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DATHLU LLWYDDIANT YR
EISTEDDFOD

Mae'r Eisteddfod wedi dod i ben am flwyddyn arall a Chymry o
bob cwr wedi gadael Caerdydd, ac ar ddiwedd mis Medi
gwahoddwyd gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr o bwyllgorau’r
Eisteddfod i’r Plasty i dderbyn diolch Arglwydd Faer Caerdydd,
y Cynghorydd Kate Lloyd, am eu cyfraniad at lwyddiant yr ŵyl.
Roedd torfeydd mawr yno, yn enwedig ar y diwrnodau braf.
Mae ystod o ffyrdd o fesur llwyddiant yr Eisteddfod,  nifer yr
ymwelwyr, llwyddiant ariannol a pha mor fodlon oedd
Eisteddfodwyr yn eu plith.
Roedd nifer yr ymwelwyr yn galonogol eleni  mwy na
27,000 ddydd Gwener ac erbyn diwedd dydd Sadwrn roedd
156,697 wedi bod ar y Maes yn ystod yr wythnos. Roedd
cyfanswm yr wythnos yn fwy na Sir y Fflint (154,944) ac
Abertawe (155,441).
Dywedodd Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod,
mai cyfanswm dydd Gwener oedd y mwya am unrhyw
ddiwrnod yn ystod y ganrif hon.
Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, "Braf
oedd gweld a chlywed pobl Caerdydd ar y Maes, nifer yn profi
blas yr Eisteddfod am y tro cyntaf. Roedd hi’n dipyn o sialens
cynnal Eisteddfod mor agos i ganol y dref ond yn sicr fe
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Emyr CurrieJones
Talwyd teyrnged arbennig i Emyr CurrieJones gan ei
weinidog, Parch Owain Llŷr Evans, ar ddydd ei arwyl, 22
Hydref. Hyn yn siŵr yn llwyr haeddiannol.
Caernarfon oedd bro ei febyd, ond ar ôl hyfforddiant yn y
gyfraith yn Aberystwyth a Llundain treuliodd gweddill ei
fywyd yng Nghaerdydd, gyda’i wraig Mary, a fu’n gymar
neilltuol iddo.
Cyfrannodd Emyr Currie yn helaeth a chlodwiw i fywyd
cyhoeddus y ddinas a’r Sir. Ef oedd Cadeirydd cyntaf Cyngor
Sir De Morgannwg. Bu hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Addysg y
Ddinas a’r Sir, yn Gynghorydd Sir am dros chwarter canrif, yn
gadeirydd doeth llawer pwyllgor cyhoeddus, yn llywodraethwr
ysgol a choleg, ynghyd â’i waith busnes cyfrifol fel cyfreithiwr.
Meddai Emyr ar egwyddorion ac argyhoeddiadau cryf a
phendant, a bu ei fywyd yn dystiolaeth gyson iddynt. Yn
Sosialydd, bu’n flaenllaw ym mhlaid Lafur y brifddinas. Roedd
yn wladgarwr, yn ystod eang y gair, a chefnogodd y diwylliant
Cymreig. Yn Gristion teyrngar a ffyddlon roedd yn heddychwr
cydwybodol gydol ei oes.
Yn anad dim, iddo ef yn arbennig mae ein dyled, yn enfawr,
am iddo sefydlu’r ddarpariaeth am addysg cyfrwng Cymraeg yn
y ddinas a’r Fro. Brwydrodd yn ddiildio i sefydlu Ysgol
Glantaf yn 1978, a hyn yn erbyn difaterwch a gwrthwynebiad
llym rhai o’i gydaelodau ar y Cyngor. Mae dyled gennym iddo
am ei arweiniad clir a phendant i sefydlu ac eangu darpariaeth
gynradd ac uwchradd Cymraeg yn y 70au a’r 80au.
Llawenydd mawr iddo oedd bod yn bresennol yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ar y nos Wener i “ddathlu’r 30”, y twf,
bwrlwm, a llwyddiant addysg Gymraeg.
Eglwys Minny Street oedd ei gartref ysbrydol, lle bu’n
ysgrifennydd a diacon gweithgar iawn.
Nid syndod felly oedd i Emyr Currie gael ei anrhydeddu
gyda’r CBE, fel cydnabyddiaeth deilwng o’i wasanaeth
cyfoethog i fywyd cyhoeddus ein prifddinas.
JEMT
weithiodd. Rhaid diolch i staff y Cyngor Sir am eu
cydweithrediad i wireddu’r cynllun a braf yw bod yn y noson
hon heno, drefnwyd gan y Maer i dalu teyrnged i’r llu o
wirfoddolwyr weithiodd mor ddygn i greu Eisteddfod
fythgofiadwy.”

CIPIO GWOBR DDYLUNIO RYNGWLADOL
Mae cwmni dylunio dwyieithog o
Gaerdydd Cynllun Kutchibok Design
wedi cipio gwobr yn y gystadleuaeth
ryngwladol gydnabyddedig  Dyluniad
Pecynnu Ifanc 2008 a gynhaliwyd yn y
Wladwriaeth Tsiec, am gynllun ar gyfer
brand o siocledi Cymreig Hipo Hyfryd.
Kutchibok oedd yr unig gwmni o’r
Deyrnas Unedig i dderbyn gwobr yn y
gystadleuaeth i ddylunwyr o dan 30 
cystadleuaeth sydd yn denu elît byd

eang y diwydiant dylunio.
Fe drechodd Kutchibok gystadleuaeth
gref gan dros 350 o ddylunwyr ifanc o
wledydd fel Canada, Gwlad Pwyl,
Bwlgaria, Gwladwriaeth Tsiec, Slofacia
a’r Ffindir.
Siôn Dafydd, 28 o Bentyrch ac Alwyn
Thomas 28 o Bontypridd yw’r
cynllunwyr a chyfarwyddwyr sefydlol
cwmni Cynllun Kutchibok Design, sydd
wedi ei leoli ym Mae Caerdydd.

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

Cydymdeimlo …
Mae aelodau Minny Street yn cofio
ffyddlondeb a chyfraniad dau o’u
haelodau fu farw yn ddiweddar.
Gadewir bwlch amlwg ar ôl Illtyd Lewis
ac Emyr CurrieJones a chydymdeimlwn
yn ddiffuant iawn â theulu a chyfeillion y
ddau.
…â theulu'r diweddar Delwyn Richards,
Penylan, a fu farw ym mis Medi. Bu’r
Angladd yn Eglwys y Crwys.
…â theulu’r diweddar Gethin Jones, Parc
y Rhath, a fu farw’n sydyn. Roedd yn
gyndrefnydd Cerdd Sir Benfro.
Colled fawr i’r Tabernacl oedd
marwolaeth Viv Evans ddechre’r haf.
Roedd Viv yn un o hoelion wyth yr
achos yn y Tabernacl a chydymdeimlwn
yn fawr â Jean, y plant a’r wyrion.
Gyda thristwch, nodwn i Siân John a’r
teulu ffarwelio gyda mam a nain annwyl
iawn. Bu hithau’n glaf ers tro, ac fe
gafodd ei dymuniad o gael aros gartref a
marw yn ei hystafell wely. Dymuna Siân
a Denzil ddiolch i bawb a dangosodd
gefnogaeth iddynt fel teulu dros y
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flwyddyn ddiwethaf, ac yn arbennig wrth
estyn cyfarchion o gydymdeimlad dros
adeg y brofedigaeth.
Yn gynt yn y flwyddyn, bu farw tad
Rheon Tomos, yr Eglwys Newydd.
Gwyddom fod Rheon ac Einir wedi bod
yn teithio’n gyson am flynyddoedd i
ddangos cefnogaeth i’w rhieni, ac
estynnwn iddynt ein cydymdeimlad
didwyll yn y golled hon.

Diolch
Huw John Davies
Dymuna Vera a Seiriol Davies, Llandaf,
a Nan, Dewi, Ifan a Gwen Rowlands,
Bethel, Caernarfon, ddiolch yn gynnes
iawn i gyfeillion caredig am bob arwydd
o gydymdeimlad yn eu colled o Huw 
mab, brawd, ac ewythr dewr  a fu farw
ar 17 Gorffennaf 2008. Diolchwn am y
cyfraniadau hael at Ymchwil Cancr
Cymru.
Ni allwn ddirnad colli gŵr addfwyn.
Ein greddf ydyw chwerwi;
Huw, rho haul uwch yr holi,
Rho air doeth dy ddewrder di.
Richard Llwyd Jones, Bethel
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Band Pres Dinas
Caerdydd
(Melingruffydd)
Mae aelodau o Fand Pres Dinas
Caerdydd (Melingruffydd) yn edrych
ymlaen at gystadleuaeth olaf y flwyddyn
yn Nhreorci ar ôl cryn dipyn o lwyddiant
yn y gyfres o gystadlaethau bandiau pres
eleni.
Ymysg llwyddiannau diri’r band,
enillwyd y drydedd wobr yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ar ddydd
Sadwrn cyntaf yr Wŷl. Yng nghanol y
paratoi at yr Eisteddfod priododd
arweinydd y band, Gareth Ritter, ond
gohiriwyd y mis mel tan ar ôl y
gystadleuaeth!!
Ennill y drydedd wobr allan o 19 o
fandiau oedd y canlyniad yn Harrogate
ym mis Medi a’r wythnos ganlynol fe
gipiwyd y wobr gyntaf yng
nghystadleuaeth Rhydaman. Enillodd
Gareth Ritter y wobr am yr arweinydd
gorau, ond y gamp fwyaf oedd bod
offerynnwr ieuengaf y band wedi ennill y
wo br a m un a wd yd d g or a u ’r
gystadleuaeth, sef Alexander Rees, 11
oed o’r Tyllgoed. Y cornet soprano yw
offeryn Alexander, yr offeryn uchaf o
ran traw y band.
Mae cystadlaethau bandiau pres a
rheolau diri yn golygu bod y beirniaid
ddim yn cael gwybod pa fand sydd ar y
llwyfan yn cystadlu ar y pryd. Mae
bandiau yn cystadlu mewn un o bum
dosbarth, sef dosbarth y pencampwyr, y
dosbarth cyntaf, ail, trydydd a
phedwerydd. Yn y trydydd dosbarth mae
band Dinas Caerdydd ar hyn o bryd ond
maent yn gobeithio esgyn i’r ail
ddosbarth yn fuan.
Mae’r band yn cynnal cyngherddau yn
aml gyda phrif gyngerdd y flwyddyn yn
Eglwys Gadeiriol Llandaf yn yr haf.
Clywir y band yn chwarae yn seremoni
Sul y Cofio yn Radyr a hefyd yn chwarae
carolau yn Amgueddfa Sain Ffagan
ddechrau mis Rhagfyr.
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Blwyddyn arbennig i Gôrdydd!

Flwyddyn union yn ôl, rhyddhawyd
cryno ddisg cyntaf Côrdydd, sef Offeren
John Rutter i’r Meirw a Chaneuon Eraill,
gyda’r Soprano ddisglair Elin Manahan
Thomas yn serennu. Mae’r côr wedi
mynd o nerth i nerth ers hyn  a hynny ar
sawl lefel! Mae’r nifer o aelodau yn y
côr ar ei uchaf erioed gydag aelodau
ifanc newydd yn tyrru i’r ymarferion yn
wythnosol. Am y tro cyntaf, mae ‘na
ddigonedd o denoriaid!
Braf iawn yw croesawu cymaint o
gantorion newydd, ifanc a brwdfrydig i’n
plith, gyda’r hen stejars sydd wedi ymroi
i’r côr ers y cychwyn cynta nôl yn 2000,
yn eu cofleidio’n gerddorol ac yn
gymdeithasol!
Cafwyd cyngerdd bythgofiadwy ym
Mhenarth i lawnsio’r CD, ac roedd hi’n
anodd meddwl y byddai unrhywbeth fyth
yn rhagori ar hwn…tan Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd wrth gwrs.
Roedd y frwydr yn un fawr yng
nghystadleuaeth y Corau Cymysg rhwng
2045 o leisiau, ac roedd buddugoliaeth i
Gôrdydd yn goron ar Eisteddfod leol
Yn ogystal â’r prif fand mae yna fand
llai sef band y dysgwyr, ac mae croeso i
unrhyw un sydd wedi cyrraedd gradd 2
ar offeryn pres i ymuno i gael ymarfer a
chael hwyl gyda’r band cymdeithasol
yma. Gwefan  www.cardiffbrass.co.uk.

ragorol.
Ychydig feddyliai ein harweinyddes,
oedd yn sâl yn ei gwely ar y Sadwrn olaf,
y byddai ‘na ragor o ddathlu i ddod!
Aeth y côr allan un ag oll, i ddathlu
ennill Côr Yr Ŵyl  pawb ond am ein
harweinyddes tost wrth gwrs!
Cafwyd cyn gerdd h yfr yd, a
theimladwy tu hwnt ym mis Hydref ym
mhentref Farmers  anrhydedd oedd cael
perfformio mewn noson o’r fath, gyda
siec anrhydeddus yn cael ei gyflwyno i
Shan Cothi, tuag at ei helusen newydd
anedig,
AmserJustinTime.
Ac ymlaen a ni at gyfnod cyffrous arall
yn ein hanes gyda chyngherddau ar y
gweill yn y Gorllewin, y Bontfaen ac
wrth gwrs ein hymdaith blynyddol draw
i’r Mochyn Du am noson o Garolau  ac
mi gewn ni gwmni Côr Pensiynwyr y
Mochyn Du eleni am y tro cyntaf!
Diolch i bawb am eu cefnogaeth, a
phob croeso i aelodau newydd. Ewch i
www.cordydd.com am fwy o wybodaeth.

ELIN SMITH,
YR EGLWYS NEWYDD
Cyfarchion yr Ŵyl i’m ffrindiau
a pherthnasau sydd wedi
bod mor ffyddlon a charedig
tuag ataf tros gyfnod o ddwy
flynedd o dostrwydd yn fy
hanes.
Nid wyf yn danfon cardiau
Nadolig eleni eto, ond yn
cyfranu at Tenovus a
Diabetes Cymru yn lle hynny.
Cofion annwyl,
Elin
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Ysgol Melin
Gruffydd
Staff
Croeso i Mrs Alwen Bowen a Miss Nia
Jones. Croeso hefyd i Miss Hollie Salter,
Miss Chantelle Edwards a Miss Lisa
Walker  cynorthwywyr ychwanegol.
Buddsoddwyr Mewn Pobl
Yn dilyn asesiad ar ddiwedd tymor yr
Haf, rydym yn falch o gyhoeddi bod yr
ysgol wedi derbyn statws Buddsoddwyr
Mewn Pobl am ddatblygiad staff.
Chwaraeon
Llongyfarchiadau mawr hefyd i Henry
Davies, blwyddyn 6, am gael ei ddewis i
garfan rygbi ysgolion Caerdydd.
Cyrsiau Preswyl
Bu rhai plant ar gyrsiau preswyl ym mis
Medi. Aeth blwyddyn 4 i Abercraf ac
aeth blwyddyn 5 i ganolfan Danywenallt.
Y ffocws yn ystod yr ymweliadau oedd
astudiaethau’r amgylchedd dyma
adroddiad y plant:
Trip i Danywenallt
Cymerodd hi tuag awr i gyrraedd
Danywenallt. Pan gyrhaeddom ni
roedden ni i gyd wedi cwrdd â Ron. Ron
oedd gofalwr y ganolfan.
Dysgom ni sut i fyw ar y mynyddoedd
mewn storm a gwneud lloches. Byddai
Ron a Mr James wedyn yn arllwys dŵr i
weld pwy oedd wedi gwlychu. Roedd
angen profi os oedd y llochesau yn dal
dŵr.
Y bore wedyn aethom i ymweld â
fferm Pwll yr Hwyaid. Roedd Huw (y
ffermwr) yn mynd â ni i weld y defaid.
Dysgom ni sut i ofalu ar ôl yr anifeiliaid.
Yn hwyrach fe aethom ni i chwilota yn
yr afon am greaduriaid bach. Daliom ni
nifer yn cynnwys madfall y dŵr a
brithyll. Roedd yn bwysig i ollwng y
creaduriaid i’w cynefin naturiol wedi dal
nhw. Aethon ni nôl i Danywenallt a
mynd i roi trapiau allan er mwyn dal
mamaliaid. Dalion ni bedwar yn
cynnwys llygod y maes a llygoden goch.
Am drip da i Danywenallt

Angen rhywun i edrych ar ôl
dau fachgen, (4 a 5),
ar ôl ysgol tan i’r rhieni
ddychwelyd o’r gwaith.
Oriau amrywiol.
Siwtio myfyriwr
â phrofiad a phlant efallai.
Ardal Parc Victoria, Treganna.
Cysyllter ag Elin ar 0777 0696 926

Ysgol
y
Berllan Deg
Daeth Dilwyn Roberts Young i roi
cyflwyniad i Flwyddyn 4 am waith
Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Yna,
aethant ar drip i’r Bae i ddysgu mwy am
y lle. Dyma argraffiadau rhai o’r
disgyblion:
“Cawsom hwyl yn mynegi barn ar y
meicroffonau ac esgus ein bod yn
aelodau seneddol. Yna, daeth Jenny
Randerson i gwrdd â ni sef aelod
seneddol o ardal ein hysgol ni. Cawsom
gymaint o hwyl.”
Beca Bennett, Bl4 Culhwch
“Cawsom gyfle i weld yr hen siambr a’r
un newydd, a buom yn ffodus i siarad a
gofyn cwestiynau i Jenny Randerson.”
Ioan Davies, Bl 4 Olwen
C a f w yd w yt h n os F a t h e m a t e g
lwyddiannus dan y thema ‘gwyrdd’. Bu’r
plant yn brysur yn creu cerbydau
symudol o ddeunyddiau wedi eu
hailgylchu. Bu Blwyddyn 5 a 6 yn
ymweld â’r Tŷ Gwyrdd yn Sain Ffagan a
gwobrwywyd y dosbarth mwyaf gwyrdd
wrth deithio i’r ysgol. Ar ôl cyfrifo ôl
traed carbon y staff i gyd, Mr Gethin
Jones oedd y mwyaf gwyrdd!
Llongyfarchiadau i ddwsin o blant
Blwyddyn 5 ar gael eu dewis i actio
mewn DVD fydd yn cael ei chynhyrchu
gan Ambiwlans Sant Ioan Cymru.
Cafwyd gwasanaeth arbennig gyda Jamie
Robinson, o’r Gleision i gyhoeddi enwau
cynrychiolwyr pob dosbarth ar gyngor yr
ysgol.
Daeth Mair Newton o Lyfrgell
Llanedeyrn i gyflwyno tystysgrifau i 15
o blant am ddarllen 6 llyfr yn ystod
gwyliau’r haf a daeth Mike o glwb Dinas
Caerdydd i gynnal sesiwn hyfforddi gyda
20 o blant lwcus o’r Adran Iau.
Aeth Blwyddyn 3 ar ymweliad â
Techniquest i weld sioe am oleuni a sain.
Bu Blwyddyn 5 yn perfformio eu
gwasanaethau dosbarth o flaen eu rhieni
a’u cyd ddisg ybli on. Cafwyd
perfformiadau bywiog ar thema’r tymor
sef ‘Antur Awyr Agored’ oedd yn
cynnwys ffilm, canu ac actio.

Ysgol y Wern
Pythefnos Fwyd Cymru 2008
Mae’r ysgol wedi mwynhau dathlu
Pythefnos Fwyd Cymru yn ddiweddar.
Roedd yn gyfle gwych i hyrwyddo
pwysigrwydd prynu cynnyrch Cymreig.
Yn ystod y dathliadau cafodd pob
plentyn gyfle gwerthfawr i goginio.
Croesawyd cogyddion proffesiynol i
siarad am eu gwaith yn ogystal â
ffermwyr lleol i siarad am brynu
cynnyrch lleol.
Fel rhan o’r gweithgareddau
cynhaliwyd cystadleuaeth cynllunio
rysáit iachus. Llongyfarchiadau i Sam
Morgan o Bl 6 am ennill y gystadleuaeth.
Coginiwyd ei rysáit yn yr ysgol gan y
gogyddes. Diolch i Ferched y Wawr am
gynorthwyo gyda Blwyddyn 6 yn
coginio cacen rhyfel. Profodd i fod yn
bythefnos lwyddiannus iawn ac rydym
barod yn edrych ymlaen at y flwyddyn
nesaf!
Ymweliad â’r Senedd
Fe wnaeth Bl 6 ymweld â’r Senedd ar
ddechrau mis Hydref. Er mwyn paratoi
ar gyfer yr ymweliad daeth Mr Jonathan
Morgan AC i’r ysgol i siarad am y
Senedd ac am ei rôl fel Aelod Cynulliad
Gogledd Caerdydd.
Yn dilyn hyn fe aethom i lawr i’r
Senedd ble cawsom gyfle i drafod pwnc
o’n dewis yn y Siambr Drafod. Roedd y
plant am drafod trafnidiaeth ysgol ac fe
fuom yn trafod sut allen newid ein ffordd
o deithio er mwyn gofalu am yr
amgylchedd. Pwy â ŵyr, efallai fod yna
wleidyddwyr y dyfodol wedi cymryd
rhan yn y drafodaeth fywiog y bore
hwnnw!

Eisteddfod yr Urdd
2009
Bydd Eisteddfod yr Urdd yng
Nghanolfan y Mileniwm o 24 i 29 Mai
2009 ac mae tocynnau ar werth nawr ar
gyfer y sioeau hwyr.
Nos Sul 24 Mai  Cyngerdd yng
nghwmni Bryn Terfel a holl gyn
enillwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel.
Nos Lun 25 Mai – Cystadleuaeth Cân
Actol
Nos Fawrth 26 Mai a Nos Fercher 27
Mai – Cynhyrchiad o “FFAWD” gan
Gwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd.
Nos Iau 28 Mai – Noson o gystadlu
Nos Wener 29 Mai – Cyngerdd Dathlu
80 mlynedd Eisteddfod yr Urdd.
Nos Sadwrn 30 Mai – Pinacl y Cystadlu
Am docynnau  www.yganolfan.org.uk
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PASPORT

Beth ydi’r peth mwyaf unigryw am
Gaerdydd? Pam?
Y peth dwi’n fwynhau fwyaf am
Gaerdydd ydi ei maint hi. Dwi’n teimlo
ei bod yn faint delfrydol fel dinas –
ddigon mawr i gael amrywiaeth, ond
ddim yn rhy fawr i fod yn amhersonol.
Mae hi’n braf cael byw mewn lle efo
digon o amrywiaeth o bethau i’w
gwneud.

Merch o Ben Llŷn –
Rowena White
 sy’n cael ei holi’r mis yma.
O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Dwi’n dod yn wreiddiol o Forfa Nefyn
ym Mhen Llŷn.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n
byw?
Dwi’n byw yn Nhreforgan yng Ngogledd
y ddinas.
Ers faint wyt ti’n byw yng
Nghaerdydd?
Mi symudais i Gaerdydd un mlynedd ar
ddeg yn ôl.
Beth fuest ti’n ei wneud cyn[neu]ar ôl
symud yma?
Ar ôl treulio fy mhlentyndod ym Mhen
Llŷn mi ddois i Gaerdydd yn wreiddiol
fel myfyrwraig i astudio fferylliaeth yn y
nawdegau cynnar.
Ar ddiwedd y cwrs mi ddychwelais i’r
gogledd i Ysbyty Gwynedd i gwblhau fy
mlwyddyn cyngofrestedig i ddod yn
fferyllydd a chwblhau cwrs diploma. Ar
ôl tair blynedd yn y Gogledd mi
ddilynais fy narpar ŵr yn ôl i Gaerdydd.
Ar ôl cyfnod yn gweithio yn Ysbyty
Frenhinol Gwent, mi ddechreuais ar
swydd fel darlithydd clinigol oedd wedi
ei rhannu rhwng Ysbyty’r Brifysgol ac
Ysgol Fferylliaeth Cymru. Dwi bellach
yn gweithio yn ôl yn Ysbyty Frenhinol
Gwent fel fferyllydd a gofal am addysg i
staff fferyllfa'r Ymddiriedolaeth.

Meithrinfa
Plantos
SWYDD – CYNORTHWYDD
GOFAL PLANT
Cymwysterau  Rhaid bod yn rhugl
yn y Gymraeg, a profiad a
chymwysterau perthnasol yn
fantais.
Mae angen ymgeiswyr brwdfrydig i
ymuno a thim gweithgar mewn
meithrinfa hapus a chartrefol
dwyieithog newydd. Bydd disgwyl i'r
ymgeisydd llwyddiannus gyflawni
CRB.
Am fwy o wybodaeth  Lowri Mifsud
 07790 00 00 84 
lowri.mifsud@lccweb.co.uk
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O ran bywyd personol mi rydw i yn
briod ers deng mlynedd ac mae gen i
bellach ddau o blant bach.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy
amser hamdden?
I ymlacio mi fydda i yn hoff o redeg.
Hefyd, mi fyddai yn hoff o gyfarfod
ffrindiau i redeg a chymdeithasu ar yr un
amser. Yn anffodus mi rydan ni yn fwy
hoff o siarad nag o redeg felly digon araf
ydan ni! Tydw i ddim yn un am rasio,
ond dwi yn reit falch o’r ffaith fy mod
wedi llwyddo i gwblhau hanner
marathon.
Yn llai egnïol mi fyddai wrth fy modd
yn dianc i fewn i fywyd dychmygol
mewn llyfr ar ddiwedd y diwrnod.
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Y teulu sydd a’r gallu i wneud i mi
chwerthin fwyaf. Mae’r plant sydd yn
dair ac yn flwydd a hanner yn dweud a
gwneud pethau doniol. Mi fyddai yn
chwerthin dim ond wrth wrando ar y
ddau yn cyfathrebu a rwdlian efo'i
gilydd. Does wybod beth ddyweda nhw
nesaf.
Oes yna fannau yng Nghaerdydd wyt
ti'n hoffi mynd iddynt? Pam?
Mae yna lawer o rannau o Gaerdydd dwi
yn eu mwynhau. Dwi’n hoff o gerdded o
orsaf drên Radyr i lawr i Gamlas
Morgannwg a dod yn ôl ar hyd llwybr
taith Taf.
Dwi’n meddwl fod rhai o’r golygfeydd
gorau yng Nghaerdydd i’w cael o ben Y
Garth. Mae’r olygfa yn well byth ers i ni
sylweddoli y medrwn i yrru i fyny rhan
o’r ffordd yn hytrach na dringo yn gyfan
gwbl o bentref GwaelodyGarth!
Lle wyt ti’n hoffi mynd am wyliau?
Gan nad ydw i ddim yn berson tywydd
rhy boeth, fy hoff wyliau ydi sgïo. Cyn
belled fod yna ddigon o eira a chwmni da
does dim ots gen i yn lle.

Lle wyt ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
I fod yn onest dwi heb feddwl cyn belled
a hynny i’r dyfodol. Dwi’n gobeithio y
byddai i a’r teulu yn iach ac yn hapus lle
bynnag y byddwn ni.

Mae croeso i chi enwebu rhywun i gael
ei holi ar gyfer y golofn. Ebostiwch Rhys
Llewelyn am fwy o fanylion:
rhysllew@yahoo.co.uk

Hysbysebwch yn

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

Ffôn: 029 20565658

Jonathan Richards,
MBA; BSc.(Hons.)
Ymgynghorydd
Ariannol Annibynnol
Arbenigo mewn darparu cyngor
ariannol diduedd yn y meysydd
canlynol:
Cynilion a Buddsoddiadau
(gan gynnwys Cronfa
Ymddiriedolaeth Plant a
chynllunio ar gyfer ffioedd
ysgol/prifysgol)
Cynllunio Ymddeoliad a
Diogelu
(o Yswiriant Bywyd i Salwch
Difrifol, o Ailosod Cyflog i
Ddiswyddiad).
ebost: jrichards10@sky.com
Ffôn Symudol: 07957 140650
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YSGOL GYFUN
GLANTAF
Dyddiadur ysgol brysur!
Medi 18  Tîm dadlau yr ysgol yn mynd
i Brifysgol Durham i gystadlu yn rownd
derfynol y DU o gystadleuaeth ddadlau
Ewropeaidd Er mwynhau cwmni y
timoedd eraill, roedd gan bawb lygad ar
y wobr .. trip i Stockholm i’r rownd
Ewropeaidd..Bu dadlau ffyrnig ac
areithiau aruthrol. Ni orfu’r tîm ond
profiad bythgofiadwy.
Medi 29  Disgyblion Bl. 7 yn ymosod
ar Langrannog. Sbort yn rhannu stafell 
a losin yn y tywyllwch, hwyl y
gweithgareddau, Noson Lawen y swogs
a chyfle i neud ffrindiau newydd. Pa ots
am y tywydd?!
Hydref 3  Côr ac unawdwyr yr ysgol yn
cynnal cyngerdd gydag unawdwyr o’r
Cwmni Opera, er budd Barnardos
Cymru. Cynulleidfa deilwng iawn, elw
sylweddol i’r elusen. Ys dywedodd un
wrth adael,”Ma noson fel na yn falm i
enaid”.

Clecs CoedyGof
Wel am hanner tymor !! Mae wedi bod yn
ddistop yma yng Nghoed y Gof gyda’r
cwricwlwm newydd cyffrous a nifer fawr
o ymweliadau yn gysylltiedig â’r gwaith!

… i Mathew a Lisa Harrison, yr Eglwys
Newydd, ar enedigaeth Gruffydd Edward
ym mis Medi, ŵyr cyntaf i Robin ac
Eirlys Jones, Radur.

Eleni eto aeth disgyblion blwyddyn 6 i
Langrannog am yr wythnos ac fe gafodd
pawb amser arbennig, llawn antur mewn
tywydd bendigedig.

Yn ystod yr haf, bu Audrey a Tysul
Williams, y Graig, Pontypridd, yn dathlu
eu priodas aur. Eu dewis oedd cadw’r
achlysur yn dawel, ond dymuna eu
ffrindiau yn y Tabernacl eu cyfarch fel
hyn ar achlysur pwysig yn eu hanes.

Ar ôl dod nôl i’r ysgol ailgydiodd Daniel
Lawrence o’r grŵp ‘Sibrydion yn y gwersi
band gyda disgyblion blwyddyn 6 ac
erbyn hyn mae wedi trefnu dau fand
cyflawn – chwiliwch amdanon ni ar
rownd nesa’r ‘X Factor’!
Yn anffodus gyda’r tywydd yn oeri mae
gwersi hwylio a rafftio blwyddyn 5 ar fin
dod i ben am eleni. Mae’r holl blant wedi
mwynhau’r profiad yn fawr ac mae
blwyddyn 4 yn edrych ymlaen yn fawr i’r
haf pan gawn nhw’r cyfle i brofi’r un
anturiaethau yng nghronfa ddŵr Llanisien.

Hydref 16  ymweliad Leonard Corban,
Comi si yn ydd E wr opeaidd dr os
Amlieithrwydd. Teimlo’n freintiedig
iawn gan mai ni yw’r unig ysgol y bu’n
ymweld â hi yng Nghymru. Sgwrsio
gyda’r 6ed, arsylwi gwersi Cymraeg,
Ffrangeg ac Almaeneg cafwyd gwaith ei
dynnu oddi yma i fynd i’w apwyntiad
nesa. A’i farn? : “Je suis absolument
étonné”” Rwyf wedi fy syfrdanu”
Bydd yn dda cael hoe dros hanner tymor
cyn llwyfannu’r sioe Bywyd islaw’r
Bont ym mis Tachwedd. Cofiwch brynu
tocyn!

... i Tomos Rook ar dderbyn
Ysgoloriaeth Cyngor Prydeinig i dreulio
blwyddyn yn astudio yn Hong Kong fel
rhan o’i radd mewn Economeg ym
Mhrifysgol Lancaster.

Yn yr wythnosau diwethaf mae’r holl
Adran Iau wedi bod i Sain Ffagan. Aeth
blynyddoedd 5 a 6 i ddysgu am Gymru yn
ystod yr ail ryfel byd ac aeth blwyddyn 3
a 4 yno i ddysgu am oes y Tuduriaid yng
Nghymru.
B u b l w y d d yn u n
yn
fferm
‘Greenmeadow’ fel rhan o’u gwaith am y
fferm. Daeth pob un ohonynt yn ôl i’r
ysgol yn gyffrous iawn wedi cwrdd â’r
holl anifeiliaid yno ond eu ffefryn heb os
nac oni bai oedd Elizabeth y fuwch.

Hydref 10  Agoriad swyddogol
Arddangosfa Gelf a Dylunio  gwaith
disgyblion, cynddisgyblion, athrawon a
chyn athrawon. Safon aruchel i’r gwaith
a diwyg y neuadd. Syndod gweld bod
rhai o’r cynddisgyblion wedi cyrraedd
uchelfannau eu proffesiwn, mewn maes
mor gystadleuol. Byddai Charles Saatchi
wedi bod wrth ei fodd yn ein plith.

Llongyfarchiadau

Yn ddiweddglo i’r hanner tymor trefnodd
Mrs Thomas a Mrs Rees wasanaeth
cynhaeaf. Fel rhan o’n dathliad
diolchgarwch penderfynodd y cyngor
ysgol i godi arian ar gyfer elusen ’Action
Aid’. Daeth nifer fawr o’r disgyblion â
£1.60  pris arian cinio am ddiwrnod i’r
ysgol er mwyn talu am nifer o brydau
bwyd ar gyfer plant yng ngwledydd tlotaf
y byd.

Lansio Lolfa
Mae Lolfa’r Aelodau yng Nghlwb y
Cameo ar ei newydd wedd, a chafwyd
lansiad ar gyfer y casgliad o luniau
enwogion ym myd y celfyddydau ar ei
waliau, pobl megis Katherine Jenkins,
Mathew Rhys, Andrew Vicari a Shirley
Bassey. Un o’r gwahoddedigion yn y
lansiad oedd yr actor a’r canwr John
Barrowman.
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Llongyfarch
Gerallt Nash
Daeth anrhydedd arbennig iawn i ran
Gerallt Nash yn ddiweddar.
Mewn
seremoni yn Burlington House,
Llundain, fe’i derbyniwyd yn swyddogol
yn G ym r a wd o G ym d e i t h a s
Hynafiaethwyr Llundain (Fellow of the
Society of Antiquaries of London) i
gydnabod ei gyfraniad nodedig dros 30
mlynedd i’r maes
Mae Gerallt yn adnabyddus i ni i gyd
fel Uwchguradur yn Amgueddfa Werin
Sain Ffagan. Ef sy’n gyfrifol am y
casgliad o adeiladau a ailgodir ar y safle
ac yn goron ar y casgliad ac yn binacl ei
yrfa, y mae Eglwys Ganoloesol Sant
Teilo. Yn wir, mae’n awdurdod ar
ddull iau adei ladu traddodiadol
hanesyddol ac adeiladau cyhoeddus
ledled Cymru.
Yn ogystal â’i waith yn Sain Ffagan, ef
yw Cadeirydd a sefydlydd Cymdeithas
Melinau Cymru (1982) ac roedd yn un o
s e fyd l w yr Ca p el : C ym d ei t h a s
Treftadaeth y Capeli – a’r ysgrifennydd
cyntaf oll. Cyhoeddodd nifer o lyfrau ac
erthyglau gan gynnwys cyfrol ar Addysg
yng Nghymru yn Oes Fictoria ac ar hyn
o bryd mae wrthi’n paratoi llyfr ar hanes
ailgodi Eglwys Sant Teilo – i’w
gyhoeddi ar Ddydd Sant Teilo, Chwefror
9, 2009.
Mae’n bleser cael llongyfarch y Cymro
bonheddig, diymhongar a chymwynasgar
hwn am ei gyfraniad i’n diwylliant a
dathlu ei gydnabod y tu hwnt i ffiniau
Cymru gyda’r anrhydedd arbennig hwn.

Ysgoloriaeth Tecstilau
Mae Cymdeithas Brodwaith Cymru yn
cynnig Ysgoloriaeth hyd at £300 i
fyfyriwr Cymraeg sy’n dilyn cwrs
tecstilau mewn coleg.
Amcanion y Gymdeithas yw hyrwyddo
brodwaith drwy gyfrwng y Gymraeg, a
t h r e fn i r c yr s i a u, da r l i t h oe d d,
dosbarthiadau ac arddangosfeydd mewn
ardaloedd ledled Cymru. Diffinnir
Brodwaith fel unrhyw waith sydd yn
addurno trwy edau a nodwydd, a cheir
amrywiaeth o dechnegau ar gyfer hyn, ac
mae arddangosfa o waith yr aelodau yn
yr Eisteddfod Genedlaethol bob
blwyddyn.
I wneud cais am yr ysgoloriaeth, mae
angen cyfeiriad a manylion y cwrs
ynghyd â lluniau o enghreifftiau o’ch
gwaith at: Medwen Charles, Maes Meini,
Hyduchaf, Y Bala, LL23 7SD
maes.meini@lineone.net
Y dyddiad cau yw Ionawr 9fed 2009.

Newyddion
Cynhadledd Cymry America
Cynhelir Cynhadledd Cymry America, ar
y thema Y Cymry ac America Ladin, ym
Mhrifysgol Caerdydd ar ddydd Sadwrn
Tachwedd 29.
Ymysg y siaradwyr bydd y Dr Bill
Jones yn trafod Gweithwyr Diwydiannol
Cymru yn America Ladin yn y
Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, a’r Dr
Dafydd Tudur yn bwrw golwg ar y
Wladfa Gymreig ym Mrasil.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â
Llinos Wyn Jones ar 2087 0637 neu
drwy ebost at joneslw@cf.ac.uk. £25
yw’r gost, sy’n cynnwys coffi yn y bore
a bwffe amser cinio.

Prif Weithredwr Newydd
Mae Wynford Ellis Owen wedi ei
apwyntio’n Brif Weithredwr Cyngor
Cymru ar Alcohol a Chyffuriau Eraill.
Yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel actor,
ysgrifennwr a chyfarwyddwr, mae
Wynford, sy’n gynghorwr cymwysedig
Fda p (Ffedera si wn Gwei th wyr
Proffesiynol Cyffuriau ac Alcohol), yn
dechrau ei swydd mewn cyfnod ble mae
materion sy’n ymwneud â dibyniaeth ar
sylweddau i’w gweld yn fwy cyffredin o
fewn y gymdeithas yng Nghymru a’r
agenda newyddion yn gyffredinol.

Cystadleuaeth Drama Un Act
Lansiwyd cystadleuaeth sgwennu drama
un act Cymdeithas Ddrama Cymru yn
ddiweddar. Bwriad y gystadleuaeth yw
hyrwyddo sgwennu newydd ar gyfer y
llwyfan amatur trwy gyfrwng y Gymraeg
a’r Saesneg.
Ar gyfer 2009 ceir tri chategori, gyda
gwobr o £200 i’r enillydd ym mhob
categori, ac yn ychwanegol at y wobr
ariannol fe gysidra cyhoeddi'r dramâu
buddugol.
Disgwylir i’r dramâu fod rhwng 20–50
munud o hyd. Rhaid cynnwys o leiaf 2
gymeriad
I dderbyn ffurflen gais cysylltwch â
swyddfa Cymdeithas Ddrama Cymru ar
01492 532277 neu 2045 2200, neu drwy
ffacs at 2045 2277, neu ebost at:
aled.daw@virgin.net
Y dyddiad cau yw Ionawr 31 2009.

Cylch Meithrin Newydd
Cynhaliwyd cyfarfod yng Nghanolfan
Hamdden y Bontfaen i lansio Cylch
Meithrin newydd yn y dre. Am ragos o
wybodaeth ewch i www.mym.co.uk.
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Merched
y Wawr
Fel arfer ar Nos Fercher cyntaf y mis
’roedd llond ystafell o aelodau yn
disgwyl yn eiddgar am noson yng
nghwmni Gofaint. I’r rhan fwyaf o bobl
mae son am y Gofaint yn galw i’r
dychymyg lun o ddyn cyhyrog sy’n
gallu meddalu haearn a’i droi yn
amrywiaeth o offer at waith. A ninnau’n
gangen sy’n cwrdd mewn lle agos iawn
at Sain Ffagan, yr oedd geiriau’r bardd
Iorwerth Peate yn gryf yn y cof, ac i’ch
atgoffa dyma nhw, allan o’r gerdd “Carol
y Crefftwr”  “ a chwithau’r gofaint
eiliwch gân, caned yr eingion ddur a’r
tân, caned morthwylion …….”
Ond nid gof tebyg i’r un yna oedd yn
sefyll o’n blaen; ond merch ifanc fywiog
 Nia Wyn Jones, yn ddisgybl o Ysgolion
Bryntaf a Glantaf, oedd Gof y noson, ac
y mae hi, fel pob gof yn gallu dofi haearn
a chreu gwaith cain iawn. Fel y
dywedodd Nia, ’dyw hi ddim yn gwneud
gwaith gofaint traddodiadol, crefftwraig
ac artist y ganrif newydd yma yw hi.
Hi sydd wedi creu’r gatiau a’r gwaith
haearn addurniadol sydd o gylch Eglwys
Sant Ioan, yng nghanol Caerdydd a
rywsut mae’r ffaith mai un o blant
Caerdydd wnaeth y gwaith, yn tynhau’r
ddolen rhwng ddoe a heddiw’n
Prifddinas.
Mae gwaith Nia hefyd i’w weld allan
yn Dubai ac wrth fynedfa Cwrs Rasio
Kempton Park mae yna fodel o geffyl
rasys sydd wedi ei wneud o ddarnau o
ddur sgleiniog sy’n dal y golau a fflachio
wrth i’r llygad daro arno.
Yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
eleni, fe fu Nia wrthi yn addurno coeden
fetel i ddathlu penblwydd ei hysgol yn
30 mlwydd oed, gyda rhai o ddisgyblion
yr ysgol yn rhoi help llaw i osod y dail
yn ei lle.
Ac yn ddiweddar, fe aeth i siop yr artist
trin gwallt Constantinou, yma yng
Nghaerdydd, ac fel ymhob Salon Trin
Gwallt mae yna sgwrsio, ac fel
canlyniad, fe gafodd Nia gomisiwn i ail
gynllunio addurno'r siop. Nid dyna oedd
gweledigaeth y gorffennol am y Gof!
Noson gofiadwy oedd hon, ac i gloi,
gwahoddodd Cadeirydd y noson, Dr Ann
Lloyd Jones ni i ganu’r hen gân Werin 
“Ffeind a difyr ydyw gweled, Migldi
Magldi hei now now, Ddrws yr Efail yn
agored” ac anodd iawn oedd cadw
wyneb sifil wrth ganu “A’r Go’ Bach a’i
wyneb purddu” gyda Gof ein canrif ni yn
sefyll yno yn ferch ifanc hardd.

8

Newyddion o’r Eglwysi
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Salem Treganna

Eglwys Dewi Sant
Diolchgarwch
Gyda’r cofleidiau o’r ‘dahlias’ o ardd ein
DirprwyWarden, Len Williams, bu’n
bleser eleni eto gwisgo’r eglwys ar gyfer
ein Gŵyl o Ddiolchgarwch am y
cynhaeaf. Trefnwyd gosodiadau celfydd
ohonynt yn eu lliwiau hydrefol tanbaid,
ynghyd â ffrwythau maes a gardd,
ymhob cwr o’r eglwys.
Yng ngweinyddiad o’r Cymun Bendigaid
fore’r Ŵyl pregethwyd gan ein Ficer, Y
Parchedig Hywel J. Davies, a
derbyniwyd rhoddion gan aelodau’r
Ysgol Sul ar gyfer grŵp o’r ddinas sy’n
ymgynnull yn neuadd yr eglwys bob yn
ail Sadwrn ac sy’n fyr o lawer o’n
breintiau ni.
Yn dilyn y gwasanaeth mwynhawyd y
cymdeithasu yn y neuadd dros ein cinio
cynhaeaf blynyddol. Y Parchedig Athro
Thomas Watkin, a fu mor hael a pharod
ei wasanaeth i’r eglwys yn ystod y
cyfnod hir y buom heb ficer, oedd ein
pregethwrgwadd yng Ngwasanaeth y
Gosber.
DyddRhodd
Er ei bod yn Sul o ddiolch arnom, roedd
hi hefyd yn ddydd o roi: lansiwyd apêl i
godi’r rhan fwyaf o’r arian sy eto ei
angen i gyrraedd yn agosach at y swm ar
gyfer aildoi’r eglwys. Braf yw gallu
nodi bod haelioni’r cyfranwyr wedi bod
y tu hwnt i bob disgwyl.
Cymdeithas y Beibl
Ar 8 Hydref, pleser oedd croesawu
gwragedd o wahanol eglwysi Cymraeg
Caerdydd i Ddewi Sant i’r noson a
gynhaliwyd gan Bwyllgor Adran
Chwiorydd Caerdydd o Gymdeithas y
Beibl. Trefnwyd y noson gan Mair
Morgan a Lynette Allen.
Cyn troi i’r neuadd at y stondinau
gwerthu a’r cymdeithasu dros baned o
goffi, cynhaliwyd gwasanaeth byr yn yr
eglwys a chafwyd anerchiad pwrpasol
gan ein ficer ac unawd, addas ei naws,
gan Ann WynnJones yn ystod y
gwasanaeth. John Watkins, ein dirprwy
organydd, oedd wrth yr organ.
Trwy ddiwydrwydd a brwdfrydedd
arferol y gwragedd llwyddwyd i godi
dros £700 i goffrau’r Gymdeithas.

Ebeneser, Heol Siarl
Diolchgarwch a Bedydd
Ar fore Sul 5 Hydref roedd hi’n Sul
Diolchgarwch a Gwyrdd. Neges Alun i’r
plant oedd bod peth mor fach â hedyn yn
werthfawr ac yn rhodd gan Dduw.
Cafodd pob un o’r plant hedyn blodyn
haul i’w blannu gartref. Unwaith eto
eleni daeth nifer â bocsys oedd yn llawn
tuniau a danteithion amrywiol i’w cludo i
ganolfan Wallich Clifford. Cyfrannwyd
£250 yn y casgliad rhydd a fydd yn
mynd at ymgyrch Dŵr Glân Tear Fund.
Cynhaliwyd bedydd Hannah Mair,
chwaer fach William Hugh yn ystod y
gwasanaeth. Dymuniadau gorau a phob
bendith i’r dyfodol i’r plant a’u tad a’u
mam, Wendy a Hugo Burke; heb
anghofio’r taid a nain balch, Cedric a
Brenda Jones.
Cymdeithas y Beibl
Ar nos Fercher, 8 Hydref cynhaliwyd
noson goffi a ffair yn Eglwys Dewi Sant
er budd y gymdeithas hon. Daeth nifer
ynghyd i gymdeithasu a chyfrannu i’r
ymdrech. Gwnaed elw o £732. Ewch i
www.beiblcymraeg.org i ddysgu mwy
am eu gwaith a’r datblygiadau cyffrous
sydd yn rhan o’u gweledigaeth a’u
gobaith.

Cyrddau pregethu blynyddol
Arfon Jones oedd y cennad eleni, aelod a
diacon yn ein plith. Mae Arfon yn
gweithio i elusen Gobaith i Gymru ers
1999. Sefydlwyd yr elusen i hybu
Cristnogaeth ymysg y Cymry Cymraeg a
darparu adnoddau cyfoes a defnyddiol.
Gallwch gael mwy o wybodaeth am eu
gwaith drwy fynd i www.gobaith.org.

Derbyn Aelodau Newydd
Yn ystod y mis cawsom wasanaeth
arbennig i dderbyn 10 aelod newydd i
Salem, sy'n bobl ifanc gyda ni, sef Ianto,
Llŷr, Dyfed, Matthew, Joseph, Sion,
Lowri, Tanwen, Lois a Cadi. Estynnwn
ein dymuniadau gorau i chi.
Gwasanaeth Diolchgarwch
Cawsom wasanaeth diolchgarwch hyfryd
ddydd Sul y 19eg o Hydref, gan yr ysgol
Sul. Roedd y plant lleiaf wrth eu
boddau'n canu, a'r neges yn bwrpasol
iawn. Diolch i bawb a gymerodd rhan ac
i'r athrawon ysgol Sul am eu holl waith.
Priodas
Priodwyd Ian Derreck ac Elen Williams
yn Salem yn ddiweddar. Rydym fel
eglwys yn dymuno’r gorau i chi i'r
dyfodol.
Ethol Blaenoriaid
Etholwyd blaenoriaid newydd yn Salem
ddechrau Hydref, sef Hywel Owen, Cath
Thomas, Catrin Wynne, Ion Thomas a
Hefin Griffiths. Edrychwn ymlaen at y
gwasanaeth ordeinio ym mis Tachwedd.
Y Gadwyn
Cawsom noson fendigedig yng nghwmni
Elen Hughes ar nos Fercher y 15fed o
Hydref.
Adroddodd am ei thaith
anhygoel i Kilimanjaro, ac roedd
rhannu'r profiad gyda hi yn hynod
bleserus.
Clwb Brecwast
Fore Mercher y 15fed o Hydref, daeth
pawb mewn pinc i'r brecwast er mwyn
codi arian tuag at gancr y fron. Roedd
yn llawer iawn o hwyl, ac fe godwyd
£125 tuag at yr achos. Llwyddiant mawr
 diolch i bawb.
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Capel y Crwys

Tabernacl, Caerdydd

Y Gymdeithas
Cafodd y Gymdeithas ddechrau rhagorol
i’w gweithgareddau tymhorol gyda
sgwrs gofiadwy gan Mererid Velios ar
Beintiadau Crefyddol yng nghyfnod y
Baroc. Roedd y noson wedi ei
chyfoethogi gan enghreifftiau ar y
taflunydd o’r meddylfryd newydd a
fodolai ym mhlith y to newydd o
arlunwyr, rhai megis Caravaggio,
Rembrant,Vermeer a Rubens.

Clinig Caselin yn Lesotho
Daeth adroddiad ysgrifenedig i law’r
eglwys oddi wrth ein cyfeillion yn
Lesotho. Yn ôl Non a Gwenallt Rees
“Ers i’r prosiect gychwyn yn 2003 ry’n
ni wedi cadw mewn cysylltiad agos gyda
Caselin, trwy ymweld â Lesotho, a thrwy
sgwrs ffôn unwaith y mis. Bob tro y
siaradwn â hi, `does dim pall ar ei
brwdfrydedd a gwerthfawrogiad y
gymuned am y gefnogaeth mae’n derbyn
gan aelodau a ffrindiau’r Tabernacl”.

Arddangosfa
Dros gyfnod o fis cafwyd arddangosfa
hynod o werthfawr a llwyddiannus i
ddynodi cyfnod o ugain mlynedd yn ein
cartref presennol yn Heol Richmond yn
dilyn ein hymadawiad â Heol Crwys.
Fe’i lleolwyd yng nghyntedd y capel a
rhaid cydnabod cyfraniad pawb a’i
wnaeth yn bosibl.
Taith i’r Cyfandir
Cafodd nifer o aelodau'r capel gyfle i
ymweld â gwlad Belg ym mis Hydref,
gan gynnwys Ypres, tref a gysylltir yn
anochel â’r Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd
gan ein gyrrwr ddiddordeb mawr yn yr
ardal ac fe aeth â ni i weld bedd bardd y
Gadair Ddu. Yno cafwyd cyfle i goffau
Hedd Wyn trwy ganu englynion coffa R.
Williams Parry yn ogystal â gadael
ychydig flodau ar fedd yr “Arwr” o’r
Traws.
Y Gorlan
Cafwyd dechrau da i dymor
gweithgareddau Y Gorlan. Roedd Yr
Athro John Gwynfor Jones wedi paratoi
oedfa gymun ar ein cyfer a chawsom
fendith wrth iddo ein tywys ar hyd y
llwybrau sanctaidd. Mewn awyrgylch o
gofio a defosiwn rhannwyd yr elfennau
gan Gwen Holt, Cadeirydd Y Gorlan.
Pythefnos yn ddiweddarach aeth yr
aelodau ar daith hanner diwrnod i Fro
Morgannwg gan alw i weld eglwys
hynafol Ulltud Sant yn Llanilltud Fawr,
Y Crochendy yn Ewenni ac Eglwys
Michael Sant ger yr hen Briordy.

Salem Treganna (parhad)
Dosbarth cylch trafod Beiblaidd
Dechreuwyd y dosbarth hwn o'r newydd
yn ystod y mis, diolch i bawb am ddod.
Cinio clwb Criced
Noson o fwynhad wedi tymor prysur, a
chyfle i hel atgofion ac ailfyw rhai o
ddigwyddiadau’r tymor. Cawsom noson
ddifyr  edrychwn ymlaen nawr at y
tymor criced nesaf!
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Eglwys Minny Street

Sul yr Ifanc  Dewch a Rhannwch.
Diolch i Marc Jon a Helen Jones am
drefnu’r gweithgarwch hwyliog a
llwyddiannus hwn ddechrau Medi.
Bore Coffi.
Diolch i Mair Owen a groesawodd
aelodau’r eglwys i’w haelwyd ym mis
Awst. Roedd yn braf cael cyfarfod
gyda’r Parchg Dr Isaac Thomas, a oedd
ar ei ymweliad blynyddol â’i chwaer.
Tristwch mawr oedd deall iddo dderbyn
y newyddion bod ei fab Marc wedi marw
yn ystod ymweliad â’r Dwyrain Pell.
Estynnwn i Isaac, Mair a’r teulu i gyd
ein cydymdeimlad didwyll.
Cymdeithas Nos Fawrth
Ail gychwynnodd gweithgareddau’r
Gymdeithas gyda’r Oedfa Cynhaeaf a
Chinio ar Sul cynta’r mis  yna’r Cwrdd
Diolchgarwch blynyddol. Siaradwraig
gynta’r tymor oedd Nia Wyn Jones a’i
thestun oedd Gwaith Metel. Noson wych
yng nghwmni rhywun sy’n brysur
gwneud enw iddi ei hun yn y maes hwn.
Margaret a Glyn Rees bu’n ein diddanu
y nos Fawrth ganlynol ar y pwnc
Cerddi’r Flwyddyn – taith farddonol
ddiddorol iawn drwy fisoedd y
flwyddyn.
Cymdeithas y Chwiorydd
Cwrdd Diolchgarwch oedd achlysur
cynta’r Chwiorydd hefyd. Yna draw i
gartref Sian Thomas yn yr Eglwys
Newydd lle cafodd pob un gyfle i ganu’r
delyn – a Sian yn barod i roi cyngor ar
sut i wella eu sgiliau. Tybed oes Catrin
Finch arall ar y gorwel?

Teithio!
Aeth nifer o’r aelodau ar daith i hen ardal
Ewias a Erging ddiwedd mis Medi, dan
arweiniad Glyn Jones. Cychwyn gydag
Abaty Dŵr yn Ewias a godwyd yn
wreiddiol gan y Brodyr Sistersiaidd ac
ymlaen wedyn i hen eglwys Normanaidd
Llanddewi Cilpeddeg yn Erging.
Wythnos yn ddiweddarach Maes y
Sioe, Llanelwedd, fu’r gyrchfan.
Teithiodd nifer ohonom i ymuno a thros
750 o gydAnnibynwyr mewn Diwrnod
i’r Brenin. Yr ŵyl fwyaf o Gristnogion
Cymraeg, yn ôl y Western Mail
Mae John Albert Evans eisoes wedi
trefnu nifer o deithiau cerdded misol ar
ein cyfer. Aros yn agos at adref ym mis
Medi gyda chyfle i gerdded dros y
morglawdd o Gaerdydd i Benarth.
Mentrwyd ychydig ymhellach ymhen y
mis, gyda Gill Griffiths yn tywys y
cerddwyr o amgylch Parc Gwledig
Cwmdâr gyda’i hanes glofaol. Eisoes
mae yna daith yn ardal Dinas Powys ar y
gweill a rhyw si fod ymweliad â glan y
môr cyn y Nadolig!
Y Gymdeithas
Mae’r Gymdeithas wedi ail gydio yn ei
gweithgarwch. Diolch i Huw Llewelyn
Davies am agor y tymor gyda noson
hwylus o hel atgofion am y cerrig milltir
yn ei hanes ac i ddau o’n haelodau, Glyn
Evans ac Elisabeth Gilpin hwythau am
rannu hanes a gwybodaeth am eu
hardaloedd genedigol yn yr ail gyfarfod.
Cynhaliwyd gwasanaeth dan nawdd y
Gymdeithas fore’r ail Sul yn Hydref
gyda Delyth Evans o Dŷ John Penri yn
rhannu gwybodaeth am ein helusen am
eleni  Apêl De Affrica Undeb yr
Annibynwyr.
Cydaddoli
Braint oedd cael ymuno â chyfeillion
Ebeneser yn eu Gŵyl Flynyddol ym mis
Hydref ac i groesawu eglwysi
Annibynnol Dwyrain Morgannwg i
Gwrdd Chwarter y Cyfundeb ym Minny
Street. Yn y Cwrdd Chwarter cawsom
gwmni Margaret Jones, Llywydd
cyfredol Undeb yr Annibynwyr .

Dathliad Mawr
Er mwyn dathlu ei benblwydd yn ddeugain oed penderfynodd Siôn Brynach o
Dreganna ymuno â chriw o godwyr arian tuag at Elusen MENCAP ar daith natur i
Batagonia, dan arweiniad y naturiaethwr Iolo Williams. Roedd rhaid i bawb oedd yn
mynd ar y daith godi o leiaf £3,500 yr un tuag at yr elusen, ac felly bydd yr elusen yn
elwa o tua £100,000 o ganlyniad i’r daith. Llongyfarchiadau i bawb  a phen blwydd
hapus Siôn.
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O’R MEYSYDD CHWARAEON
Clwb Cymric yn adeiladu
ar lwyddiant cynnar y
tymor
Ar ôl dechrau eithaf araf i’r tymor
oherwydd y tywydd gwael, gwelodd dau
dîm Clwb Cymric sawl canlyniad da yn
ddiweddar.
Yn yr uwch gynghrair curodd tîm
cyntaf Clwb Cymric y Rebels Tyllgoed
40 mewn perfformiad cyflawn. Yr un
oedd y gwrthwynebwyr wythnos yn
ddiweddarach yn rownd gyntaf Cwpan
Arglwydd Ninian Stuart gyda
buddigoliaeth arall o 32 mewn gêm
glos.
Buddigoliaeth cynhwysfawr o 120
oedd y canlyniad y gêm nesaf yn erbyn
Quins y Grange gyda Steffan Phillips yn
sgorio pump, Rhys Davies, Carl Roberts
a Rhodri Williams yn sgorio dwy yr un,
ac un gan Ieuan Williams.
Yn y gynghrair gyntaf curodd yr ail
dim y Glyncoed Corries 32 mewn gêm
gystadleuol â Tom Pritchard yn sgorio yn
ei gêm gyntaf i'r clwb. Colli 21 oedd yr
hanes yn rownd gyntaf Cwpan Arglwydd
Ninian Stuart yn erbyn tîm brwnt
Llanrhymni Cross Inn â Geraint Roberts
yn sgorio’r gôl gysur.
Curo eto bu eu hanes ar ôl y toriad
rhyngwladol. Er yn colli o 10 ar yr
hanner, brwydrodd Cymric yn ôl i guro
Gwaelod y Garth 21 gyda Steff
Williams llwyddiannus o flaen y gôl.
Cododd y canlyniad y tîm i’r ail safle yn
y gynghrair.
Eleni bydd holl gemau cartref Clwb
Cymric yn cael eu chwarae ym Mharc
Trelái. Rhestr gemau mis Tachwedd fel a
ganlyn, gemau i gyd ar bnawn Sadwrn
yn dechrau am 2 o’r gloch.
08:11:08 (Cwpan Arglwydd Ninian
Stuart)
Gwaelod y Garth v Clwb Cymric (1af)
(Gwaelod y Garth)
08:11:08 (Cynghrair) Clwb Cymric (2il)
v Gleision yr Eglwys Newydd (Parc
Trelai)
15:11:08 (Cynghrair) Accies Caerdydd v
Clwb Cymric (Ysgol Fitzalan)
Clwb Cymric (2il) v Cwrt y Fil (Parc
Trelai)
22:11:08 (Cynghrair) Clwb Cymric (1af)
v Grange Catholics (Trelai)
Y Villa v Clab Cymric (2il) Parc Hailey
29:11:08 (Cynghrair) St Albans v Clwb
Cymric (1af) (Parc Tremorfa)
Clwb Cymric (2il) v Deportivo Centrica
(Parc Trelai)
Mae sesiynau hyfforddi’r clwb yn cael
eu cynnal ar gae astro turf Leckwith

Ers y rhifyn diwethaf mae Clwb Rygbi
Cymry Caerdydd wedi chwarae wyth
gêm gan ennill chwech a cholli dwy.
Gêm frwnt, sori... corfforol, oedd y
fuddugoliaeth yn erbyn Trelái i'r 1xv.
Dwy garden goch i'r gwrthwynebwyr a
rhai o'r "wrestling moves" gorau dwi
wedi gweld ar gae rygbi. Serch hynny fe
groesodd Peter Crumb am gais ac fe
giciodd Dafydd Shurmer weddill y
pwyntiau wrth i CRCC ennill 8 10.
Bois Glyncoch oedd y gwrthwynebwyr
nesa’. Un cais unwaith eto yn y gêm, y
tro yma i'r capten Geraint Morgan.
Roedd Dafydd Shurmer yn llwyddiannus
gyda'r trosiad yn ogystal â dwy gic gosb
anferth  un o hanner can llath. CRCC 13
Glyncoch 6. Clwb Rygbi ar frig yr adran.
Y daith anodda’ o'r tymor oedd i
ffwrdd yn erbyn Cambrian Welfare,
deiliaid y Cwpan Worthington a thîm
wnaeth gyflawni'r dwbwl dros CRCC y
llynedd. Roedd hi'n ddiwrnod bendigedig
yn ucheldir y Rhondda ond canlyniad
siomedig. Ni oedd ar y blaen gyda
munud i fynd. Nawr, sai'n un i feirniadu
dyfarnwr!!... Ond, i ddyfynnu Alun Wyn
Bevan, "heb os nac oni bai, dyna'r
penderfyniad gwaetha dwi di gweld
erioed". Dim cic gosb i Clwb a Cambrian
yn croesi yn y gornel. Gêm ar ben a
cholli o 1210.
Rhaid oedd taro nôl yn syth. A beth
gwell na gêm adre yn erbyn pencampwyr
y llynedd, Bryncethin. Mae na hanes
rhwng y ddau glwb ma ond dim ond un
tîm oedd ynddi. "Capital Punishment for
Bryncethin", oedd pennawd y

rhwng 8 a 9 pob nos Lun ac mae croeso i
unrhyw chwaraewyr newydd.
Os oes diddordeb chwarae i un o’r
timau, diddordeb helpu’r clwb neu i
ddatgan diddordeb yn y dathliadau
pedwar deg cysylltwch â’r Ysgrifennydd,
Rh ys
Meilir
Davies,
rhysmeilir@hotmail.co.uk, ffôn 07775
992 673.
Bydd Clwb Cymric yn dathlu pedwar
deg mlynedd diwedd y tymor ac mae’r
trefnu wedi dechrau ar gyfer dathliad
mawr.
Mae’r clwb yn annog cyn
chwaraewyr i gysylltu er mwyn gallu eu
gwahodd i’r dathliadau a’r gobaith yw
cael cynrychiolaeth ac annerchaid o bob
degawd i ddathlu bodolaeth ac hanes y
clwb.

Hywel Jones yr wythwr yn taclo prop
Glyncoch.
Glamorgan Gazette. 21  7 i CRCC.
Iestyn HJ, Tom Mcateer ac Owain Tudur
yn croesi a Shurmer yn llwyddo trosi bob
tro. Roedd Hywel Jones yn amlwg ond y
clo o Bontyberem, Richard 'Mochyn Du'
Lewis oedd seren y gêm. CRCC nol ar
frig Adran 6.
Braf hefyd oedd gweld cymaint o dorf
yn ein cefnogi, nid yn unig y tîm Cyntaf,
ond tîm dan wyth CRICC a oedd yn
chwarae cyn y gêm ac yn ystod hanner
amser. Bois i'r dyfodol.
Nawr am yr Ail Dîm.
Dechreuwyd gyda gêm hynod gyffrous
yn erbyn Llanisien. CRCC 27 Llanisien
25  buddugoliaeth gyntaf i'r capten
Mark Beynon a Sam Rodgers oedd seren
y gêm.
Taith i Sully Sports oedd nesa. Cais
gwych gan yr asgellwr Huw Williams yn
yr hanner cyntaf a chais Dafydd Pec
James yn yr ail yn sicrhau buddugoliaeth
arall. CRCC 12 Sili 5.
Dwy fuddugoliaeth o'r bron, ac roedd
'na un arall i ddod yn erbyn CHSOB.
Perfformiad gorau'r tymor gyda Clwb yn
croesi am 8 cais, a'r dyfarnwr yn unig
wnaeth achub y gwrthwynebwyr. 80
munud yw gêm o rygbi, Ref. Ond pwy
oedd yn cwyno? Nid ni! CRCC 50
CHSOB 0.
Roedd gêm ola’r cyfnod yn erbyn
Gogledd Llandaf. Dim buddugoliaeth y
tro yma ond gêm agos. CRCC 5 Gogledd
Llandaf 11.
Ar y cyfan mae'r cyfnod hwn wedi bod
yn hynod lwyddiannus i Glwb Rygbi
Cymry Caerdydd  y ddau dîm yn
chwarae rygbi da a'r chwaraewyr yn
niferus yn yr ymarferion.
Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth
neu i gael cip ar luniau’r tymor, diolch i
Paul Morgan: www.clwbrygbi.com
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Chwaraeon Prifysgol
Caerdydd
Ar ôl dychwelyd yn ôl i’r gynghrair is,
cafodd tîm cyntaf rygbi’r brifysgol wythnos
gyntaf galed gan eu prif elynion, Abertawe.
Collon nhw o 1521 adre, dechrau araf i’r
gêm wedi arwain i golled yn y pendraw.
Yr wythnos ganlynol yr oedd taith galed i
chware yn erbyn prif gystadleuwyr y
gynghrair, ail dîm prifysgol Hartbury.
Dechreuodd Caerdydd yn gryf yn yr ail
gêm yma, ond cafwyd anaf i’r maswr
dylanwadol Mike Schropfer a manteisiodd
Hartbury ar y cyfle. Y sgôr derfynol oedd
3623.
Rhaid cofio bod y tîm yn yr ail uwch
gynghrair o’r cynghreiriau rygbi, yn uwch
nag unrhyw dîm bechgyn mewn unrhyw
chwaraeon eraill yn yr holl brifysgol. Mae
Martyn Fowler (hyfforddwr y tîm) yn
gobeithio gorffen y flwyddyn mewn safle
derbyniol ar ôl colli pob gêm yn yr uwch
gynghrair gyntaf y flwyddyn diwethaf.
Dechreuodd tymor tîm hoci bechgyn
Prifysgol Caerdydd llawer yn well, gyda’i
tîm cyntaf yn ennill yn erbyn eu gelynion
agosaf UWIC, o 40. Yn anffodus, nid
oedd dechrau tîm hoci merched y brifysgol
mor wefreiddiol â thîm y bechgyn, wrth
iddynt golli o 60 i dîm Caerwysg.
Mewn uwch gynghrair mor anodd y mae
tîm pêlrwyd y Brifysgol wedi dechrau
gyda buddugoliaeth pendant o 5829, yn
erbyn tîm cyntaf Prifysgol Caerloyw. Fel
arfer mae’r tîm yn gryf iawn yn y gynghrair
anodd yma yn erbyn tri thîm o brifysgolion
sydd â phwyslais ar chwaraeon.
Os ydych yn rhan o’r brifysgol, neu â
diddordeb mewn unrhyw chwaraeon yn y
brifysgol, ewch i www.bucs.org.uk/fl/ a
chewch wybodaeth fydd yn dangos pryd
mae’r gemau cartref nesaf.

Sgorio58
Hybu'r iaith Gymraeg i blant drwy chwarae
rygbi tag a phêl droed yw nod clwb
newydd sydd wedi dechrau yn y ddinas.
Cychwynnodd Sgorio58 ym mis Hydref
ac mae’r clwb yn cynnal sesiynau i blant
yng Nghanolfan Gol, Lawrenny Avenue, ar
nos Wener ac ar gaeau Llandaf, pob bore
Sadwrn.
Mae’r clwb ar agor i ddisgyblion
dosbarth derbyn a blynyddoedd 1 a 2 ac
yno byddent yn cael y cyfle i wneud
ffrindiau a dysgu sgiliau newydd gan
gynnwys pasio, dal, a chicio.
Arweinwyr Sgorio58 yw Gethin Thomas,
Aled Williams ac Owen Thomas sy’n gyn
ddisgyblion o Ysgol Gyfun Llanhari, ac
Ysgol Gyfun Glantaf.
Dywedodd Gethin: “Roeddwn i’n credu
ei bod yn syniad da i greu clwb rygbi tag a
phêl droed er mwyn i blant medru
cymdeithasu ac ymarfer yn yr iaith
Cymraeg.
“Hefyd bwriad ein sesiynau yw dysgu
plant sgiliau newydd mewn awyrgylch
hwylus.
“Yn amlwg ym mhob chwaraeon mae
angen sgorio a daw’r ffigwr 58 o’r
flwyddyn 1958  blwyddyn lwyddiannus i
Gymru pryd wnaeth y tîm pêl droed
cyrraedd cwpan y byd a’r gemau
Gymanwlad ddod i’r brif ddinas.”
Dywedodd Owen: “Mae plant yr ardal yn
mwynhau dod i’r clwb ac mae’n braf eu
gweld yn siarad Cymraeg pan maen nhw’n
chwarae pêl droed a rygbi.”
I gofrestru eich plentyn ac am fwy o
fanylion ewch i www.Sgorio58.com, e
bostiwch gethin@sgorio58.org neu
ffoniwch 07986 177008.

Taith i Awstralia
Tua 1900 ymfudodd Capten Fred Boore
o Awstralia i Gaerdydd – braidd yn
ecsentrig, gallech feddwl, ond llongwr
oedd y Capten, ac roedd Caerdydd, y
pryd hynny, ymysg porthladdoedd mawr
y byd.
Ŵyr Fred Boore yw Roger Boore o
Gaerdydd, a thros gan mlynedd ar ôl i
Fred gyrraedd yma, aeth Roger a’i wraig
Anne ar drywydd yr hen longwr. Hanes
eu hanturiaethau – difyr, doniol neu
drychinebus – a geir mewn llyfr newydd
Taith i Awstralia.
Mae’r llyfr yn llawn o’u hwyl a’u
mwynhad a ceir hanes sawl Cymro sydd
wedi llwyddo yn Awstralia, fel y Prif
Weinidog Billy Hughes, y Prif Ustus
Samuel Griffith, a dau siopwr llewyrchus
o’r un enw, David Jones Llandeilo a
David Jones y Bermo.

Ond
nid
a n gh o fi r
am
an ffodusion
chwaith, fel y
carcharor William
Edmun ds
(o
Dr e fyn w y)
a
d r a w s g l u d w yd
am ddwyn “un
heffer”, ac Owen Owens yng Nghulfor
Torres a chwythodd ei hun i
dragwyddoldeb trwy ddal matsien wrth
gasgen rum.
Roger ac Anne Boore a sefydlodd
wasg enwog y Dref Wen, a hwn yw
trydydd llyfr Roger, yn dilyn llwyddiant
ei gyfrolau arobryn Ymerodraeth y
Cymry ac Y Bachgen Gwyllt.
Cyhoeddwyd Taith i Awstralia gan
Dref Wen, £8.99.
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YSGOL GYMRAEG
PWLL COCH
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 wythnos
arbennig iawn yng Ngwersyll yr Urdd,
Llangrannog ddechrau’r tymor newydd.
Cawsom dywydd bendigedig gyda’r haul
yn disgleirio bob dydd. Cafodd y plant
amrywiaeth eang o brofiadau gan
gynnwys sgïo, marchogaeth, gwibgartio,
nofio, saethyddiaeth, cwrs rhaffau,
beiciau a chartiau modur!!
Aethom ar drip i Gastell Henllys sef
bryngaer Oes Haearn yn Sir Benfro. Yno
cawsom weithgareddau ymarferol a
diddorol dros ben. Roedd ymddygiad ein
plant yn ardderchog!! Hoffwn ddiolch i’r
holl staff sef Mrs James, Mrs Coulthard,
Miss Jones, Miss Roberts a Mr Hughes
am roi eu hamser ac am weithio mor
galed yn y gwersyll. Ewch i’n gwefan er
mwyn gweld y lluniau!
Newyddion o’r ‘Stafell athrawon
Hoffwn groesawu aelodau newydd o’r
staff i’r ysgol sef, Mrs Tina Jenkins,
Miss Sioned Evans a Miss Samantha
Mitchel sydd wedi derbyn swyddi
cynorthwywyr newydd yn y Cyfnod
Sylfaen. Croeso mawr i chi.
Hoffwn longyfarch a dymuno pob
llwyddiant i Mrs Siân Parri yn ei swydd
newydd fel athrawes yn Ysgol Heol y
Celyn, Pontypridd. Mae Mrs Parri wedi
bod gyda ni ers Medi 2003 ac mi fydd
colled ar ei hôl. Pob lwc Mrs Parri.
Mi fydd Miss Elin Kate Evans, sydd
wedi bod yn athrawes C.P.A. rhan amser
yn y Cyfnod Sylfaen, yn derbyn ei
swydd fel athrawes blwyddyn 2. Mi fydd
Miss Sioned Jones yn dysgu C.P.A. yn
llawn amser.
Cynhaeaf
Daeth ein cyfaill y Parch. Evan Morgan
i’r ysgol i annerch y plant yn ein
gwasanaeth Cynhaeaf. Roedd Evan yn
wych a’r plantos wedi mwynhau ac wedi
deall y neges yn dda. Canodd plant y
Feithrin a’r Derbyn, y Cyfnod Sylfaen,
CA2 a’r côr yn arbennig o dda.
Eleni rydym am godi arian tuag at
elusen Enduro / India. Mae tad Cameron
Evans (bl.1b) ar fin mynd ar daith
gyffrous i’r India ar gefn ei foto beic er
mwyn cefnogi gwaith yr elusen yno.
Aeth y côr i Eglwys St. Ioan, Treganna
er mwyn canu yn eu gwasanaeth
Cynhaeaf. Braf oedd gweld ein hysgol
yn cymryd rhan gydag ysgolion eraill ein
cymuned yma yn Nhreganna. Canodd y
côr yn arbennig o dda a hoffwn ddiolch i
Mrs Cockrell, Miss Griffiths a Mrs Parri
am eu hyfforddi.
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Cymrodorion Caerdydd

Havard Gregory, Ysgrifennydd y Cymrodorion, yn arwisgo Gwyn Briwnant
Jones yn Llywydd Cymrodorion Caerdydd am y flwyddyn 20089
Ar
Nos
Wener,
Hydref
y
3ydd, cynhaliwyd cyfarfod agoriadol
tymor 20082009 yng Nghapel y Crwys.
Pwysigrwydd y noson oedd arwisgo
Llywydd y Flwyddyn, sef Gwyn
Briwnant Jones; ac yn ôl arferiad y
gymdeithas, ef oedd yn gyfrifol am
arlwy’r noson.
Gwyddom i gyd am ddiddordeb Gwyn
mewn trenau a rheilffyrdd, a gwych o
beth oedd gwrando ar arbenigwr ac
awdur sawl cyfrol ar ei destun yn siarad
â’r fath frwdfrydedd heintus. Roedd
ambell un yn bresennol a rannai ag ef yr
un hoffter o’r hen drenau stêm a’r un
ymlyniad wrthynt.
Buan y sylweddolodd y gweddill
ohonom nad pwnc o ddiddordeb i’r
arbenigwyr yn unig oedd gan ein
siaradwr,
pan
atgoffodd
ni
o
bwysigrwydd y trên yn ein blynyddoedd
cynnar. Ar y trên stêm y bu llawer
ohonom yn teithio bob dydd i’r ysgol ac
wedyn i’r coleg, ac roedd stesion fach y
wlad yn fan cyfarwydd inni, a chofiem
am y dynion a weithai yno a’r gerddi y
byddent yn eu trin â balchter. A phwy a
allai anghofio Afon Wen, Dyfi
Junction neu Crewe ?
Dyma feddwl hefyd am y rhan bwysig
a chwaraeodd y trên mewn llenyddiaeth,
ac fel y dibynnai’r lliaws o weinidogion
a darpar weinidogion ar y trên i’w cludo
ddydd Sadwrn i’w cyhoeddiadau a nôl
adref ar fore Llun. Newidiodd dyfodiad
y trên bob agwedd ar fywyd yng
Nghymru. Gallai’r torfeydd, gan

gynnwys y corau mawr, am y tro cyntaf
gyrchu i’r Eisteddfod Genedlaethol a’i
gwneud yn ŵyl wir genedlaethol.
Nodwedd bwysig o gyfarfodydd y
Cymrodorion yw’r drafodaeth wedi’r
ddarlith, a gwerthfawr fu’r cyfle i gofio
am gyfraniad James Williams Roberts,
tad Tegwen Evans a thad yng
nghyfraith John Albert, a chwaraeodd
ran flaenllaw yn yr N.U.R., sef undeb y
gweithwyr rheilffyrdd. Mr. Roberts fu’r
cyntaf i draddodi anerchiad yn Gymraeg
yng Nghynghadledd Genedlaethol y
Blaid Lafur. 1955 oedd y flwyddyn, ac
ar y diwedd cododd y cynrychiolwyr o
Gymru ar eu traed a chanu ‘Hen Wlad fy
Nhadau’. Achlysur pwysig a chofiadwy
oedd hwnnw.
Cofiai’r Parchedig Huw Ethall am y
‘divine tentonine’, fel y’i gelwid, a
adawai Wood Street am gymoedd y de
ddwyrain i fynd â’r pregethwr i’w alwad
– a’r un mor bwysig, y trên ar nos Sul i
ddod ag ef yn ôl adref.
Daeth y noson i ben gyda chwpanaid o
de ar ôl i Berwyn Jones, yntau hefyd yn
un o garedigion mawr y trenau stêm,
fynegi ein diolch i’r siaradwr.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn
lwyddiannus iawn dan ein Llywydd
newydd.
Cynhelir ein cyfarfod nesaf ym Minny
Street am 7.30 nos Wener 7 Tachwedd,
pan gawn ystyried ‘Argyfwng Trysorau
Llyfrgell’  golwg ar gyfoeth casgliadau
arbennig Llyfrgell Dinas Caerdydd a’r
ymgyrch diweddar i’w cadw rhag cael eu

ISSN 13627546

Adnoddau
Beiblaidd Ar Lein

Bydd adnoddau Beiblaidd Cymraeg fydd
yn ymddangos ar y we yn cael eu lansio
yn ystod y mis. Mae’r adnoddau hyn
sy’n cynnwys cyfres 3 mlynedd o wersi
Beiblaidd wedi eu hanelu at blant 46
oed, 79 oed, 1012 oed a 13+ oed.
Enw’r cynllun yw Amser Beibl ac mae’r
gwersi mewn ffurf taflenni gwaith parod
llawn hwyl gydag amrywiaeth o
weithgareddau a phosau. Y nod yw dod
a’r Beibl yn fyw a’i neges yn berthnasol
ar gyfer ein hoes ni.
Y cyfeiriad ar gyfer y wefan yw
www.amserbeibl.org a bydd dolen
gyswllt ar gael ar nifer o wefannau eraill
gan gynnwys gwefannau'r enwadau
Cymraeg, www. ysgol sul. com a
www.beibl.net.
Yn ychwanegol i’r gwersi uchod bydd
detholiad o storïau Beiblaidd Cymraeg ar
PowerPoint yn cael eu lansio ar yr un
pryd, eto ar gyfer y we  gweler
www.visionforchildren.com
Bydd yr adnoddau hyn yn rhad ac am
ddim a byddant yn ddefnyddiol ar gyfer
Ysgolion Sul, clybiau Cristnogol,
ysgolion a’r cartref.
Manylion pellach ar gael gan
Amserbeibl Cymru d/o Cyngor Ysgolion
Sul, Ael Y Bryn, Chwilog, Pwllheli,
Gwynedd LL53 6SH neu ebost
gwybodaeth@ysgolsul.com

gwerthu. Arweinir y noson gan dri o
arbenigwyr nid yn unig ar lyfrau
Cymraeg ond yn arbennig ar Lyfrgell
Caerdydd: E. Wyn James, Brynmor
Jones a John Gwynfor Jones.
Yn ein cyfarfod ar nos Wener 5
Rhagfyr ym Minny Street, bydd R. Alun
Evans yn bwrw golwg ar lwyddiant ac
uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd 2008.
Rhiannonn Gregory
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YSGOL
PLASMAWR
David Miliband ym Mhlasmawr
Yr amgylchedd oedd un o’r pynciau a
drafodwyd gan David Miliband, yr
Ysgrifennydd Tramor, wrth iddo ymweld
â’r ysgol. Mewn cyswllt fideo byw
gydag ysgol Moshoeshoe yn Lesotho,
atebodd ef ac Uwch Gomisiynydd
Lesotho gwestiynau ynglŷn â Twymo
Byd Eang yma ac yn Affrica.
Mewn gwasanaeth, gofynnodd aelodau
o’r chweched dosbarth ambell gwestiwn
crafog, gan ei holi am ymgyrch bosib i
herio arweinyddiaeth ei blaid, ynghyd â
phynciau llosg eraill.
Yn ystod ei ymweliad byr llwyddodd
David Miliband i roi cipolwg sydyn i’r
disgyblion o sut mae’r polisi tramor yn
eu heffeithio nhw.

YSGOL AR DWF
Ym mis Hydref cychwynnodd gwaith
adeiladu ar floc newydd i gartrefu’r
adrannau Dylunio a Thechnoleg,
Tecstilau, Arlwyo a Chelf mewn ymateb
i’r twf yn niferoedd y disgyblion.
BOBs BACH
Mae aelodau o’r ymgyrch Bwyd o Bwys
 a elwir yn BOB’s  wedi bod yn prysur
ledaenu’r neges am fwyta’n iach o
amgylch yr ysgol. Dyma Steffan
Edwards yn son am eu hantur
ddiweddaraf:
“Rydw i a 5 o fy nghydddisgyblion
wedi bod yn dylunio pryd o fwyd iach yn
defnyddio cyn lleied â phosib o
filltiroedd bwyd. Bu raid i ni ymweld â
ffermydd bwyd lleol, tyfu cynnyrch adref
ac yn y dosbarth, arbrofi gyda seigiau
amrywiol a chydweithio â phrif gogydd

BoBs Bach  Nia Jones, Trystan Hardy , Bethan Perry, Daniel James (Gwesty’r
Copthorne), Steffan Edwards, Ianto Redknap, Siwan PowellWilliams

ORIAU HAPUS I DDYSGWYR
YN YR EGLWYS NEWYDD
Enillodd Gôr 'Yr Awr Hapus' wobr £20 a
85 o farciau ar lwyfan Pabell y Dysgwyr
ar bnawn Gwener yr Eisteddfod. Yn ôl y
beirniaid doeth Bethan Gwanas ac
Edward (MJ) roedd gyda ni ddigon o
frwdfrydedd, hwyl a gwisgoedd addas i
fod yn gydradd 3ydd. Llongyfarchiadau.
Cofiwch y lleoliad, y bore a'r amser
arferol sef Gwesty Pentref, Coryton, 11
12 o'r gloch ar foreau Llun yn ystod y
tymor. Hyfrydwch oedd croesawu
wynebau newydd yn ddiweddar: sef
Margaret a Jan  mam a merch  a Sylvia
Nicholas sy'n byw yn Inverness Yr
Alban ers 36 blynedd  yn siarad
Cymraeg heb unrhyw arlliw o acen
Albanaidd.
Awr a chwarter hapus arall yw Pnawn
Sul Misol, 2.45  4.00 gyda John a
Thelma Dann, 8 Heol Santes Marged.
Cyfarfod nesa: 16 Tachwedd i ddechrau
am 2.45 sef Sul yr Urdd felly beth am
ddarllen a deall Mathew 18, adnodau 1
9.
Os ydych chi'n gweithio yn ystod y
dydd yna cofiwch am Fore Sadwrn Misol
gwesty’r Copthorne.
Rhoddodd y
cogydd Daniel James gyfle inni
ddatblygu ein sgiliau ymarferol a’n helpu
i weithio’n dda fel tîm.
Treialwyd ein pryd o fwyd ar athrawon
yr ysgol. Gweinwyd pryd dau gwrs o
Bastai Bugail gyda Salad Sur a Melys a
Rholion Bara Rosmari ac yna Crwmbwl
Rhiwbob, Mafon a Chaws Caerffili gyda
hufen iâ lleol. Rydyn nawr yn croesi ein
bysedd y bydd beirniaid y gystadleuaeth
yn hoffi ein bwydlen cymaint â’r
athrawon!”

Hapus, 1112 o'r gloch, hefyd yng
Ngwesty Pentref. Cyfarfod nesa: 15
Tachwedd, 1112 o'r gloch. Croeso
cynnes i bawb.
Am fwy o fanylion cysylltwch â
Gwilym Dafydd 
eirian.dafydd@ntlworld.com . Os gŵyr
darllenwyr y Dinesydd am unrhyw un
sy'n siarad Cymraeg yn Inverness, Yr
Alban, anfonwch air at Gwilym os
gwelwch yn dda  llawer o ddiolch.

CYLCH MEITHRIN
RHIWBEINA
Rhif Elusen : 525471
Festri Capel Bethel
Maes Y Deri
Rhiwbeina
Caerdydd
CF14 6JJ

Mae Mudiad Ysgolion Meithrin yn
gwahodd ceisiadau am swydd
Arweinydd i’r Cylch uchod.
Gellir cael ffurflenni cais oddiwrth:
Mrs Sarah Barr, 57 Heol y Coed,
Rhiwbeina, Caerdydd. CF14 6HQ
Ffôn: 029 2062 6205
A wnewch chi amgau amlen hunan
gyfeiriol ac wedi’i stampio
os gwelwch chi fod yn dda.
Dyddiad Cau: Am 5 o’r gloch Ddydd
Llun, 10fed o Dachwedd 2008.
Dyddiad y Cyfweliad: Bore Iau,
20fed o Dachwedd 2008.
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CROESAIR Rhif 88 gan Rhian Williams

Ysgol Pencae
1

2

3

4

5

8

11
11

Llangrannog
Aeth disgyblion Blwyddyn 6 i
Langrannog ym mis Medi gan fwynhau’r
profiad yn fawr. Mwynheuon nhw hefyd
eu hymweliadau â’r Ganolfan Technoleg
Amgen ym Machynlleth ac i Ddolau
Cothi hefyd.
Pencae/Lesotho/Plasmawr
Aeth disgyblion ieuengaf i Ysgol
Plasmawr i ganu i dywysog Lesotho tra
roedd yn ymweld â’r brifddinas. Roedd y
tywysog wrth ei fodd yn gweld pawb yn
eu gwisg traddodiadol Gymreig.
Gwasanaeth Cynhaeaf
Daeth Evan Morgan, cyfaill a
Llywodraethwr yr ysgol i annerch yn ei
ffordd ddihafal ei hun yn ein gwasanaeth
cynhaeaf. Daeth Mrs Rebecca Atkinson
aton ni hefyd i dderbyn rhoddion y plant
ar ran yr elusen Enfys Gobaith. Diolch
i’r ddau ohonyn nhw am wasanaeth
arbennig.

Sioeau
Canolfan y Mileniwm
Mae gwledd o sioeau yng Nghanolfan
Mileniwm Cymru.
Bydd dau gôr arbennig iawn yn
llenwi’r awditoriwm â’u lleisiau ym mis
Tachwedd wrth inni groesawu’r ddau gôr
o Gymru ddaeth i rownd derfynol
rhaglen Last Choir Standing y BBC. Ar
29 Tachwedd bydd aelodau ifanc Côr
Ysgol Glanaethwy yn dod yma i ddathlu
penblwydd yr ysgol berfformio yn 18
oed, gyda help ambell i gynaelod! Yna,
ar 13 ac 14 Rhagfyr, bydd côr buddugol
y rhaglen, Only Men Aloud! yma i
ddathlu eu llwyddiant ysgubol ac yn
perfformio rhaglen amrywiol yn
cynnwys eu caneuon oddi ar y rhaglen.
Daw drama newydd yr awdures aml
dalentog, Caryl Lewis, i’n Stiwdio
Weston ar 27 Tachwedd. Mae Yr
Ystafell Aros (Cwmni Theatr Arad
Goch) yn addas i bobl ifanc 13 oed a
hŷn, ac mae’n ymdrin â nifer o themâu
gan gwestiynu’r syniad cyffredin o beth
yw ‘llwyddiant’.

13

11
14

15

16

15
17

18

18
20

24

7

9

10

12

6

19
19

21

22

23

Atebion i:
22, Heol Cae
Rhys,
Rhiwbeina,
Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd
erbyn
20
Tachwedd
2008.

25

Ar Draws
8. Gorchwylio y golau oddeutu diwedd
Ionawr (7)
9. ‘______ fo wedi’i meddu’n glau
Gan iesu iddo’i Hun’. (C.W.) (5))
10. Cronfa yn Rhydargaeau! (5)
11. Ie, un Sam sydd yn bictiwr i’w weld yn
y lleoedd yma (7)
12. Sôn drachefn am y tywyllwch (3)
14. Ceidw pyg mil rhag bod yn syrthiedig
(9)
17 Losin yn mynd i lawr i’w profi bob darn
(9)
19 Tanwydd yn gwneud i’r ŵyn brancio (3)
20 Cwmni cymysg rhyfedd yw’r rhain (7)
22 Meddyg a meistr y celfyddydau ar
lwyfan (5)

R yd yn n i ’n c yn n a l l l u o
ddigwyddiadau am ddim yn y Ganolfan
hefyd ar Lwyfan Tesco. Yn ystod y
misoedd nesaf bydd Kariad y Clown,
Deiniol Wyn Rees, Côr y Dreigiau  a
ffurfiwyd ar gyfer rhaglen Codi Canu
S4C, y delynores Siân James, Heather
Jones, Ysgol y Wern, a Lowri Evans i
gyd yn camu ar y llwyfan i ddiddanu –
a’r cyfan yn rhad ac am ddim!
Cyn y Nadolig bydd Martyn Geraint yn
dod i’r Ganolfan gyda phantomeim
newydd sbon, Martyn, Mam a’r Wyau
Aur – dewch â’r teulu cyfan i weld y
sioe fywiog a lliwgar yma.
Eleni, bydd criw dysgwyr Cymraeg
Coffi a Chlonc, sy’n cwrdd bob dydd
Mercher rhwng hanner dydd ac un o’r
gloch ar lefel 1 Bar One, yn dathlu’r
Nadolig gyda noson gymdeithasol
Carioci Cymraeg! Manylion i‘w
cadarnhau ond mae croeso cynnes i
bawb! Ffoniwch Elliw yn y Ganolfan ar
029 2063 6453 am wybodaeth.

24. Yn Lleogr, adain mewn sefyllfa i fynd i
strancio (5)
25 Paentio y Lôn Aur i gael newid (7)
I Lawr
1. Mae dagr Lona yn achosi wylofain (8)
2. Effaith y tân yn rhoi diwedd ar holl
grwydro hapus Meurig (4)
3. ‘Rho fy nwydau fel cantorion
Oll i chwarae’u ____ ____
Ar y delyn sydd yn seinio
Enw Iesu Mawr ei Hun.’ (W.W.) (5,3)
4. Tyrfa bron estyn y babell (6)
5. Aelod cynulliad bron cael enw am ei
ffordd o siarad (4)
6. ‘Cynefin fro dy dylwyth glân
A’th sidan wisg yn ___ ___ ___’ (IDH)
(4,1,3))
7. Canu mas o diwn a ffrwythau’r gollen
(4)
13. ’Roedd cwymp dinas Ai cyn diwedd y
dydd yn llyfn (8)
15. Cyfrif i un gael nôd yng nghanol priodi
(8)
16. Dathliad a phwrpas i’r adar (8)
18. Oernad ynghylch rhif dy flynyddoedd
(6)
20. Trap i arian yn eithafion y meddwl (4)
21 Un ofri efallai! (4)
23 Ffeindio’r broffwydes mewn cuddfan
naturiol (4)

Atebion Croesair Rhif 87
Ar draws: 1 Lladrata. 5 Clawr. 8 Thus. 9
Pomgranad. 10 Radur. 12 Clocsio. 13 Yr
Aifft. 15 Llabwst. 18 Brwydro. 19 Calon. 20
Dibendraw. 21 Chwa. 22 Lodes. 23 Gwaniad.
I Lawr: 1 Llythyrdy. 2 Dos. 3 Amper. 4 A’i
maco. 5 Cardota. 6 Annisgwyl. 7 Radio. 11
Diarwybod. 14 Ffwdanus. 16 Tanbaid. 17
Lloerig. 18 Bydd. 19 Crwca. 21 Chri.
Derbyniwyd 15 ymgais a phob un yn gywir.
Danfonir y tocyn llyfr i Gaenor Hall, Bow
Street, Ceredigion.
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Calendr y Dinesydd
Mawrth, 4 Tachwedd
Theatr Bara Caws yn cyflwyno’r sioe
gerddorol ‘Llyfr Mawr y Plant’ yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru am
1.30pm a 7.30pm. Am ragor o
w y b o d a e t h ,
e w c h
i
www.sioegerddllyfrmawryplant.co.uk
neu ffoniwch swyddfa docynnau’r
Ganolfan ar 08700 40 2000 neu Theatr
Bara Caws ar 01286 676335.
Mercher, 5 Tachwedd
Cymun Bendigaid Cymraeg yn Eglwys
yr Holl Saint, Rhiwbina am 7.00pm.
Mercher, 5 Tachwedd
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
‘Cymreictod Caerdydd.’ Sgwrs gan
Owen John Thomas, yn festri Capel y
Methodistiaid Saesneg, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm.
Gwener, 7 Tachwedd
Cymrodorion Caerdydd. ‘Trysorau
Llyfrgell Dinas Caerdydd a’r Ymgyrch
i’w Cadw.’ Noson yng nghwmni E. Wyn
James, J. Brynmor Jones a J. Gwynfor
Jones, yn festri Capel Minny St., am
7.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Gwener, 7 Tachwedd
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
Cwis Hwyl Cenedlaethol yn yr Old
Church Rooms, Radur, am 7.30pm.
Mercher, 12 Tachwedd
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Cylch Darllen:
Sgwrs gan Mary Wiliam ar y testun
‘Dawn Ymadrodd’, yn Nhŷ’r Cymry, 11
Heol Gordon, am 7.30pm.
Iau, 13 Tachwedd
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
Seiat yr Ifanc: ‘Beth yw Cymdeithas
AmlFfydd?’ Arweinydd: Mathew
Evans. Yng nghapel Bethel, Rhiwbina
am 7.30pm.
Gwener, 14 Tachwedd
Cinio Carnhuanawc yng Ngwesty
Churchills am 7.30 ar gyfer 8.00p.m.
Gŵr gwadd: Dr Eurwyn Wiliam.
Tocynnau: £16.00. Cysyllter â Glyn
Hughes (029 2022 6299 neu 07813
779780).
Sadwrn, 15 Tachwedd
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Rhymney
St, Cathays, rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs
gan Dr Phil Ellis am y Wladfa ym
Mhatagonia am 11.00am. Croeso cynnes
i bobl nad ydynt yn aelodau o’r Eglwys.
Sadwrn, 15 Tachwedd
Taith i Cheltenham. Gadael Capel
Salem, Treganna am 8.30am; yn ôl yng
Nghaerdydd tua 6.30pm. Ffoniwch
07963523049 neu 02920373517 am
sedd ar y bws. £12 y pen. (Yr elw at
Gronfa Apêl Estyniad Salem.)

Llun, 17 Tachwedd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
yng nghwmni’r Dr Harri Pritchard Jones
yng nghapel Bethany am 7.30pm.
Llun, 17 Tachwedd
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
Siaradwraig: Lowri Mainwaring
(UWIC). Yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Gwener, 21 Tachwedd
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Igam
Ogam – Y Llwybr tuag at Ysgrifennu
Nofel Gyntaf.’ Sgwrs gan Ifan Morgan
Jones, enillydd Gwobr Goffa Daniel
Owen Eisteddfod Genedlaethol
Caerdydd, yn Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Gwener, 28 Tachwedd
Cylch Cadwgan. Yr Athro Richard Wyn
Jones yn siarad ar y testun ‘Rhoi
Cymru’n Gyntaf: “Dulliau chwyldro”
neu’r llwybr seneddol?’ yng Nghampws
Cymuned Gartholwg, Pentre’r Eglwys
am 8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr
Academi Gymreig.
Sadwrn, 29 Tachwedd
Cynh elir Wyt h fed Gynhadl edd
Flynyddol Canolfan Uwchefrydiadau
Cymry America ddydd Sadwrn, 29
Tachwedd 2008, rhwng 10.15am a 4.00
pm. Thema’r gynhadledd: ‘Y Cymry ac
America Ladin’. Siaradwyr: Walter
Brooks, Chris Evans, Geraldine Lublin,
Diana Luft, Bill Jones, Dafydd Tudur.
Lleoliad: Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd. Manylion pellach:
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd
(02920874843;
ebost:
cymraeg@caerdydd.ac.uk; gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/cymraeg/).
Llun, 1 Rhagfyr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd. Yng
Ngwesty Churchills am 7.30pm.
Siaradwr: Brynmor Williams. Manylion
pellach gan Tony Couch (0292075
3625) neu ajcouch@yahoo.co.uk.
Llun, 1 Rhagfyr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
Gwasanaeth Carolau’r Rhanbarth yng
Nghapel y Methodistiaid, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm.
Mercher, 3 Rhagfyr
Cymun Bendigaid Cymraeg yn Eglwys
yr Holl Saint, Rhiwbina am 7.00pm

Mercher, 3 Rhagfyr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Owen
Saer a Bechgyn Bro Taf. Yn festri Capel
y Methodistiaid Saesneg, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm.
Gwener, 5 Rhagfyr
Cymrodorion Caerdydd. Dr R. Alun
Evans yn rhoi arolwg o Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2008, yn festri
Capel Minny St., am 7.30pm. Croeso
cynnes i bawb.
Llun, 8 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Swper
Nadolig ac adloniant yng nghapel
Bethany am 7.00pm.
Llun, 8 Rhagfyr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Croeso’n ôl i eogiaid Afon Taf.’ Sgwrs
gan Mike Evans (Asiantaeth yr
Amgylchedd). Yn Ystafell G77 ym
Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mercher, 10 Rhagfyr
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Parti Nadolig:
Cwis a Gêm. Yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.30pm.
Sadwrn, 13 Rhagfyr
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Rhymney
St, Cathays, rhwng 10.30 a 12.00:
Dathlu’r Nadolig. Croeso cynnes i bobl
nad ydynt yn aelodau o’r Eglwys.
Sadwrn, 13 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Canu
carolau ym Morrisons am 1.30pm.
Mercher, 24 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Cyfarfod Noswyl Nadolig dan ofal Rhys
a Gwenda Morgan yng nghapel Bethel
am 11.00pm.
Llun, 5 Ionawr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd. Yng
Ngwesty Churchills am 7.30pm.
Siaradwr: John Pockett. Manylion
pellach gan Tony Couch (0292075
3625) neu ajcouch@yahoo.co.uk.
Mercher, 7 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur.
‘Paratoi’r blaned ar gyfer plant ein
plant’: Sgwrs gan John Rowlands
(Asiantaeth yr Amgylchedd) yn festri
Capel y Methodistiaid Saesneg, Windsor
Road, Radur, am 7.30pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(Ff ôn: 02920628754; e bost :
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
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Mae tocynnau ar gyfer Gŵyl Sŵn 2008 ar
werth nawr. Mae’r wyl gerddoriaeth, celf
a ffilm wedi ei roi at ei gilydd gan Huw
Stephens o Radio 1 a Radio Cymru, ac yn
digwydd mewn amryw o leoliadau yng
Nghaerdydd rhwng dydd Iau Tachwedd
13 a dydd Sul Tachwedd 16. Mae bandiau
garddwn ar werth am £45 ac ar gael o
www.sebon.co.uk a lleoliadau eraill.
Mae parti agoriadol (i’r rheiny a band
garddwn yn unig) yn digwydd ar y 13eg
gyda’r gerddoriaeth yn cychwyn ar
Gwener 14. Bydd tridie o seminarau
cerddoriaeth i’r rheiny a bandiau garddwn
hefyd ar y dyddiadau yma hefyd.
Gwener Tachwedd 14
Huw MM, Llwyd, Dirty Sue\'s (yr hen
E u r o p a )
C a e r d y d d
Johnny Foreigner, Ox Eagle Lion Man 
Barfly Caerdydd
Skinnyman + dj’s dubstep  Tafod,
Caerdydd
The Pipettes, Yr Ods, Chew Lips + Silent
Disco  The Point, Caerdydd
Clinic, Threatmatnics, Rolo Tomassi +
Mwy  Clwb Ifor Bach, Caerdydd

Y DINESYDD TACHWEDD 2008
Young Marble Giants  Theatr Reardon
Smith, Amgueddfa Genedlaethol,
Caerdydd
Random Elbow Pain, Yucatan,
Danblagroyd, MC Mabon (dj), MC
Saizmundo  Dempsey's, Caerdydd
Pete and the Pirates, Radio Luxembourg,
The Chapman Family  Tommy's Bar,
Caerdydd
James Yuill, Casiokids, Gallops  Ten
Feet Tall Caerdydd
Jen Jeniro, Hemme Fatale, Telegram from
the Queen  Buffalo Bar, Caerdydd
Stephen Fretwell, Martin Carr, Mr Huw 
The Gate, Caerdydd
Sadwrn Tachwedd 15
Seindorff, PSI, Pixel H8, Zwolf, Lifting
Gear Engineer  Dirty Sue\'s (yr hen
Europa) Caerdydd
Amazing Baby, Broken Records, The
Muscle Club, Last Republic  Barfly,
Caerdydd
Attack + Defend, Flashguns  Buffalo Bar,
Caerdydd
High Contrast, Y Diwygiad, Beatbox
Fozzy, Metabeats, Chipmunk  The Point
Caerdydd
The Stilletoes, Derwyddon Dr Gonzo,
Ectogram, Klaus Kinski, Joy Formidable,
Blue Wall, Cats in Paris  Cwlb Ifor Bach,
Caerdydd
Euros Childs, Das Wanderlust, SJ Esau 

ISSN 13627546
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa
Genedlaethol, Caerdydd
Silence at Sea, Thomas Truax, Alex
Dingley  Dempsey's, Caerdydd

Dydd o gigs gyda Loose  Tommy's Bar,
Caerdydd
Acid Casuals, Legowelt, Orcop, Valley
Lines + Mwy  Tafod, Caerdydd
Sul Tachwedd 16
Nia Morgan, Mr Duke, Lindsey Leven,
James St James  Dirty Sue's (yr hen
Europa) Caerdydd
Tubelord, Danananaykroyd, Friends
Electric, Picture Books in Winter  Barfly,
Caerdydd
Colorama, John Head, Pete Greenwood 
Buffalo, Caerdydd
Genod Droog (gig olaf erioed), Goldie
Lookin Chain  The Point, Caerdydd
Future of the Left, Skatar, Little Eris, The
Lovely Eggs  Clwb Ifor Bach, Caerdydd
Fernhill, Georgia Ruth Williams, Sild 
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa
Genedlaethol Cymru, Caerdydd
Gwyneth Glyn, Eilir Pierce, Sweet Baboo,
Fred Jones, Wrightoid  Glo Bar,
Caerdydd
The Afternoons, Ash and the Oak, John
Mouse  Dempsey's Caerdydd

