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Sylwedd, nid Sothach

Mae mam o Gaerdydd wedi penderfynu
dechrau ysgrifennu o ganlyniad i’w
rhwystredigaeth gyda’r ‘sothach plastig’
sydd ar werth mewn atyniadau twristaidd
yng Nghymru.
Cafodd Catrin Hughes ei magu yn
Nyffryn Clwyd, mewn pentref bach o’r
enw Llanrhaeadr sydd rhwng Dinbych a
Rhuthun. Mae hi bellach yn fam i dri o
blant ac yn byw yng Nghaerdydd gyda’i
gŵr, Huw, ac mae hi newydd gyhoeddi dau
lyfr i blant oed meithrin.
Mae Mostyn yn Mynd i’r Eisteddfod! a
Mostyn yn Mynd i Sain Ffagan! wedi’u
cyhoeddi gan Wasg y Dref Wen. Pris:
£4.99 yr un.
Mae cyfweliad â Catrin ar dudalen 2.

O Gaerdydd i
Chernobyl
Yn ystod yr haf a aeth heibio, fe aeth grŵp
o fyfyrwyr chweched dosbarth Clwb
Brecwast Rotary Caerdydd i Belarws am
ddeg diwrnod i wneud gwaith dyngarol.
Roedd y grŵp yn dod o Ysgol Gyfun yr
Eglwys Newydd ac o Ysgol Hywel,
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Llwyddiant
yn y Bala
Llongyfarchiadau i bawb o'r
ardal fu'n cystadlu yn
Eistedd fod Genedla ethol
Meirion a'r cylch. Daeth llwyth
o lwyddiant i ddalgylch Y
Dinesydd eto eleni, a phleser
yw cydnabod yr ymdrechion
glew.
Dechreuodd yr Eisteddfod yn
dda gyda Geraint Lloyd
Herbert, Creigiau, yn ennill
Gwobr Goffa Eleri Evans am Gyfeilio.
Yna daeth Bechgyn Bro Taf yn ail yn y
gystadleuaeth i Gorau hyd at 35 mewn
nifer, gyda Côr CF1 yn dod yn drydydd yn
yr un gystadleuaeth.
Daeth Band Dinas Caerdydd yn ail yn y
Gystadleuaeth Band Pres Adran 2.
Ar y dydd Mawrth daeth Côr y Mochyn
Du yn ail yng nghystadleuaeth Corau
Pensiynwyr a Chôr Aelwyd Hamdden yn
drydydd.
Wedyn daeth Tomos Xerri yn drydydd ar
yr Unawd Piano 16  19 mlwydd oed, a
Jams Powys yn gyntaf yn y Monolog 12 
16 oed.
Yn ystod cystadlu yr ieuenctid ar y nos
Fercher daeth Merched y Ddinas yn gyntaf
yn y Parti Cerdd Dant dan 25 oed ac

Llandaf. Y bwriad oedd cyflawni gwaith
gwirfoddol yn yr hosbis i blant sydd wedi
eu heffeithio gan y ddamwain ymbelydrol
yn Chernobyl.
Mae Rotary yn cefnogi'r gwaith yn y
gwersyll haf. Y prif ddyletswyddau oedd
peintio, garddwriaeth, tacluso ac edrych ar
ôl y plant. Lleolir y gwersyll
mewn ardal arbennig o hardd yng
nghanol cefn gwlad Belarws.
Roedd y gweithwyr Belarwsiaidd
yn groesawgar iawn, yn cynnig
tatws, ciwcymbr a mêl ffres hyfryd
o’r fferm drws nesaf yn ddyddiol.
Ar y ffordd nôl i’r maes awyr yn
Minsk cafwyd cyfle i weld y
ddinas ac i aros yn yr hosbis
arbennig sydd wedi gwneud
cymaint i helpu'r dioddefwyr dros
y blynyddoedd ers y trychineb.
Mewn un rhan o’r adeilad, a
adnabyddir fel ‘Ystafell yr

Merched y Ddinas
Aelwyd y Waun Ddyfal yn ail yn y Côr
Ieuenctid dan 25 oed.
Ar y dydd Iau daeth rhagor o lwyddiant –
Pedwarawd Isca yn fuddugol ar y Triawd/
Pedwarawd Cerdd Dant ac Awel ac Owain
yn ail yn y Ddeuawd Cerdd Dant dros 21
oed.
Daeth Parti Wenallt Bach yn gyntaf yn y
Parti Llefaru.
Yn hwyr nos Wener daeth Côrdydd yn
gyntaf yn y gystadleuaeth corau dan 45
mewn nifer a Chôr CF1 yn drydydd.
A dydd Sadwrn roedd Côr Meibion Taf
yn ail ar y gystadleuaeth dan 45 mewn
nifer.
Yn y cyfansoddiadau llenyddol enillodd
Llion Pryderi Roberts Ysgoloriaeth Emyr
Feddyg am ddarn o ryddiaith. Hefyd
enillodd Huw Charles y gystadleuaeth
Drama Fer Agored.
Ynghanol yr holl gystadlu a’r dathlu
roedd un wyneb cyfarwydd o’r Brifddinas
i’w weld yn gyson drwy’r wythnos – Alun
Guy, y beirniad unplyg a’r arweinydd
poblogaidd. Fuodd neb yn brysurach nag e
drwy’r wythnos, gan ddechrau gyda
marathon ar y dydd Sul – beirniadu 12 o
gorau yn y prynhawn, ymarfer cerddorfa,
ac yna arwain y Gymafa am dros ddwy awr
yn yr hwyr! Dyma’r pumed tro i Alun
arwain Cymanfa'r Eisteddfod, y tro cyntaf
yn Wrecsam yn 1977.

Angylion’, roedd y muriau yn llawn lluniau
o blant sydd wedi eu huno wrth aros yn yr
hosbis.
Roedd pob un o’r myfyrwyr yn falch eu
bod wedi cael y fraint o helpu’r bobl yn
Belarws a gobeithio y bydd mwy o
unigolion yn cael y cyfle i ymgymryd â’r
sialens a chefnogi’r achos gwerthfawr.
Jessica Davies, Ysgol Hywel
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Golygydd y rhifyn hwn:
Bryan James
Golygydd y rhifyn nesaf:
Peter Gillard
Anfonwch ddeunydd ar gyfer rhifyn
Hydref 2009
erbyn 22 Medi at:

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, 42 Lambourne Cres,
Parc Busnes Caerdydd, Llanisien,
Caerdydd CF14 5GG
(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.

Sylwedd, nid Sothach
Bu Angharad Prys o Cambrensis yn holi
Catrin Hughes ar ran Y Dinesydd.
Dwedwch ychydig o hanes eich
plentyndod.
Mi es i i Ysgol Twm o’r Nant, sef ysgol Kate
Roberts, wrth gwrs – un o’r bobl fu’n
brwydro i sefydlu’r ysgol. Mi oedd hi’n
ymwelydd cyson â’r ysgol, ac ella na ddylwn
i ddweud hyn, ond mi oedd hi'r peth mwya’
surbwch allech chi ddychmygu. Dwi’n cofio
ein calonnau yn suddo pan oedden ni’n
clywed ei bod hi’n dod i’r ysgol! A hi oedd
fy mhrofiad cyntaf o awdures.
Mi oedd hi yn ysgol Gymraeg a Chymreig.
Kate Davies oedd y brifathrawes ac mi oedd
hi yn ymhyfrydu yn y ‘pethe’ – roedd yn rhan
o wneuthuriad cymdeithasol yr ysgol, ac mi
oedden ni’n freintiedig iawn.
A bellach rydych chi’n byw yng
Nghaerdydd?
Ydw, gyda’r tri mab a’r gŵr – mae’r hynaf yn
15 oed, y canol yn 14 oed a’r ieuenga’ yn 9
oed. Mae’n ddiddorol mewn ffordd fy mod
yn cyhoeddi llyfr i blant ifanc gan fod fy
mhlant i bellach wedi hen fynd heibio’r oed
yna, ond maen nhw wedi dysgu mwynhau
llyfrau o oedran ifanc iawn.
Dw i’n credu’n gryf mewn cyflwyno llyfrau i
blant o oedran cynnar. Mi oeddwn i’n arfer
dweud wrthyn nhw mai darllen ydy’r allwedd
i bob dim – unwaith wyt ti’n gallu darllen mi
elli di wybod pob dim am bob dim.
A dyma’r ddau lyfr i blant rhwng 2 a 5
oed, sef Mostyn yn Mynd i’r Eisteddfod! a
Mostyn yn Mynd i Sain Ffagan!. Beth
wnaeth eich ysbrydoli i ysgrifennu’r
llyfrau yma?
Tacluso gwaith pobl eraill ydw i wedi bod yn
ei wneud ers blynyddoedd, gan fy mod yn
arfer gweithio fel golygydd i Wasg y Dref
Wen, a dyma’r tro cyntaf i mi gyhoeddi llyfr
fy hun. Mi oeddwn i eisiau ysgrifennu
rhywbeth yn Gymraeg, mewn lleoliad yng
Nghymru, er mwyn cynnig rhywbeth unigryw
– gan ei glymu at brofiad plentyn sydd yn
bwriadu ymweld neu wedi ymweld â rhywle
fel Sain Ffagan. Roeddwn hefyd eisiau
cynnig rhywbeth gwahanol i rieni yn hytrach
na’r plastig sydd yn aml ar werth mewn
siopau cofroddion – dyna oedd fy mhrif
reswm dros gyhoeddi.
Mi hoffwn i gyhoeddi mwy o lyfrau Mostyn
– mae gen i lot o syniadau o ran lle bydden
ni'n gallu mynd ag e. Dyna sy’n grêt am
anifail bach fel llygoden, mi elli di fynd ag e i
unrhyw le!
Diolch Catrin!
Mae Mostyn yn Mynd i’r Eisteddfod! a
Mostyn yn Mynd i Sain Ffagan! wedi’u
cyhoeddi gan Wasg y Dref Wen ac yn dilyn
hynt a helynt llygoden fach ddireidus o’r enw
Mostyn, wrth iddi ymweld â rhai o atyniadau
mwyaf poblogaidd Cymru.
Maent ar gael o siopau llyfrau lleol ac o
gwales.com am £4.99 yr un.
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DIOLCH YN FAWR IAWN
UNWAITH ETO
Mae Pwyllgor y Dinesydd eisiau diolch 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 Mehefin.
Côrdydd. Merched y Wawr Bro Radur
Nel Lloyd Jones. Islwyn Griffiths
Cymrodorion Caerdydd.
Cylch Llyfryddol. 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
Trysorydd, 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 bob
blwyddyn drwy Archeb Banc Sefydlog?
Mae gan Peter Gillard ffurflen benodol ac
fe all ei gyrru atoch dim ond i chi ei ffonio
ar 01446760007.

Cyfarfod Blynyddol Y
Dinesydd
Pump yn unig o’r cyhoedd ddaeth i’r cyfarfod
hwn yng Nghapel Bethel, Rhiwbeina, ar 6
Gorffennaf. Ond gwell pump na neb!!
Ailetholwyd Sian Couch yn Ysgrifenyddes a
Peter Gillard yn Drysorydd. Bydd Ceri
Morgan yn parhau yn brif ddosbarthwr.
Diolchwyd yn arbennig i Peter Gillard am ei
waith clodwiw yn ysgwyddo dwy swydd yn y
flwyddyn a aeth heibio, sef Cadeirydd yn
ogystal â’r Trysorydd. Ni phenodwyd
Cadeirydd newydd; bydd aelodau’r Pwyllgor
yn llywio’r cyfarfodydd yn eu tro.

Colli Athrawes
Mewn damwain ddifrifol ger Heol yr Eglwys
Gadeiriol ar y 4ydd o Awst, bu farw Fflur
Bedwyr. Yn wreiddiol o Landudoch, bu'n
byw yng Nghaerdydd ers rhai blynyddoedd
ac ar ôl cyfnod fel athrawes yn Ysgol Gyfun
Glantaf aeth i ddysgu Addysg Grefyddol yn
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg yn 2002.
Roedd hi’n aelod brwd yng Nghapel
Ebeneser, Heol Siarl.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwys â theulu
Fflur a’i ffrindiau, a hefyd â’i chydaelodau o
staff a disgyblion yn y ddwy ysgol lle bu’n
athrawes weithgar a phoblogaidd.
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Y Côr ar risiau Eglwys St Thomas of Canterbury yn Aviles, Gogledd Sbaen
Côr Caerdydd enillodd y gystadleuaeth Côr y
Corau yng Ngŵyl Fawr Aberteifi ar
Orffennaf 4ydd. Roedd y wobr o £1,000 yn
dderbyniol iawn – a gwobr o fath arall oedd
curo enillwyr Côr Cymru 2009, Ysgol Gerdd
Ceredigion!
Mae Côr Caerdydd yn un o gorau mwyaf
llwyddiannus Cymru, wedi ennill
cystadleuaeth y corau cymysg yn Eisteddfod
Genedlaethol Cymru 10 gwaith.
Yn ddiweddar aeth y Côr i gymryd rhan
yng Ngŵyl Bangeltaidd yn Aviles, gogledd
Sbaen, lle y cynhaliwyd tair cyngerdd gyda’r
gynulleidfa ar eu traed ar ddiwedd y prif
gyngerdd yn Eglwys St. Thomas of

AELWYD
HAMDDEN
Estynnir croeso cynnes i Aelwyd Hamdden, i
chi sydd wedi ymddeol. Sefydlwyd yr aelwyd
tua phymtheg mlynedd yn ôl, i geisio llanw
bwlch yn y ddarpariaeth gymdeithasol yn
ystod y dydd, i Gymry Cymraeg eu hiaith. Yn
wir dyma’r unig gymdeithas yn ardal
Caerdydd, sy’n cynnig cyfle i gymdeithasu
yn eu mamiaith, i Gymry Cymraeg sydd wedi
ymddeol.
Trowch i mewn atom bob yn ail brynhawn
Mercher am 2.00 o’r gloch, yn festri capel
Minny Street, Y Waun Ddyfal, am sgwrs a
phaned a rhaglen amrywiol o sgyrsiau a
cherddoriaeth. Er enghraifft, ym mis
Tachwedd edrychwn ymlaen at ddatganid gan
y baswr ifanc o Gaerffili, Mr Huw Euron.
Trefnir ambell daith hefyd, eleni gobeithiwn
ymweld â Phenclacwydd, y Ganolfan
Gwlypdir ger Llanelli, ymhlith mannau eraill.
Os ydych chi’n mwynhau canu, efallai yr
hoffech ymuno â Chôr Aelwyd Hamdden, a
gipiodd y wobr gyntaf fwy nag unwaith, yn y
gystadleuaeth i Gorau Pensiynwyr yn yr
Eisteddfod Genedlaethol.
Agorir y tymor newydd ar Fedi 9fed am 2.00
o’r gloch, gydag anerchiad gan ein Llywydd
newydd, Mrs Mair Morgan.
Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â
Mrs Morgan ar 20332500 neu Miss Marian
Lake yr Ysgrifennydd, ar 20593776

Canterbury yn Aviles. Roedd y ddau
gyngerdd arall yn fwy anffurfiol – ar lwyfan
Pafiliwn yr Ŵyl yn Aviles ac ar lan y môr yn
Salinas. Roedd y daith mor llwyddiannus fel
bod sôn y bydd yna wahoddiad pellach i’r
Côr yn y dyfodol! Newyddion da i aelodau’r
Côr mae’n siwr!
Ddiwedd Mehefin, bu Côr Caerdydd yn
cymryd rhan yng nghyngerdd lansiad OPRA
Cymru ym Mhontrhydfendigaid, sef cynllun i
berfformio opera yn yr iaith Gymraeg.
Yn hanner tymor mis Hydref bydd y Côr yn
ymweld ag Oradea yn Romania lle y byddant
yn cynnal perfformiad o Petite Messe
Solonnelle gan Rossini; gwaith sydd wedi
cael ei berfformio yn barod gan y Côr yn
Barga, Yr Eidal, yn 2007 yn ogystal â
pherfformiad yn Eglwys St German,
Adamsdown, Caerdydd, eto yn 2007.
Y mae Côr Caerdydd bob amser yn
croesawu aelodau newydd i ymuno, yn
enwedig baswyr a thenoriaid.
Y mae
ymarferion bob nos Fercher am 8.00pm,
Eglwys Wesley, Nottingham Street (oddi ar
Cowbridge Road East). Dewch i ymuno ym
mis Medi ar gyfer blwyddyn arall o ganu
safonol a llawer o hwyl.
Sian Couch

Newyddion
Penblwydd Gwahanol
Er mwyn dathlu ei benblwydd yn 60 oed,
penderfynodd Geoff Wright, o Landaf, redeg
yn Ras yr Wyddfa ar 18 Gorffennaf! Ac fe
lwyddodd – lan a lawr yn ddiogel mewn 2
awr 21 munud. Llongyfarchiadau, a phen
blwydd hapus!
Mae Geoff, sy’n diwtor Cymraeg yng
Nghanolfan y Gymraeg yn y Brifysgol,
wrthi’n codi arian tuag at ymchwil Canser y
Prostad a gellir ei gefnogi ar
www.justgiving.com/geoffwright1cymru
Croeso i Highfields, Llandaf
Croeso cynnes iawn i ddau deulu a ddaeth i
fyw yn y stryd, drws nesa i’w gilydd, yn
ystod gwyliau’r haf. Braf gweld cryfhau ar
Gymreictod y cilcyn bach yma o’r
Brifddinas.
Symud yn ôl y mae teulu Gareth Morlais
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Penblwydd hapus,
Mr Selwyn Jones!

Ar 5 Awst eleni fe ddathlodd Mr Selwyn
Jones, 5 Heol Iscoed, Rhiwbeina, ei
benblwydd yn 90 oed. Daeth pedair
cenhedlaeth o deulu’r Jonesiaid at ei gilydd i
fwynhau’r achlysur hapus gyda Selwyn,
Margaret ei wraig a Rhodri eu mab a’i deulu
yn nhŷ Judith a Simon Poulson, ei ferch a’i
fabyngnghyfraith a’u merch, Megan, yn
Heol y Coed. Hwyl oedd gweld rhyfeddod
rhai o’r Jonesiaid ifainc wrth iddynt gwrdd â
rhai aelodau o’r teulu estynedig na wyddent
amdanynt o’r blaen, a thrafod teithi genynnol
amlwg, fel cerddoriaeth. Swynwyd pawb
wrth glywed Selwyn yn canu alaw werin o’r
Eidal a ddysgodd pan oedd yn filwr yng
ngogledd y wlad yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
A dyna i chi stori oedd honno. Cafodd llong
Selwyn ei tharo gan dorpedo yn y Môr
Canoldir, rhywle rhwng Gibraltar ac arfordir
Affrica. Bu yntau a dyn ifanc arall yn y môr,
yn gafael yn dynn wrth raffau rafft am 24 awr
cyn cael eu hachub gan long ddistryw o
Brydain, ac mae’n debyg mai Selwyn a
gadwodd ei ffrind rhag boddi. Aethpwyd â’r
ddau yn syth i ysbyty i ddod at eu hunain.
Ysbyty Americanaidd oedd y lle, yn llawn o
filwyr o gleifion, a chan ei bod adeg y
Nadolig cafodd Selwyn gyfle i ganu carolau
Cymraeg iddynt. Ymhen rhyw wythnos, yr
oeddent ar y ffordd yn ôl i Algiers ac yn
cymryd rhan mewn gwasanaeth coffa am y
milwyr a foddwyd ar ôl llongddrylliad y
Strathallen. Gan fod neb yn siwr pwy na faint
oedd wedi colli eu bywydau, teimlodd
Selwyn y gallai honni iddo fynd i’w angladd
ei hunan! Trwy drugaredd, roedd y telegram
yn dweud ei fod yn iach a diogel wedi
cyrraedd ei fam o flaen yr un oedd yn ei
hysbysebu ei fod yn ‘wounded’. Mae’r stori
i’w gweld yn llawn ar y rhyngrwyd dan
www.thestrathallan.com.
Ann Saer
Williams, sy’n Gynhyrchydd Gweithredol
Cymru’r Byd gyda’r BBC, ar ôl cyfnod byr
ym Mangor. Bydd ei briod, Gwenan, yn
ailgydio yn ei swydd yn Ysgol Plasmawr, lle
bydd Emily yn ddisgybl, a bydd Daniel yn
ailymuno â’i ffrindiau yn Ysgol Pencae.
Gyda’r BBC y mae Gareth Roberts yn
gweithio, hefyd, yng ngwasanaeth arlein yr
Adran Chwaraeon, ac mae ei briod, Catrin
Williams, yn gyfreithwraig. Mae ganddynt
fab bychan, blwydd a hanner, a’i enw yw
Rhydderch ap Gareth.
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YSGOL GYFUN
PLASMAWR

BWRLWM YN
RHIWBEINA

Adroddiad gan Elinor Davies

Gwobr Llywodraethwr y Flwyddyn
Llongyfarchiadau mawr iawn i Mr Dan
Roberts a enillodd wobr ‘Llywodraethwr y
Flwyddyn’ yng Ngwobrau Athrawon Cymru
2009. Bu iddo gymryd rhan flaenllaw yn
sefydliad yr ysgol dros ddeng mlynedd yn ôl
ac roedd ganddo weledigaeth glir wrth fynd
ati i sefydlu Ysgol Plasmawr. Yn y ddeng
mlynedd ddiwethaf, mae wedi gweithio’n
agos gyda dau brifathro, gan gynnig
cefnogaeth, cyfeillgarwch ac arweiniad i’r
staff i gyd, a hynny mewn ffordd dawel a di
dramgwydd. Dywed un o’i gyd
lywodraethwyr amdano: “a model of
effective governance, never overconspicuous
but wise, thoughtprovoking and forward
looking”. Mae Dan Roberts yn credu’n gryf
mewn cynnig cyfle cyfartal i bob plentyn a
chreu ysgol sy’n seiliedig ar barch. Trwy
arweiniad cryf, ymroddiad i’r swydd, a’i
gefnogaeth i bob menter a holl agweddau o
fywyd yr Ysgol, fe gynorthwyodd i greu
ysgol lwyddiannus a hapus.
Gwobr Gwrth Fwlian Diana
Fe ddaeth llwyddiant eto i ran ein
Cynghorwyr Cam Cyntaf (CCC’s), sef
cynllun arloesol yr ysgol i hyfforddi
disgyblion i fod yn gynghorwyr ac yn
gwnselwyr. Enwebwyd 30 o’n Cynghorwyr
Cam Cyntaf ar gyfer Gwobr Gwrth Fwlian
Diana, a chawsom wybod fis diwethaf eu bod
wedi ennill y wobr. Cafodd Gwobr Diana ei
sefydlu ddeng mlynedd yn ôl i gydnabod
cyfraniad arbennig pobl ifanc sy’n rhoi eu
hamser, arbenigedd ac egni i wella bywydau
eraill o fewn eu cymunedau. Yn ogystal â’r
fraint o ennill y wobr hon, derbyniodd y
disgyblion dystysgrif a mynediad am ddim i
dŷ y Dywysoges Diana. Bydd dwy ohonynt
nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli'r ysgol ar
bwyllgor cenedlaethol. Fel rhan o’r gwaith
bydd angen mynychu cyfarfodydd i drafod
materion sydd yn ymwneud â bwlian a
mynychu cynadleddau.
Ymweliad Me Mathato
Ers mis Medi diwethaf mae Plasmawr wedi
gefeillio ag ysgol uwchradd yn Lesotho, ac
ym mis Mehefin daeth cyfle i wahodd
cynrychiolydd draw i Gymru. Treuliodd Me
Mathato Koeete, athrawes Saesneg a Sesotho
o Moshoeshoe II High School wythnos ym
Mhlasmawr fel rhan o’r rhaglen gyfnewid
rhwng athrawon, a drefnir ar y cyd gyda
Dolen Cymru. Bu’n arsylwi amryw o wersi,
yn siarad â’r disgyblion am ddiwylliant ei

Cyngherddau Amser Cinio Beulah
Daeth y gyfres bresennol o gyngherddau
amser cinio yng Nghapel Beulah, Rhiwbeina,
i ben ar 24 Mehefin hefo cyngerdd o safon
uchel iawn gan ddau ddatgeinydd ifanc a
dawnus, sef Rhian Porter o Gastellnedd ar y
soddgrwth, a Caradog Williams, Porth
Tywyn, wrth y piano. Bydd Elinor Bennett, y
delynores enwog, yn perfformio ym Meulah
am 1.05 p.m. ddydd Mercher, 25 Tachwedd.
Cofiwch y dyddiad!
Ffair Stryd Gŵyl Rhiwbeina
Cynhaliwyd yr Ŵyl ar 4 Gorffennaf a
chafwyd amrywiaeth mawr o stondinau gan
gynnwys tair Gymraeg – Capel Bethel, Cylch
Meithrin Cymraeg y pentre, a Chymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina. Codwyd arian
sylweddol gan y tair stondin, a braf oedd
clywed cymaint o Gymraeg yn y ffair hon.
Y Gymanfa Ganu Flynyddol
Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Flynyddol
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina ar nos Sul,
5 Gorffennaf, yng Nghapel Beulah. Yr
arweinydd oedd Eilonwy Jones, a Dr. Alun
Jones wrth yr organ. Yn ystod y Gymanfa
cafwyd eitemau gan Gôr Plant Ysgol
Gynradd Rhiwbeina a Chôr Aelwyd
Hamdden. Yn y casgliad ymadawol codwyd
£312 tuag at elusen y Gymdeithas eleni, sef
Apêl Arch Noa. Cyflwynir siec am £1,300 i’r
Apêl. Y flwyddyn nesaf, yr elusennau a
gefnogir fydd Bopath Cymru a Llyfrau
Darllen Cymdeithas y Deillion.
Cylch Meithrin Rhiwbeina yn 50 oed
Nos Sadwrn,11 Gorffennaf, cynhaliwyd
Twmpath Dawns a Swper yng Nghlwb y Roc,
Rhiwbeina, i ddathlu hanner can mlwyddiant
gwlad ac yn cynnal trafodaethau am sut i
ddatblygu’r bartneriaeth ymhellach. Mae’n
wraig hynod ddiddorol a dylanwadol a
chanddi oes o brofiad addysgu – llysgennad
wych ar gyfer y wlad. Rwy’n sicr fod y daith
wedi llwyddo i ennill cefnogaeth at ei hachos
yn ogystal â rhoi cipolwg fach i ni o
ddiwylliant a thraddodiadau Lesotho.

Cymraeg yn John Lewis
Mae Bwrdd yr Iaith wedi canmol cwmni John
Lewis wrth iddyn nhw baratoi i agor eu siop
gyntaf yng Nghymru. Bydd yr arwyddion yn
y siop newydd yn ddwyieithog ac mae
Rheolwyr y siop am sicrhau fod y siop yn
Gymreig.
Nawr gadewch i ni, y cwsmeriaid, gefnogi’r
brwdfrydedd hynny trwy ddefnyddio’r iaith
ar bob cyfle wrth siopa yno.

Newid yn Barcud
Derwen
Ar ôl deng mlynedd fel Cadeirydd cwmni
Barcud Derwen mae Emlyn Davies,
Pentyrch, yn ymddeol. Bydd yn cael ei olynu
gan Dr Carol Bell, Cymraes sy'n gweithio ym
maes nwy, olew, a bancio. Dywedodd Bryn
Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr Barcud
Derwen, fod y grŵp wedi datblygu i fod yn
un o'r rhai mwyaf blaengar yn y sector o dan
arweinyddiaeth Mr Davies.
Cylch Meithrin Cymraeg Rhiwbeina. Yn
ystod y noson cyflwynodd Sarah Barr,
Cadeirydd y Cylch, blât dathlu’r achlysur i
Gwilym Roberts, sylfaenydd ac Ysgrifennydd
cyntaf y Cylch, a fu’n llanw’r swydd am 31 o
flynyddoedd.
Un arall a roddodd wasanaeth gwych i’r
Cylch hwn yw Eryl Jones – bu’n
gynorthwywraig yno am ddeunaw mlynedd.
Ar 17 Gorffennaf cynhaliwyd parti diwedd
tymor yn y Cylch – Martin Geraint yn
diddanu’r plant, a chyfle i’r Cadeirydd, Sarah
Barr, ddiolch i Eryl am ei gwaith clodwiw.

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)

Llun Me
Methato
yng
nghwmni’r
Prifathro.
John Hayes,
a Mrs Elin
Boyle
a aeth i
Lesotho ym
mis Medi.

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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Gwibdaith i’r
Gorllewin
Hanesyn gan Ann Brain
Mae’n arferiad ar ddiwedd tymor gan
Gymdeithas Gymraeg Rhiwbeina fynd ar
daith i ardal sy’n ddieithr i fwyafrif yr
aelodau. Eleni, ar ddydd Llun hyfryd yng
nghlo Mehefin trowyd trwyn y bws am
Lanelli ac ardal hyfryd Cwm Gwendraeth –
ardal sy’n filltir sgwâr i ddau o’n haelodau,
ac hefyd i Delyth Dunsford a fu’n aelod selog
o’n Cymdeithas cyn i’r cwm ei denu yn ôl.
Ein cyrchfan gyntaf oedd Parc Pemberton i
ymweld â Pharc y Scarlets, a braint i ni oedd
cael ein croesawu’n gynnes yno gan
Gadeirydd Cyngor Sir Gâr, Y Cynghorydd
Tyssul Evans a’r Dirprwy Brif Weithredwr,
Chris Burns, a fu ar un adeg yn byw yn
Rhiwbeina. Yno hefyd i’n tywys o amgylch y
stadiwm gan rannu gwybodaeth a ffeithiau
diddorol oedd Ian Jones, Pennaeth Hamdden
a Chwaraeon y Sir. Cyn ymadael cawsom
wefr wrth ganu fersiwn wreiddiol Sosban
Fach a ysgrifennwyd gan Talog Williams yn
1895, a geiriau Mae bys Meri Ann wedi brifo
a ysgrifennwyd hanner can mlynedd ynghynt
gan Mynyddog. Roedd y stadiwm yn atseinio
a ninnau’n mwynhau’r pleser gymaint nes i ni
daro Calon Lân hefyd!
Wedi ffarwelio â’r ddirprwyaeth o’r Cyngor
roedd gweddill ein taith yn nwylo medrus
Janis o Gydweli a Delyth o Bontnewydd.
Ymlaen â ni heibio gwaith Trostre i ganol
Llanelli a gweld adeilad Tinopolis lle
darlledir Wedi 3 a Wedi 7, ac eglwys Sant
Elli a’i thŵr hynafol. Bydd Tŷ Llanelli yn
sicr yn werth mynd yn ôl i’w weld pan
gwblheir y gwaith adnewyddu. Mynd heibio
Bragdy’r Felin Foel a wnaethom er y
demtasiwn i flasu’r cwrw ar ddiwrnod mor
boeth, ac yn ein blaenau am Ddoc y Gogledd
a Chaffi’r Mileniwm i’n disychedu ac i
fwynhau’r olygfa hyfryd oddi yno yn ôl i
gyfeiriad Penrhyn Gŵyr.
Ar ôl egwyl, ymlaen â ni heibio i safle
Eisteddfod Genedlaethol 2000 – y tro diwetha
i rai ohonom fod yn yr ardal, a thrwy’r Pwll
gan ddilyn yr arfordir hardd o Benbre a’r Parc
Gwledig i Borth Tywyn lle gwelsom
Jerusalem, un o gapeli y cyn Archdderwydd,
Y Parch Meirion Evans. Cafwyd cip ar
draeth enwog Cefn Sidan cyn cyrraedd tref
Cydweli. Torrwyd allan i ganu Hen Fenyw
Fach Cydweli ac ar hynny fe ddaeth Janis o
amgylch y bws gan rannu cwdyn o losin du i
bob un ohonom, a wyddoch chi beth? – roedd
unarddeg ym mhob un! Gwelwyd muriau’r
castell a thŵr hirfain Eglwys Fair ac wrth
fynd heibio’r maes cofiwyd am aberth y
Dywysoges Gwenllian yr enwyd yr ysgol
Gymraeg ar ei hôl.
Anodd oedd peidio hiraethu am Ray a’i
West is Best wrth edrych i gyfeiriad Mynydd
y Garreg o’r ffordd osgoi âi â ni ’mlaen i
Landyfaelog a chofio am Feibl Peter
Williams wrth fynd heibio’i fedd ym
mynwent yr eglwys.
Dilyn y ffordd wedyn trwy Idole a
Chwmffrwd a bwrw ’mlaen ar ffordd osgoi

Caerfyrddin am yr Amgueddfa ddiddorol
sydd ar gwr y dref yn hen balas yr Esgob yn
Abergwili. Ar ôl treulio orig ddifyr yno,
parhau â’n taith yn ôl trwy Bibwrlwyd a throi
yn y man i gyfeiriad Pontyberem ac i bentre
Llangyndeyrn. Atgoffwyd ni am y frwydr
ddewr a fu yno yn 1963 yn erbyn Corfforaeth
Abertawe a oedd am foddi’r cwm. O
ddiddordeb i ni oedd y ffaith mai y Parch W.
M. Rees, tad Non Davies sy’n byw ym
Mhenarth ers blyn ydd oedd, oedd
ysgrifennydd y Pwyllgor Amddiffyn.
Craffwyd ar gloch yr eglwys a fu mor
allweddol yn rhybuddio trigolion y Cwm pan
fyddai unrhyw ddieithryn yn nesu, a gwelwyd
y gofeb sy’n gofnod o’u dewrder. Dilyn y
rhiw serth i fyny i Grwbin wedyn, a gweld y
neuadd fach lle mae’r Seindorf Arian enwog
yn ymarfer, cyn troi nôl i syllu i lawr ar y
cwm a meddwl mor wahanol fyddai’r olygfa
onibai i’r gymuned gyfan sefyll fel un.
Ym mhentre Pontantwn cawsom hyd i’r
Felin lle bu teulu Barbara Morgan, un o’n

Newyddion
Prifatho yn ymddeol
Ar ôl bod yn brifathro am 28 o flynyddoedd,
mae Goronwy Jones, Prifathro Ysgol
Gynradd Baden Powell, wedi ymddeol
ddiwedd tymor yr haf. Bu’n weithgar iawn
gydag Undeb yr NUT yn ystod ei yrfa.
O’r HSBC i’r Principality
Mae Dyfrig John, Penarth, gynt o Sir Benfro,
wedi ymuno â Bwrdd Rheoli Cymdeithas
Adeiladu y Principality. Tan iddo ymddeol
ym mis Mawrth eleni, fe oedd Pennaeth Banc
yr HSBC.
Hybu’r Gymraeg ym myd busnes
Mae Bwrdd yr Iaith wedi penodi Emma Pugh
a Marc Thomas yn swyddogion i hybu’r
defnydd o’r Gymraeg ym myd busnes. Daw
Emma o Abertawe a Marc o Gaerfyrddin.
Melin Gruffydd a Chyfres y Lludw
Yn ystod yr awr ginio ar ddiwrnod agoriadol
Cyfres Criced y Lludw yn Stadiwm
SWALEC, cynhaliwyd rownd derfynol
Twrnamaint Criced 50/50 Yr Urdd a Chlwb
Criced Morgannwg. Ysgol Melin Gruffydd ac
Ysgol Dewi Sant, Llanelli, oedd yn chwarae,
a Melin Gruffydd aeth â hi. Llongyfarchiadau
gwresog. Profiad bythgofiadwy i’r ddau dîm,
mae’n siwr.

haelodau, yn byw flynyddoedd yn ôl.
Perthynas i Fred Dyer, un arall o’n haelodau,
yw Richard, perchennog garej Pontantwn.
Dringo’r bryn i Meinciau a rhyfeddu at
harddwch y wlad cyn disgyn i lawr i Bontiets
a throi am bentre Carwe, lle magwyd y llenor
Bernard Evans a fu’n byw yng Nghaerdydd
am sawl blwyddyn.
Roedd pawb ohonom yn awyddus i weld
cwrs rasio Ffos Las a agorwyd mor
ddiweddar, ac fe aeth un wraig â het gyda hi
rhag ofn y caem fynediad! Diddorol oedd
deall mai enw un o’r chwe fferm a gollwyd
pan gloddiwyd glo brig ar y safle yw Ffos
Las. Hwyrach mai noson yn y rasus fydd ein
taith y flwyddyn nesa!
Cyn troi am adre, ac i ddiweddu diwrnod
difyr dros ben, cawsom swper blasus a
chroeso Cymreig heb ei ail gan Jimmy ac
Emlyn yn nhafarn yr Hanner Ffordd ym
Mhontantwn. Anodd oedd gadael heddwch
Cwm Gwendraeth ar noson mor braf o haf a
throi’n ôl am ddwndwr y brifddinas

Cerflun i Ivor Novello
Ar 27 Mehefin dadorchuddiwyd cerflun i’r
cerddor enwog, Ivor Novello, o flaen
Canolfan y Mileniwm, gan Brian Griffiths,
Arglwydd Faer Dinas Caerdydd. Y
cerflunydd oedd Peter Nicholas.
Bwydydd Cymreig yn yr House of Fraser
Ar 1 Gorffennaf roedd Elin Jones, Gweinidog
Materion Gwledig yn y Cynulliad, yn Siop
House of Fraser yn agor Neuadd Fwyd
Cymreig newydd. Ceir yno bob math o
fwydydd Cymreig, a’r neges oedd, “Dewch i
gefnogi cynnyrch Cymru.”
Theatr y Sherman yn cau am gyfnod
Mae Canolfan Chapter yn Nhreganna ar ei
newydd wedd, a rwan daw tro Theatr y
Sherman i gael ei hadnewyddu. Y pensaer yw
Jonathan Adams, sef pensaer Canolfan y
Mileniwm. Bydd y theatr ar gau am ddeunaw
mis – ond bydd yn werth yr anghyfleustra,
mae’n siwr. Mae’r gwaith hwn yn bosibl
oherwydd cymhorthdal hael o dros dair
miliwn o bunnoedd gan Gyngor Celfyddydau
Cymru.
Jamie, Seren y Llewod
Llongyfarchiadau i Jamie Roberts, cyn
ddisgybl yn Ysgol Glantaf, ar gael ei enwi yn
chwaraewr gorau taith y Llewod i Dde
Affrica. Cyflwynwyd cwpan arian iddo i
gofio’r achlysur. Pob llwyddiant yn y
dyfodol, Jamie!
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PASPORT
Nona Angharad GruffuddEvans
sy’n cael ei holi’r mis yma...
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Clybiau Plant Tymor yr Hydref 2009
Mae’r Fenter yn rhedeg nifer o glybiau i blant
yn cynnwys Nofio, Clocsio, Tenis, Sbaeneg,
Rygbi, Pêldroed, Gymnasteg, Canŵio, Pêl
rwyd, Dramabach a Ffwrnais Awen. Mae’r
clybiau chwaraeon yn cael ei rhedeg ar y cyd
gydag Adran Chwaraeon yr Urdd yng
Nghaerdydd. Bydd llyfryn ar gael o ddechrau
mis Medi yn hysbysebu’r wybodaeth.
Cwis Tafarn Cymraeg
Bydd cwis y Fenter yn ail ddechrau ar Nos
Sul, Medi 27 yn y Mochyn Du. 8pm. Croeso
i bawb.
Aelod newydd o staff
Croeso mawr i Awel Davies
sydd wedi ymuno â’r Fenter
ar ddechrau mis Awst fel
Swyddog Maes. Fe fydd
Awel
yn gyfrifol am
ddosbarthiadau nos Oedolion
y Fenter yn ogystal â
gweithgareddau i blant
cynradd yn ystod y gwyliau.
Yn wreiddiol o Borthmadog, mae Awel yn
ymuno â ni ar ôl cyfnod o weithio fel
Swyddog Maes gyda Menter Iaith Castell
nedd a Phort Talbot.
Dysgu Gydol Oes gyda Menter Caerdydd
Am y tro cyntaf eleni mae Menter Caerdydd
wedi derbyn arian gan Gyngor Caerdydd i
drefnu cyfres o ddosbarthiadau i oedolion. Yn
dilyn holiadur i weld pa fath o wersi y buasai
Cymry Caerdydd eisiau eu mynychu, rydym
wedi trefnu 11 o ddosbarthiadau fydd i gyd
yn cael eu cynnal ar Ddydd Mercher.
Cynhelir 2 sesiwn yn ystod y dydd  Yoga
a Thraddodiadau Lleol yn Neuadd Ararat yn
Yr Eglwys Newydd rhwng 1.30 a 3.00 p.m.
Gyda’r hwyr fe fyddwn yn cynnal nifer o
ddosbarthiadau yn Ysgol Gyfun Plasmawr
rhwng 7pm a 9pm  Gitâr i Ddechreuwyr,
Ffotograffiaeth Ddigidol, Sbaeneg, Coginio,
Ymarfer Ciruits Cymysg ac i Ferched yn
Unig, Dylunio Gwefan, Gwnio a Dodrefn
Meddal, Dawnsio (Rumba a’r Cha Cha Cha)
a Welsh for Parents. Mae’r cyrsiau’n
cychwyn ar Fedi’r 30ain ac yn gorffen ar y
9fed o Ragfyr. Am ragor o fanylion ewch i’n
gwefan www.mentercaerdydd.org, neu
ebostiwch aweldavies@mentercaerdydd.org
Gŵyl Dysgu’r Haf
Cynhaliwyd cyrsiau Beicio Mynydd, Sioe
Gerdd, Syrffio, Gwneud Ffilm, a Recordio
Can i ddigsyblion Ysgol Glantaf a Plasmawr
yn ystod gwyliau’r Haf eleni. Roedd y
cyrsiau yn rhan o brosiect Gwyl Dysgu’r Haf
mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd,

O le wyt ti’n dod yn wreiddiol?
Ges i fy magu 'ochr Treforys o'r dre'. Ond
mae 'ngwreiddie mewn sawl man  Treforys,
Sir Gaerfyrddin, Ponciau, a daw cangen
Almaenig ac Iddewig o Wittenberg yr
Almaen.
Ym mha ran o Gaerdydd wyt ti’n byw?
Parc Fictoria.
Ers faint wyt ti’n byw yng Nghaerdydd?
Dwi yma ers 1996, felly 13 o flynyddoedd, ac
mae'r amser wedi hedfan!
Beth fuest ti’n ei wneud cyn [neu] ar ôl
symud yma?
Ar ôl graddio yn Aberystwyth fe wnes i gwrs
MA ar nofele merched cyn mynd yn olygydd
i gylchgronau'r Urdd. Wedi hynny fe wnes i
ymarfer dysgu uwchradd a symud i
Gaerdydd. Treulies i gyfnod yn dysgu yn
Ysgol Gyfun Rhydywaun a Glantaf cyn cael
swydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol
Caerdydd, lle ges i'r pleser o ddysgu fy
chwaer fach, Anna! Priodi Matthew (gog o
Gonwy!) yn y cyfamser a chymryd amser o'r
gwaith wedi hynny i fagu fy nwy ferch fach,
Gwenllian a Greta, sy' bellach yn 8 a 6 oed ac
yn mynd i Ysgol Pwll Coch. Ers dwy
flynedd dwi'n Olygydd Arholiadau cyfrwng
Cymraeg yn CBAC. Mae'r orie gwaith yn
hyblyg, sy'n fy siwtio'n wych ar hyn o bryd.
Beth wyt ti’n hoffi ei wneud yn dy amser
hamdden?
Does dim prinder pethe i neud 'da phlant o
gwmpas y lle! Joio mynd am dro a mynd i
lan y môr, mwynhau dydd Sadwrn mas da'r
teulu sdim ots i ble. Nofio, bywyta mas (!),
darllen nofele, coginio, sgio, ydy hynny'n
ddigon? Joio celf. O diar...well i fi chwilio
am fwy o hobis...o ie, neud y golch a rhedeg
gwasanaeth tacsis (ydy’r rhain yn cyfri?!)
Adran Chwaraeon yr Urdd a Menter
Caerdydd. Roedd y gweithgareddau yn rhad
ac am ddim. Y bwriad yw cynnal mwy o
gyrsiau a chwrs preswyl yn ystod hanner
tymor yr Hydref.

Dwi'n mwynhau cael tonc ar y piano pan gaf
amser ond byth yn gyhoeddus. Torheulo os
oes haul. Mae'n siŵr bod rhaid i siopa fod ar
y rhestr yn rhywle hefyd! Gwell fyth os oes
arian yn y cyfri. A chynllunio'r gwylie nesa!
Be sy’n gwneud i ti chwerthin?
Greta ers iddi gael ei geni. Mae'n dweud y
pethe mwya doniol. Mae llythyrau Edward
Jones o Bontcanna yn Y Cymro wastad yn
gwneud i fi chwerthin. Hefyd, Daf Du ac
Eleri Siôn rhwng Ysgol Pwll Coch a'r gwaith.
O ie, Gwenllian yn dynwared canu ag acen
Americanaidd. Dad yn sgïo hefyd  mae'n
edrych fel Eddie the Eagle. (Fydd e ddim yn
gwerthfawrogi hynny!)
Oes yna fannau yng Nghaerdydd wyt ti'n
hoffi mynd iddynt? Pam?
Caffi Saffron Treganna ar fore Sadwrn am
fryup yn y gaea', pryd yn Riverside
Cantonese neu bryd Thai pan gaf esgus i
fynd, mynydd y Garth gyda fflasg a phicnic,
Salem ar fore Sul, unrhyw opera am £5, siope
'sgidie, unrhyw le ar nos Wener yng nghwmni
teulu neu ffrindie.
Lle wyt ti’n hoffi mynd am wyliau?
Môr neu fynydd. Does dim problem ateb y
cwestiwn yma  mae Ewrop wastad yn
gwneud apêl. Dwi'n credu bod y gwaed
Almaenig yn fy nenu nôl at y cyfandir! Mae
mynyddoedd yr Alpau wastad yn agos at dop
y rhestr. Rhaid i mi allu nofio ar wylie ble
bynnag ydw i. Aethom i Dde Ffrainc dros yr
haf, ac ry'n ni'n mynd i Lech, Awstria, i sgïo
dros Nadolig 2009. Byddwn yn mynd fel
teulu estynedig i Berlin dros y Pasg 2010, i
weld cofeb newydd i fy hen famgu. Digon
wedi ei gynllunio felly! Mae fflat fy chwaer
yn Ninbychypysgod hefyd yn hynod o braf
am benwythnos. Mae'r gogledd hefyd yn
hynod o bert.
Beth ydi’r peth mwyaf unigryw am
Gaerdydd? Pam?
Cymry o bob tras yn siarad Cymraeg  mae
hyn yn ffantastig ac yn rhoi hyder i'r dyfodol,
geni Cymru o fath newydd rhywsut. Clywed
Cymraeg yn y parciau dinesig.

Plant Cynllun Chwarae Treganna yn
ymweld â Diwrnod Chwarae Cyngor
Caerdydd yn y Bae yn ystod y gwyliau.

Lle wyt ti’n gweld dy hun mewn deng
mlynedd?
Caerdydd siŵr o fod, ond bendant yng
Nghymru. Ond pwy a ŵyr, rhaid cadw
meddwl agored i gadw bywyd yn gyffrous!
Ond efallai'n ddelfrydol ar flwyddyn sabothol
yn yr Alpau yn gwella fy ieithoedd tramor,
mewn chalet braf a golygfeydd ffantastig, lle
i nofio...ie, wel...
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Ysgol y Berllan Deg
Adroddiad gan Rhys Llywelyn

CROESAIR
Rhif 95
gan Rhian Williams

Rhyddhau 432 o falŵns at achos da
Bu bwrlwm mawr yn Ysgol y Berllan Deg,
Llanedeyrn, ddydd Iau, 9fed Goffennaf pryd
y cafodd 432 o falŵns gwyrdd eu gollwng i’r
awyr at achos da.
Cafodd y balŵns eu rhyddhau ar Ddydd Iau
Iachus, sef diwrnod o weithgareddau oedd yn
ymwneud â chodi ymwybyddiaeth o fwyta a
chadw’n iach. Rhyddhaodd pob disgybl falŵn
gyda’u henw arnynt. Yn ogystal, cafodd y
plant gyfle i ddysgu bod bwyta bwyd iachus a
chadw’n heini yn gallu helpu i osgoi
afiechydon yn y dyfodol, fel cancr.
Cyn y diwrnod, bu Pwyllgor Eco’r ysgol yn
brysur yn esbonio wrth yr holl
ddosbarthiadau y gallent ddod i’r ysgol mewn
gwyrdd neu fel ffrwyth neu lysieuyn gwyrdd.
Yn ychwanegol at hyn, roedd siopau
ffrwythau yn y neuadd yn gwerthu pob math
o bethau iachus yn amrywio o jelis ffrwythau,
cebabs ffrwythau/llysiau, smoothies
ffrwythau, salad a salad ffrwythau, a’r cyfan
wedi eu paratoi gan y disgyblion eu hunain.
Cafodd elw’r diwrnod sef cyfanswm o £750
ei roi tuag at yr elusen Macmillan. Dengys
ystadegau y bydd un ymhob tri yn dioddef o
gancr yn ystod eu bywydau. Mae nyrsys
‘Macmillan Support’ yn gwneud swyddi
penigamp, nid yn unig yn helpu’r bobl sydd
yn dioddef o’r afiechyd yma ond maent hefyd
yn cefnogi teuluoedd trwy’r cyfnod anodd.
Meddai Mari Phillips, Pennaeth Ysgol Y
Berllan Deg, “Rwy’n hynod falch fod y plant
wedi cael cyfle i ddysgu am fwyta’n iach
drwy weithgareddau hwyliog. Bu’r plant yn
llunio posteri bwyta’n iach fel gwaith cartref,
a dewisiwyd enillydd lwcus ymhob dosbarth.
Hefyd, defnyddiodd y plant eu harian sbâr i
greu llythyren M enfawr ar iard yr ysgol.”
Ychwanegodd Mathew Davies, Blwyddyn
6 erbyn hyn, ac aelod o’r Pwyllgor Eco.
“Mae’r Pwyllgor Eco a Mrs Fran Walker
wedi bod yn brysur iawn yn paratoi at y
diwrnod pwysig yma. Mae’n bwysig iawn ein
bod ni’n dysgu am fwyta’n iach.”
Ymweliad Elin Fflur
Roedd cynnwrf enfawr yn neuadd Ysgol Y
Berllan Deg, fore Iau, Gorffennaf 16eg, pan
ddaeth Elin Fflur i gynnal gig arbennig fel
gwobr am ennill cystadleuaeth gan Recordiau
Grawnffrwyth. Bu’r ysgol gyfan yn greadigol
iawn yn ysgrifennu straeon am glawr cryno
ddisg diweddaraf Elin, Hafana’, a daeth Aden
Taylor o Flwyddyn 2 i’r brig (1 o 3 yng
Nghymru). Llongyfarchiadau mawr iddo.
Roedd wrth ei fodd gyda pherfformiad Elin, a
derbyniodd gopi o’r cryno ddisg a llofnod y
gantores.
Ymatebodd yn llawn cyffro;
“Roedd e’n wych, mae Elin yn canu yn
berffaith.” Cododd y to wrth i’r plant ymuno
gydag Elin a Sion Llwyd i ganu Llwybr lawr
i’r dyffryn a chlasuron eraill. Yn bendant,
creda’r plant fod yna ‘rywbeth amdana ti’
wedi gweld Elin yn fyw!
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22, Heol Cae Rhys,
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Ar Draws
1. Pwt y mab bron yng nghôl tadcu. (6)
4. Torra ddiwedd cwt llo sionc wedi’i
ddala (5)
7. Nid lle y GaT rywsut ger Y Bala
(3,5)
8. Y mae afal a nam ar yn ail (4)
9. Afradlonedd llanc gor uchel iawn ag
urddasol diweddglo Rhagfyr (8,4)
13. Heliwr, gŵr dewr rôl oed Crist. (6)

GWERSI PREIFAT
CAERDYDD
Ystod eang o bynciau
yn cynnwys:
Cyngor Gyrfaol,
Technegau Gwrandawiad,
Technegau Cyfweliad,
Siarad Cyhoeddus,
Sgiliau Cyflwyno,
Cymraeg, Saesneg.
FFONIWCH 07931541372
gwersipcaerdydd@btinternet.com

21

14 ‘Aed grym efengyl Crist
Yn ____ trwy bob gwlad’ (W.W) (6)
15. Troi dial nef mewn amgylchiadau
bodlon yn barhaol (12)
18. Bwyd i un o’r dwyrain yn dychwelyd
(4)
19 ‘Am gael ___ yn ei bryd
Dyrchafwn foliant byw.’ (H.C.W) (8)
20. Anifeiliaid mewn lloc a tho diddos (5)
21. ‘O mor ___ gwena seren
Ar hyd y nos.’ (6)
I Lawr
1. Cartref wedi’i hurio yn llawn
agoriadau (5)
2 ‘____ nefol sy arna’i eisiau,
Dŵr rhedegog gloyw byw.’ (W.W) (5)
3. Tri deg arf i ymladd y rhai heb do (9)
4. ‘A’r ___ yn gweiddi, Bodlon!
Yn yr iawn.’ (W.W) (3)
5. Anunion aw el a er ys tormus
anghyfiawnder (9)
6. Aeth Wali o’r fan a’i wneud yn
fythgofiadwy (9)
10. Troi ci dienwad yn rhydd (4,5)
11. Pa fodd sydd i arth e.e. wneud
astudiaeth o’r ffurfafen (9)
12. Cilia Nain druan wrth weld yr haul yn
codi yn Lloegr yn llwyddiannus (9)
16. ‘___ __ mi, a wyt yn maddau
Cwympo ganwaith i’r un bai?’ (W.W)
(4,1)
17 ‘Dyma daith y gwanddyn meddal
Aeth i ddringo Gallt y ___.’ (L.M) (5)
19. Sach i ddechrau cario offer diogelwch
(3)
Atebion Croesair Rhif 94
Ar draws: 1 Taleb. 3 Drewllyd. 7 Camp a
chelfyddyd. 9 Dyledion. 10 Caib. 12
Derwyn. 13 Anwesu. 16 Glan. 18
Peryglon. 21 Mewn llythrennau. 22
Dilynwr. 23 Allwedd.
I Lawr: 1 Ticed. 2 Brawdlys. 3 Doethor.
4 Eofn. 5 Lladdfa. 6 Dadebru. 8 Milwr. 11
Anrhydedda. 12 Dygymod. 14 Englyn. 15
Merthyr. 17 Arwel. 19 Neuadd. 20 Allan.
Derbyniwyd 9 ymgais a 7 ohonynt yn
hollol gywir. Danfonir y tocyn llyfr i
Gwilym Ll. Edwards, Llanuwchllyn.
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Newyddion o’r Eglwysi

Eglwys y Crwys

Eglwys Dewi Sant

Yn ystod mis Mehefin cafodd aelodau’r capel
y fraint o gael llongyfarch Sioned ac Alun
Tobias ar enedigaeth eu mab Iestyn Myrddin,
mae Sioned yn hanu o Sir Aberteifi ac fel
mae enw yr un bach yn cyfleu, mae
gwreiddiau ei dad yn ddwfn yn Sir
Gaerfyrddin. Dymuna’r Eglwys yn dda
iddynt ar enedigaeth ei cyntaf anedig.

Eglwys Dewi Sant
 yr unig eglwys yn Esgobaeth Llandaf
sy’n cynnal ei gwasanaethau i gyd yn
Gymraeg
Ar ôl tair blynedd o baratoi, mae’r gwaith o
roi to newydd ar Eglwys Dewi Sant yng
Nghilgant Sant Andreas ar fin dechrau.
Cafwyd grant o £100,000 gan Gronfa
Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y gwaith hwn –
ar ôl i aelodau’r eglwys eu hunain godi mwy
na £50,000. Mae Cadw, hefyd, â diddordeb
mawr yn y project, yn arbennig oherwydd y
murluniau diddorol a ddarganfuwyd yno.
Yn Howard Gardens yr oedd Eglwys Dewi
Sant yn wreiddiol, ond ar ôl cael ei bomio
adeg y Rhyfel, fe’i symudwyd i’r adeilad
presennol yn 1956. [Symudodd Eglwys Sant
Andreas i safle Teilo Sant yn Y Waun
Ddyfal.] Yn ystod gwaith diweddar ar yr
adeilad gwelwyd bod y waliau mewnol a’r
nenfydau wedi’u haddurno â murluniau, y
credir eu bod wedi’u creu gan yr arlunydd
Seisnig enwog o gyfnod Victoria, Voysey.
Yn anffodus, roedd rhywun wedi peintio dros
y murluniau hyn ar ddechrau’r ganrif
ddiwethaf a byddai’r gost o’u hadfer yn
aruthrol erbyn hyn.
Daethpwyd i gytundeb gyda Cadw bod
rhannau bach o’r lluniau gwreiddiol yn cael
eu hadfer – er mwyn dangos eu bodolaeth –
ond bod y gweddill yn cael eu gorchuddio â
phaent arbennig a fydd yn caniatáu i waith
adfer gael ei wneud yn y dyfodol, rywbryd,
pe bai digon o arian yn dod i law.
Meddai Rhys Jones, un o wardeniaid yr
eglwys a Rheolwr y Prosiect: “Rwy’n
ddiolchgar iawn i Gronfa Dreftadaeth y
Loteri a Cadw am eu holl gymorth ... ac
rwy’n edrych ymlaen yn eiddgar bellach at
weld y gwaith yn cael ei ddechrau o fewn
rhyw fis. Mae llawer o gorau’n ymarfer yn yr
eglwys ac mae mudiadau eraill yn ei
defnyddio i gynnal eu cyfarfodydd. Rydyn ni
wedi ymrwymo i wella’r adeilad hyd eithaf
ein gallu a rhannu’r cyfleuster gydag ystod
mor eang o’r gymuned ag y gallwn.”
Yn ystod y gwaith bydd y gwasanaethau yn
cael eu cynnal yng Nghapel Mair, a leolir yng
nghroesfan ddeheuol yr eglwys.
Pererindod i Walsingham
Cyfarfod am wyth y bore yng Nghyffordd 33
ar fore ffein o Orffennaf. Tri bws yn llawn
pobl o Esgobaeth Llandaf, i gyd yn mynd ar y
bererindod. Pawb mor serchog a llawn hwyl a
rhyw 7 8 ficer yn eu plith. Rhai wynebau
cyfarwydd ers y tro diwethaf, a rhai Cymry
Cymraeg hefyd.
Cyrraedd tua thri o’r gloch ar ôl teithio am
dros bum awr. Braf oedd cael rhai oriau i
ymlacio a chael swper cyn mynd i’r
gwasanaeth cyntaf am 9.30 yr hwyr.
Roedd hwn yn wasanaeth hyfryd; llawer o
weddïo ac amser i fyfyrio tawel. Yr oedd tua
thri gwasanaeth y dydd a hefyd dewis o fynd
i’r Angelus a Boreol Weddi am 7.45a.m.,

Hwyrol Weddi, gweddïau ac ymbiliau am 6
yr hwyr.
Roedd pob gwasanaeth yn arbennig a thri
ohonynt yn sefyll allan i mi, sef, yr Offeren ar
gân ac eneinio’r claf nos Fawrth, Gorsafoedd
y Groes fore Mercher gyda’n ficer ni o Dewi
Sant, y Parch. Hywel Davies yn ein harwain,
gwasanaeth dwyieithog gyda chyn Ddeon
Llandaf, y Parch. John Rogers, yn
cynorthwyo. Gan fod y gwasanaeth yma allan
yn yr awyr agored, buom mor ffodus á chael
tywydd hyfryd.
Y trydydd gwasanaeth fydd yn aros yn fy
nghof am amser oedd yr offeren yn eglwys y
pentref, Eglwys y Santes Fair, anferth o fawr,
llawn golau a hynod brydferth, lle cawsom
wasanaeth bendigedig gyda darlleniad a dau
emyn yn y Gymraeg.
Dyma’r pedwar diwrnod yn dod i ben fore
Iau, ac ar ôl yr Offeren am 9.30a.m. dyma
ni’n mynd ar y bws tuag adre a dwi’n siŵr ein
bod i gyd yn teimlo base rhyw ddau ddiwrnod
arall yn y lle sanctaidd yma wedi bod yn
dderbyniol iawn.
Roedd y gwasanaethau i gyd yn uchel
eglwysig gyda defnydd mawr o arogldarth.
Baswn i’n bersonol ddim yn hoffi’r math yma
o wasanaeth bob Sul yn Eglwys Dewi Sant
ond, ar y bererindod yma, ac yn yr eglwysi
yma, roedd pob un o’r gwasanaethau yn
hynod ysbrydol a chofiadwy iawn.
Mynd adre, a’r tawelwch mewnol yn dal
gen i am dridiau neu ragor. Edrychaf ymlaen
yn eiddgar at y flwyddyn nesa.
Ann Wyn Jones
Cyfrol swmpus, hardd
Ac yntau wedi gweithredu fel cydlynydd y
cynllun o’i ddechreuad ddeng mlynedd yn ôl,
balchter o’r mwyaf i Gwynn Matthews, Cyn
lywydd ac Ysgrifennydd presennol Adran
Athroniaeth Urdd y Graddedigion, ac un o
ffyddloniaid yr eglwys, oedd i’r gyfrol
swmpus Hanes Athroniaeth y Gorllewin
(hanes athronwyr mawr o’r Groegiaid hyd yr
ugeinfed ganrif), gael ei lansio gan Wasg y
Brifysgol ar faes Eisteddfod Meirion a’r
Cyffiniau yn y Bala.
Mae’n waith gorchestol dan nawdd
Adrannau y Clasuron ac Athroniaeth y
Brifysgol ac yn ffrwyth llafur 23 o awduron,
(gan gynnwys Gwynn), gyda nifer o’r
athronwyr hynny o statws rhyngwladol.
Dyma’r gyfrol gyntaf o’i bath yn y
Gymraeg; afraid ychwanegu y bydd y gyfrol
o rwymiad hardd, a olygwyd gan y diweddar
John Daniel a chan Walford Gealy, yn
ffynhonnell anhepgorol i fyfyrwyr.
Llwyddiant
Estynnwn ein llongyfarchiadau i ddau gyn
aelod o’r Ysgol Sul: i Thomas Brodie a
raddiodd o Brifysgol Rhydychen ac i Elinor
Carson a raddiodd o Brifysgol Cymru,
Aberystwyth.
Margaret Lloyd Hughes

Sacrament o Fedydd
Bore dydd Sul, Gorffennaf y 19eg,
gweinyddwyd y Sacrament o Fedydd gan ein
Gweinidog ar Mari Elen, merch fach Cathryn
ac Iwan Evans, ac wyres i Barbara ac Aled
Evans. Magwyd Iwan yn Eglwys y Crwys ac
mae Cathryn yn ferch i Carol a Watkin
Bundoc o ardal Llandysul.
Y Gorlan
Bydd tymor y gymdeithas hon yn cychwyn
brynhawn dydd Mercher, Medi y 30ain, am
2.15, pryd y cawn ein harwain mewn oedfa
gymun gan y Parch.Gareth Reynolds. Croeso
cynnes i bawb. Ar y 14eg o Hydref cawn
ymweld â thŷ Tredegar yng nghwmni Yr
Athro John Gwynfor Jones. Yma eto mae’r
holl gyfarfodydd yn agored i bawb.
Genedigaeth
Llongyfarchiadau i Ros a Gareth Williams ar
achlysur geni eu hŵyr, Gruffydd Sion, mae
Gruffydd yn fab i Nia a Geraint, ac mae’r
ddau bellach yn byw yn ardal Llandre yn Sir
Aberteifi. Bydd ei chwaer fach, Lleucu Sion,
yn falch iawn fod ganddi frawd bach bellach
ac fe gyfranogwn ninnau o’r un llawenydd.
Y Gymdeithas
Bydd tymor Y Gymdeithas hon yn cychwyn
nos Wener, Medi y 18fed, pan geir cyfle i
holi yr awdures Manon Rhys am ei gwaith.
Noddir y gweithgaredd arbennig hwn gan Yr
Academi Gymreig ac mae croeso cynnes i
bawb.

Bethel, Rhiwbeina
Croesewir pawb yn ôl i’r oedfaon a’r Ysgol
Sul ar ôl y gwyliau. Mi ddaeth tymor
diweddaraf yr Ysgol Sul i ben gyda barbeciw
a hynny er gwaetha’r tywydd anffafriol. A
croeso i aelod newydd o’r Ysgol Sul, Pegi
Heulwen, merch Owain ac Alex Meredith.
Fe’i ganwyd ganol Mehefin. A croeso hefyd
i aelod newydd o’r eglwys, Mrs Eirlys
Leader, Rhiwbeina.
Rydym yn falch o ddeall fod Mrs Mary
Thomas, yr Eglwysnewydd a Mr Howel
James, Penylan, yn gwella ar ôl triniaeth yn
yr Ysbyty Athrofaol.
Llongyfarchiadau i Lowri Hughes,
Llandochau, ar gael gradd BA mewn
Datblygiad Chwaraeon ym Mhrifysgol
Caerfaddon. Bydd ei brawd, Daniel, yn
mynd i’r un brifysgol fis Medi.
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Tabernacl, Caerdydd
Cydymdeimlo
Daeth y newydd am farwolaeth Mrs Eluned
Williams o Gaerfyrddin, mam Delyth
Richardson, Creigiau. Roedd yn wraig
annwyl a ddiodefodd lawer yn dawel a
graslon. Cynhaliwyd ei hangladd yn y
Tabernacl, Caerfyrddin, o dan arweiniad ei
Gweinidog, y Parch. Desmond Davies.
Cwrs Alffa
Mae’n hyfryd nodi fod y grŵp a ddaeth
ynghyd i ddilyn y Cwrs Alffa wedi
mwynhau’r profiad a bod y sawl a
ymgymerodd â’r cwrs wedi cael blas arno.
Mae’r darnau fideo yn hawdd i’w dilyn, a
bu’r sgyrsiau a ddilynodd yn fuddiol i bawb.
Diolch i Rhian Williams a Beryl Eurig am
baratoi’r lluniaeth ysgafn, ac i bawb a ddaeth
ynghyd am eu teyrngarwch. Dyma fu un o’r
mentrau newydd yn ystod 2009, a gobaith y
gweinidog yw cynnal cwrs tebyg yn yr
Hydref.
Ymweliad Glyn ac Emma Moreton
Fore Sul, Gorffennaf 19, daeth Glyn ac
Emma atom i rannu eu stori fel aelodau o
staff y BMS ac yn gweithio yn Tunisia. Mae
gwreiddiau Glyn yn Ninas Powys, a’i fam yn
hanu o’r cymoedd, tra bod gwreiddiau Emma
yn Ne Ddwyrain Lloegr. Maent yn gweithio
gyda phobl ddifreintiedig yn Tunisia ac yn
gefn i’r cynulliadau Cristnogol yn y wlad. Ar
hyn o bryd mae Emma yn gweithio gyda
mamau sengl, pobl sydd yn cael eu hystyried
yn israddol gan bawb, tra bod Glyn yn
gweithio gyda chanolfannu i blant amddifad a
phobl gydag anghenion arbennig.

Mewn Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn â’r canlynol:
Teulu y diweddar John Morris, Y Meisgyn
ger Llantrisant, gynt o Dal y Bont,
Ceredigion, a fu farw ym Mhontypridd ar 20
Mehefin yn 81 oed. Bu’n ddarlithydd Ffiseg
yn yr hen Goleg Morgannwg ym
Mhontypridd am nifer o flynyddoedd. Bu’r
angladd yn Amlosgfa’r Ddraenen, Llanisien,
ar 30 Mehefin.
Teulu y diweddar Illtyd Gwyn Pritchard, cyn
Reolwr Trafnidiaeth yn HTV, a fu farw’n
dawel yn Adain y Gorllewin yn yr Infirmary,
Caerdydd, ar 23 Mehefin. Bu’r angladd yn
Eglwys y Santes Fair, Yr Eglwys Newydd, ar
6 Gorffennaf ac yna yn Amlosgfa’r
Ddraenen, Llanisien.

Eglwys Minny Street
Fore Sul olaf Gorffennaf cafodd Eglwys
Minny Street y fraint o groesawu Archesgob
Cymru, y Parchedicaf Ddr. Barry Morgan, i’n
plith. Bu'r oedfa dan arweiniad y Gweinidog,
y Parchedig Owain Llyr Evans, a
thraddodwyd pregeth ysbrydoledig gan
yr Archesgob, a ddaeth atom dair blynedd yn
union wedi ymweliad ei gyfaill, y
Parchedicaf Ddr. Rowan Williams,
Archesgob Caergaint.

Llawenydd Jerwsalem
Bydd nifer dda o blith yr eglwys wedi clywed
am weithgarwch cadarnhaol Hugh a Verina
Matthews yn gwahodd ieuenctid y Tabernacl,
ynghyd â phobl ifanc eglwysi ardal ehangach,
i ddod ynghyd ar nosweithiau Mercher i
ddysgu’r gwaith oedd Verina wedi’i gyfieithu
a’i alw yn Llawenydd Jerwsalem. Dyma gyfle
gwych i’r sawl sydd o dan 25 oed ac yn
awyddus i fwynhau canu a chyflwyno sioe
gerdd grefyddol. Am fwy o fanylion, plis
cysylltwch â Hugh a Verina.
Ymddeoliadau
Ar derfyn y tymor ysgol, bydd rhai yn
ffarwelio â’r proffesiwn, ac yn eu plith eleni
bydd Sian John yn gadael Ysgol Gymraeg
Caerffili a Bryn Evans yn ffarwelio ag Ysgol
Gyfun Rhydfelen ar gampws Gartholwg.
Cydnabyddir cyfraniad sylweddol y ddau i
fyd addysg.
Te Prynhawn Sul
Daeth nodyn i law oddi wrth Eluned Owen
Rook yn gwahodd pobl i wirfoddoli i fugeilio
rhai o’r grwpiau sy’n darparu bwyd i’r di
gartref ar brynhawn Sul. Cofnodwyd fod 45
wedi bod yn derbyn lluniaeth yn ystod mis
Gorffennaf, ac mae angen sicrhau digon o
bobl i fod wrth law yn y gwaith hwn.
Un o’r bobl a ddaeth â ffrwythau bob
wythnos oedd Efa Wulle. gan rannu’r gwaith
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Teulu y diweddar Iorwerth Griffiths,
Cyncoed, a fu farw yn Ysbyty’r Brifysgol,
Caerdydd, ar 4 Gorffennaf, yn ei ganfed
flwyddyn. Bu’r angladd yn Amlosgfa’r
Ddraenen, Llanisien, ar 15 Gorffennaf.
Teulu y diweddar Barchedig Eifion Powell,
Cwmafan, a fu farw yn Ysbyty Castellnedd
Port Talbot ar 24 Mehefin. Bu’r angladd yn
Eglwys Minny St., Caerdydd, ar 6 Gorffennaf
ac wedi hynny yn Amlosgfa’r Ddraenen,
Llanisien.
Teulu y diweddar David George, Pentyrch,
gynt o Grymych, a fu farw yn 84 oed ar 7
Gorffennaf. Bu’r angladd yn Eglwys Sant
Catwg, Pentyrch, ar 17 Gorffennaf ac wedi
hynny yn Amlosgfa’r Ddraenen, Llanisien.
Teulu’r diweddar Geraint Owen, Abertawe, a
fu farw’n sydyn ond yn dawel, yn Ysbyty
Treforys ar 11 Gorffennaf. Bu’r angladd yn
Amlosgfa Treforys ar 24 Gorffennaf.
Teulu y diweddar Beryl Hughes Jones,Y
Bontfaen, gynt o Benmaenmawr, a fu farw’n
dawel yn 90 oed yn Ysbyty Tywysoges
Cymru ym Mhenybont ar Ogwr ar 14
Gorffennaf. Bu’r angladd yn Amlosgfa
Llangrallo ar 28 Gorffennaf.
John a Gaynor Walter Jones, Rhiwbeina, ar
farwolaeth eu merch, Beca, yn 32 oed, ar 22
Gorffennaf. Cydymdeimlir hefyd â’i gŵr,
Barry Chamberlain, a’r teulu oll yn eu colled.
Bu’r angladd yn gwbl breifat ond gellir anfon
rhoddion, os dymunir, er cof am Beca i Apêl
Arch Noa trwy law Wyndham Richards, 15
Hazel Tree Close, Caerdydd. CF15 8RS
Teulu’r diweddar David Harries, Trecelyn,
Gwent, a fu farw’n dawel wedi cystudd hir.
Bu’r angladd yng Nghapel Tabernacl,
Trecelyn, ar 23 Gorffennaf, ac wedi hynny yn
Amlosgfa Cwmbrân.

Dr. Bethan Jones (Ysgrifennydd
Cyffredinol), y Parchedig Owain Llyr
Evans, yr Archesgob Barry Morgan, y
Parchedig Hywel Davies (Eglwys Dewi
Sant), a Havard Gregory (Ysgrifennydd
Cyhoeddiadau) a drefnodd yr achlysur.
o gydlynu. Bellach mae Efa wedi symud i
ardal Castellnedd i fyw. Diolchwn iddi am ei
chymwynasgarwch ac er nad oes sicrwydd
eto beth na ble fydd ei dyfodol, gobeithiwn y
bydd yn cadw cysyllltiad â’r Tabernacl.
Dawnsio o flaen y capel
Gwedd newydd ar y defnydd o leoliad y capel
fu i Ddawnswyr Nantgarw ddod â chriw o
bobl ifanc a fu allan yn cystadlu yn
llwyddiannus yn Majorca eleni. Codwyd
£180 yn dilyn yr ymdrech.

Teulu’r diweddar Annette Davies,
Rhiwbeina, gynt o’r Rhondda, a fu farw yn
Ysbyty’r Brifysgol ar 27 Gorffennaf. Bu’r
angladd yn Amlosgfa’r Ddraenen, Llanisien
ar 6 Awst. Dysgodd Annette Gymraeg fel
oedolyn a bu’n adrodd yn Eisteddfodau’r
Dysgwyr a gynhaliwyd yn Hen Ganolfan Yr
Urdd yn Heol Conwy.
Teulu y diweddar Iolo Rhys a fu farw’n
sydyn yn 35 oed ar 30 Gorffennaf. Bu’r
angladd yn Amlosgfa’r Ddraenen, Llanisien.
Teulu y diweddar James Wiegold,
Rhiwbeina, gynt o Ynysybwl, a fu farw’n
dawel ar ôl cystudd hir a chreulon yn Hospis
Marie Curie, Penarth, ar 4 Awst. Bu’n
ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn
aelod selog o Gôr Aelwyd Hamdden.
Dysgodd Gymraeg fel oedolyn. Bu’r angladd
ar 14 Awst yn Eglwys yr Holl Saint,
Rhiwbeina, ac yna yn Amlosgfa’r Ddraenen,
Llanisien.
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Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Jonathan ac Elin Jones,
Penylan, ar enedigaeth Steffan Dwyryd ar 2
Awst. Brawd bach i Gruffydd Dwyryd, ac
ŵyr arall i Brenda a Cedric Jones, Radur, a
Shôn ac Eirlys Dwyryd, Rhuthun.
Llongyfarchiadau i Owain ac Alex Meredith,
Rhiwbeina, ar enedigaeth Pegi Heulwen ar 11
Mehefin yn Ysbyty’r Brifysgol. Chwaer fach
i Jac ac Emrys.
Llongyfarchiadau i Garmon Rhys a Lowri
Rhys Davies, Pontcanna, ar enedigaeth eu
gefeilliaid, Iolo Madryn Rhys a Branwen
Elias Rhys, ar 12 Gorffennaf yn Ysbyty’r
Brifysgol. Ŵyr ac wyres i Alun ac Enid
Jones, Bow Street, ac Ifan a Meryl Davies,
Dinas, Penllŷn.
Llongyfarchiadau i Nigel ac Eleri Thomas, Y
Mynydd Bychan, ar enedigaeth Mari Fflur yn
Ysbyty’r Mynydd Bychan ar 22 Gorffennaf.
Wyres i Rhys a Gwenda Morgan, Rhiwbeina,
a Nina Thomas, Llandysul.
Llongyfarchiadau i Dewi Jones a Meinwen
Ruddock ar eu priodas ar 12 Mehefin yng
Ngwesty Dewi Sant ym Mae Caerdydd.
Mae’r ddau yn gweithio yn yr Amgueddfa yn
Sain Ffagan ac yn byw, bellach, yn Llandaf.
Llongyfarchiadau i Geraint Tilsley,
Rhiwbeina, o Gwmni Cyfraith Fasnachol
Geldards yng Nghaerdydd, ar gael ei wneud
yn bartner yn y Cwmni. Daw yn wreiddiol o
Wrecsam ond bu’n astudio ym Mhrifysgol
Caerdydd a Phrifysgol Rennes yn Llydaw.
Ymunodd â’r Cwmni yn 1998.
Llongyfarchiadau i Bethan ParryJones, Yr
Eglwys Newydd, ar ei phenodiad yn

Menter deuluol
arbennig
Dair blynedd yn ôl agorodd siop fwyd
newydd yn Rhiwbeina. ‘Deli’ arbennig yw hi
ac mae wedi hen ennill ei phlwyf ac yn
gaffaeliad i’r ardal. Prawf o hynny yw ei bod
wedi ymledu drws nesaf lle mae yna gaffi
poblogaidd ac mae modd cael pryd yn yr ardd
pan fydd y tywydd yn ffafriol. Y gobaith yw
y ceir caniatâd yn fuan i ddarparu prydau
gyda’r hwyr hefyd. Mae’n amlwg fod
trigolion Rhiwbeina yn gwerthfawrogi
‘Snails’, ac mae’r perchnogion yn gefnogol
i’r gymdogaeth hefyd.
Eu henwau nhw yw Rupert a Françoise
Sykes, yntau’n frodor o Dreletert, Sir Benfro,
a hithau’n enedigol o Lanisien. Y tro cyntaf
i’r ddau gwrdd roeddynt yn ddisgyblion
mewn ysgolion preswyl yn Aberhonddu, ond
i Ysgol y Wern mae eu dau blentyn yn mynd,
a’r rhieni’n ymfalchïo eu bod yn siarad
Cymraeg yn hollol naturiol â’i gilydd, a’u
mam yn ddysgwraig hefyd.
Mae dosbarth Cymraeg yn cwrdd yn y caffi
ar ddydd Llun ac un Ffrangeg yn cyfarfod ar
ddydd Mawrth. Byddant yn ail gychwyn ym
mis Medi.
Cogydd yw Rupert wrth ei alwedigaeth a
brifathrawes yr ail ysgol Gymraeg yng
Nghasnewydd, sef Ysgol Ifor Hael. Bydd yn
dechrau ar ei dyletswyddau ym mis Medi.
Tan hyn roedd hi’n ddirprwy brifathrawes yn
Ysgol Gymraeg Bro Sannan.
Llongyfarchiadau i'r Dr Meic Stephens, Yr
Eglwys Newydd, am ddod yn ail yng
nghystadleuaeth y Goron yn Y Bala eleni o
dan y ffugenw Fferegs. Dyma'r trydydd tro i
Meic ddod o fewn trwch blewyn i gipio'r
Goron.

bu’n gweithio yn Llys Meddyg, gwesty ei
frawd yn Nhrefdraeth, ond roedd teithio yno
o Gaerdydd yn feichus a dyma benderfynu
mentro i agor y Deli yn Rhiwbeina. Cewch
ddewis da yno o gynnyrch cefn gwlad
Cymru, llaeth Daioni, chutney Miranda
James, Gwdig, a nwyddau o Dŷ Fferm Mary,
ac yn arbennig llawer o gosydd Cymru,
Llangloffan, Perl Las, Perl Wen, Pant Mawr,
Gorwydd, Caerfai a llawer mwy.
Am gyfnod bu Rupert yn cludo pysgod
ffres o Sir Benfro i’w gwerthu yma ond roedd
y gost o wneud hynny’n anymarferol, a bu
rhaid rhoi’r gorau i’r fenter.
Efallai nad y’m ni’n gwerthfawrogi’n
pysgod ond mae Rupert yn canmol gallu’r
Gymraes i wneud teisennau, ac mae ganddo
rwydwaith o fenywod o gwmpas Caerdydd
yn paratoi rhai hyfryd iddo yn eu cartrefi a’r
rheiny’n boblogaidd iawn gyda chwpanaid o
de neu goffi! Rupert sy’n berwi’r cig moch
ac yn rhostio cig eidion a thwrci ac yn paratoi
salad o bob math a phasta i’w bwyta yno neu
yn eich cartref. Cewch lysiau ffres a bara
organic da. Mae e’n dipyn o gerfiwr hefyd, ac
wrth fynd i mewn i’r siop fe welwch
fadarchen anferth wedi ei llunio o foncyff
coeden.
Hyfryd yw gweld menter deuluol fach sy’n
gaffaeliad i’r ardal, yn cefnogi cynnyrch
Cymreig o’r ansawdd gorau ac yn rhoi
gwerth ar yr iaith ac yn llwyddo. Pob lwc i
Rupert a Fran Sykes! Byddai’n braf petai
siopau tebyg ymhob rhan o Gaerdydd. Os oes
eraill hoffwn wybod amdanynt.
Rhiannon Gregory

Cyrsiau TG trwy Gyfrwng y Gymraeg
Mae’n bleser gan y CADCentre gyhoeddi ein cyrsiau hyfforddiant newydd
trwy gyfrwng y Gymraeg.
Rhoir cyrsiau mewn TG a Gweinyddu Busnes, i'r rhai sy'n gyflogedig ac yn ddi
waith, yn y gweithle ac yn ein Canolfan Hyfforddi yng Nghaerdydd.
Ariannir y cyrsiau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
a'u hachredu gan City and Guilds
Am ragor o fanylion:
Ian Perryman, CADCentre UK,
Llawr 3, St David’s House, Wood Street, Caerdydd. CF10 1ES
Ffôn: 029 2038 8887
Ebost: ian.perryman@cadcentreuk.com
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Ysgol Pencae
Adroddiad gan R Richard Thomas

Sadwrn, 5 Medi
Cymdeithas Carnhuanawc. Taith gerdded
ar hyd Camlas Sir Fynwy yn ardal Rhisga.
Cwrdd am 12.00 ym maes parcio gorsaf
reilffordd Rhisga. Am ragor o wybodaeth
neu er mwyn sicrhau cinio yn nhafarn y
‘Welsh Oak’, cysylltwch â Nans Couch:
02920753625 neu 07817162334.
Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 9 Medi
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. Sgwrs
gan y Llywydd, Mrs Mair Morgan, am
2.00pm yn festri Capel Minny Street.
Mercher, 9 Medi
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Ymweld â
Mynwent Cathays, sy’n dathlu 150
blwyddyn oddi ar ei hagor. Manylion
pellach: Lona Roberts (02920766283).
Iau, 10 Medi
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
‘Cyflwyno Gwaith Gweithwyr Cristnogol
Ysgolion Cymraeg.’ Siaradwraig: Gwen
Emyr. Yng nghapel Ebeneser, Heol Siarl,
am 7.30pm.
Mercher, 23 Medi
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
‘Gofal Lliniarol’ – sgwrs gan Dr Rosina
Davies am 2.00pm yn festri Capel Minny
Street.
Mercher, 23 Medi
Lansio cangen newydd o Ferched y Wawr
am 7.30pm yng Nghanolfan Gymunedol
Penylan.
Gwener, 25 Medi
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs ar
Lewis Edwards, Y Bala, gan yr Athro D.
Densil Morgan (Bangor), yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cydnabyddir nawdd yr Academi. Croeso
cynnes i aelodau newydd.
Iau, 1 Hydref – Gwener, 2 Hydref
Sherman Cymru yn cyflwyno Ceisio’i
Bywyd Hi, cyfieithiad Owen Martell o
ddrama Martin Crimp, Attempts on Her
Life, yn Theatr Sherman am 8.00pm.
Tocynnau: 02920646900.
Iau, 8 Hydref – Sadwrn, 10 Hydref
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno
Tyner yw’r Lleuad Heno gan Meic Povey,
yn Theatr Sherman am 7.45pm. Tocynnau:
02920646900.
Mercher, 14 Hydref
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Trafod
Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol
Meirion a’r Cyffiniau, yn Nhŷ’r Cymry, 11
Heol Gordon, am 7.30pm.
Gwener, 16 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Yn Ystafell
0.31, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.
Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Gwener, 16 Hydref
Cylch Cadwgan: Caryl Lewis yn trafod ei
gwaith yn festri Bethlehem, Gwaelody

Cyngerdd Dathlu Doniau
Cynhaliwyd cyngerdd Dathlu Doniau ar
ddweidd y tymor er mwyn rhoi llwyfan i holl
weithgarwch yr ysgol gan ddathlu’r amrywiol
ddoniau sydd gan y disgyblion yn yr ysgol.
Braf oedd gweld pob disgybl yn canu ar y
llwyfan ar derfyn y cyngerdd er mwyn canu
cân a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer yr
achlysur, ‘Dathlu Doniau Pencae’.
Wythnos Bwyd a Ffitrwydd
Llwyddodd disgyblion Ysgol Pencae i
gymryd rhan mewn amrywiaeth o
weithgareddau oedd yn hyrwyddo bwyta’n
iach a chadw’n heini yn ystod Wythnos
Bwyd a Ffitrwydd.
Aeth y disgyblion hynaf i Westy’r Fro a
Chanolfan Hamdden y Tyllgoed er mwyn
cymryd rhan mewn amrywiaeth o
weithgareddau, yn cynnwys cyfeiriannu,
sboncen, polo dŵr, gemau hwyl, beicio a
ioga. Cafodd y disgyblion ieuengaf sesiwn
ddawns a chadw’n heini yn yr ysgol.
Bu disgyblion pob dosbarth yn ddiwyd yn
datblygu eu sgiliau coginio trwy dorri pob
math o ffrwythau a llysiau er mwyn gwneud
danteithion blasus a iachus. Aeth disgyblion
Blwyddyn 4 a Blwyddyn 5 i Fferm Bryn
Myrddin yng Nghaerfyrddin gan ddysgu
llawer iawn am bwysigrwydd gofalu am
anifeiliaid sy’n rhoi cynnyrch i ni a
gwerthfawrogi ffrwythau a llysiau blasus o’r
pridd.
Daeth Jamie Baulch fel rhan o gwmni
Super Schools aton ni hefyd er mwyn cynnal

YMGYRCH PATAGONIA
Tegwch i Evelyn a Shirley
Protest y tu allan i swyddfeydd
Asiantaeth y Ffiniau
Annwyl Gyfeillion,
Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni y tu allan
i Swyddfeydd y Border Agency (3133
Newport Road, Caerdydd) ar unrhyw adeg
rhwng dau o'r gloch ar y 16eg o Fedi a 6 p.m.
ar y 17eg o Fedi. Gobeithiwn sicrhau
gwasanaeth côr neu ddau. Am fanylion llawn,
a wnewch chi ffonio 07718982732 neu
07588256783.
Bydd cyfarfod cyhoeddus hefyd yn y Deml
Heddwch am 7.30 ar y 16eg o Fedi.
Eilian Williams

garth am 8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth
yr Academi Gymreig.
Mercher, 21 Hydref
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. Sgwrs
gan Mr Cedric Jones, Radyr, am 2.00pm
yn festri Capel Minny Street.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at
Dr E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ
( F f ô n : 0 2 9  2 0 6 2  8 7 5 4 ; e b os t :
JamesEW@caerdydd.ac.uk).

gweithdy cadw’n heini a chasglodd y
disgyblion gyfanswm anrhydeddus o £700 i
goffrau’r ysgol. Daeth Liz Johnson a Simon
Richardson aton ni hefyd er mwyn rhannu eu
profiadau hwythau’n ennill medalau aur yn y
gemau Paralympaidd yn Beijing.
Uchafbwynt yr wythnos oedd gweld pêl
droediwr amryddawn yn arddangos ei sgiliau
pêl! Yn deillio o’r wythnos hon hefyd,
dechreuwyd sesiwn Ioga i rieni a Chlwb
Rhedeg Pencae.
Dyma wythnos gofiadwy iawn gyda phob
aelod o’r ysgol yn teimlo’n llawer iachach!
Hwyl yr Haf
Aeth disgyblion yr Adran Iau i Amgueddfa
Werin Sain Ffagan er mwyn mwynhau
diwrnod ‘Hwyl yr Haf’ a chymryd rhan
mewn amrywiaeth o weithgareddau’n
ymwneud â gofalu am ein byd. Diolch i
Fudiad yr Urdd am drefnu’r diwrnod.

CROESAWU
MYFYRWYR O’R
WLADFA
Yn ystod yr haf bu chwech o fyfyrwyr o’r
Wladfa yn astudio’r Gymraeg yn y Brifysgol
yng Nghaerdydd. Noddwyd y cyrsiau gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas
Cymru Ariannin. Estynnwn groeso cynnes
iddynt, gan ddymuno pob llwyddiant.
Rhes gefn (o’r chwith): Isaías Grandes
(Esquel yn yr Andes), Gabriela Jones
(Trelew). Rhes flaen (o’r chwith): Cynthia
Zamarreno (Gaiman), Megan Pfleger
(Trelew), Liliana Evans (Gaiman).
Y chweched yw Saraja Williams o Esquel.

Y DINESYDD MEDI 2009

12

Ysgol Bro Eirwg

Ysgol Sant Curig

Adroddiad gan Angharad Jones

Adroddiad gan Owain Gwyndaf

Tymor rygbi 2008/09
Mae wedi bod yn dymor anhygoel o
lwyddiannus i dîm rygbi’r ysgol eleni. Fe
ddechreuodd y flwyddyn yn ôl ym Mis Medi
gyda buddugoliaeth mewn gêm gyfeillgar yn
erbyn Rhiwbeina ac fe aeth y tîm o nerth i
nerth.
Bu gemau cyfeillgar yn rhan allweddol o
lwyddiant y tîm ac fe gafwyd
buddugoliaethau yn erbyn Lakeside,
Llanishen Fach, Ysgol y Wern, Ysgol Pwll
Coch a St Cadoc’s.
Daeth y gêm fawr gyntaf ym mis Tachwedd
wrth i ni chwarae Ysgol Llandaf yn rownd
gyntaf Cwpan Sinclair. Mewn gêm hynod o
gyffrous enillodd Bro Eirwg o 7 pwynt i 5
gyda Nathan Mathias yn cicio trosiad o’r
ystlys i ennill y gêm.
Ym mis Chwefror daeth Twrnament Yr
Urdd i’n rhan ac ar ôl ennill y grŵp a churo Y
Berllan Deg yn y rownd gynderfynol
roeddem ni yn y rownd derfynol yn erbyn
Eglwys Newydd. Roedd gan Eglwys Newydd
bedwar chwaraewr yn cynrychioli Caerdydd
ac mewn gêm gorfforol doedd dim sgôr ar
ddiwedd y gêm a bu’n rhaid i’r ddau ohonom
rannu’r cwpan.
Wrth i’r tywydd wella fe gystadlon ni yn
Nhwrnament Ysgolion Caerdydd yng
Nghaeau St Peters. Fe enillon ni’r grŵp yn
ddigon hawdd ond yn disgwyl amdanom
roedd Eglwys Newydd unwaith eto. Yn ôl y
disgwyl, roedd hi’n gêm dynn ond roedd un
cais gan Joshua Harvey yn ddigon i ennill
cwpan Joan Knight i ni.
Oherwydd ein llwyddiant fe gaethon ni
ddau gyfle i gynrychioli ardal Caerdydd
mewn twrnament cenedlaethol. Yn
Nhwrnament Ysgolion Cymru fe chwaraeon
ni’n dda i gyrraedd y rownd gynderfynol cyn
colli o drwch blewyn i Ysgol Litchard. Aeth
Litchard ymlaen i ennill yr holl dwrnament.
Yn Nhwrnament Cenedlaethol Yr Urdd yn
Llanelli fe gyrhaeddon ni y rownd gyn
derfynol eto cyn colli yn erbyn Ysgol y
Bannau. Profiadau gwych i’r bechgyn.
Ym mis Ebrill fe enillon ni Gwpan Dwyrain
Caerdydd gan guro Ysgol Trowbridge i ennill

Traws gwlad
Llongyfarchiadau mawr i dîm traws gwlad yr
ysgol a fu’n llwyddiannus iawn yn
nhwrnamaint yr Urdd yng Nghaerdydd yn
ddiweddar. Daeth Ellie Peaterson o Flwyddyn
3 yn ail yn y ras i ferched Blwyddyn 3 a 4.
Daeth ei chwaer, Kelsea, yn 3ydd yn y ras i
ferched Blwyddyn 5 a 6. Llwyddodd Rhydian
Hopkins i ddod yn 5ed yn y ras i fechgyn
Blwyddyn 5 a 6. Daeth tîm y merched a’r
bechgyn yn 2il yng nghystadleuaeth y timau a
daeth tîm Blwydd yn 5 yn ail.
Llongyfarchiadau i chi i gyd.
Adrodd Stori.
Bu disgyblion Blwyddyn 5 yn ffodus iawn
o’r cyfle i gymryd rhan mewn prosiect
adrodd stori ar gyfer ysgolion y Barri. Roedd
y prosiect, a oedd yn cynnwys nifer o
ysgolion y Barri, yn galluogi’r plant i ymarfer
eu sgiliau adrodd stori a chyfrannu at greu
mosaig anferth, sydd i’w weld yng ngardd
Ysgol Ynys y Barri.

y gyngrhair. Roeddem ni wedi curo St
Cadoc's a St Peter's yn flaenorol.
Ym mis Mai, fe chwaraeon ni yn
Nhwrnament Saithbobochr Caerdydd.
Roedd hi’n ddiwrnod crasboeth ac fe
gyrhaeddon ni’r rownd derfynol. Yn
anffodus, doedden ni ddim ar ein gorau yn y
gêm olaf a bu’n rhaid i ni fodloni ar gêm
gyfartal yn erbyn Ysgol Christ The King.
Cwpan arall i’w rannu am chwe mis.
Roedd un gystadleuaeth arall ar ôl, y fwyaf
o’r tymor a rownd derfynol Cwpan Sinclair.
Yn ystod y rowndiau blaenorol roedden ni
wedi curo Llandaf, Herbert Thompson,Ysgol
Y Gadeirlan a Rhiwbeina. Roedd y gêm
derfynol yn erbyn Ysgol Pwll Coch a oedd
wedi gwella’n aruthrol yn ystod y flwyddyn.
Fe chwaraeon ni ein rygbi gorau o’r tymor ac
o ganlyniad y sgôr terfynol oedd Bro Eirwg
38, Pwll Coch 7. Ffordd wych i orffen tymor
campus.
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Diwrnod Hwyl yr Urdd
Cafodd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 ddiwrnod
llawn hwyl a sbri yn Sain Ffagan yr wythnos
diwethaf. Trefnwyd y diwrnod gan Urdd
Gobaith Cymru ac roedd yn cynnig llawer o
brofiadau diddorol i’r plant gan gynnwys
canu caneuon newydd poblogaidd yng
nghwmni cannoedd o blant eraill o Gymru,
pysgota, saethu, sioe consuriwr a gwella eu
sgiliau pêldroed a rygbi yng nghwmni sêr y
Gleision a’r Sgarlets. Rydym yn edrych
ymlaen yn barod at ddychwelyd y flwyddyn
nesaf.
Gwobr ‘Active Mark’
Llwyddodd yr ysgol i ennill gwobr glodwiw
‘Active Mark’ yn ddiweddar. Rhoddwyd y
wobr yn gydnabyddiaeth am y gwahanol
agweddau ar Addysg Gorfforol yn yr ysgol.
Cynigir amrywiaeth eang o glybiau a gemau,
megis golff, criced, pêldroed, rygbi, pêl
rwyd, hoci, rownders, athletau a llawer mwy.
Dim ond dwy ysgol ym Mro Morgannwg
sydd wedi ennill y wobr bwysig hon, ac
rydym yn falch iawn o’n llwyddiant.
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