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Angen Calennig ar

P a p u r Bro Di n as C ae rd y d d a ’r C yl ch

Dathlu 10 mlynedd yn
hybu’r iaith

Rhif 334

Clwb newydd
i Ddysgwyr

Y Dinesydd
Hen arfer ymhlith y Cymry yw rhoi
calennig ar ddechrau’r flwyddyn – a dyna a
ofynnwn i’n darllenwyr ei wneud eleni yn
achos Y Dinesydd.
Gwirfoddolwyr yw’r tîm ymroddgar o
olygyddion, gohebwyr a dosbarthwyr sydd
yn sicrhau fod y papur hwn yn cyrraedd
ymhell dros 3,000 o siaradwyr Cymraeg
Caerdydd a Bro Morgannwg o fis i fis.
Ond y mae costau ‘allanol’ sylweddol
ynghlwm wrth ei gynhyrchu – swm o dros
£10,000 y flwyddyn. Oherwydd natur y
gymdeithas Gymraeg yng Nghaerdydd a’r
cyffiniau, dosbarthu’r Dinesydd yn rhad ac
am ddim fu hanes y papur o’r dechrau.
Daw ein hincwm o bedair ffynhonnell:
· grant blynyddol bychan o tua £1,500
oddi wrth y Llywodraeth trwy Fwrdd yr
Iaith Gymraeg;
· incwm hysbysebion;
· peth nawdd gan gwmniau;
· rhoddion oddi wrth unigolion a
chymdeithasau.
Am ryw reswm y mae’r rhoddion i’r
Dinesydd wedi gostwng yn arwyddocaol
yn ddiweddar. Gwyddom fod ewyllys da
sylweddol tuag at Y Dinesydd yn y
gymuned Gymraeg, a chredwn mai’r
rheswm dros y gostyngiad yw
anghofrwydd neu ddiffyg sylweddoli’r
angen cyson. Dyma ofyn i chi felly fynd
i’ch pocedi ar ddechrau blwyddyn newydd.
· Os nad ydych wedi rhoi i’r Dinesydd o’r
blaen, gofynnwn i chi ddechrau’r arfer,
gan gofio’r holl gopïau o’r papur yr
ydych wedi eu derbyn yn rhad ac am
ddim yn y gorffennol.
· I’r rheini sy’n rhoi yn gyson yn barod,
diolchwn yn gynnes i chi, gan ofyn yr un
pryd i chi ystyried cynyddu maint eich
rhodd o flwyddyn i flwyddyn, gan fod
ein costau ninnau’n cynyddu’n
flynyddol.
· Byddai’n gymorth mawr i ni, o ran
sicrhau incwm cyson, pe bai’n
darllenwyr yn barod i roi archeb banc o
£15 (neu fwy) y flwyddyn.
Heb gynnydd arwyddocaol yn y
rhoddion, ni fydd modd parhau i
gyhoeddi’r papur am lawer yn fwy.
Dychmygwch sut y byddai ar fywyd
Cymraeg Caerdydd a’r cyffiniau HEB Y
Dinesydd, ac estynnwch yn ddwfn i’ch
poced!

Meri Huws, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith
Gymraeg, ac Alun Ffred Jones AS, y Gweinidog
Iaith a Threftadaeth, gyda Penri Williams,
Cadeirydd, a rhai o blant Ffwrnais Awen a
Chlwb Clocsio’r Fenter

Mewn derbyniad yn y Cynulliad i ddathlu
dengmlwyddiant Menter Caerdydd
dywedodd Alun Ffred Jones, y Gweinidog
dros Ddiwylliant:
‘Hoffwn longyfarch Menter Caerdydd wrth
iddynt gyrraedd y penblwydd pwysig hwn.
Mae Menter Caerdydd wedi bod yn
ganolbwynt i weithgareddau Cymraeg eu
hiaith yng Nghaerdydd ers ei sefydlu ddeng
mlynedd yn ôl, gan godi proffil yr iaith yn y
brif ddinas a chynnig cyfle gwych i
ddysgwyr, pobl ifanc a’u teuluoedd i
ddefnyddio’r iaith mewn ystod eang o
sefyllfaoedd. Dyma ddymuno llwyddiant
mawr iddynt ar gyfer y deng mlynedd nesaf.’

At Gadeirydd Y Dinesydd: Peter Gillard,
Tŷ Llwyd, Drope Road, Sain Siorys,
Caerdydd CF5 6EP neu'n uniongyrchol i
gyfrif banc côd 601648 rhif 56439873
Amgaeaf/wn rodd o £
tuag at waith Y Dinesydd.
Enw:
………………………………………………
Cyfeiriad:
………………………………………………

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd
a’r Fro wedi lansio clwb newydd sbon o’r
enw Clwb Dysgwyr Caerdydd a’r Fro ar
gyfer dysgwyr yr ardal. Mae’r clwb yn gyfle
ardderchog i ddysgwyr ddod at ei gilydd i
fwynhau, gwneud ffrindiau newydd a siarad
Cymraeg wrth wneud amrywiaeth o
weithgareddau sy’n llawn hwyl. Mae’r clwb
hwn sy’n rhad ac am ddim yn estyn croeso i
ddysgwyr o bob lefel.
Cafodd y clwb ei lansio ar ddechrau mis
Hydref yn y Cayo Arms a daeth nifer fawr o
ddysgwyr i fwynhau diod am ddim a chwis
gan y cwisfeistr Adrian Price, Cyfarwyddwr
Dysgu Canolfan Cymraeg i Oedolion,
Caerdydd a’r Fro. Mwynheuodd pawb a
chodon nhw lawer o arian ar gyfer yr elusen
Tenovus.
Mae nifer o weithgareddau wedi digwydd
ers y lansiad yn cynnwys trip i fowlio deg
yng Nghanolfan Red Dragon yn y Bae, taith i
Stadiwm y Mileniwm, taith gerdded yn y Fro,
a noswaith gymdeithasol yn y Mochyn Du.
Hefyd, mae côr Dysgwyr Caerdydd a’r Fro
wedi dechrau. Maen nhw’n cwrdd bob nos
Fercher am 7 o’r gloch yng Nghanolfan
Severn Road yn Nhreganna ac yn paratoi ar
gyfer cyngherddau Nadolig ar hyn o bryd.
Mae Ann Wyn Jones, cyfeilydd y côr yn
estyn croeso i unrhyw aelodau newydd.
Mae nifer o bethau cyffrous yn digwydd
dros y mis nesaf yn cynnwys taith sglefrio i'r
Ŵyl Gaeaf, taith gerdded yn y Fro, a
Chlybiau Darllen newydd sbon. Bydd rhagor
o weithgareddau amrywiol yn cael eu trefnu
ar gyfer y flwyddyn newydd hefyd. Mae
Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a’r
Fro hefyd yn awyddus i gael awgrymiadau
gan unrhyw ddysgwr neu diwtor am
weithgareddau yr hoffech chi eu gweld yn
eich ardal chi.

………………………………………………
……………………………………..............
Llofnod: ………………………………
Dyddiad: ………………………………...
Sieciau’n daladwy i ‘Y Dinesydd’ os
gwelwch yn dda

Nadolig Llawen
a
Blwyddyn Newydd Dda
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Y Di n e sy d d
www.dinesydd.com
Golygydd y rhifyn hwn:
Hywel Jones
Golygydd y rhifyn nesaf:
Elfrys Jones
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer rhifyn
Chwefror 2009
erbyn 22 Ionawr 2009 at:
25 Heol Sant Isan, Mynydd Bychan,
Caerdydd CF14 4LU
ebost: elfrys@safwe.com
ffôn: 029 20755424
neu at Gadeirydd Pwyllgor
Y Dinesydd:
Peter Gillard, Tŷ Llwyd, Drope Rd., Sain
Siorys, Bro Morgannwg CF5 6EP
(ebost: pagillard@yahoo.co.uk
ffôn: 01446760007).
MANYLION CYSYLLTU
Calendr y Dinesydd
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
(JamesEW@caerdydd.ac.uk;
02920628754)
Hysbysebion
Glyn Jones, Menter Caerdydd, Tŷ Avocet,
88 Heol yr Orsaf, Ystum Taf,
Caerdydd CF14 2FG
(hysbysebu@dinesydd.com;
02920565658)
Derbyn a dosbarthu copïau
Ceri Morgan, 24 Cwm Gwynlais,
Tongwynlais, Caerdydd CF15 7HU
(ceri33@btopenworld.com;
07774816209)
Cyhoeddir Y Dinesydd gan
Bwyllgor Y Dinesydd.
Fe’i cysodir gan Penri Williams
a’i argraffu gan
Wasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

Dymchwel y
‘Vulcan’ a
Difa’r
Drenewydd 
Owen John
Thomas
Adeiladwyd ardal newydd o Gaerdydd rhwng
1840 a 1855 ac fe’i galwyd yn ‘Newtown’.
Yn ystod y datblygiad, ym 1850, rhannwyd
yr ardal yn ddwy gan y rheilffordd a gysylltai
de Cymru a Llundain. Erbyn heddiw, un
adeilad yn unig sy’n weddill o’r ardal honno,
sef y ‘Vulcan’.
Ddeugain mlynedd yn ôl, roedd y ‘Vulcan’
yn un o hanner dwsin o dafarndai ar hyd
Adam Street a Bute Terrace sef y Rhymney,
yr Eagle, y Sandon, y Tredegar, a’r
Rhiwperra. Fel y cyfryw, doedd dim un
ohonyn nhw yn wahanol iawn i dafarndai
trefol eraill, roeddent i gyd yn fannau
cyfarfod dosbarth gweithiol a adeiladwyd yn
nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Ond nawr, wrth i’r cornel hwn o’r ddinas
ddechrau llenwi gydag adeiladau concrit di
nod ac ymuno â hen wal fawr hir y carchar,
mae llawer o ddinasyddion wedi dod i
ystyried y ‘Vulcan’ o bersbectif newydd.
Maent yn gwrthod y delfryd pensaernïol bod
rhaid i ddatblygiadau newydd gynnwys
adeiladau tebyg i’w gilydd. Un o’r pethau
sy’n nodweddu dinas yw ei hadeiladau
gwahanol a diddorol, sy’n cynrychioli mwy
nag un cyfnod ac felly’n cyfleu’r teimlad o
ddilyniant, gwreiddiau a hanes. Mae Cyngor
y Ddinas yn sôn am roi’r ‘Vulcan’ yn Sain
Ffagan ond tra bod hwnna’n well na’i
dymchwel, byddai cornel o’r ddinas yn
dlotach hebddi.
Dylai’r Cyngor a’i swyddogion cynllunio
ystyried yr effaith tymor hir pan fyddan
nhw’n ildio i alwadau datblygwyr yn lle
mynnu’r safonau sy’n briodol ar gyfer prif
ddinas. Wrth gerdded ar hyd yr Ais yn
ddiweddar ces i sgwrs â dau o hen
ddinasyddion Caerdydd. Roeddynt yn
cymharu’r cynllun i geisio gwella blaen
Neuadd Dewi Sant â phensaernïaeth yr hen
Lyfrgell ger llaw. Unwaith eto, roedd cynnig
y cynllunwyr dan y lach am beidio dangos
balchder yn eu gwaith ar ran y cyhoedd.

THERAPYDD TYLINO
MABOLGAMPAU
GWYNETH JONES TYLUNWRAIG
Ffon Symudol: 07977 174992
gwynethjones@o2.co.uk
Aelod o ‘Sports Massage
Association‛

ISSN 13627546

Mae'r Dinesydd yn dal
eich angen chi
Yn rhifyn Hydref o'r Dinesydd fe
ymddangosodd yr apêl yma:
"Nawr mae prysurdeb yr Eisteddfod wedi
cilio beth am wneud rhywbeth i helpu'r
Dinesydd? Mae angen pob math o sgiliau
gwahanol, fel gohebu, golygu, pwyllgora,
dosbarthu, rheoli arian ac yn y blaen. Mae
Pwyllgor Y Dinesydd yn gobeithio gallu
manteisio ar waith gwych y Pwyllgorau Apêl
yn uno ardaloedd yng Nghaerdydd i alluogi'r
papur i ddarparu newyddion hyd yn oed yn
fwy lleol o fewn Caerdydd. Os oes gennych
ddiddordeb rhowch alwad i Peter Gillard ar
01446760007 neu 07859007406."
Siom fawr oedd y diffyg ymateb. A
oeddech chi wedi meddwl helpu ond heb
gysylltu eto? Os oeddech, mae eich angen o
hyd a gallwch gysylltu â Peter Gillard ar un
o'r rhifau ffôn uchod neu ar egyfeiriad
pagillard@yahoo.co.uk.

Marathon Elin Aaron
Cofiaf wylio’r teledu yn naw oed ar fore
glawog a gweld miloedd o bobl yn rhedeg
trwy strydoedd Llundain. Am ryw reswm fe
wnaeth y gymysgedd o orfoledd a phoen ar
wynebau’r rhedwyr argraff ddofn arnaf ac fe
wnes addewid bryd hynny y byddwn i,
rywbryd, yn rhedeg marathon Llundain.
Rydw i yn casáu pob munud wrth redeg, ar
wahân i’r eiliadau olaf wrth weld drws y
ffrynt a diwedd fy artaith am ddiwrnod arall!
Mi redais i hanner marathon Caerdydd yn
2007 a gorffen mewn llai na dwy awr a
hanner – roeddwn i wedi gwirioni’n lân. Fe
wyliais farathon Llundain yn 2008 trwy
lygaid hollol wahanol. Mi allwn i ei wneud
o.
Y cam cyntaf oedd rhoi cais ar system y
marathon ar y we. Ond dim ond lle i 120,000
o enwau oedd ar y system a doeddwn i ddim
yn llwyddiannus. Nid oedd hyn am fy stopio.
Mae gen i le nawr i redeg ym marathon
Llundain. Rydw i’n rhedeg dros yr NSPCC.
Mae’r chwe mis nesaf yn mynd i fod yn
sialens aruthrol. Yn amlwg mae’n rhaid i mi
ymarfer fel bod fy nghorff a fy meddwl yn
barod i redeg 26.2 milltir, ond hefyd mae’n
rhaid codi dros £1,800 ar gyfer yr NSPCC,
hyn i gyd yn ogystal â gweithio’n llawn
amser a thrio cadw rhyw lun o fywyd
cymdeithasol!
Fe hoffwn i pe baech chi’n ymuno â mi ar
fy nhaith at y llinell derfyn. Os ydych chi yn
byw yn Nhreganna, Parc Fictoria neu
Bontcanna gwyliwch amdana i’n ymarfer.
Gallwch hefyd fy helpu ar fy ffordd trwy fy
noddi i redeg y marathon trwy glicio ar
www.justgiving.com/elinaaron. Diolch.
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Merched y Wawr
Tachwedd y 5ed, a dyma ni yn nhymor y
Gaeaf, ac yn ôl y sŵn oddi allan yr oedd yna
ddathlu swnllyd a thanllyd yn Radur a
Chaerdydd gyda rhai fflachiadau prydferth tu
hwnt. Yng nghyfarfod ein cangen teg yw
dweud i ninnau gael tipyn o oleuni ar hanes
Caerdydd a’r ardal o’i chwmpas, hynny gan
‘sbarcyn’ a anwyd ac a fagwyd yn y
brifddinas, gŵr llawn brwdfrydedd drosti, ac
ymroddiad i ddangos i bawb faint yw gafael
ein hiaith arni. O ran diddordeb fe ddysgwyd
bod pedair o’n haelodau hefyd wedi eu geni
a’u magu yng Nghaerdydd. Efallai fod hyn
yn arwain i rai gredu bod hyn yn profi mai
rhyw ddiffeithwch ieithyddol fu Caerdydd er
erioed – ond ar ôl bod yng ngwmni Owen
John Thomas fe ddeallwyd nad felly y bu,
ddim o bell ffordd, a doedd y fflachiadau o’r
tu allan yn ddim i’w gymharu â’r goleuni a
daflwyd ar Gaerdydd a’r Gymraeg.
Mae’n amhosibl crynhoi gwaith ymchwil
Owen John heb wneud cam ag ef, ond teg yw
dweud fod llond ’stafell o aelodau wedi cael
golwg ddiddorol ar Gymreictod hanes
Caerdydd.
Ar nodyn o dristwch, ond o ddiolchgarwch,
fe gofiwyd am golli Marged Jones, Llywydd
Anrhydeddus M.Y.W., ac wrth gyflwyno
geiriau Cân ein Mudiad er cof amdani fe
werthfawrogwyd y wraig a fu fyw y geiriau
“O eiriau mwyn fy iaith, anwylaf chwi”.
Coffa da amdani.
Mallt Anderson

Ysgol Melin
Gruffydd
DIOLCHGARWCH
Cafwyd gwasanaeth Diol ch garwch
ardderchog yn yr ysgol yn ddiweddar. Roedd
pob dosbarth wedi paratoi a chyflwyno eitem
i weddill yr ysgol a diolchwn i’r Parchedig
Alun Tudur am gymryd rhan yn y
gwasanaeth. Casglwyd £270 gan blant yr
Adran Iau i elusen Touch Trust a chasglwyd
nifer fawr o bethau ymolchi gan y Babanod i
elusen Wallich Clifford. Diolch i bawb am eu
cefnogaeth.
COMENIUS
Ers Medi 2006, mae’r ysgol wedi bod yn rhan
o brosiect Comeniws. Mae’r ysgol mewn
partneriaeth ag ysgolion o’r Almaen,
Romania, Yr Eidal a Ffrainc. Bwriad y
prosiect yw galluogi disgyblion i ddarganfod
y gwahanol draddodiadau ac arferion o fewn
gwledydd Ewrop ac i ddarganfod y
gwreiddiau cyffredin sydd rhyngddynt.
Yn ystod mis Hydref ymwelodd Mrs
Semmens, Miss Griffiths a Mrs Neathy â
Phissenberg yn Bavaria ar gyfer cyfarfod
blynyddol Comeniws. Eisoes mae staff yr
ysgol wedi ymweld â’r Eidal, Ffrainc a
Romania. Dysgwyd am ddulliau dysgu
Montessori sef man cychwyn syniadaeth y
Cyfnod Sylfaen.

Clecs Coed y Gof

Ysgol y Berllan Deg

Mae 40 o ddisgyblion yr adran iau wedi bod
yn dod i ymarferion pêl droed bob nos Iau ers
dechrau’r tymor. Mae’r ymateb wedi bod mor
frwd fel bod angen trefnu dau dîm ar gyfer y
gemau  y Cewri a’r Celtiaid. Yn anffodus
colli wnaethon ni yn ein gêm gyntaf yn erbyn
ein cymdogion yn Ysgol Gynradd
Pentrebaen! Ond, bythefnos yn ddiweddarach
cawsom ddwy gêm dda yn erbyn Ysgol
Pencae. Enillodd tîm y Celtiaid o dan
gapteiniaeth Isaac Avoth o 3 i 2 ac roedd gêm
y Cewri (capten George Watts) yn gyfartal.
‘Rydym yn paratoi am ein gêm nesaf yn
erbyn Ysgol y Tyllgoed ac mae Mr Hopcyn
(myfyriwr yn yr ysgol) a Mr Lewis yn
ffyddiog y byddwn yn gwneud sioe dda
ohoni. Pob lwc blant!

Power Shot
Daeth Kurt Nogan o glwb pêldroed Dinas
Caerdydd i gynnal sesiwn i ddarganfod pa
mor gyflym oedd y disgyblion yn gallu cicio
pêl. Yn sgil hyn, casglwyd llawer o arian tuag
at goffrau’r ysgol.

Mae’r côr wedi mwynhau’r profiad o ganu
yng Nghyngerdd Ysgol Gyfun Plasmawr i
godi arian ar gyfer elusen LATCH ar
Dachwedd y 24ain yn Eglwys Gadeiriol
Llandaf. Braf oedd gweld yr eglwys dan ei
sang.
Bu rhai o ddisgyblion blwyddyn 6 yn ymweld
â’r maer yn ei pharlwr. Dyma adroddiad gan
Callum McCormack a Daniel Kemble.
“Aeth 6 ohonon ni ym mlwyddyn 6 i
ymweld â Maer Caerdydd ar ddydd Mercher,
Tachwedd y 26ain. Roedd y cyfarfod ym
mharlwr y maer yn neuadd y ddinas.
Roedden ni wedi cael ein rhybuddio cyn

Plant Mewn Angen
Mewn cydweithrediad gydag Asda Pentwyn,
daeth Pudsy i’r ysgol ar ddiwrnod Plant
Mewn Angen i gynnal sesiwn dawnsio yn y
neuadd. Casglwyd cyfanswm o £500 tuag at
yr ymgyrch. Diolch i bawb wnaeth gyfrannu.
Wythnos Gwrthfwlio 1721 Tachwedd
Yn ystod yr wythnos Gwrth Fwlio, bu’r
disgyblion yn cymryd rhan mewn pob math o
drafodaethau dosbarth am fwlio. Bu rhai’n
chwarae rôl ac yn creu posteri gwrthfwlio.

mynd bod angen i ni ymddwyn ar ein gorau a
chofio ein moesau!! Cawson ni ddiod o
sgwosh mewn gwydryn gwîn yn syth ar ôl
cyrraedd a buon ni’n gwrando ar y maer yn
siarad am y swyddfeydd a’r ddinas. Cyn
gadael cawson ni sach o fylbiau cennin pedr
i’w plannu yn yr ysgol.
Cawson ni brynhawn wrth ein boddau.
Rydyn ni’n dau wedi penderfynu os na allwn
fod yn bêldroedwyr hoffem fod yn faer neu
yn gynghorwyr!”
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Ysgol Pencae
Diwrnod Cofio
Ymunodd aelodau’r Cyngor Ysgol â
disgyblion ysgolion eraill yn Llandaf i gofio
am filwyr mewn gwasanaeth arbennig.
Wythnos GwrthFwlio
Codwyd ymwybyddiaeth o wrthfwlio yn yr
ysgol trwy weithgareddau amrywiol ym
mhob dosbarth. Cafodd disgyblion yr Adran
Iau weithdai arbennig trwy gyfrwng cwmni
Big Foot er mwyn sicrhau dealltwriaeth o’r
modd mae datrys gwahanol fathau o fwlio.
Daeth y cymeriad Bili GwrthFwlio ynghyd â
disgyblion o flwyddyn 6 Ysgol Danescourt
atom hefyd er mwyn cynnal gwasanaeth
arbennig am wrthfwlio.

Gala Nofio
Llongyfarchiadau i’r tîm nofio am wneud yn
arbennig o dda yng nghystadleuaeth nofio’r
Urdd ym mhwll nofio Cogan ym Mhenarth.
Daeth Siân Jones a Benjamin Cabango yn
gyntaf yn eu cystadlaethau a byddant yn
cynrychioli’r Sir yn Abertawe ym mis
Ionawr. Pob dymuniad da!
Ffair Nadolig
Cofiwch ymuno â ni yn ein Ffair Nadolig am
12 o’r gloch ar Ddydd Sadwrn, 6ed o Ragfyr
a hefyd yng Ngwasanaeth yr Adran Iau yn yr
Eglwys Gadeiriol am 9 o’r gloch, 18fed o
Ragfyr.

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
cyfrannu at Tenovus a
Diabetes Cymru yn lle hynny.
Cofion annwyl,
Elin
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Bwrlwm Bro Eirwg!

Ysgol Iolo Morganwg

Ymweliadau Rygbi
Wrth ffarwelio â blwyddyn 6 ar ddiwedd yr
haf fe gawson nhw syndod mawr pan
gerddodd y chwaraewr rygbi Jamie
Robinson i fewn. Siaradodd yn fendigedig
â’r ysgol a bu’n amyneddgar tu hwnt wrth
gyflwyno rhodd ymadael i flwyddyn 6 ac
wrth ateb eu cwestiynau a chael ei lun wedi
ei dynnu ar gyfer llyfr Cymry Cŵl yr ysgol.
Ym mis Hydref daeth Jamie Roberts,
Gleision Caerdydd a Chymru, i’r ysgol i
ddysgu sgiliau rygbi i blant blynyddoedd 5 a
6. Cawsant gyfle i holi cwestiynau diddorol
iawn i Jamie ynglŷn â’i yrfa rygbi a’i
ddiddordebau.

Er mwyn dathlu Wythnos Iach Cenedlaethol
cawsom Wythnos Cadw’n Iach yn ein hysgol
ddechrau Mis Tachwedd. Yn ogystal â
chynnal amrywiaeth o weithgareddau
dosbarth bu Heini (Cyw/S4C) gyda ni i
gynnal sesiynau ffitrwydd ac Alison Huw i
wneud ysgytlaethau iachus. Cafwyd
cyfleoedd i flasu ffrwythau gwahanol ac
ymweliadau i siopau lleol ac i goroni’r
wythnos cafodd y disgyblion frecwast iachus
o rawnfwyd, ffrwythau a sudd oren! Diolch o
galon i Waitrose, Y Barri am eu cyfraniad
hael ac i Miss Jones a holl athrawon yr ysgol
am drefnu’r gweithgareddau. Cewch weld
mwy o luniau ar ein gwefan newydd:
www.ysgoliolomorganwg.co.uk .

Y Bws Bwyd
Cafodd y plant sioc fawr un bore Llun pan
gyrhaeddon nhw’r ysgol – roedd bws
anferthol wedi ei barcio ar iard yr ysgol.
Roedd y tu fewn fel tardis Dr. Who – digon
o le a cheginau pwrpasol er mwyn addysgu’r
plant, rhieni a staff yr ysgol sut i baratoi
prydau bwyd iachus. Cafodd plant
blynyddoedd 3 a 4 gyfle i fynychu gwersi
coginio yn y bws. Dysgodd y plant sut i
wneud salad a ryseitiau fel cyw iâr
rhuddgoch, cwscws amryliw, salad
ffrwythau ffres, diod aeron a leim, myffins
ffrwythau, cebabs ffrwythau, salad pasta a
diod ffrwyth ciwi ac afal. Roedd pawb wrth
eu bodd yn enwedig gan eu bod yn gallu
mynd â’r bwydydd iachus roeddynt wedi eu
paratoi adre i ddangos i’w rhieni.

Mae Tymor yr Hydref wedi bod yn gyfnod
Plant Mewn Angen ac fe benderfynom eleni
gefnogi elusen NSPCC. Pleser oedd clywed
ein bod wedi codi dros £1,300 tuag at
NSPCC a £197 ar gyfer Plant Mewn Angen.

Ysgol Creigiau yn manteisio
ar gymorth cyfeillion
Mae cyfeillion yno ar eich cyfer – ac mae
Cyfeillion Ysgol Creigiau wedi dangos hynny
wrth dalu £8000 am Lwybr Heini newydd ar
faes chwarae’r ysgol.
Mewn ymateb i ymgyrch Her Iechyd
Cymru Llywodraeth y Cynulliad sy’n ceisio

Ysgol y Wern

Mae ‘Tellytales’ yn gyfres newydd sbon gan
BBC Cymru ar gyfer CBeebies, BBC 1 a’r
sianel HD. Mae’r rhaglenni yn dod â
chwedlau traddodiadol o gwmpas y byd yn
fyw mewn cyfres hudol o animeiddio a
gweithgareddau byw gyda phlant yng
nghalon y perfformiadau. Cafodd Ysgol y
Wern ei dewis i ganu nifer o’r caneuon trwy
gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg yn y gyfres.
Byddant i’w clywed ar draws Y Deyrnas
Unedig ac yn wir dros y Byd. Braf hefyd
fydd gweld un o gynddisgyblion yr ysgol,
Rebecca Hayes, yn actio yn y gyfres. Bydd y
darllediad cyntaf ym mis Mawrth 2009.
Enw’r gyfres yn y Gymraeg yw ‘Un Tro’.
darbwyllo pobl i fyw’n iachach, mae’r llwybr
newydd, sy’n cynnwys trawstiau, bariau
mwnci, wal ddringo a mwy yn ei le ar gae’r
ysgol ac mae yna hen fynd ar bethau’n barod.
Cafwyd £1000 ychwanegol oddi wrth fudiad
lleol gweithgar arall, sef Creigiau 23.
Mae pob dosbarth yn cael defnyddio’r
llwybr yn ystod gwersi o leiaf ddwywaith yr
wythnos, yn ogystal ag amseroedd chwarae.

Siopwch yn Gymraeg ym Mhenarth!
Mae yna sgwâr arbennig ar bwys yr orsaf yn Penarth.
Yma, gallwch archebu brechdan yn Gymraeg gyda’r
cynhwysion i gyd o Gymru. Gallwch logi neu brynu telyn,
dewis esgidiau newydd neu brynu anrhegion gwych o’r
siop gemwaith.
Dewch draw – mae’r siopau ar agor 6 diwrnod yr wythnos.

Ymlaciwch yn Foxy’s Deli a Caffi gyda chawl neu
lasied o win Cymreig cyn mentro draw at Pencerdd
am bopeth yn ymwneud â cherddoriaeth (o lyfrau
piano i dannau ffidil neu’r delyn orau a glywsoch).
Piciwch i Ogam Igam am ddewis eang o esgidiau
a bŵts cyfandirol  steiliau gaeaf hyfryd i blant ac i
ferched, gyda gwasanaeth ffitio proffesiynol.
Peidiwch â gadael heb ymweld â Sirenic Silver ble
mae casgliad ardderchog o emwaith modern 
anrhegion Nadolig delfrydol!
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YSGOL GYFUN BRO
MORGANNWG
Pencampwr Ewrop
Disgybl o flwyddyn 12,
Lana Evans yw Pencampwr
Ewropeaidd cyntaf yr ysgol.
Yn gynharach yn y tymor
aeth i’r Iseldiroedd fel rhan
o sgwad Prydain Fawr i
gystadlu mewn nifer o
gystadlaethau yn y pwll nofio ac yn y
môr. Llwyddodd i ennill y ras “surfswim” a
hi bellach yw Pencampwriag Ewrop dan 19.
Ysgolion Bro
Croeso i Leonie Horton sy’n Rheolwr Dysgu
Cymunedol Cyfrwng Cymraeg ym Mro
Morgannwg. Mae Leonie wedi ei chyflogi fel
rhan o raglen ‘Ysgolion Bro’ Cynulliad
Cenedlaethol Cymru, ac mae’n gweithio
gydag ysgolion cynradd Cymraeg y Fro yn
ogystal ag Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Un
o’r digwyddiadau mawr cyntaf i Leonie ei
drefnu yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg oedd
trefnu ymweliad gan Bandit ac C2 fel rhan
o’u taith genedlaethol ac mae hi ar hyn o bryd
yn trefnu clybiau ieuenctid ar draws y Fro.
Cyfnewid â’r Almaen
Mae’n cyswllt â’r Leininger Gymnasium yn
mynd o nerth i nerth. Ymwelodd y criw o’r
Almaen â disgyblion blwyddyn 9 ym mis
Medi ac fe fydd disgyblion Bro Morgannwg
yn dychwelyd ym Mehefin 2009. Mae’r
disgyblion wrth eu bodd yn cyfrannu at y
blog a luniwyd gan Miss Ceri Anwen James
o’r adran ieithoedd tramor modern. Mae mwy
o fanylion a lluniau o’r gweithgaredau i’w
gweld ar blog
http://ygbmalmaen.blogspot.com
Cyswllt â Chanada
Mae cysylltiad cryf yn datblygu rhwng yr
ysgol a thimau teithiol o Ganada. Ym mis
Hydref bu disgbylion blynyddoedd 11, 12 a
13 ar daith i Vancouver a Seattle i chwarae
rygbi a hoci, ac i gynnal cyngherddau. Bu’r
criw wrthi’n codi arian yn ddiwyd ac yn
ystod un penwythnos llwyddwyd trwy
gyfrwng ocsiwn addewidion a rhwyfo
noddedig yng Nghanolfan y Capitol yng
Nghaerdydd i godi dros £10,000.
Prif Swyddogion
Llongyfarchiadau i Vicki Mallet Williams a
Huw Morris ar gael eu hethol yn brif
swyddogion. Y dirprwyon yw Arianwen
Denham a Jamie Davies.

5

www.mentercaerdydd.org
029 20 56 56 58
Mae Menter Caerdydd wedi bod ar flaen y
gad o ran darparu gweithgareddau,
digwyddiadau a rhaglenni Cymraeg eu hiaith
yng Nghaerdydd ers ei sefydlu gan
wirfoddolwyr 10 mlynedd yn ôl. Mae’r rhain
yn cynnwys y ffônlyfr Cymraeg, y
cylchlythyr cymdeithasol ‘@chlysur’, Gŵyl
Tafwyl a dros 14 o glybiau cymdeithasol.
Mae’r fenter hefyd yn darparu’r unig
gl ybi au gofal plant a chl ybi au
gweithgareddau cyfrwng Cymraeg yng
Nghaerdydd yn ystod tymor yr ysgol ac yn
ystod y gwyliau. Bob wythnos mae mwy na
420 o blant yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau chwaraeon, celf a
diwylliannol drwy gyfrwng y Gymraeg, ac
mae hynny’n cynyddu i dros 600 o blant yr
wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol.

Llywydd yr Urdd
Llongyfarchiadau i Sara Gwilym Tomos ar ei
phenodi yn llywydd yr Urdd am y flwyddyn
nesaf. Mae hi'n dysgu yn Ysgol Gymraeg
Gwaunynant yn Y Barri. Aeth i Ysgol
Gynradd Melin Gruffudd ac Ysgol Gyfun
Glantaf cyn ennill gradd Gymraeg ym
Mhrifysgol Aberystwyth.

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

Dymuna Mrs Avril Jones, Elin a Sioned,
ddiolch i bawb am yr holl negeseuon o
gydymdeimlad a'r cyfraniadau hael a
derbyniwyd yn dilyn marwolaeth sydyn ei
gŵr Llew ym mis Mehefin eleni.
Trosglwyddwyd £2000 o bunoedd at achos
Ymchwil i Glefyd y Galon yng

Nghaerdydd.

Penri Williams, cadeirydd presennol gyda
chyngadeiryddion y Fenter, John Rowlands,
Gwen Awbrey a Richard Lewis yn dathlu
dengmlwyddiant y Fenter yn y Senedd.
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CYMRODORION
CAERDYDDD

YSGOL
PLASMAWR
PLASMAWR AR GRWYDR
Ym mis Medi, cafodd ein hathrawes arlwyo,
Elin Boyle, gyfle unigryw i dreulio wythnos
yn Lesotho yn Ysgol Uwchradd Moshoeshoe
II. Fel rhan o gynllun Dolen Cymru, nod y
daith oedd datblygu partneriaeth a fydd yn ei
dro yn cynnig cyfle i ddisgyblion ennyn
dealltwriaeth a diddordeb yn niwylliannau a
gwerthoedd y wlad. Dyma beth o’i hanes.
‘Mae dros 800 o ddigyblion yn mynychu’r
ysgol, llawer ohonynt yn blant amddifad a
gollodd eu rhieni i glefyd AIDS. Roedd un
disgybl 13 oed a oedd wedi colli ei ddau riant
yn gyfrifol am fagu ei frawd a’i chwaer iau.
Byddai’n codi am 4 o’r gloch bob bore er
mwyn ffermio’r tir a gofalu am ei dwy
fuwch, cyn dechrau ar ei daith hir ar droed i’r
ysgol. Roedd yn ei chyfri’n fraint i gael
mynychu’r ysgol ac yn ei weld fel modd o
sicrhau cynhaliaeth i’w deulu yn y dyfodol.
Oherwydd fod rhaid talu am addysg
uwchradd yn Lesotho, nid oes canran uchel o
blant yn ei dderbyn. Tra yno, roeddwn yn
lletya gydag un o athrawon yr ysgol, Me
Mathato Koeete, 62 oed, a’i ŵyr 14 oed,
Lucky. Cefais brofiad anhygoel o fyw bywyd
y Basotho.’
Mae llys Elfed wedi mabwysiadu’r achos
hwn fel elusen llys, ac yn prysur weithio at y
targed ariannol a osodwyd ganddynt.

Paris
Treuliodd disgyblion Ffasiwn a Chelf
b ed war
di w r n od hu d ol us
ym
Mharis….crwydro coridorau’r Louvre a
chael cip ar y Mona Lisa enwog, darganfod
crefft yr argraffiadwyr yn y Musee D’orsay,
ymbalfalu â syniadau heriol celf gyfoes yn y
Pompidou, dringo’r tŵr Eiffel, darganfod
Montmartre a’r Moulin Rouge, ymlacio ym
Mharc Asterix, heb anghofio’r cyfle
anhygoel i fynd y tu ôl i ddrysau caëdig
casgliad couture Yves Saint Laurent .
Gweler y criw hapus y tu allan i Amgueddfa
Yves Saint Laurent.
UDA  Ianto Phillips
Fis diwethaf, aeth criw o’n disbyblion ar
daith Hanes i’r Unol Daleithiau. Yn gyntaf
fe aethom i Washington ac ymweld â’r Tŷ
Gwyn, y Senedd a Mynwent Arlington. Braf
oedd bod yng nghanol cynnwrf yr
etholiadau. Yna aethom i Efrog Newydd lle
ymwelon ni ag Ynys Ellis, Time Square, yr
Empire State Building a Central Park. Fe

Elin Boyle a disgyblion B3 Ysgol
Uwchradd Moshoeshoe II, Lesotho
gawsom lawer o hwyl yn crwydo’r ddwy
ddinas enwog, gan flasu’r bwydydd cyflym a
phrofi diwylliant y wlad hynod hon. Roedd
yn daith wych a fydd yn aros yn y cof am
byth.
Llwyddiannau arbennig
Mae nifer o ddisgyblion y chweched wedi
cael llwyddiannau cenedlaethol a
rhyngwladol arbennig iawn: Zak Lee Green
sydd â gobaith gwirioneddol ym
mhencampwriaethau rhwyfo’r byd. Bydd
rhaglen amdano yn cael ei darlledu ar S4C ar
29 Rhagfyr; Carly Latcham a gipiodd y wobr
efydd ym mhencampwriaeth cartio Prydain;
Sioned Scott sy’n drydydd drwy Gymru (o
dan 19) mewn sboncen a hefyd yn aelod o
dîm perfformiad elite Cymru; Natasha Paton
a gafodd wobr efydd yn y pencampwriaethau
karate rhyngwladol yng Gwlad Belg; Owain
Dolan Grey, aelod o dîm hoci Cymru a
chanddo obaith da o gyrraedd tîm Prydain yn
y ddwy flynedd nesaf.
Canwr Ifanc Plasmawr
Am y tro cyntaf eleni sefydlwyd
cystadleuaeth Canwr Ifanc Plasmawr. Dan
ddylanwad rhaglenni tebyg i’r XFactor o
bosib, ymatebodd y disgyblion yn wych.
Wedi’r clyweliadau, cynhaliwyd noson wych
i benderfynu pwy fyddai’n cipio teitl
anrhydeddus Canwr Ifanc Plasmawr. Y
beirniad ar y noson oedd Mr Phillip Lloyd
Evans (WNO, CBCDC), a dyma’i
ddyfarniadau:
Enillydd Cyfnod Allweddol 3: Josh Morgan;
Enillydd Cyfnod Allweddol 4: Osian Hughes;
Enillydd Cyfnod Allweddol 5 ac enillydd y
Rhuban Glas: Caitlin McKee;
Canmoliaeth uchel a gwobr arbennig i Eve
Hadley Gardener.
BORE COFFI MACMILLAN
Cododd dosbarth Arlwyo Blwyddyn 10 £129
drwy cynnal bore coffi MacMillan . Yn y
llun: Rhai o aelodau dosbarth Arlwyo
Blwyddyn 10  Matthew, Hannah, Angharad,
Thomas, Dafydd, Rhys a Seth.

Cynhaliwyd ail gyfarfod tymor 20089 ym
Minny Street ar nos Wener 7 Tachwedd, ar y
testun “Argyfwng Trysorau Llyfrgell”.
Cyfarfod pwysig oedd hwn, i drafod
argyfwng cyfoeth nodedig casgliadau
Llyfrgell Dinas Caerdydd, a’r ymgyrch
diweddar i’w diogelu rhag cael eu gwerthu
gan Gyngor Caerdydd.
Eglurwyd y sefyllfa gan dri arbenigwr a
chanddynt wybodaeth helaeth am lawer o
ddeunydd y casgliadau, a’r tri hefyd yn
bileri’r Cymrodorion: y Dr. E. Wyn James
(Uwchddarlithydd Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd), Dr. John Gwynfor Jones
(Athro Emeritus, Ysgol Hanes ac Archaeoleg,
Prifysgol Caerdydd), a Mr Brynmor Jones
(cyn Bennaeth Adran Astudiaethau Lleol
Llyfrgell Gyhoeddus Caerdydd). Mynegodd
y tri yn gryf y pryder mawr, nid yn unig am y
llyfrau Cymraeg, ond am y casgliadau cyfan,
cyfoethog, sy’n arbennig i Lyfrgell y
Brifddinas. Bu’r modd y penderfynwyd
ceisio’u gwerthu yn un o brif bryderon y
gwrthwynebiad.
Adeiladwyd y casgliadau mewn sawl
ffordd: anrhegion, rhoddion mewn ewyllys,
neu lyfrau wedi eu prynu â thanysgrifiadau
cyhoeddus. Mae’n debygol felly nad oes gan
y Cyngor unrhyw hawl i werthu nifer o’r
llyfrau a glustnodwyd ganddynt ar gyfer
ocsiwn cwmni arwerthwyr Bonham.
Mae’n amlwg ymhlith llyfrwerthwyr a
gwerthwyr hen lyfrau fod gostyngiad yn
safon Llyfrgell Caerdydd wedi digwydd yn
dawel bach dros y chwarter canrif
diwethaf. Eisoes trosglwyddwyd rhai o’r
casgliadau llai pwysig i lyfrgelloedd
eraill. Syrthiodd llawer o eitemau i ddwylo
llyfrwerthwyr. Ond fe ddisgwylir bod y
mwyafrif o’r casgliadau pwysig yn dal i fod
rywle yng nghrombil Llyfrgell Gyhoeddus
Caerdydd.
Mae’r cyfan yn codi cwestiwn pwysig a
sylfaenol: a oes gan y rhai sy’n penderfynu
dyfodol y casgliadau ddigon o gydymdeimlad
tuag at hen lyfrau ynghyd â digon o
wybodaeth am y diwylliant printiedig? Mae
gofyn i bawb sy’n coleddu gwerthoedd dysg
a llên fod yn wyliadwrus yn y misoedd i
ddod.
Gwyn Briwnant Jones

Angen "nanny" neu
"childminder" Cymraeg
i warchod tair chwaer
oed 1, 3 a 5
llawn amser neu 3
diwrnod yr wythnos
ardal Penarth
Cysyllter â Catrin ar
02920 223968
neu 07850 859032
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YSGOL GYFUN
GLANTAF

Cinio
Carnhuanawc

BYD ISLAW’R BONT
Comisiynwyd Byd Islaw’r Bont i ddathlu
penblwydd Ysgol Glantaf yn 21ain oed yn
1999. Ysgrifenwyd y libretto gan Emyr
Edwards a’r gerddoriaeth gan Eirlys Gravelle,
hen lawiau ar greu golygfeydd byrlymus ac
alawon cofiadwy. Aeth llawer o ddŵr dan y
bont ers hynny ac fe benderfynwyd
ailymweld â’r byd fel rhan o ddathliadau
“Glantaf yn 30”. Fe’i perfformiwyd yn
neuadd yr ysgol dros bedair noson ym mis
Tachwedd.
Y byd dan sylw yw Trebute a Tiger Bay,
calon ddiwydiannol a masnachol Caerdydd
hyd at ganol y ganrif ddiwetha. Drwy sgets a
chân adroddwyd hanes twf y dociau a’r
gymdeithas liwgar a ddenwyd i fyw a
gweithio yn eu cysgod. Ond nid Caerdydd
1999 yw Caerdydd 2008. Cawsom Gynulliad
a deuawd i’w thrysori (yn nhraddodiad Jac a
Wil) rhwng Dafydd El a Rhodri. Cawsom
Ganolfan y Mileniwm. Trodd Tiger Bay yn
“Y Bae”. Ond erys lliw a bwrlwm yr hen fyd
yn y carnifal blynyddol a diweddglo cwbwl
hudolus oedd y portread o’r Mardi Gras.
Roedd answadd y cynhyrchiad ar ei hyd yn
wirioneddol broffesiynol. Defnyddiwyd
taflunydd yn effeithiol i greu delweddau o’r
ardal fel ag yr oedd ar furiau’r neuadd. Rhaid
canmol y band  disgyblion bob un  dan
gyfarwyddyd Delyth Medi Lloyd a Haydn
Morgans, am gyfeilio a chynnal y noson ar ei
hyd.
Dysgwyd am y “Byd Islaw’r Bont” wrth i
ddau lefarydd ein tywys o olygfa i olygfa.
Gwnaed hyn yn gampus gan Dewi Preece ac
Amy McGlinchy. Bydd lleisiau Ashley
Harding a Iona Hannagan Lewis yn atsain yn
hir yn y cof. Ond mae enwi un neu ddau allan
o gast o dros gant yn annheg. Gwnaeth pawb
eu gwaith yn raenus. Diau i ni weld geni
“sêr” newydd i ffurfafen talent Glantaf yn y
cynhyrchiad caboledig hwn.

Daeth criw teilwng ynghyd i Ginio
Carnhuanawc nos Wener, Tachwedd 14eg
yng Ngwesty’r Churchills. Mae’r cinio yn
cael ei gynnal yn flynyddol o gwmpas
dyddiad marw y Parch Thomas Price ar
Dachwedd 7fed, 1848.
Ein gŵr gwâdd eleni oedd y Dr. Eurwyn
William, Sain Ffagan. Fel y disgwylid, gan
un mor amryddawn yn ei faes, cawsom sgwrs
ddiddorol iawn ganddo am y cysylltiad
rhwng Côr y Cewri a’r Preseli ym Mhenfro.
Roedd wedi dod â darn o garreg gydag ef a
gloddiwyd yng Nghôr y Cewri ac a oedd yn
dystiolaeth
ddigamsyniol,
yn
ôl
Archeolegwyr, y cludwyd meini o’r Preseli i
Gôr y Cewri dros bedair mil o flynyddoedd
yn ôl. Mae’n dal yn ddirgelwch sut y
llwyddwyd i gludo 80 o’r meini y 200 milltir
i greu cylch canol Côr y Cewri. Mae grŵp
bychan o Gymry amlwg eisiau gweld y cerrig
yn dychwelyd i Benfro ond stori arall yw
honno! Diolchwyd yn gynnes i’r Dr. Eurwyn
William gan y Cadeirydd, Keith Bush.
Bydd Cymdeithas Carnhuanawc yn cynnal
Ysgol Undydd Geltaidd, ddydd Sadwrn,
Chwefror 28ain, 2009 yn Neuadd y Ddinas.
Am fanylion pellach, cysyllter ag Alan
Jobbins
(2062
3275)
neu
asjobbins@btinternet.com

Taith yr Adran Hanes i Washington 2008 
Rebecca Thomas (Blwyddyn 11)
Cawsom bum niwrnod i’w cofio yn
Washington DC, yn ymweld ag
amgueddfeydd a mannau enwog yn y
brifddinas i'n helpu gyda'n hastudiaeth o
hanes y wlad. A phwy all fynd i America heb
fanteisio ar y cyfle i siopa?
Cerddon ni draw i'r Tŷ Gwyn ar y noson
gyntaf a chawsom ein cipolwg gyntaf o'r
ddinas, yn fyw gydag ymgyrch yr etholiad.
Buon ni'n teithio gan milltir yr awr y bore
wedyn, yn ymweld â Capitol Hill a’r
amgueddfa Air and Space. Buom ym
mynwent Arlington yn gweld bedd y milwr
anhysbys a bedd JFK ac yna aethom i
ymweld â chofgolofnau Lincoln, Vietnam,
Korea a'r Ail Ryfel Byd. Safom lle
cyflwynodd Martin Luther King ei araith
enwog a cherddom o gwmpas cofgolofn
George Washington oedd i'w gweld o
bobman yn y ddinas! Buom yn amgueddfa'r
Holocost, profiad gwerthfawr a adawodd
bawb yn fud ar ôl darllen yr hanesion.

Fe wnaeth ein taith i Washington gynnig
pob math o brofiadau gwahanol i ni,
profiadau gwerthfawr wnawn ni ddim eu
hanghofio mewn brys, yn ogystal â blasu
bywyd a diwylliant America. Hoffwn ddiolch
i Mrs Thomas, hebddi ni fyddai'r daith wedi
bod yn bosib, ac i Mr Walpole, Mr Jones a
Mrs Davies am fod yn arweinyddion grŵp
gwych. Roeddem i gyd wedi blino'n lan ar ôl
cyrraedd gartref ond wedi cael amser
gwrioneddol wych yn yr UDA.
Cystadleuaeth ddadlau
Fore dydd Iau 18 Hydref dyma naw o
ddisgyblion blwyddyn 13 yn dringo i gefn
bws mini, pob un yn teimlo’n gyffrous ond
yn ansicr am beth oedd i ddod. Tîm dadlau
oedden ni ar ein ffordd i rownd derfynol
Prydain cystadleuaeth ddadlau Ewropeaidd
yn Durham. Roeddem eisoes wedi cystadlu
yn Abertawe yn erbyn ysgolion de Cymru ac
roedd ennill yn sioc i ni gyd. Braint felly
oedd cael cystadlu eto ac roedd y syniad o
fynd i Stockholm ar gyfer y rownd
ryngwladol yn un dymunol iawn.
Drannoeth rhannwyd pawb i dimoedd o
ddieithriaid ar gyfer bore o gemau. Yn y
prynhawn roedd disgwyl i ni ddylunio polisi
yn ein grŵp, a daeth hi’n amlwg pwy oedd y
goreuon o’r dadleuwyr. Aethom yn ôl at ein
timoedd gwreiddiol ar gyfer dadl
enghreifftiol cyn swper braf ac ychydig o
ymchwil yn barod ar gyfer y diwrnod nesaf.
Roedd pawb yn smart ar gyfer y diwrnod
newydd ac am ddiwrnod o ddadlau! Roedd y
testunau’n ddwys, yr areithiau’n aruthrol.
Sylweddolon ni bod llawer o waith i’w
wneud ar ein haraith ni. Ac roedd ein pwnc 
hybu diwylliant Ewropeaidd  yn hynod o
berthnasol i’r penwythnos.
Roedd pawb yn teimlo’n gyffrous y
diwrnod canlynol gan mai hwn oedd y cyfle
olaf i greu argraff ar y berniaid. Roedd y tîm
yn fwy hyderus y diwrnod hwnnw a gwnaed
areithiau arbennig gan Edmund Charles,
Megan Wallace ac Owen Jones i gau’r
gystadleuaeth yn gampus.
Yn anffodus, ni chawsom fynd i Stockholm
ond cawsom benwythnos bythgofiadwy ac
roedden ni’n falch iawn o’n hunain. Hoffem
ni ddiolch yn fawr i Mr Jones a Mrs
Osbourne am ein harwain ni a gofalu
amdanom dros y penwythnos.

CYNGOR CYMRU
AR ALCOHOL A
CHYFFURIAU
ERAILL

YN HYRWYDDO
‘DEWIS A BYW BYWYD
CYFRIFOL’
Mae’r Cyngor yn awyddus i gyflogi
ysgrifennydd/ysgrifenyddes i
weithio’n rhanamser (tri diwrnod yr
wythnos) gyda’r prif weithredwr
newydd, Wynford Ellis Owen.
Bydd gofyn i’r ymgeisydd
llwyddiannus feddu ar sgiliau
ysgrifenyddol rhagorol; bod yn
hyddysg ynghylch cyfrifiaduron; a
gallu defnyddio meddalwedd cadw
cyfrifon Sage.
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn
hanfodol i’r swydd. Cyflog i’w
drafod.
Os am fwy o fanylion cysylltwch â’r
swyddfa yn 58 Ffordd Richmond,
Caerdydd, CF24 3AT; neu drwy e
bost: info@cyngorcymru.org.uk; neu
drwy alwad ffôn: 029 20493895.
Y dyddiad cau ar gyfer y swydd
hon fydd 10fed o Ionawr, 2009.
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Newyddion o’r Eglwysi

Eglwys Minny Street

Salem Treganna

Ebeneser, Heol Siarl

Cydymdeimlo
Collasom aelod ffyddlon yn Ieuan Jones
(Caerffili). Cofiwn yn ddiolchgar am ei
gyfraniad arbennig fel un o’n horganyddion a
chydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
Heulwen, Rhian, Kevin, Elis, Mali, Huw a
Meinir, ynghyd â Mrs Nans Jones ym
Mangor.

Bedydd
Bedyddiwyd Efan, mab Catrin a Harvey, a
brawd bach Mari yn ystod mis Tachwedd.
Llongyfarchiadau mawr i chi fel teulu a phob
dymuniad da i'r dyfodol.

Diwrnod i’r Brenin
Ddydd Sadwrn 4 Hydref cynhaliwyd gŵyl o
ddathlu ar faes sioe Llanelwedd. Daeth nifer
o eglwysi Annibynnol ynghyd i addoli a
mwynhau diwrnod o weithgareddau ar gyfer
pob oedran. Pwy feddyliai fod dros 750 wedi
teithio o bedwar cwr o Gymru a thu hwnt i
gydaddoli a mwynhau a llond bws o aelodau
a phlant Ebeneser yn eu plith? Yn wir fe
gafwyd ‘Diwrnod i’r Brenin’.
Genedigaeth
Ganwyd mab i Rhodri a Lucy Lewis yng
Ngenefa ar 19eg Hydref, sef Owen Prys. Mae
mamgu a tadcu, Gethin a Gill, wedi
gwirioni’n lân. Llongyfarchiadau i’r teulu a
phob bendith iddynt i’r dyfodol.
Operation Christmas Child
Unwaith eto eleni braint oedd cael cefnogi
elusen ‘Operation Christmas Child’. Cludwyd
bron i 40 bocs o anrhegion ac maent bellach
ar eu ffordd at rai o blant tlotaf ein byd.
Apêl De Affrica HIV/AIDS.
Diolch i bawb gefnogodd noson
gymdeithasol yng nghartref Liz Decaro a’i
theulu i godi arian ar gyfer yr elusen.
Llwyddwyd i godi £330. Codwyd £40 gan yr
ieuenctid mewn noson gwylio ffilm. Diolch
iddynt am eu hymdrechion ac i Ffion O’Brien
am drefnu.
Sul Arbennig.
Mewn gwasanaeth arbennig iawn ar fore Sul,
23ain Tachwedd urddwyd pum aelod newydd
i’r ddiaconiaeth. Croeso mawr a thwymgalon
i’r ddiaconiaeth i Petra Bennett, Helen
Thomas, Gill Lewis, Gwenda Lewis a Dr
Iwan Morris.
Gyda’r nos daeth bachgen ifanc o’r enw
Hefin Jones atom o Langennech i sôn am ei
brofiadau yn byw ac efengylu ymhlith
Mwslemiaid Cairo yn yr Aifft. Soniodd am
brofiadau y gall llawer ohonom ond eu
dychmygu. Fe’n syfrdanwyd gan ei ffydd a’i
ddewrder. Ei obaith i’w dilyn cwrs dysgu a
dychwelyd nôl yno i weithio fel athro. Pob
dymuniad da a bendith iddo.

Sul yr Amgylchedd
Ieuenctid Minny Street fu’n ein harwain fore
Sul, Tachwedd 16eg wrth iddynt gyflwyno
oedfa arbennig yn canolbwyntio ar yr
amgylchedd a’n cyfrifoldebau ninnau fel
stiwardiaid y Cread. I gydfynd â’r oedfa, ac
fel rhan o’n hymrwymiad fel Eglwys i dalu
sylw arbennig i’r amgylchedd ar ddau Sul y
flwyddyn, anogwyd pawb i ystyried eu dull
trafnidiaeth i’r capel ar y Sul yma. Bu rhai’n
cerdded, rhai’n seiclo, nifer yn rhannu ceir ac
o leiaf un wedi dod ar sgwter!
Y Gymdeithas
Mae’r Gymdeithas yn parhau i sicrhau
cyfarfodydd amrywiol a safonol ar ein cyfer.
Ddechrau mis Tachwedd cawsom gyfle i
groesawu Sara Hughes atom i roi hanes
symud Eglwys Llandeilo Talybont i’r
Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan, Yna
noson arbennig dan arweiniad Rhiannon
Evans: gwydraid o “bwnsh” yn ein cynhesu
ar gyfer rhaglen amrywiol ar lafar ac ar gân
yn cael eu cyflwyno’n ddeheuig gan nifer o’n
haelodau.
Mwynhau paned
Yn ystod y mis diwethaf cawsom fwynhau
noson a bore coffi yng nghartref Andrew a
Dianne Bartholomew gyda chyfle i wneud
ein siopa Nadolig; `roedd amrywiaeth o
nwyddau Traidcraft ar gael i’w prynu. Buom
hefyd yn gwneud ein rhan ym More Coffi
Chwiorydd Eglwysi Cymraeg Caerdydd er
budd Cymorth Cristnogol yn Festri Ebeneser
fore Sadwrn, Tachwedd 22ain.
Cylch Darllen a Thrafod
Yn dilyn trafod cyfrol Mererid Hopwood, “O
Ran” ym mis Medi, bu’r cylch yn trafod
gwaith Manon Rhys, “Rara Avis” ym mis
Tachwedd.

CROESI'R BONT GYMRAEG
Apêl gan Gwenllian Willis
Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd
a Bro Morgannwg yn edrych am
wirfoddolwyr sy'n Gymry Cymraeg i ddod i
ymweld â dosbarthiadau er mwyn siarad â
dysgwyr. Dim ond yn yr ystafell ddosbarth
mae nifer ohonyn nhw'n siarad Cymraeg ac
felly byddai o fudd mawr i'r dysgwyr pe bai
Cymry Cymraeg yn dod i ymweld â nhw.
Mae'r profiad hwn mor werthfawr iddynt
achos bob tro maen nhw'n cael sgwrs yn y
Gymraeg mae eu hyder nhw'n gwella.
Yr hyn ‘dyn ni'n gofyn yw i chi ymweld â
dosbarth am 10 munud. Does dim angen

unrhyw baratoi o flaen llaw chwaith. Dim
ond ateb cwestiynau syml megis ‘Ble ‘dych
chi'n byw?’ Ac wrth gwrs bydd tiwtor yna i
lywio'r dosbarth. Mae dros 2,180 o ddysgwyr
yng Nghaerdydd ac mae eu cyfraniad nhw'n
bwysig i ddyfodol yr iaith felly byddwn yn
ddiolchgar iawn pe baech chi'r Cymry
Cymraeg yn gallu cyfrannu tipyn tuag at
helpu'r dysgwyr i groesi'r bont Gymraeg.
Os oes diddordeb gyda chi mewn helpu
dysgwyr Caerdydd a Bro Morgannwg
cysylltwch â Gwenllian Willis ar
willisg1@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch 029
20 876 451.

Ordeinio Blaenoriaid
Pleser yw nodi bod y pump o flaenoriaid
newydd wedi eu hordeinio yn ystod y mis,
Ion Thomas, Cath Thomas, Catrin Wynne,
Hywel Owen a Hefin Griffiths.
Cis
Cafwyd noson hyfryd o flasu gwin gan
Gyfeillion Iau Salem, o dan arweiniad Haf
Tudno a Geraint Cynan.
Lansio ein Gwefan!
Mae Gwefan Salem wedi ei lansio’n
swyddogol! Cawsom wasanaeth arbennig yn
ystod y mis yn nodi'r datblygiad diweddaraf
h wn, fe ll y e wch i s yr ffi o ar
www.capelsalem.org. Ewch i weld ein
calendr o ddigwyddiadau, eich lluniau ac ati.
Taith siopa i Cheltenham
Llwyddiant mawr fu'r daith i Cheltenham ar y
15fed o Dachwedd. Codwyd swm teilwng
iawn tuag at gronfa estyniad Salem.
Gwasanaethau'r Nadolig
Dewch i Salem dros yr ŵyl i ddathlu'r
Nadolig: Sul 14 Rhagfyr  Gwasanaeth yr
ysgol Sul am 10.30 a Gwasanaeth y Goleuni
am 6.30
Noswyl Nadolig  Cymun a charolau am
11.30
Bore Nadolig  Gwasanaeth anffurfiol o dan
ofal Evan ein gweinidog am 9.30
Croeso cynnes i bawb!

Y Cwrs Alpha
Wedi cwblhau cwrs llwyddiannus dros yr
Hydref, mae Alpha Cymraeg Caerdydd am
ailddechrau ym mis Ionawr 2009.
Mae'r cwrs Alpha tu hwnt o boblogaidd,
gyda 35000 o gyrsiau yn cael eu rhedeg
ledled y byd ac mae’n gyfle gwych dros 10
wythnos i drafod agweddau o'r ffydd
Gristnogol.
Dechreuir pob noson gyda swper pryd y
ceir cyfle i sgwrsio a dod i adnabod aelodau'r
grŵp. Wedyn gwylir fideo sy'n trafod
pynciau fel  Pwy yw Iesu?, Pam ddylwn i
weddio a darllen y Beibl? , Ydi Duw yn
iachau heddiw? Dros goffi a bisgedi ceir 45
munud o drafodaeth a chyfle i ofyn
cwestiynau a rhannu barn ar destun y noson.
Mae'r cwrs yn annibynnol o unrhyw gapel
yn y ddinas ac yn boblogaidd gyda phob
oedran, enwad a chredo.
Fe fydd Sian ac Andrew yn rhedeg y cwrs 
yn rhad ac am ddim  o'u cartref yn y
Mynydd Bychan gan ddechrau canol Ionawr.
Er mwyn gweld os taw hwn yw'r cwrs i chi,
mae cyfle i fynychu'r swper rhagarweiniol
cyn gwneud gwneud penderfyniad.
Am ragor o fanylion, ffoniwch 20757786
neu ebostiwch Sianl28@aol.com
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Capel y Crwys

Tabernacl, Caerdydd

Eglwys Dewi Sant

Genedigaeth.
Ganwyd ar Dachwedd 7fed, Elian Rhys Diaz,
mab i Angharad a Ricardo ac ŵyr i Non a
Garwyn Davies, Penarth.

Cydymdeimlo
Gyda thristwch mawr y daeth y newydd am
farwolaeth Mrs Molly Griffiths, Caerfyrddin,
mam Helen Jones a mamgu Eleri, Angharad
ac Iwan. Cydymdeimlwn gyda’i phriod Alun
a gyda’r teulu i gyd.

Cyngerdd gan Cytgan
Tri aelod o'r côrsiambr adnabyddus yma, sef
Catrin a Ceri Mears, a'r ddwy ohonynt yn
aelodau o'r eglwys, ynghyd â David Leggett,
(ein horganydd a'n côr feistr), a fu'n gyfrifol
am drefnu'r noson er budd Cronfa'r To yr
eglwys.
Oherwydd llwyddiannau niferus y côr a'i
berfformiadau ar y cyfryngau ac mewn
cyngherddau ledled Cymru a Lloegr, doedd
fawr o angen ei gyflwyno i'r gynulleidfa a
ddaeth ynghyd i'r eglwys ar nos Sadwrn, 1af
Tachwedd. Dyma gôr sy'n cynnwys rhai o
gantorion ifainc gorau Cymru gyda doniau
arbennig o hyblyg. Cawsom ein cyfareddu
gan raglen o ddatganiadau hynod o amrywiol
ac atyniadol, gan gynnwys canu tawel,
defosiynol o ddarnau eglwysig, cyflwyniadau
bywiog o drefniadau o rai o'n caneuon gwerin
a chanu afieithus braf wrth i'r côr ymollwng i
ganu cadwyn o ganeuon o'r sioe 'Guys and
Dolls'. Yn ogystal â'r canu corawl caboledig,
afraid ychwanegu bod y doniau a amlygwyd
yn yr unawdau, deuawdau a'r pedwarawdau
yr un mor ddisglair. Cafwyd gwledd
gerddorol arbennig iawn a mawr yw ein
diolch ni, fel eglwys, i'r bobl ifainc yma.

Y Gorlan
Ein cyn weinidog, Y Parchedig Cynwil
Williams fu gyda ni ar 29ain Hydref yn sôn
am ei gyfaill y diweddar Barchedig Eirian
Davies. Roedd ei bortread yn llawn hiwmor
ac yn ddifyr. Bythefnos yn ddiweddarach
Bob Roberts fu’n rhoi sgwrs am gyfnod ei
fachgendod a’i lencyndod yn Nefyn. Fel y
gellid disgwyl roedd atgofion Bob yn llawn o
gyfeiriadaeth at bysgota a’r tymor ymwelwyr.
Y Gymdeithas
Cafwyd cyfarfod hwyliog o’r Gymdeithas
nos Wener, Hydref 31ain, gyda ‘Pawb a’i
Farn’. Derbyniwyd cwestiynau amrywiol a
chafwyd atebion diddorol ac addysgiadol gan
aelodau’r panel, Yr Athro Glyn O. Phillips,
John Rowlands, Parch Catrin Roberts a Mari
Fflur Williams.
Gwasanaeth Bedydd a Chofio
Bore Sul Tachwedd 16eg bedyddiwyd
Rhodri, mab i Nia a Steve Blackwell ac ŵyr i
Lis a Brian Wales. Pob dymuniad da i’r teulu.
Roedd hwn hefyd yn wasanaeth i gofio am
waith a bywyd y Dr. Martin Luther King ac
yn berthnasol iawn i’r cyfnod yma gan fod
Arlywydd croenddu cyntaf yr Unol
Daleithiau newydd ei ethol. Cyfoethogwyd y
gwasanaeth gan gyfraniadau llafar oddi
wrth ieuenctid yr eglwys yn ogystal â’r
anerchiad cofiadwy hwnnw yn Washington
D.C. pryd y rhoddwyd i’r byd ‘I Have a
Dream’. Cyfeiriwyd hefyd at y bechgyn a
gollwyd mewn rhyfeloedd ar draws y byd.
Cylch Cymorth
Yn ystod y flwyddyn gyfredol bu’r cylch hwn
yn weithgar iawn yn cefnogi nifer o
elusennau ac yn eu plith mae
Latch,
Cyfeillion Felindre, Canolfan y Deillion
Caerdydd a’r Gymdeithas er lles y rhai sy’n
dioddef o Parkinsons. Rhannwyd rhyngddynt
y swm anrhydeddus o £1200.
Y Grŵp Merched
Nos Lun Hydref 13eg Rhiannon Gregory
oedd y wraig wadd ac fe gyflwynodd noson
dan y teitl gogleisiol ‘Y Dynion yn fy
Mywyd’. Cyfeirio at ddau ddyn a wnaeth, yn
gyntaf Laurie Lee, awdur llyfrau fel ‘Cider
With Rosie’ a ‘A Moment of War’. Cyfarfu
â’r awdur hwn tra’n athrawes mewn ysgol
yng Nghaerloyw. Y dyn arall oedd hen dadcu
iddi o ardal Cwm Twrch Uchaf, saer coed
wrth ei alwedigaeth ond a wnaeth gymwynas
fawr â’i deulu trwy gadw dyddiadur manwl.
Nos Lun Tachwedd y 10fed y gŵr gwadd
oedd y canwr opera Gareth Rhys Davies ac fe
gafwyd ganddo ar ddechrau’r noson
ddatganiad operatig o ‘Gân yr Arad Goch’.
Cafwyd amlinelliad o’i yrfa ers iddo adael ei
fro enedigol yn ardal Llanrwst hyd at y
cyfnod diweddar gyda Chwmni Opera
Cenedlaethol yr Alban. Dwy noson gofiadwy.

Cofio George Edwards.
Bu farw’r gŵr annwyl hwn yn dawel yn
Ysbyty Llandochau ganol mis Hydref.
Roedd yn beldroediwr rhyngwladol tan
gamp, yn chwarae i dimoedd Birmingham a
Chaerdydd yn ei ddydd. Bu yntau a’i briod
yn gyfeillion mynwesol i Margaret a
Raymond Williams am flynyddoedd maith,
ac ystyriodd Rhodri fel rhan o’i deulu
estynedig.
Athletwr o fri
Daeth manylion am lwyddiant Geran Hughes
i law; aeth i Ljubljana yn Slovenia er mwyn
cystadlu ym Mhencampwriaethau Trac
Meistri i athletwyr dros 35 oed.
Cynrychiolodd Brydain Fawr yn y ras 3000m
dros y clwydi gan orffen yn 7ed mewn amser
o 10 munud, 58 eiliad.
Cymdeithas y Chwiorydd.
Dechreuwyd gweithgareddau Tachwedd
drwy ddathlu Dydd Gweddi Chwiorydd y
Byd. Yna daeth Calan McGreevy i
ddiddanu’r gymdeithas a’i thestun oedd
Gwireddu neu Ddadrithio. Dilynwyd hyn
gan gwis a drefnwyd gan Mair Owen – cyfle
i’r aelodau ddangos eu gwybodaeth ar bob
pwnc dan yr haul.
Cymdeithas Nos Fawrth.
Digwyddiad
cynta’r
Gymdeithas
fis
Tachwedd oedd ymweliad â Chanolfan y
Mileniwm i weld sioe Max Boyce – noson,
fel y byddech wedi’i ddisgwyl, oedd wedi
rhoi boddhad mawr i bawb aeth yno. Noson
hollol wahanol oedd yr arlwy ar yr 11eg o’r
mis – noson o ddysgu’r grefft o Ddawnsio
Ballroom. Roedd yn brofiad arbennig i’r rhai
a ddaeth i geisio meistrioli’r grefft a bydd
rhai efallai yn anelu at gystadlu yn Strictly
Come Dancing! Wythnos yn ddiweddarach
cafwyd noson wych yng nghwmni Martin
Rhisiart wrth iddo sôn am ei brofiadau pan
fu’n byw am gyfnod yn yr Eidal. Noson o
farddoniaeth yng ngofal “Y Glêr” ddaeth â
gweithgaeddau’r mis i ben.
Genedigaeth
Mae’n braf estyn ein llongyfarchiadau i
Gwyneth a Ron Thomas, ar achlysur
genedigaeth eu gorwyr cyntaf, Rhys Meiriog,
sef mab cyntaf Rhiannon a Huw Williams yn
Sir Fôn. Fe hefyd wrth gwrs fydd ŵyr cyntaf
Gaenor ac Adrian.

Llongyfarchiadau mawr i’r Parch a Mrs
Noel Evans, Yr Eglwys Newydd, ar ddathlu
eu Priodas Ddiemwnt ar Hydref y 27ain.
Priodwyd Mair a Noel yng Nghapel
Annibynnol Ebeneser, Llanelli ym mis
Hydref 1948.

Yr Adfent
Er gwaethaf y prysurdeb gwallgof a fydd o'n
hamgylch yn ystod yr wythnosau nesaf,
tymor o fyfyrdod tawel ac o gynnal rhai
gwasanaethau arbennig yw'r tymor eglwysig
hwn  a'r oll yn ein harwain tuag at Ŵyl y
Geni. Ar Sul cynta'r Adfent, byddwn yn
cynnal 'Gwasanaeth GolauCannwyll' o
garolau a darlleniadau'r Adfent, ac ar nos
Sadwrn, 6 Rhagfyr, edrychwn ymlaen at
groesawu Côr Caerfyrddin (o dan arweiniad
John S. Davies) i'r eglwys i gynnal Cyngerdd
yr Adfent.
Byddwn, eleni eto, yn cynnal gwasanaeth
carolau awr ginio (dwyieithog)  yn bennaf i
weithwyr y swyddfeydd sydd yng
nghyffiniau'r eglwys a thu hwnt  ond bydd
croeso i bawb am un o'r gloch ar 17 Rhagfyr.
Yn ôl ein harferiad, ar Sul ola'r Adfent,
cynhaliwn ein Gwasanaeth Naw Llith a
Charol ac ar Noswyl Nadolig gweinyddir
Offeren gyntaf y Nadolig am 11 p.m.

Cydymdeimlwn â theulu y diweddar Edgar
Davies, Rhiwbeina ond gynt o Gwmllynfell a
fu farw yn ysbyty Llandochau ar 20
Tachwedd. Bu’r angladd yn Amlosgfa’r
Ddraenen, Llanishen ar 1 Rhagfyr.

Bethel, Rhiwbeina
Cafwyd noson hynod o ddifyr yng nghwmni
wyth o ddisgyblion Ysgol Plasmawr a fu’n
datgan eu barn ynglŷn â byw mewn
cymdeithas amlffydd. Trefnwyd y cyfarfod
gan Gyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd ac
‘roedd nifer dda yn bresennol. Cymerwyd y
rhannau defosiynol gan Mr Michael Jones a
Mr Mathew Evans fu’n cadeirio’r panel.
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TO NEWYDD I GAPEL
BETHLEHEM,
GWAELOD Y GARTH
Testun llawenydd i aelodau a chyfeillion
capel Bethlehem, Gwaelod y Garth oedd
clywed yn ddiweddar fod Cronfa Dreftadaeth
y Loteri, a Cadw hefyd, wedi cefnogi eu cais
i ail doi y capel a’r festri. Bydd y Loteri yn
cyfrannu £53,400 a Cadw yn rhoi £25,576.
Cododd yr eglwys dros £15,000 ei hunan i
dalu’r gweddill.
Mae Bethlehem yn adeilad cofrestredig, a
godwyd yn 1872 yn arddull capeli
diymhongar y pentrefi i’r gogledd o
Gaerdydd. Cadwodd lawer iawn o’i
nodweddion syml gwreiddiol. Yn wahanol i
sawl capel arall lleol, fodd bynnag, os
blinodd ei do, ni flinodd ei ysbryd. Mae ei
aelodaeth yn ffynnu dan arweiniad y
Parchedig Ddr R Alun Evans, a cheir
cynulleidfa gref ar fore Sul a llu o
weithgareddau eraill drwy gydol y flwyddyn.
Gwneir yr ail doi yn y flwyddyn newydd.
Neil Smith a’i Gwmni o’r Bontfaen fydd yn
ymgymryd â’r gwaith, dan ofal Alwyn Jones,
Penseiri o Ffynnon Taf sy’n arbenigo ar
gadwraeth adeiladau hanesyddol.
Am fwy o wybodaeth am Eglwys
Bethlehem, ewch i’w gwefan: www.gwe
bethlehem.org

Côr Caerdydd yn Teithio
Dros benwythnos 24 Ionawr 2009 cynhelir
cyngerdd gan y côr yng Nghlwb Cymry
Llundain sydd wedi ei leoli ym mwrdeistref
Camden. Y mae teithio i Lundain wedi dod
yn arfer eithaf rheolaidd i’r côr sydd wedi
perfformio Offeren Heddwch Karl Jenkins yn
y Royal Festival Hall yn ogystal â Gwledd
Belshazzar yn Neuadd Albert. Maent hefyd
wedi perfformio Requiem Karl Jenkins
ynghyd â Chôr Serendipity yn Eglwys
Gadeiriol Guildford.
Bydd y côr yn perfformio am y tro cyntaf
ym Mharis ar 28 Chwefror pan fyddant yn
diddori Cymdeithas Cymry Paris fel rhan o
ddathliadau Gŵyl Ddewi y Gymdeithas. Mae
siaradwyr Cymraeg yn ogystal â Ffrancwyr
yn aelodau o’r Gymdeithas a sefydlwyd yn
1890, ac mae croeso i bawb sydd â diddordeb
yn y Gymraeg ym Mharis i fynychu eu
gweithgareddau.
Cynhelir y gyngerdd
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Atebion i: 22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbeina, Caerdydd. CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
31 Rhagfyr 2008.
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Ar Draws
5. Heb os bydd cant mewn talaith (4)
7. ‘Ni’m cleddir o’i ___, ___
___ ___’n y byd’. (W.E.) (3,1,4,2)
8. Llawer bron llesgau a llonni (8)
10. Byrbwyll yw dechrau enwi hogiau
urddasol dawnus (4)
11. ‘___ im siarad yn dy iaith
Boed dy ddelw ar fy ngwaith (HEL) (4)
13. Deryn teg yn hedfan i roi clod (8)
15. Lliw awyr braf Los Angeles yw hanner y
pwnc i lencyn (8)
16. ‘Gwn ei ddyfod, fis y mêl,
____’ i firi yn yr helyg.’ (E.W.) (4)
17. Brwdfrydedd 500 dresser (4)
18. Cael hawl i roi tun o rew i’m perthynas
(8)
21. ____ gan dlodi;  nid cerrig
Ond cariad yw’r meini (RWP) (10)
22. Dechrau’r nos mewn sach cynnyrch (4)
I Lawr
1. Hanner gwir all fod yn gamsyniad (4)
2. Dacw ni yn Lloegr yn cefnu ar y
Sbaeneg (4)
3. Mae sŵn dafad yn ninas Timotheus yn
bereidddra (8)
4. Cenhadu ar yn ail am fwyd i’r wiwer (4)
5. Ai disglair yw Nêr Gosen? (8)
ddiwrnod ar ôl i dîm rygbi Cymru deithio i
Baris i herio Ffrainc ym Mhencampwriaeth y
Chwe Gwlad felly mae croeso i bawb sydd
yn mynd i’r gêm fynd i’r gyngerdd hefyd.
Cyn hynny mae’r côr yn perfformio Offeren
Gabriel Fauré ddydd Sul 7 Rhagfyr am
8.00pm yn Eglwys Martin Sant, Heol Sant
Martin, Caerffili.
Mae croeso i aelodau newydd ymuno â’r
côr.
Cynhelir ymarferion yng Nghapel
Wesley, Nottingham Street oddi ar
Cowbridge Road East, Treganna bob nos
Fercher am 8.00pm. Am wybodaeth bellach
cysylltwch â’r arweinyddes, Gwawr Owen ar
gwawr.owen@btinternet.com neu ar 029
2069 1924.

Hysbysebwch yn

Cylchrediad eang yn
y ddinas a’r cylch
ac ar y we
www.dinesydd.com
Ffôn: 029 20565658
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6. Lledu y fainc i wneud lle i dorf (10)
9. ‘Mi ___ ___ ___ nerth y nef
Tua’r paradwysaidd dir’. (W.W) (2,6,2)
12. Dos, dioga wedi trefnu’r cerdd dant (8)
14. Colin yn y cwymp yn safio (2,6)
18. ‘___ ynom ddymuniadau,
Am drysorau meddwl Duw.’ (E.R.) (4)
19. Gwisg y meirw mewn amod gwael (4)
20 Ymryson yn rhoi diwedd ar siarad swta
ynad annymunol (4)
Atebion Croesair Rhif 88
Ar draws: 8 Arolygu. 9 Calan. 10 Argae. 11
Sinema. 12 Nos. 14 Cwympedig. 17
Dadansoddi. 19 Nwy. 20 Mwnciod. 22
Drama. 24 Gwingo. 25 Arlunio.
I Lawr: 1 Galarnad. 2 Llosg. 3 Bysedd cwn.
4 Lluesty. 5 Acen. 6 Fflam o dân. 7 Cnau. 13
Sidanaidd. 15 Priodoli. 16 Gwylanod. 18
Oedran. 20 Magl. 21 Ifor. 23 Anna.
Derbyniwyd 11 ymgais—10 ohonynt yn
gywir. Danfonir y tocyn llyfr i Dilys
Pritchard Jones, Abererch, Pwllheli.

Cylch Meithrin Yr
Eglwys Newydd
Swydd: Cynorthwydd Cylch
Meithrin
Rydym yn chwilio am berson
hynaws i ymuno â thîm gweithgar
mewn cylch hapus a chartrefol.
Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus
fod yn siradwr Cymraeg neu’n
ddysgwr Cymraeg brwdfrydig.
Oriau:
Dydd Iau a Gwener o 9.00yb –
12.30yp (7 awr yr wythnos)
Cymwysterau: Cymhwyster
cydnabyddedig addas ar Lefel 2/3
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Lisa Barrington ar 0789 6519583
Dyddiad Cau:
Dydd Gwener, 19 Rhagfyr 2008
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Calendr y Dinesydd
Mawrth, 9 Rhagfyr
Tabernacl, Yr Ais: Dathliad y Nadolig yng
nghwmni Côr Meibion Taf a Chôr Merched
Canna am 7.30pm. Elw’r noson tuag at
Operation Christmas Child a Chronfa Organ
y Tabernacl. Tocynnau £5.
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, 17 Rhagfyr
Gwasanaeth Carolau’r Cilgant (dwyieithog)
yn Eglwys Dewi Sant am 1.00pm. Darperir
lluniaeth ysgafn. Casgliad er budd Shelter
Cymru.
Iau, 18 Rhagfyr
Eglwys Tabernacle, Y Ganolfan Gymunedol,
Parc y Mynydd Bychan am 7.00pm. Noson o
Garolau Cymraeg. Darperir lluniaeth. Croeso
cynnes i bawb.
Sadwrn, 20 Rhagfyr
Cyngerdd gan Sinfonietta Ieuenctid
Caerdydd, Capel Y Tabernacl, Yr Ais, am
1.00p.m.(Cyn hynny cenir carolau yng
nghwrt y capel am 11.00)
Mercher, 24 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyfarfod
Noswyl Nadolig dan ofal Rhys a Gwenda
Morgan yng nghapel Bethel am 11.00pm.
Mercher, 24 Rhagfyr
Offeren gyntaf y Nadolig yn Eglwys Dewi
Sant am 11.00pm. gyda datganiadau gan Gôr
yr Eglwys.
Mercher, 24 Rhagfyr
Plygain i’w gynnal yng Nghapel Penrhiw,
Sain Ffagan – 11.30pm.
Llun, 5 Ionawr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd. Yng
Ngwesty Churchills am 7.30pm. Siaradwr:
John Pockett. Manylion pellach gan Alun
Reynolds (02920914554).
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.
Mercher, 14 Ionawr
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Trafodaeth ar y
celfyddydau yng nghwmni Carys Tudor
Williams. Yn 11 Heol Gordon, am 7.30pm.
Gwener, 16 Ionawr
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Proffwyd y
Winllan Wen: Golwg ar Fywyd Lewis
Valentine.’ Darlith gan Arwel Vittle, yn
Ystafell 0.31, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm. Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Sadwrn, 17 Ionawr
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,

Cylch Meithrin
a Ti a Fi, Radyr
Mae’r plant wedi bod yn brysur y tymor yma.
Maent wedi bod yn dysgu am y bobl o’u
hamgylch, yn enwedig pobl sydd yn eu helpu.
Ar ddiwedd hanner tymor fe gynhaliwyd
cyngerdd i’r rieni ac roedd y plant wedi bod
yn brysur yn gwneud pypedau ar gyfer y sioe.
Diolch i bawb a drefnodd ac a gefnogodd y
noson.
Cynhaliwyd noson gymdeithasol i’r mamau
er mwyn codi arian i’r cylch ym mis Hydref.
Roedd yn noson lwyddiannus iawn a hyfryd
oedd gweld cymaint o wynebau newydd yn y
cwmni. Diolch i’r pwyllgor am drefnu’r
noson ac i Enerchi, Radyr Beauty Lounge,
Café Latina, www.mamigreen.co.uk, Salon
Nia, a Headway am eu rhoddion i’r ocsiwn.
Mae’r Cylch Ti a Fi o dan arweiniad Anti
Jade wedi bod yn brysur hefyd. Mae’r
plantos bach yn cael hwyl a sbri bob bore
Gwener rhwng 9.15 a 10.45. Cynhaliwyd
Bore Coffi Mwya’r Byd ym mis Medi i godi
arian i Gymorth Cancr Macmillan.
Mae llawer o ymwelwyr yn dod i’r Cylch
ym
mis
Rhagfyr–
Rhian
o
www.mamigreen.co.uk
yn
arddangos
cewynnau clwt yn ogystal â chardiau Phoenix
a llyfrau Usborne. Dewch i ymuno yn yr
hwyl gyda’ch plantos ac i fanteisio ar y cyfle
i sgwrsio/dysgu Cymraeg bob bore Gwener.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar
02920842038.
rhwng 10.30 a 12.00. Swrs gan Amanda
Griffiths am ‘Etifeddiaeth’ (Gerallt Lloyd
Owen) am 11.00am. Croeso cynnes i bobl
nad ydynt yn aelodau o’r Eglwys.
Llun, 19 Ionawr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni John Bevan, Aberteifi, yng nghapel
Bethany am 7.30pm.
Llun, 19 Ionawr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Electroneg gyda moleciwlau.’ Sgwrs gan
Emyr Macdonald (Prifysgol Caerdydd). Yn
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm. Croeso
i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Gwener, 23 Ionawr
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Noson
Santes Dwynwen yng Nghlwb Golff Drysgol
Road, Radur. Cinio am 7.30pm. Gwraig
Wadd: Caryl Parry Jones. Llywydd: Robin
Jones. Tocynnau gan Brenda Jones.
Gwener, 23 Ionawr
Cylch Cadwgan. Gareth Miles yn siarad ar y
testun ‘Oes o Sgwennu’ yng Nghampws
Cymuned Gartholwg, Pentre’r Eglwys am
8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr Academi
Gymreig.
Sadwrn, 24 Ionawr
Noson Burns, dan nawdd Cymdeithas
Carnhuanawc, yn 64 St. Michael’s Road,
Llandaf, am 7.30pm. Tocynnau: £8.00.
Cysyllter â Catherine Jobbins (0292062
3275).
Llun, 2 Chwefror
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd. Yng
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DISGYBLION YSGOL YNG
NGHYMRU YN BANCIO AR
MONEYSENSE YN
GYMRAEG
Ym mis Tachwedd fe gyrhaeddodd
NatWest garreg filltir o ran MoneySense,
ei raglen addysg ariannol mewn ysgolion,
trwy lansio fersiwn Cymraeg o’r modiwl
‘Banciwch arno’. Bydd disgyblion yn
Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn cael
cyfle i weithio trwy’r rhaglen ryngweithiol
gyda staff NatWest a chyflwynydd
‘Sgorio’ Alun Williams.
Ers ei sefydlu bymtheng mlynedd yn ôl,
mae rhaglen MoneySense ar gyfer
Ysgolion gan NatWest wedi cyflwyno
gwersi ar reoli arian i dros 2 filiwn o
ddisgyblion ysgolion uwchradd, mewn
dros 1,500 o ysgolion. Nawr mae fersiwn
Cymraeg y rhaglen ryngweithiol ar lein
‘Banciwch arno’ wedi cael ei lansio. Fe’i
cyflwynwyd i gefnogi Ysgolion Cyfrwng
Cymraeg wrth iddynt gyflwyno addysg ym
maes cyllid personol.
Mae rhaglen ‘Banciwch arno’ yn
caniatáu i ddisgyblion weithio trwy
ymarferiadau rhyngweithiol i’w helpu i
ddeall mwy am waith y banciau, gan
gynnwys sut mae sieciau a slipiau talu i
mewn yn gweithio, a thasgau ymarferol fel
mantoli adroddiadau banc a defnyddio
peiriannau twll yn y wal.

Disgyblion Blwyddyn 8 yn Ysgol Gyfun
Gymraeg Glantaf gyda’r cyflwynydd Alun
Williams. O’r chwith: Sophie Beckett,
Macsen McKay, Anna Howells a Jack
Maclean.
Ngwesty Churchills am 7.30pm. Siaradwr:
Bet Davies. Manylion pellach gan Tony
Couch
(02920753625)
neu
ajcouch@yahoo.co.uk.
Mercher, 4 Chweror
Merched y Wawr, Cangen Bro Radur. Bore
Coffi.
Gwener, 6 Chwefror
Cymrodorion Caerdydd. ‘Breuddwyd y
Llyfrau Gleision: Twf Addysg Gymraeg.’
Sgwrs gan Dr Huw Thomas, yn festri Capel y
Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm. Croeso
cynnes i bawb.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ ( 0292062
8754; ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
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O’R MEYSYDD CHWARAEON
Rygbi Ieuenctid

Carfan dan 7 CRICC yn arddangos y cit newydd gyda`r
ddau hyfforddwr, Iolo Evans a Steve Tough.
CWPAN Y GLEISION
C.R.I.C.C. 26 Aberhonddu 15
Ar ôl clywed y glaw nos Sadwrn yr wythfed o Dachwedd a`r cesair yn
bwrw`r ffenestri dros nos, anodd credu fod tîm dan ddeuddeg
Aberhonddu wedi mentro i Gaerdydd i chwarae yn erbyn CRICC. Dim
ond un cae allan o dri oedd mewn cyflwr digon da i chwarae gêm
gwpan gyntaf y tymor ar ôl y fath dywydd.
Cafwyd gêm dda, agored, er gwaetha`r amgylchiadau. Dangosodd
Aberhonddu sut roedd cadw meddiant a chwarae fel tîm ond roedd
unigolion arbennig gan CRICC.
Dau oedd yn sefyll allan oedd Jessee LipetzRobic a Joshua Frost,
sy`n esbonio pam fod y ddau yma yng ngharfan dan ddeuddeg yr
Ardal. Doedd neb yn medru atal Josh y gwibiwr rhag sgorio tri chais.
Sgoriodd Jessee gais a`i drosi. Troswyd dau o`r ceisiau eraill gan Kurt
Jennings. Llongyfarchiadau i`r tîm a phob lwc yn y rownd nesaf.
CRYSAU NODDEDIG [ Dan 7 ] C.R.I.C.C.
Ar ôl llwyddo i gael nawdd i brynu crysau i`w gwisgo mewn gemau ar
gyfer pob oedran, sylwyd ein bod wedi anghofio`r tîm “Dan 7”. Gyda
help Steven Tough, tad Gruffydd, llwyddwyd i gael cwmni Leekes
[Pontyclun] i dalu am 20 o grysau. Mae CRICC yn ddiolchgar iawn
am haelioni LEEKES a gobeithio y bydd yr aelodau dan 7 yn cael
tymor llwyddiannus yn eu gwisgo.

Rygbi Prifysgol Caerdydd
 Tomos Morgan
Mae mis Tachwedd wedi bod yn un boddhaol iawn i dîm rygbi
Prifysgol Caerdydd sydd, dan hyfforddiant Martin Fowler, heb golli
gêm ers y ddwy gyntaf ar ddechrau’r tymor. Mae’r tîm nawr wedi
ennill pum gêm yn olynol, ac ar ôl curo ffefrynnau’r gynghrair, yr
Oxford Greyhounds, tîm a fydd yn cyfrannu chwaraewyr i dîm
prifysgol Rhydychen yn wythnos gyntaf Rhagfyr, mae Prifysgol
Caerdydd yn eistedd ar frig y gynghrair. Y gemau diwethaf a
chwaraeodd Caerdydd oedd yn erbyn dau dîm o’r un brifysgol yn
Llundain, Imperial  tîm y meddygon a thîm cyntaf y brifysgol honno.
Chwalodd Caerdydd feddygon Imperial yn Llundain o 20 i 3, a dylent
fod wedi ychwanegu llawer mwy at y sgôr terfynol.
Yr wythnos ganlynol dychwelodd tîm cyntaf Imperial i Gaerdydd.
Chwalodd Caerdydd eu gwrthwynebwyr unwaith eto o 43 pwynt i 8.
Buddugoliaeth dda arall i’r tîm, ond er eu bod wedi ennill pum gêm yn
olynol mae ganddynt le i wella o hyd oherwydd maent yn dibynnu’n
ormodol ar eu hamddiffyn ac yn sgorio llawer o bwyntiau trwy
wrthymosod a dim digon pan fydd y meddiant ganddyn nhw am
gyfnodau hir yn y gêm. Ar hyn o bryd nid yw hyn yn broblem, ond
gyda dwy gêm yn erbyn timoedd cryf ar y gorwel (gan gynnwys eu
gelynion mwyaf, Abertawe, oddi cartre) caiff yr amddiffyn sydd wedi
ildio’r nifer lleiaf o bwyntiau yn y gynghrair ei brofi’n galed yn yr
wythnosau rhwng nawr a’r Nadolig.
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Pêldroed
Y tywydd yn rhwystro Clwb Cymric
Bu’n fis rhwystredig iawn i ddau dîm Clwb Cymric wrth
i’r tywydd a safon y caeau orfodi bod rhan fwyaf y
gemau yn cael eu gohirio.
Un gêm sydd wedi bod yn yr uwch gynghrair, gêm gyfartal o dair gôl
yr un yn erbyn Creigiau.
Yn y gynghrair gyntaf curodd yr ail dîm Rovers Caerdydd o bedair
gôl i dair ar ôl bod ar ei hôl hi o dair gôl i un ar yr hanner. Gyda
Cosmos Caerdydd ar frig yr adran gyntaf, a’r ail dîm yn drydydd,
roedd y gêm nesaf yn frwydr bwysig os am sicrhau llwyddiant ar
ddiwedd y tymor. Sgoriodd y Cosmos ddwy gôl yn yr hanner cyntaf
ond chwaraeodd Cymric bêldroed taclus ar ddechrau’r ail hanner gyda
Steff Williams yn sgorio cic o’r smotyn yn dilyn cyfnod o bwyso. Yn
anffodus, fe ddeffrodd y gôl hon y gwrthwynebwyr a phrofodd eu
cryfder a’u ffitrwydd yn drech wrth iddynt sgorio tair gôl i wneud y
sgôr terfynol yn bump i un. Yn dilyn y canlyniad hwn mae’r ail dîm yn
bedwerydd yn y gynghrair gyntaf.
Eleni mae holl gemau cartref Clwb Cymric yn cael eu chwarae ym
Mharc Trelai nes i’r Cyngor orffen gwaith adnewyddu caeau
Pontcanna. Mae sesiynnau hyfforddi’r clwb yn cael eu cynnal ar gae
astroturf Lecwydd rhwng 8 a 9 bob nos Lun ac mae croeso i unrhyw
chwaraewyr newydd.
Bydd Clwb Cymric yn cynnal parti Nadolig yn y Mochyn Du nos
Sadwrn Rhagfyr y 13eg. Mae croeso i gyn chwaraewyr ymuno yn y
dathlu. Hefyd, mae’r clwb yn dathlu ei benblwydd yn ddeugain oed ar
ddiwedd 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 o bob
degawd i ddathlu bodolaeth a hanes y clwb.
Os oes gan unrhywun ddiddordeb mewn chwarae i un o’r timau,
helpu’r clwb neu ddatgan diddordeb yn y parti Nadolig neu
ddathliadau’r pedwar deg, cysylltwch â’r ysgrifennydd, Rhys Meilir
Davies, rhysmeilir@hotmail.co.uk, ffôn 07775 992 673.

