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YN ÔL TROED
MARI JONES

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

CYMDEITHAS GYMRAEG
RHIWBEINA
Yng nghyfarfod cyntaf y tymor o Gymdeithas
Gymraeg Rhiwbeina cyflwynodd Gwyneth
Jennings siec am £1,300 i Suzanne Mainwaring
a Lynne Jones, cynrychiolwyr elusen Arch Noa.
Mae’r gymdeithas yn cyfarfod unwaith y mis
yng Nghapel Bethany Rhiwbina ac mae croeso
cynnes i bawb.

Yn
ystod
wythnos
yr
Eisteddfod
Genedlaethol yn y Bala, aeth teulu o
Bentrepoeth, ger Radur i gerdded 26 milltir
yn ôl troed Mari Jones. Mae dros 200
mlynedd ers i Mari, y ferch 16 oed gerdded
yn droednoeth i’r Bala i brynu Beibl gan
Thomas Charles. Deg oed ydy Dylan Hughes
a welir yn y llun o flaen Cofeb Mari Jones yn
Llanfihangel y Pennant, ac mae ei chwaer
Elinor yn 8 oed. Mae eu tad Dr Ian Hughes
yn gerddwr brwd, ond gan fod y plant yn
ifanc fe gymeron nhw 2 ddiwrnod i gwblhau
y daith. Llwyddodd Dylan i gerdded yr holl
lwybr, ac fe ymdrechodd Elinor i gerdded 8
milltir. Gyrru’r car a chario bwyd a diod oedd
gwaith pwysig Ann, gwraig Ian a mam Dylan
ac Elinor.
Roedd nifer o bobl gan gynnwys aelodau
Bethlehem Gwaelod y Garth wedi noddi taith
y teulu. Dymuniad y teulu yw cyflwyno’r
arian nawdd i’r gronfa a sefydlwyd gan
Cytûn a Chymdeithas y Beibl i gael darnau
o’r Beibl Cymraeg Newydd wedi ei
drosglwyddo i’r dull Braille fel y gall deillion
Cymraeg eu hiaith ddarllen y Beibl yn eu
mamiaith. Mae’n addas iawn ein bod yn
tynnu sylw at y defnydd o’r dull Braille eleni
ym mlwyddyn dathlu 200 mlwyddiant geni
Louis Braille. Hyd yn hyn mae’r teulu
Hughes wedi casglu dros £400.

O'r chwith i’r dde  Delyth Sutton
(Ysgrifennydd), Suzanne Mainwaring
(Cyfarwyddwr Arch Noa), Lynne Jones MBE,
Falmai Griffiths(Cadeirydd) a Gwyneth
Jennings(Trysorydd)
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ADDYSG GYMRAEG 
Y FLWYDDYN
NEWYDD YNG
NGHAERDYDD
Eleni mae twf y niferoedd yn dechrau yn y
17 ysgol gynradd yn llai nac yn y
blynyddoedd diweddar. Mae rheswm i
ofni i gymaint â 30 disgybl fynd ar goll, yn
bennaf yn yr ardaloedd â phroblemau
ansicrwydd a diffyg lle sef Treganna/Pwll
Coch (15) a Mynydd Bychan/Melin
Gruffydd (5).
Does dim ansicrwydd am fodolaeth
gyfreithiol yr un o'r 4 ysgol newydd a
sefydlwyd yn 2007 a bellach mae 2 o'r 4
yn sicr o'u safle. Yn rhyfedd yr ysgol heb
blant oedd y gyntaf i gael safle parhaol yn
ddiwrthwynebiad sef mewn rhan o
adeiladau Bryn Celyn a bydd 12 plentyn
yn ffurfio'r dosbarth derbyn cyntaf yn
Ysgol Penygroes ym mis Medi eleni.
Roedd gwrthwynebiad i symud Ysgol y
Dderwen o Oakfield i Trowbridge Infants
ond mae'r Gweinidog Addysg wedi rhoi
sêl bendith ar y cynllun ond yn rhy hwyr
iddo gael ei weithredu eleni ac ni fydd yr
ysgol yn symud i'r adeilad parhaol tan
2010. Yn y cyfamser bydd 10 disgybl arall
yn dechrau yn yr ystafelloedd presennol
yn Oakfield.
Parhad ar dudalen 2.

BEICIO ER BUDD FELINDRE
Dros benwythnos 11 a 12 Gorffennaf 2009 fe feiciodd 11 o ddewrion o Fae Caerdydd i
Aberhonddu a nôl yn dilyn Llwybr Taf, 56 milltir lan a 56 milltir nôl er mwyn codi arian at
Ysbyty Felindre. Codwyd £3,400. Diolch i bawb a noddodd y fenter.
Yr 11 dewr oedd Daniel Finch, Owain Gillard, Rhodri Joyce, Rhisiart Latham, Jason Lugg,
Jim Moyer, Llwyd Owen, Rhys Owen, James Powell, Tom Raybould ac Owain Rees. Diolch
iddynt am ei hymdrechion.
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Mae'r apêl i'r gweinidog parthed symud
Ysgol Cefn Coed o Holy Family i Ysgol y
Caerau heb ei benderfynu eto a bydd y 5
disgybl newydd yno yn ymuno â'r lleill yn yr
uned yn Holy Family, yn bur debyg i aros
yno tan 2010.
Mae sefyllfa'r ysgol newydd arall, Tanyr
eos, sy'n meddu ar ran o Ninian Park,
ynghlwm wrth dynged Treganna. Mae'r sir
wedi penderfynu y dylai un ffrwd Treganna
gydag un ffrwd Tanyreos ffurfio un ysgol
yn adeilad Lansdowne o 2011 ymlaen. Tan
yreos yw'r ysgol fwyaf llewyrchus o ran
niferoedd o'r 4, yn derbyn 25 disgybl y mis
nesaf. Yn anffodus roedd 125 plentyn wedi

ceisio lle yng ngrŵp Pwll Coch/Treganna/
Tanyreos ond dim ond 115 sy wedi derbyn
lle. Felly mae'n debyg bod 10 set o rieni
wedi methu yn y proses apêl i gael lle ym
Mhwll Coch neu Treganna ac wedi gwrthod y
cyfle i fynd i Danyreos lle oedd o leiaf 5 lle
gwag a lle i sefydlu ail ddosbarth derbyn.
Mae dyfodol Treganna a Thanyreos yn
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Anfonwch ddeunydd ar gyfer rhifyn
Tachwedd 2009
erbyn 22 Hydref at:

Siân ParryJones,
87 Halliard Court, Glanfa Iwerydd,
Caerdydd CF10 4NH
ebost: sepj@cardiffbay.clara.co.uk
ffôn: 07985043633
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;
02920689888)
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.

YSGOL
Y BERLLAN DEG
Croeso nôl i bawb ar ôl gwyliau’r haf. Mae
pawb wedi dechrau setlo yn eu dosbarthiadau
newydd ac yn barod am dymor prysur iawn.
Maes y Fron (Call of The Wild)
Cafodd Blwyddyn 5 dridiau i’w cofio yn
dysgu pob math o weithgareddau antur ar
Fferm Maes y Fron, Abercraf.
Y
gweithgareddau mwyaf poblogaidd fu’r
sgramblo ceunant, dringo clogwyn a chreu
pen taten!
Staffio
Croeso nôl i Sioned Wyn Jones atom ar ôl
bod ar gyfnod mamolaeth, ac hefyd i Amy
Mills sy’n rhannu swydd yn y Dosbarth
Derbyn. Hefyd, mae Siôn Williams yn aros
gyda ni fel athro yn yr ysgol, a Morag Jones
erbyn hyn yn athrawes anghenion arbennig.
Yn ychwanegol, croesawn gynorthwywyr
dosbarth i’n plith, sef Rhoda Henson, Amy
Marsden, Medi Williams, Gemma Morgans,
Rhiannon StormMcBean ac Emma Watt.
Gobeithio y byddwch yn hapus yn ein mysg.
Dyweddïo
Llongyfarchiadau mawr i Amy Jenkins ar ei
dyweddïad gyda Grant.

cael ei ystyried gan Jane Hutt fel
gweinidog addysg. Yn y cyfamser mae'n
amlwg nad yw 4 ffrwd yn ddigonol i gwrdd
â'r galw yn ardal Pontcanna/Treganna/
Trefynach a bydd RhAG yn pwyso am agor y
5ed ffrwd erbyn Medi 2010.
Mae'r sir wedi penderfynu agor dosbarth
rhydd gyda'r bwriad i agor ysgol rhif 17 yn
adeilad gwag ar safle Ysgol Gynradd
Gabalfa. Mae pennaeth a llywodraethwyr
Gabalfa yn gefnogol i'r cynllun ond serch
hynny mae gwrthwynebiad statudol wedi
gorfodi anfon y mater i benderfyniad y
Gweinidog.
Does dim byd newydd i'w adrodd ynglŷn ag
addysg uwchradd ar wahân i'r ffaith bod
Glantaf a Phlasmawr yn derbyn mwy o blant
eleni na'r llynedd.
Michael Jones
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YSGOL MYNYDD
BYCHAN

DADORCHUDDIO PLAC
I TOMOS BEFAN OWEN

Ffarwelio a chroesawu
Eleni, buom yn ffarwelio ag un o gonglfeini
Ysgol Mynydd Bychan, sef Mrs Siân Rolph.
Bu Siân yn athrawes ers sefydlu’r ysgol draw
yn Howardian dros 16 mlynedd yn ôl, a mawr
fydd ein heisiau ohoni. Dymunwn yn dda
wrth iddi gychwyn ar fenter newydd a
chyffrous o loywi iaith cynorthwywyr dysgu
o dan nawdd Coleg y Drindod yng
Nghaerfyrddin. Fel rhodd i Siân, cyflwynwyd
englyn wedi’i fframio iddi o waith ei hoff
fardd, Myrddin ap Dafydd
Buom hefyd yn ffarwelio dros dro a Mrs
Anne Fenner am flwyddyn wrth iddi fwynhau
cyfnod mamolaeth yng nghwmni ei merch
fach newydd Cari Fflur.
Llongyfarchwn
Anne, Terry a’r chwaer fawr Erin ar yr
ychwanegiad i’r teulu.
Wrth ffarwelio, angenrheidiol mewn ysgol
yw croesawu, ac eleni cawsom y fraint o
groesawu 4 aelod newydd o staff.
Daw Delyth Owen atom o Sir Fôn a hi sydd
bellach yn dysgu blwyddyn 2. Un o
Aberystwyth yw Lea Roberts ac mae hithau’n
gynorthwyydd dysgu yn y cyfnod sylfaen.
Awn yn ôl i’r Gogledd ar gyfer athro newydd
blwyddyn 6, sef Iolo Williams, sydd yn
wreiddiol o Lŷn. Yn olaf, daw Elvira
Griffiths atom o Drefach, Llanelli, a hi sy’n
dysgu
Cerddoriaeth
drwy’r
ysgol.
Dymunwn bob hapusrwydd iddynt yn ein
plith.

Dadorchuddiwyd plac er cof am Tomos
Befan Owen, mab Huw a Mary Owen, yng
Nghanolfan
y
Cyfryngau,
Stadiwm
SWALEC, Caerdydd ar 17 Medi gan ei frawd
Hywel. Trefnwyd yr achlysur gan Adran
Chwaraeon,
BBC
Cymru
gyda
chydweithrediad Clwb Criced Morgannwg.
Talwyd teyrngedau i weithgarwch Tomos fel
cynhyrchydd chwaraeon y BBC gan Edward
Bevan a Huw Llewelyn Davies, dau gyfaill a
chydweithiwr.

Llongyfarch
Cawsom sawl achlysur i longyfarch
amrywiaeth o ddisgyblion yn ddiweddar ac
ymfalchïwn fel ysgol yn eu llwyddiannau.
Dyma fraslun o rai ohonynt 
Enillom ‘Wobr Cyfryngau’ (Media Award)
am ffilm a greodd disgyblion blwyddyn 6 yn
seiliedig ar eu cywaith ar y Rhyfel Gartref yn
Sbaen.
Daeth tîm tenis yr ysgol; Dafydd James,
Iestyn Dallimore, Alys Bowdery a Buddug
James, yn drydydd yng Nghystadleuaeth
Tenis De Cymru.
Llwyddodd sawl plentyn ym mlwyddyn 5 a 6
i ennill y gystadleuaeth ysgrifennu storïau
Saesneg byr (Mini Saga), ac fe fydd eu
gwaith yn cael ei gyhoeddi mewn llyfr.
Cadw’n heini!
Bu’r ysgol gyfan yn cadw’n heini yn ystod
ein hwythnos ‘Iechyd a Ffitrwydd’ a
gynhaliwyd yn ddiweddar. Bu pob dosbarth
yn coginio bwydydd iachus, dysgu ‘dawnsio
stryd’, prynu a gwerthu ffrwythau yn ystod
amser chwarae a phob math o weithgareddau
egniol a llesol tebyg! Collodd y staff sawl
pwys yn ystod yr wythnos!!
Addysg Grefyddol
Cafodd plant y dosbarth derbyn a blwyddyn 1
gyfle i ddathlu Eid, sef diwedd mis Ramadan
y Moslemiaid ym mis Medi drwy goginio
bwydydd arbennig a gwrando ar Mrs Seddon
yn sôn am yr hyn y bydd hithau a’i theulu yn
wneud yr adeg hon o’r flwyddyn.

MERCHED Y WAWR 
Medi 2009
A dyma ni yng nghyfarfod cyntaf Tymor y
Gaeaf yn edrych ymlaen am dymor hwyliog
llawn amrywiaeth., lle da i ffarwelio a’r Ha’
Bra’ a gawsom eleni.
Nid am y tywydd ‘rwy’n sôn , ond am y tair
mil ar ddeg o ‘Frâs’ a gasglwyd gan y
Mudiad
mewn cysylltiad ag Oxfam 
byddant yn cael eu hanfon dramor at waith
gan ferched. ‘Does ond gobeithio y bydd y
cydweithio yma yn codi ysbryd, os nad dim
arall.! Fe gawsom ein hatgoffa fod “Capsiwl
amser' wedi ei gladdu yn y Bala eleni, hwn
i’w agor ymhen can mlynedd (“Pwy fydd
yma...”?). Ac fe dynnwyd ein sylw at rodd
Rhanbarth y Deddwyrain o fersiwn Braille o
“Hoff gerddi Cymru” i Ysgol Plasmawr, yma
yng Nghaerdydd. Rydym yn mawr obeithio
y bydd i blant ac oedolion elwa o’r
gweithgaredd yma.
Nofel Gymraeg yw’r
nod nesaf.
Dyna dri math o ymdrech gwahanol eu
naws sydd yn rhoi darlun teg o ymdrech y
Mudiad i edrych y tu allan i’n cangen fach
ein hunan. Ac wrth gwrs mae croeso mawr o
hyd i aelodau newydd.
Ar 2 Medi y bardd Rhys Dafis oedd yn ein
diddori gyda chartwnau geiriol barddonol,
pytiau o gwis a phytiau o gerddi ar destunau
amrywiol dros ben fel “dadl rhwng pysgodyn
aur a babi”. Hefyd cerdd am y syniad “nid
yw amser ond ymson”  syniad diddorol nad
ydym “Ni” ond rhithiau mewn ffantasi ac
mai'r pethau anesboniadwy mewn bywyd yw
pethau sydd yn bod mewn gwirionedd. Ac
fe ddysgom beth yw’r Gymraeg am ‘gamel’,
‘artichoke’ a ‘leech’, a llawer mwy. Diolch
yn fawr Rhys.
Tan y tro nesaf, y nos Fercher cyntaf ym
Mis Hydref, "Hwyl fawr", a dewch draw
atom.
Mallt Anderson

Priodas
Dymunwn longyfarch Laura Mumford,
athrawes y Dosbarth Derbyn, ar ei phriodas
ddiweddar âg Owain Dobson yn Nhywyn,
Meirionydd. Boed iddynt brofi hapusrwydd
i’r dyfodol.
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Gosodwyd ar y plac yr englyn canlynol o
waith y prifardd Aled Gwyn:
Dawnus yng nghampau dynion  gŵr cadarn
o gricedwr union,
a rhoddi wnaeth o'r ddawn hon
a chreu drwy fyd chwaraeon.

TYMOR NEWYDD I’R
WAUN DDYFALIAID
Tymor newydd, criw newydd a llu o
ddigwyddiadau – mae Aelwyd y Waun
Ddyfal yn mynd o nerth i nerth ac eisoes
wedi croesawu degau o aelodau newydd i’n
plith. Mae’r flwyddyn nesaf yn addo i fod
yn un cyffrous iawn gyda thomen o
gyngherddau ac ymweliadau ag ambell ŵyl.
Bydd y cyfan yn dechrau gyda chyngerdd
mawreddog yng Nghanolfan Mileniwm
Cymru ar nos Sadwrn, Tachwedd y 14eg pan
fydd y côr yn ymuno â chorau eraill y
brifddinas ac artistiaid rhyngwladol i ddathlu
pen blwydd y Ganolfan yn bum mlwydd oed
a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ddeg oed.
Cyngerdd Gala Karl Jenkins fydd hwn a bydd
y dyn ei hun yn ymuno â ni ar y noson i
arwain anthem newydd sbon y mae wedi ei
hysgrifennu yn arbennig ar gyfer y noson.
Yna, fe awn ni ar drip i Lundain i weld y
sioe gerdd ‘Wicked’. I’r rheini ohonoch chi
sy’n cofio cystadleuaeth Côr Cymru yn
gynharach eleni, un o’r darnau a
berfformiwyd gan y côr oedd medli allan o’r
sioe ac felly, fe gawn ni gyfle i fwynhau’r
sioe i gyd ar lwyfan proffesiynol.
Yn ystod y flwyddyn newydd, byddwn yn
cynnal cyngherddau i godi arian yn ardal
Llanddarog ger Caerfyrddin ac wrth gwrs, fe
fydd Eisteddfod yr Urdd, uchafbwynt y
flwyddyn i’r Aelwyd, yn sicr o fod yn gyfnod
prysur.
Rydym
hefyd
wedi
cael
gwahoddiadau i berfformio mewn gwyliau yn
yr Alban, Iwerddon!
Mae’n rhaid cymryd y cyfle yma hefyd i
ddiolch i’r holl aelodau fu’n cystadlu yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala – tipyn o
sioc oedd derbyn yr ail wobr mewn
cystadleuaeth cwbl wych ar lwyfan ein
Prifwyl ar y nos Fercher. Llongyfarchiadau
hefyd i’r holl unigolion fu’n cystadlu ac yn
chwifio baner y Waun Ddyfal.
Gan edrych ymlaen felly at flwyddyn
arbennig, estynnwn groeso cynnes i aelodau
newydd i ymuno yn yr hwyl a’r rhialtwch!
Cysylltwch â ni drwy ebost ar
yr_aelwyd@hotmail.co.uk neu ddod draw i
Gapel Harriet Street, y Waun Ddyfal ar
nosweithiau Iau am 6pm.
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Ysgol
Gymraeg
Melin
Gruffydd

Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg
Canlyniadau TGAU a Safon Uwch gorau
erioed
Bu cryn ddathlu yn y Fro wrth i 78% o’r
disgyblion lwyddo i ennill y graddau uchaf
A* i C mewn pump neu fwy o bynciau yn
arholiadau TGAU eleni. Gwelwyd cynnydd o
6% ers 2008 a braf yw nodi mai'r bechgyn
oedd ar y brig eleni a hynny yn groes i’r
tueddiadau cenedlaethol. Croesawyd bron i
gant o ddisgyblion yn ôl i’r chweched
dosbarth. Llongyfarchiadau i’r holl staff a
disgyblion ar eu gwaith caled.
Yn yr un modd gwelwyd cynnydd anhygoel
o 15% yn y nifer o ddisgyblion Safon Uwch a
lwyddodd i ennill graddau A i C gyda 91%
o’r flwyddyn yn llwyddo i gyrraedd y
graddau yma mewn dau neu fwy o bynciau
Safon Uwch. Llwyddodd 77% o’r 54 disgybl
a safodd yr arholiadau i ennill graddau A i C
mewn tri neu fwy o bynciau.
Dechrau gwych y tîm cyntaf
Bu cryn gyffro ar ddechrau Medi pan
enillodd y tîm rygbi cyntaf eu gêm gyntaf
erioed yng nghynghrair Dydd Sadwrn yr
ysgolion a chael buddugoliaeth glodwiw yn
erbyn Ysgol Gyfun y Bontfaen o 45  3.
Mewn gêm hynod gyffrous, llwyddodd
bechgyn Bro Morgannwg i sgorio chwe chais
tra methodd y Bontfaen â chroesi'r llinell.
Mae chwe aelod o’r tîm yn chwarae i
ranbarth y Gleision o dan 16 ac roedd cryfder
a hyder y bechgyn yn ffactor amlwg yn y
gêm. Ciciodd y maswr Einan Scott yn wych,
gan sgorio chwe throsiad ac un gic gosb.
Y Bloc Drama Newydd
Mae’r staff a’r disgyblion yn gallu ymfalchïo
yn y cam diweddaraf o ran sefydlu adnoddau
i’r ysgol gydag agoriad swyddogol y Bloc
Drama newydd. Ceir yma ofod gwych ar
gyfer perfformio a’r cyfryngau. Mae’r ysgol
yn hynod o ddiolchgar i CRYF, y
llywodraethwyr a swyddogion y Fro am
ariannu'r datblygiad diweddaraf hwn.
Agorwyd y bloc yn swyddogol yn ystod
Tymor yr Haf gan yr actorion adnabyddus
William Thomas a Mair Rowlands.
Ymweliad Seb Coe
Bu cryn gyffro ym mis Gorffennaf gydag
ymweliad yr Arglwydd Sebastian Coe â’r

William Thomas a Mair Rowlands yn agor
y Bloc Drama newydd

Staff
Croeso cynnes i Mrs Menna Williams a fydd
yn dysgu’r dosbarth Derbyn yn ystod cyfnod
mamolaeth Mrs Gwenith Davies. Croeso
hefyd i’r cynorthwywyr newydd – Miss
Bickford, Miss Gwyn, Miss Jones, Miss
Davies a Miss Stephens.
Arholiadau Cerddoriaeth
Llongyfarchiadau i'r canlynol am lwyddo yn
eu harholiadau cerddoriaeth: Gradd 2 
Clarinet Beca Hayes a Tirion Manley.
Gradd 2  Ffliwt Annie Bird, Harry Jones,
Cerian Millin, Hana Owens a Gwenno
Waddington

Ymweliad Seb Coe

Cyrsiau Preswyl
Bu plant blynyddoedd 4 a 5 i ffwrdd ar
gyrsiau preswyl ym mis Medi. Aeth
blwyddyn 4 i Abercraf ac aeth blwyddyn 5 i
ganolfan Danywenallt. Rhaid llongyfarch y
plant am eu hymddygiad a’u hagwedd yn
ystod yr ymweliadau  da iawn blant!

CELFYDDYDAU
YN Y RHÂTH
Dysgu am yr India
ysgol wrth iddo edrych ar ddarpariaeth y
cynllun 5 x 60. Cyfarfu â staff a disgyblion
oedd yn rhan o’r prosiect a threuliodd amser
yn gwylio gweithgareddau megis dodgeball,
pêl droed 5 bob ochr, dawn a thenis bwrdd.
Bu cael chwarae gêm o denis bwrdd gydag ef
yn dipyn o anrhydedd i Iwan Mepham o
flwyddyn 7.
Ymwelwyr o’r India
Yn ystod Tymor yr Haf bu criw o athrawon
o’r India yn ymweld â ni ac estynnwyd
croeso cynnes iawn iddynt. Bu disgyblion
Bro Morgannwg yn paratoi yn drwyadl at yr
ymweliad gan ddysgu am draddodiadau'r
India a dathlu’u diwylliant trwy gymryd rhan
mewn amrywiol brosiectau celfyddydol.
Edrychwn ymlaen at ddatblygu'r cysylltiadau
a wnaed yn y dyfodol.

Yn ystod penwythnos 1618 Hydref bydd
strydoedd y Rhâth yn cael eu trawsnewid yn
wagle agored i’r celfyddydau. Mae Made in
Roath yn gyfle unigryw a chyffrous i bawb
yn y gymuned i ymuno a mwynhau’r
celfyddydau. Ewch at MadeinRoath.org am
ragor o wybodaeth neu ffoniwch 029 20
573235 am wybodaeth yn y Gymraeg.

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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CYMDEITHAS
TŶ’R CYMRY

Taith i Fynwent Cathays, sy’n dathlu 150
mlynedd oddi ar ei hagor, oedd cyfarfod
cyntaf y tymor ar 9 Medi.
Cyn crwydro’r hen fynwent, aeth y criw i
fynedfa Heol Allensbank a mynd at fedd y
bardd a’r llenor T Rowland Hughes. Bu farw
ym 1949. Cafwyd darlleniadau o’i nofel ‘O
Law i Law’ ac o’i farddoniaeth a’i emynau.
Draw wedyn i fynedfa Heol Fairoak lle’r
oedd Philip, un o swyddogion y Cyngor, yn
disgwyl. Fe oedd y tywysydd a chanddo stôr
o wybodaeth ddiddorol am y cymeriadau o
hanes Caerdydd sy’n gorwedd yno. Y man
rhyfeddaf oedd bedd coes Samuel Chivers!
Fe’i collodd trwy ddamwain ffordd. Gŵr o
Heol Richmond oedd e, cynhyrchydd finegr.
Dyma rai yn unig o’r beddau hynod, y
masnachwyr, y gwleidyddion, y clerigwyr, y
bocswyr a’r gwŷr glew a goffeir yn Cathays.
Bedd enfawr o wenithfaen coch sydd gan
Jonathan Billups a wnaeth ffortiwn ar godi
rheilffyrdd. Cofeb wen, yn angylion i gyd, y
talaf yn y lle yw un Sidney White. Teulu hwn
ddatblygodd ffeiriau'r Barri a Phorthcawl.
William Tatem wedyn oedd un o brif
berchnogion llongau Caerdydd, ei gofeb
ddrudfawr yn cynnwys sawl angor. Daeth yn
Farwn Glanely ar gyfrif ei gefnogaeth i’r
Rhyfel Mawr. Masnachwr coed ac
ymgyrchydd yn erbyn caethwasiaeth oedd
John Bachelor. Gwelir cerflun iddo, ‘The
Friend of Freedom’, ar yr Ais.
Safwyd wrth fedd un o weinidogion y
Tabernacl, y Parchedig Charles Davies, a’i
briod. Bedd anferth yn adran yr Eglwys
Gatholig sydd gan yr Esgob Hedley ac, wrth
ei draed, gorwedd y paffiwr Jim Driscoll,
‘P eerles s Ji m’. Ymys g be ddau’ r
Protestaniaid, mae un Jack Peterson, hefyd
yn gynbencampwr pwysau plu'r byd. Stori
hynod oedd honno wrth fedd Ernest Willows
a roddodd ei enw i ysgol, stryd a thafarn yn y
dre. Collodd ei fywyd yn ifanc wrth hedfan
mewn balŵn aer poeth. Ifancach eto, yn
bedair ar ddeg, claddwyd Louisa Maud
Evans a gollodd ei bywyd pan suddodd
balŵn awyr yn y sianel. Dod i Gaerdydd o’r
Alban wnaeth Frances Batty Shand a’i
brawd, i weithio ymysg y deillion.
Gadawodd hi arian i Sefydliad y Deillion ar
Heol Casnewydd. Tŷ Shand yw’r enw ar yr
adeilad.
Diolch i Philip Amphlet a’r Cyngor am
agor y fynwent i ni ac am wledd o
wybodaeth.
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YSGOL GYFUN
GLANTAF
"Hen Feic Peniffarthing Fy Nhaid"
Nid ar hwnnw y bu Owain Doull yn reidio!
Y mae Owain yn aelod o Garfan Seiclo
Cymru a fu'n cystadlu yng Ngemau Ysgolion
Prydain. Meddai Owain,
“Enillais dair medal aur, un arian ac un efydd.
Enillais fy ddwy aur gyntaf ar ddydd cyntaf y
gemau yn y ras Points ble rydw i yn
bencampwr Prydain yn y gamp yma ac
wedyn yn Ras Scratch. Ar yr ail ddiwrnod
enillais 2 fedal arall un efydd yn y 2k Pursuit
ac wedyn arian yn y Madison efo fy mhartner
Mathew Haase. Ar ddiwrnod olaf y gemau
enillais fy medal olaf arian yn y Team
Pursuit. Yn ogystal â hyn enillodd Tîm Seiclo
Cymru'r wobr tîm. Cefais brofiad arbennig yn
y gemau ac rwy’n hapus iawn gyda fy
nghanlyniadau.”
Llongyfarchiadau i Rhys Gowman Bl 13 ar
gael ei ddewis yn rhan o garfan Hoci Cymru
dan 18oed fu'n chwarae yn Gemau Ysgolion
Cymru, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd
ddechrau Medi. Meddai Rhys “Mae
cynrychioli Cymru yn fraint fawr. Mae’r
wefr o wisgo’r crys coch yn aruthrol.”
Failté i Glantaf
Dros benwythnos braf o Fedi estynnwyd
croeso i dîm rygbi o Ysgol Prifysgol Gatholig
Dulyn. Lletywyd y bechgyn gan deuluoedd
bechgyn Bl9 a 10 gan chwarae gêm bnawn
Llun. Er i’r ddau dîm sgorio 4 cais yr un, y
Gwyddelod a orfu gan gicio gôl gosb a sgorio
cais ym munudau ola’r gem.
Mae’r adran chwaraeon wedi meithrin
perthynas gyda nifer o ysgolion tramor ac yn
ystyried y cyfnewid hwn a’r cyfeillgarwch
sy’n deillio ohono yn rhan bwysig o addysg a
phrofiad y disgyblion. Eisoes estynnwyd
gwahoddiad i ymweld â Dulyn.
Carfan rygbi Ysgolion Caerdydd dan
15oed
Testun balchder mawr yw bod 8 o fechgyn
wedi eu dewis ar gyfer tymor 200910.
Mae’r garfan hon yn dewis hufen
chwaraewyr holl ysgolion y ddinas.
Llongyfarchiadau i Gabriel Davies, Geraint
Llewellyn, Rhodri Llewellyn, Jordan Bishop,
Sam Sweetingham, Tom Humphreys, Ellis
Bull a Liam Higgins.
Dadlau yn Durham
Bydd 10 o ddisgyblion Glantaf yn mynychu
sesiwn Prydain o Senedd Ewrop i’r Ifanc.
Byddan nhw yn ymuno â 12 tîm arall o bob
rhan o’r DU am benwythnos o gymdeithasu a
dadlau brwd yng Ngholeg Hatfield, Durham.
Daeth y fraint hon i’w rhan wedi iddyn nhw
ennill fforwm rhanbarthol De Cymru.
Sefydliad addysgiadol sy’n ceisio hybu
sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm, a chymysgu
gyda phobl ifanc o gefndiroedd gwahanol
yw’r Senedd. Dyma’r eildro i’r ysgol
gyrraedd rownd derfynol Prydain. Os byddan
nhw'n un o’r ddau dîm gorau, fe gânt daith
arall  i gyfandir Ewrop y tro hwn. Fe fydd yr
hanes yn llawn yn y rhifyn nesa.

CYLCH MEITHRIN RADUR A
PHENTREPOETH
Mae plantos Cylch Meithrin Radur a
Phentrepoeth wedi dwlu’n lan gyda’i
hathrawes newydd, Rachael Lewis neu Anti
Rachael fel maen nhw’n ei hadnabod. Y
tymor hwn mae hi ac Anti Angharad yn
cyflwyno hanes Elfed yr Eliffant iddyn nhw
ac mae natur amryliw'r creadur yn dylanwadu
yn fawr ar nid yn unig ar yr ystafell ond
hefyd ar wisg y plant a’r athrawon!
Mae’r Cylch Meithrin yn cyfarfod yn
Ystafelloedd yr Hen Eglwys, Heol y Parc,
Radur o ddydd Llun i ddydd Iau ac mae Ti a
Fi yno ar fore Gwener rhwng 9.15 a 10.45.
Croeso cynnes i bawb.

Llongyfarchiadau i
Elen ac Owen Hughes, Grangetown, ar
enedigaeth eu merch Leisa Gwenllian ar yr
11 Mehefin. Mae Leisa'n wyres i Shân a
Peter Gillard, Caerdydd, a Dafydd a
Catherine Hughes, Bangor.
Siôn Alun Davies am ennill yr ail wobr yng
nghystadleuaeth ddrama 'Gwobr Richard
Burton' yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y
Bala. Mae Siôn newydd fod i ffwrdd gyda
chast Theatr Ieuenctid Cymru ac fe fydd yn
dechrau yn y Guildhall School of Music and
Drama yn Llundain y mis yma. Mae Siôn yn
gynddisgybl Ysgol Gyfun Glantaf, ac yn
byw yn yr Eglwys Newydd.
Glan Roberts, Llangrannog, ond gynt o
Radur, ar ddathlu ei benblwydd yn 80 oed ar
ddiwedd mis Awst
Chris a Lisa Hurt, Rhiwbeina, ar enedigaeth
Elis yn Ysbyty'r Mynydd Bychan ar 8 Awst.
Brawd bach i Aron ac ŵyr i Tom a Rosina
Davies, Llanisien ac Ann Hurt, Nottingham
Ioan Gruffudd a'i wraig Alice ar enedigaeth
Ella Betsi Evans Gruffudd yn Los Angeles ar
6 Medi. Hi yw wyres gyntaf Peter a Gill
Griffiths, Pentyrch
Rhys a Gwenda Morgan, Rhiwbeina ar
ddathlu eu priodas aur ar ddechrau mis Awst.
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PENSAER YN
ARDDANGOS EI WAITH

www.mentercaerdydd.org

029 2068 9888

Swyddfa Newydd
Menter Caerdydd
Rydym wedi symud i….
42 Lambourne Crescent
Parc Busnes Caerdydd, Llanisien
Caerdydd. CF14 5GG
029 2068 9888
Cyfarfod Blynyddol
Ar yr 20fed Hydref am 3.30pm  Agoriad
Swyddogol Swyddfa Menter Caerdydd
6.30pm  Cyfarfod Blynyddol Menter
Caerdydd. Croeso i bawb.
Cwis Tafarn y Mochyn Du
Fe fydd cwis nesaf y Fenter yn cael ei gynnal
Nos Sul, Hydref 25 yn y Mochyn Du. 8pm.
Croeso i bawb

Diwrnod Teulu
Cymru v Seland Newydd
Dydd Sadwrn, Tachwedd 7
Neuadd Jubilee
Canolfan Chwaraeon Gerddi Soffia
Drysau’n agor am 5pm
£3 i bawb.
Tocynnau ar gael
o swyddfa’r Fenter.
meleri@mentercaerdydd.org
Sgrîn Fawr, Gemau, Wii, Celf a Chrefft,
Tatŵs a Paentio Ewinedd,
Bar, Bwyd a llawer mwy….

Gweithdai newydd i blant
Cynradd ac Uwchradd
Gweithdai a gweithgareddau newydd
cyffrous i ddisgyblion blwyddyn 4 i 11 yr
Hydref hwn.
Fe fydd y gweithdai yn cynnwys Celf,
Dawns, Recordio Cân, Creu Ffilm, Dringo,
Beicio a llawer mwy…
Ewch i wefan y Fenter am fwy o fanylion –
www.mentercaerdydd.org

Bydd cyfle i weld gwaith un o’n
hysbysebwyr, y pensaer Aled Wyn Davies o
gwmni Craidd, mewn arddangosfa yn Oriel
Howard Gardens y mis hwn.
Bydd yr arddangosfa ‘Adlewyrchu Cymru’
yn arddangos gwaith dylunio pensaernïol gan
ddylunwyr Cymreig. Dewiswyd naw pensaer
gan banel o feirniaid yn dilyn gwahoddiad
agored ac mae Aled, sydd wedi sefydlu
practis yn ddiweddar yng Nghaerdydd, yn un
o’r detholion.
Yn wreiddiol o Langennech, Sir
Gaerfyrddin, mae Aled wedi bod yn gweithio
fel pensaer i gwmnïau yn Llundain ac yng
Nghaerdydd ers deng mlynedd. Yna nôl yn
Hydref 2008 fe sefydlodd ar ei liwt ei hun.
Mae’r cwmni newydd, Craidd, yn arbenigo
mewn gwaith ar gartrefi, ac yn ymddiddori
mewn materion cynaladwyedd.
Braf yw medru dathlu penblwydd cyntaf y
cwmni
gyda
chyrraedd
rhestr
fer
‘Adlewyrchu Cymru’. Brafiach fyth yw’r
newyddion bod ei frawd Arwel yn ymuno â’r
practis fel cyfarwyddwr a phensaer llawn
amser fis yma.
Croesawu Meleri
Croeso mawr i Meleri
Beynon sydd wedi ymuno
â’r Fenter fel Swyddog
Plant. Fe fydd Meleri yn
gyfrifol am Gynlluniau
Gofal Gwyliau y Fenter yn ogystal â
gweithgareddau Meithrin. Yn gynddisgybl
Ysgol Gyfun Glantaf, mae Meleri yn ymuno
â ni ar ôl graddio o Brifysgol Exeter.
Cynlluniau Gofal Hanner Tymor yr
Hydref
Fe fydd 3 Chynllun Gofal yn rhedeg yn ystod
wythnos Hanner Tymor yr Hydref hwn –
Ysgol Treganna, Ysgol Melin Gruffydd ac
Ysgol y Berllan Deg. Fel arfer, fe fydd llu o
weithgareddau difyr wedi’u trefnu ar gyfer yr
wythnos. I gofrestru, ac i sicrhau eich bod yn
derbyn y ffurflenni cofrestru, cysylltwch â
Meleri – meleri@mentercaerdydd.org

Miri Meithin
Dydd Mawrth, Hydref 27
Canolfan Hamdden Pentwyn
9.30am – 11am
£2 wrth y drws
Dewch i gwrdd a Twm Tisian (CYW)

Penwythnos Teulu
i Langrannog
Mawrth 26 28, 2010

Penwythnos o hwyl i’r teulu cyfan!
Am fwy o wybodaeth a phrisau,
cysylltwch â
leanne@mentercaerdydd.org

Castell Gwynt, Celf a Chrefft,
Soft Play a llawer mwy…..
Cyfle gwych i blant ifanc a’u rhieni
gymdeithasu mewn awyrgylch saff
a hwyliog.
Mae’r sesiynau yn addas
ar gyfer plant 04 oed.

CÔR CF1
Bu’n haf braf i CF1. Buom yn canu . . . ac
yn cymdeithasu . . . yn frwd! Buom yn
cymryd rhan yng Nghyngerdd Mawreddog
Prifysgol y Drindod  profiad anhygoel o gael
canu gwaith newydd gan Karl Jenkins 
Obeata Trinitas, dan faton y cyfansoddwr ei
hun, yn ogystal â chanu Carmina Burana dan
arweiniad Andrew Greenwodd, gyda Fflur
Wyn, Alun Rhys Jenkins ac Owen Webb.
Buom yn llwyddiannus mewn dwy
gystadleuaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol,
a buom yn cadw cyngerdd yn neuadd
Gartholwg ac yn stiwdio Acapela ym
Mhentyrch.
Cawsom hefyd y fraint o fod yn westai
mewn ambell i briodas arbennig – priodas
Ffion a Martin, a Lowri a Iestyn.
Llongyfarchiadau mawr i’r ddau gwpl.
Gan edrych ymlaen  byddwn yn cymryd
rhan yng Nghymanfa Ganu'r Crwys ar 1
Tachwedd yna yn mynd ar daith i Ŵyl
Gorawl Ryngwladol Warsaw ar y 6
Tachwedd. Byddwn yn cystadlu yn yr Ŵyl
Gerdd Dant ar y 14 Tachwedd ac ar 24
Tachwedd, fe fyddwn yn canu mewn
cyngerdd mawreddog yn Neuadd Dewi Sant 
gyda chwmni Dawns Genedlaethol Cymru a
cherddorfa siambr Coleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru. Bydd ein cyngerdd Nadolig ar
y 6 Rhagfyr.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Ceri
Elen ar ceri_el85@hotmail.com
Rydym yn ymarfer bob nos Lun am 7.00
yng Nghapel y Crwys. Croeso cynnes iawn i
aelodau hen a newydd.
Y Pentre ble
ffilmiwyd Sali Mali a‛i
ffindiau ar gyfer y
gyfres ‘Pentre Bach‛
gan S4C

HWYL GŴYL WYTHNOS
DATWS CEREDIGION
Dewch i Bentre Bach am ddiwrnod
llawn hwyl a sbri.
Neu beth am aros yn y llety
hunanddarpar 4 seren moethus
Cewch gyfle i weld y gwahanol fathau o
datws, ryseitiau, offer hau a chynaeafu.

Cyfle i‛r plant ddysgu ac i‛r oedolion
gofio am y ffordd yr oedd bwyd yn
arfer cael ei dyfu!
24 HYDREF — 1 TACHWEDD
Hefyd cofiwch am Siôn Corn ym
Mhentre Bach
4-20 Rhagfyr*(Ond am ddydd

Sadwrn 12/12/09)
Ffoniwch am fanylion.
01974-251676
Tŷ Clŷd, Blaenpennal, Aberystwyth,
Ceredigion SY23 4TW
pentrebach@btconnect.com

www.pentrebach.org
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GWLEDD
YM MYD Y LLYFR
Cylch Llyfryddol Caerdydd yw un o
gymdeithasau Cymraeg mwyaf llewyrchus y
brifddinas. Mae’n cwrdd unwaith y mis dros
fisoedd y gaeaf ar drydedd nos Wener y mis.
Mae croeso cynnes i bawb ddod i’r
cyfarfodydd. Y tâl aelodaeth am y flwyddyn
yw £7.
Cynhelir yr holl gyfarfodydd yn Ystafell
0.31, Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa
Colum, Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm.

CROESAIR
Rhif 96
gan Rhian Williams

1

2

8

9

3

4

5

6

10
12
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Atebion i:
22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbeina, Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
20 Hydref 2009.

12

13

13
14

15

16

16

16
17

Gwener, 16 Hydref 2009
Y Prif Lenor Siân Melangell Dafydd yn
trafod Y Trydydd Peth
Gwener, 20 Tachwedd 2009
Y Prifardd Ceri Wyn Jones yn trafod Cerddi’r
Goron 2009
Gwener, 22 Ionawr 2010
‘Barddoniaeth Gymraeg a Gwyddoniaeth’:
sgwrs gan Dr Neville Evans
Gwener, 19 Chwefror 2010
‘Rhosyn Morgan Llwyd’: sgwrs gan E.
Gwynn Matthews
Gwener, 19 Mawrth 2010
‘Taith Nest’: sgwrs gan B. Siân Reeves am ei
nofel ddiweddar
Cynhelir y cyfarfodydd dan nawdd yr
Academi Gymreig ac Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd.
Am fanylion pellach, cysylltwch â’r
Ysgrifennydd: Dr E. Wyn James, 16 Kelston
Rd., Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14
2AJ. Ffôn: 02920628754
ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk

22

18

19

17
20

21

Ar Draws
5. Gwasgu allan yr aelod seneddol sy’n
curchio (4)
7. ‘Pur yw dy swydd, pur fydd dy le,
Fy
__ __ __ __
ddaear a’r
‘ne.’ (W.W) (3,1,4,1’1)

DEWCH I GANU GYDAG

Côr Caerdydd
(ENILLWYR CÔR Y CORAU YNG
NGWYL FAWR ABERTEIFI 2009)

Ymarfer bob nos Fercher yng nghapel
Wesley, Nottingham Street
(oddi ar Cowbridge Road East), Canton
am 8.00pm

Cysylltwch â
Gwawr Owen ar
029 2069 1924
am fwy o wybodaeth
Croeso mawr i aelodau newydd; yn
enwedig tenoriaid a baswyr

Asiantaeth Athrawon

127 Bute Street,
Bae Caerdydd. CF10 5LE
t. 029 20 494560
e. info@bayresourcing.com

3

9

18

Rydym yn arbenigo mewn:
· Cyflenwi cyfnod Mamolaeth
· Cyflenwi cyfnod Salwch
· Cyflenwi cyfnod Cynllunio,
Paratoi ac Asesu
· Cyflenwi cyfnodau Cyrsiau
· Swyddi Parhaol

2

7

DYMA FANYLION RHAGLEN GAEAF
2009–10

Rydym
yn
Asiantaeth
cydnabyddieidig sy’n darparu
athrawon dosbarth ar gyfer ysgolion
cynradd ac uwchradd Cymraeg a
Saesneg eu hiaith.
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GWERSI PREIFAT
CAERDYDD
Ystod eang o bynciau
yn cynnwys:
Technegau Gwrandawiad,
Technegau Cyfweliad,
Sgiliau Cyflwyno,
Sgiliau Darllen,
Cyrsiau Arholiad
Cymraeg, Saesneg.
FFONIWCH 07931541372
gwersipcaerdydd@btinternet.com

8. Nesaf at arian o ran safon (6)
10. ‘Mae Eglwys Dduw fel ___ wych,
Yn deg i edrych arni.’ (B.F.) (5)
11. Melys moes mwy. (4)
12. Cael ffrwyth o’r ciconia (7)
14 A ydi Alfonso i fyny i’r marc? (7)
16. Castell Maes y Brenin (4)
17 ‘Llawenydd yw cofio er cymaint a
roed,
Fod ___ y nefoedd mor fawr ag
erioed.’ (E.R.) (5)
19 Tarsus mewn daeargryn dyrys (6)
21. ‘Lle cân y saint anthemau gras a ffydd,
____ Ei iachawdwriaeth Ef.’ (Gwenallt)
(10)
22. A fydd hon yn y fasged Nadolig? (4)
I Lawr
1. Brodor gynt o’r Andes yn y Gorllewin
pell (4)
2 Blychau bro’r cestyll sy’ ar yn ail (6)
3. Cudd y person cyntaf o flaen darn o
ddodrefn (8)
4. Cynnyrch y cnawd digalon (4)
5 Sŵn y gath nid gŵr mo hwn (6)
6. Gweini gwaeth sanau mewn darnau (10)
9 ‘Gwaed y ___ ___ ___ y graith
Na welir moni eilwaith (J.W.) (5,1,4)
13. ‘Cyrhaeddais ben ___ fryn,
Ac yno gwelais Iesu gwyn. (W.J) (8)
15. Y ffordd hyn yn rhyfel y mawrion
(3,3)
16. Cam anghyflawn trafod hon (6)
18. Cleddyf i ddechrau darnio araith go
ryfedd (4)
20. Yn sydyn daw diwedd y llais distaw. Ust?
Gwrandawa! (4)
Atebion Croesair Rhif 95
Ar draws: 1 Tamaid. 4 Tocia. 7 Llyn Tegid.
8 Mefl. 9 Gwastraff llwyr. 13 Adarwr. 14
Nerthol. 15 Diddiflanedig. 18 Bara. 19
Cynhaeaf. 20 Cathod. 21 Siriol.
I Lawr. 1 Tyllog. 2 Manna. 3 Digartref. 4
Tad. 5 Camchwarae. 6 Anfarwoli. 10 Wedi
dianc. 11 Seryddiaeth. 12 Ffyniannus. 13
Dwed i. 17 Gofal 19 Cod.
Derbyniwyd 8 ymgais a 7 ohonynt yn gywir.
Danfonir y tocyn llyfr i Mel Dunsford,
Pontiets.
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Newyddion o’r Eglwysi
Eglwys Dewi Sant
Garddwest
Ar bnawn Sadwrn, 5 Medi, cynhaliwyd te
mefusamwy ynghyd â stondin dewcha
phrynwch a raffl yng ngardd Y Ficerdy,
Hafod Lon. Treuliwyd prynhawn hyfryd yn
cymdeithasu’n hamddenol o dan y gazebos a
llwyddwyd i godi yn agos iawn, iawn i
£1,000 tuag at Gronfa atgyweirio to’r eglwys.
Diolchwn yn arbennig i Catherine a Stuart
OwenJones
am
gydlynu’r
holl
weithgareddau ac i’r criw o ffyddloniaid
llawen sy bob amser mor barod i gynorthwyo
pan fo angen.
Newid dros dro
Yn arferol, ar fore Mercher bydd
Gweinyddiad o’r Cymun Bendigaid yn
Eglwys Dewi Sant. Yn ystod yr wythnosau
nesaf, tra bod y crefftwyr yn gweithio ar y to,
trefnwyd i gynnal y gwasanaeth yng Nghapel
Coleg San Mihangel, Llandaf, am 10.30 o’r
gloch gyda phaned yn dilyn.
Rydym yn
ddyledus iawn i’r coleg am fod o gymorth i ni
ar adeg dra anodd.
Cynhadledd Ewropeaidd
Ar y dydd Gwener cyntaf ym mis Mawrth y
cynhelir Dydd Gweddi Fydeang y
Chwiorydd gyda Chymru, ers 76 mlynedd, yn
un o’r dolenni yn y gadwyn weddi sy’n
cylchu’r byd y diwrnod hwnnw. Er mai ar
un dydd y digwydd, o doriad gwawr yn
Tonga ac yna ar draws y cyfandiroedd cyn
tewi gyda’r machlud ar ynysoedd Samoa, nid
Mudiad undydd mohono.
Trwy swyddfa
ryngwladol y Mudiad yn Efrog Newydd
cedwir cysylltiad cyson gyda chwiorydd
Cristnogol o bob rhan o’r byd.
Fel un sy’n cynrychioli’r enwadau Cymraeg
ar Bwyllgor Lloegr, Cymru a Gogledd
Iwerddon ac sy’n cyfarfod yn gyson yn
Llundain, braint a phleser i mi oedd bod yng
Nghynhadledd Ewropeaidd y Mudiad yn
Hoddestdon (Herts.) o’r 511 Medi 
cynhadledd a drefnwyd gan aelodau pwyllgor
Llundain a staff ein swyddfa yn Tunbridge
Wells. Teithiodd 70 o gynrychiolwyr, gyda
chanran go uchel ohonynt yn ferched a
gwragedd ifainc, o 33 o wledydd Ewrop.
Roedd cynrychiolwyr yno o wledydd o Wlad
yr Iâ i lawr i Fôr y Canoldir ac o’r Iwerddon
draw i Moldavia ynghyd â’r Cyfarwyddwr
Rhyngwladol o Efrog Newydd a’r Cadeirydd
Rhyngwladol o’r Bahamas.
Yn y gwasanaethau boreol a’r gweddïau
beunosol, amlieithog, ac a luniwyd ar y cyd
(trwy gyfrwng ebyst!) gan wahanol wledydd
ar gyfer y gwahanol ddyddiau, roedd
Gweddi’r Arglwydd i’w chlywed mewn 28 o
ieithoedd. Prin oedd Saesneg nifer o’r rhai
oedd yno. Trefnwyd gwasanaeth cyson o
gyfieithuarypryd i’r Almaeneg, Ffrangeg a
Rwseg a oedd yn iaith orfodol yn ysgolion
nifer o’r gwledydd pan oeddent dan fawd yr
USSR.
Gydag amserlen a threfniadau
effeithiol, cafwyd nifer o gyflwyniadau a
thrafodaethau buddiol ac ysbrydoledig.
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Ebeneser, Heol Siarl

Eglwys y Crwys

Apêl De Affrica
Ar ddydd Sul 13 Medi cyhoeddwyd y swm
terfynol a gasglwyd ar gyfer elusen 200809
gyda’r gweithgareddau wedi dod i ben yn
ystod mis Gorffennaf braint ac anrhydedd i ni
oedd cael cyflwyno cyfanswm o £7468 ar
gyfer elusen ddewisedig yr Annibynwyr,
Apêl HIV Aids De Affrica. Ein gweddi yw y
bydd yr arian hwn yn lleddfu dioddefaint
cymaint o bobl ag y bo modd sy’n dioddef o’r
cyflwr erchyll hwn. Diolch i bawb am eu
hymdrechion, am garedigrwydd gostyngedig
ac am frwdfrydedd diflino ym mhob
gweithgaredd. Gwerthfawrogwn yn fawr
waith y pwyllgor apêl eleni sef Liz Decaro,
Gwenfyl Edwards, Delyth Davies a Melfyn
Hopkins. Edrychwn ymlaen at dymor
2009/2010 pan fyddwn yn codi arian ar gyfer
Ambiwlans Awyr Cymru.

Y Gymdeithas Ddiwylliannol
Ar nos Wener 18 Medi cafodd aelodau Y
Gymdeithas
Ddiwylliannol
gyfarfod
cofiadwy yn gwrando ar y llenor Manon
Rhys yn trafod llenyddiaeth a’i gwaith hi yn
benodol,cyfeiriodd at yr awydd cynnar oedd
ganddi i droi ei golygon at ysgrifennu fel
galwedigaeth yn hytrach na dilyn gyrfa mwy
ystrwythurol. Hynny a fu. Cafodd gyfle i
ysgrifennu nifer o nofelau a oedd ar un olwg
yn gyfuniad o brofiadau personol yn ogystal a
dawn y llenor i greu stori.
Dyna mewn
gwirionedd oedd y sgript teledu “Y Palmant
Aur”. Seiliwyd y stori ddychmygol hon ar y
miloedd o Gymry a aeth o Sir Aberteifi i agor
bysnes neu wâc lâth yn 'Llynden'. Doedd
yna yr un Cardi yn mynd i Lundain. Yn
dilyn yr anerchiad cafwyd cyfle i ofyn ambell
gwestiwn perthnasol a gwneud ambell sylw
parthed a phrofiadau y llenor. Noson yw
thrysori yn y cof ac efallai i ddarllen peth o’r
gwaith y cyfeiriwyd ato

Boulders
Aeth 14 o’r ieuenctid i Boulders ar Ffordd
Casnewydd i geisio efelychu campau Eric
Jones y dringwr.
Cawsant lawer iawn o
hwyl a phob un yn cyrraedd top y creigiau
artiffisial. Ni fentrodd yr un o’r oedolion i
fynnu’r muriau. Esgus y gweinidog oedd na
fyddai’r rhaffau'n ddigon cryf!
Fflur
Yn ystod mis Awst fe’n brawychwyd fel
eglwys a chymuned Gymraeg wrth glywed
am farwolaeth annhymig yr annwyl Fflur
Bedwyr. Yr oedd yn aelod yn Ebeneser ers
iddi gychwyn dysgu Addysg Grefyddol yn
Ysgol Glantaf a bu’n cynorthwyo yn y
gorffennol gydag ieuenctid yr eglwys. Bu ei
thaid y Parchg Brython Davies yn weinidog
ar yr Eglwys gynulleidfaol Saesneg arferai
addoli yn Ebeneser, Heol Siarl. Yr oedd yn
wraig ifanc alluog, gydwybodol a gweithgar
ym mhob cylch o’i bywyd, yn llawn egni a
brwdfrydedd. Fe’i cofiwn yn dod i oedfa’r
bore gyda’i gwynt yn ei dwrn, het yn dynn
am ei phen, sgarff ynghlwm wrth ei gwddf a
gwên lydan ar ei hwyneb.
Diolchwn i’r
Arglwydd am y cyfraniad mawr a wnaeth i
gymaint o gyfeiriadau yn enwedig fel
athrawes
benigamp
yn
Ysgol
Bro
Morgannwg. Cyflwynwn hi i’r Arglwydd gan
ddiolch am y gobaith o fywyd tragwyddol
trwy Iesu Grist. Cydymdeimlwn yn ddwys
gyda’r teulu yn eu profedigaeth lem, Mari ei
mam, Lowri a John a’r neiaint, Rachel Meri,
Tomos a Morgan.
Roedd cyfle arbennig i gymdeithasu dros
brydau bwyd a chafwyd ymlacio a chyd
fwynhau yn ystod gyda’r nos yn gwrando ar
amrywiaeth o ganeuon gwerin o wahanol
wledydd Ewrop a chael hwyl yn cyd
ddawnsio nifer o’u dawnsiau gwerin. Pleser
hefyd i’r Pwyllgor oedd eu tywys ar daith i
Lundain. Bu’n brofiad unigryw ac, heb
amheuaeth, yn gyfle i’r aelodau ifainc oedd
yno i greu dolenni newydd a pharhaol, 
dolenni sydd gwir eu hangen yn y byd
rhanedig ac ansicr sydd ohoni.
Margaret Lloyd Hughes

Sacrament o Fedydd
Bore Dydd Sul 20 Medi o flaen cynulleidfa
deilwng gweinyddwyd y Sacrament o Fedydd
gan ein Gweinidog ar Iestyn Myrddin mab
bychan Sioned ac Alun Tobias.
Trwy y
weithred syml o daenellu dŵr dymuna
aelodau yr eglwys bob bendith ar y weithred
symbolaidd hon o dderbyn i’n plith un o’n
plant bychain.
Llongyfarchiadau.
Dymuna’r Eglwys yn dda i’n Gweinidog a’i
wraig Delyth wrth iddynt gyrraedd y safle
arbennig hwnnw o fod yn daid a nain yn
ystod yr haf eleni. Bydd Magdalen fach yn
siwr o gryn sylw pan ddaw hi ar ymweliad â
Chaerdydd. Yr un modd pob dymuniad da
i’w mam a’i thad, Carina ac Alun.
Y Gymdeithas Ddrama.
Bydd y Gymdeithas hon yn gweithio ar
Bantomeim newydd gan yr awdur Emyr
Edwards yn ystod y misoedd nesaf. Ei theitl
yn arwyddocaol iawn yw Melltith y Marina.
Y gobaith yw ei llwyfannu ar ddechrau y
flwyddyn 2010, ac mae croeso cynnes i
unrhyw un sydd a diddordeb i ymuno â ni

Bethel, Rhiwbeina
Cafwyd cynulleidfa dda yn ein hoedfa
Ddiolchgarwch dan arweiniad ein
Gweinidog, y Parchedig T. Evan Morgan.
Derbyniwyd llu o fagiau a bocsys yn llawn
nwyddau ar gyfer y plant a’r oedolion
anghenus yn Rwmania yn ogystal â
chyfraniadau ariannol. Diolch i bawb am eu
cyfraniadau. Yn ystod y gwanwyn a’r haf
roedd lorïau Ymgyrch Rwmania wedi cludo
nwyddau o Gaerdydd chwe gwaith ac yn
ystod Hydref roedd angen pum lori i gludo’r
cyfraniadau i’r anghenus yn Rwmania, gan
gynnwys y nwyddau a dderbyniwyd o
eglwysi ardal Caerdydd.
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Salem Treganna
Mae tymor prysur o weithgarwch yn dechrau
yn Salem wedi gwyliau'r haf! Croeso mawr i
chi ymuno a ni.
Clwb Brecwast
Mae'r clwb brecwast wedi cwrdd ddechrau
Medi wedi'r gwyliau, a chroeso i chi ymuno a
ni am goffi a sgwrs a chwmniaeth. Mae'r
clwb ar gyfer rhieni a'u babanod neu blant o
dan oed meithrin ar foreau Mercher, bob
pythefnos.
Bedyddiadau
Mae sawl bedydd wedi bod yn Salem yn
ddiweddar. Bedyddiwyd Erin, merch Rhian
a Paul Jardine ym mis Gorffennaf, a
bedyddiwyd Gruff, mab Dafydd a Sian, a
Rhiannon, merch Rhys a Rachel ym mis
Medi. Dymunwn yn dda i chi a'ch teuluoedd.
Taith Gerdded
Cafwyd taith gerdded dymunol iawn yn ystod
yr haf.
Diolch i bawb am ddod ac fe
gawsom brynhawn hwyliog yng nghwmni ein
gilydd.
Priodas
Llongyfarchiadau mawr i Catrin ac Osian
Leader a briododd yn Salem ddiwedd
Gorffennaf, a dymuniadau gorau i'r dyfodol.
Priodas Arian
Llongyfarchiadau mawr i Kath a Robbie ar
ddathlu eu priodas arian yn ddiweddar.
Picnic
B'nawn Sul yr 20fed, cawsom bicnic yn y
parc wedi'r oedfa, ar gaeau Llandaf. Braf
gweld cymaint wedi ymuno â ni ac fe gafodd
y plant lawer o hwyl.
Nona Gruffudd Evans
OCSIWN SALEM YN GÔL
Ar nos Wener, 6 Tachwedd fe gynhelir
ocsiwn arbennig iawn yng Nghanolfan Bêl
Droed Gôl. Dyma’r drydedd ocsiwn mewn
cyfres wedi ei threfnu gan Apêl Estyniad
Capel Salem ac wedi llwyddiant ysgubol y
ddwy flaenorol, mae’n argoeli’n dda ar gyfer
noson hwyliog eto eleni.
Oherwydd y twf sylweddol yn y nifer o
aelodau, mae Capel Salem yn Nhreganna
wedi adeiladu estyniad newydd i’r adeilad.
Mae’r cyfleusterau gwych yn cael eu
defnyddio’n helaeth gan y gymuned leol, sy’n
cynnwys y Cylch Meithrin, corau a
chymdeithasau yn ogystal ag aelodau’r Capel.
Mae’r estyniad, gwerth £200,000 yn
cynnwys ystafell fawr, cegin newydd a
thoiledau gyda chyfleusterau i newid babis.
Arfon Haines Davies a John Pierce Jones
fydd wrth y llyw yn ystod yr ocsiwn i dywys
y gynulleidfa drwy’r rhestr o eitemau
diddorol gyda rhai yn brin a chasgladwy tu
hwnt. Ac yn ogystal â rhoi llety i’r ocsiwn,
Gôl sydd hefyd yn noddi’r digwyddiad eleni.
Croesawir pawb yn gynnes iawn i’r ocsiwn
ac am ragor o fanylion cysylltwch â
ocsiwnsalem@hotmail.co.uk neu Haf ar
07989 983760

Tabernacl, Caerdydd
Genedigaeth.
Daeth y newydd am enedigaeth ŵyr arall i
Margaret Elwyn Williams, Croes Cwrlwys
sef Gruffydd Elwyn Baird, mab i Geraint a’i
wraig Laura. Hefyd roedd yn dda gennym
glywed am enedigaeth Bedwyr Rhys James,
mab Beca ac Adrian James. Llongyfarchwn
y ddau deulu.
Priodas
Dathlwn briodas Lisa Thomas a’i gŵr Daniel
yng Nghastell Cilycoed (Caldicot) ganol
mis Awst. Roedd yn achlysur dedwydd iawn
a dymunwn yn dda i’r ddau i’r dyfodol.
Diolch
Dymuna Beryl Eurig ddiolch i bawb a fu’n
gefn iddi yn ystod ei chyfnod yn yr ysbyty.
Gwerthfawrogodd yr holl ymweliadau, y
galwadau ffôn a’r cardiau, ac yn falch ei bod
yn ôl bellach yn ei chartref ar ôl treulio amser
gyda’i merch a’i theulu ym Mhontarddulais.
Cenhadaeth yr Eglwys a’r Ysgol Sul.
Bydd rhywrai o’r newydd yn symud i’r
brifddinas, a gobeithiwn y bydd hwn yn
ysbrydiaeth i bawb fod yn ymwybodol o
groeso agored y Tabernacl i bawb yn ddi
wahan. Mae’n gam anodd i lawer ddod i
gynulleidfa ddieithr, a’n braint a’n
cyfrifoldeb ni yw cerdded y daith gydag eraill
i ymuno yn yr oedfa.
Mae’r Ysgol Sul eisoes wedi ailafael yn ei
waith ac mae gan yr arolygwyr newydd
gynlluniau cyffrous ar gyfer y plant a’r bobl
ifanc. Mae Cylch ‘Ti a Fi’ yn awyddus i
groesawu ffrindiau newydd ar foreau Iau
hefyd a gobeithiwn y bydd pob gwedd ar
fywyd yr eglwys yn byrlymu yn fuan.
Bore Coffi.
Diolch i Hugh a Verina am agor drws eu
cartref i griw'r bore coffi ym mis Awst, ac
yna Calan a Malcolm McGreevy yn
LlanbedryFro ganol mis Medi.
Mae’r
haelioni yma yn nodwedd werthfawr o
gymdeithas deuluol yr eglwys.
Llawenydd Jerwsalem
Menter fawr fydd llwyfannu'r sioe gerdd hon
o waith Verina Matthews ac mae nifer o’n
pobl ifanc eisoes wedi dangos diddordeb a
mynychu’r ymarferion a gafodd eu cynnal
ynghynt yn y flwyddyn.
Daeth nifer o’u
cyfeillion atynt o eglwysi eraill ac mae
hynny’n galonogol. Bydd Hugh a Verina
Matthews yn falch o glywed am eraill a all
ddod i brofi’r wefr o rannu yn y cynhyrchiad
hwn. Bydd rhai yn dod fel offerynwyr ac
eraill fel cantorion.
Os gwyddoch am
unrhyw un y tybiwch a fyddai’n mwynhau’r
gweithgarwch, yna mynnwch air gyda Verina
a hynny ar fyrder.
Tramwyo i’r Tabernacl.
Bu llawer o gyfeiriadau yn y wasg fod siop
John Lewis yn agor ym mis Medi a chanolfan
SD2 ganol Hydref. Bu cryn bryder sut
byddwn yn cyrraedd ein haddoldy. Mae
gennym hawl i dramwyo’r ffordd i gyrraedd
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Minny Street

Cydymdeimlwn yn ddiffuant â theulu a
chyfeillion Mrs Mair Howells (Rhiwbeina) a
fu farw ar Fedi 13. Bu gwasanaeth i ddiolch
am ei bywyd yn Nhŷ Gorffwys Yr Eglwys
Newydd ar Fedi 24.
Gŵyl Flynyddol – 20 Medi
Yn dilyn penderfyniad Cwrdd Eglwys fis
Tachwedd llynedd, bu natur ein Gŵyl
Flynyddol ychydig yn wahanol eleni. Roedd
yr Oedfa Foreol dan arweiniad ein Gweinidog
ac yn ddathliad o’r hyn ydym fel eglwys.
Gyda “Hoelion Sicr, Carreg Sylfaen a
Ffenestr Agored” yn thema i’r gwasanaeth,
cawsom gyfle i ailgydio yn ein cenhadaeth
wedi cyfnod cymharol dawel dros yr haf.
Wedi’r oedfa, roedd cyfle i barhau mewn
cymdeithas dros luniaeth ysgafn wedi ei
drefnu a’i baratoi gan Mererid Williams a
nifer o’r chwiorydd. Yn yr hwyr, ein braint
oedd cael parhau i groesawu cyfeillion
eglwysi Cymraeg y ddinas atom. O eleni
ymlaen byddwn yn gwahodd, yn eu tro,
Gweinidogion Caerdydd i bregethu.
A
ninnau’n dathlu ein penblwydd yn 125 oed,
cwbl addas oedd inni gychwyn gyda
Gweinidog presennol y “Fam Eglwys”.
Diolch i’r Parchedig Ddr Alun Tudur am
ein harwain i ystyried tri drws cloëdig y
sonnir amdanynt yn yr Ysgrythur a’n herio i
sicrhau ein bod ni, nid yn unig yn agor drws
ein calon i’r Iesu ond yn Ei wahodd i mewn i
bob rhan o’n bywyd.
Cafwyd cyfle eto
wedi’r oedfa hwyrol i barhau mewn
cymdeithas dros baned yn y Festri.
Bethan Jones

y Tabernacl ar gyfer oedfaon a
gweithgareddau  dan amodau penodol o ran
amser a nifer y ceir.
Bydd angen tocyn
arbennig felly i gyrraedd a gadael yr Ais, a
bydd trefniadau arbennig i ymwelwyr a chyd
weithwyr o eglwysi eraill. Gofynnir i bawb
deithio o gyfeiriad gwaelod Ffordd y Santes
Fair, ar hyd ochr gwesty’r Marriott ac ymlaen
ar hyd Ffordd y Felin (Mill Lane), at y pyst
rhwystro traffig. Ar hyd Stryd Caroline mae’r
ffordd allan. Mae’r ardal gyfan yng ngolwg
camerâu swyddfa briodol drwy’r amser, ac
mae’n hanfodol ein bod yn arfer y gofal
mwyaf wrth yrru at y capel. Nodir cyflymdra
heb fod yn fwy na phum milltir yr awr. Ni
fydd unrhyw un yn cael gadael tir y capel
wysg eu cefn; bydd esgeulustod o’r amodau
hyn yn peryglu’n hawl i gyrraedd ein safle.
Y Wisg Werdd.
Bydd nifer am longyfarch y gweinidog wrth
iddo gael ei urddo i’r orsedd yn ystod yr
Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala.
Adnabyddir ef yno fel ’Denzil Hendre’.
Tybed faint o aelodau’r eglwys sy’n aelodau
o’r orsedd bellach?
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Beca Chamberlain
(neé Walter Jones)
19762009

‘…..pâr inni weld holl lwybrau’r daith
yn gloywi dan lewyrch gras a ffydd’.
I mi'r llinell hon o eiddo Rhys Nicholas sy’n
crisialu bywyd Beca i’r dim. Os chwilio am
esiampl o fyw bywyd llawn a chynhwysfawr
 wele hi.
Er colli Beca yn frawychus o sydyn a
hithau ym mlodau’i dyddiau, bydd yn
rhywfaint o gysur i John, Gaynor a Nain
Bangor wybod i’r ferch ifanc lawen hon
werthfawrogi pob eiliad o’r daith gan
gyffwrdd â bywydau cynifer o bobl yn sgîl
hynny.
Penllanw ei bywyd personol oedd cyfarfod
â Barry Chamberlain dair blynedd yn ôl wrth
grwydro mynyddoedd yr Atlas ym Moroco.
Buont yma ar aelwyd Heol Llanisien Fach
gynt y flwyddyn hon gan dreulio orig hyfryd
dros baned yn hel atgofion am wyliau a
gwersi cerdd  roeddynt mor gyffyrddus a
dedwydd yng nghwmni’i gilydd. Unwyd y
ddeuddyn hapus mewn priodas ym mis Mai
eleni gan dreulio’r mis mêl yn ardal y
llynnoedd.
Bu teulu’r Walter Jones a ninnau yn treulio
penwythnosau a gwyliau haf niferus a difyr
efo’n gilydd yn ne Ffrainc dan gynfas ac yn
carafanio. Daeth Sioned fy merch, a Beca yn
gyfeillion pennaf, ill dwy yn Ffrancoffeiliaid
brwd iawn er bod Sioned bedair blynedd yn
hŷn.
Cefais y fraint a’r pleser o weld Beca yn
aeddfedu o fod yn aelod ifanc yn adran yr
Urdd Rhiwbeina a thyfu’n stiwdant galluog a
thalentog yn ei harddegau yn ysgol Glantaf.
Rown i wrth fy modd wrth gwrs pan
ddechreuodd ganu’r obo ym mand Chwyth a
Cherddorfa’r Sir, a datblygu’n bianydd
medrus hefyd. Dyma etifeddiaeth genynnau
cerddorol ei mam Gaynor a dyfalbarhad ei
thad John  y chauffeur ffyddlon i’r holl
ymarferion a’r gwersi piano ac obo.
Fe
barhaodd diddordeb Beca yn yr obo wrth iddi
ymuno â’r City of London Symphonic Winds
ar ôl ymgartrefu yn y ddinas.
Merch ddiymhongar ydoedd Beca, a rhaid
oedd dwyn ychydig bach o berswâd arni bob
amser i chwarae’n gyhoeddus efo’r gerddorfa
a’r band jazz. Nid ceffyl blaen mohoni o
gwbl, ond tu ôl i’r swildod roedd yna ewyllys
gref a chadarn. Rwy’n trysori’r llun sy gen i
o gôr a cherddorfa’r ysgol yn Neuadd Dewi
Sant yn 1994 a hithau Beca yn un o’r ddau
obo yn y gerddorfa.

Diolchiadau

MARW YMHELL

Hoffai John a Gaynor ddiolch o waelod calon
i bawb am eu cyfeillgarwch a’u caredigrwydd
yn ystod cyfnod anodd  mae didwylledd eich
consyrn wedi golygu llawer iawn i ni.
Diolch hefyd am yr haelioni anhygoel a
ddangoswyd i Apêl Arch Noa. Diolch
diffuant i’r Parchedig T Evan Morgan am ei
gefnogaeth gyson ac am ein cynnal ar hyd yr
adeg. Hoffwn ddiolch yn arbennig i ffrindiau
Beca am fod yn gefn iddi, ac am bob neges a
theyrnged  byddwn yn trysori eich geiriau
hyd byth.

Cydymdeimlir â theulu'r Cyngenhades Mair
Davies, gynt o Landysul a fu farw'n sydyn yn
74 oed mewn ysbyty yn Nhrelew, Patagonia
ar 20 Awst. Bu'n gwasanaethu'n ffyddlon yn
y Wladfa am dros ddeugain mlynedd a gwelir
ei cholli'n fawr. Bu'r angladd yn y Tabernacl,
Trelew ac wedi hynny ym Mynwent y
Gaiman.

Wrth lywio’i haddysg gerddorol dros
gyfnod o saith mlynedd yng Nglantaf daeth
hithau a minnau yn gyfeillion agos iawn.
Llwyddodd i ennill y graddau uchaf yn yr
arholiadau cerdd allanol safon O ac A. Er bod
ein teuluoedd yn gyfeillion pennaf y tu allan
i’r ystafell ddosbarth, eto i gyd y cyfarchiad
ar aelwyd ‘Dan y Wenallt’ fyddai Mr Guy
bob tro.
Des i adnabod ac i ddeall ei hiwmor iach a
deifiol, ynghyd ag ystyr y wên fach serchus
(a’r ambell wg pan ddelo problem fechan
efo’r gwrthbwynt).
Cawsom jôcs a
chwerthin iach yn fynych yn y gwersi cerdd
safon A wrth i Beca gyfeirio at ‘Gaynor yn
smwddio a John yn llnau ei annwyl Volvo!’
Ond tu ôl i’r chwerthin roedd meddwl craff a
heriol.
Perffeithydd ydoedd Beca a
bendithiwyd hi â dogn helaeth o ras a ffydd.
Aeth ymlaen i ennill gradd yn y gyfraith ym
Mhrifysgol Exeter ac yna ennill gradd Uwch
ym mhrifysgol Utrecht.
Ymsefydlodd yn
Llundain gan ganolbwyntio ar gyfraith
forwrol gyda chwmni cyfreithiol rhyngwladol
Reed Smith. Nid syndod bod Beca wedi
dilyn y trywydd yma gan fod ei thad John â
chymaint o gariad at longau a hwylio gydol ei
oes.
Mae rhestr o’r holl orchestion a’r teithiau a
gyflawnwyd gan Beca yn ystod y
blynyddoedd diwethaf yn profi pa mor loyw
bu ei thaith fer  y cerdded, y seiclo nawdd, y
dringo, yr hwylio, y sgïo a’r snorclo. Bu’n
ymweld â gwledydd ledled y byd gan anfon
cerdyn post bob tro at ei Nain. Mae’r wal yn
stafell wely Nain ym Mangor yn llawn o’r
cerdiau post yma ac yn atgof o’r mannau y bu
Beca’n ymweld â hwy yn ystod ei theithiau
tramor.
Er i 15 mlynedd bellach fynd heibio ers i
Beca ymadael â Chaerdydd, roedd ei
Chymreictod yn golygu llawer iawn iddi. Bu
mewn cysylltiad agos â’i ffrindiau yng
Nghaerdydd ac yn meddwl y byd ohonynt  a
hwythau yn yr un modd yn dwli arni hithau
a’i hiwmor ‘wicked’.
Wrth i atgofion o’r wên swil a’r
bersonoliaeth gynnes gronni yn y cof, cawn
ein hatgoffa am berson sbesial iawn a ddaeth
â llewyrch i fywyd ei rieni John a Gaynor a
phob yr un ohonom a adwaenai’r ferch
annwyl unigryw hon o Heol y Coed. Braint
oedd cael d’adnabod Beca. Coffa hyfryd
amdanat.
‘Cyfaredd cof yw hiraeth’
Alun Guy

CYDYMDEIMLO Â
theulu'r diweddar Fflur Bedwyr, Glanrafon
ond gynt o Aberteifi a fu farw drwy
ddamwain yng Nghaerdydd ar 4 Awst.
Roedd yn athrawes yn Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg yn y Barri a chyn hynny yn
Ysgol Gyfun Glantaf.
Bu'r angladd yn
Eglwys Sant Thomas, Llandudoch ar 15 Awst
ac wedi hynny yn Amlosgfa Parc Gwyn,
Arberth
Mari Phillips, Treganna a'i theulu ar golli ei
thad, Morien Phillips, Bangor a fu farw'n
dawel yn Ysbyty Gwynedd ar 12 Awst. Bu'r
angladd yng Nghapel Pendref, Bangor ar 20
Awst ac fe'i claddwyd wedi hynny ym
Mynwent Dinas Bangor.
theulu'r diweddar Dr Geraint Jenkins, yr
hanesydd morwrol o Sarnau, Llandysul a
chynt o Langrannog a fu farw'n dawel yn
Ysbyty Glangwili ar 15 Awst. Bu'r angladd
yng Nghapel Penmorfa, Sarnau ar 20 Awst.
theulu'r diweddar W Benjamin Davies, Sain
Ffagan ond gynt o Fferm Trelai a fu farw'n
dawel yn ei gartre ar 12 Awst. Bu'r angladd
yn Amlosgfa'r Ddraenen, Llanisien ar 21
Awst
theulu'r diweddar Siân Williams, Cyncoed
ond gynt o Saron, Rhydaman a fu farw'n
dawel yn ei chartre ar 2 Medi. Bu'r angladd
yng Nghapel Gorffwys Bwtri Mawr, Y
Betws, Rhydaman ar 10 Medi ac wedi hynny
yn Amlosgfa Llanelli.
theulu'r diweddar Rosa Laugharne a fu farw'n
dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty'r
Brifysgol ar 2 Medi.
Bu'r angladd yn
Amlosgfa Llangrallo, Pen y Bont ar Ogwr ar
11 Medi.

CYHOEDDI LLYFRAU AM Y
WLADFA
Mae Gwasg Carreg Gwalch newydd
gyhoeddi llyfr "Michael D Jones a'i Wladfa
Gymreig" o dan olygyddiaeth Dr E Wyn
James a Bill Jones a hefyd llyfr o dan
olygyddiaeth Mari Emlyn, gynt o Gaerdydd
sef "Llythyrau'r Wladfa 18651945"

CORNEL AUR MANON RHYS
Mae Manon Rhys wedi cyhoeddi ei llyfr
diweddaraf "Cornel Aur" sy'n gasgliad
byrlymus o straeon byrion, cerddi a darnau o
lên meicro. Mae hwn yn profi dawn
ddigamsyniol yr awdures o Drealaw, y
Rhondda ond sydd bellach yn byw yng
Nghaerdydd.
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Calendr y Dinesydd
Llun, 5 Hydref
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30pm. Siaradwr:
John Rowlands. Manylion pellach: Tony
Couch
(02920753625
neu
ajcouch@yahoo.co.uk).
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: 029
20646900.
Sadwrn, 10 Hydref
Cystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru am 7.00pm.
Manylion pellach: 08700402000.
Mawrth, 13 Hydref
Cyfarfod cangen Merched y Wawr gyda Nia
Brown yn dangos y Grefft o Nyddu Gwlân
yng Nghanolfan Gymunedol Penylan, Heol
Penylan, am 7:30pm
Mercher, 14 Hydref
Cymdeithas Tŷ’r Cymr y. Tra fod
Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol
Meirion a’r Cyffiniau, yn Nhŷ’r Cymry, 11
Heol Gordon, am 7.30pm.
Gwener, 16 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Y Prif Lenor
Siân Melangell Dafydd yn trafod Y Trydydd
Peth, 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, Gwaelodygarth
am 8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth yr
Academi Gymreig.
Gwener, 16 Hydref
Clwb Bach y Diwc: Disgo i blant hyd at 10
oed yn y ‘Duke of Clarence’, Clive Road,
5.00–6.30pm. Tocynnau: £2.50. Yr elw at
Gronfa Estyniad Salem, Treganna.
Gwener, 16 Hydref
Clwb y Diwc yn cyflwyno’r gantores Elin
Fflur yn y ‘Duke of Clarence’, Clive Road,
8.00–11.30pm. Tocynnau: £6.
Sadwrn, 17 Hydref
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Cyflwyniad i’r
gynghanedd gan Lynne Davies am 11.00am.
Croeso cynnes i bobl nad ydynt yn aelodau
o’r Eglwys.
Sadwrn, 17 Hydref
Darlith gan Cennard Davies ar y testun
‘Disgwyl Ein Hystad’, a chinio Cronfa
Glyndŵr yr Ysgolion Cymraeg, am 7.30pm
yng Nghlwb Golff Radur. Croeso i bawb.
Cysylltwch â Bryan James (02920566731
neu db.james@ntlworld.com).
Sul, 18 Hydref
Cyngerdd gan Gôr Meibion Taf dan
arweiniad Rob Nicholls yng Nghapel Minny
Street am 8.00pm. Tocynnau: £5 o Siop y
Felin. Yr elw tuag at elusen ‘Touch Trust’.
Llun, 19 Hydref
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni Eirlys Davies (Radur) yng nghapel
Bethany am 7.30pm.

Llun, 19 Hydref
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Datblygu Cyffuriau Newydd.’ Sgwrs gan
John Roberts (Cwmni Penn Pharmaceutical
Services). Yn Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad
Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mercher, 21 Hydref
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. Sgwrs
gan Cedric Jones (Radur) am 2.00pm yn
festri Capel Minny Street.
Mercher, 21 Hydref
Cymdeithas y Beibl. Gwasanaeth, ffair a
noson goffi yng nghapel Minny Street am
7.00pm. Tocynnau: 50c.
Sadwrn, 31 Hydref
Cyngerdd Dathlu Côr Godre'r Garth yn 35
oed yng nghwmni Aled Wyn Davies (Tenor)
a Dave Danford (Offer Taro) am 7.00pm
Capel Tabernacl, yr Ais. Tocynnau: £6 /£4
Llun, 2 Tachwedd
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30pm. Siaradwr:
Gareth Huws. Manylion pellach: Tony Couch
(02920753625 neu ajcouch@yahoo.co.uk).
Mawrth, 3 Tachwedd
Darlith Goffa Islwyn (dan nawdd Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd). Darlith gan
yr Athro Derec Llwyd Morgan: ‘Islwyn yr
Ysmygwr Ysgrythurgar.’ Yn Ystafell 0.31,
Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, am 5.30pm. Croeso
cynnes i bawb.
Mercher, 4 Tachwedd
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Prynhawn o gerddoriaeth yng nghwmni Huw
Euron (Caerffili) am 2.00pm yn festri Capel
Minny Street.
Gwener, 6 Tachwedd
Cymrodorion Caerdydd: Sgwrs gan Dr Huw
Thomas ar y testun ‘Breuddwyd y Llyfrau
Gleision: Twf Addysg Gymraeg’, am 7.30pm
yn y Tabernacl, Yr Ais.
Gwener, 6 Tachwedd
Ocsiwn i godi arian at estyniad newydd Capel
Salem, Treganna yng nghwmni Arfon Haines
Davies a John Pierce Jones am 7.30pm yng
Nghanolfan BêlDroed Gôl, Lecwydd. Am
ragor o wybodaeth, cysylltwch â Haf ar
07989983760.
Gwener, 6 Tachwedd
Cymdeithas Carnhuanawc: Cinio yng
Ngwesty Churchills, 7.00pm ar gyfer
7.30pm. Siaradwr gwadd: Hywel Gwynfryn.
Pris: £18. Cysyllter â Nans Couch (0292075
3625) neu Catherine Jobbins (0292062
3275).
Sul, 8 Tachwedd
Diwrnod i’r Teulu yn y Gymraeg yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru. Manylion
pellach: 08700402000.
Sul, 8 Tachwedd
Cwmni Arad Goch yn perfformio’r
pantomeim ‘Twm Siôn Cati’ am 3.00pm yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru. Tocynnau:
08700402000.
Mercher, 11 Tachwedd
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Sgwrs gan Falmai
Griffiths, Rhiwbina, yn Nhŷ’r Cymry, 11
Heol Gordon, am 7.30pm.
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SIARADWCH YN
GYMRAEG 
MAE GEN TI DDEWIS
Mae Gennych Ddewis i Gysylltu â
Chaerdydd yn Gymraeg…......Ffoniwch ni
ar 029 2087 2088.
Rydym ni yn Cysylltu â Chaerdydd (C2C)
yn ymdrin yn uniongyrchol ag ymholiadau
sy'n ymwneud â holl wasanaethau Cyngor
Caerdydd e.e. talu eich biliau cyngor,
cwynion, ceisiadau i gasglu gwastraff
swmpus ayyb. Rydym wedi adeiladu
gwasanaeth cyson a systematig i siaradwyr
Cymraeg gan ein bod yn cydnabod
pwysigrwydd darparu gwasanaethau i chi yn
eich iaith chi.
Rydym ni yn C2C wedi ymuno â Bwrdd yr
Iaith Gymraeg mewn ymgyrch farchnata
"Mae Gen Ti Ddewis" sydd wedi'i hanelu at
gynyddu'r defnydd o’n gwasanaeth Cymraeg.
Rydym yn annog mwy o siaradwyr Cymraeg
i
ddefnyddio'r
gwasanaeth Cymraeg.
Ffoniwch ni ar 029 2087 2088, neu e
bostiwch ni ar c2c@caerdydd.gov.uk.
Iau, 12 Tachwedd
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
‘Cenhadu ymhlith Mwslemiaid.’ Siaradwr:
Hefin Jones (Llanelli). Yn Eglwys Dewi
Sant, Cilgant Sant Andreas, am 7.30pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 029
20628754; ebost:
JamesEW@caerdydd.ac.uk).

Stryd Womanby, Caerdydd –
Gyferbyn â Chlwb Ifor Bach
“Roedd pawb yn canmol y bwyd yn
arbennig ac yn teimlo yn gyfforddus
iawn yn yr awyrgylch mor ddeniadol”
Eluned Bush, Trefnydd Noson
Glyndwr ar ran Plaid Cymru
Gorllewin Caerdydd
“lletygarwch penigamp, cafwyd
noson arbennig!” Martin Hutchins,
Cyfarwyddwr y gyfres “Crash” ar ran
BBC Cymru / Wales yn sôn am eu
parti gorffen ffilmio yn y Fuwch.
Beth am gynnal eich digwyddiad chi
yn y Fuwch Goch?
Cysylltwch: yfuwchgoch@clwb.net
029 20494110
www.yfuwchgoch.com
Facebook: Fuwch Goch
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URDD
CAERDYDD
YN
YMWELD Â
SBAEN
Wedi hir aros, daeth hi yn amser i ni gyd ddechrau pacio ar gyfer ein trip
i Sbaen! Cychwynnodd y daith yn fuan bore Sul, gyda phawb dal yn
hanner cysgu wrth ddal y bws! Er ei bod hi'n daith o 26 awr, hedfanodd
yr amser gyda phawb yn cymdeithasu, gwylio ffilmiau, canu karaoke a
rhywfaint o gwsg!
Gan fod pawb wedi ymlâdd ar ôl y daith, hyfryd iawn oedd cael y
siawns i ymlacio wrth y pwll a chael cyfle i bobl ifanc Caerdydd,
Morgannwg Ganol, y cymoedd ac Ynys Môn wneud ffrindiau newydd!
Dydd Mawrth aethom ar y bws draw i ‘Port Aventura’, a phawb yn
methu disgwyl i fynd ar bob reid. Roedd y lle yn enfawr, gyda sawl reid
nad oedd llawer ohonom ni yn medru meddwl am ei stumogi! Cafwyd
diwrnod llawn o hwyl ac ofn gyda phawb wedi ymlâdd erbyn diwedd y
diwrnod a digonedd o luniau doniol i gofio'r achlysur!
Dydd Iau aethom ar y bws i Barcelona. Roedd y tywydd yn ferwedig
ond pawb dal yn gyffrous i wneud ychydig o siopa yn dociau Barcelona.
Ar ôl siopa cerddodd pawb fynnu i’r stryd adnabyddus ‘ramblers’ a oedd
yn llawn egni a bwrlwm. Roedd pawb wedi bod yn disgwyl yn eiddgar
am ddydd Gwener ble roedd pawb yn mynd am y diwrnod i ‘Water
World’ a braf oedd cael bod mewn dŵr oer yn y tywydd poeth! Roedd
digonedd i’w wneud yn y parc, gyda digon o weithgareddau i ddiddori
pawb.
Yn llawer rhy sydyn daeth ein diwrnod olaf ni yn Sbaen, a phawb
ddim eisiau meddwl am fynd adref nol i'r glaw! Ond gwnaethom y
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gorau o’r diwrnod olaf, gan wneud ychydig o dorheulo munud olaf,
cyn cerdded lawr i Tossa de Mar i wneud ychydig o siopa a phrynu
anrhegion i bawb adref! Pan ddaeth hi’n amser i bawb fynd ar y bws
ar gyfer y daith adref, roedd pawb yn drist iawn o ffarwelio a’u
ffrindiau ac ambell gariad newydd!
Gan fod pawb wedi ymlâdd ar ôl wythnos llawn iawn, nid oedd
hi’n dasg anodd cael pawb i gysgu ar y bws. Ac felly cysgodd y
rhan fwyaf drwy’r nos, ac roeddem yn ‘Calais’ cyn i ni droi rownd.
O Dover am adre', er mwyn diweddu'r daith mewn steil cafwyd awr
neu ddwy o karaoke! Gyda phawb erbyn hyn yn gweiddi canu ar ôl
cael ambell ymarfer yn flaenorol ar y bws!
Gobeithio i bawb fwynhau eich hunain cymaint â wnaethom ni fel
staff fwynhau eich cwmni chi! Rydym am drefnu aduniad yn fuan
iawn, felly welwn ni chi gyd yn fuan!

Ysgol Gyfun Plasmawr
TAITH ALED I’R EIDAL
Dyma
lun anhygoel
a
dynnwyd yr haf hwn yn ystod
taith yr Adran Addysg
Gorfforol a Gwasanaethau
Cyhoeddus i fynyddoedd yr
Alpau yn yr Eidal. Cafodd
criw
ffodus
iawn
o
ddisgyblion dreulio bythefnos
fythgofiadwy yn dringo a
gwersylla yno.
ADNEWYDDU’R PLAS
Roedd disgyblion yn wên o
glust i glust wrth ddychwelyd
i Blasmawr ar ei newydd
wedd ym Mis Medi. Dros y
flwyddyn ddiwethaf, mae’r
ysgol
wedi
gweld
buddsoddiad sylweddol yn ei
hadnoddau. Adeiladwyd adeilad pwrpasol ar gyfer yr adrannau Celf
a Thechnoleg, yn ogystal â Chanolfan Cynnal Dysgu lle bydd yr
ysgol yn parhau i ddatblygu ei chyfleusterau ym meysydd fel
dyslecsia a nam golwg. O fewn yr ysgol ei hun, addaswyd y
bylchau yng nghorff yr adeilad a adawyd gan Gelf a Thechnoleg, i
greu ardaloedd a dosbarthiadau arbennig ar gyfer Cyrsiau
Galwedigaethol, Cwrs Technoleg Sain a chartref newydd i
Chweched Dosbarth sy’n parhau i dyfu yn flynyddol. Dros yr
wythnosau nesaf, bydd stiwdio ddawns hefyd yn cael ei chwblhau
er mwyn datblygu adnoddau’r Adran Addysg Gorfforol. Cyfnod
cyffrous iawn i’r ysgol!
PLASBRYN
–
PLASMAWR
Yn y llun gwelir
disgyblion
Plasmawr ar waith
gyda
phrosiect
ffotograffiaeth
gyffrous ar y cyd
gyda
Chynllun
Gofal
Pellach
Plasbryn. Yn y
prosiect
unigryw
hwn, cafodd 15 o
ddisgyblion TGAU Celf gyfle i gydweithio gyda 10 o drigolion
cartref Plasbryn. Mae’r gwaith hwn yn estyniad o’r cyswllt agos
sydd wedi datblygu rhwng y ddau sefydliad  sydd tafliad carreg o’i
gilydd  dros y flwyddyn ddiwethaf.
Trwy drafod, hel atgofion a chynnal cyfweliadau, llwyddodd y
disgyblion i greu collage digidol yn ogystal â phortread ffotograffig
o’u partneriaid yn arddull yr artist David Hockney. Bydd y gwaith
yn cael ei arddangos ym Mhlasbryn a Phlasmawr fel rhan o
ddathliadau blwyddyn gynta’r Cartref.

