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Mehefin 2009

Eisteddfod
Arbennig
Mae’n dyled unwaith eto i swyddogion
yr Urdd am sicrhau Eisteddfod
ardderchog yn y Bae. Roedd sglein ar y
trefniadau ac ar y gweithgareddau i gyd.
Roedd y theatr yn fythol brysur a llawn
drwy gydol yr wythnos gyda’r
gynulleidfa yn gwerthfawrogi safon y
cystadlu a’r perfformiadau mewn
a wyr g yl ch br offe si yn ol g yda g
adnodddau arbennig. A fydd trigolion a
Chyngor Caerdydd yn cael cyfle i
groesawu yr Eisteddfod yn fuan unwaith
eto i’r safle arbennig hwn?
Llongyfarchiadau i bawb o’r ardal a
fu’n cystadlu ac a gymerodd ran yn
perfformiadau.
Canlyniadau
Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau:3ydd, Ysgol
Gynradd Creigiau. Unawd Piano Bl 6 ac iau:
1af Charlie LovellJones, Ysgol Y Wern.
Cystadleuaeth Tlws y Prif Gyfansoddwr: 2il,
Ieuan Wyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal. Dawns
Greadigol Bl 6 ac iau: 1af, Ysgol Gynradd
Albert, Penarth. Unawd Bl 3 a 4: 2il, Hana
Llyr Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
Band Bl 6 ac iau: 2il Storm, Ysgol Gymraeg
Coed y Gof. Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau
(Ysg. dros 100): 2il, Ysgol Pencae.
Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau: 2il Ysgol Y
Wern. Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau: 1af,
Ysgol Gymraeg Treganna.
Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau: 1af Charlie
LovellJones, Ysgol Y Wern. Grŵp Llefaru
Bl 6 ac iau: 3ydd, Ysgol Gymraeg Treganna
Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau: 3ydd,
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
Ymgom Bl 6 ac iau: 3ydd, Ysgol Gymraeg
Treganna. Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6
ac iau: 3ydd Alaw Davies, Ysgol Gymraeg
Pwll Coch.
Unawd Pres Bl 7 9 3ydd Aled Herbert,
Ysgol Gyfun Plasmawr.
Cystadleuaeth y Fedal Ddrama 1425 oed
3ydd Ffion Evans, Ysgol Gyfun Glantaf,
Parti (Adran) Bl 6 ac iau: 1af, Adran Heol y
March.
Côr (Adran) Bl 6 ac iau: 1af, Adran Heol y
March.
245  Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (D)
3ydd, Ysgol Uwchradd Caerdydd
Morgannwg Ganol
Ensemble Bl 7, 8 a 9: 2il Band Jazz, Ysgol
Gyfun Glantaf. 3ydd Gwallgofion Glantaf,
Ysgol Gyfun Glantaf
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10 a dan 19
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Rhif 338

Neges Heddwch Plasmawr a Fitzalan

oed: 2il Ellen Williams, Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg.
Unawd Telyn Bl 10 a dan 19 oed: 3ydd
Martha Holyman, Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg
Grwp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed (YU):
3ydd, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
Dawns Werin Unigol i Ferched 15  25 oed:
1af Cerian Phillips, Aelwyd Y Waun Ddyfal
Deuawd/Triawd/Pedwarawd Cerdd Dant Bl
10 a dan 19: 3ydd Lisa ac Ellen, Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg. Unawd Merched Bl 10 a
dan 19 oed: 3ydd Ffion Perrett, Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg. Deuawd Bl 10 a dan 19
oed: 1af, Ellen a Lisa, Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg.
Cystadleuaeth y Goron: 2il Llyr Gwyn Lewis,
Aelwyd Y Waun Ddyfal. Coginio Bl 10 a dan
19 oed: 3ydd Thomas Sullivan, Ysgol Gyfun
Plasmawr. Dawns Werin Bl 10 a dan 19 oed:
3ydd, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. Grwp
Dawnsio Disgo Bl 10 a dan 19 oed: 1af,
Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd
a'r Fro. Dawns Disgo Unigol Bl 10 a dan 19
oed: 3ydd Hanna Hughes, Ysgol Gyfun
Plasmawr.
Rhagor ar dudalen 3.

CYFARFOD CYFFREDINOL
BLYNYDDOL

Y DINESYDD
Dydd Llun, 6 Gorffennaf
yng Nghapel Bethel,
Maesyderi, Rhiwbina,
am 7.00pm.
Croeso i bawb sydd
am sicrhau dyfodol y papur

Thema Neges Heddwch ac Ewyllys Da
yr Urdd eleni yw Newid Hinsawdd.
Lluniwyd y Neges, yn ogystal â’r gân,
gan ddisgyblion ysgolion Fitzalan a
Plasmawr, Caerdydd a dyma’r tro cyntaf
i ddwy ysgol weithio ar y cyd i lunio’r
Neges.
Newid Hinsawdd: Bai pwy? Ein bai ni…
Pwy sy’n achosi’r problemau? Ni! Ni
yw’r bobl sy’n llygru’r byd.
Ydych chi’n casáu gweld y newyddion?
Ydych chi wedi cael llond bol ar weld
delweddau o lifogydd, corwyntoedd, a
phob math o broblemau byd eang?
Eich dewis chi yw e, dewis byw neu
farw. Helpwch ni i greu dyfodol gwell.
Mae popeth bach yn helpu. Gallwn
ddefnyddio llai o drydan, arbed dŵr,
ailgylchu, ailddefnyddio a chefnogi
elusennau.
Rhaid i ni wneud ein rhan. Rhaid i ni
wynebu’r broblem.
Gwahoddwn ieuenctid y byd i ymuno
gyda ni bobl ifanc Cymru i greu dyfodol
gwell. Dyfodol gwyrdd. Dyfodol diogel.
Gyda’n gilydd gallwn atal cynhesu byd
eang. Rhaid i ni weithredu nawr.
Newid Hinsawdd: Bai pwy? Ein bai ni…
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Golygydd y rhifyn hwn:
Llio Penri
Golygydd y rhifyn nesaf:
Nona Gruffudd Evans
Anfonwch ddefnyddiau ar gyfer
rhifyn Gorffennaf
erbyn 22 Mehefin 2009 at:
matthew.nona@ntlworld.com

nona@gruffudd.org
20 Coedlan Aubrey, Parc Fictoria,
Caerdydd, CF5 1AQ
Ffôn: 029 20309706
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
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

TRI CHAM
YMLAEN
Rwyn falch i allu dweud bod nifer y plant
sy'n dechrau addysg Gymraeg yng
Nghaerdydd eleni yn barod wedi cyrraedd
587, sy'n 27 yn fwy na rhif terfynol 2008, ac
mae yna bosibilrwydd y bydd 30 plentyn
ychwanegol yn cynyddu'r cyfanswm i 617 os
bydd y ceisiadau hwyr yn gwireddu'r
diddordeb gwreiddiol. Profiad y gorffennol
yw bod rhai rhieni'n hwyr yn mynegi eu
bwriad bob blwyddyn. Mae'r cynydd
presennol yn godiad o 5%; byddai 30 yn
ychwaneg yn golygu 10%.
Yn wyneb y twf parhaol mae'n dda bod
Cyngor Caerdydd o'r diwedd wedi
penderfynu symud Ysgol Treganna i adeilad
Lansdowne gan gyfeirio plant Lansdowne i
Ysgol Radnor fydd wrth gwrs yn ail
feddiannu'r adeilad ar ei safle sy wedi bod yn
gartref annigonol Treganna ers blynyddoedd.
Mae'r hysbyseb statudol hefyd yn rhagweld
cau atodiad Treganna yn Ninian Park sef
Tanyreos ar yr un pryd â'r cyfnewid adeiladau
sef ym Medi 2011. Wrth ystyried y sicrwydd
y bydd rhieni Lansdowne yn apelio at y
Gweinidog Addysg, ni fyddai modd
gweithredu cynllun y sir ynghynt.
Er y bydd Tanyreos yn cau does dim
amheuaeth y bydd rhaid i'r sir agor trydedd
ysgol i wasanaethu dalgylchoedd Pwll Coch a
Threganna am fod 120 yn barod wedi cael lle
ar gyfer mis Medi ac os bydd hwyrddyfodiaid
bydd angen 5ed ffrwd eleni ac mae twf rhwng
5 a 10% yn golygu y bydd eisiau 6 i 12 lle yn
fwy na 120 y flwyddyn nesaf. Ysgol arall yn
Nhrefynach (Grangetown) sy ei hangen.
Yr ail gam ymlaen oedd penderfyniad y
Cyngor i agor dosbarth ychwanegol yn Ysgol
Gabalfa gyda'r bwriad i ddatblygu'r dosbarth i
fod yn ysgol yn ddioed. Mae'r penderfyniad
wedi'i hysbysebu a'r bwriad yw agor y
dosbarth ym mis Medi . Mae 3 wedi derbyn
lle yno a 7 arall yn debygol o fynd yno wedi
gwrandawiad eu hapeliadau am fynediad i
Felingruffydd neu i Fynyddbychan sy'n llawn
yn barod. Mae'r pennaeth a'r llywodraethwyr
wedi croesawu'r cynllun i rannu adeiladau
Gabalfa rhwng 2 ysgol, un Saesneg ac un
Gymraeg, a nid oes disgwyl gwrthwynebiad.
Y trydydd cam ymlaen yw'r pwysicaf, sef
hysbysebu penderfyniad y sir i agor trydedd
ysgol uwchradd Gymraeg yn adeiladau
presennol Ysgol San Teilo fydd yn symud i
adeiladau Ysgol Uwchradd Llanedeyrn fydd
yn cael eu helaethu. Mae dymuniad y sir wedi
bod yn hysbys ers misoedd ond nid oedd yr
Eglwys yng Nghymru wedi cydsynio ar ran
San Teilo. Y broblem oedd cael adeiladau
digonol i'r ysgol eglwysig ar safle Llanedeyrn
sy'n ysgol 6 ffrwd i oedrannau 1116 ac yn
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DIOLCH YN FAWR IAWN
ETO
Mae Pwyllgor y Dinesydd am ddiolch yn
fawr iawn i bawb sydd yn dal i gyfrannu
mor hael at ein Hapêl. Dyma'r rhai ers y
diolch diwethaf yn rhifyn mis Ebrill:
Parch Gwilym Wyn a Nerys Roberts,
Athro J D R Thomas, Gwen a Gareth
Edwards, Di enw, Ysgol Bro
Morgannwg, Dienw
Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.
Ond wrth gwrs mae eisiau mwy ac mae'r
Pwyllgor yn gofyn yn ddidwyll iawn i'r
rhai sydd heb gyfrannu eto i wneud
hynny drwy yrru siec gyda'ch manylion
at Y Cadeirydd, Peter Gillard, Tŷ Llwyd,
Drope Road, Sain Siorys, Caerdydd CF5
6EP. Ac i'r rhai sydd wedi cyfrannu yn
barod, a fuasech yn fodlon ystyried
cyfrannu pob blwyddyn drwy Archeb
Banc Sefydlog? Mae gan Peter Gillard
ffurflen benodol ac fe all ei gyrru atoch
ddim ond i chi ei ffonio ar 01446
760007.

Tlws Rygbi Arbennig
Enillodd disgybl naw oed wobr am ei
chynllun o Dlws ar gyfer Cystadleuaeth
Rygbi’r Principality sef Weronika
Wojciechowska o Ysgol Gynradd
Llwynbedw. Gwnaethpwyd y tlws allan o
ddur gan yr artist mewn metal adnabyddus
Nia Wyn Jones, Llandaf, a’r enillwyr cyntaf
oedd tîm rygbi Caerdydd ar ôl iddyn nhw
gu r o P on t yp r i d d a r 2 8 Ebr il l.
Llongyfarchiadau i’r tîm ac i Nia a

Weronika!
ysgol heb 6ed dosbarth tra bod 6ed gan San
Teilo. Hefyd bydd San Teilo yn derbyn 8
ffrwd yn y dyfodol i dderbyn rhai o'r plant
fyddai wedi mynd i Lanedeyrn fydd yn cau.
Felly roedd eisiau codi bloc i ddosbarth 6 San
Teilo a hefyd ystafelloedd dosbarth ar gyfer y
2 ffrwd ychwanegol ar gost o £20 miliwn.
Roedd angen cyfraniad sylweddol gan
Lywodraeth y Cynulliad at hyn a nes bod
addewid o'r arian nid oedd yr awdurdodau
eglwysig yn fodlon torri eu henwau ar y
cytundeb. Dyna esbonio'r oedi cyn mynd
ymlaen i hysbysiad swyddogol. Yr unig
rwystyr posibl yn awr yw apêl yn erbyn cau
Ysgol Llanedeyrn; mae'n anodd gweld sut y
gall Jane Hutt wrthod y cynllun pan mae hi'n
barod wedi addo yr arian sy'n gwneud y
cynllun yn bosibl.
Mae newyddion llai derbyniol sef bod
gwrthwynebiad statudol wedi'i roi i 2 gynllun
sef i symud un o'r ysgolion newydd i safle
Ysgol y Caerau a'r llall i Ysgol Trowbridge.
Ni wyddys os ceir penderfyniad ar y 2
gynllun erbyn mis Medi na chwaith beth
wnaiff y sir wrth aros am y penderfyniad. A
oes lle i ddosbarthiadau 3 blynedd yn eu
safleoedd presennol?
Michael L N Jones
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Rhuddem y ddawns

Cwmni Dawns Werin Caerdydd
yn dathlu 40ain
Rhythm yn y traed
Rhythm yn y gwaed
Rhythm yn y galon
Wel dyna ddywed y gân ac mae’n wir. Yn y
gwaed, yn y traed ond yn bennaf oll yn y
galon. Beth bynnag ddywedwch chi am
ddawnsio gwerin, mae’r gallu i ddawnsio a
chadw rhythm am ddeugain mlynedd yn
dipyn o gamp. A dyna gamp Cwmni Dawns
Werin Caerdydd a dyfodd o ewin blaen traed
grŵp o ddawnswyr a ddaeth at ei gilydd 40
mlynedd yn ôl i gystadlu yn yr Eisteddfod
Genedlaethol.
Yn eu plith roedd tri sydd wedi dal ati i
ddawnsio a chyfrannu at lwyddiant y Cwmni,
sef Christine Jones, Gill James a Rhodri
Jones. Bu Chris yn dysgu dawnsfeydd ac
arwain y tîm am 38 o flynyddoedd tan iddi
roi’r clogs ar y bar rhyw ddwy flynedd yn ôl.

Canlyniadau Eisteddfod
yr Urdd 2009
Llwyfan Dydd Sadwrn
Unawd Cerdd Dant 19  25 oed: 1af Elliw Mai,
Aelwyd Y Waun Ddyfal
Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12  25 oed: 1af
Cerian a Bethan, Aelwyd Y Waun Ddyfal
Cyflwyno Alaw Werin Unigol 1925 oed: 3ydd
Elliw Mai, Aelwyd Y Waun Ddyfal
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 1425 oed* 2il,
Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd
a'r Fro
Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau: 3ydd Megan a
Martha, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
Llefaru Unigol 19  25 oed: 1af Hanna
Hopwood, Aelwyd Y Waun Ddyfal. 2il Anni
Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal.
Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant
19 25 oed: 1af Elliw, Anni, Huw a Steffan,
Aelwyd Y Waun Ddyfal.
Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed: 3ydd,
Aelwyd Y Waun Ddyfal.
Unawd 1925 oed: 1af Anni Llyn, Aelwyd Y
Waun Ddyfal. 3ydd Steffan Jones, Rhanbarth Tu
allan i Gymru.
Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14  25
oed: 1af, Ysgol Gyfun Plasmawr.
Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14  25 oed: 1af,
Aelwyd Y Waun Ddyfal. 3ydd, Aelwyd CF1
Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 1425 oed: 1af,
Aelwyd Y Waun Ddyfal

Mawr i’w ein diolch iddi am ein harwain
cyhyd ac am rannu ei dawn i ddehongli
geiriau ar bapur a’u troi’n gampweithiau i’r
traed.
Bu llawer o fynd a dod dros y blynyddoedd
gan enwi rhai a aeth fel cenhadon a sefydlu
timau eu hunain  Idwal Williams a sefydlodd
Dawnswyr Caernarfon, Eirlys Britton a Cliff
Jones a aeth ati i ffurfio Dawnswyr
Pontypridd, hwyrach Nantgarw, Eirian ac
Einir Wyn Davies a sefydlodd Twrch Trwyth
yng Nghaerdydd a John Williams a sefydlodd
Dawnswyr Elli yn ardal Llanelli.
Efallai bod y gwallt yn britho neu wedi
diflannu ond ar ôl deugain mlynedd mae
hynny i’w ddisgwyl. Hyfryd felly yw gweld y
Cwmni yn mynd o nerth i nerth yn nwylo
aelodau ifanc a llawer ohonynt wedi eu codi
yn y Cwmni. Nhw sy’n mynnu dathlu pen
blwydd y Cwmni. Ac felly y gwnawn gyda
chyfeillion o bell ac agos nos Sadwrn 20
Mehefin yn Neuadd y Ddinas – ar ôl dawnsio
drwy’r dydd a chodi’r Pawl Haf o flaen
Neuadd y Ddinas i ddathlu Gŵyl Ifan.
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 1425 oed: 2il,
Aelwyd Y Waun Ddyfal.
Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 1425 oed: 1af, Aelwyd
Y Waun Ddyfal.
Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd
Colegau): 1af, Aelwyd Y Waun Ddyfal
Canlyniadau Gwaith Cartref
Rhyddiaith Bl. 3 a 4: 3ydd Rhys Edwards,
Ysgol Gymraeg Pwll Coch. Rhyddiaith Bl. 8 a 9
(D): 2il Megan Jones, Ysgol Uwchradd
Caerdydd. Rhyddiaith Bl. 12 a 13 (D): 2il
Anwen Heyward, Ysgol Uwchradd Caerdydd
264 Barddoniaeth dan 25 oed: 1af Gwennan
Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal. 265
Barddoniaeth dan 25 oed: 1af a 3ydd Gwennan
Evans, Aelwyd Y Waun Ddyfal
Rhyddiaith Bl. 9: 1af Tomos LloydJones,
Ysgol Gyfun Glantaf.
Rhyddiaith dan 25 oed: 1af Gwennan Evans,
Aelwyd Y Waun Ddyfal. Cyfansoddi Sgript
Wreiddiol Bl. 10 a dan 19 oed: 1af Marged
Sion, Ysgol Gyfun Glantaf
Gwaith CDT
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6: 3ydd Mali
O'Donnell, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4: 1af Manon
Jenkins, Ysgol Gynradd Gwaelod Y Garth
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4: 3ydd Owain
Carbis, Ysgol Y Wern
2D Tecstilau Bl. 2 ac iau: 3ydd Beca Jones,
Ysgol Gynradd Gwaun Y Nant
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Hwb i Gronfa’r
Organ

Derbyniodd cronfa Apêl Organ Eglwys y
Tabernacl, Yr Ais hwb sylweddol yn
ddiweddar. Cyflwynodd un o brif artistiaid
Cymru, Aneurin Jones, brint unigryw o'i
waith i'w roi ar ocsiwn ar gyfer yr apêl. Mae'r
print, yr unig un sydd wedi ei wneud yn
arbennig ar gyfer yr apêl, yn darlunio un o
hoff wrthrychau Aneurin, sef grwp o dri
ffarmwr yn y mart. 'Rhandirmwyn' yw enw'r
llun, a sialc oedd ei gyfrwng gwreiddiol.
Mae'r artist, a fu'n athro celf yn Ysgol y
Preseli yng Nghrymych, bellach yn byw yn
Aberteifi, ac mae'n enwog am ei bortreadau o
gymeriadau a thirlun Dyfed, a'i hoff anifail, y
Cob Cymreig
Roedd y darlun yn cael ei arddangos ym
mhabell Cytun yn Eisteddfod yr Urdd, a bydd
eto'n cael ei arddangos yn yr un fan yn y Sioe
Frenhinol ym mis Gorffennaf, ac yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala.
Gwahoddir bidiau mewn amlen wedi eu selio
am y llun, ac fe fydd y bidiau yn cael eu
hagor ar ddiwedd yr Eisteddfod
Genedlaethol.
Mae'r eglwys angen codi £100,000 dros y
cyfnod nesaf er mwyn talu am y gwaith
atgyweirio, ac mae'r contractwyr, Henry
Willis a'i Feibion, eisoes wedi cychwyn ar
adfer yr organ i'w chyflwr priodol. Mae
pwyllgor prysur eisoes wedi trefnu nifer o
ddigwyddiadau, a bydd mwy i ddilyn yn yr
hydref.
Printiau Du a Gwyn Bl. 3 a 4: 1af Cerys
Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
Printiau Lliw Bl. 5 a 6: 3ydd Miryam Edwards,
Ysgol Gynradd Mynydd Bychan
Gemwaith Bl. 3 a 4: 2il Manon Wiliam, Ysgol
Gynradd Sant Curig
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8: 1af Caitlin
Ward, Ysgol Gyfun Glantaf
Gwaith Creadigol 2D Bl. 9: 2il Rebeca Mair
Davies, Ysgol Gyfun Glantaf
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8:2il Elis Allsopp,
Ysgol Gyfun Glantaf. 3ydd Miriam Plassman,
Ysgol Gyfun Glantaf
3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D): 1af Catrin
James, Ysgol Gyfun Glantaf
Fideo neu DVD Oedran Uwchradd: 3ydd, Adran
Clwb Digidol Gwersyll yr Urdd
Gemwaith Bl. 7 ac 8: 2il Nia Cwyfan Hughes,
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
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Busnesau
Newydd
Croeso i siop ‘Pethau Bychain’ i Fae
Caerdydd. Mae’r siop yn gwerthu
amrywiaeth o nwyddau chwaethus sydd nid
yn unig yn gwneud anrhegion unigryw ond
yn ychwanegu at steil y cartref boed yn
gartref newydd sbon neu'n gartref sefydlog yn
cael gwedd newydd. Agorwyd siop gyntaf
Pethau Bychain yng Nghaerfyrddin a gellir
gweld y nwyddau sydd ar gael ar
www.pethaubychain.co.uk.
Cacennau i bawb yw arwyddair
www.plwm.net. Mae pob math o gacennau
lliwgar a deniadol ar gael – y blas a’r eisin yn
amrywio. Gallwch eu harchebu dros y we ac
fe’u cludir i’ch cartref!

Ysgol Pwll Coch
Pennaeth Newydd
Hoffem groesawu Mrs Meinir Howells atom
fel pennaeth newydd Ysgol Gymraeg Pwll
Coch. Mae Mrs Howells wedi mwynhau ei
hanner tymor cyntaf ac rydym i gyd fel
rhanddeiliaid Ysgol Pwll Coch yn edrych
ymlaen i gydweithio’n agos â hi.
Llongyfarchiadau
yr ysgol am ddod yn 3ydd mewn
cystadleuaeth ailgylchu genedlaethol
i Rhys Edwards (bl.4) am ddod yn 3ydd yn y
gystadleuaeth rhyddiaith yn yr Eisteddfod
Genedlaethol
Cwis Llyfrau
Cynhaliwyd ail rownd y Cwis Llyfrau yn
ddiweddar, sef y rownd cyflwyno llyfr.
Cyflwynodd tîm blwyddyn 3 a 4 y llyfr
‘Cerddi’r Cof’ gan Mererid Hopwood a
dewisodd blwyddyn 6 y llyfr ‘Matilda’ gan
Roald Dahl. Roedd y ddau gyflwyniad yn
ardderchog!! Ond rydym wrth ein bodd yn
cyhoeddi bod tîm blwyddyn 3 a 4 wedi ennill
y gystadleuaeth ar gyfer Sir Caerdydd ac felly
yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol yn
Aberystwyth!!!!
Hoffwn ddiolch i Mrs Gillian Pike, Mrs
Linda OwenHicks, Mrs Coulthard a Mr
Hughes am eu hyfforddi.
Tîm blwyddyn 3 a 4: Thomas Hayes, Deio
Hughes, Carys Jones, Non McCarthy, Mia
Morgan, Rhys Morris, Emily Pemberton a
Saffron Walters.
Tîm blwyddyn 6: Alaw Davies, Jac Ifan
Edwards, Lili Fletcher, Tomos Ifan, Lili
Nefydd ac Evan Musgrave.
Lansiad swyddogol ‘Skool Daze’
Bu plant blwyddyn 6a yn Sain Ffagan ar
gyfer lansiad swyddogol ein ffilm ‘Skool
Daze’, a gynhyrchwyd gennym gyda
chymorth y cwmni Cinetig. Fel y gwyddoch
cafodd y ffilm ei henwebu ar gyfer gwobr yn
ddiweddar ac mi fydd y ffilm yn cael ei
harddangos yn yr Oriel yn Sain Ffagan a

Ysgol y
Berllan Deg
Achosion da
Ar ddiwrnod Comic Relief,
trefnodd Cyngor yr ysgol
d diwr n od gwis g ffa nsi a
llwyddwyd i gasglu dros £600. Yn
ogystal â hyn llwyddwyd i gasglu
dros £800 tuag at yr elusen
Barnado’s a bu’r plant yn casglu
wyau siocled bychain ar gyfer
plant yn Rwmania. Diolch i bawb
am bob cefnogaeth.
Cystadlu
Pob lwc i Madeleine Payne a fydd yn
cystadlu ar yr unawd a’r llefaru unigol Bl 2 ac
iau yn Eisteddfod yr Urdd. Diolch i bawb
wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth gwaith
Celf yr Eisteddfod Sir  cafwyd seremoni
wobrwyo yn yr ysgol. Llongyfarchiadau i’r
timoedd a gymerodd ran yn y Cwis Llyfrau.
Llongyfarchiadau hefyd i Hannah Watkin, Bl
5, am ennill y wobr gyntaf am greu poster y
Pasg mewn cydweithrediad â Gwesty’r Park
Inn; Martha Harris Bl 1 yn ail, a Sara Jones
Bl 6 yn drydydd. Hefyd, llwyddodd Matthew
Phelps, Joshua Evans, Gruff Evans ac Iwan
Jones, Bl 6 wneud yn dda yng nghwis
Diogelwch y Ffyrdd. Cafwyd nifer o gemau
pêl droed, rygbi a phêl rwyd yn ddiweddar yn
erbyn ysgolion lleol.
Ymweliadau
Fel rhan o brosiect ‘Tidy’ daeth y bardd
Francesca Kay, y cerddor Helen Woods a’r
arlunydd Rebecca Adams i gynnal gweithdai
gyda Bl 3. Cafodd gwaith gorffenedig y plant
ei berfformio yn Neuadd Dewi Sant.
Daeth criw o’r Coleg Cerdd a Drama i
gynnal gweithdy cerdd gyda Bl 4 a daeth criw
Dawnstastig, S4C, i gynnal gweithdy dawns
gyda Bl 5. Hefyd, fel rhan o’r ŵyl Geltaidd

gellir ei gwylio ar eu gwefan. Pleser oedd
gweld y gwaith gorffenedig a chael cwmni
ein cynbennaeth Miss Roberts ar y dydd.
Newyddion
Braf oedd gweld Miss Sioned Jones yn nôl yn
ddiogel ar ôl ei hantur yn Affrica dros y Pasg,
lle bu’n ymweld ag ysgolion yn Lesotho.
Derbyniodd ein plant lythyron o ddiolch
hyfryd am y rhodd a gawson nhw gennym.
Byddwn yn ysgrifennu’n nôl at blant Ysgol
Gristnogol Hlotse, Leibe yn Lesotho er mwyn
creu cysylltiad.
Rygbi  Rownd gogynderfynol
Llongyfarchiadau mawr i’r garfan rygbi am
eu llwyddiant yn Nghwpan Ysgolion
Caerdydd. Fe wnaethom guro Ysgol Gynradd
Llanishen Fach o 3217!! Sgoriwyd ein
ceisiau gan Corey Hallett(3), Jac Hawkins(2)
a Dylan Lawley. Ychwanegodd Tomos James
drosiad.

Thomas, Nel, James, Glesni, Louise
gyda’r cywion
ym Mhorthcawl, cafwyd ymweliad lliwgar a
soniarus gan Fand Pibau Newcastle. Yn
ogystal, dysgodd Bl 5 a 6 am effeithiau
alcohol a chyffuriau mewn sesiwn addysg
bersonol a chymdeithasol.
Pytiau amrywiol
Cafwyd gwasanaeth lliwgar iawn gan y
Dosbarthiadau Derbyn am eu hymweliad â
Fferm Cefn Mabli ac am y jyngl. Hefyd
maent yn brysur erbyn hyn yn edrych ar ôl 5
o gywion wnaeth ddeor yn yr ysgol fis yn ôl!
Cyfarchion
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod yr ysgol
wedi derbyn teitl ‘Ysgol Iachus’ cam 4.
Llongyfarchiadau mawr i Gethin Jones,
Blwyddyn 4, a Ceri Grisdale, Blwyddyn 6, ar
achlysur eu priodas yn ddiweddar. Pob hwyl i
Rhianwen Davies yn ei swydd newydd, a
chroeso atom i Eleri Jones.

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
Plasmawr
Neges Ewyllys Da yr Urdd
Eleni cafodd Ysgol Plasmawr y fraint o
weithio ar Neges Ewyllys Da yr Urdd.
Lluniwyd y Neges yn ogystal â chân Twymo
Byd Eang gan ddisgyblion o ysgolion
Fitzalan a Phlasmawr. Dyma’r tro cyntaf i
ddwy ysgol weithio ar y cyd i lunio’r Neges.
Cafodd y gwaith hwn, ar y thema newid
hinsawdd, cryn gyhoeddusrwydd gydag
ymddangosiad ar Wedi 7, darllediad byw ar
Radio Cymru, cyhoeddi CD o’r neges a
ledaenwyd i blant ysgolion cynradd, yn
ogystal â lansiad i’r byd yn Sain Ffagan,
Amgueddfa Werin Cymru, fore Dydd
Ewyllys Da sef Mai 18fed, a pherfformiad i
Aelodau’r Senedd yn y Senedd ym Mae
Caerdydd.
Dug Caeredin
Yn y llun isod, gweler disgyblion anturus
Plasmawr yn cyflawni’r Wobr Dug Caeredin.
Eleni, llwyddod 8 disgybl i ennill gwobr arian
Dug Caeredin drwy dreulio 3 diwrnod yn
gwersylla a chanŵio ar yr afon Gwy. Yna, yn
yr un wythnos, llwyddodd 44 o ddisgyblion i
ennill y wobr efydd gyda thaith gerdded a
g w e r s yl l a
y m M h e n r yn G w y r .
Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a
gymerodd ran.

YSGOL
MOUNT STUART
AR FLAEN
Y GAREJ
Mae artist mewn metal o Gaerdydd
yn cydweithio gyda chriw o blant
ysgol o flwyddyn 5,Ysgol Mount
Stuart, Caerdydd i greu campwaith o
ddeunyddiau wedi eu hailgylchu sy’n
ffrwyth partneriaeth rhwng Urdd
Gob a i t h Cymr u , Gr a vel ls a
Chelfyddydau a Busnes Cymru.
Mae Nia Wyn Jones, gôf sefydledig sydd
newydd greu cofeb mewn metal i’r
cartwnydd enwog o Dde Cymru, ‘Gren’ ym
mhencadlys newydd Media Wales, wedi ei
chomisiynu gan Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd i greu model o gar o ddeunyddiau wedi
eu hailgylchu, fel rhan o raglen Culture Step
Celfyddydau a Busnes Cymru.
Fe gaiff y model ei gyflwyno i Garej
Gravells yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd, Bae Caerdydd.“Pan gysylltodd yr Urdd
i ofyn i mi weithio ar y prosiect hwn, ro’n i’n
falch iawn o ddeall y byddwn yn cael
cymorth gan ddisgyblion Ysgol Mount Stuart.
Roeddwn eisiau sicrhau eu bod yn rhan o’r
prosiect o’r cychwyn cyntaf a’r cam
cychwynnol oedd ymweld â’r iard sgrap yn
Nhremorfa.

Cwrs Iechyd a
Diogelwch trwy gyfrwng
y Gymraeg

Gwyliau ar gefn beic…
Yn dilyn llwyddiant ymgyrch hel arian y
llynedd gyda thaith beicio o Ogledd i Dde
Cymru, lle codwyd £1000 i elusen Marie
Curie, bydd un athro o Blasmawr  Seimon
Edwards  a’i gyfaill Chris Myhill, o Ysgol
arbennig Tŷ Coch, yn mentro ar daith bellach
y tro hwn o Gaerdydd i Geneva. Bydd y ddau
yn hel arian i elusen y British Heart
Foundation eleni, gyda’r ddau yn cychwyn ar
eu taith yng Ngorffennaf. Os am gefnogi’r
fenter, cysylltwch gyda Seimon Edwards yn
Ysgol Plasmawr.
Y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol
Cystadleuaeth Fathemategol 2009
Cystadlodd 70 o ddisgyblion Bl 8 Ysgol
Plasmawr yn ystod y tymor hwn. O blith y
rhain, cyrhaeddodd Aled Herbert safon uchel
iawn ac mae wedi cael ei wahodd i dderbyn
gwobr arbennig. Fe fydd Aled yn cael y cyfle
i fynychu seremoni arbennig i dderbyn ei
wobr yn y Babell Wyddoniaeth/CDT yn
Eisteddfod Caerdydd Ddydd Iau, 28ain o Fai.

5

Mae cwmni Jobtrac wedi dechrau cyrsiau
Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (yn
cynnwys trin llwythi ac offer sgrin
arddangos). Mae’r cyrsiau yn addas i bob
lefel o staff ac yn costio £60 y person. Ceir
diwrnod cyfan o hyfforddiant o 09.30 tan
04.30.
Mae’r cwrs yn cynnwys crynodeb o
gyfreithiau perthnasol,
dyletswyddau’r
cyflogwr a
dyletswyddau’r gweithwyr.
Mae’n trafod cyfrifoldebau yn cynnwys
asesu risg, atal damweiniau, cyfarpar gwaith,
trydan, diogelwch tân, iechyd galwedigaethol,
sŵn, cemegolion, trin llwythi ag ergonomeg,
diogelwch mewn swyddfa (gan gynnwys
braslun o offer sgrin arddangos). Yn y sesiwn
ymarferol ystyrir
asesiad o’r gweithle,
archwilio’r gweithle, asesiad COSHH
sylfaenol.
Cysylltwch â Jobtrac ar 01443 843800
www.jobtraccymru.co.uk

Ffarwel
Ffarwel cynnar i Siwan Thomas a adawodd
Plasmawr yng nghanol tymor yr haf i
gychwyn pennod newydd yn ei gyrfa mewn
ysgol yn Essex. Diolch iddi am ei chyfraniad
a bwrlwm yn yr Adran Saesneg a phob lwc
iddi dros y ffin.

“Yno, roedd modd i ni ddewis deunyddiau
gwych i fod yn rhan o’r model ac roedd hyn
yn gychwyn gwych i’r prosiect.”
Bydd Nia yn ymweld ag Ysgol Mount
Stuart dros chwe sesiwn i baratoi’r model cyn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Yno, fe
gaiff y model ei gyflwyno i Jonathan Gravell,
Rheolwr Gyfarwyddwr Garej Gravells, sydd
wedi eu lleoli yng Nghydweli, Abertawe ac
Arberth.
Dywed Prifathrawes Ysgol Mount Stuart,
Yvonne Scott, “Mae’r disgyblion yn cael
amser gwych yn creu’r model ac yn mynegi
eu hunain mewn ffordd mor newydd a
chyffrous.”
Mae Nia o Landaf yn wreiddiol ac fe
raddiodd mewn Dylunio o Brifysgol
Wolverhampton. Dechreuodd ei gyrfa yn
Llundain, yn dylunio anrhegion i dŷ dylunio
oedd yn cyflenwi John Lewis, Liberty a
Debenhams. Fe sefydlodd ei busnes ei hun yn
1998 ac mae ganddi stiwdio yn ardal
Birchgrove, Caerdydd.
Mae’r Urdd a Gravells wedi derbyn cyllid
gan raglen Culture Step Celfyddydau a
Busnes Cymru er mwyn datblygu eu
partneriaeth greadigol.

Llewyrch ddoe,
llusern yfory.
Eglwys Annibynnol
Minny Street, Caerdydd
1884  2009
Cyfrol i ddathlu 125 mlynedd o
dystiolaeth Gristnogol
Archeber (£10 y copi, neu £13 i
gynnwys pacio a phostio)
Drwy gysylltu ag:
Dwyfor ac Eleanor Jones
23 Heol Chargot
Llandâf
Caerdydd CF5 1EW
Ffôn 029 2056 1906
ebost – dwyfor@ntlworld.com
Sieciau’n daladwy i
“Eglwys Minny Street”
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www.mentercaerdydd.org
029 20 56 56 58

Swyddog Ieuenctid Newydd
Hoffai’r Fenter ddiolch i Gyngor Caerdydd
am gyllid ychwanegol tuag at gyflogi
Swyddog Ieuenctid rhan amser. Cyfrifoldeb y
swyddog fydd cydlynu gweithgareddau i
ddisgyblion blwyddyn 7 i 10 yn ystod
cyfnodau gwyliau ysgol. Fe fydd mwy o
wybodaeth am y gweithgareddau yn y rhifyn
nesa.
Straeon Digidol
Gyda chefnogaeth gan gronfa’r Loteri, mae
Heledd Wyn, Swyddog Treftadaeth y Fenter
wedi bod yn gweithio ar brosiect cyffrous yn
creu straeon digidol. Mae’r straeon yn
cofnodi ar lafar hanesion, atgofion a
phrofiadau unigolion sydd wedi cael eu magu
yma yn y Brifddinas.
Fe fydd cyfle i weld y Straeon Digidol
mewn lansiad yn Oriel 1 Sain Ffagan, Nos
Fawrth, Mehefin yr 16eg am 7pm
Yn dilyn y lansiad bydd cyfle i weld y
straeon digidol ar wefan Menter Caerdydd:
www.mentercaerdydd.org
Am ragor o fanylion cysylltwch â Heledd
Wyn 20 565658
heledd@mentercaerdydd.org
Cwis Tafarn Cymraeg
Fe fydd cwis nesaf y Fenter yn cael ei gynnal
Nos Sul, Mai 31 yn y Mochyn Du. 8pm.
Croeso i bawb
Swyddfa Newydd Menter Caerdydd
Yn sgîl penodi staff newydd nid yw’r
swyddfa fach ar Heol yr Orsaf yn ddigon o
faint i ni erbyn hyn! Ar ôl chwe blynedd yn
Ystum Taf, mae’r Fenter yn symud i swyddfa
newydd fwy yn ardal Llanisien. Os oes
rhywun yn chwilio am swyddfa neu ofod ar
gyfer siop, mae swyddfa bresennol y Fenter
ar gael i’w rhentu o ddechrau fis Gorffennaf
ymlaen. Cysylltwch â Siân am fwy o
wybodaeth.

Perfformiwyd ‘Melangell’ gan griw Ffwrnais Awen, Menter Caerdydd a’r Urdd, am dair
noson yn ystod Eisteddfod yr Urdd

Côr CF1

Joust!

Fe fu mis Mai yn fis cyffrous i’r côr. Ar y 5ed
fe aethon ni i Eisteddfod Pontrhydfendigaid,
ac ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth
y Côr Cymysg. Braf iawn oedd cael dathlu ar
ôl yr Eisteddfod gyda rhai o’r cystadleuwyr
eraill. Fe gawsom ni amser wrth ein boddau
yn canu gydag un o’r corau meibion, gyda’r
naill gôr yn ateb y llall gyda chân. Eisteddfod
wych! Ar hyn o bryd, mae’r côr yn paratoi ar
gyfer wythnos Eisteddfod yr Urdd, ble y
byddwn yn cymryd rhan mewn ambell
seremoni a gwasanaeth.
Ar y 5ed o Fehefin byddwn yn canu yn
Nawns Fawreddog RAF St Athan, ac yna y
bore canlynol fe fyddwn yn dechrau’n
blygeiniol i gyrraedd y Trallwng ar gyfer
priodas Ffion a Martin. Mae’r côr hefyd yn
paratoi ar gyfer Cyngerdd Mawreddog Gŵyl
y Drindod, ac ar gyfer Eisteddfod
Genedlaethol Y Bala a Gŵyl Gorawl Warsaw
yn yr Hydref. Mae’r côr yn ymarfer bob nos
Lun am 7.00 yng nghapel y Crwys. Croeso
mawr i aelodau hen a newydd!

Dydd Sadwrn 20 Mehefin – dydd Sul 21
Mehefin 10am – 5pm
Ymunwch â ni yng Nghastell Caerdydd
wrth i ni gynnal antur canoloesol arbennig –
diwrnod yn llawn antur a gweithgareddau i’r
teulu wrth i ni droi’r cloc yn ôl i’r Oesoedd
Canol. Bydd Marchogion Brenhinol Lloegr
yn dychwelyd, gyda brwydr arall ar eu
meddwl, yn barod i syfrdanu ymwelwyr
mewn twrnamaint ymryson gwefreiddiol, yn
llawn hynt a helynt, cyfarfyddiadau poenus a
champau anhygoel ar geffylau. Ewch am dro
o amgylch y gwersyll canoloesol, gydag
arddangosfeydd o grefftau, arfau ac
arfwisgoedd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn
gweld yr holl antur!

Llinellau ffôn Cymraeg

Cylchrediad eang yn y ddinas a’r
cylch
ac ar y we

Mae llawer o wasanaethau yn
darparu llinellau ffôn Cymraeg.
Ewch i

Hysbysebwch yn

www.dinesydd.com
Ffôn: 029 20565658

Mehefin 1321
Wythnos gyfan o weithgareddau
Cymraeg I’r teulu cyfan!

www.tafwyl.org

Rhai o blant y Clwb Canwio lawr yn Channel View
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Datguddio
Llyfr Cain

CROESAIR
Rhif 93
gan Rhian Williams
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Syrthiodd Margaret D. Jones mewn cariad â
chwedlau ac â storïau am arwyr pan oedd yn
blentyn bach yn ne Lloegr yn yr 1920au.
Datblygodd hefyd yn arlunydd ifanc addawol.
Ymhen 60 o flynyddoedd, a hithau erbyn
hynny wedi dysgu’r Gymraeg ac yn byw yng
nghyffiniau Aberystwyth, dechreuodd ar yrfa
newydd a gyfunai ei diddordeb mewn
chwedlau a’i gallu fel arlunydd, pan gafodd
gomiswn gan Gyngor Celfyddydau Cymru i
ddarlunio addasiad yr Athro Gwyn Thomas o
chwedlau’r Mabinogi, a gyhoeddwyd yn
1984. Oddi ar hynny, daeth yn adnabyddus
am ddarlunio cyfrolau am chwedlau Cymru
(megis chwedl Culhwch ac Olwen a chwedl
Taliesin) ac am arwyr Cymreig o’r Oesoedd
Canol (megis Arthur, Dewi Sant, Madog,
Dafydd ap Gwilym, Llywelyn y Llyw Olaf ac
Owain Glyndŵr).
Bu Margaret Jones a’i diweddar ŵr, Basil
(a oedd yn frodor o Benrhiwceibr yng
Nghwm Cynon), yn genhadon am gyfnod ym
Mizoram yng ngogleddddwyrain yr India. O
gofio am ei diddordeb mewn chwedlau ac
mewn crefydd, nid yw’n syndod iddi gael ei
denu’n arbennig at Ddatguddiad Ioan, llyfr
olaf y Testament Newydd. Mae’r Datguddiad
yn llyfr ‘apocalyptaidd’ sy’n llawn o
weledigaethau am fodau goruwchnaturiol a
symbolaidd. Fel y dywed Margaret Jones ei
hun, y mae’n llyfr barddonol iawn, ac mae’r
darluniaumewngeiriau sydd ynddo ‘wedi
ennyn dychymyg darllenwyr ac artistiaid ar
hyd yr oesoedd’.
Detholodd Margaret Jones nifer o ddarnau
o Lyfr y Datguddiad, a’u llythrennu a’u
darlunio. Gwnaeth hynny er ei boddhau ei
hun; ond pan welodd Dr Robin Gwyndaf ei
gwaith, teimlai’n gryf y dylid ei gyhoeddi. Er
bod hynny’n golygu cryn gost oherwydd
natur uchelgeisiol y gwaith celf a’r argraffu,
aeth ef ati’n ddiwyd i godi’r arian
angenrheidiol, ac erbyn hyn y mae’r llyfr
wedi ei gyhoeddi o dan ei olygyddiaeth yn
gyfrol gain, glawrcaled, ddwyieithog
(CymraegSaesneg, gefnwrthgefn). Nid
dyma’r tro cyntaf i Robin Gwyndaf a
Margaret Jones gydweithio, gyda llaw, gan
iddi ddarlunio ei gyfrol Chwedlau Gwerin
Cymru yn 1989.
Yn y gyfrol bresennol, Llyfr

Ar Draws
1. Sgwrsio digalon ar y llethrau (4)
8. Ai serennu mae Eilir druan yn y disgo?
(10)
9. ‘Tlws eu lw’, liaws tawel  gemau teg
Gwmwd ___ ac awel ‘ (E.W.)
10. Ymddiheuro am esgid o un wedi
chwalu (8)

Datguddiad Ioan, ceir cyflwyniad gan Robin
Gwyndaf sy’n cynnwys hanes y gyfrol a
hanes yr arlunydd, ynghyd â rhestr o’r
noddwyr; yna ceir cyflwyniad gan Margaret
Jones i Ddatguddiad Ioan, sy’n egluro’r
arwyddocâd a wêl hi yn y darnau a
ddetholodd i’w darlunio; ac yna yng nghorff
y gyfrol ceir testun ei detholiad o Lyfr y
Datguddiad a’r lluniau a baratôdd i gydfynd
â’r testun. Un peth sy’n drawiadol am y
lluniau yw’r defnydd helaeth o’r lliw aur
sydd ynddynt, ynghyd â du a choch/oren; a
chryn gamp ar ran yr argraffwyr, Gwasg
Cambria, oedd llwyddo i’w hatgynhyrchu i
safon mor uchel. Peth arall trawiadol am y
lluniau yw’r modd y mae’r arlunydd yn
cynnwys ffigurau cyfoes yn y darluniau yn
gymysg â’r cymeriadau goruwchnaturiol ac
alegorïadd, a hynny er mwyn pwysleisio fod
neges Llyfr y Datguddiad yn parhau yn
berthnasol heddiw, a bod y da yn drech na’r
drwg yn y pen draw, er cymaint yw grym y
drwg. Am ansawdd y lluniau, ni ellir gwell na
dyfynnu barn y diweddar Syr Kyffin
Williams amdanynt: ‘Rwy’n falch iawn fod y
darluniau ardderchog hyn gan Margaret Jones
yn awr i’w cyhoeddi.’
Pedwar cant yn unig o gopïau o’r gyfrol
sydd wedi eu cyhoeddi, a’r rheini wedi eu
rhifo’n unigol. Pris y gyfrol yw £55, sy’n
gryn fargen y dyddiau hyn, o ystyried maint y
gyfrol (176 tud.; 305 x 240 mm) ac ansawdd
y lluniau a’r argraffu. Ond y mae Dr Robin
Gwyndaf yn cynnig gostyngiad ar y pris
hwnnw i ddarllenwyr Y Dinesydd. Os ydych
am fanteisio ar y gostyngiad, dylech gysylltu
ag ef yn uniongyrchol am y manylion: Dr
Robin Gwyndaf, Cwm Eithin, 37 Heol Sant
Mihangel, Llandaf, Caerdydd, CF5 2AL
(02920566249). Cyflwynir unrhyw elw o
werthiant y gyfrol i Gymorth Cristnogol.
E. Wyn James
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12. Man i bâr gefnu ar y lloer (5)
13. Ffals yw cynffon sarff ddu wenwynig (3)
16. Ymbincio i ddadwneud ôl curo. (6)
17 Caniadau sydd yn emau tanbaid (6)
18. Bai lle o chwith (3)
21. ‘____ wedi hirnos cân wedi loes,
Nerth wedi llesgedd, coron ‘rôl croes.’
(cyf JDUL) (5)
22. Rhyfedd min nos a dim i’w glywed (8)
24. Mae’r aderyn hwn yn rhan o’n
gwybodaeth (4)
25. Trwsio y to gwair — Ie, rywsut (10)
26. ‘O’r naill ____ i’r llall yn ‘hedeg,
O na bawn fel deryn bach!’ (J.C.H) (4)
I Lawr
2. ‘____ _____ fywyd o ddistryw
Â gras y coronodd dy ben.’ (W.N.W)
(8,2)
3. O dir odlau daw llawlyfr y cynganeddwr
(8)
4. Iago heb ddechrau a Saul heb orffen
dynesu (6)
5. Ffrwyth haf a fu mewn cnau (5)
6. Wylo wrth weld diwedd llanc ymroddgar
wedi blino (4)
7. Dwli wedi torri’r ffiol (4)
11. Effeithiau anwadal, du y storm (10)
13. Cansen o gyrff onnen (3)
14. Tlws heb do ar y chwarae (3)
15. ‘___euog oedd
Yn rhuo dan fy mron ’ (W.J.) (8)
19. Diangenrhaid bod ag ofn yn Lloegr (6)
20. ‘Boed hunan balch ein calon
Yn _____’n d’ymyl di (J.G.M.H) (5)
22. Cael rhan o’r sain aur ar yn ail (4)
23. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw
Ni syfl o’i le, nid ie a ___ yw’ (EJ) (4)
Atebion Croesair Rhif 92
Ar draws: 1 Lluest. 4 Blanced. 8
Gwahanglwyfus. 9 Dadrithio. 10 Medi. 12
Stordy. 13 Ddafnau. 15 Anadl. 17 Bonclust.
21 Drwy’r prynhawn. 22 Dilledyn. 23
Uchder.
I Lawr: 1 Llygad. 2 Enaid. 3 Trasiedi. 4
Bugail. 5 Adwy. 6 Cyfle. 7 Desgiau. 11
Talcenau. 12 Smaldod. 14 Corryn. 16 Diwall.
18 Unawd. 19 Tyner. 20 Crud.
Derbyniwyd 15 ymgais a 12 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i James
Wiegold, Rhiwbina.
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Newyddion o’r Eglwysi
Eglwys Minny Street
Cydymdeimlo
Cofiwn yn ddiolchgar am fywyd a
gwasanaeth Iwan Jones (Rhiwbeina). Bu
Iwan yn ffyddlon i holl gyfarfodydd yr
eglwys a chyfarfodydd Cyngor Eglwysi
Cymraeg Caerdydd ar hyd y blynyddoedd
ac, ymysg nifer o swyddogaethau a
gyflawnwyd ganddo, bu’n athro Ysgol
Sul,
diacon,
ymddiriedolwr
ac
ysgrifennydd cydwybodol. ‘Roedd yn
barod ei gymwynas a’i gyfraniad i nifer o
fudiadau ac achosion eraill yn y ddinas.
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â
Nansi ac â Hywel a’r teulu.
Gweithgarwch
Rhoddwyd hwb arbennig i gronfa ein
helusen (Apêl De Affrica) wrth i
aelodau’r Eglwys Newydd, dan arweiniad
Rhiannon Evans, drefnu “Bargen o
Noson” yng nghartref Elinor a Howard
Patchell ddechrau mis Mai. Codwyd dros
£500. Dros y misoedd nesaf bydd
gwahanol ddigwyddiadau yn cael eu
cynnal mewn nifer o ardaloedd eraill 
cyfle i ddod i adnabod a chydweithio ag
aelodau sydd yn byw o’n cwmpas tra’n
sicrhau llwyddiant ein helusen yr un pryd!
Diolch i Valmai Evans a Margaret
Harries am ofalu am stondin gacennau
Minny Street ym More Coffi blynyddol
Cymorth Cristnogol yn Festri’r Tabernacl
ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol.
Gwaith Cymorth Cristnogol oedd thema
ein hoedfa foreol gynnar ym mis Mai
wrth i Iona Edwards, gyda chymorth
Daniel, Ifan a Geraint, ein harwain.
Cawsom fendith yng nghwmni cyfeillion
o eglwysi Cymraeg y ddinas yn yr Oedfa
Cymorth Cristnogol a gynhaliwyd dan
nawdd y Cyngor Eglwysi yn Ebeneser 
diolch i gyfeillion Ebeneser am eu croeso
ac i Alun Tudur am drefnu’r gwasanaeth
ac am ei arweiniad.
Wedi i Peter a Gill arwain y criw
cerdded i fyny’r Garth ym mis Ebrill,
rhyddhad i lawer oedd cael teithio’n
hamddenol (ac ar dir gwastad!) o Lyn y
Rhath ac ar hyd llwybr Nant Fawr dan
arweiniad John Albert Evans ym mis Mai.
Er y glaw cafwyd hwyl a mwynhad o’r
cyddeithio.
Edrychwn ymlaen yn awr at fis llawn
digwyddiadau, yn dechrau gydag oedfaon
y Sulgwyn, wrth i ni ddathlu 125 mlynedd
ers sefydlu’r Achos ym Minny Street.
Llongyfarchwn y Parchg Huw Ethall ar
ddod i’r brig mewn cystadleuaeth i lunio
“Emyn y Dathlu”  ein braint fydd cael
canu’r emyn yn ein hoedfaon.
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Tabernacl, Caerdydd

Capel y Crwys

Llongyfarchiadau
Mae'n dda cyhoeddi genedigaeth Leo, plentyn
cyntaf Dyfed ac Amy Cosslett. Mae Dyfed
yn fab i Myfi a John Cosslett.
Llongyfarchiadau i’r teulu i gyd.

Y Gymdeithas.
Ddydd Sadwrn Mai y 23ain aeth nifer o
aelodau Y Gymdeithas ar wibdaith a
drefnwyd gan y Dr. John Gwynfor Jones.
Roedd y daith hon yn cynnwys ymweliad â
Stad enwog y Gelli Aur yn Sir Gaerfyrddin
cyn
symud ymlaen i weld yr Eglwys
Gatholig a adeiladwyd ger Pont Henllan gan
garcharorion Rhyfel o’r Eidal yn ystod yr
AilRyfel Byd. Fel y gellid disgwyl ychydig
iawn o adnoddau oedd ganddynt i gyflawni y
fath gampwaith ond llwyddo a wnaethant i
oresgyn pob anhawster ac erys eu dyfal
barhad yn dystiolaeth o’u presenoldeb yn yr
ardal hon ar gyfnod anodd yn eu hanes. Oddi
yno symud ymlaen i weld Amgueddfa Felin
Wlân Genedlaethol Cymru yn Drefach
Felindre, lle cafwyd ychydig amser i gael
hamdden ‘paned a sgwrs yng ngwmni ein
gilydd. Diwrnod gwerthfawr iawn.

Dychwelyd i Gaerdydd
Dychwelodd Dwynwen Evans i fyw yng
Nghaerdydd ar ôl cyfnod yn Abertawe. Mae
mewn fflat sy'n edrych dros y Tabernacl, ar y
lleoliad lle roedd y bar Coffi yn siop David
Morgan gynt. Croeso mawr yn ôl.
‘Miss Brown to you’.
Aeth nifer o aelodau’r eglwys lawr i Ganolfan
y Mileniwm i gefnogi Sara Pickard yn
serennu fel y prif gymeriad yn ‘Miss Brown
to you’. Mae Cwmni High Jinks yn gwmni
proffesiynol a buont yn teithio yng Nghymru
a Lloegr. Mae Sara yn esiampl wych o berson
anabl yn profi nad oes rhaid ildio i’r cyflwr.
Mae’n ysbrydoliaeth i eraill i herio pob
sefyllfa a byw bywyd mor llawn ag sy’n
ymarferol bosibl.
Pencampwriaeth Dawnsio Gwerin y byd.
Llongyfarchiadau gwresog i aelodau Grŵp
Bro Taf ar ddod i’r brig yn Majorca eleni. Pa
ryfedd fod Trystan ac Osian wedi cael cystal
hwyl arni, a rhoi gwên ar wyneb eu rhieni
Lowri a Hefin Gruffydd, ynghyd â’u taid a
nain  Alan ac Alwen Kemp.
Cronfa’r Organ
Cyngerdd Rhys Meirion yn canu darnau
cyfarwydd David Lloyd.
Mwynhawyd noson lwyddiannus yng
nghwmni, Rhys Meirion, Annette Bryn Parry
a Don Lloyd yn y Tabernacl. Roedd
cynulleidfa dda yn bresennol yn gwrando ar
un o brif denoriaid operatig y Gymru gyfoes.
Diolch i bawb a fu’n rhan o’r trefniadau ar
gyfer y noson.
Sul Mai 10 ‘Dewch a Rhannwch’.
Yn dilyn llwyddiant llynedd, trefnwyd pryd
bwyd ‘Dewch a Rhannwch’ fore Sul Mai’r
10fed. Roedd y trefniadau yn nwylo Nicola
Baker a Catrin Lloyd – diolch iddyn nhw a
phawb a fu’n cynorthwyo i drefnu amser
cinio llwyddiannus dros ben.
Bore Coffi
Diolch i John a Gill Thomas am eu croeso
arferol ddiwedd mis Ebrill. Daeth cyfle arall
i gymdeithasu yn yr un modd fore Mercher
Mai 20fed ar aelwyd Eirlys a Gwyn Pritchard
Jones yn Llanbedr y Fro.
Yr Aes.
Bu’r ddeufis diwethaf yn gyfnod anodd i
aelodau a chyfeillion yr Eglwys o ran cael
mynediad ar hyd yr Aes. Bu angen amynedd
ar sawl gwedd, gan fod y contractwyr yn
symud craeniau enfawr, a bu’n rhaid
gwahardd trafnidiaeth yn ystod yr wythnos ar
ôl y Pasg wrth osod yr arwynebedd newydd o
flaen gatiau’r eglwys. Bu staff y cwmnïau

perthnasol yn hynaws iawn gyda ni.

Y Gymdeithas Ddrama.
Bydd Y Gymdeithas Ddrama yn perfformio
“Ar yr Erchwyn” a “Mae Newid yn Change”
nosweithiau Mercher, Iau a Gwener, Mehefin
24, 25 a 26. Cynhyrchir y naill gan Robin
Owen a’r llall gan Betsan Evans.
Y Grŵp Merched.
Cafodd y grŵp yma ddau gyfarfod
llwyddiannus iawn yn ystod Misoedd Ebrill
a Mai. Roedd ymweliad Sioned Mair yn fodd
i roi min ar chwarennau blasu unrhyw un
oedd yn bresennol wrth iddi ddatguddio y
cyfrinachau sydd yng nghlwm wrth wneud y
crempogau neu y pancos mwyaf perffaith.
Aeth yn ei blaen i weithio y curry
mwyaf llesmeiriol a ddaeth allan o wlad Thai
erioed. Meddyliwch mewn difrif am ein cyn
dadau yn cael pryd o gurry mewn capel.
Nos Lun Mai 18.ed cafwyd cyfle i ymweld
â Insole Court Llandâf, cartref teulu enwog o
ddiwydianwyr cefnog yr ardal hon yn ystod
ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg a
dechrau y ganrif ddiwethaf.Cafodd y grŵp ei
dywys o gwmpas gan John Isaacs a roddodd
fraslun o’r hanes a’r trysorau sy’n
gysylltiedig a’r tŷ arbennig hwn.Yn dilyn
cafwyd cyfle am bryd o fwyd blasus a
chwmniaeth ddiddan.

CINIO CRONFA
GLYNDŴR
Bydd nos Sadwrn, 17 Hydref 2009, yn noson
arbenni g yn g n ghalendr y rhai
sy'n ymddiddori yn nhwf addysg Gymraeg 
anerchiad
gan
y C yn gh or yd d
Cennard Davies yng nghinio dwyflynyddol
Cronfa
G l yn d ŵ r
yr
Ysgolion
Cymraeg yng Nghlwb Golff Radyr. Bu
Cennard yn un o bileri'r achos ers
b l yn yd d oe d d , a ch wa rae od d r an
amlwg yn natblygiad anhygoel addysg
Gymraeg yn y rhan hon o'r wlad. A
yw 'r
fr w yd r
drosodd,
fell y?
Nodwch y dyddiad  a dewch i gael eich
ysbrydoli! Tocynnau ar gael yn fuan oddi
wrth Bryan James (Ysgrifennydd).
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Salem Treganna

Ebeneser, Heol Siarl
Bedydd
Ar 3 Mai bedyddiwyd Catrin, merch Robert a
Gwenan Young ac wyres Rhian Ruddock, ar
ei phenblwydd yn ddyflwydd oed. Pob
bendith i’r teulu bach.
Genedigaeth
Ar fore Sul 10 Mai ganwyd Lily Mai James,
merch i Steven a Lisa Mair James a chwaer
fach i Beca Haf. Llongyfarchiadau i’r teulu
bach. Mae hi’n wyres arall i Arwel ac Eleri
Peleg Williams a gorwyres i Mair Evans,
Maesglas.
Neges i ni gyd
Ar nos Iau 14 Mai cynhaliwyd gwasanaeth
arbennig yn Ebeneser i gofnodi wythnos
Cymorth Cristnogol. Cymerwyd rhan gan
nifer o aelodau eglwysi Cymraeg canol y
ddinas a dangoswyd sioe sleidiau oedd yn
cynnwys merch o’r enw Nadia Kubala yn
canu cân yn ei mamiaith, ‘Arglwydd fe’th
addolaf di’. Dyma ferch gafodd hyfforddiant
mewn teilwria gan Humanité Nouvelle, un o
bartneriaid Cymorth Cristnogol, Cawsom
neges gan Alun hefyd i’n hatgoffa am aberth
Iesu Grist ac na allwn garu Duw heb ein bod
hefyd yn caru ein cydddyn.

Miri mawl
Fore’r 17eg o Fai aethom i fwynhau ‘Miri
Mawl’ yng nghwmni Martin Geraint yng
Nghanolfan y Mileniwm, ac fe gafodd y plant
fodd i fyw wrth ganu. Aethom am ginio
gyda’n gilydd wedyn i Pizza Hut y bae, a braf
oedd gweld Pizza Hut yn llawn o blant a
theuluoedd Salem! Pawb wedi mwynhau’r
pizzas a’r hufen ia.
Criced
Yn anffodus bu’n rhaid canslo gêm griced
nos Lun y 18fed o Fai. Y bwriad oedd
chwarae gêm gynta’r tymor er cof am Tomos,
yn erbyn ei gydweithwyr yn y BBC. Ar y
6ed cawsom sesiwn paratoi ar gyfer y tymor
prysur o’n blaenau yn y ‘nets’ yng ngerddi
Soffia.
Ymweliad â’r Llyfrgell
Cawsom ein tywys o gwmpas llyfrgell
newydd y ddinas yn ystod y mis, a chawsom
ein cyfareddu gan yr adeilad hyfryd.
Ymweliad â’r theatr
Trefnwyd taith i weld ‘Tŷ Bernarda Alba’
gan Theatr Genedlaethol Cymru nos Fercher
y 13eg o Fai, ac fe gawsom noson wrth ein
boddau.
Dr Kathryn Jenkins
Cawsom ein dychryn gan farwolaeth sydyn
Kathryn. Roedd yn un bywiog, gweithgar a
phrysur tu hwnt, ac mae ei cholli’n golled
enfawr i ni yn Salem, ac yn wir yn golled i’n
cenedl. Cydymdeimlwn yn fawr iawn ag
Alan ei gwr.
Clwb Brecwast
Cafwyd dau glwb brecwast hynod o brysur
yn ystod y mis. Cofiwch ymuno a ni am 9.45

Cynllun ABCh
Yn y cwrdd gweddi ar nos Lun, 18 Mai
lansiwyd cynllun ABCh noddwyd gan
Ebeneser, Gobaith i Gymru ac Undeb yr
Annibynwyr. Cynllun yw hwn sy’n rhoi
gogwydd Cristnogol ar nifer o bynciau o
Dlodi Bydeang, i Ysmygu. Gyda phob
testun, 58 i gyd, mae yna daflen wybodaeth
i’r athro, taflen o adnodau, sleid PowerPoint,
poster du a gwyn a phoster lliw, i’w
defnyddio’n rhan o’r pwnc Addysg Bersonol
a Chymdeithasol, y mae
pob plentyn
uwchradd yn gorfod ei ddilyn, i geisio eu
haddysgu ar sut i fod yn ddinasyddion
cyfrifol.
Daeth swyddog adnoddau, Gobaith i Gymru,
Gwenda Jenkins, fu’n gyfrifol am y taflenni, i
sôn am y cynllun. Roedd Arfon Jones,
swyddog maes GIG, yna hefyd i sôn am y
weledigaeth a chynrychiolwyd yr undeb gan
lywydd y cyngor, Eurwen Richards.
Adleisiodd Alun Tudur ein barn fel eglwys ei
bod hi wedi bod yn fraint bod yn rhan o’r
cynllun unigryw hwn, i geisio bod yn
ddylanwad positif yn addysg a bywyd ein
plant.
ar foreau Mercher, ddwywaith y mis, rieni/
gofalwyr a’ch babanod.
Er cof am Richard Hall Williams
Yn ystod y mis, cawsom wasanaeth arbennig
i ddadorchuddio plac er cof am Richard yn
Salem.
Rhaghysbyseb
Cofiwch y bydd gemau criced wedi eu trefnu
bob nos Lun yn ystod y mis, felly dewch i
gefnogi!
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Cyngerdd Côr Meibion Taf
Cynhaliwyd cyngerdd hynod o lwyddiannus
gan Gôr Meibion Taf yng Nghymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina y 18ed Mai. Yr
arweinydd oedd Rob Nichols gyda Lowri
Evans yn cyfeilio. Roedd elw’r noson yn
mynd tuag at Gronfa Apêl Arch Noa.

Cyfarfod Blynyddol
Cymdeithas Tŷ’r Cymry
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y
Gymdeithas ar 13eg Mai pan etholwyd y
swyddogion canlynol sef Paul Jeffries yn
Llywydd, Cerith Cooper yn Islywydd, Lona
Roberts yn Ysgrifennydd a Larry Davies yn
Drysorydd. Mae’r Gymdeithas yn croesawu
siaradwyr Cymraeg yn ogystal â dysgwyr yr
iaith. Am fanylion ynglŷn â rhaglen y
Gymdeithas ar gyfer 2009/10 cysylltwch â
Lona Roberts ar 2076 6283.

Cyfarfod Blynyddol Cyntaf
Ar 29ain o Ebrill 2008 cynhaliwyd cyfarfod
yn festri Salem Treganna i sefydlu Cangen y
De o Gymdeithas CymruAriannin. Y 30ain
Ebrill 2009 cynhaliwyd cyfarfod Blynyddol
Cyntaf y Gangen eto yn festri Salem.
Gwahoddwyd Elvey MacDonald i annerch yr
aelodau am hanes y Gymdeithas a sefydlwyd
nôl yn 1939 sef 70 mlynedd yn ôl i eleni. Yna
aethpwyd ati i ethol swyddogion a phwyllgor
ar gyfer 2009/10. Etholwyd Rhys Llewelyn
yn Gadeirydd, Angharad Rogers yn Is
Gadeirydd, Elin Rhys yn Ysgrifennydd a Bob
Pugh yn Drysorydd. Etholwyd pum aelod i
ffurfio’r pwyllgor sef Sandra de Pol, Walter
Ariel Brooks, Miriam Tilsley, Elvira Awstin
a Gwilym Roberts.

Mewn Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â
theulu y diweddar Iwan Jones Rhiwbeina a fu
farw’n dawel yn Ysbyty Adain y Gorllewin
yn Glossop Terrace ar 10 Mai. Roedd yn 85
oed. Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel
Minny Street ar 19 Mai ac yn dilyn yn
Amlosgfa’r Ddraenen, Llanisien. Bu’n athro
Cymraeg, Cadeirydd Cyntaf Cylch Meithrin
Cymraeg Rhiwbeina, yn aelod o Gôr Aelwyd
Hamdden a Chlwb Hamdden, yn aelod selog
yng Nghymdeithas Gymraeg Rhiwbeina ac
yn aelod ffyddlon yng Nghapel Minny Street.
Fe’i gwelir ei eisiau yn fawr.
Cydymdeimlwn ag
Elgan Lloyd a’i deulu ar golli ei dad Dewi
Lloyd, cyn brifathro Ysgol Uwchradd
Aberteifi, ar 18ed Mai yn Aberteifi. Bu’r
angladd ar 22ain Mai yn Eglwys y Santes
Fair Aberteifi ac wedyn ym mynwent Sant
Thomas yn Llandudoch.
Cydymdeimlwn â
theulu y diweddar Mair Davies y Sili, Penarth
a fu farw’n dawel yn Ysbyty Llandochau
wedi salwch hir. Bu’r angladd yng Nghapel
Bethel, Penarth ar 18ed Mai ac yn dilyn ym
mynwent Penarth.
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Eglwys Dewi Sant

Y DINESYDD MEHEFIN 2009

Ysgol Gymraeg
Melin Gruffydd
Ysgol iach
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Ysgol Melin
Gruffydd wedi derbyn cydnabyddiaeth gan
aseswyr allanol am y gwaith o hyrwyddo a
datblygu'r elfennau o Faethiad, Addysg
Gorfforol, Ffitrwydd a'r Amgylchedd.
Celf a Chrefft yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i Cerys Davage am
ennill rownd cenedlaethol yr Urdd yn y
gystadleuaeth Printiau Du a Gwyn i blant
blynyddoedd 3 a 4.

Priodas
Fore Sadwrn, 6ed Mai, yn Eglwys Gatholig
Sant Pedr, Y Rhath, priodwyd Magdalena
Beck a Rhun Gwynedd ap Robert. Gan fod
Rhun yn ysgrifennydd Cyngor Eglwys Dewi
Sant, ac yn cynorthwyo yng ngwasanaethau’r
eglwys ynghyd â bod yn aelod o gôr yr
eglwys, hyfrydwch o’r mwyaf i Gôr Eglwys
Dewi Sant oedd cael y cyfle i gyfrannu i’r
gwasanaeth priodas dwyieithog nid yn unig
yn y Gymraeg ond gyda datganiad yn y
Bwyleg, a hwnnw gyda help tair o ffrindiau
Pwylaidd Magdalena a’u ffliwtydd.
Braf oedd cael rhannu yn llawenydd
arbennig yr achlysur gyda rhieni ac aelodau o
deulu Magda o Wilkow, gorllewin gwlad
Pwyl a’i chyfeillion o Bwyliaid yma yng
Nghaerdydd, a chyda teulu Rhun o
Geredigion ac o wlad Llyn.
A chan fod Rhun yn aelod o Gôr Meibion
Tâf, ychwanegwyd at orfoledd yr uno gan
nifer o ddatganiadau caboledig gan y côr
hwnnw o dan arweiniad Rob Nicholls  cyn
dechrau’r Gwasanaeth ac yn ystod arwyddo’r
gofrestr. Gweinyddwyd y briodas a’r
ewcharist gan Y Tad Jason Jones a Ks.
Bogdan Wera. Yr organydd oedd David
Leggett a’r Cantor oedd Y Parchedig Hywel
J. Davies.
Mae Magdalena, a raddiodd o Brifysgol
Manceinion ac sy’n Swyddog Adnoddau
Dynol Cyngor Bro Morgannwg, yn brysur
ddysgu’r Gymraeg. Rhun yw Pennaeth
Canolfan Iaith Acen ac mae yntau yn mynd
i’r afael â’r Bwyleg!.
Dymunwn, fel eglwys, pob bendith a
dedwyddwch iddynt yn eu bywyd priodasol.
Cymorth Cristnogol
Eleni eto, llwyddodd yr eglwys i godi swm
sylweddol gyda’i stondin yn y Bore Coffi yng
Nghapel y Tabernacl. Ni chafwyd fawr o
drafferth i ddenu’r cwsmeriaid i brynu’r
bwydydd sawrus a baratowyd gan nifer o’n
haelodau. Roedd y gwasanaeth priodas ar yr
un bore a rhaid rhoi diolch arbennig i Dilys
Jones a Christine Livesey am gynnal y
stondin yn y Tabernacl.
Trannoeth i’r Bore Coffi, addas iawn oedd
cael croesawu Aled Pickard, o Swyddfa
Cymorth Cristnogol, atom i’r eglwys. Gyda

Criced
Rydym wedi creu cysylltiadau â Chlwb
Criced Morgannwg ac yn ystod tymor yr Haf
mi fydd hyfforddwr o’r Clwb yn dod i’r ysgol
i hyfforddi plant blwyddyn 3. Hefyd, rydym
yn hynod o falch bod tîm criced yr ysgol
wedi ei ddewis i chwarae ar Erddi Soffia yn
ystod gem yr Ashes rhwng Lloegr ac
Awstralia.
Ymweliad â Fferm Fforest
Aethon ni i Fferm Fforest. Mae Fferm Fforest
yn warchodfa natur yng Nghaerdydd .
Cerddon ni yr holl ffordd. Cymerodd y daith
awr gyfan. Yn gyntaf
esboniodd
yr
arweinydd beth oeddem yn ei wneud. Aeth
un grŵp i bysgota ac aeth grŵp arall i
edrych ar gynefinoedd yr anifeiliaid .Yn y
pwll dwr roedd llawer o greaduriaid. Dalion
ni sglefriwr y dŵr ac wyau gwas y neidr. Ar
ôl casglu’r anifeiliaid roedd rhaid rhoi’r
anifeiliaid nôl ar ôl gorffen. Ar ôl
pysgota cerddon ni trwy’r gamlas ac ar y
ffordd i’r gamlas gwelson ni dŷ adar ac ar y
gamlas roedd ‘na hwyaid bach gyda’u mam
a'u tad. Ar y ffordd nôl o’r gamlas gwelsom
ni pob math o adar o bob lliw a llun. Ar ôl
gorffen y daith roedd hi’n amser cinio.
Bwytodd pawb pob math o fwyd gwahanol.
Roedd yn daith hir yn ôl hefyd. O’r diwedd
cyrhaeddon ni’r ysgol.
Faith Breedon Thomas Blwyddyn 2
Ffynnon Ddŵr yn Zimbabwe
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Ysgol Melin
Gruffydd wedi noddi ffynnon ddŵr mewn
pentref tlawd yn Zimbabwe. Mae'r ffynnon
eisoes wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau
trigolion y pentref.
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Ffion Davies
ar enedigaeth yr efeilliaid Gruff a Twm. Pob
hwyl i chi fel teulu.
chyflwyniad pwyntpwer o’r lluniau a
dynnodd yn ystod ei ymweliad â De Affrica
a’i sylwadau wrth eu dangos, rhoddodd
amcan i ni o amodau anodd bywyd a gwaith y
brodorion tlotaf. Testun diolch, a gobaith,
serch hynny, yw bod Cymorth Cristnogol,
drwy weithio mewn partneriaeth â sawl
mudiad draw yno, yn gallu cynnig rhywfaint
o ymgeledd i’r tlawd ac i ddioddefwyr HIV
Aids ac o’u hymdrechion
i amddiffyn
hawliau sylfaenol y rhai sy mewn gwaith
cyflogedig.

BWRLWM BRO
EIRWG
Disgothon Harri
Cafodd y plant, a holl staff yr ysgol hwyl
wrth ddawnsio i gerddoriaeth DJ Stirling yn
ddiweddar yn ystod y disgothon noddedig i
godi arian i Harri Ahmun. Llwyddodd plant
yr ysgol i godi swm sylweddol tuag at yr
achos yma sydd mor bwysig i ni ym Mro
Eirwg.
Yr Urdd
Teithiodd llond bws o rieni a phlant i Goleg
Sir Gar yn ddiweddar er mwyn cefnogi tîm
rygbi yr ysgol wrth iddyn nhw gynrychioli
Caerdydd yn rownd genedlaethol Twrnament
yr Urdd eleni. Chwaraeodd y bechgyn yn
wych gan ennill pob gêm yn eu hadran ac o
ganlyniad cyrraedd y rowndiau cyn derfynol.
Er iddynt chwarae ar eu gorau, fe’u trechwyd
gan Ysgol y Bannau.
Treuliodd 49 o blant yr Adran benwythnos
braf yng ngwersyll yr Urdd Llangrannog yn
ystod mis Mai. Cawsant gyfle i fanteisio ar
holl weithgareddau’r Gwersyll ac i fwynhau
cymdeithasu gyda’i gilydd.
Daeth Mistar Urdd a’i ffrindiau i’r ysgol i
gyflwyno sioe er mwyn aillansio ei gân
boblogaidd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yma
yng Nghaerdydd. Roedd y sioe yn
adlewyrchu prif themâu yr Urdd, sef y
Gwersylloedd, yr Amgylchfyd a’r Eisteddfod.
Roedd y plant wrth eu bodd yn dawnsio ac yn
ymuno yn yr hwyl a’r sbri a phob un yn
edrych ymlaen at fynd i’r Eisteddfod yn y
Bae.
Dymunwn bob lwc i Sïon O’Brien ac i’r
parti canu yn yr Eisteddfod.
Cyngor Ysgol
Bu un o athrawesau Bl 6 yn Houston, Texas
yn ddiweddar, ac yn ystod y daith cafodd
gyfle i ymweld â sawl ysgol wahanol.
Sylwodd ar effaith corwynt Ike ar yr ardal ac
mae Cyngor yr Ysgol wedi penderfynu anfon
rhan o’r elw a wnaethant yn ystod Diwrnod y
Trwynau Coch fel cyfraniad tuag at yr achos
o ail sefydlu bywydau’r bobl a ddioddefodd.
Fe fydd gweddill yr arian yn mynd tuag at
blant yn yr Affrig.
Cyfoethogi’r Cwricwlwm
Roedd perfformiad sioe pypedau Cymru o’r
‘Ardd Hardd’ yn lliwgar ac yn ysbrydoledig.
Mwynheuodd yr holl blant o’r Feithrin hyd at
Blwyddyn 2 wrth iddynt ddysgu am yr holl
greaduriaid sydd yn byw yn yr Ardd Hardd.
Fel rhan o weithgareddau ABCh yr ysgol,
cawsom fenthyg y ‘Glitter Bug’ – peiriant
sydd yn dangos i ni os ydym wedi golchi ein
dwylo yn gywir er mwyn osgoi germau.
Profwyd bod angen bod yn drylwyr iawn
wrth olchi dwylo er mwyn sicrhau nad yw’r
germau yn parhau ar ein dwylo.
Er mwyn hybu ein dysgeidiaeth o
Fwslemiaeth yn yr ysgol, daeth Cyril i siarad
am ei grefydd gyda phlant Blwyddyn 5.
Cafodd y plant gyfle gwych i wrando ar
draddodiadau’r Mwslemiaid ac i holi
cwestiynau diddorol iawn.
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Calendr y Dinesydd
Mercher, 10 Mehefin
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Taith Haf.
Manylion pellach: Lona Roberts (0292076
6283).
Iau, 11 Mehefin
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
‘Cyflwyno gweledigaeth y Cyngor
Alcoholiaeth.’ Siaradwr: Wynford Elis Owen.
Yng nghapel Salem, Treganna, am 7.30pm.
Sadwrn, 13 Mehefin – Sul, 21 Mehefin
Tafwyl. Manylion pellach: Menter Caerdydd
(02920565658). www.tafwyl.org
Llun, 15 Mehefin
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cyfarfod
Blynyddol: ‘Ein Noson Ni’. Yng nghapel
Bethany am 7.30pm.
Gwener, 19 Mehefin – Sul, 21 Mehefin
Gŵyl Ifan: Penwythnos o ddawnsio gwerin i
ddathlu Canol Haf. Twmpath yng Ngwesty’r
‘Angel’ nos Wener am 8.00pm. Gorymdaith
ac arddangosfeydd dawnsio yng nghanol y
Ddinas a’r Bae ddydd Sadwrn. Tîm o Lydaw
yn ymuno â thimoedd o bob cwr o Gymru i
ddawnsio a dathlu penblwydd Cwmni
Dawns Werin Caerdydd yn 40 oed, nos
Sadwrn yn Neuadd y Ddinas. Manylion
pellach
02920563989
neu
www.gwylifan.org.
Sadwrn, 20 Mehefin
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Cyflwyniad i rai
idiomau Cymraeg gan Ann Davies am
11.00am. Croeso cynnes i bobl nad ydynt yn
aelodau o’r Eglwys.
Sadwrn, 20 Mehefin
Cyngerdd gyda Côr Vos da Locarno, Swisdir
a Chôr Godre’r Garth yn Eglwys San Pedr, Y
Rhath am 7.30pm. Tocynnau wrth y drws.
Mercher,  Gwener 24—26 Mehefin
Cymdeithas Ddrama Capel y Crwys yn
perfformio ‘Ar yr Erchwyn’ (cyfieithiad Bob
Roberts o ddrama Frank Vickery) a ‘Newid
yn Chenj’ (gan William Owen) yn Theatr y
Crwys am 7.30pm. Cynhyrchir y naill gan
Robin Owen a’r llall gan Betsan Evans.
Sadwrn, 4 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Stondin yng
Ngŵyl Rhiwbina.
Sul, 5 Gorffennaf
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cymanfa
Ganu. Arweinydd: Eilonwy Jones; Organydd:
Dr Alun Jones. Yng nghapel Beulah am
8.00pm.
Llun, 6 Gorffennaf
CYFARFOD
CY FF REDINOL
BLYNYDDOL Y DINESYDD yng Nghapel
Bethel, Maesyderi, Rhiwbina, am 7.00pm.
Sadwrn, 11 Gorffennaf
Cylch Meithrin Cymraeg Rhiwbina:
Twmpath Dawns a Swper i ddathlu 50fed
penblwydd y Cylch yn y ‘Rec’ yn Rhiwbina
am 7.30pm. Tocynnau: £15. oddi wrth Sarah
Barr (ebost: sarahbarr3@supanet.com neu
ffôn: 07928 649 737).
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
Ffôn: 02920628754;
ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk.
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Dyrchafiad!

Bu dathlu mawr ar gae Sevenoaks, tafliad
pêldroed hir Andy Leggaidd o Barc Ninian,
wrth i dîm dan 15 Caerdydd yr Urdd ennill
dyrchafiad i brif adran Cymdeithas Bêldroed
Caerdydd a’r cylch. Bu’n dymor hir a chaled
i’r tîm sydd i gyd yn ddisgyblion yn ysgolion
Plasmawr a Glan Taf.
Mae dyrchafiad eleni yn gamp arbennig gan
i’r bechgyn gael eu taflu allan o’r cynghrair y
llynedd am fethu a chyflawni pob gêm. Ond
bellach mae yna sgwad o 19 o chwaraewyr ac
rydym wedi gallu croesawu nifer o
chwaraewyr ifanc, brwd i’r garfan.
Ymysg yr uchafbwyntiau oedd curo tîm yr
Eglwys Newydd aeth ymlaen i ennill y
bencampwriaeth eleni. Drwy law neu hindda
cafwyd ymateb arbennig gan y chwaraewyr
gyda phob un yn chwarae ei ran. Gorau
chwarae, Cydchwarae!
Hoffai’r tîm ddiolch yn arbennig i’n
noddwr eleni, Greenfield Media, sydd wedi
bod yn hael iawn wrth noddi cit y tîm. Mae
diolch mawr hefyd i Steve Cope sydd wedi
hyfforddi’r bois bob nos Iau yng nghanolfan
Gôl.
Yn y llun y mae’r tîm gyda’r Rheolwr, Tim
Hartley, (ar y chwith,) ynghyd â Wyn Innes,
Rheolwr Gyfarwyddwr Greenfield Media, a
Siôn Clwyd, Cydhyfforddwr, (ar y dde).

Tîm dan14 yr Urdd
Cwblhaodd tim dan14 pêldroed yr Urdd y
tymor yn bumed anrhydeddus yn Adran B o
Gynghrair Caerdydd a’r Cylch eleni. Tarwyd
ar garreg filltir go nodedig wrth i’r tîm sgorio
cant o goliau yn ei 22 o gemau Cynghrair.
Sgoriwyd goliau gan 15 o’r garfan o 18. Ein
prif sgoriwr oedd Iwan Jones gyda 29 gôl ond
fe gyfranodd pob aelod o’r garfan at
lwyddiant y tîm. Croesawyd rhai chwaraewr
newydd i’r tîm eleni, gan gynnwys Rhydian
Williams, Tom ClementEvans, Iwan Huws a
Mathew Rees. Yn wir roedd angen y garfan
estynedig o 18 erbyn diwedd y tymor gyda’r
‘backlog’ gemau (oherwydd gohiriadau
mynych y Gaeaf) yn golygu y bu rhaid i’r tim
chwarae 4 gêm mewn 8 diwrnod! Cawsom
rediad ardderchog tua canol y tymor wrth i ni
ennill wyth, colli un a chael un gêm gyfartal.
Gair o ganmoliaeth hefyd i’r ymarfer
wythnosol yng nghanolfan ‘Gôl’. Cafodd y
chwaraewyr tipyn o fwynhad dan arweiniad
dawnus Dylan. Ymlaen at y tymor nesaf
nawr, gan anelu at wella ar ein safle y llynedd
o drydydd a chipio’r dyrchafiad i Adran A!
Geraint Lewis / Ian Herbert
(Cydreolwyr Urdd dan14)

Tîm
dan 14

GŴYL GERDD
DINAS POWYS
MEHEFIN 20 – 28 2009
Mae’r ŵyl boblogaidd hon yn ei degfed
flwyddyn ac yn mynd o nerth i nerth.
Sadwrn 20 Mehefin, 19.30 Noson Y Beatles,
Neuadd y Plwyf , Tocynnau £10
Sul 21 Mehefin, 12.30.Phil Dando a’i
bedwarawd Jazz, Neuadd Lee. Tocynnau £7
Sul 21 Mehefin, 19.30 Y Tri tenor Arall
o’r Cwmni Opera Cenedlaethol, Neuadd Y
Plwyf. Tocynnau £10
Mercher 24 Mehefin, 13.00 Cyngerdd i’r
plant ysgol.

Mercher 24 Mehefin, Neuadd y Plwyf ,
Bandiau Ieuenctid yn chwarae cymysgedd o
Jazz a’r blues . Tocynnau £5.
Gwener 26 Mehefin, 13.45 Cyngerdd i’r
genhedlaeth hŷn, Neuadd y Plwyf.
Gwener 26 Mehefin, 19.30 Cor Meibion
Castell Nêdd, Neuadd y Plwyf
Tocynnau £10
Sadwrn 27 Mehefin, 19.30 Band y Parc &
Dare. Tocynnau £10
Sul 28 Mehefin, 20.00 Côr Cymuned
Bethesda Dinas Powys. Caneuon o ‘Joseph
and his Amazing Technicolor Dreamcoat’,
Neuadd Y Plwyf Tocynnau £ 6
SWYDDFA DOCYNNAU 07974184735
www.dpmusfest.com
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Noson Wobrwyo
CRICC 2009
`Roedd dau ŵr gwadd adnabyddus yn
Noson Wobrwyo CRICC yng nghanol mis
Mai. Un cyn aelod sy`n mynd ar daith y
Llewod ac un o ddyfarnwyr amlycaf y
byd sydd â gofal rownd derfynol y
Cwpan Heineken eleni.
Bu Jamie Roberts a Nigel Owens yn
amyneddgar wrth gyflwyno medalau i
dros gant saith deg mewn clwb oedd yn
orlawn o aelodau a rhieni.
Ar ddechrau`r noson cafodd swyddogion
CRICC dipyn o syndod pan gyflwynodd
Jamie un o`i grysau Cymru, mewn ffrâm,
i`w arddangos yn y clwb. Anrheg
anhygoel i glwb sy`n dathlu llai nag
ugain mlynedd mewn bodolaeth.
Yn y llun gyda Nigel mae enillwyr
tlysau arbennig CRICC am y tymor ac
yn y llall mae`r Cadeirydd, Hywel Emrys
yn dal ei afael yn dyn yn anrheg Jamie.
Chwaraewr y Flwyddyn:
< 7 I. Benjamin Jones. < 8 Tomos Williams.
< 9 Morgan Lovett. < 10 Tomos James.
< 11 Cai Stephens. < 12 Gruffudd Thomas. +
Callum Bruno [Chwaraewr y chwaraewyr ].
< 13 Sion Walsh

Tlws yr Hyfforddwr:
< 7 Qiu Ming LipetzRobic. < 8 Noa Evans.
< 9 Evan Maher. < 10 Dylan Lawley.
< 11 Joshua Edwards. < 12 Richard James
Price. < 13 William Morgan.
Cynnydd Mwyaf yn y clwb: Broni Koziel
<12
Mwyaf Addawol y clwb: Iwan Rowlands
<13
Chwaraewr y flwyddyn y clwb [CWPAN]:
Sion Walsh <13

DEWCH I GWRDD AG AELODAU'R
CONFENSIWN

A RHOI EICH BARN
2.00 pm Dawns Te
ar ddydd Mercher 10 Mehefin 2009
Canolfan Gymunedol Parc Victoria, Y
Barri
a hefyd
6.30 pm Hawl i Holi
ar ddydd Iau 25 Mehefin 2009
Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd
Ceir rhagor o wybodaeth am
Gonfensiwn Cymru Gyfan ar

www.whisperingwillowsgifts.co.uk
Siop Anrhegion a Chardiau
Rydym yn Arbenigo mewn:
Anrhegion a Chardiau Achlysuron Arbennig
Anrhegion wedi eu Personoli ag Unrhyw
Enw, Cyfarch neu Neges (Wedi Brodio neu
Argraffu yn Gymraeg neu Saesneg).
Cardiau Gwaith Llaw
yn Gymraeg neu Saesneg.

www.confensiwncymrugyfan.org.

Cardiau Gwaith Llaw yn Gymraeg neu
Saesneg,  ( wedi eu Personoli ag unrhyw
Enw, Cyfarch neu Neges).
Anrhegion i Fabanod, Plant, Dyweddiad,
Priodas, Penblwydd, Penblwydd Priodas
a.y.y.b.
Anrhegion Iddo Fe / Hi / Y Cartref.
Gwasanaeth Rhwymo Anrhegion Ar Gael.
Siopiwch ar y Wefan Nawr.

