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Plant Ysgol Glan Morfa
Lisa Jarman, merch Heather; Heledd Jarman, merch Lisa a wyres Heather;
Mrs Marjorie Jones, mam Heather; Sam Coates, mab Heather
a Heather ei hunan. Llun gan Tony Charles
Ymhlith y llyfrau sydd wedi cyrrraedd y
siopau y Nadolig hwn mae Gwrando ar
fy Nghân, bywgraffiad Heather Jones, y
gantores boblogaidd o Gaerdydd.
Mae Heather wedi ei geni a’i magu yn
y ddinas, ac mae hi a’i theulu’n byw yn
Yr Eglwys Newydd, tra bod ei mam, Mrs
Marjorie Jones, yn dal i fyw yn y tŷ lle
magwyd Heather a’i brodyr ar St Brioc
Rd, Y Rhath. Digon naturiol felly i
Heather droi at Wasg y Dref Wen,
cwmni sydd wedi ei leoli yng
Nghaerdydd, i gyhoeddi ei bywgraffiad.

“Mae creu’r llyfr wedi bod yn brofiad
od, mewn gwirionedd,” meddai Heather.
“Roedd hi’n anodd ailfyw’r cyfnodau
helbulus ac emosiynol a doeddwn i ddim
wedi rhagweld hynny, ond mae’r broses
hefyd wedi fy atgoffa i mod i’n berson
lwcus iawn. Mae ’na gymaint o bobl
wedi fy nghefnogi i ar hyd y
blynyddoedd, ar lefel bersonol a
phroffesiynol, ac rydw i wedi gallu
parhau i ganu am bron i ddeugain
mlynedd.”
Mae yna lawer o sôn am Gaerdydd y
gorffennol yn y llyfr  mae Heather yn
sôn yn arbennig am ymdrechion merch a
fagwyd ar aelwyd Saesneg ei hiaith i
geisio byw ei bywyd trwy gyfrwng y
Gymraeg yn y ddinas.
Yn ddiweddar, wrth lansio’r llyfr yng
Nghanolfan Gôl, roedd cyfle i bedair
cenhedlaeth o deulu Heather ddod at ei
gilydd i ddathlu’r achlysur. “Rwy’n
teimlo fod y llyfr yn rywbeth i’r teulu
rywsut,” meddai Heather. “Mae e’n
gofnod parhaol o fy hanes i, ac o beth o
hanes fy nheulu i, ac er y bydd yna lawer
mwy i’w ddweud mewn deugain
mlynedd arall, siwr o fod, o leia mae’n
gysur fod yna rywbeth ar bapur nawr !”
Gwrando ar fy Nghân.
Heather Jones
Testun gan Caron Wyn Edwards.
Gwasg y Dref Wen £9.99

O dan ei phennaeth gweithredol, Mrs
Siân Thomas, mae Ysgol Glan Morfa
wedi mynd o nerth i nerth ac erbyn hyn
mae 52 plentyn yn cael eu dysgu yn
Ysgol Babanod Moorland gynt, gyda’i
iard a’i gardd ei hun a mynedfa
bwrpasol. Mae’r ystafelloedd newydd eu
haddurno ac yn llawn o’r offer
diweddaraf. O fewn dwy flynedd mae’r
dosbarth cychwynnol wedi tyfu yn ysgol
go iawn yn ei hadeilad annibynnol ar ei
safle parrhaol – a hyn oll gan gadw ar
delerau gwresog â phawb sy’n
gysylltiedig â’r ysgol gyfrwng Saesneg.
Mae’n fodel o sut i rannu adeiladau
rhwng ysgol gyfrwng Saesneg, oedd gynt
yn hanner wag, ac ysgol gymraeg
Gymraeg sy’n meddu ar le i dyfu yn
ysgol 7 dosbarth ymhen amser.
(Parhad ar dudalen 4)

Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
oddi wrth Y Dinesydd
Diolch i bawb sy’n
cefnogi’r Dinesydd yn
ariannol ac i’r llu o
ohebwyr am eu
cyfraniadau
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Stomp tuag at y
'Steddfod

Criw Treganna fu’n trefnu’r Stomp yn y
Clwb Trydan mis Tachwedd. Jim Parc
Nest a Dic Jones, y Darpar Arch
derwydd, oedd yn llywio’r noson. Rhys
Iorweth enillodd galon pleidleiswyr y
gynulleidfa gyda’i gerdd i Shambo gan
ennill Stôl y Stomp.

Strictly Come Dancing  Gethin a
Camilla
Cafwyd diwrnod cofiadwy iawn yn yr
ysgol ddydd Mercher, Tachwedd 21. Ar
ôl llawer o edrych ymlaen, mawr oedd y
bwrlwm, y gweiddi a’r cymeradwyo pan
gyrhaeddodd Gethin a Camilla yr ysgol
am tua 1.30. Roedd yr ysgol gyfan allan
ar yr iard yn eu croesawu gan greu
golygfa liwgar iawn gyda baneri diri yn
chwifio. Er mawr foddhad i’r disgyblion
a’r athrawon, treuliodd Gethin a Camilla
yr hanner awr nesa’n cyfarfod a sgwrsio
gyda phawb. Yna, aethant i mewn i’r
Neuadd lle cawsant groeso twymgalon
gan ddisgyblion Blwyddyn 7. Cafwyd
dawns gan Gethin a Camilla cyn i ddau
grŵp dawnsio o’r ysgol arddangos eu
doniau. Aed ymlaen wedyn i’r gampfa
lle gwelodd disgyblion Blwyddyn 8
Gethin a Camilla a dau grŵp arall o’r
ysgol yn dawnsio.
Roedd yn braf iawn cael croesawu
Gethin yn ôl i’w hen ysgol a’i weld yn
siarad gyda chymaint o ddisgyblion a
staff yr ysgol. Heb os, bydd nifer yn

cofio’r ymweliad hwn am amser hir, ac
fel ysgol, dymunwn bob llwyddiant i
Gethin a Camilla am weddill y gyfres
‘Strictly Come Dancing’.
Gallwch weld lluniau o’r diwrnod yn
yr oriel ar ein gwefan
www.glantaf.cardiff.sch.uk
Ymarfer Cyntaf Côr Glantaf
Nos Fercher, Tachwedd 20 yn neuadd yr
Ysgol, daeth tua 200 o bobl i'r ymarfer
cyntaf ar gyfer cyngerdd agoriadol yr
Eisteddfod flwyddyn nesaf  Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2008. Mae'r
ymarferion misol ar y dyddiadau
canlynol
am
7:00
o'r
gloch:
Rhagfyr 18, Ionawr 8, Chwefror 5,
Mawrth 18, Ebrill 8, Mai 13, Mehefin
24, Gorffennaf 15. Croeso i unrhywun â
chysylltiadau â Glantaf ymuno ag
ymarferion nesaf y côr.
Cofiwch ein gwefan
Mae holl newyddion Glantaf, gohebiaeth
i rieni a llu o bethau diddorol eraill ar ein
gwefan. Cofiwch edrych arni'n rheolaidd
 pam na ddewiswch hi'n dudalen
gartref? www.glantaf.cardiff.sch.uk

CYDNABYDDIR CEFNOGAETH

www.bwrddyriaith.org

Llongyfarchiadau i Mitchell Ronald a Michael Savery o Flwyddyn 11
ar gael eu dewis i garfan rygbi Gleision Caerdydd dan 16.
Pob dymuniad da am ddyfodol disglair ar y maes rygbi i chi’ch dau!
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www.mentercaerdydd.org
029 20565658

Miri Dolig
Sioe Nadolig Planed Plant Bach
12pm 2pm 4pm
Dydd Sul, Rhagfyr 9
Yn Ysgol Gyfun Glantaf
Bu rhai o blant Ffwrnais Awen yn
perfformio un o ganeuon Sioe Gerdd
Joseph fel rhan o raglen deledu Plant
mewn Angen eleni. Roedd y côr yn
ymuno â Lee Meed a chorau arall ar
draws Prydain i ganu ‘Any Dream Will
Do’ ar ddechrau’r rhaglen ar Nos Wener,
Tachwedd 16. Fe fydd Ffwrnais Awen
yn paratoi perfformiad o waith y tymor i
deulu a ffrindiau, Ddydd Sul, Rhagfyr y
9fed.

Adloniant, Mabon a Mabli,
Lluniaeth Ysgafn,
Castell Gwynt a llawer mwy!
Mynediad i’r ffair yn rhad ac am ddim
ond rhaid archebu tocynnau o flaen
llaw ar gyfer Sioe Nadolig Planed
Plant Bach
drwy ffonio
Gwifren Gwylwyr S4C
0870 600 4141

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

www.buy.at/mentercaerdydd
Dewis eang o Amazon, M&S, Tesco, Littlewoods, John Lewis ac eraill.

Gŵyl Y Gaeaf
Caerdydd 2007
Dydd Llun, Rhagfyr 17
Yn y Ganolfan Ddinesig
1.30pm – 3pm
Miri Meithrin y Nadolig
Sali Mali, Sam Tân, Paentio Wynebau
Crefft, stori a llawer mwy
6pm – 9pm
Noson o adloniant gan Ysgol Coed y Gof,
Côr Canna, Côrdydd, a Burum
Adloniant, Sglefrio, Olwyn Fawr, Gwin cynnes, Ffair a
llawer mwy!

Dewch i gefnogi gweithgareddau Cymraeg
yng Ngŵyl Aeaf Caerdydd!

Daeth y
cwrs blasu Cymraeg i
arolygwyr cinio i ben fis Tachwedd ar ôl
10 wythnos brysur. Llongyfarchiadau
mawr i’r menywod i gyd a diolch i Derek
Brockway am alw draw i gyflwyno’r
tystysgrifau!
Dathlu Santes Dwynwen
Mae trefniadau ar y gweill ar gyfer
dathliadau Santes Dwynwen yn y
flwyddyn newydd. Ewch i wefan y
Fenter fis Ionawr i weld beth sy’n mynd
ymlaen!

Taith Greulon
Mae Clefyd Motor Niwron (CMN) yn
gyflwr sydd yn gallu taro unrhyw un, ac
mae ei effaith ar yr unigolyn a phawb o’i
gwmpas yn gallu bod yn frawychus.
Mae’n daith arteithiol o’r dechrau i’r
diwedd.
Clefyd yw CMN sy’n effeithio ar y
nerfau (niwrons) sydd yn rheoli’r cyhyrau.
Yn y lle cyntaf mae’r breichiau a’r
coesau’n dechrau gwanhau, ac wedyn
mae’r cleifion yn cael trafferth gyda
llyncu, siarad ac anadlu. Yn raddol, mae’r
cyhyrau’n colli eu nerth ond, fel arfer,
dydy CMN ddim yn effeithio ar y meddwl,
nac ar y synhwyrau.
Mae Cymdeithas Clefyd Motor Niwron
yn bodoli i gefnogi “pawb sydd yn mynd
ar y daith gyda CMN”. Hynny yw,
cleifion, teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau.
M a e ’r G ym d e ith a s yn c yn n ig
cyfeillgarwch, gwybodaeth a help
ymarferol i gleifion ac mae’n gweithio i
godi arian ar gyfer ymchwil, ac i helpu i
dalu am y nyrsys CMN arbennig, sydd yn
gymorth mawr i ddioddefwyr.
Prif amcan y Gymdeithas yw: “Un
dydd, fydd neb yn mynd ar y daith.”
Ddydd Sadwrn, 1 Rhagfyr, cafwyd
diwrnod llwyddiannus iawn yn Llyfrgell
Sirol y Barri pan gynhaliwyd Sadwrn
Siarad i ddysgwyr gyda’r nod o godi arian
i Gymdeithas Clefyd Motor Niwron.
Roedd pedwar dosbarth o fyfyrwyr a
chodwyd cyfanswm o dros £400 at yr
achos. Diolch i bawb a gymerodd ran.

Y DINESYDD RHAGFYR 2007

4

TRI DOSBARTH
CYCHWYNNOL
AC UN YSGOL
NEWYDD

CD Côrdydd

(parhad o dudalen 1)
Yn Nhachwedd 2006 derbyniodd y sir
arwyddion bod rhieni 550 o blant â
diddordeb ganddynt ddechrau addysg
Gymraeg ym Medi 2007 (roedd hyn yn
cymharu â 464 a dderbyniwyd ym Medi
2006). Roedd ymateb y sir yn
anrhydeddus, sef penderfynu agor 4
dosbarth cychwynnol ym Medi 2007
gyda golwg ar eu troi yn ysgolion
newydd erbyn Medi 2009. Yn y diwedd,
mae 25 plentyn wedi mynd i mewn i 3
dosbarth cychwynnol ac mae agor y
pedwerydd dosbarth wedi’i ohirio tan
2008.
Mae 10 plentyn yn Nosbarth Cefn
Coed yn Ysgol y Teulu Sanctaidd ar
draws y ffordd o GoedyGof. Maent
mewn ystafell hyfryd yn rhan o uned 4
ystafell ar wahân i’r prif adeilad; mae
ystafell arall yn wag i dderbyn yr ail
ddosbarth a ddaw yn 2008. Mae’r
athrawes arweiniol, Penny Hughes
Jones, yn cael defnyddio amrywiaeth
helaeth o gyfarpar ac mae hi’n cael
cynorthwy Jane Stokes yn y dosbarth.
Roedd yn amlwg bod y staff, gan
gynnwys Mr Mike Hayes, pennaeth
CoedyGof, yn teimlo bod y sir wedi
bod yn hael wrth sefydlu’r dosbarth
newydd hwn.
Chwe phlentyn sydd yn Nosbarth Tan
yr Eos sy’n meddu ar adeilad yn iard
Ysgol Parc Ninian, yn cynnwys ystafell
helaeth iawn wedi’i haddurno’n hyfryd a
dwy ystafell lai. Mae’n amlwg bod
croeso mawr iddynt gan bennaeth Parc
Ninian, Mrs Fern Davies a dangosodd
Mrs Davies, gyda balchder blâc y
Cymmrodorion a osodwyd i goffáu
hanner canmlwyddiant agor Ysgol
Gymraeg Caerdydd ym 1949 yn Ysgol
Parc Ninian. Mae athro arweiniol Tan yr
Eos, Neil Pike, fel athrawes Cefn Coed
yn gweithio gyda chynorthwydd sef Mari
Hughes, ac o dan arolygiaeth pennaeth
ysgol Treganna, Mr Rhys Harris.
Unwaith eto mae’r cyfarpar addysgol ar
gael yn helaeth, ac yn cadarnhau
ymrwymiad y sir i roi cychwyn da i’r
dosbarth.
Dechreuodd Dosbarth Derwen gyda
naw plentyn yn Ysgol Oakfield ar safle
sydd ar y ffin rhwng Trowbridge a
Llaneirwg Newydd, rhyw ddwy filltir o
Fro Eirwg ac felly’n ddelfrydol i
ymestyn dalgylch addysg Gymraeg. Mrs

Cefn Coed

Tan yr Eos

Mewn cyngerdd arbennig yn Eglwys Sant
Augustine, Penarth ar ddiwedd mis Hydref
lansiwyd cryno ddisg cyntaf Côrdydd. Bu’r
côr yn recordio’r CD o waith John Rutter
yn gynharach eleni ac mae’n cynnwys yr
Offeren a nifer o ganeuon adnabyddus o
waith y cyfansoddwr.
Anafwyd Sioned James, arweinydd
Côrdydd, yn ddifrifol mewn damwain car
yn 1993. Yn ystod y cyfnod anodd hwnnw
daeth i glywed Offeren John Rutter am y
tro cyntaf a chael ysbrydoliaeth a nerth a’i
cododd o gyfnod isel a thywyll.
Ers ei sefydlu yn 2000, mae Côrdydd
wedi cyflwyno perfformiadau cerddorol
cofiadwy gyda’i sain ifanc, delynegol.
Mae’r cyfansoddwr, John Rutter, yn falch
fod y côr wedi dewis yr Offeren ar gyfer y
CD a hwn yw’r recordiad cyntaf o’r gwaith
yn yr iaith Gymraeg gyda’r unawdydd
disglair, Elin Manahan Thomas.
Cyfieithwyd yr Offeren a nifer o’r caneuon
eraill ar y CD gan y bardd Emyr Davies,
aelod ffyddlon yn adran bas y côr.
Roedd y gynulleidfa wedi eu gwefreiddio
gan y perfformiad ym Mhenarth ac mae
cyfle i bawb glywed y gwaith drwy brynu’r
CD sydd ar gael yn y siopau Cymraeg
lleol.

Grand Slam
Derwen
Gaynor Williams, pennaeth Bro Eirwg
sydd â gofal y dosbarth dros dro, yr
athrawes arweiniok yw Rhian Lloyd a’r
gynorthwywraig yw Christine Payn.
Mae’n amlwg bod Dosbarth Derwen, fel
y lleill, yn egin ysgol newydd a’r plant
yma hwythau yn elwa ar dderbyn
adnoddau gwych yn yr ystafell dosbarth.
Mae’r sir wedi bod yn anrhydeddus
iawn tuag at y dosbarthiadau newydd gan
eu bendithio ag adnoddau staffio ac
addysgol hael iawn. Mae lle i gredu wrth
edrych ar brofiad Ysgol Glan Morfa y
byddwn yn dathlu agor 4 ysgol newydd
ym Medi 2009 mewn adeiladau o safon
derbyniol ynghyd â’r offer addysgol
diweddaraf.

Dewi Pws, Sharon Morgan ac Elizabeth
Morgan o'r cast gwreiddiol gyda John
Hefin, cyfarwyddwr y ffilm a Lefi
Gruffudd o'r Lolfa yn lansiad llyfr am y
ffilm Grand Slam a ddarlledwyd gyntaf 30
mlynedd yn ôl. John Hefin yw golygydd y
llyfr sy'n cynnwys llwyth o straeon ac
atgofion am ddyddiau pan oedd tîm rygbi
Cymru a chomedi Cymreig ar flaen y gad.
Mae'r llyfr Grand Slam a gyhoeddir gan Y
Lolfa ar werth am £8.95.
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PASPORT
Merch o’r Andes, Yr Ariannin 
Clara Cantero Simms
 sy’n cael ei holi’r mis yma...
O le rwyt ti’n dod yn wreiddiol?
Ces i ngeni ym mhrifddinas Ariannin sef
Buenos Aires. Pan o'n i'n saith oed,
symudodd fy nheulu a fi i Batagonia, i
dref o’r enw Trevelin yn ardal yr Andes,
yng Ngorllewin Chubut.
Ym mha ran o Gaerdydd rwyt ti’n
byw?
Dw i'n byw yn Danescourt ger Llandaf.
Ers faint rwyt ti’n byw yng
Nghaerdydd?
Dw i'n byw yng Nghaerdydd er 2001,
ond symudais i Gwmbran a Phontypŵl i
fyw am flwyddyn. Des i 'nôl i Gaerdydd
yn 2004.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn/ar ôl
symud yma?
Dechreuais i ddysgu Cymraeg yn
Ariannin. Yn 2001 des i i Gymru i
astudio rhagor o'r iaith; a chwrddais â
David ar gwrs Cymraeg Llanbedr Pont
Steffan. Mae David yn dod o Lundain ac
roedd e'n astudio ym Mhrifysgol
Glasgow. Erbyn hyn, mae e'n gweithio i'r
Cynulliad Genedlaethol. Priodon ni yn
2002 ac mae mab gyda ni o’r enw
Ruaraidh Gruffydd Cantero Warren.
Mae Ruaraidh yn bump ac yn mynd i
Ysgol Pencae yng Nghaerdydd. Mae'n
siarad Cymraeg, Sbaeneg a Saesneg.
Mae'n fachgen hyfryd a hapus iawn!
Dw i wedi bod yn astudio'r Gymraeg
ac wedi cael cymhwyster ym Mhrifysgol
Caerdydd i ddysgu’r Gymraeg i
Oedolion. Dw i'n mwynhau’r gwaith yn
fawr iawn fel tiwtor Cymraeg a Sbaeneg.
Astudiais tuag at CGC Datblygiad, Gofal
ac Addysg Plant a nawr, dw i'n gweithio
mewn cylch meithrin.
Beth yw dy waith di erbyn hyn?
Dw i'n arweinydd Cylch Meithrin
Pentrebaen yng Nghaerdydd. Dw i'n
gweithio yno bob bore, gyda phlant 2½ 
4 oed. Mae'n waith caletach na mae
pawb yn meddwl, ond mae'n bleserus
iawn. Mae bron pob plentyn yn y cylch
meithrin yn dod o deuluoedd di
Gymraeg, felly mae'n deimlad gwych
pan maen nhw'n siarad Cymraeg gyda ni.
Dw i hefyd yn dysgu Sbaeneg a
Chymraeg gyda'r nos yng Nghanolfan
Dysgu Oedolion Radur. Dw i'n gweithio
yno bedair noson yr wythnos ac un
prynhawn; dw i'n dysgu Sbaeneg drwy

gyfrwng y Gymraeg, Sbaeneg drwy
gyfrwng y Saesneg a Chymraeg i Rieni.
Dw i'n mwynhau fy ngwaith yn fawr
iawn.
Pam wnest ti benderfynu dysgu
Cymraeg?
Pan o'n i'n byw ym Mhatagonia roeddwn
i'n mynychu dosbarthiadau canu gyda
menyw o’r enw Sylvia Baldor o
Drevelin. Mae gwreiddiau Cymreig gyda
hi, felly roedd hi'n arfer fy nysgu i ganu
caneuon yn Gymraeg. Doeddwn i ddim
yn gwybod unrhyw beth am yr iaith na
sut i'w hynganu, felly cofrestrais i yn
Ysgol Gymraeg Trevelin er mwyn cael
gwersi Cymraeg. Ar ôl pedair blynedd o
‘Ddosbarth Nos’ unwaith yr wythnos mi
ges i ysgoloriaeth i fynd ar Gwrs Haf
Llanbed.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?
Dw i'n hoffi teithio a chanu, felly bob
penwythnos dw i'n mynd gyda fy nheulu
i deithio o gwmpas Prydain. ‘Dyn ni
wedi teithio o gwmpas y wlad hon ers
dros 6 blynedd, ac wedi dod i adnabod
llawer o lefydd anhygoel. Dw i'n canu
gyda Chôr Godre'r Garth yn Efail Isaf
bob nos Sul. Mae'r côr yn llwyddiannus
iawn ac mae'r bobl yno'n hyfryd.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Dw i'n chwerthin llawer iawn gyda fy
mab Ruaraidh, mae e'n gymeriad sy'n
siarad tair iaith. Weithiau mae e'n
cymysgu'r tair iaith pan mae'n siarad â fi
ac mae'r canlyniad yn ddoniol dros ben.
Mae Ruaraidh yn trïo cyfieithu caneuon
er mwyn eu canu nhw i fy rhieni yn
Ariannin ac mae hynny'n ddoniol hefyd!
Dw i'n dwli ar gomedi Prydeinig, ac yn
hoff iawn o gyfresi doniol fel The Vicar
of Dibley, ac o gomediwyr fel Peter Kay
a Billy Conolly. Dw i'n falch iawn fy
mod i'n siarad y Gymraeg a Saesneg
oherwydd bod llawer o bobl arbennig o
dda (a doniol!) yn y byd Seisnig hefyd.
Beth rwyt ti’n ei golli am yr Ariannin?
Dw i'n colli 'nheulu, fy ffrindiau, a'r

5
BWYD!! Mae'r cig yn hyfryd yn
Ariannin ac mae pawb yn mwynhau cael
bwyd gyda ffrindiau a siarad o gwmpas y
bwrdd am oriau. Dw i'n meddwl ein bod
ni wedi cael hynny gan yr Eidalwyr a
symudodd i Ariannin; mae'r teulu'n
bwysig iawn i ni. Dw i hefyd yn colli
golygfeydd yr Andes, a phan dw i'n
mynd i Ogledd Cymru neu ucheldiroedd
yr Alban, dw i'n hiraethu am Drevelin.
Ble rwyt ti’n hoffi mynd am wyliau?
Ariannin, wrth gwrs! Ond mae'n ddrud
iawn mynd yno, felly ‘dyn ni'n teithio
llawer o gwmpas Prydain, neu Ffrainc.
Petaet yn cael y cyfle i wella neu
newid rhywbeth yng Nghaerdydd,
beth fyddet ti’n ei wneud?
Baswn i'n wella Gorsaf Fysiau
Caerdydd. Mae'n olygfa ofnadwy i ni
bobl Caerdydd a'r ymwelwyr hefyd.
Baswn i hefyd yn dod â phobl Caerdydd
at ei gilydd yn amlach gan drefnu "Gŵyl
Pobl y Byd" neu rywbeth tebyg. Mae
llawer iawn o bobl sy wedi dod o bedwar
ban y byd yng Nghaerdydd, a ‘dyn ni
ddim yn gwybod unrhyw beth amdanynt!
Mae Caerdydd yn gosmopolitaidd iawn
erbyn hyn, a dylen ni ddathlu'r ffaith hon
gyda rhywbeth sy'n arbennig i bawb.
Ble rwyt ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Dw i'n berson uchelgeisiol a dweud y
gwir, ond dw i hefyd yn realistig. Dw i'n
meddwl byddwn ni'n aros yng
Nghaerdydd oherwydd ein bod ni wedi
prynu tŷ yma ac mae fy mab Ruaraidh yn
hapus yn yr ysgol a'r ardal. Felly, dw i'n
meddwl y bydda i'n gweithio'n galed,
gyda swydd lawn amser ac yn hapus
gyda theulu... mwy o faint efallai?!

Tebyg at ei debyg?

Alwyn ‘Waw Ffactor’ Humphreys

Rhydian ‘X Factor’ Roberts
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BERLIN
A KRAKOW

Auschwitz Birkenau
Dyma hanes ymweliad addysgiadol
diweddar Ysgol Howell, Caerdydd i’r
Almaen a Gwlad Pwyl. Ymadawodd
pedwar deg wyth o staff a disgyblion ar
awyren o Fryste yn uniongyrchol i
Ferlin. Y cynllun, wedi treulio tri
diwrnod ym mhrifddinas yr Almaen,
oedd teithio dros nos mewn trên i ail
ddinas Gwlad Pwyl i gwblhau’r
wibdaith.
Bwriad yr ymweliadau oedd
canolbwyntio ar y Natziaid a’r Rhyfel
Oer gydag ymweliadau ag Amgueddfa
Stori Berlin, Gwersyll Crynhoi
Sachsenhausen, Tŷ Cynhadledd
Wannsee, ac Auschwitz. Daeth maint
troseddau’r Natziaid yn amlwg i bawb ac
ar adegau doedd geiriau ddim yn gallu
esbonio'r hyn wnaethpwyd gan y
weinyddiaeth a thawelwch oedd yr unig
ymateb priodol.
O dan arweiniad brodor o Seland
Newydd, oedd wedi ymsefydlu yn ninas
Berlin, treuliwyd yr ail ddiwrnod yn
ymweld â sefydliadau’r Natziaid, Mur
Berlin, Checkpoint Charlie, Cofeb yr
Holocaust ac Arddangosfa Tirlun
Arswyd. Ar ddiwedd y dydd roedd yr
Hard Rock Café yn rhyddhad cyn gadael
ar y trên dros nos i Krakow.
Does dim un ffilm na llyfr yn gallu
eich paratoi ar gyfer yr erchyllterau a
wnaethpwyd yng Ngwersyll Crynhoi
Auschwitz a Birkenau. Roedd hi’n
anrhydedd i gael ein tywys o amgylch y
safle. Tra yn Auschwitz fe ddaethom ar
draws grŵp o ddisgyblion o Ysgol Gyfun
Maes yr Yrfa yn cwblhau’r un
bererindod.
Ar y diwrnod olaf aethom i Gloddfa
Halen Wieliczka a chafwyd taith o
amgylch dinas brydferth Krakow.
Gwnaeth sawl un o frodorion yr
Almaen a Gwlad Pwyl y sylw bod y
disgyblion wedi adlewyrchu, yn eu
hymddygiad, natur orau ein hieuenctid.
Roedd y myfyrwyr a’r staff yn teimlo eu
bod wedi cael profiadau ysgytwol ond
gwerthfawr.
Helen Davies
Pennaeth Hanes a Gwleidyddiaeth,
Ysgol Howell, Caerdydd

SYMBYLU DEFNYDD O
WASANAETHAU
CYMRAEG BT
Mae'r gyflwynwraig teledu Nia Parry yn
arwain ymgyrch newydd BT i gymell
pobl i ddefnyddio’i wasanaethau
Cymraeg.
Mae BT yn cynnig amrediad eang o
wasanaethau Cymraeg o’r Biwro
Cymraeg, Bangor, ynghyd â fersiwn
Cymraeg o’r Llyfr Ffôn a gwasanaeth
ymholiadau rhifau ffôn Cymraeg ar 118
404. Fodd bynnag, mae rhai siaradwyr
Cymraeg yn dal i wneud eu busnes gyda
BT yn Saesneg, er eu bod yn gallu
cynnal llawer o drafodaethau fel biliau
yn Gymraeg  dyna’r rheswm am yr
ymgyrch ddiweddaraf.
Bydd yr ymgyrch yn hybu
gwasanaeth Cymraeg 118 404 BT a
dywedodd Ann Beynon, cyfarwyddwraig
Cymru BT: “Rydym wedi ymrwymo i
ddar paru gwa sana eth Cymra eg
cynhwysfawr ar gyfer ein cwsmeriaid.
118 404 yw’r unig wasanaeth cyfeiriadur
cynhwysfawr ar gyfer siaradwyr
Cymraeg.
“Erbyn hyn mae oddeutu 22% o’r
boblogaeth yn siarad Cymraeg. Mae’r
nifer wedi cynyddu dros y blynyddoedd

Creadigrwydd
Elfen
Bu Elfen yn dathlu "10 Mlwyddiant o
Greadigrwydd" ar nos Iau y 6ed o Ragfyr
yn ei stiwdio ym Mae Caerdydd, ddeng
mlynedd union i'r dyddiad a’r amser y
ganwyd y syniad o ddechrau'r fenter.
Fe fydd y noson yn ddathliad o waith
gorau'r cwmni ar hyd y ddegawd
ddiwethaf, gydag arddangosfa o'r gwaith.
Mae llwyddiant y cwmni wedi selio ar
ddylunio graffeg o'r radd flaenaf bob
amser. Profodd Elfen hyn eleni drwy
dorri record gwobrau dylunio dwyieithog
Bwrdd yr Iaith, ac ennill gwobr
ryngwladol am ddylunio. Cyflwynwyd y
wobr iddynt mewn seremoni yn Sbaen.
"Mae'n gwaith yn ymddangos mewn
dros 20 o lyfrau dylunio rhyngwladol
erbyn hyn, ond mae'n llwyddiant yn
deillio o gyfuniad o ddylunio da a
chleientiaid sy'n dangos gweledigaeth, ac
sy'n barod i arloesi gyda'u gwaith
brandio, marchnata neu hysbysebu. Mae
cyrraedd 10 mlynedd fel cwmni yn gamp
yn yr hinsawdd gystadleuol sydd ohoni
yn y byd dylunio, ond wrth ddathlu
mae'n sylw ni ar y prosiect nesa, a hefyd
ar weithio'n galed a helpu'n cleientiaid i
lwyddo yn eu maes hwy yn ogystal,"
meddai Guto Evans Cyfarwyddwr Elfen.

diwethaf a rhagwelir bydd y ffigurau’n
dal i dyfu. Hoffai BT weld y ddefnydd
o’n gwasanaethau Cymraeg yn cynyddu i
adlewyrchu hyn”.
Mae Nia, sy’n byw yn y brifddinas,
yn adnabyddus am gyflwyno’r rhaglen
ddysgwyr boblogaidd Welsh in a Week.

Newyddion
Cais am arian y loteri i godi pont
Cafwyd cystadleuaeth i enwi’r bont
arfaethedig dros afon Elái rhwng Penarth
a Chaerdydd ar gyfer seiclwyr a phobl ar
droed a’r enw a enillodd oedd ‘Pont y
Werin’. Bydd angen £1.5 miliwn i godi’r
bont. Cefnogir cais y ddinas am arian y
loteri gan y seiclwyr adnabyddus Nicole
Cooke o’r Wîg yn y Fro a Geraint
Thomas o’r Eglwys Newydd.
Cyfreithwraig yn ennill gwobr
Llongyfarchiadau i Fflur Jones, gynt o
Lanuwchllyn sy’n gyfreithwraig gyda’r
Cwmni Darwin Gray Solicitors am ennill
gwobr am ei gwaith gwirfoddol yn
cynorthwyo ceisiadau ffoaduriaid am
loches ym Mhrydain. Derbyniodd y wobr
mewn seremoni yn Llundain.
Ymfudo
Dymuniadau gorau i Owen Jones ail fab
Alan a Chris Jones yr Eglwys Newydd
sydd newydd ymfudo i Seland Newydd
gyda’i wraig Simonette. Mae’n gyn
ddisgybl yn Ysgol Glantaf a bu’n athro
Saesneg yn Siapan am ddwy flynedd cyn
dychwelyd i Gymru i ddysgu yn Ysgol
Bro Morgannwg am gyfnod cyn
penderfynu ymfudo.
Swydd newydd i GynGwnsler
Cyffredinol y Cynulliad
Llongyfarchiadau i Winston Roddick
QC o Gyncoed ar gael ei ethol yn
Arweinydd Cylchdaith Cymru a Chaer
am y tair blynedd nesaf. Daw yn
wreiddiol o Gaernarfon ac mae’n byw
yng Nghaerdydd ers blynyddoedd. Bu’n
ddisgybl yn Ysgol Syr Huw Owen,
Caernarfon cyn astudio’r gyfraith yng
Ngholeg Prifysgol Llundain. Daw ei
wraig Cennin o Gaernarfon hefyd ac mae
ganddynt ddau o blant. Mae’n Islywydd
Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac yn
Gymrawd Anrhydeddus o’r Coleg. Mae
hefyd yn aelod o Fwrdd S4C. Dydy o
ddim wedi anghofio ei wreiddiau gan ei
fod yn noddwr Clwb Rygbi Caernarfon,
Islywydd Côr Meibion Caernarfon ac yn
aelod gydol oes o Glwb Pêldroed
Caernarfon! Ef yw Llywydd Cantorion y
Creigiau ac mae’n gynlywodraethwr
Ysgol y Wern, Llanisien.
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Y Ffasiwn Sioe!
Dyma’r eildro i Stella a Jimmy o siop
ddillad Kiro yn Wellfield Road lwyfannu
arddangosfa o’u dillad, a hynny’n rhad
ac am ddim er budd yr Eisteddfod
Genedlaethol. Y tro hwn daeth
perchennog siop Luxor, sydd gyferbyn â
Wellfield Court, â’u cyflenwad hwythau
o ddillad llaes at fin nos i’w cefnogi. Yn
paratoi gwalltiau’r modelau yn y cefn
‘roedd Ian o siop drin gwallt Ocean
gerllaw. Byddai’n werth ymweld â
Wellfield Road i gefnogi’r tair siop fu
mor hael eu cefnogaeth i’r Eisteddfod.
Yn ogystal â’r modelau proffesiynol
gosgeiddig a hirgoes, ‘roedd tair o’n
merched ni. Y tair ddewr oedd Elen
Lewis ac Anne Marie o Radur a Carys
Tudor Williams o’r Eglwys Newydd.
Edrychai’r tair yn bictiwr yn eu cotiau
gwlân ffein ac alpaca, ac yna mewn
gwisgoedd llai ffurfiol. Does ryfedd
iddyn nhw gael y fath groeso brwd.
Syrpreis arall i’r gynulleidfa oedd cael
cyfle i gyfarfod dwy fydd yn chwarae
rhannau amlwg yn seremonïau’r Orsedd
pan ddaw’r Eisteddfod i Gaerdydd fis
Awst nesa – Lusa Glyn fydd yn
cynrychioli mamau’r fro a Morwyn y
Fro, sef Gwenllian Wyn. Mewn ffrog
hyfryd lwydlas o wneuthuriad Eidalaidd
cariai Lusa gorn hirlas (answyddogol) ac
edrychai Gwenllian lawn cystal â
Victoria Beckham yn ei ‘jeans Rock and
Republic.’ [Nodyn i’w rhieni – syniad da
am anrheg Nadolig?!]
Ychwanegiad hwyliog iawn at
lwyddiant y noson oedd sylwebaeth
ffraeth Sara Gibson a Betsan Powys.
Trefnwyd y noson gan bwyllgorau lleol
Llandaf, Radur a’r Eglwys Newydd a
braf oedd cael cefnogaeth gan lawer nad
ydynt yn medru’r Gymraeg.

Merched y Wawr
Bro Radur
Cawsom noson arbennig o ddifyr yng
nghyfarfod mis Tachwedd yng nghwmni
Anthony Evans, yr arlunydd o’r Eglwys
Newydd. Cafodd ei fagu yn Cross
Hands, pentref glofaol lle roedd pawb yn
nabod ei gilydd, a chafodd ei fagwraeth
yno a’r gwyliau a dreuliai yn Sir
Aberteifi gryn ddylanawad ar ei waith.
Mae pentrefi glan môr Ceredigion a Sir
Benfro i’w gweld mewn nifer o’i
ddarluniau. Ar ôl treulio cyfnod fel athro
celf, penderfynodd fod yn arlunydd
amser llawn, ac erbyn hyn mae e,
ynghyd â sawl artist arall, yn berchen ar
stiwdio CYNFAS yn Nhreganna. Gellir
gweld un o’i ddarluniau mewn
arddangosfa yng Nghanolfan y
Mileniwm ar hyn o bryd. Dyma arlunydd
gweithgar a byrlymus sy’n cael cryn
bleser o’i waith.
Braf yw cofnodi bod tîm cwis y
gangen, sef Prentisiaid Bro Radur, wedi
ennill Cwis Cenedlaethol Merched y
Wawr am yr ail flwyddyn yn olynol.
Edrychwn ymlaen at ein cyfarfod ym
mis Ionawr pan fydd Dr. Rosina Davies
yn sôn am Dr. William Price.

Cylch Meithrin
Nant Lleucu
Mae Cylch Meithrin Nant Lleucu ym
Mhenylan yn chwilio am gynorthwy
ydd ar gyfer dydd Mercher 9.15
11.45 gan ddechrau ym mis
Ionawr. Cymraeg yn hanfodol yn
ogystal â phrofiad o ofal plant a
chymhwyster addas. Cysylltwch a
Lowri Mifsud ar 02920 902436 neu
ar nantlleucu@ntlworld.com am fwy
o wybodaeth.

Codi arian i’r Eisteddfod
yng Nghaerdydd?
Angen cyngor ar drefnu
ac ar logi offer?
Felly,

Gwasanaethau 007
amdani !
PROFIAD HELAETH
YN Y MAES
OFFER SAIN A GOLEUO
DISGOS A TWMPATHAU

Cysylltwch â Ceri ar
07774 816209
029 20621634
ceri33@btopenworld.com
Ar gael dros Gymru benbaladr a thu hwnt

Fflat trydydd llawr
yn Century Wharf
(ar gael o 1 Ionawr 2008)
£575 y mis, sy’n cynnwys:
· 1 ystafell wely, cegin, ystafell
ymolchi ac ystafell fyw fawr
gyda balconi (fflat â chelfi)
· Mynediad am ddim i’r gym, pwll
nofio, sawna a solariwm
· Parcio diogel dan ddaear
· Treth dŵr wedi’i gynnwys
· Gwres o dan y llawr
· Porthor ar ddyletswydd 24 awr
bob dydd
I drefnu i weld y fflat neu am ragor
o wybodaeth, cysylltwch â Sarah
Morgan (07800 937254)
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YSGOL PLASMAWR

Angharad Rosser gyda Blwyddyn 7
Taith Blwyddyn 7 i Wersyll yr Urdd
Llangrannog ym mis Medi
Dydd Llun
Cefais lifft gan Artie Williams i’r ysgol ac
wedyn dechrau ar ein taith hir i Langrannog.
Ar ôl cyrraedd, es i fy ystafell gyda Artie,
Rhys Edwards, Tomos Roberts, Oliver
Barrett, Wil Bevan, Dafydd Cian a David
Griffiths. Fy ngweithgaredd cyntaf oedd
mynd i’r Ganolfan Dreftadaeth a oedd yn
ddiddorol iawn. Gyda’r nos siaradais i gyda
fy ffrindiau ond wedyn penderfynais bod
rhaid cysgu yn barod ar gyfer ein
gweithgareddau yn y bore.
Dydd Mawrth.
Y bore cyntaf yn Llangrannog gydag Ysgol
Plasmawr. Codon ni’n gynnar a siarad am
tua hanner awr. Ar ôl brecwast chwaraeais
gêm o bêldroed bwrdd yn erbyn David
Griffiths, collais yn wael! Wedyn aethom i’r
pentre’. Ar ôl mynd i’r pentre’ aethom i
nofio a chwarae polo dŵr. Roedd hynny’n
hwyl! Wedyn aethom i wibgartio, roedd hwn
yn hwyl hefyd.
Dydd Mercher.
Ar ôl brecwast aethom i gartio. Y tro cyntaf
roeddwn i’n araf ond yr ail dro roeddwn i’n
gyflym. Wedyn aethom i sgïo, roeddwn i’n
wael ar hwnna! Wedyn aethom ni i
wibgartio yn y glaw. Aethom yn gyflym
iawn, cwympais i bant bob tro! A’r
gweithgaredd olaf oedd trampolîn. Ar ôl y
siop yn y nos roedd hi’n amser disgo!
Dawnsiais i’n wael ond roedd o’n hwyl.
Dydd Iau
Ar ôl brecwast aethom ni ar y ceffylau.
Doeddwn i ddim eisiau mynd arnyn nhw
achos roedd gan bawb alergedd tuag atyn
nhw, felly cerddais a siarad.Wedyn cawsom
ni dri gweithgaredd dewisol. Dewisais i’r
beiciau modur, sgïo a gwibgartio. Roedd
beiciau modur a sgïo yn well na’r tro cyntaf
ond roedd y gwibgartio yn sych felly roedd
e’n rhy araf! Yn y nos gwylion ni Gymru yn
curo Siapan mewn gêm rygbi. Noson dda!
Dydd Gwener
Diwrnod mynd adre. Pan gyrhaeddais adref
roeddwn i’n hapus iawn i weld fy nheulu.
Mwynheais i’r daith i Langrannog yn fawr.
Diolch yn fawr i Miss Pursglove am drefnu’r
daith i ni!
Prys Williams, bl 7

Disgyblion blwyddyn 7 gyda Miss
Pursglove, Pennaeth CA3, yn
Llangrannog
Cyngor Ysgol Plasmawr
Cawsom ni a Gwenno Hughes a Rhodri
Llywelyn o flwyddyn 8 ein hethol gan
ddisgyblion Cyfnod Allweddol Tri i fod yn
aelodau o Gyngor Ysgol Plasmawr. Cafodd
yr etholiad ei gynnal yn ystod gwasanaeth a
phleidleisiodd pob aelod o Gyfnod
Allweddol Tri am eu cynrychiolwyr. Cafodd
pedwar aelod o bob Cyfnod Allweddol eu
hethol, mae yna 12 aelod i gyd. Tîm Cyfnod
Allweddol 4 yw Geraint Herbert, Gareth
Rosser, Llŷr Owain a Steffan Lloyd o
flwyddyn 11. Ein cred yw rhoi llais i bob
unigolyn sydd ynghlwm â’r ysgol, boed yn
ddisgyblion blwyddyn saith, yn aelodau o’r
chweched neu yn lywodraethwyr. Yn y
cyfarfodydd rydym yn trafod materion
pwysig yr ysgol er enghraifft; cinio ysgol
iachus, problemau twf Plasmawr a thrafod y
posibilrwydd o gael adeilad Anghenion
Arbennig newydd.
Mae hon yn adeg
gyffrous yn natblygiad yr ysgol ac mae’r
disgwyliadau ar gyfer y cyngor yn uchel.
Gobeithiwn gyflawni campau a gwneud
gwahaniaeth i’r ysgol yn y flwyddyn sydd i
ddod.
Daniel Herbert a Siobhán Brennan, bl 9
Cystadleuaeth Ddadlau Plasmawr 2007
Bu cyffro a bwrlwm ym Mhlasmawr ar nos
Fercher, y 17eg o Hydref, pan gynhaliwyd
cystadleuaeth ddadlau yr ysgol am y tro
cyntaf erioed. Wrth yr awennau roedd Miss
Lowri Jones a Miss Bethan Morgan a fu’n
gweithio’n galed yn hyfforddi a pharatoi ar
gyfer y noson fawr.
Y rheswm y penderfynwyd cynnal
cystadleuaeth o’r fath yn yr ysgol hon oedd i
hybu hyder y disgyblion i siarad yn
gyhoeddus ac i’w paratoi ar gyfer yr amryw
o gystadlaethau a gynhelir yng Nghymru.
Cynhaliwyd clwb yn yr ysgol bob nos Lun
yn arwain at y noson lle bu ymarfer brwd
ymysg y disgyblion o flynyddoedd 8 i 11.
Erbyn y noson fawr sefydlwyd dau dîm o’r
naill Gyfnod Allweddol a oedd eisoes wedi
paratoi eu dadleuon yn y Gymraeg ac yn
barod i ddadlau!
Yn ystod y noson cafwyd cyfarchion gan
Mr John Hayes, ein Prifathro dros dro, ac
yna ymlaen yn syth at y dadlau. Roeddem yn

falch o groesawu Mr Geraint Rees yn ôl a
Mrs Nicola Heywood Thomas, beirniaid y
noson. Y cyntaf i ddadlau oedd timoedd
CA3, yna timoedd CA4. Wedi peth trafod
cyhoeddwyd enillwyr y naill Gyfnod
Allweddol a bu cyfle i’r ddau dîm buddugol
baratoi dadl fyrrybudd o fewn 5 munud.
Cynigwyd dau osodiad i’r timoedd, yn y
Saesneg y tro yma; ‘Rugby is the best sport
in Wales’ a ‘TV rots the brain’. Dewisodd y
ddau dîm yr ail osodiad ac aeth disgyblion
CA3 ymlaen yn gyntaf i ddadlau.
Roedd yna wobr i dîm buddugol y
gystadleuaeth, sef tîm buddugol CA4; Catrin
Herbert, Gareth Rosser, Non Humphries,
Llyr Owain a finnau! Mae gennym yn awr
darian yn dyst o’n camp. Ond hefyd roedd
tair gwobr unigol. Gwobrwywyd Tomos
Roblin fel y ‘Gwrthwynebydd Gorau’ ac
Elian Evans oedd y ‘Cynigydd Gorau’. Aeth
y wobr am y ‘Cadeirydd Gorau’ i Catrin
Herbert. Derbyniodd pob enillydd dlws pren
gwreiddiol a ddyluniwyd gan Mr Dewi
Edwards o’r Adran Dechnoleg.
Llongyfarchiadau mawr i bawb a
gymerodd ran yn y noson hynod o
lwyddiannus!
Geraint Lloyd Herbert, bl 11
Arlwyo

Cynhaliwyd gweithdy coginio bwyd
Indiaidd yn yr ystafell dechnoleg bwyd dan
nawdd Mangla Dadiya o Dreganna. Cafodd
y disgyblion gyfle i flasu gwahanol fwydydd
Indiaidd a pharatoi samosas llysiau.
Llwyddiannau chwaraeon
Llongyfarchiadau i Seren Jones o Flwyddyn
9 sydd wedi ei dewis i gynrychioli Caerdydd
a'r Fro yn y sgwad pêl rwyd o dan 16 ac i
Sara Thomas o Flwyddyn 12 sydd wedi ei
dewis i gynrychioli Caerdydd a'r Fro yn y
sgwad pêl rwyd o dan 18 eleni.
Athro galluog – Mastermind Cymru
Daeth Mr Thomas Rees, athro Sbaeneg yr
ysgol, yn ail yn rownd derfynol
cystadleuaeth Mastermind Cymru.
Cystadleuaeth agos iawn! Llongyfarchiadau!
Cogydd Ysgol Plasmawr
Llongyfarchiadau unwaith eto i Mathew
Hole o Flwyddyn 11 am wneud yn dda iawn
yn y Gystadleuaeth Futurechef eleni. Daeth
yn ail yn rownd derfynol yr ysgolion lleol.
Fe wnaeth gymaint o argraff ar y beirniaid,
fel y gofynnwyd am ei gymorth i drefnu
parti thema James Bond. Pob hwyl i ti!
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Plasmawr mewn Pyjamas! 
Diwrnod Gwyrdd a Gorffwys
Daeth cynlluniau gwaith pedair adran at ei
gilydd yn Nhymor yr Hydref, sef yr
adrannau Celf, Daearyddiaeth, Cymraeg ac
Addysg Grefyddol, a hynny o dan thema
amgylcheddol a gofal am y blaned. Daeth y
cyfan i uchafbwynt ar ddiwedd y tymor gyda
chynnal Diwrnod Gwyrdd a Gorffwys:
diwrnod o ddileu amserlen arferol i
flwyddyn saith a gweithgareddau gwaith tîm
amgylcheddol gwahanol. Dosbarthwyd y
plant yn dimoedd dan enwau coed cynhenid
Gymreig ac yn ystod y diwrnod cynlluniwyd
a chrewyd nifer o arteffactau gan gynwys:
cynllunio tŷ Eco, Anghenfil Amgylcheddol,
Llyfrau gwyrdd i blant, Cynlluniau 5 cam i’r
byd perffaith a Cherflun am egni
adnewyddol Cymru.
Yn ystod y dydd, cafodd pob plentyn gyfle
i gymryd rhan mewn trafodaeth grŵp, i
blannu bylbiau a phum coeden symbolaidd
ar safle’r ysgol. Yn ogystal croesawyd pum
gweinidog i gael eu holi gan grwpiau o blant
ar stori creu’r byd fel y’i hadroddir yn
Genesis a phwysigrwydd gorffwyso a
stiwardiaeth.
Cynorthwyodd
y
Gweinidogion Alun Tudur, Glyn Tudwal
Jones, Owain Llyr Evans, Gwynn ap
Gwilym a Denzil John i blannu’r coed a
bydd yn wych gweld y coed yn tyfu yn ystod
amser y plant ym Mhlasmawr.
Lansiwyd y dydd gan Aled Pickard o
Cymorth Cristnogol, a chan i’r disgyblion
ddod i’r ysgol mewn gwisg ymlaciol neu
byjamas codwyd dros £200 i brynu paneli
solar yn Malawi dan nawdd yr elusen.
Gwobr Gwrthfwlian
Ar
ddydd
Mercher
21 Tachwedd
mynychodd ugain o Gynghorwyr Cam
Cyntaf
o Ysgol Plasmawr seremoni
wobrwyo Gwrthfwlian Caerdydd. Ymhlith
y rhai a oedd yn bresennol roedd Maeres
Caerdydd a’r chwe ysgol a oedd wedi
cyrraedd y rhestr fer. Ar ôl cyrraedd
canolfan y Gate yn y Rhath aethom i fyny i’r
theatr a chawsom ein dosbarthu i mewn i
grwpiau ar gyfer y gweithdai. Aethom ni i i
weithdy CSBA, ‘Cardiff Stop Bullying
Awards’ sef y wobr yr oeddem yn cystadlu
amdani. Yn y gweithdy siaradom am y
gwaith da mae’r wobr yn ei wneud. Yna ar
ôl egwyl, aethom yn ôl i’r theatr foethus ar
gyfer prif ddigwyddiad y bore. Cafodd pob
ysgol darian i gydnabod eu cyrhaeddiad a
gwnaeth pob ysgol gyflwyniad ar sut
roeddent yn delio gyda bwlio. Ni oedd y
pumed i gyflwyno ein system o gynghorwyr.
Roedd gwobr sylweddol o fil o bunnoedd i'r
enillwyr ac er mawr syndod i ni,
cyhoeddodd Maeres Caerdydd bod y mil o
bunnoedd a’r tlws gwydr yn cael eu
cyflwyno i ni! Llifodd ugain o gynghorwyr
Plasmawr i’r llwyfan yn wên o glust i glust.
Mwynheuom
ginio
bendigedig
cyn
dychwelyd i’r ysgol. Hoffai’r holl
gynghorwyr ddiolch i Mrs Karen Marsh,
Miss Lowri Jones a Miss Bethan Morgan am
eu holl waith caled a wnaeth hyn yn bosib.
Rhun Llewelyn, Blwyddyn 10

Grwpiau yn plannu coed: Derwen, Collen, Celynnen, Sycamorwydden
a Bedwen Arian yng nghwmni’r Gweinidogion

Sioe Gerdd Ysgol Plasmawr

Jiwdas a’r Iesu ar y groes

Iesu a’i ddisgyblion

Jiwdas
Yn ystod wythnos gyntaf hanner tymor
yr Hydref, perfformiwyd sioe gerdd
Jiwdas yn neuadd Ysgol Plasmawr gan
fyfyrwyr hŷn yr ysgol. Tasg anodd oedd
dewis y cast am fod gan yr ysgol gyfoeth
go iawn o leisiau safonol yn cystadlu am
brif rannau y sioe. Fel arfer mae gan yr
ysgol ddigonedd o ferched sydd â lleisiau
da ac sydd yn fodlon canu, ond nifer llai
o fechgyn. Yn ffodus, roedd nifer fawr o
fechgyn ein blynyddoedd hŷn yn barod i
gymryd rhan a chafwyd gwledd go iawn
wrth ymarfer y Swper Olaf! Llwyddodd
yr adran Gerddoriaeth i ddewis
cerddorion ifanc talentog ar gyfer y
band, ac nid oedd nodyn o’i le. Mae’n
werth sôn hefyd am adran goleuo a sain
y sioe, gan fod mwy o amser wedi ei
dreulio ar yr effeithiau yma nag erioed
o’r blaen. Cydweithiodd y ddwy adran
yn wych i greu naws broffesiynol iawn
trwy’r sioe i gyd. Gyda’r cast i gyd yn
cydweithio yn wych o dan arweiniad ein
hathrawon drama, a phob agwedd arall ar
y sioe wedi mynd yn hwylus, dim ond
dau berson arall sydd ar ôl i ddiolch
iddynt; sef Emyr Edwards am ei sgript
ardderchog, a Delwyn Siôn am ei
gerddoriaeth gampus. Diolch i bawb!
Steffan LloydEvans,
(Jiwdas)

Blwyddyn

13

Eisteddfod
Genedlaethol
Caerdydd 2008
Mae nifer o ddyddiadau cau yr
Eisteddfod yn prysur agosáu. Nodir rhai
ohonynt isod yn y gobaith y bydd hyn yn
symbyliad i sawl un o ddarllenwyr y
Dinesydd fynd ati!
· Medal T H ParryWilliams –
dyfernir hon am weithgarwch yn lleol a
dylid llenwi ffurflen arbennig a’i
dychwelyd erbyn 31 Ionawr 2008.
· Medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg
– mae ffurflen ar gael i enwebu person
cymwys i dderbyn y Fedal hon a dyddiad
cau dychwelyd y ffurflen yw 31 Ionawr
2008.
· Cystadlaethau cyfansoddi drama hir
a drama fer – dyddiad cau derbyn y
gwaith yw 31 Ionawr 2008.
· Chwefror 14 2008 – dyddiad cau
ceisiadau yr adran celfyddydau
gweledol.
Am ragor o fanylion neu’r ffurflenni
perthnasol dylid cysylltu â Swyddfa’r
Eisteddfod, Hen Dŷ’r Ysgol, Ffordd
Glanrafon, Yr Wyddgrug, Sir Fflint CH7
1PA neu drwy ffonio 0845 1222003 /
029 2076 3777
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Newyddion o’r Eglwysi

Eglwys y Crwys

Bethel, Rhiwbeina

Tabernacl, Yr Ais

Y GORLAN
Bellach mae’r Gorlan wedi cynnal tri
chyfarfod ers yr wythnos gyntaf ym Mis
Hydref. Y Parch. Dafydd Henry Edwards
oedd ein gŵr gwadd ar ddechrau’r mis a
chawsom ganddo rai o’i atgofion am fro
ei febyd yn ardal Ffair Rhos yn Sir
Aberteifi, yn ogystal â chyfeiriadau at ei
brofiadau fel arweinydd grwpiau ar
bererindodau i wlad Israel. Yn dilyn hyn,
fe’n harweinwyd at fwrdd y cymun
mewn gweithred symbolaidd o gofio.
Bythefnos yn ddiweddarach aethom ar
daith hanesyddol i fro Pantycelyn o dan
arweiniad Yr Athro J. Gwynfor Jones.
Daeth cyfle i alw yng Nghastell
Cyfarthfa ar y ffordd, cyn anelu am
Ddyffryn Tywi a chartre’r Pêr
Ganiedydd. Cawsom groeso i’w drysori
yno a chyfle yn ddiweddarach i ganu
emyn wrth ei fedd yn Eglwys Llanfair ar
y Bryn. Daeth cyfle i gael ychydig o
ginio yn Llanymddyfri cyn mynd ymlaen
i Gefn Brith i weld cartref John Penri.
Miss Eirian Edwards a’n harweiniodd
ar Ddydd Mercher 31 Hydref i olrhain
hanes y teulu a hanai yn wreiddiol o
ardal Pontrhydyfen. Cyfeiriodd at galedi
bywyd y gweithiwr fel y’i portreadir yn
y rhaglen Coal House, ond bod hyd yn
oed y bywyd hwnnw yn haws na’r hyn a
brofodd ei hen hen famgu a thadcu.

Bu’r aelodau yn ymweld â’r Synagog
yng Nghyncoed yng nghwmni aelodau
Salem a’r Gweinidog, y Parch. T. Evan
Morgan. Cafwyd orig hynod o ddiddorol
yng nghwmni’r Rabbi Woollenberg a
fu’n egluro ei ddyletswyddau.

Cyngherddau a Digwyddiadau yn y
Tabernacl
Mae’r Tabernacl wrthi’n trefnu cyfres o
gyngherddau a digwyddiadau amrywiol
yn y capel yn ystod y misoedd a’r
blynyddoedd nesaf. Nod y digwyddiadau
hyn yw meithrin ymwybyddiaeth o’r
Tabernacl fel adeilad pwrpasol lle gellir
cynnal achlysuron o bob math, yn
enwedig yng nghyddestun datblygiad St
David’s 2 yng nghanol y ddinas.
Dechreuodd y gweithgareddau hyn ar 4
Hydref a diolch yn fawr iawn i Meuryn
Hughes a cherddorfa linynnol Arcata am
eu perfformiad graenus. Bwriedir cynnal
cyngerdd bob mis a gobeithio y gallwn
ddarparu rhywbeth at ddant pawb a denu
cynulleidfaoedd eang iawn.
Dyma'r digwyddiadau sydd wedi eu
cadarnhau :
· Dydd Sadwrn Rhagfyr 15ed 11.00a.m.
 12.00
Carolau Alfresco (Canu
carolau yng nghwrt y Capel  croeso
cynnes i bawb i ddod i ganu)
· Nos Sadwrn Ionawr 26ain 7.30 p.m.
Jazz a Lasagne (Bwyd Eidalaidd o
Giovannis, i'w weini yn
Festri’r
Tabernacl.) Adloniant jazz yn ystod y
pryd gan Roy Saer ac yna cyngerdd
jazz gan grŵp jazz cyffrous sy'n 'enw'
amlwg yn y cylchoedd jazz, sef y
Round House Jazz Quartet
· Bore Sadwrn Mawrth 1af 10.00a.m. 
12.00 Ymarfer Agored gan Gôr
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a’r
Fro 2008, ynghyd â lawnsio rhaglen
gyngherddau Eisteddfod 2008
Côr y Tabernacl
Bydd cyngerdd y côr ar nos Fawrth,
Mawrth 18ed 2008, a bydd angen i ni
ddechrau ymarferion ddydd Sul, Ionawr
6ed am 4.30 p.m. Y gwaith y byddwn yn
ei gyflwyno fydd Requiem gan Gabriel
Faure. Croeso cynnes iawn i aelodau hen
a newydd!
Genedigaethau
Mae Alwyn a Zohrah Evans wrth eu
boddau gyda'u hwyres newydd, Heledd
Grug, a aned i Non Indeg ac Aled
Francis. Llongyfarchiadau hefyd i Rhian
a Marc Jon Williams ar enedigaeth Liwsi
Nel, chwaer i Osian.
Defnyddio’r doniau.
Diolch i Marc Jon a Mererid Jenkins am
gymryd at arwain yr addoliad yn y
Tabernacl yn ddiweddar. Bu llawer yn

Y GRŴP MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y grŵp yma
ar ddechrau Mis Hydref yn Llyfrgell y
awyddus i nodi eu gwerthfawrogiad o
weinidogaeth gyfoethog y ddau. Hefyd
deallwn fod Rhodri ab Owen wedi
arwain oedfa gyda chymorth ei gyd
fyfyrwyr ym Methel, Aberystwyth.
Cymdeithas Nos Fawrth
Cawsom raglen lawn a difyr yn ystod
mi s T a ch wed d. N os wei th i au
llwyddiannus gan ddechrau gyda Chanu
a Dawnsio yng ngofal Adran Bro Tâf,
yna darlith arbennig gan y Prifardd Cyril
Jones – ‘Dylife, Hen Bentre
Diwydiannol’, ac yn olaf ymweliad â
Phontlliw a chyfle yno i roi noson o
eitemau amrywiol.
Cymdeithas y Chwiorydd
Roedd hi’n fis prysur yma hefyd.
‘Merched Paul’ oedd y testun ar y 15ed 
ffugachos o flaen llys lle cyhuddwyd
Paul o fod yn wrthfenywaidd! ‘Troeon
Trwstan’ oedd testun Dr. R Alun Evans,
gyda Beryl Evans yn siarad ar y pwnc
‘Brethyn Cartref’ wythnos yn
ddiweddarach.

Cynhaliwyd Bore Coffi i godi arian tuag
at yr Eisteddfod ac mi dderbyniwyd
£185. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.
Croesawyd dros ddeugain o gefnogwyr
NCH o Ogledd Cymru i’r capel
brynhawn Sul cyntaf Tachwedd.
Cawson nhw baned wedi ei threfnu gan
Nia a Siwan cyn cynnal oedfa fer.
Gobeithio iddyn nhw fwynhau eu hunain
yn y brifddinas.
Dymunir pob bendith i Delyth a Mel
Dunsford yn eu cartref newydd yng
Nghwm Gwendraeth, a dymunir adferiad
buan i’r sawl sy’n wael ac yn gaeth i’w
cartrefi.
C e l f yd d yd a u a ’ r G w yd d or a u
Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.
Yma dros y cyfnod hwn roedd
arddangosfa yn dynodi y llenyddiaeth
gwrthgaethwasiaeth a gyhoeddwyd yn
ystod y ddeunawfed ganrif a’r ganrif
ganlynol. Yr Athro J.Gwynfor Jones a
fu’n tywys y grŵp o gwmpas gan
gyfeirio at nifer o Gymry enwog a fu’n
taranu yn erbyn y fasnach hon. Yn eu
plith roedd Iolo Morgannwg, Pantycelyn
a Gwilym Hiraethog, ef a gyfieithodd i’r
Gymraeg lyfr enwog Harriet Beecher
Stowe, Uncle Tom’s Cabin, o dan y teitl
‘Caban F’ewythr Twm.’
Fis
yn
ddiweddar ach
y
newyddiadurwraig Betsan Powys oedd y
wraig wadd a chafwyd ganddi noson
gofiadwy yn olrhain ei phrofiadau mewn
llawer rhan o’r byd. Dwys a chwerw
oedd llawer ohonynt ar aml achlysur ond
roedd y peiriant newyddion yn disgwyl
am ei ddogn o gynhaliaeth ddyddiol a
rhaid oedd ymateb.
YR YSGOL SUL
Ddydd Sul 18 Tachwedd cafodd
disgyblion hŷn yr Ysgol Sul gyfle i
gynnal oedfa arbennig oedd wedi ei
seilio ar waith Cymorth Cristnogol yn
Sierra Leone, gwlad yng Ngorllewin yr
Affrig a ddioddefodd lawer o
derfysgoedd yn ystod nawdegau’r ganrif
ddiwethaf ond sydd bellach yn fwy
sefydlog. Cafodd plant iau yr Ysgol Sul
gyfle i fowlio deg yn Nant Garw o dan
arweiniad Mari Herbert.
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Ebeneser, Heol Siarl

Minny Street, Caerdydd

Salem, Treganna

Cwrdd pregethu blynyddol
Ar 14 Hydref croesawyd y Parch Ddr.
Noel Gibbard i’n plith. Yn oedfa’r bore
fe’n harweiniodd drwy Salm 24. Byrdwn
ei neges oedd mai’r hyn a welir yn y
salm
yw
Duw'r
Crëwr,
Duw
Iachawdwriaeth a Duw Llawenydd.
Gyda’r nos wedyn aeth â ni i fynydd y
gweddnewidiad ac i dri digwyddiad:
Cwrdd Gweddi, Cwrdd wrth droed y
groes a llais Duw yn cyhoeddi “Hwn yw
fy Mab.” Dwy bregeth fendithiol i’n
herio a’n hannog i edrych ar ein
perthynas ni â Duw.

Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
theulu a chyfeillion Mrs R Lena Evans.
Cofiwn yn annwyl am ei chyfraniad hi,
a’i diweddar briod, y Parchg D T Evans,
i’r Eglwys yn Minny St ac i Annibynwyr
Cymru, ac am sirioldeb cyson a
ffyddlondeb parhaol Lena hyd ei salwch
olaf.

Bedyddiadau
Bedyddiwyd Gruffudd Elis Hughes
Owen yn ystod mis Tachwedd, mab i
Catrin a Julyan.
Llongyfarchiadau
iddynt fel teulu a phob dymuniad da.

Sul yr Aelodau
Eleni ar ddydd Sul, 21 Hydref,
cynhaliwyd cwrdd diolchgarwch y
chwiorydd yn y bore. Cafwyd nifer o
eitemau cerddorol, darlleniadau a
myfyrdodau oedd yn ein hannog i feddwl
am gyfraniadau Cristnogion a chenhadon
o’r gorffennol, rhai ohonynt yn ferthyron
a’r effaith a adawyd ar eu hôl.
Yn oedfa’r nos cymerwyd rhan gan
nifer o aelodau gyda Malcolm Thomas
yn ein harwain drwy ddau fyfyrdod.
Hanfod y neges oedd mai Duw yw’r
deyrnas a chyflawnwyd y deyrnas yn
Iesu Grist.

Gwerthiant lluniau
Ar nos Iau, 8 Tachwedd, cynhaliwyd
arwerthiant o luniau a phaentiadau y
diweddar Howard Spriggs er budd elusen
Ebeneser am eleni, Cancer Care Cymru.
Daeth tua 250 o bobol i’r arwerthiant a
gwerthwyd bron bob un o’r dau gant o
luniau. Elw’r noson oedd £7957.00 
swm teilwng iawn tuag at waith
gwerthfawr yr elusen hon sy’n gweithio
ym maes un o afiechydon creulonaf ein
cymdeithas ac sydd wedi cyffwrdd
bywydau cymaint ohonom mewn un
ffordd neu’i gilydd.
Yn ddiweddar cyflwynodd Gwyn
Hopkins lun dyfrlliw hyfryd o’i waith ei
hun o lynnoedd Mymbyr. Llwyddwyd i
godi £170 er budd Cancer Care Cymru.
Enillydd y llun oedd Cedric Jones.
Cwrdd Ieuenctid
Ar fore Sul, 11 Tachwedd cynhaliwyd
oedfa ieuenctid. Ers peth amser rydym
wedi cael y pleser o gwmni rhai
myfyrwyr yn ein hoedfaon ac adeg y
Nadolig y llynedd aeth un ohonynt i
Kosovo gydag Operation Christmas
Child. Soniodd Catrin Pritchard am ei
thaith ac am lawenydd y plant wrth
iddynt dderbyn yr anrhegion yn y
bocsys. Anogodd pawb i roi bocs o
anrhegion i’r ymgyrch eleni, oherwydd

Hyfryd yw cael croesawu un o’n pobl
ifanc, Euros ap Hywel (Y Ddraenen,
Llanisien) yn gyflawn aelod.
Braint oedd cael tystio i fedydd Jac Ifan,
Rhys Aaron, Gruffydd Sion ac Alys
Gwen, plant Marc a Siân Edwards
(Llandaf), a hefyd Cian Siôn, mab
Sioned a Gordon Harold a brawd Keith
(Rhiwbeina), ym mis Tachwedd.
Croesawn Jemeima Fflur John, merch
Elin a Ben (Sblot) ac wyres arall i
Tegwen a John Albert Evans.
Cafwyd noson arbennig iawn yng
nghwmni aelodau Aelwyd y Waun
Ddyfal nos Sul, Tachwedd 4. Noson
wedi ei threfnu gan Bwyllgor Apêl
Eisteddfod 2008 lleol oedd hon.
Gwerthfawrogwyd cyfraniadau disglair y
côr ac aelodau unigol, nifer ohonynt yn
ymuno â ni o Sul i Sul, a llongyfarchwn
hwy ar eu llwyddiant yng Ngŵyl Gerdd
Dant 2007.
Alwyn Humphreys fu’n diddanu
aelodau’r Gymdeithas ddechrau
Tachwedd. “Yn y cywair llon” oedd teitl
y noson.
Tywyswyd nifer o’r aelodau o gwmpas
Arddangosfa Gregynnog yn yr
Amgueddfa Genedlaethol gan Ann Saer
ganol Tachwedd – cyfle i gydfwynhau y
casgliad arbennig hwn.
Ar ddiwedd y mis, buom yn
canolbwyntio ar y casgliadau amrywiol
roedd yr achos yn un teilwng dros ben.
Roedd y daith wedi gadael cryn argraff
arni. Wedyn cafwyd tystiolaeth gan
Hefina Williams, ffrind a chydfyfyriwr
Catrin. Roedd clywed un mor ifanc yn
tystio i’w ffydd yn Iesu Grist yn llonni’r
galon.
Bore coffi
Cynhaliwyd bore coffi a ffair er budd
gwaith Cymorth Cristnogol yn festri
Ebeneser fore Sadwrn, 17 Tachwedd.
Trefnwyd nifer o stondinau amrywiol
gan y gwahanol eglwysi a chafwyd
cefnogaeth frwd.

Llongyfarchiadau...
I Catrin Brooks a Chris ar eu priodas yn
ddiweddar. Rydym yn dymuno’n dda i
chi’ch dau i’r dyfodol.
Clwb Brecwast
Mae’r Clwb Brecwast yn mynd o nerth i
nerth ar foreau Mercher, ddwywaith y
mis, i rieni a’u plant bach iawn.
Gwasanaethau’r Nadolig
Croeso i chi gyd i ymuno â ni ar gyfer
gwasanaethau’r Nadolig. Rydym yn
edrych ymlaen yn fawr at yr wŷl ac i
ddathlu gyda’n gilydd.
Dydd Sul, 16 Rhagfyr
10.30 – Cynhelir gwasanaeth drama’r
geni gan yr Ysgol Sul, yn blant ac yn
ieuenctid.
6.00
 Cynhelir gwasanaeth arbennig
â chanhwyllau, Gwasanaeth y Goleuni,
gydag aelodau yn cymryd rhan.
Wedi’r oedfa byddwn yn canu carolau.
Noswyl Nadolig
11.30 yr hwyr  Gwasanaeth cymun
Dydd Nadolig
9.30
 Cynhelir Gwasanaeth anffurfiol
teuluol, a phob plentyn i ddod â thegan
newydd wrth Sion Corn! (Os daw e wrth
gwrs!)

sydd gennym yn adrodd hanes yr Eglwys
– cofnodion, lluniau, adroddiadau, wrth
i Glyn Jones gyflwyno noson yn seiliedig
ar y gwaith o sefydlu “archif” Minny
Street.
Mae’r Clwb Ieuenctid yn dal yn weithgar
gyda nifer o aelodau newydd eleni. Ym
ystod mis Tachwedd, bu trafodaeth frwd
ar fuchedd Gandhi – a’r dull heddychlon,
ond pendant, o weithredu egwyddorion.
Mae John Albert wedi arwain dwy daith
gerdded dros yr wythnosau diwethaf –
taith ganol wythnos i Ogwr ym mis
Hydref ac yna ymweliad ag eglwys ac
ardal Llanilltud Fawr ddechrau
Tachwedd. Gwerthfawrogir yn fawr y
cyfle i gymdeithasu a mwynhau awyr
iach yng nghwmni cydaelodau.
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Eglwys Dewi Sant

Marwolaethau

Ail greu cysylltiad
Mae 23 o aelodau Eglwys Dewi Sant a
rhai o’i ffrindiau newydd ddychwelyd
adref ar ôl taith i ymweld ag aelodau
Johanneskirche, Ettlingen, yn ymyl
Karlsruhe, yn yr Almaen. Dyma’r
drydedd daith o’i math i Ettlingen a
ddechreuodd gyntaf ym 1989, gan
offeiriad Dewi Sant ar y pryd, sef y
Parchedig Saunders Davies. Yn ffodus,
wedi ymddeol bellach fel Esgob Bangor,
roedd e a’i wraig Cynthia wedi medru
teithio gyda’r cwmni.
Yn ystod yr ymweliad pedwar
diwrnod, cymerodd y teithwyr ran mewn
gwasanaeth aml ieithog, yn Almaeneg,
Cymraeg a Saesneg. Gyda theithiau
pellach o gwmpas ardal y Rhine a’r
Goedwig Ddu, cafwyd croeso arbennig
gan y lletywyr, sy’n arwydd fod y
gymdeithas gyfeillgar rhwng y ddwy
eglwys yn dal yn gryf.
Gobeithiwn yn y dyfodol agos y
byddwn yn medru croesawu ein ffrindiau
o Ettlingen i Gaerdydd.
Gwasanaethau dros gyfnod y Nadolig
19 Rhagfyr
13.00 Gwasanaeth Carolau’r Cilgant 
cyfle i weithwyr cyffiniau’r eglwys ddod
i ganu carolau. Gwasanaeth dwyieithog
tua hanner awr o hyd, gyda bwffe a gwin
ar ddiwedd y gwasanaeth.
23 Rhagfyr: Adfent 4
08.00
Cymun Bendigaid
10.30
Cymun Bendigaid ar Gân
18.00 Naw Llith a Charol  gwasanaeth
mwyaf poblogaidd y flwyddyn gyda
danteithion tymhorol ar ddiwedd y
gwasanaeth.
24 Rhagfyr: Noswyl Nadolig
23.00
Cymun Cyntaf y Nadolig  y
gwasanaeth hwn yw man cychwyn ein
dathliadau. Cyfle i gymuno, i ganu
carolau ac i gwrdd â hen gyfeillion
gyda’r Archesgob, Y Parchedicaf Ddr
Barr y Morgan yn ll ywyddu’r
gwasanaeth.
25 Rhagfyr: Dydd Nadolig
Genedigaeth ein Harglwydd
09.30 Cymun Bendigaid
30 Rhagfyr: Nadolig 1
08.00 Cymun Bendigaid
10.30 Boreol Weddi ar Gân
18.00 Cymun Bendigaid ac Emynau
6 Ionawr: Yr Ystwyll
08.00 Cymun Bendigaid
10.30 Cymun Bendigaid ar Gân

–

Nic Walker
(19492007)
Cydymdeimlwn â theulu'r diweddar
Niclas Lawson Walker, y Tyllgoed, a fu
farw'n dawel yn ei gartref o glefyd motor
neurone ar Dachwedd 14. Cofiwn am ei
weddw Trish a'i fam, Jean Walker, yn
Nhrebannws, Cwmtawe. Bu'r angladd yn
Amlosgfa'r Ddraenen dydd Gwener
Tachwedd 23 dan ofal Gareth Hopkin.
Brodor o Drefansel, Abertawe oedd
Nic ac er mai Saesneg, yn bennaf, oedd
iaith yr aelwyd pan oedd yn blentyn,
ymserchodd yn y Gymraeg. Yr oedd
hefyd yn hyddysg mewn nifer o
ieithoedd eraill, gan gynnwys Almaeneg,
Ffinneg, Rwseg, Hwngareg a Thwrceg.
Ar ôl gweithio am gyfnod yn y
Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth
a threulio blwyddyn yn y Ffindir,
cafodd Nic
grant gan Gyngor
Celfyddydau Cymru i ymweld â'r
Ffindir
i gyfieithu straeon byrion
o'r Ffinneg i'r Gymraeg. Cyhoeddwyd y
straeon hynny'n gyfrol 'Straeon
o'r Ffinneg' gan Wasg Gomer, ym
1979.
Daeth Nic yn lyfrgellydd
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan
ym 1977 ac yno y treuliodd weddill ei
yrfa.
Ni fu gwell, hael lyfrgellydd; môr o ddysg,
Môr o ddawn fel ieithydd.
Ei wên fwyn a’i enw fydd
Yn annwyl inni beunydd.
Robin Gwyndaf

CynLywydd Neuadd Aberdâr yn
marw
Cydymdeimlir â theulu y diweddar Meri
Rhiannon Elis, Llandegfan, Ynys Môn a
fu farw yn dawel yn ei chartref ar 22
Hydref. Graddiodd yn y Gymraeg ym
Mhrifysgol Caerdydd a bu’n Llywydd
Neuadd Aberdâr yn ystod ei chyfnod yn
y coleg.
Cydymdeilmo
Cydymdeimlir â theulu y diweddar Ann
Lloyd Merrell a fu farw yn ysbyty’r
Brifysgol ar 17 Tachwedd. Bu’r angladd
yn Amlosgfa y Ddraenen ar 28
Tachwedd.
18.00 Gwasanaeth Cristingol. Mae’r
gwasanaeth yn un sydd yn boblogaidd
gyda’r plant a phobl o bob oedran. Bydd
y casgliad a wneir yn ystod y gwasanaeth
yn mynd i “Gronfa’r Archesgob er budd
Plant”

Côr Caerdydd yng Ngala
Frenhinol Dennis O’Neill
Perfformiodd Côr Caerdydd, ynghyd â
Chôr Serendipity a Chôr Meibion
Pontarddulais ar lwyfan Theatr Donald
Gordon yng Nghanolfan Mileniwm
Cymru ar 25 Tachwedd i helpu dathlu
gyrfa’r tenor Dennis O’Neill, sydd
bellach yn Gyfarwyddwr Academi Llais
Rhyngwladol Caerdydd.
Bu rhai o
fyfyrwyr yr Academi yn perfformio yn
ystod y noson i dalu teyrnged iddo.
Roedd y theatr dan ei sang i glywed
rhaglen a oedd yn cynnwys llawer o
ddarnau adnabyddus o fyd yr opera, yn
cynnwys Nessun Dorma o’r opera
Turandot yn cael ei ganu gan y dyn ei
hun. Cafwyd hefyd ddeuawd gan Dennis
O’Neill a Kiri Te Kanawa a oedd ar ei
hymweliad cyntaf â’r Ganolfan. Roedd
hi’n fraint i Gôr Caerdydd, fel y corau
eraill, gael bod yn rhan o achlysur o’r
fath.
Bydd Côr Caerdydd yn ymddangos yn
Amgueddfa Werin San Ffagan ddechrau
mis Rhagfyr fel rhan o Ŵyl ‘Y Goeden
Nadolig’ a hefyd byddwn yn perfformio
ar strydoedd pentref yr Eglwys Newydd i
godi arian at achos da. Yn y flwyddyn
newydd, byddwn yn ymddangos fel rhan
o raglen gyngerdd a fydd yn codi arian
tuag at Mothers of Africa ar Ionawr 31
2008. Rydym hefyd yn rhan o gôr unedig
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2008.
Y mae’r côr o hyd yn edrych am
wynebau newydd i ymuno â ni. Os oes
gan rywrai ddiddordeb, mae croeso
mawr iddynt ddod draw i’r Eglwys
Fethodistaidd Wesleaidd, ar Cowbridge
Road East (ar y gyffordd gyda
Nottingham Street). Rydym yn ymarfer
bob nos Fercher am 8.00pm. Am ragor o
wybodaeth am y côr, dylid cysylltu â’r
arweinyddes, Gwawr Owen ar 029 2069
1924
Siân Couch

Dadorchuddio Cofeb
ar 3 Tachwedd
Cafwyd seremoni yn yr ardd y tu cefn i
adeilad y Deml Heddwch ym Mharc
Cathays i ddadorchuddio cofeb er cof am
y miloedd o Armeniaid a hilladdwyd yn
1915. Yna, cynhaliwyd cyfarfod yn y
Deml Heddwch dan nawdd Cymdeithas
CymruArmenia. Cymerwyd rhan yn y
gweithgareddau gan Gôr Aelwyd
Hamdden dan arweiniad Eilonwy Jones.
Dadorchuddiwyd y gofeb gan Dr Vahe
Gabrielyan, Llys Genhadwr Armenia ym
Mhrydain a’r Arglwydd Dafydd Elis
Thomas ar ran y Cynulliad.
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Eisteddfod Gyntaf
Caerdydd
Y tro diwethaf i’r Eisteddfod
Genedlaethol ddod i Gaerdydd, ym 1978,
roedd y newyddiadurwr blaenllaw, Clive
Betts, wedi ysgrifennu llyfr, ‘A Oedd
Heddwch?’ yn ogystal â llyfryn, ‘Cardiff
& the Eisteddfod’. Mae’r ddau
gyhoeddiad yn ymwneud â hanes yr
eisteddfod yn y dref a’r ddinas – pwnc a
ddylai fod o ddiddordeb i bob dinesydd.
Erbyn hyn, mae’r llyfr a’r llyfryn allan o
brint ond roedd gan Clive ychydig o
gopïau ar ôl a rhoddodd nhw i Gronfa
Penylan a’r Cylch i godi arian ar gyfer
Eisteddfod 2008.
Yn niwedd y ddeunawfed ganrif, roedd
beirdd fel Iago Twrbil (Trelái), Iolo
Morgannwg, Wiliam Cobb a Joseff Jones
(y gof hoelion) yn cwrdd i gystadlu yn
nhafarn Y Globe ar gornel Hewl
Womanby a Hewl y Castell. Prin oedd y
dystiolaeth cyn hynny o weithgarwch
eisteddfodol yn y dref. Ond erbyn 1833
pan gynhaliwyd yr eisteddfod gyntaf,
roedd poblogaeth y fwrdeistref wedi codi
o 1,800 ym 1801 i 7,000 ac roedd pedwar
o’i wyth addoldy yn achosion Cymraeg.
Dyfynnaf o waith Clive a’i ddisgrifiad o
Eis t ed d fod
1 8 3 3 , “ S e f yd l w yd
Cymreigyddion Caerdaf adeg y Nadolig
1832. Cyn hir, aeth yr aelodau ati i drefnu
“Eisteddfod” gynta’r dref. Achlysur
diymhongar iawn ydoedd. Cyfarfu
aelodau’r gymdeithas am 3 p.m. y cyntaf o
Dachwedd 1833 yn nhafarn y Cross Keys
(gyferbyn â’r Principality  newidiwyd ei
enw i’r Tivoli a dymchwelwyd tua 1960).
Diau y cymerwyd llymaid cyflym cyn i’r
aelodau orymdeithio i’r Tabernacl, Capel
y Bedyddwyr (ar yr Ais)  lle traddodwyd
pregeth gan y Parch. L. Roberts, Capel yr
Annibynwyr, Watford, Caerffili.
Yna, yn ôl â nhw yn syth i’r Cross Keys
am ginio, cyn i’r aelodau encilio i’r
ystafell ddosbarth ym Methany, Capel y
Bedyddwyr Saesneg (adran sgidiau James
Howells erbyn hyn) ar gyfer yr Eisteddfod
ei hun.
Tamaid i aros pryd yw’r uchod. Os
hoffech gael copi o lyfr neu lyfryn Clive
Betts, ebostiwch:
Owenjthomas@btinternet.com
Owen John Thomas

Yn eisiau
Gwarchodydd Plant Cofrestredig
sy'n siarad Cymraeg ac sydd â lle
i blentyn 22 mis oed am ddeuddydd
yr wythnos.
Cysylltwch â Rhian ar 029 20410057
Rhianmcgoldrick@googlemail.com

Côr Aelwyd
Hamdden
Caerdydd
Dathlu Buddugoliaeth
Cynhaliwyd swper dathlu buddugoliaeth
Côr Aelwyd Hamdden Caerdydd yn
Eisteddfod yr Wyddgrug yng Nghlwb
Golff y Parc yng Nghoed Cernyw ger
Casnewydd ar nos Fawrth, 30 Hydref.
Llywyddwyd y noson gan Malcolm
Thomas a’r gŵr gwadd oedd y Parchedig
T. James Jones, bardd cadeiriol
Eisteddfod yr Wyddgrug. Cafwyd sgwrs
ddifyr ganddo a rhoddodd y Llywydd
deyrnged i Eilonwy Jones, arweinydd y
côr. Cyflwynwyd tusw o flodau iddi gan
Gwenda Morgan, cadeirydd newydd y
côr.
Llongyfarchiadau i Myfanwy Jarman,
Penylan ar ddathlu ei phenblwydd yn
bedwar ugain oed ym mis Medi. Mae
hi’n aelod selog yng Nghôr Aelwyd
Hamdden, Caerdydd.
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Côr
Aelwyd Hamdden Caerdydd
Cynhaliwyd y cyfarfod yng Nghapel
Bethel Rhiwbeina ar fore Mawrth, 30
Hydref. Diolchwyd yn gynnes i Mefus
EirwynEvans am ei gwaith fel trysorydd
y côr dros yr wyth mlynedd diwethaf a
ch yfl wyn wyd bl odau iddi fel
gwerthfawrogiad o’i llafur. Etholwyd y
canlynol yn swyddogion y côr –
Cadeirydd  Gwenda Morgan; Is
gadeirydd  Dyrinos Thomas; Trysorydd
 Idwal Hughes a’r Isdrysorydd  John
Phillips; Ysgrifennydd  Gareth Edwards
a’r Isysgrifennydd  Gwenith Morgan.

ELIN SMITH,
YR EGLWYS NEWYDD,
CAERDYDD
Carwn ddanfon fy nymuniadau
gorau am y Nadolig a’r Flwyddyn
Newydd i bawb o’m teulu a’m
ffrindiau sydd wedi bod mor
ffyddlon i fi yn ystod y misoedd
anodd diwethaf yn yr ysbyty.
Cofion annwyl atoch i gyd a diolch
cynnes.
Ni fyddaf yn danfon cardiau y
Nadolig hwn ond fe ddanfonaf yr
arian na wariais at ‘Diabetes
Cymru’.

13

Swyddog
Datblygu
Caerdydd
a’r Fro
Swyddog Datblygu newydd Urdd
Gobaith Cymru yng Nghaerdydd a’r Fro
yw Geraint Scott, sy’n 28 oed ac yn hanu
o’r Barri.
Ar ôl derbyn ei addysg yn Ysgol Sant
Baruc ac Ysgol Glantaf, aeth Geraint yn
ei flaen i astudio Geneteg ym Mhrifysgol
Abertawe. Wedi graddio, penderfynodd
newid cyfeiriad yn gyfan gwbl a mynd i
weithio ym myd ieuenctid.
Cychwynnodd Geraint fel aelod o staff
gweithgareddau ar gyfer cwmni JCA yn
Lloegr. Wedi rhai blynyddoedd, cafodd
ei benodi yn rheolwr gwersyll yn Bude,
cyn cael ei ddyrchafu i brif swyddfa’r
cwmni lle'r oedd yn gyfrifol am recriwtio
a hyfforddi’r holl staff.
Mae Geraint bellach yn ôl yng
Nghymru ac ers ei benodi yn Swyddog
Datblygu'r Urdd yng Nghaerdydd a'r Fro
mae wedi bod wrthi yn ddiwyd yn
cynnal pob math o weithgareddau a
sesiynau mewn ysgolion led led yr ardal
i ddenu aelodau newydd i’r Urdd.
Mae Geraint wrth ei fodd yn ei swydd
newydd ac yn mwynhau bod ymysg pobl
ifanc.
Mae Geraint yn gweithio o Swyddfa’r
Urdd yng Nghaerdydd. Gellir cysylltu ag
ef trwy ffonio 02920 635864 neu e
bostio geraint@urdd.org.
Dewch i ddathlu’r Hen Galan
gyda dawnswyr Twrch Trwyth

Twmpath
a mwy
Nos Sadwrn
Ionawr 12fed 2008
Clwb Trydan
Pontcanna
7.30 tan 11.30 o’r gloch
Pris £6 o flaenllaw

ar gael o 029 20309490
dewirhisiart@ntlworld.com
neu £8 wrth y drws

Elw’r noson i Gronfa Pwyllgor
Dawns Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2008
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Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg

Llwyddiant Google!
Roedd pawb yn yr ysgol wrth eu boddau
â’r newyddion fod Sioned Samuel o
flwyddyn 11 wedi dod i’r brig yn rownd
de Cymru o gystadleuaeth ‘Doodle 4
Google’ yn y categori 1516. Enw dyluniad
Sioned yw ‘Harmony in our Future’ – felly
ewch draw i’r wefan. www.google.co.uk/
doodle4google/index.html.
Myfyrwyr yn Myfyrio!
Fe aeth disgyblion blwyddyn 12 i'r Eglwys
Uniongred Groegaidd a Chanolfan Fwdhaidd
yng Nghaerdydd ar y 8fed o Dachwedd.
Cafwyd hanes sefydlu y ddwy ganolfan
ynghyd â cyfle i ofyn cwestiynau pwysig i'r
ddau siaradwr a roddodd o'u hamser i siarad â
hwy. Cafodd y myfyrwyr gyfle i
werthfawrogi rhai o'r nodweddion pwysig a
oedd gan y ddwy ganolfan, eu pwysigrwydd
a’u traddodiadau. Cawsom hyd yn oed wers
mewn myfyrio!

Y Bel Gron
Llongyfarchiadau mawr i dîm Blwyddyn 7 yr
ysgol ar gyrraedd yr 16 olaf yn y
gystadleuaeth bêldroed genedlaethol ar ôl
ennill yn erbyn ysgol Corpus Christi o ddwy
gôl i un. Mewn gêm galed, o dan amodau
anodd, sgoriodd Daniel Bruce ac Owen Lord
y goliau tyngedfennol i Fro Morgannwg.

Paris Je t’Aime
Dros wyliau’r hanner tymor, fe aeth yr adran
Ffrangeg â disgyblion blynyddoedd 12 a 13 i
Baris er mwyn ymarfer a gwella eu hiaith.
Roedd yna fore cynnar i ni i gyd ar y diwrnod
cyntaf wrth i ni fynd i ymweld â lycée i
arsylwi ar wersi erbyn 8 yn y bore! Roedd
mwy o bobl ifanc Ffrengig i gwrdd â nhw yn
y prynhawn, cyn awr fach o siopa yn siopau
enwog “Galeries Lafayette”. Y diwrnod
wedyn, fe ddringon ni Dŵr Eiffel a mynd ar y
Seine ar daith gwch i weld yr holl olygfeydd.
Roedd darlith yn y Llysgenhadaeth Brydeinig
ar wleidyddiaeth Ffrainc o fudd mawr i ni i
gyd ac fe fydd y nodiadau yn ddefnyddiol
wrth astudio’r pwnc fel rhan o’r cwrs Safon
Uwch. Ar ôl tro lawr y Champs Elysées, fe
aethom i ddweud helô wrth y Mona Lisa yn y
Louvre.
Roedd y daith yn llawer o hwyl, yn agoriad
llygad o ran cymdeithas Ffrengig, ac yn help
mawr i Ffrangeg bob un ohonom a aeth ar y
daith – vive la France!
Elen Ifan Bl. 13

Newyddion Rygbi
Mae tîm rygbi 7 yr ysgol yn parhau i fynd o
nerth i nerth. Trechwyd Ysgol Llandeilo
Ferwallt o 3214 ac aethpwyd ymlaen i
faeddu Cwm Rhymni o 3610. Yn erbyn
Gŵyr cafwyd buddugoliaeth o 2619 ac yn y
rownd gynderfynol cafodd Llanhari grasfa o
420! Braf oedd gweld y momentwm yn
parhau i’r rownd derfynol pan enillwyd y
gêm yn erbyn yr Eglwys Newydd o 320 – go
dda fechgyn! Cafodd Steffan Jones o
Flwyddyn 10 yr anrhydedd pellach o gael ei
enwi yn chwaraewr gorau’r pencampwriaeth.
Y Sgwad Sgwennu yn y BBC
Yn ddiweddar aeth Sgwad Sgwennu Bro
Morgannwg i ymweld â’r BBC er mwyn
profi gwahanol agweddau ar ysgrifennu. Mae
Sgwad Bro Morgannwg yn un o’r sgwadiau

niferus sy’n cael eu cydlynu gan yr Academi
Gymreig ledled Cymru er mwyn annog
awduron y dyfodol. Arferai Miss Ceri Anwen
James weithio i’r Academi acmae hi bellach
yn gyfrifol am Sgwad y Fro, ac wedi trefnu
sesiynau gyda Bethan Gwanas, Iwan Llwyd,
Myrddin ap Dafydd a Gwyneth Glyn. Y tro
hwn, ffocws y sesiwn oedd ysgrifennu ar
gyfer y cyfryngau. Yn gyntaf, cafwyd sesiwn
gydag Elin Wyn Davies, sy’n gweithio i
wefan BBC Cymru’r Byd. Mae hi’n gyfrifol
am yr adrannau ‘Lleol i Mi’, ar y wefan, ac
mae hi wrthi’n creu adran newydd sbon i ni ar
Fro Morgannwg. Ar gyfer yr adran newydd
bathwyd y teitl ‘Brodorion’, ac aelodau’r
Sgwad yw awduron yr holl erthyglau am eu
hardal enedigol. Yn ogystal, mae aelodau’r
Sgwad wedi bod yn brysur yn tynnu lluniau
o’r ardal, wedi i Elin esbonio’r anawsterau
gyda hawlfraint. Y peth hawsaf, a rhataf,
oedd tynnu ein lluniau ein hunain! Cafwyd
llawer o ‘tips’ defnyddiol gan Elin wrth i’r
aelodau fwrw ymlaen gyda’r gwaith
ysgrifennu. Wedi hynny, cafwyd sesiwn
ddifyr gyda Gwyn Derfel o’r Adran
Chwaraeon. Trafodwyd yr her sy’n wynebu
darlledwyr chwaraeon drwy gyfrwng y
Gymraeg, ac fe gymerodd y Sgwad ran mewn
arolwg, wrth gwblhau holiadur am dermau
chwaraeon. I orffen y dydd, aeth y Sgwad ar
ymweliad o amgylch stiwdios y BBC. Aethon
ni i Gwmderi, lle roedd y Nadolig wedi
cyrraedd yn gynnar, a chael cyfle i ymweld
â’r Deri Arms a sawl cartref adnabyddus.
Hefyd aethon ni i stiwdio Wales Today ac
uchafbwynt y dydd oedd cwrdd ag un o
feibion enwocaf y Barri, sef Derek
Brockway, y dyn tywydd, a ddaeth am sgwrs
i ymarfer ei Gymraeg.

Diwrnod Democratiaeth
Cafodd Chweched Dosbarth yr ysgol gyfle
heb ei ail yn ddiweddar i uno gyda’u
cyfoedion o ysgolion Glan Hafren ac Ysgol
Uwchradd y Barri i gymeryd rhan mewn
diwrnod democratiaeth. Cynhaliwyd y dydd i
godi ymwybyddiaeth o faterion gwleidyddol
mewn cyddestun lleol. Cafwyd cyfle i holi
cynghorwyr llywodraeth leol a’r heddlu ar
faterion yn ymwneud â’u cymuned. Roedd
hi’n ddiwrnod gwerth chweil a phawb wedi
mwynhau lleisio eu barn.
Cryfder Cyfryngol
Daeth dau grŵp o ddisgyblion yr ysgol
drwodd i rownd derfynol y gystadleuaeth
“Media for schools" yn ddiweddar, gydag un
ohonynt yn dod yn fuddugol.
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Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
Llwyddiant Siarad Cyhoeddus

Yn ddiweddar bu tîm siarad cyhoeddus yr
ysgol yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth y
Rotari. Cynhaliwyd y gystadleuaeth ym Mro
Morgannwg am y tro cyntaf, lle daeth saith o
ysgolion Cymraeg y deddwyrain ynghyd i
ymryson am y tri lle yn y rownd derfynol.
Tîm Bro Morgannwg eleni yw Dewi Evans,
Elen Ifan ac Elin Jones, a dewiswyd testun
cyfredol iawn ganddynt a’u hathrawes, Miss
Ceri Anwen James. Roedd y manylion yn ein
papurau dyddiol yn newid yn feunyddiol wrth
iddynt baratoi eu hareithiau ar y testun “Cred
y tŷ hwn mai rôl y wasg yw adrodd pob
manylyn yn achos Madeleine McCann”.
Perfformiodd y tîm yn wych ar y noson, ac fe
ddewiswyd tîm Bro Morgannwg, yn ogystal
â’r Cymer a Chwm Rhymni i fynd ymlaen i’r
rownd derfynol, a gynhelir yn Ysgol Dyffryn
Aman. Wrth ddyfarnu’r gwobrau, daeth mwy
o glod i’r ysgol wrth i Elin Jones gael ei
dewis yn wrthwynebydd gorau’r noson.
Llongyfarchiadau mawr iddi hi.

HEL ATGOFION
Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi
enwau enillwyr y gystadleuaeth, ‘Hel
Atgofion’, ac i ddiolch o galon i bawb
ohonoch a gymerodd ran. Mae’n braf
iawn cael dweud ein bod wedi derbyn
ymateb arbennig, a’n bod wedi mwynhau
darllen eich atgofion am bregethwyr yn
fawr. Gan fod cymaint o lythyrau
diddorol wedi dod i law nid syndod fod
dau lythyr wedi dod i’r brig, sef
llythyrau Alun Jones o Flaenau
Ffestiniog ac Enid Jones o Dalysarn,
Gwynedd. Bydd y ddau yn derbyn
gwerth £50 o docynnau llyfr yn wobr.
Yn ogystal bydd y canlynol yn derbyn
gwobr o docyn llyfr gwerth £10 yr un:
Dafydd ApThomas, Llanfairpwll; Alun
Davies, Wrecsam; Cynthia Dodd,
Pontardawe; Emrys Evans, Dinbych;
Marged Griffiths, Penparc; Gareth Jones,
Rhuthun;
Gareth
Davies
Jones,
Wrecsam; Goronwy Prys Owen, Y Bala;
Elwyn Parry, Caerffili; D. Ben Rees,
Lerpwl; Meurig Voyle, Dinbych; Elwyn

Cyrraedd y Nodau Uchel!
Braf fu gweld cymaint o’n disgyblion yn
perfformio yng nghystadleuaeth Canwr Ifanc
y Fro yn ddiweddar. Dim ond pedwar canwr
oedd yn cyrraedd y rownd derfynol ym mhob
cystadleuaeth felly roedd hi’n newyddion
gwych i’r ysgol fod y canlynol wedi dod i’r
brig:
Categori 10  13: Greta Isaac a Steffan Baker.
Daeth Greta yn ail a chafodd wobr
anrhydeddus ‘Canwr mwyaf addawol y
gystadleuaeth’.
Categori 14  17: Angharad Davies, Jade
Emily Curnick, Eleri Haf Owen ac Ellen
Williams a ddaeth yn gyntaf.
Categori 18  22: Daisy Evans
Ensemble: Ellen Williams a Lisa Medi
(deuawd), Rhian Roberts a Catrin Morris
(deuawd).
Daeth Marged Hall yn ail a Megan Morris
yn gyntaf yn eu cystadlaethau hwy.
Mae Martha Holeyman yn parhau â’i
llwyddiant ar y delyn gan ddod yn gyntaf yn
yr Ŵyl Gerdd Dant ddiweddar ar yr unawd
a’r ensemble.

Williams, Bryngwran; Robert Williams,
Cei Conna. Llongyfarchiadau mawr i chi
i gyd. Diolch hefyd i bob un a yrrodd
lythyr, neu a gysylltodd â ni dros y ffôn
neu a awgrymodd enwau i’w cyfweld.
Rydym yn gobeithio ymweld â’ch ardal
yn fuan.
Wrth gwrs, rhan o’r prosiect
‘Perfformio o’r Pulpud’ oedd y
gystadleuaeth hon a bydd gwefan yn cael
ei lansio yn y flwyddyn newydd lle bydd
modd canfod rhagor o fanylion am y
prosiect a gweld ffrwyth ein llafur. Yn y
cyfamser cofiwch fod croeso i chi
gysylltu â ni (drwy lythyr, dros y ffôn
neu ar ebost) os oes gennych awydd
rhannu rhagor o atgofion, neu os ydych
yn gwybod am unrhyw un y dylem eu
cyfweld. Cysyllter 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.

Y Cofio
Gyda Sul y Cofio newydd fod, roedd yn
amserol fod yr Adran Hanes wedi ymweld â’r
Imperial War Museum yn Llundain gyda
Blwyddyn 11. Trefnwyd y daith er mwyn
iddynt gael deunydd ymchwil ar yr Ail Ryfel
Byd a chyfle i fireinio darnau ar y Rhyfel
Byd Cyntaf. Cafodd y myfyrwyr gyfle i weld
arddangosfa ar yr Holocost, cael profiad ar
fyw yn y Blitz a chyfle i brofi erchyllterau’r
ffosydd.

GOLWG
Annwyl ddarllenwyr,
Dyma gyfle gwych i bawb weld Golwg
am ddim ym mis Rhagfyr, a
phenderfynu a ydych am ei brynu am
bris bargen yn y flwyddyn newydd!
Dyma ddatblygiad cyffrous arall yn
hanes cylchgrawn Golwg; lawnsio’r
cylchgrawn arsgrin. Bydd y fersiwn
newydd yn edrych yn union fel y
cylchgrawn arferol gan gynnig cyfle
newydd i ddarllenwyr ledled y byd:

·

Cyfle gwych i berthnasau neu
ffrindiau ddarllen Golwg pryd bynnag a
ble bynnag y maent yn y byd
· Gallwch chwyddo neu leihau maint
yr ysgrifen ar y dudalen a chwilio drwy’r
cylchgrawn cyfan mewn un clic
· Gostyngiadau pris sylweddol i bawb
ac arbedion mawr i bobl sy’n byw
dramor fydd am archebu’r fersiwn ar
sgrin, gydag amrywiol opsiynau o ran
niferoedd y rhifynnau i’w prynu
· Cynnig gwasanaeth unigryw ar
gyffyrddiad botwm, gan roi cyfle i
bobl ar draws y byd gadw’u bys ar
‘byls’ newyddion Cymru.
Bydd posib gweld y fersiwn arsgrin am
ddim trwy gydol mis Rhagfyr o safwe
Golwg; ewch draw i www.golwg.com
Os oes gennych unrhyw gwestiynau
am y datblygiad yma cysylltwch a ni,
01570 423 529.
Yn gywir,
Dewi Siôn
Swyddog Marchnata Golwg
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Ysgol
Y Berllan Deg
Cafodd Blwyddyn 6 amser gwerth chweil
yn Llangrannog cyn y gwyliau hanner
tymor.
Daeth Marc Everett o gwmni Sainsbury’s i
gynnal gweithdy coginio bisgedi gyda
Blwyddyn 5. Mwynhaodd pawb y profiad,
ac addurnwyd y bisgedi yn lliwgar iawn!
Hefyd, daeth Owain Llŷr i roi cyflwyniad ar
fedyddio plant. Bu’n brofiad a hanner
clywed am ei waith fel gweinidog yng
Nghapel Minny Street, Caerdydd.
Cafwyd ffair lyfrau lwyddiannus iawn a
gwerthwyd cyfanswm gwerth £1,685.
Cafodd Blwyddyn 5 lawer o hwyl yn
perfformio ‘Ras yr Wyddfa 2007’ o flaen eu
rhieni a disgyblion yr ysgol. Buont yn
actio’r athrawon yn mynd i fyny’r Wyddfa,
a chawsant eu cyfweld gan enwogion y byd
teledu gan gynnwys Siân Lloyd, Angharad
Mair, Huw Edwards, Gareth Roberts a
Gethin Jones.
Cafodd plant o Gyngor yr Ysgol a’r Clwb
Eco gyfle i weld y Gethin Jones go iawn ym
Mae Caerdydd. Roedd y rhaglen yn cael ei

CF1
Gyda’r Nadolig yn agosáu, daeth ein
blwyddyn i ben gyda deufis cyffrous iawn.
Yn gyntaf, daeth y côr gwerin yn ail yn yr
Ŵyl Gerdd Dant ddechrau mis Tachwedd.

ffilmio ar gyfer Blue Peter a Strictly Come
Dancing.
Mae’r ysgol wedi llwyddo i gael y ‘Faner
Werdd EcoSgolion’ sy'n annog disgyblion i
gymryd rhan mewn materion amgylcheddol
a datblygu cynaliadwy. Diolch i’r Clwb Eco
am eu holl waith caled dros y misoedd
diwethaf o dan arweiniad Mrs Frances
Walker.
Llongyfarchiadau i ddeg o blant o
Flwyddyn 1 a 2, am ennill y wobr gyntaf
yng Nghystadleuaeth Cerbyd Geiriau a
drefnwyd gan Yr Asiantaeth Sgiliau
Sylfaenol. Derbyniodd yr ysgol docynnau
llyfr gwerth £200.
Mae pawb yn brysur ar hyn o bryd yn
paratoi ar gyfer y Nadolig. Caiff Sioe
Cyfnod Allweddol 1 ei chynnal ar 10 ac 11
Rhagfyr, a chynhelir Gwasanaeth Cyfnod
Allweddol 2 ar 19 Rhagfyr yng Nghapel
Minny Street.

Yn Eisiau
Tiwtoriaid
Cymraeg i Oedolion
Mae Cwmni Acen yn chwilio
am diwtoriaid rhan amser yn
ystod y dydd yn ardal
Caerdydd a'r cymoedd.
Rhoddir hyfforddiant i
ymgeiswyr llwyddiannus.
Lwfans gofal.
Ffoniwch Elen
ar 02920 300800.
Croeso hefyd i chi anfon e
bost trwy post@acen.co.uk

Yna cawsom y cyfle i berfformio mewn dau
gyngerdd pwysig. Roedd ein cyngerdd
Nadolig yng Nghapel Salem Treganna yn
noson lwyddiannus gyda pherfformiad o
Teilwng yw’r Oen yn yr ail hanner. Aeth
elw’r noson at elusen y capel sef elusen
Sierra Leone, a thuag at ein taith ni fel côr i
Chicago. Diolch o waelod calon i bawb am
eu cefnogaeth.
Yna ar y 3ydd o Ragfyr, buom yn
perfformio mewn cyngerdd gyda Dennis
O’Neill a nifer o artistiaid eraill ar gyfer
elusen Hospis George Thomas  braint fawr
i ni fel côr. Yna, ar y 7fed o Ragfyr cawsom
ein parti Nadolig. Digon o fwyd a diod . . . a
chanu . . . a dawnsio . . .
Pan fyddwch yn gwneud eich siopa
Nadolig tua diwedd y mis, edrychwch allan
amdanom ar yr Ais yng Nghaerdydd.
Byddwn yn canu carolau ar yr 20fed a’r
22ain o Ragfyr.
Bydd y tymor yn ail ddechrau ar y 7fed o
Ionawr 2008. Byddwn yn cynnal nifer o
gyngherddau ar ddechrau'r flwyddyn, gan
gynnwys un i Sefydliad Prydeinig y Galon,
ac un er budd Tearfund ym Mhontarddulais.
Croeso cynnes iawn i aelodau hen a
newydd!
Mae’r côr yn cyfarfod am 7.00 bob nos
Lun yn Eglwys Dewi Sant. Cysylltwch â ni
ar :
aelwydcf1@yahoo.co.uk / neu ewch draw
i’n gwefan sef: www.aelwydcf1.com

Chwilio am ofal dydd trwy gyfrwng
y Gymraeg yn ardal Pontypridd?
Lleolir Meithrinfa Gartholwg ar gampws
cymunedol Gartholwg ym Mhentre’r Eglwys
ger Pontypridd.
Mae staff profiadol y feithrinfa yn cynnig gofal
ac addysg blynyddoedd cynnar o ansawdd
uchel i blant o chwe wythnos oed hyd at oed
ysgol mewn awyrgylch deniadol, ysgogol a
chyfeillgar.
Oriau agor  7.30am – 6.00pm, Llun  Gwener.

Am becyn gwybodaeth ffoniwch:

01443 209 120
neu ewch i:
www.mym.co.uk
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Dafydd Wigley
ar ei orau

Dafydd Wigley gyda Gerald Latter
Dathlu llwyddiant a wynebu her – dyna
oedd byrdwn neges Dafydd Wigley yng
nghinio Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion
Cymraeg nos Sadwrn yr 17eg o Dachwedd,
yng Nghaerdydd. Mewn araith yn llawn
hiwmor ac ambell ergyd bwrpasol, cafodd y
gynulleidfa o gant o gefnogwyr yr achos
wledd o ddifyrrwch ac ysbrydoliaeth.
Mae’r cynnydd aruthrol yn y galw am
addysg Gymraeg yn galondid i bawb,
meddai Dafydd Wigley, ond tra bod y
newyddion am addewid o ysgol gynradd
Gymraeg arall yng Nghasnewydd erbyn
Medi 2008 yn rhywbeth i’w ddathlu, mae’r
ddarpariaeth yn gyffredinol drwy’r wlad yn
hollol annigonol. Hyd yn oed yn ein
prifddinas, lle mae’r Awdurdod Addysg o’r
diwedd yn cydnabod y galw, mae ’na blant
o hyd yn methu cael lle yn eu hysgol
Gymraeg leol. A’r un yw’r hanes mewn
sawl cymuned arall. Mae hyn yn warth,
meddai, a galwodd ar i bawb ddefnyddio
unrhyw fodd posib i bwyso ar yr
awdurdodau i sicrhau darpariaeth deg.
Ganrif yn ôl roedd arweinwyr
gwleidyddol ein cymunedau yn rhoi gwerth
aruchel ar ‘addysg’, ac fe welwyd cannoedd
o ysgolion newydd yn cael eu codi ar hyd a
lled y wlad. Dyma gyfnod pan oedd
‘gweledigaeth’ yn nodwedd amlwg ymhlith
arweinwyr ein cymunedau, meddai, ond
erbyn heddiw prin ac annigonol yw’r
ysgolion newydd a godir i gwrdd â’r galw.
Cyfeiriodd at y frwydr i gael ysgol
Gymraeg ym Merthyr yn saith degau’r
ganrif ddiwethaf. Codwyd pob math o
rwystrau afresymol gan Swyddogion y Sir
ond, llwyddwyd yn y diwedd i gael y 50 o
blant oedd eu hangen, ac ni fedrai’r
Awdurdod Addysg wrthod agor yr ysgol
wedyn. Erbyn hyn mae dros 400 yn Ysgol
Gymraeg Merthyr – ac mae’r galw’n dal i
dyfu, a’r ddarpariaeth i gyd yn dal yn
annigonol! Mae’r her, felly, yn parhau.
Rhan o’r her sy’n wynebu Awdurdodau
Lleol, meddai, yw datrys problem y
miloedd o lefydd gwag yn ein hysgolion –
sy’n gost aruthrol na fedr y wlad ei
chynnal. Gan fynegi ei safbwynt yn hollol

Newyddion
Stan Stennett yn diddanu
Mae Stan Stennett yn byw yn Rhiwbeina
ers blynyddoedd ac ar gais Pwyllgor Apêl
Rhiwbeina/Llanisien, Eisteddfod Caerdydd
2008, cytunodd i gynnal noson o adloniant
yng Nghlwb “Y Rec” Rhiwbeina ar 5
Tachwedd a’r elw i fynd i’r Eisteddfod.
Bu’r noson yn llwyddiant ysgubol a
chynorthwywyd Stan gan gyfaill iddo o’r
enw Robert Knight o Gasnewydd.
Gwnaethpwyd elw sylweddol a bellach
mae’r Pwyllgor Apêl yn Rhiwbeina/
Llanisien wedi pasio eu nod o godi
£20,000.
ddiflewynardafod, dywedodd Dafydd
Wigley bod rhaid rhesymoli; rhaid symud
gyda’r oes. Dyw’r rhwydwaith o ysgolion a
godwyd ganrif yn ôl i gwrdd â gofynion y
cymunedau bryd hynny ddim yn bwrpasol
ar gyfer y presennol. Addysg y plant yw’r
flaenoriaeth ac nid cyfleustra i neb arall,
boed yn arweinwyr y gymuned leol, yn
athrawon neu’n rhieni. Er mwyn cynnig y
gwasanaeth gorau i’r plant o ran
cyfleusterau ac adnoddau, ac amrywiaeth o
gyfleoedd a phrofiadau, mynnodd Dafydd
bod angen i ysgol gynradd fod â rhyw saith
o athrawon amrywiol eu doniau a’u
diddordebau, a dosbarthiadau rhwng 18 a
25 o ddisgyblion – a olygai ysgolion o
rhwng tua 120 a 180. (Mewn achosion
eithriadol gellid cyfiawnhau ysgolion llai.)
Cyfeiriodd at y ddarpariaeth wych i blant
ag anghenion arbennig yn ysgol newydd
Pendalar yng Nghaernarfon. Mae hawl gan
bob plentyn drwy’r wlad, meddai, gael y
math yna o ddarpariaeth.
Ychwanegodd Dafydd Wigley mai’r
rhwystr mwyaf i Gymru ddatblygu ei
blaenoriaethau ei hun yw’r fformiwla sy’n
penderfynu faint o arian a ddosberthir i
Lywodraeth y Cynulliad gan y Llywodraeth
Ganolog yn San Steffan. O gymharu’r
symiau ar gyfer yr Alban ac Iwerddon,
dywedodd bod Fformiwla Barnett yn hollol
annheg, a da o beth oedd bod y glymblaid
yn y Senedd yn bwriadu mynnu adolygiad.
Mewn teyrnged i sylfaenydd Cronfa
Glyndŵr yn 1964, dywedodd Dafydd
Wigley bod Trefor Morgan, gŵr y daethai
i’w edmygu’n fawr yn ystod ei gyfnod ym
Merthyr, yn ymgnawdoliad o’r math o
weledigaeth oedd ei hangen ar gymdeithas
heddiw – yn ŵr a roddai werth ar addysg, a
honno’n addysg Gymraeg, ac yn ŵr
penderfynol yn ei ymgyrchu dros yr hyn y
credai ynddo. Trwy gefnogi Cronfa
Glyndŵr, meddai, gallai pawb wneud
cyfraniad at ymestyn gweledigaeth ac
ymroddiad Trefor Morgan a helpu i wneud
gwahaniaeth yn y sefyllfa sydd ohoni
heddiw.
[Gellir cael mwy o wybodaeth am Gronfa
Glyndŵr a’i gweithgareddau ar y wefan
www.cronfaglyndwr.net]
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Gŵyl Cerdd Dant
Llongyfarchiadau i Aelwyd y Waun Ddyfal
am roi Caerdydd ar y map unwaith eto yng
Ngŵyl Cerdd Dant Ystrad Fflur drwy ddod
yn ail yng nghystadleuaeth y triawd neu’r
pedwarawd, yn gyntaf yng nghystadleuaeth
y côr Cerdd Dant agored, ac yn drydydd yn
y gystadleuaeth Côr Alaw Werin agored ac
yn drydydd yng nghystadleuaeth y Parti
Dawns Werin dros 16 oed.
Gradd Doethur i GynBennaeth Cwm
Rhymni a Glantaf
Llongyfarchiadau i Huw Thomas,
Pantmawr, Rhiwbeina ar dderbyn Gradd
Doethur gan Brifysgol Caerdydd am
draethawd ar ddadansoddi’r dylanwadau
niferus a chymhleth ar dwf Ysgolion
Cymraeg De Ddwyrain Cymru.
Dr Sioned Davies yn diddanu
Cafwyd noson hynod o ddifyr ym mis
Tachwedd yng nghwmni Dr Sioned Davies,
Athro y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd
pan ddaeth hi i sgwrsio ag aelodau
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina am
bwysigrwydd y pregethwr yn y gyfundrefn
grefyddol nôl yn y bedwaredd ganrif ar
bymtheg.
Llongyfarchiadau i Dr. David Wyn Jones,
Llysfaen ar ei ddyrchafiad yn Athro yn
Adran Gerddoriaeth, Coleg y Brifysgol
Caerdydd. Hefyd, i’w ferch Yolande ar gael
ei gwneud yn rheolwr gyda John Lewis yn
Oxford St, Llundain. Bydd hi yn rhan o dîm
y fenter fawr sef ‘Bwyd a Diod arbennig’.
Os bydd y fenter yma yn llwyddiannus,
bydd yr un nesaf yng Nghaerdydd yn 2008.
Cymraes yn dod yn Ddirprwy Brif
Weinidog
Etholwyd Kevin Rudd yn Brif Weinidog
newydd Awstralia wedi etholiadau yn
ddiweddar a’i ddirprwy fydd Cymraes yn
enedigol o’r Barri, sef Julia Gillard.
Ymfudodd y teulu i Adelaide, Awstralia nôl
yn 1966.
Prifysgol Cymru’n Anrhydeddu
Llongyfarchiadau i Rhodri Morgan, Prif
Weinidog Cymru ar dderbyn gradd er
anrhydedd gan Brifysgol Cymru mewn
seremoni a gynhaliwyd yn Neuadd y
Ddinas ym Mharc Cathays. Fe’i
anrhydeddwyd er mwyn cydnabod ei
gyfraniad pwysig yn natblygiad y Cynulliad
a’i safle fel arweinydd y sefydliad.
Ar yr un achlysur, derbyniodd y gofodwr
Cymreig, Dafydd Rhys Williams, sydd â’i
wreiddiau yn Y Bargoed, radd er anrhydedd
gan Brifysgol Cymru. Yn ystod y seremoni
cyflwynodd Dr Williams Faner y Ddraig
Goch wedi’i fframio i’r Prif Weinidog  yr
un faner ag aeth Dr Williams â hi i’r gofod.
Croeso nôl i Llio Penri, Treganna, ar ôl ei
thaith i gyffiniau Mynydd Everest i godi
arian tuag at Gronfa Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2008.
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O Fôn i Felffast
Cynhadledd yr Academi
yng Ngogledd Iwerddon
Cymru a Gogledd Iwerddon: bu’r daith i
ddatganoli yn drafferthus i’r ddwy wlad, a bu
blynyddoedd o densiwn a dadlau ar sawl
lefel. Ond ar adeg nodedig yn hanes y ddwy
wlad, beth allwn ei ddysgu a’i rannu â’n
gilydd?
Meddai Dirprwy Brif Weinidog Cymru,
Ieuan Wyn Jones wedi ymweliad â Stormont
yn ddiweddar: "Mae datganoli wedi ei adfer
yng Ngogledd Iwerddon wrth i ddau
draddodiad gwleidyddol gwahanol ddod at ei
gilydd, gan rannu'r un nod o wasanaethu pobl
Gogledd Iwerddon. Yng Nghymru mae dwy
blaid â gwahanol draddodiadau yn dod at ei
gilydd a rhannu rhaglen lywodraethu ac
ymrwymiad i wella bywydau pobl ym mhob
rhan o Gymru.”
Ymunwch â’r Academi, yr Asiantaeth
Genedlaethol er Hyrwyddo Llenyddiaeth a
Chymdeithas Llenorion Cymru a Phwyllgor
Cymru Undeb Ysgrifenwyr Gwledydd
Prydain wrth i ni roi golwg Gymreig ar
ddeinameg newydd Gogledd Iwerddon.
O ddydd Gwener 29 Chwefror i ddydd Sul
2 Mawrth 2008 bydd Gwesty’r Wellington
Park ym Melffast yn ein croesawu am
benwythnos
cyfan
o
ddigwyddiadau
amrywiol a fydd yn dadansoddi materion
cyfoes yn niwylliant Cymru a Gogledd
Iwerddon. Bydd barddoniaeth, rhyddiaith,
theatr, gwleidyddiaeth a darlledu oll dan
drafodaeth yn y gynhadledd wefreiddiol.
Ymhlith y ffigyrau blaenllaw a fydd yn
camu i’r llwyfan fydd y newyddiadurwr
adnabyddus, Peter Taylor a fu’n llygad dyst
ac yng nghraidd yr helbulon pan oeddynt yn
eu hanterth, yn ogystal â’r dramodydd, Gary
Mitchell sydd bellach yn byw ynghudd wedi
ymosodiadau ar ei gartref ym Melffast.
Hefyd, bydd rhai o oreuon y byd llenyddol
yng Nghymru a Gogledd Iwerddon yn
cyfrannu yn ystod y penwythnos, megis
Bardd Cenedlaethol Cymru, Gwyn Thomas,
Ifor ap Glyn a Catrin Dafydd, yn ogystal â’r
beirdd Gwyddelig Ciaran Carson a Sinéad
Morrissey.
Bu Belffast unwaith yn ganolfan gwrthdaro,
ond mae’r ddinas ogleddol hon erbyn hyn yn
cynhyrfu’r dyfroedd diwylliannol mewn
ffyrdd cwbl arloesol yn rhyngwladol.
Pris y tocynnau yw £210 neu £190 i
Aelodau’r Academi. Yn gynwysiedig yn y
pris cewch lety am ddwy noson yng
Ngwesty’r Wellington Park, yr holl
ddarlithoedd a gweithdai yn ogystal â
phrydau bwyd. Os hoffech ragor o fanylion
am y dulliau teithio gorau i Felffast,
cysylltwch â’r Academi – bydd ein staff yn
fwy na bodlon i’ch cynghori.
Nifer
cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly’r
cyntaf i’r felin…
Am ragor o wybodaeth ac er mwyn
archebu’ch lle, cysylltwch â’r Academi: 029
2047 2266 / post@academi.org Gellir
lawrlwytho’r rhaglen o wefan yr Academi:
www.academi.org/cynhadleddbelffast/

CROESAIR Rhif 80 gan Rhian Williams
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Atebion i:
22, Heol
Cae Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
31 Rhagfyr
2007.
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24
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Ar Draws
1. Gwilym yn torri y tlws fel ernes (6)
4. Derbyniais y wraig gyntaf mewn cist
anorffenedig (6)
9. ‘O! Dawel ddinas Bethlehem
Pwy heno ___ ___?’ (B.D) (4,3)
10. Mae plisg ar yn ail yn fferins Rhian (5)
11 Chwyn yn dechrau ehangu fel reiat ar
unwaith (5)
12 Rhoi tir i Lea mewn gwirionedd (7)
13 ‘Dros bant a bryn at breseb syn
Oddi ar ___ ___ ___’ (B.D) (1,6,4)
18 Gwena ych wrth gael mwy (7)
20 Cymysgu taffi oddeutu diwedd Rhagfyr
yn y lle gwaith (5)
22 Cywasgu Gŵyl yr Urdd a’i gwneud yn
dda i’r amgylchedd (5)
23. Llid ddim yn gwrthdroi yn ddiwall (7)
24 Eu dawn yw bod yn un deg wyth (6)
25. Modd oer i greu dyfroedd (6)

Gofalwr / Gofalwraig
Teulu o Dreganna yn chwilio am
ofalwr/ofalwraig i nôl dau
blentyn bach, 4 a 2, o gylch ac
ysgol Treganna dridiau'r
wythnos.
Bydd angen gofal arnyn nhw tan
6yh yn ein cartre ni.
Y tâl yn dda  dim angen
cymhwysterau penodol ond
angen car.
Os oes diddordeb neu am
wybod mwy, rhowch alwad i
Betsan ar 07711 731686.

I Lawr
1. Pryfed yn troi bywydeg heb ganolbwynt
(6)
2. Coginio yr oen heb fod yn gynnes (2,3)
3. ‘A’r bachgen bach Iesu fydd ___ ___
canu,
Fu’n gwaedu i’n prynu ar y pren (s.e.)
(6,1)
5. ‘Caed bachgen doeth ____
‘R addewid roed i Adda’ (E.I) (5)
6 ‘Y cadarn ddaeth o Bosra
Y Deddfwr gynt ___ ____’ (E.I.) (2,5)
7. Mae dipyn o sbeis yn losin Siriol (6)
8. ‘Yr Iesu sy’n fy ngwadd
___ ____ ___’i saint’ (J.E.) (1,6,4)
14. Gwae magu ŵyr a’i glodfori (7)
15. Ffordd i gydffoi er wedi blino (7)
16. Hanner ysgrif mewn sach allan o’r haul
(6)
17. ‘Cwsg cyn daw Herod __’__ __ ar ei
glun
Cwsg fel gei ddigon o fod ar ddihun
(1,1,4) (W.W.W)
19. Codi’r afon o gwmpas diwedd y dydd i
greu lloches (5)
21. Saethu Ianto i’r awyr! (5)

Atebion Croesair Rhif 79
Ar draws: 1 Gwahoddiad. 8 Main. 9 Geld
y Gors. 10 Ofni. 13 Cranc. 15 Smalio. 16
telori. 17 Afraid. 19 Croesi. 20 Oriau. 21
Dial. 24 Adolygiad. 25 Neon. 26 Hydref aur.
I Lawr: 2 Wrol. 3 Lido. 4 Diguro. 5
Amrant. 6 llanfrothen. 7 Yn ei hiaith. 11
Ysbarduno. 12 Caerfaddon. 13 Cilio. 14
Cecru. 18 Drudwy. 19 cablwr. 22 Ogof. 23
Llamu.
Derbyniwyd 10 ymgais a 6 ohonynt yn
gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Margaret
Jones, Heol iscoed, Rhiwbina. Cafwyd yr
atebion cywir eraill gan Mel Dusnford,
Gwilym Edwards, Rhiannon Evans, Gwenda
Hopkins, a Buddug Roberts.
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Calendr y Dinesydd
Iau, 13 Rhagfyr
‘Beirdd a barddoni.’ Dic Jones a Gillian
Clarke yn darllen eu gwaith yn Oriel 1,
Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru am
3.00pm. Mynediad am ddim.
Sadwrn, 15 Rhagfyr
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs am
garolau plygain gan Dr E. Wyn James.
Croeso cynnes i bobl nad ydynt yn aelodau
o’r Eglwys.
Mawrth, 18 Rhagfyr
Cymdeithas y Tabernacl, Yr Ais,
Caerdydd: Noson o ‘Gerddoriaeth
Nadoligaidd’ dan ofal Rob Nicholls am
7.30pm; mins peis a phaned wedyn!
Mercher, 19 Rhagfyr
Gwasanaeth dwyieithog i ddathlu’r
Nadolig yn Eglwys y Bedyddwyr,
Rhiwbina, rhwng 6.30pm ac 8.00pm. Bydd
y noson yn dathlu’r Nadolig traddodiadol
Gymreig trwy gyfrwng y Gymraeg a’r
Saesneg, ac yn cynnwys carolau,
barddoniaeth, darlleniadau, cerddoriaeth a
llawer mwy. Croeso arbennig i ddysgwyr.
Am ragor o fanylion, cysylltwch â
Matthew Rees ar
rees_matthew89@hotmail.com
Sadwrn, 22 Rhagfyr
‘Gwledd o gerddoriaeth Nadoligaidd dan
olau cannwyll.’ Cyngerdd gyntaf Ensemble
Lucy J. Morgan, gyda Rhys Meirion yn
artist gwadd, yn Eglwys Ieuan Sant (St
John’s) yng nghanol Caerdydd am 4.00pm.
Arweinydd: Cerys Jones. Cerddoriaeth gan
Corelli, Vivaldi, Pachelbel a Mozart.
Tocynnau: £10. Manylion pellach: 07774
447755; lucyjmorgan@ntlworld.com;
www.lucyjmorgan.com
Llun, 24 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noswyl
Nadolig dan ofal Rhys a Gwenda Morgan,
yng nghapel Bethel am 11.00pm.
Llun, 24 Rhagfyr
Gwasanaeth Plygain yng Nghapel Pen
rhiw, Amgueddfa Werin Cymru, Sain
Ffagan am 11.30pm. Croeso cynnes i
bawb.
Mercher, 2 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Dr
Rosina Davies yn cyflwyno hanes bywyd
Dr William Price, Llantrisant. Yn festri
Capel y Methodistiaid Saesneg, Windsor
Road, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 11 Ionawr
Dawnswyr Twrch Trwyth yn cynnal noson
i ddathlu’r Hen Galan gyda’r Fari Lwyd,
canu a cherddoriaeth yn y Mochyn Du o 9
o’r gloch ymlaen. Mynediad yn rhad ac am
ddim.
Sadwrn, 12 Ionawr
Dawnswyr Twrch Trwyth yn cynnal noson
i ddathlu’r Hen Galan gyda thwmpath a
mwy yn y Clwb Trydan, Pontcanna rhwng

7.30 a 11.30pm. Tocynnau £6 ym mlaen
llaw gan Dewi Rhisiart (ar 02920309490
neu dewirhisiart@ntlworld.com), neu £8
wrth y drws. Croeso i ddawnswyr profiadol
a dibrofiad. Elw’r noson i Gronfa Pwyllgor
Dawns Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.
Llun, 14 Ionawr
Hanes ac adfywiad y plygain, a gwasanaeth
carolau'r plygain i ddilyn, yn Oriel 1, Sain
Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru am
3.00pm. Mynediad am ddim.
Gwener, 18 Ionawr
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Darlith gan
Herbert Hughes (awdur y gyfrol Harris:
Gŵr Duw â Thraed o Glai) ar y testun ‘Y
Wernos, Llundain a Threfeca: Agweddau
ar Yrfa Howel Harris’. Yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cynabyddir nawdd yr Academi.
Sadwrn, 19 Ionawr
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00
Llun, 21 Ionawr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
yng nghwmni Catrin Mears, yng nghapel
Bethany am 7.30pm.
Llun, 21 Ionawr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Dwyieithrwydd a Gwybyddiaeth’ gan
Enlli Thomas (Prifysgol Bangor). Yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm.
Croeso i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’
gwyddonol.
Gwener, 25 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
Noson Santes Dwynwen, yng Nghlwb
Golff Drysgol Road, Radur. Cinio am
7.30pm. Llywydd y noson: Robin Jones.
Tocynnau: 02920843229.
Gwener, 1 Chwefror
Cymrodorion Caerdydd. ‘Y Beirdd a’u
Cariad, y Folant.’ Sgwrs gan Dr Rhiannon
Ifans (Aberystwyth) yn festri Capel Salem,
Treganna, am 7.30pm. Cydnabyddir nawdd
yr Academi. Croeso cynnes i bawb.
Gwener, 15 Chwefror
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Y Prifardd
Dafydd John Pritchard yn cyflwyno
detholiad o’i gerddi. Yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cynabyddir nawdd yr Academi.
Sadwrn, 16 Chwefror
Bore coffi i ddysgwyr yn yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St,
Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs gan
Dr Christine James.
Sadwrn, 16 Chwefror
Soiree yng Nghlwb Golff Llanisien. £15 yn
cynnwys lluniaeth a siampên. Trefnwyd
gan Bwyllgor Apêl Llysfaen, Y Ddraenen
a Rhydri Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd.
Sadwrn, 16 Chwefror
Cangen Caerdydd Sefydliad Prydeinig y
Galon Cymru. Cyngerdd gyda chôr ‘CF1’.
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Yn Theatr Ddarlithio 1, Ysgol Feddygaeth,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm. Am
fanylion a thocynnau £10: Anne Innes ar
029 20616230.
Llun, 18 Chwefror
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Archwilio ein Coedwigoedd: addysg
wyddonol yn yr awyr agored’ gan Gareth
Bonello (Yr Amgueddfa). Yn Ystafell G77
ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd,
Parc Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl
nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Llun, 25 Chwefror
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Swper
Gŵyl Ddewi ac adloniant, yng nghapel
Bethany am 7.00pm.
Gwener, 29 Chwefror
Darlith Gŵyl Ddewi Cymrodorion
Caerdydd gan yr Athro Hywel Teifi
Edwards ar y testun ‘Llên Cymru a
Phrifwyl Caerdydd 1978’, yn festri Capel
Minny Street, Cathays, am 7.30pm.
Cydnabyddir nawdd yr Academi. Croeso
cynnes i aelodau holl gymdeithasau
Cymraeg Caerdydd a’r cyffiniau.
Gwener, 29 Chwefror
Cymdeithas Eglwys y Crwys. Cinio Gŵyl
Ddewi yng Nghlwb Golff Radur am
7.00pm ar gyfer 7.30pm. Gwesteion:
Edward a Gwyneth Morus Jones.
Telynores: Elin Rowlands.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
( Ff ô n : 0 2 9  2 0 6 2  8 7 5 4 ; e b o s t :
JamesEW@caerdydd.ac.uk).

OEDFAON PREGETHU
CYMRAEG
YR EGLWYS NEWYDD
yn Eglwys y Tabernacl,
Heol Merthyr
(trwy ganiatâd caredig)
6.30pm ar y Suliau canlynol:
Ionawr 6 – Gwynn Williams
Chwefror 3 – Rhodri Jones
Mawrth 2 – Gwynn Williams
CROESO CYNNES I BAWB

Mae asiantaeth recriwtio
Caerdydd Ar Waith yn chwilio am
siaradwyr Cymraeg rhugl i weithio
mewn amryw o leoliadau a nifer o
swyddi gwahanol
megis canolfannau cyswllt,
gweithwyr clerigol ayb.
Dylai unrhyw un sydd â diddordeb
mewn ennill isafswm o £7.85 yr
awr gysylltu â Pam Brice ar
(029) 20873083 neu
cworks@cardiff.gov.uk.
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Cylch Ti a Fi –
ychydig yn
wahanol
Canu hwiangerddi, chwarae, darllen
storiau a gwneud ffrindiau trwy gyfrwng
y Gymraeg  dyma sy’n denu teuluoedd
a phlant ifanc i gylchoedd mudiad
meithrin. Yn annisgwyl efallai, ymhell i
ffwrdd yn ne Llundain cynhelir cyfarfod
tebyg o’r enw ‘Dreigiau Bach’ bob
wythnos i deuluoedd Cymry Cymraeg
lleol.
Ers tair blynedd, mae’r grŵp o tua 15
teulu wedi cwrdd bob bore Llun mewn
neuadd Fethodistaidd yn Tulse Hill
(rhwng Dulwich a Clapham)  ac mae’r
grwp yn awyddus i groesawu unrhyw
deuluoedd sydd â ddiddordeb. Mae’r
Dreigiau Bach yn falch dros ben o
gefnogaeth Mudiad Ysgolion Meithrin
a’n cyslltiadau gydag Ysgol Gymraeg
Llundain, tua deg milltir i’r gogledd.
Amrywia oedran plant y grŵp o ychydig
ddyddiau i bedair mlwydd oed ac yn
ogystal â’r sesiynau wythnosol, mae’r
cylch yn cynnal partïon haf a Nadolig
blynyddol.
Meddai Sian Phillips, cynddisgybl yn
Ysgol Glantaf, Caerdydd: “Yn ogystal â

bod yn help i’m cefnogi i siarad
Cymraeg gyda fy merch, mae’r cylch
wedi creu rhwydwaith gymdeithasol
newydd i fi!”
Ychwanega Non Oastler, un arall o
gynddisgyblion Glantaf: “Roeddwn i’n
ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Llundain
am gyfnod, a mor falch i ddarganfod bod
Cylch Ti a Fi yn dechrau yn agos i’n
cartref yn ne Llundain pan oedd fy
merch, Carys, yn fabi. Ry'm wedi bod yn
mynychu'r cylch yn gyson ers y dechrau,

Swyddog
Cyllid/
Gweinyddol
Swydd Rhan Amser – (18.5 awr yr wythnos)
Cyflog £9,500 Oriau Hyblyg

Gwaith yn cynnwys:
· Talu cyflogau Staff llawn a rhan amser yn
fisol/tymhorol
· Diweddaru cyfrifon y Fenter
· Delio gyda gwaith Treth Incwm
· Paratoi Adroddiadau Ariannol misol a
blynyddol
· Delio gyda Gwaith Gweinyddol y Fenter
· Cynorthwyo gyda gwaith cyffredinol y
Fenter
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Sian
Lewis, Menter Caerdydd 02920 565658 neu
SianLewis@MenterCaerdydd.org
Dyddiad cau: 20fed Rhagfyr

ac wedi gweld y datblygiad o lond llaw o
deuluoedd i'r niferoedd sy'n dod nawr.
Mae clywed plant a rhieni eraill yn
sgwrsio'n Gymraeg, a chael stori, canu, a
gwneud gweithgareddau yn y Gymraeg
yn rhoi cyddestun i'r Gymraeg mae
Carys a'i brawd Owen yn clywed gartref
ac wrth ymweld â Nain a Taid yn Sir
Benfro. Dwi'n mwynhau dod i gael clonc
gyda'r rhieni eraill  mae'n braf cael
cwrdd â theuluoedd eraill sy'n gyfarwydd
â Sali Mali a Heno Heno!”

