar
frig y tabl. Yn y diwedd tîm yr Urdd a
gipiodd y gystadleuaeth o drwch
blewyn.
Roedd e’n hynod braf gweld cymaint o
blant yn cymryd rhan a chafodd bob
chwaraewr fedal. Darparwyd tlws i
chwaraewr mwyaf amlwg bob tîm, nid
yn unig am eu talentau ar y cae ond
hefyd am eu tegwch a’u hymddygiad yn
ystod y diwrnod. Mae lluniau o’r plant
ar wefan yr Urdd  www.urdd.org.

Pêldroedwyr llwyddiannus yr Ŵyl

LLORIAU
CYMREIG
SANDIO LLORIAU A
BLOCIAU PREN
Amcangyfrif am ddim

Ffoniwch David 029 2052
9332 neu 07866 474271
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Atebion i:
22, Heol
Cae Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
26
Gorffennaf
2007.
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Ar Draws
1. ‘Agor gyndyn ddorau’r galon
A ____ ____ pechod cas’ (J.H.) (4,5)
8. Cael lle i aros dros dro ar yn ail ymhlith y
lluestwyr (4)
9. ‘Ar lan Iorddonen ddofn
‘Rwy’n oedi’n nychlyd,
Mewn blys mynd ___, ___ ___
Ei stormydd enbyd;’ (E.E) (4,2,3)
10. Tramwyed ar yn ail i’r afon hon. (4)
13. ‘____, Iesu, boed fy meddwl,
Am dy gariad boed fy nghân.’ (W.W) (6)
15 Darnio ach dyn a’i hanner gwawdu (6)
16 Mae’r porthor yn cuddio yn seidr y
swrth (4)
18 Ymhlith ffrindia’ Dei mae brodor o’r
Amerig (6)
20 Gellir ôlnodi y digrif (6)
21. Bodlon iddi fod mewn eithafion dysg (5)
22. Ffrwyth aafon yng Nghernyw (4)
26. Dieiniau yw dial erof i. (9)
27 ‘Trwy ___ esgeulustod
Y gwyliwr ar y tŵr.’ (J.J.W) (4)
28 ‘Crog glychau’r creigle uchel,
___ ___ ___, ffiolau’r mêl (E.W) (4,1,4)
I Lawr
2. ‘Tydi a wnaeth y ____, O! Grist, Fab
Duw.’ (W.Rh.N) (4)

Taith Sbaen
Gorffennaf 29 – 5 Awst 2007
Mae’r Urdd yn mynd ar daith i Sbaen
dros ail wythnos y gwyliau haf. Mae
croeso i ddisgyblion Blwyddyn 9 a
Blwyddyn 10 ysgolion uwchradd
Cymraeg De Cymru. Yn ystod yr
wythnos, bydd cyfle i ymlacio wrth y
traeth, siopa yn Barcelona a threulio
diwrnod ym Mharc Antur Porta Ventura.
Mae ambell le ar ôl cysylltwch â
swyddfa’r Urdd, Caerdydd 02920
635684. Pris y daith yw £329.

3. ‘Nac oeda’n hwy dy deyrnas fawr,
O! Dduw ein Iôr, pâr ___ yn awr’ (E.W)
(4)
4. ‘Blin ___ ___ yma ac acw,
Blin bod heb y blinder hwnnw,’ (Tradd.)
(2,4)
5. Offeiriad fel Dai efallai? (6)
6. Ai ‘Maeth’ yw’r testun? (4)
7. Cymer Doli wyllt a’i sobri (9)
11. Drysu Delia â thegan addysgiadol (9)
12. Fry mae pennau ustoriaid chwaraeus ond
doeth. (4)
13. Dafn a gôd yn ysgeler (5)
14. Cywasgu’r trionglog nes ei fod yn felys
(5)
17 Lle i anifeiliaid gwyllt 49 ohonynt yn
ofnus (4)
19. Mae ofn dibendraw mewn dial esgeulus
(6)
20. Difrodwr a welir yn troi ar ôl y diwrnod
cyntaf (6)
23. Balch mewn tref yn Ffrainc (4)
24. ‘Pwy welaf o ___ yn dod
Mil harddach na thoriad y wawr.’
25. Hurio rhywbeth aeth i golli (4).

Atebion Croesair Rhif 75
Ar draws: 1 Cariadus. 6 Cega. 8 Argraff. 9
Daliad. 10 Cadarnhau. 13 Pitw. 14 Twp. 16
Isop. 17 Cofrestru. 20 Planed. 22 Arolwg. 23
Isel. 24 Llaneirwg.
I Lawr: 2 Athro. 3 Iard. 4 Diffuant. 5 Sach.
6 Calondid. 7 Gwahanol. 11 Pigoglys. 12
Gwerinol. 15 Persain. 18 Cosi. 19 Gwiw. 21
Dull.
Derbyniwyd 15 ymgais a 12 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Peter
Rowlands, 68 Hazel grove, Caerffili. Cafwyd
yr atebion cywir eraill gan Mel Dunsford,
Gwilym Lloyd Edwards, Rhiannon Evans,
Heledd Hall, Idwal Hughes, Gethin Jones,
Margaret Jones, Dilys Pritchard Jones,
Buddug Roberts, Huana Simpson a James
Wiegold.
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Llwyddiant yn
Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr
Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau 3ydd
Hana Evans, Ysgol Gymraeg Pen y
Garth.
Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D) 3ydd Rhys
Battle, Ysgol Gynradd Llanishen Fach.
Unawd Telyn Bl 6 ac iau 1af Ben
CreightonGriffiths, Ysgol y Gadeirlan.
Llefaru Unigol Bl 3 a 4 1af Aron Cynan,
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.
Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth 1af
Ceri Elen, Aelwyd CF1.
Unawd Bl 3 a 4 1af Alaw Davies, Ysgol
Gynradd Pwll Coch.
Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau 3ydd
Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch.
Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af Ysgol Gynradd Iolo Morganwg.
Unawd Pres Bl 6 ac iau 2il Dafydd
Phillips, Ysgol Gymraeg Y Wern.
Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr 2il
Bethan Bonsall, Ysgol Uwchradd
Caerdydd.
2il Alicia Williams, Ysgol Uwchradd
Caerdydd.
3ydd Bethan Thomas, Ysgol Uwchradd
Teilo Sant.
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af Ysgol Gynradd Iolo Morganwg.
Grŵp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau 1af
Ysgol Gymraeg Y Wern.
Ymgom Bl 6 ac iau 1af Ysgol Gymraeg
Treganna.
Unawd Telyn Bl 79 2il Megan Morris,
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg.
Llefaru Unigol Bl 79 (D) 1af Katie
James, Ysgol Uwchradd Howell.
Unawd Pres Bl 79 1af Dewi Preece,
Ysgol Gyfun Glantaf.
Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 3ydd Elis
Meredydd Gomer, Aelwyd Y Waun
Ddyfal.
Grŵp Llefaru Bl 1013(D) 1af Ysgol
Uwchradd Caerdydd.
Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
3ydd Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll
Coch.
Unawd Piano Bl 79 3ydd Alys Elin
Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf.
Ensemble Bl 79 1af Ysgol Gyfun
Glantaf.
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 1013
3ydd Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg.
Unawd Pres Bl 1013 3ydd Daniel
Phillips, Ysgol Gyfun Glantaf.
Dawns Werin Bl 79 2il Ysgol Gyfun
Plasmawr.
Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 2il Ysgol Gyfun
Plasmawr.
Grŵp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig
Bl 79 3ydd Ysgol Gyfun Plasmawr.

Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau 2il
Marged a Sebastian, Ysgol Gyfun
Glantaf.
Llefaru Unigol 1925 oed 3ydd Anni
Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal.
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd
Dant 1925 oed 1af Elliw, Ani, Aled a
Huw, Aelwyd Y Waun Ddyfal.
2il Ellen a Llinos, Aelwyd CF1.
Unawd Offerynnol 1925 oed 1af Alec
Thomas, Aelwyd y Waun Ddyfal.
Unawd 1925 oed 3ydd Steffan Jones,
Aelwyd CF1.
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 1425 oed
1af Aelwyd Y Waun Ddyfal.
Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14
25 oed 2il Ysgol Gyfun Plasmawr.
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 1425
oed* 1af Aelwyd CF1.
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 1425 oed* 1af,
Aelwyd CF1.
Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithrio
Aelwydydd Colegau)* 2il Aelwyd CF1.

Gwaith creadigol a chelf
Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu
Grwp) 3 Hannah Copner
Gwefan
Ysgol Gymraeg Y Wern, Cylch
Dwyrain Caerdydd.
Barddoniaeth Oedran Bl. 2 ac iau 2il
Dewi Richards, Ysgol Gynradd Pwll
Coch.
Rhyddiaith Oedran Bl. 5 a 6 3ydd Elen
Br own , Ysgol G ym r a eg Mel in
Gruffydd.
Rhyddiaith Oedran Bl. 10 ac 11 (D) 
3ydd Khadija Jamal, Ysgol Uwchradd
Caerdydd.
Rhyddiaith Oedran Bl. 12 a 13 (D) 1af
Sian Fullerton, Ysgol Uwchradd
Caerdydd.
2il Rachel Perry, Ysgol Uwchradd
Caerdydd.
Gwaith ar dâp sain Oedran Bl. 7, 8 a 9
(D) (unrhyw nifer) 2il Laura, Briony,
Davoud, Faye a Sophie, Ysgol Gyfun
Radur.
Rhyddiaith dan 25 oed 1af Elis Merdydd
Gomer, Aelwyd y Waun Ddyfal.
Cyfansoddi Drama Oedran Bl. 1013 2il
Sion Davies, Ysgol Gyfun Glantaf.
Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
2il Grwp Nicole Lawrence, Ysgol
Gymraeg Bro Eirwg.
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 1af
Robert Cavaye, Ysgol Gynradd Albert.
Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu
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Calendr y Dinesydd
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 (029
20753625)
Mawrth, 18 Medi a Mawrth, 25 Medi
Noson agored yn Neuadd Ysgol Gyfun
Gymraeg Glantaf am 7.00pm i greu côr
un edig o ddi sgybl i on a ch yn 
ddisgyblion, athrawon a chynathrawon,
a rhieni a chynrieni, i berfformio yng
nghyngerdd agoriadol Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd, ar achlysur
dathlu penblwydd yr Ysgol yn 30 oed.
Dewch yn llu!
Sadwrn, 29 Medi
Cyngerdd gan Gantorion Ardwyn ac
Iona Jones yn Eglwys Crist, Radur am
7. 30pm, er budd E i st eddfod
Genedlaethol Caerdydd 2008.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ff ôn: 02920628754; E bost :
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
Mae Calendr y Dinesydd hefyd ar wefan
Menter Caerdydd: www.echlysur.com

22  27 Gorffennaf 2007
www.europeanharpsymposium.eu

Grwp) 3ydd Hannah Copner, Ysgol
Gymraeg Y Wern.
2D Tecstilau Bl. 2 ac iau 1af Ffinli
Barber, Ysgol Gynradd Creigiau.
Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau 1af
Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo
Morgannwg.
Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8 2il
Isabella Mai Hughes, Ysgol Gyfun
Plasmawr.
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Taith y Pererin i
Santiago de
Compostela
Ym mis Awst, bydd y rhedwr a’r
cyfrifydd Huw Roberts o’r Eglwys
Newydd,
yn newid ei esgidiau
rhedeg am esgidiau cerdded i wneud
pererindod o dros 60 milltir i Eglwys
yr Apostol Iago yng Ngogledd
Sbaen. Bydd yn dilyn llwybr y
cerddodd y pererinion yn y Canol
Oesoedd ar eu taith i Santiago de Compostela, lleoliad oedd yr
un mor boblogaidd â Rhufain a Jeriwsalem.
Ar ôl cyrraedd bydd yn mynychu offeren ddyddiol y
Pererinion yn y Gadeirlan, a gobeithia Huw ddysgu Gweddi’r
Arglwydd yn Sbaeneg ar gyfer y gwasanaeth. Nod Huw yw
codi swm sylweddol o arian tuag at glinig meddygol Kaselin,
Lesotho sydd yn cael ei gefnogi gan Gapel Bedyddwyr y
Tabernacl, Caerdydd, a hefyd i Sefydliad Prydeinig y Galon.
Mae Capel Y Tabernacl gyda chydweithrediad a haelioni
nifer o eglwysi'r ardal, wedi cefnogi ac agor clinig meddygol
yn Lesotho ers mis Tachwedd 2006. Erbyn hyn mae chwech o
weithwyr meddygol yn gweithio yno ac mae angen parhaol i
brynu cyffuriau a helpu i redeg ac ehangu’r clinig.
I godi ymwybyddiaeth o’r bererindod mae Huw wedi annerch
yn Y Tabernacl o flaen M Kaselin o Lesotho ar ei ymweliad
diweddar â Chaerdydd ac mewn capeli eraill.
Os hoffech gefnogi Huw gallwch wneud cyfraniad trwy
ddanfon siec yn daladwy i Capel y Tabernacl neu’r British
Heart Foundation neu ymweld â www.bhf.org.uk/sponsor/
huwpilgrimage. Bydd Huw yn cadw dyddiadur am y
bererindod ar y wefan yma.
Am fwy o fanylion cysylltwch â Huw Roberts, 6 Heol
Alfreda, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EH (029 2069
4524) neu huw@huwrobertscyfrifydd.co.uk

Canolfan Gôl yn awyddus i gychwyn
cynghrair newydd
Mae Gôl yn awyddus i ddechrau cynghrair cyfeillgar ar
nosweithiau Gwener gyda gemau yn dechrau am 6.00 y nos. Y
gost yw £15 y tîm ar gyfer awr o chwarae.
Beth am ffurfio tîm i gynrychioli eich hen ysgol neu eich
milltir sgwâr neu hyd yn oed eich cymdogaeth bresennol? A
fydd Caernarfon yn curo Bethesda neu Aberystwyth yn trechu
Aberteifi? Oes modd i gynddisgyblion Ysgol Maes Garmon
dalu'r pwyth am ganlyniad annheg ym 1989 yn erbyn Ysgol
Morgan Llwyd? A all yr Eglwys Newydd guro Treganna?
Fel arall mae croeso i chwaraewyr uno i gynrychioli gwahanol
fudiadau neu ardaloedd ac ati.
Os hoffech gymryd rhan cysylltwch â Gôl ar 0870 168 8989
neu ebostiwch: info@golcentres.co.uk www.golcentres.co.uk

Cymro yn Râs y Tour de France
Am y tro cyntaf ers deugain mlynedd mae Cymro yn ras
beiciau Tour de France a’i enw ydi Geraint Thomas o’r Eglwys
Newydd. Daw ei dad Hywel o ardal Tregaron. Dim ond un ar
hugain oed ydy Geraint ond mae eisoes wedi amlygu ei hun yn
y byd rasio beiciau a nôl yn 2005 enillodd Fedal Aur mewn
pencampwriaeth i bobl Iau. Mae’r ras ugain niwrnod yn
dechrau yn Llundain ar 7 Gorffennaf. Pob lwc i’r Cymro ifanc.
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Smwddio Dros Gymru

Am ddwy noson yn olynol, mae rhai o wragedd Caerdydd wedi
bod yn chwysu uwchben eu byrddau smwddio – yn smwddio
200 o wisgoedd yr Orsedd ar gyfer y Cyhoeddi. Mae’n siwr y
bydd y llun hwn yn codi cywilydd ar y dynion – dim un
gwirfoddolwr!!Efallai y cawn rai ar gyfer yr Eisteddfod – bydd
tipyn mwy o waith bryd hynny!!

Pêldroedwyr gynt o Gaerdydd yn y Newyddion
Achoswyd tipyn o sioc a siom pan gyhoeddodd Ryan Giggs
gynt o Drelái ei fod yn dod â’i yrfa pêldroed rhyngwladol i ben
ar Fehefin 2il ar ddiwedd y gêm rhwng Cymru a Gweriniaeth
Siec yn ein Stadiwm Genedlaethol. Cafodd gymeradwyaeth
fyddarol gan y dorf wrth iddo ymadael â’r maes ar ddiwedd y
gêm. Cyn camu o’r maes trosglwyddodd y gapteniaeth i Craig
Bellamy gynt o Lanrhymni. Wrth ffarwelio â Ryan Giggs mae
seren arall yn dechrau disgleirio, sef Gareth Bale gynt o’r
Eglwys Newydd, sydd yn 17 oed. Mae newydd ymuno â thîm
Tottenham Hotspur am ddeng miliwn o bunnau. Gobeithio y
daw â lwc i Gymru yn y dyfodol!

