www.dinesydd.com

Tachwedd 2009

Talu am
Y Dinesydd
Mae Pwyllgor y Dinesydd yn ystyried
ffyrdd o wella sefyllfa ariannol y papur
ac wedi dod i’r casgliad fod angen codi
pris a’i werthu i ddarllenwyr.
Ni fydd yn hawdd newid o’r sustem
bresennol lle mae’r papur i’w gael am
ddim mewn nifer fawr o leoliadau i
sustem gyda rhwydwaith o werthwyr
mewn mudiadau, capeli ac ysgolion a
hefyd bydd ar werth mewn siopau.
Heblaw am werthiant drwy siopau
bydd angen i bobl archebu a thalu o flaen
llaw am flwyddyn. Ar hyn o bryd mae
3000 o gopïau yn cael eu dosbarthu bob
mis ond bwriedir dim ond argraffu digon
o gopïau i ateb y galw oddi wrth y rhai
sydd wedi archebu a thalu am eu copïau
a rhai i’w gwerthu mewn siopau.
Mae’r rhoddion a chefnogaeth rydym
wedi cael yn gyson dros y blynyddoedd
wedi ein galluogi i barhau hyd yn hyn
ond mae angen rhoi’r Dinesydd ar seiliau
ariannol mwy cadarn os yw am
ddatblygu i adlewyrchu bywyd Cymraeg
yr ardal.
Os oes gennych unrhyw sylw ar y
newid hwn neu am gynnig helpu i
ddatblygu Y Dinesydd gallwch gysylltu
trwy gol@dinesydd.com neu Y
Dinesydd, d/o Menter Caerdydd, 42
Lambourne Cres, Llanisien, Caerdydd.
CF14 5GG.

CYNLLUN IAITH
CYNGOR CAERDYDD
Mae Cynllun Iaith Gymraeg newydd
Cyngor Caerdydd wedi cael ei
gymeradwyo gan y Cyngor a Bwrdd yr
Iaith Gymraeg. Bydd y cynllun yn
rhedeg o 2009 hyd at 2012, a prif fwriad
y cynllun i’w i barhau i gynyddu a
gwella’r gwasanaethau Cymraeg a
ddarparir gan y Cyngor.
Gellir dod o hyd i’r cynllun newydd ar
wefan y Cyngor (www.caerdydd.gov.uk)
dan yr adran cydraddoldebau. Neu am
unrhyw gyngor neu wybodaeth am
faterion yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg
neu ymrwymiad y Cyngor i Gynllun yr
Iaith Gymraeg 20092012 croeso i chi
gysylltu â Rhun Lenny ar 02920 872527
neu rlenny@caerdydd.gov.uk.
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Taith Haf 2009 i Massachusetts, UDA

Anodd yw portreadu a chrynhoi mewn
un erthygl fer yr hwyl a gawsom gyda’r
teuluoedd y croesawyd ni atynt ym
Massachusetts  ‘Talaith y Bae’. Roedd
grŵp Operation Friendship (Cyfeillion
Cyfnewid) Palmer, Massachusetts yn un
anferth gyda 18 o ieuenctid, felly fe
roesant groeso i ddau grŵp, sef
Caerdydd a’r Iseldiroedd.
Roeddwn yn ymwybodol fod grŵp
Palmer wedi paratoi yn drylwyr ar ein
cyfer, er bod y rhaglen a gawsom braidd
yn annealladwy cyn i ni deithio. Beth
oedd ystyr ‘Rockport’ a ‘Friendly’s
Tour’ er enghraifft? Wel…roedd
Rockport yn dref glan môr hyfryd lle
treulion ni ddiwrnod yn edrych o
gwmpas y dref, ar y traeth ac yn nofio yn
y môr (oer IAWN!); a Friendly’s yn
gadwyn o siopau hufen iâ, lle gwelson
ni’r hufen iâ yn cael ei wneud, cyn cael
llwyth o samplau blasus am ddim (blas
pastai afal yn temptio?). Yn anffodus,
dyw’r gadwyn hon heb ddod i Gymru 
eto!
Roeddwn yn ffodus i allu ymweld â
dwy ddinas hefyd. Aethom ar daith
‘hwyaden’ (cerbyd sy’n teithio ar y
ffordd ac ar y dŵr) yn ninas Boston. Fel
prifddinas Massachusetts, roedd y ddinas
hefyd yn gartref i’r Statehouse, sef
canolfan weinyddol y dalaith. Yno
cawsom daith ddiddorol gan aelod
gweriniaethol Todd Smola.

Parhad ar dudalen 2

Bws Newydd Canol y
Ddinas AM DDIM
Ers 12 Hydref gallwch deithio o amgylch
canol y ddinas gan ddefnyddio
gwasanaeth bws am ddim.
Mae gwasanaeth y “Bws Am Ddim”
yn dilyn cylchdaith sy’n teithio o
amgylch canol y ddinas a gallwch fynd
ymlaen ac i ffwrdd y Bws Am Ddim fel
y mynnoch. Mae’r ‘Bws Am Ddim’ yn
gweithredu bob 10 munud – 7 diwrnod
yr wythnos
Mae gwasanaeth newydd Parcio a
Theithio Dwyrain Caerdydd ar agor
hefyd gyda bysus yn rhedeg rhwng
Cyfnewidfa Pentwyn a Phlas Dumfries –
gwasanaeth delfrydol i bobl sy’n
gweithio yng nghanol y ddinas.
Mae’r gwasanaeth ar agor 7 diwrnod yr
wythnos, gyda bysus yn rhedeg bob 15
munud. £2.50 yw’r ffi parcio sy’n
cynnwys ac mae’r gwasanaeth bws am
ddim! Mae gwasanaethau parcio a
theithio ar gael hefyd o Stadiwm Dinas
Caerdydd, Neuadd y Sir a Ffordd y
Goron.
Gellir cael rhagor o wybodaeth am y
gwasanaethau newydd drwy gysylltu â
Chanolfan Gyswllt Cyngor Caerdydd
C2C ar 029 2087 2088 neu drwy ebost
at C2C@caerdydd.gov.uk, neu ewch i
www.caerdydd.gov.uk a chlicio ar Parcio
a Theithio.
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Golygydd y rhifyn hwn:
Siân ParryJones
Golygydd y rhifyn nesaf:
Hywel Jones

Mis yn ôl 'doedd fawr ddim i'w ddweud
am ddyfodol addysg uwchradd Gymraeg.
Erbyn hyn mae'r rhybuddion statudol
parthed cau YU Llanedeyrn, symud YU
St Teilo ac agor YU Gymraeg newydd
wedi'u cytuno rhwng y Ddinas ac
Esgobaeth Llandaf.
Bydd yr ysgol newydd Gymraeg yn
agor yn 2012 ac yn rhannu adeilad St
Teilo am 2 flynedd. Nid oes
penderfyniad eto am ddalgylch yr ysgol
newydd ond mae'n hysbys nad yw'r sir
yn awyddus i weld teithio afraid felly
mae'n rhesymol i ddisgwyl y bydd yr
ysgol yn cael ei bwydo gan Y Berllan
Deg, Bro Eirwg a Glanymorfa i
ddechrau.
Yn y cyfamser mae estyniadau
Plasmawr wedi'u cwblhau. Dyw Glantaf
ddim mor ffodus ond mae cynlluniau am
neuadd chwaraeon a bloc ystafelloedd
dysgu wedi mynd i mewn am ganiatâd
cynllunio. Dilynir yr adeiladau newydd
gan welliannau i ystafelloedd eraill, a
gosod llain "astroturf". Bydd hefyd
estyniad arall i Blasmawr a llain
"astroturf". Mae'r estyniadau hyn i gyd i
alluogi Glantaf a Phlasmawr i dderbyn
plant ychwanegol rhwng nawr a 2012,
pryd bydd yr ysgol newydd yn agor, a
hefyd rhwng 2015 a 2018 pryd bydd
angen agor y bedwaredd ysgol
uwchradd, y mae’r Sir yn cynllunio ar ei
chyfer yn barod.
Mae newyddion pellach am y sector
cynradd hefyd. Mae Ysgol Tanyreos
wedi derbyn adeilad dros dro i'w
galluogi i gartrefi'r plant nes bod sefyllfa
ysgolion Treganna wedi'i phenderfynu
gan y Gweinidog Addysg. Mae'r sir yn
disgwyl penderfyniad erbyn y Nadolig.
Bydd RhAG yn pwyso am gynllun i
ddarparu ar gyfer 5ed ffrwd yn ardal
Treganna/Pontcanna.
Mae'r sir yn disgwyl penderfyniad gan
y Gweinidog ar gynlluniau'r Caerau
erbyn hanner tymor eleni a hefyd ar y

Anfonwch ddeunydd ar gyfer rhifyn
Rhagfyr 2009
erbyn 25 Tachwedd at:

Hywel Jones 4 Heol Heath Halt,
Y Mynydd Bychan,
Caerdydd CF23 5QF
ebost: hywel.jones4@ntlworld.com
ffôn: 02920211855
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.
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Taith Haf 2009 i
Massachusetts, UDA
(Parhad)

Treuliom ni ddau ddiwrnod wedyn yn
ninas Efrog Newydd  waw! Roedd hi’n
anhygoel gweld yr holl olygfeydd enwog
gan gynnwys Times Square, yr Empire
State Building a’r Statute of Liberty.
Roedd y daith yn un gyffrous, yn llawn
o weithgareddau, ond a’i gwreiddiau
mewn awyrgylch deuluol, lle oedd yr
holl deulu yn rhan o bob dim, a ninnau’n
cael ein croesawu ym mhob tŷ. Roedd
cael dysgu a phrofi’r UDA trwy fod yn
aelod o deulu a thrwy gymaint o
gyfeillgarwch yn wych.
Mae Cyfeillion Cyfnewid (Operation
Friendship:
www.operation
friendship.org) yn sefydliad rhyngwladol
sy’n hybu cyfeillgarwch gan drefnu
teithiau cyfnewid. Mae swyddogion OF
Caerdydd yn edrych ymlaen at greu grŵp
newydd ar gyfer 200911. Os oes
gennych ddiddordeb yn ymuno â ni dros
y ddwy flynedd nesaf am brofiad
cyfnewid ac y byddwch o leiaf 14 oed
erbyn haf 2011, hoffwn glywed oddi
wrthych! Am fwy o wybodaeth,
cysylltwch â Hanna Jones (Ffôn: 029
2048
6374
neu
ebost:
hcjones4@hotmail.co.uk).

bwriad i gau ysgol Cefn Onn y bydd eu
hadeiladau wedyn ar gael i Ysgol y
Wern. Yr un yw'r amserlen ar gyfer agor
ysgol newydd Gabalfa.
Mae Melin Gruffydd wedi derbyn
ystafell ddosbarth arall dros dro. Mae'r
sir yn dal ati gydag ymgynghori ar dri
opsiwn ar gyfer addysg gynradd yn yr
Eglwys Newydd. Bydd y cyfnod
ymgynghori rhwng nawr a'r Nadolig a
bydd y sir yn penderfynu ar ei chynllun
yn y flwyddyn newydd. P'un bynnag a
fabwysiedir, bydd Melin Gruffydd o'r
diwedd yn cael adeiladau parhaol ar
gyfer 2 ffrwd o blant ond nid cyn 2011
man cyntaf.
Yn amlwg mae gobaith newid er gwell
ym myd addysg Gymraeg Caerdydd
eleni.
Michael L N Jones
Nodyn
Mae Cyngor Caerdydd newydd lansio
cyfnod o ymgynghori ar ddyfodol Ysgol
Melin Gruffydd fydd yn parhau hyd y
18fed o Ragfyr. Am fwy o wybodaeth
am yr opsiynau: www.caerdydd.gov.uk/
cynigionysgolion
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Côr Meibion Taf
Bu’n flwyddyn brysur arall i Gôr
Meibion Taf. Cawsom wahoddiad i ganu
mewn ambell briodas, i ddiddanu
cymdeithasau amrywiol ledled y wlad, a
hefyd gyfle i gystadlu ar lwyfan yr
Eisteddfod Genedlaethol ac yng Ngŵyl
Fawr Aberteifi. Ynghyd â hyn oll ‘rydym
wedi derbyn gwahoddiad i ganu yng
Ngŵyl y Mil o Leisiau yn Neuadd Albert
y flwyddyn nesaf, a gwahoddiad arall i
berfformio ar y Maes Cenedlaethol cyn
un o gemau rhyngwladol yr Hydref.
Yn bwysicach oll o bosib, ‘rydym wedi
croesawu nifer o aelodau newydd i
rengoedd y Côr.
Y cyngerdd diweddaraf i ni fel côr
berfformio ynddo oedd yn eglwys
Annibynnol Minny St er budd cronfa
“Touch Trust”. Roedd yn gyfle da i ni
ymarfer darnau ar gyfer ein perfformiad
gyda Chôr Undebol ar ôl Tri cyn gêm
rygbi Cymru yn erbyn yr Ariannin ganol
Tachwedd. Ry'n ni wrthi’n ddygn ar hyn
o bryd yn ymarfer anthem yr Ariannin y
bydd y ddau gôr yn canu cyn y gic
gyntaf!
Mae ymarferion ar gyfer yr Ŵyl Mil o
Leisiau yn Neuadd Albert y flwyddyn
nesaf yn mynd rhagddynt hefyd, ac
rydym yn awyddus i groesawu unrhyw
aelodau newydd hen neu ifanc, profiadol
neu amhrofiadol i'n plith.
Mae ymarferion yn cael eu cynnal yn
festri Capel Y Tabernacl yr Aes bob nos
Sul am 7.30pm. Am fanylion pellach
cysylltwch â 07817 540 660 neu 077660
470 009.
Bydd ein cyngerdd Nadolig, fydd yn
cael ei gynnal yn Neuadd Ysgol Glantaf
ar Ragfyr 15fed, a hynny ar y cyd gyda
Chôr Merched Canna a Symphonic
Brass.

Clwb newydd i blant yr
Eglwys Newydd
Mae clwb chwarae Cymraeg newydd i
blant 6 – 11 oed wedi dechrau yn Yr
Eglwys Newydd. Enw’r clwb yw Clwb
yr Hapus Awr ac mae’n cael ei gynnal
dan
nawdd
Eglwys
Efengylaidd
Gymraeg Caerdydd. Dyma gyfle gwych i
blant y pentref gwrdd yn wythnosol i
chwarae gemau, gwneud crefftau,
clywed straeon o’r Beibl a chanu – a’r
cyfan yn rhad ac am ddim. Bydd y clwb
yn cael ei gynnal yn Ysgol Gynradd
Eglwys Newydd (Eglwys Newydd
Primary School), Heol GlanyNant, bob
nos Lun rhwng 6.30 a 7.30 (ar wahân i
wyliau’r ysgol). Am ragor o wybodaeth
ewch i www.cwmpawd.org.

'Disgwyl ein
hystâd'
Dyna oedd y testun gogleisiol a
ddewisodd y Cynghorydd Cennard
Davies o Dreorci i’w ddarlith yng
nghinio Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion
Cymraeg nos Sadwrn, 17 Hydref.
Daeth arwyddocâd y testun yn eglur
wrth iddo olrhain hanes yr ymgyrchu
dros sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg
yng nghymoedd y Rhondda – y rhieni’n
brwydro mewn ffydd bod ganddynt hawl
i ddisgwyl i’r system addysg eu
cynorthwyo i drosglwyddo’r iaith a’i
diwylliant, ein hetifeddiaeth, yn ddiogel i
genedlaethau’r dyfodol.
Yn y chwedegau a'r saithdegau
gwelwyd twf aruthrol yn nifer yr
ysgolion Cymraeg yn yr hen Forgannwg,
ond er gwaethaf unrhyw lwyddiant
ymddangosiadol, mae 80% o blant
Rhondda Cynon Taf, er enghraifft, yn dal
yn ddiGymraeg, ac mae lle i boeni bod
yr ymgyrchu wedi lleihau.
Gyda'r twf yn nefnydd y Gymraeg
mae prinder Cymry Cymraeg i
ymgymryd â'r amrywiol swyddi sy'n codi
– arweinwyr cylchoedd meithrin,
cynorthwywyr dosbarth, ysgrifenyddion
ysgol ac athrawon mewn rhai pynciau
e.e. gwyddoniaeth, ieithoedd modern a
Saesneg.
Mae mudiadau fel RhAG a Chronfa
Glyndŵr yn gwneud gwaith gwych,
meddai, ond mae mawr angen ategu'r
gwaith hwnnw ar lawr gwlad. Gwnaeth
apêl ar i garedigion y Gymraeg o bob
tuedd wleidyddol ystyried sefyll etholiad
i fod yn gynghorwyr – neu o leiaf roi
pwysau ar eu cynghorwyr lleol.
Mewn araith yn llawn hanesion difyr a
ffraethineb, cafodd y gynulleidfa niferus
fwynhad ac ysbrydoliaeth – a digon i
gnoi cil arno. Y neges sylfaenol oedd ein
bod, fel cenedl, yn dal i ‘ddisgwyl ein
hystâd’, ond mai ofer disgwyl heb i ni
ein hunain weithredu.
Ceir gwybodaeth am Gronfa Glyndŵr
yr
Ysgolion
Cymraeg
ar
www.cronfaglyndwr.net

Brigyn i ddiddanu’r
ocsiwnïars!
Soniwyd yn rhifyn mis Hydref o’r
Dinesydd am ocsiwn arbennig iawn nos
Wener, y 6ed o Dachwedd yng
Nghanolfan Bêl Droed Gôl er budd Apêl
Estyniad Capel Salem, Treganna. Ers
hynny, mae ymateb gwych wedi bod i’r
apêl am lots ac mae newyddion wedi dod
i law am westai arbennig iawn fydd yno i
ddiddanu’r prynwyr yn ystod yr egwyl.
Mae’r grŵp Brigyn, sef y brodyr Ynyr
ac Eurig Roberts, wedi mwynhau
llwyddiant mawr ers iddynt sefydlu yn
2004. Mae eu cerddoriaeth i’w glywed
yn aml ar y tonfeddi yma yng Nghymru
yn ogystal â’r cyfryngau Prydeinig.
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, sy’n cynnwys
maneg o eiddo’r bocsiwr, Joe Calzaghe,
llun wedi ei arwyddo gan Ryan Giggs a
chinio Sul i ddau yng ngwesty’r Park
Plaza.
“Mae croeso cynnes i bawb i Ganolfan
Gôl i fwynhau noson hwyliog yng
nghwmni Arfon, John a’r grŵp Brigyn,”
meddai’r Parchedig Evan Morgan.
“Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb am
eu haelioni ac edrychwn ymlaen at noson
fythgofiadwy.”
Am ragor o fanylion cysylltwch â
ocsiwnsalem@hotmail.co.uk neu Haf ar
07989 983760

Llongyfarchiadau
… i’r Dr Harri Pritchard Jones ar
dderbyn gwobr arbennig yn Sardinia am
ei gyfraniad i lenyddiaeth ieithoedd
lleiafrifol.
… i Llio Penri a Mark Ellis, Treganna,
ar eu priodas ar 3 Hydref.
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Gwawr
newydd i
Gwawr!

Mae’r gantores ifanc Gwawr Edwards
newydd ddychwelyd i Gymru ar ôl
cyfnod hir yn astudio canu yng Ngholeg
Brenhinol y Guildhall yn Llundain. Mae
symud i Benylan i fyw yn goron ar
fisoedd cyffrous iawn i’r Soprano
fyrlymus.
Mae Gwawr yn adnabyddus i
gynulleidfaoedd Cymru am ei llwyddiant
mewn Eisteddfodau. Ond efallai fod llai
yn ymwybodol fod y Foneddiges Kiri te
Kanawa yn ffan enfawr o’i doniau
disglair hi, wedi i’r ddwy i gyfarfod
mewn gweithdy yn Llundain.
Mi
ddewisodd Kiri te Kanawa Gwawr fel un
o’r cantorion ifanc mwyaf disglair yn ei
hoedran.
Yn ogystal ag astudio canu, mae
Gwawr wedi perfformio gyda’r All
Angels
yn
Stadiwm
Wembley,
perfformio droeon ar lwyfan Canolfan y
Mileniwm a Neuadd Albert fel
unawdydd, ac i Dywysog Cymru a’r
Frenhines mewn digwyddiadau preifat.
Bu i Gwawr rannu llwyfan mewn
cyngerdd mawreddog yn yr Eisteddfod
Genedlaethol eleni gydag Only Men
Aloud, Rhydian Roberts ac Ysgol
Glanaethwy, ac mae hi wedi cael ei
dewis i deithio ledled Prydain gyda’r
bois Only Men Aloud, yn eu taith
Nadolig, sy’n dilyn rhyddhau eu hail
albwm.
Ynghanol yr holl gyffro, mae Gwawr
yn awyddus i rannu ei phrofiad gyda
phlant a phobl ifainc Caerdydd drwy roi
gwersi canu i bob oedran. Os am drefnu
gwers neu sgwrs gyda Gwawr,
cysylltwch ar 07809 202 073 neu
gwawredwards1@googlemail.com

Ysgol Gyfun
Bro Morgannwg
Cyngerdd Fflur
Hyfryd oedd gweld Neuadd Goffa Y
Barri o dan ei sang ar ddechrau mis
Hydref wrth i deulu, ffrindiau, cyd
weithwyr a disgyblion uno i ddathlu
bywyd Fflur Bedwyr mewn cyngerdd
coffa arbennig iawn. Cafwyd gwledd o
eitemau yn cwmpasu holl ddiddordebau
ac agweddau ar fywyd Fflur a’r cyfan
wedi eu llywio yn fedrus gan Dr Dylan
Jones a Miss Rhian Griffiths. Braf oedd
croesawu disgyblion Glantaf i’r llwyfan
ac fe gafwyd gwefr o weld cyfraniadau
disgyblion a staff Bro Morgannwg.
Roedd yn noson fythgofiadwy ac yn
deyrnged deilwng i berson arbennig
iawn.
Sgwad Sgwennu
Roedd yn gryn anrhydedd yn ddiweddar
i Sgwad Sgwennu'r ysgol i dderbyn
gwahoddiad i gyfansoddi anthem ar
gyfer dathlu Canolfan Mileniwm Cymru
yn 5 oed. Cyfansoddwyd geiriau
pwrpasol gan y criw mewn gweithdy
arbennig gyda Ceri Elen ac yna
mwynhaodd y disgyblion y profiad o
weithio gyda’r cyfansoddwr John Hardy
a rhoi’r geiriau i gerddoriaeth. Bydd y
perfformiad o'r gwaith ar y llwyfan yng
nghyntedd Canolfan y Mileniwm ar
ddydd Sul 15 Tachwedd.
Ar frig y gynghrair
Mae record ddiguro tîm cyntaf rygbi'r
ysgol yn parhau. Yn dilyn buddugoliaeth
ysgubol yn erbyn y Bontfaen, llwyddwyd
i drechu Llanhari a Brynteg. Dyma
ddechrau gwych i’r tymor. Braf yw
cydnabod llwyddiant rhai chwaraewyr
gyda thîm y Gleision. Mae Tom Perry,
Richard Pilcher a Zac Deere yn rhan o
garfan gyntaf y Gleision o dan 16 a Joel
Beavis, Tiernan ac Einan Scott yng
ngharfan ddatblygol y Gleision. Mae
Cory Allen o flwyddyn 12 yn aelod o
garfan y Gleision o dan 18.

Ysgol y Wern
T Llew Jones
Fe gafodd yr ysgol gyfan ddiwrnod i’r
brenin ar Hydref y 9fed yn dathlu
“Diwrnod T. Llew Jones.” Fel rhan o’r
dathliadau fe wnaeth bawb wisgo lan fel
un o gymeriadau ei lyfrau a threuliwyd y
diwrnod yn cymryd rhan mewn
amrywiaeth o weithgareddau wedi eu
selio ar ei waith. Croesawyd cwmni
theatr yn y prynhawn i adrodd storïau
traddodiadol o wledydd tramor.
Marc Arian
Dathlwn wrth glywed bod Ysgol y Wern
wedi derbyn Marc Arian Celf y Sir sy’n
gam ymlaen o’r Marc Efydd mae’r ysgol
wedi derbyn eisoes. Fe fydd seremoni
wobrwyo yn Oriel Gelf Bute i dderbyn y
wobr. Fe fydd gwaith y plant yn cael ei
arddangos am yr wythnos yn yr oriel.
Côr
Dewiswyd Côr yr Ysgol i gymryd rhan
yng Ngwasanaeth Garolau’r BBC ym
mis Rhagfyr eleni. Cynhaliwyd yr
ymarfer cyntaf yn barod a bu pawb yn
mwynhau gwneud ymarferion lleisiol a
dechrau dysgu cadwyn o garolau. Mae
pawb yn edrych ymlaen yn fawr at
berfformio yn Neuadd Dewi Sant. Bydd
yn brofiad arbennig. Bydd corau o
ysgolion eraill dros Gymru yn cymryd
rhan ynghyd â Chorws y BBC ac aelodau
o gerddorfa’r BBC. Edrychwn ymlaen at
gael gwrando ar y gwasanaeth ar Ddydd
Nadolig ar ‘BBC Radio Wales’.

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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CYMRODORION
CAERDYDD
Agorwyd tymor newydd 20092010
Cymrodorion Caerdydd gyda noson
hwyliog tu hwnt yn festri Eglwys
Dewi Sant, pan arwisgwyd ein
Llywydd newydd, Brynmor Jones,
gan Lywydd y llynedd, Gwyn
Briwnant Jones.
Brodor
o
Lwyndafydd,
Ceredigion, yw ein Llywydd eleni, a fu
cyn
ymddeol
yn
gyfrifol
am
Astudiaethau Lleol Llyfrgellydd Dinas
Caerdydd, lle bu’n gymorth i gannoedd a
chwiliai am wybodaeth.
Cofiem am noson gofiadwy a roddodd
i ni rai blynyddoedd yn ôl, pan gawsom
nid yn unig gyfoeth o atgofion am
gymeriadau bro ond rhestr hir o
englynion digri – a’r cyfan ar ei gof.
Gwyddem ymlaen llaw felly fod noson
arbennig yn ein disgwyl. A hynny’n wir
a fu, a chwerthin ambell un yn ei
gynulleidfa’n ymylu at ddagrau!
Fel o’r blaen, roedd y cyfan ar ei gof,
gan gynnwys llu o linellau penillion ac
englynion. Yn wir, gallai fod wedi mynd
ymlaen tan ganol nos i’n diddanu!
Dyna’r ddawn ryfeddol sydd ganddo.
Yn y llun, mae ein cynlywydd, Gwyn
Briwnant Jones, yn trosglwyddo medal y
Cymrodorion i’r Llywydd newydd fel
arwydd o’i lywyddiaeth dros y flwyddyn.
Bydd ein cyfarfod nesaf yn y
Tabernacl, yr Aes, am 7.30 nos Wener 6
Tachwedd, pan fydd y Dr Huw Thomas,
cynbrifathro Ysgol Glantaf, yn siarad
ar y testun “Breuddwyd y Llyfrau
Gleision  Twf addysg Gymraeg”.

CAERDYDD
DROS Y
‘DOLIG
Mae’r dathliadau yn
dechrau ar 12 Tachwedd pan fyddwn yn
Goleuo’r Goleuadau Nadolig ac yn agor
Gŵyl y Gaeaf Caerdydd bmibaby yn
swyddogol (12 Tachwedd 2009 – 3
Ionawr 2010). Bydd y safle Nadoligaidd
yn cynnwys llawr sglefrio iâ awyr
agored, Bar Caffi Iâ ac Olwyn Fawr John
Lewis.
Bydd y dathliadau yn parhau ar
lannau’r dŵr ddydd Sadwrn 14
Tachwedd gyda miri ‘Ar Drywydd y
Nadolig’ Bae Caerdydd. Bydd reidiau'r
ffair, stondinau bwyd a chrefftau yn agor
o 12 canol dydd gydag adloniant i’r teulu
yn dechrau am 5pm. Bydd Siôn Corn yn

5

MERCHED Y
WAWR  CANGEN
CAERDYDD.

MERCHED Y
WAWR
BRO RADUR
Cawsom noson i`w chofio yn ogystal
â noson yn hel atgofion, wrth i ni
ddathlu sefydlu’r gangen yn 1989 
ugain mlynedd yn ôl! Clywsom dipyn
am hanes y cychwyn gan Eleri Jones,
yr ysgrifennydd presennol.
Llywydd cyntaf y gangen newydd
oedd Nia Wyn a hi oedd siaradwraig
wadd y dathliad  yn sicr, nid yw ei
hafiaith a`i hiwmor wedi pylu dros y
blynyddoedd a bu’n ein difyrru gydag
atgofion
o’i
phlentyndod
yn
Aberystwyth, ei dyddiau coleg a`i
gyrfa fel athrawes ac aelod o dîm
newyddion y BBC.
Erbyn hyn, mae cangen Bro Radur
wedi tyfu’n gangen gref. Mae
gwynebau newydd o bob rhan o
Gymru ym mhob cyfarfod a phawb
yn cael croeso cynnes. Rhaid diolch
hefyd i Brenda Jones, a fu’n brysur
yn
creu
Llyfr
Lloffion
o
weithgareddau’r
ugain
mlynedd
ddiwethaf, yn ogystal â lluniau a
oedd yn destun tipyn o drafod ac
ambell i wên.
Ym mis Tachwedd, bydd Megan
Morris yn dangos ei chasgliad o
wisgoedd ac ar Ragfyr yr 2ail, Ysgol
Plasmawr fydd yn ein diddanu.
Croeso i bawb !

goleuo’r goleuadau am 7pm ac yna ceir
arddangosfa tân gwyllt syfrdanol.
Ac wrth i 2009 ddirwyn i ben, bydd
Gŵyl y Gaeaf Caerdydd bmibaby yn
gefndir gwych i ddathliadau Calennig
traddodiadol y ddinas gan gynnwys Sioe
Dân Admiral i’r Teulu a Llwyfan
Cerddoriaeth Fyw Am Ddim a gefnogir
gan Queens Arcade. I gael yr holl
wybodaeth
ddiweddaraf
ewch
i
www.bmibabycardiffwinterwonderland.c
om

Hydref y 13 oedd dyddiad ein cyfarfod
cyntaf ar ôl ein sefydlu’n gangen ganol
mis Medi, a’n penderfyniad oedd mai fel
‘Cangen Caerdydd’ yr hoffem ni gael
ein hadnabod.
Nia Brown oedd ein siaradwraig, yn
cyflwyno ‘Nyddu’, a chan mai crefft
aelwyd oedd ‘does ryfedd fod y droell
wedi’n tynnu i mewn i awyrgylch
sgwrsio diddorol, rhai yn sydyn gofio am
y gair fyddai ‘mam’ neu ‘mamgu’ neu
‘nain‘ yn defnyddio wrth drin gwlân.
Un hen air ond mewn man hollol
newydd oedd “cainc” am yr edefyn sy’n
gyfystyr â ‘ply’ yn Saesneg. Fe
ddechreuodd y gair ar sgwrsio prysur! I
lawer ohonom yr alaw mewn Cerdd Dant
oedd cainc, ond wedi meddwl mae yna
ddwy elfen mewn Cerdd Dant – y
gerddoriaeth a’r geiriau yn cael eu nyddu
yn waith newydd, fel y mae dwy gainc o
edefyn yn creu edafedd.
Diolch Nia, a diolch i Gwen am
Lywyddu.
Yn Eglwys Fethodistaidd Cyncoed
Road y bydd ein cyfarfod nesaf ar
Dachwedd 10 am 7.30pm. Mae’r capel ar
gornel Westminster Road
a Heol
Cyncoed, ac y mae yna le parcio, OES
mae yna ‘paned hefyd.

Asiantaeth Athrawon
Rydym
yn
Asiantaeth
cydnabyddieidig sy’n darparu
athrawon dosbarth ar gyfer ysgolion
cynradd ac uwchradd Cymraeg a
Saesneg eu hiaith.
Rydym yn arbenigo mewn:
· Cyflenwi cyfnod Mamolaeth
· Cyflenwi cyfnod Salwch
· Cyflenwi cyfnod Cynllunio,
Paratoi ac Asesu
· Cyflenwi cyfnodau Cyrsiau
· Swyddi Parhaol
127 Bute Street,
Bae Caerdydd. CF10 5LE
t. 029 20 494560
e. info@bayresourcing.com

Y DINESYDD TACHWEDD 2009

6

Ysgol Pencae

www.mentercaerdydd.org

Gwers Gitâr gyda Heather Jones

029 2068 9888

Swyddfa Newydd
Menter Caerdydd
42 Lambourne Crescent
Parc Busnes Caerdydd, Llanisien
Caerdydd. CF14 5GG
029 2068 9888

Agoriad Swyddfa
Diolch i bawb a ddaeth i’r Agoriad
Swyddfa ddydd Mawrth 20fed Hydref.
Agorwyd y Swyddfa gan Owen John
Thomas a soniodd am yr angen i creu
cymunedau Cymraeg eu hiaith yn y
ddinas. Hefyd cafwyd cyfraniadau gan
Mair Sims, Swyddog Addysg yn y
Gymuned Cyngor Caerdydd a Sali Wyn
Islwyn o Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Roedd
y swyddfa dan ei sang. Cofiwch alw
heibio – 42, Lambourne Cres, Llanishen.
Hefyd yr un noson cafwyd Cyfarfod
Blynyddol i gloriannu llwyddiannau’r
flwyddyn ddiwethaf ac i baratoi ar gyfer
y dyfodol. Mae croeso i aelodau newydd
ymuno â phwyllgor Menter Caerdydd.
Diwrnod Hwyl
Diolch i Gyngor Caerdydd am nawdd i
gynnal Diwrnod Hwyl am ddim yn ystod
hanner tymor Hydref i ddisgyblion
blynyddoedd 4, 5 & 6.
Daeth nifer fawr ynghyd i wneud
amryw o weithgareddau gan gynnwys
Gweithdy
Sgiliau
Syrcas
gyda
NoFitState, Gweithdy Celf gyda
ReCreate,
gweithdy
Drama
yng
nghwmni
actorion
proffesiynol,
Gweithdy Drymio a sesiynau Chwaraeon
gan gynnwys Golff, Pêlfasged, Pêl
droed a Gymnasteg gyda’r Urdd.
Bydd dau ddiwrnod hwyl arall am
ddim yn ystod hanner tymor Chwefror
2010  am ragor o wybodaeth cysylltwch
ag AwelDavies@MenterCaerdydd.org
neu www.mentercaerdydd.org
Siaradwyr Gwadd Bore Coffi Dysgwyr
24ain Tachwedd – Beti George
9fed Ragfyr – Robin Gwyndaf
11.00am – 12.00pm Tafarn Y Mochyn
Du. Croeso cynnes i bawb
Cwis Tafarn y Mochyn Du
Fe fydd cwis nesaf y Fenter yn cael ei
gynnal Nos Sul, Tachwedd 29ain, Tafarn
Y Mochyn Du. 8pm. Croeso i bawb

Llwyddiant Gwersi Oedolion Menter
Caerdydd a Chyngor Caerdydd
Braf yw gallu adrodd nôl llwyddiant i
brosiect peilot a gychwynnodd ym mis
Medi rhwng Cyngor Caerdydd a’r
Fenter.
Cychwynnwyd 12 o wersi dydd a nos
drwy’r Gymraeg i oedolion
gan
gynnwys gwersi Yoga, Ffotograffiaeth,
Coginio, Dylunio Gwefan, Gitâr, Gwnïo,
Sbaeneg, Dawns, Cymraeg i Ddysgwyr,
Circuits a Thraddodiadau Lleol. Mae
dros 130 o oedolion wedi cofrestru ar y
cyrsiau wythnosol sydd yn cymryd lle
gyda’r dydd yn Eglwys Ararat, Eglwys
Newydd ac Ysgol Plasmawr yn y nos.
Bydd amserlen newydd o wersi yn
cychwyn fis Ionawr  am ragor o
wybodaeth ewch i wefan y Fenter 
www.MenterCaerdydd.org
Croesawu Leanne
Croeso mawr i Leanne Rochefort Shugar
sydd wedi ymuno â’r Fenter yn
ddiweddar fel Swyddog Gweithgareddau
dros dro. Fe fydd Leanne yn gyfrifol am
Glybiau wythnosol y Fenter a
Phenwythnos Teulu i Langrannog.

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….

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

Llangrannog
Aeth disgyblion Blwyddyn 6 i
Langrannog ym mis Medi gan fwynhau’r
profiad yn fawr. Mwynheuon nhw hefyd
eu hymweliadau i Ganolfan Technoleg
Amgen ym Machynlleth ac i Ddolau
Cothi hefyd. Dyma gyfle arbennig o dda
iddyn nhw ddod i adnabod eu ffrindiau
newydd yn Ysgol Plasmawr ym mis
Medi.
Gwasanaeth Cynhaeaf
Daeth Evan Morgan, cyfaill a
Llywodraethwr yr ysgol i annerch y plant
yn ein gwasanaeth cynhaeaf. Cyfrannodd
y plant at Tŷ Hafan eleni. Diolch i bawb
am eu haelioni.
Ustusiaid Heddwch
Daeth tri ustus heddwch i weithio gyda
disgyblion Blwyddyn 6 er mwyn rhoi’r
profiad iddynt o waith yr ustusiaid
heddwch yn y llys. Rhaid oedd gwrando,
trin a thrafod y ffeithiau cyn dod i
benderfyniad am achos llys penodol.
Dyma brofiad gwerth chweil i’r
disgyblion ddysgu am waith yr ustusiaid
heddwch.
Purfa olew yn nociau Caerdydd
Aeth disgyblion Blwyddyn 5 a 6 i burfa
olew Texaco yn nociau Caerdydd. Cafon
nhw’r cyfle i arbrofi gyda gwahanol
hylifau a chael y cyfle i gael eu tywys o
gwmpas yr orsaf. Daeth dau gyfaill o’r
orsaf i gyflwyno tystysgrif arbennig am
ymrwymiad yr ysgol i hyrwyddo
gwyddoniaeth yn y gymuned.
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YSGOL Y
BERLLAN DEG

CROESAIR
Rhif 97
gan Rhian Williams

1
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Llangrannog
Mae Blwyddyn 6 wedi bod yn lwcus
iawn o gael treulio wythnos gyfan cyn eu
gwyliau hanner tymor yng ngwersyll yr
Urdd Llangrannog.
Cyfarchion
Llongyfarchiadau mawr i Mrs Ffion
Roberts (oedd yn gweithio gyda ni tan fis
Gorffennaf) ar enedigaeth mab bach, sef
Tyrece James Roberts.

9

10

11

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

11

12
12

Ymweliadau
Rydym yn falch o groesawu Isaías
Grandis, Trefelin yr Ariannin atom am
fis i arsylwi yn yr ysgol.
Daeth dawnswyr Llydewig yma i gynnal
sesiwn dawnsio gyda Blwyddyn 6. Yn
ogystal, daeth y Frigâd Dân, y Rhath i roi
cyflwyniad i Flwyddyn 2 a 5 am
ddiogelwch yn y cartref. Hefyd, daeth
criw Planed Plant i’r ysgol i ffilmio
Blwyddyn 5.
Diwrnod T Llew Jones
Cawsom wledd i’r llygad ar ddiwrnod T
Llew Jones gyda’r holl blant a’r staff
wedi dod i’r ysgol fel sipsiwn a môr
ladron fel rhai o gymeriadau o nofelau T
Llew Jones. Cafwyd gwasanaeth
arbennig yn y neuadd i gofio T Llew
Jones gyda chynrychiolwyr o bob
dosbarth o’r Adran Iau yn cymryd rhan.
Dewiswyd enillydd lwcus o bob dosbarth
am y wisg orau ac am yr het môr leidr
orau! Cafodd blant y Cyfnod Sylfaen
barti T Llew Jones
a chael cyfle i
addurno cacenni.
Yn y prynhawn
trawsnewidiwyd
neuadd yr ysgol yn
sinema, a chafwyd
cyfle i wylio Panto
Twm Siôn Cati.
Yn ogystal at hyn,
dathlwyd Diwrnod
Barddoniaeth
Cenedlaethol trwy
ddysgu cerddi T
Llew Jones.

14

15

15
16

16

17

18

19

17
20

20

22

Llyfrgell Llanedeyrn
Derbyniodd nifer o blant dystysgrifau am
ddarllen cyfres o lyfrau yn ystod
gwyliau’r haf. Da iawn chi! Diolch i
Mair Newton am eu cyflwyno unwaith
eto.

13

Ar Draws
1. Un dawnus oedd Taliesin ond cafodd
goten gas (8)
5. Rho’r fflag ar dân (4)
7. A oes lle yn ei gerddi (5)
9. Gwynto’r gorilla gwyllt (6)
10. ‘Fel ewyn ton a dyr ar ____ ____
Fel cân y gwynt lle nad oes glust a
glyw.’ (Waldo) (7,4)
11. Tomos yn arddel terfysg y ffynhonell
(6)

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

21

23

14 ‘Cwsg ni ddaw i’m hamrant heno,
____ ddaw ynghynt.’ (J.MJ)(6)
16. Mae gyrfa Emyr go anwadal yng
nghartre’r iaith. (1,3,7)
20 ‘____ ____ , cofiaf hynny byth,
Bendithion gollais rif y gwlith (W.W)
(2,4)
21. ‘Agor gyndyn ddorau’r galon
A chwâl ____ pechod cas.’ (J.H) (5)
22. A ydi doli yn creu seiniau cyffelyb? (4)
23. Mamgu yn colli’i phen ac addef yn hurt
am y geirfa (8)
I Lawr
2. Gwamal yw dechrau adrodd neges
smala
ambell dro (5)
3 Creu theatr ar lan y môr (5)
4. Gwall dyn gwirion yw bod yn eiddil (7)
5. Deffro, enaid! Ynot mae modd i anadlu
(5)
6. Dechrau gallt y gofal yn troi yn ran o’r
ddrama (7)
8. Ffein a hindda ond ar yr ail yn gas (5)
12. Adyn nos yn ymlid mulod (7)
13. Y nesaf i amgylchynu Gethin ar y
codiad
(7)
15. ‘____ a gorffwys
Bellach wedi mynd yn un.’ (J.G.M.H.)
(5)
17. Yr wyf i wedi byrhau (4,1)
18. Enigma diddiwedd yn cuddio
gorchudd dwylo (5)
19. ‘Ganol ____ noethlwm,
Cwynai’r rhewynt oer.’ (cyf S.B.J) (5)
Atebion Croesair Rhif 96
Ar draws: 5 Gwgu. 7 Nuw o fewn i’r. 8
Agosof. 10 Dinas. 11 Maes. 12 Cicaion. 14
Safonol. 16 Caer. 17 Golud. 19 Astrus. 21
Magnificat. 22 Edna.
I Lawr. 1 Inca. 2 Bocsys. 3 Celficyn. 4
Cnwd. 5 Grwndi. 6 Gwasanaethu. 9 Groes
a gwyd. 13 Calfaria. 15 Fel yma. 16 Catrin.
18 Dagr. 20 Swta.
Enillydd croesair rhif 96
Dim ond dau ymgais a dderbyniwyd erbyn
y diwrnod cau ac ond un yn gywir, felly
danfonir y tocyn llyfr i Gwilym Edwards
Llanuwchllyn.
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Newyddion o’r Eglwysi

Capel y Crwys

Eglwys Dewi Sant

Ebeneser, Heol Siarl

Cafwyd dechrau da i dymor y Gorlan
gyda chyfarfod yng nghwmni'r Parch
Gareth Reynolds. Cawsom ein tywys
ganddo o’r gwahanol ddulliau a fu ar
ddathliad y sacrament o swper yr
Arglwydd dros y canrifoedd.

Bore Coffi Eglwys Dewi Sant oedd un
o’r cannoedd o’r boreaucoffi blynyddol
hynny a drefnir ledled gwledydd Prydain
ddiwedd Medi i godi arian tuag at
gynnal gwasanaethau hanfodol Nyrsys
Macmillan. Fe’i cynhaliwyd yn Y
Ficerdy ac er mawr ddifyrrwch i bawb
oedd yno, cyhoeddwyd y Bore yn agored
gan neb llai na Mrs. Bouquet (alias Mrs.
Annwen Coffey o Waelod y Garth), yn ei
dull dihafal ei hun! Ein diolch iddi hi ac i
bawb a fu ynghlwm â’r paratoadau.
Cyrhaeddodd elw’r ymdrech i ychydig
bunnoedd yn fyr o £500.

Ddechrau’r mis cawsom y pleser o
groesawu. Parch Ddr Geraint Tudur i’n
plith. Hen ffrind yn dychwelyd i hen
aelwyd. Cawsom gyflwyniad diddorol ar
beth ddylai eglwys fod. Diolch i Geraint
am ei herio a’n hannog wrth i ni fel
eglwys edrych i ddyfodol a sialensiau
newydd.
Ar nos Fawrth 13 Hydref cynhaliwyd
swper agoriadol y Gymdeithas. Cafwyd
cyflwyniadau am rai o’r teuluoedd sydd
yn dibynnu ar farchnata eu cynnyrch dan
label Masnach Deg, a dangoswyd ffilm
fer, ‘Fairtrade  the Movie’. Cafwyd cwis
hefyd a terfynwyd y noson gyda swper
blasus dau gwrs. Diolch i’r bobl ifanc am
eu parodrwydd i gynnal y noson.
Bu’r plant a rhai o’r ieuenctid yn cymryd
rhan yn ystod y gwasanaeth Sul
Diolchgarwch a chawsom ddiolch am y
cynnyrch sy’n dod o bob rhan o’r byd, a
hynny’n aml o wledydd tlawd. Cawsom
ddysgu can newydd, ‘Diolch Dad’,
wedi’i sgwennu gan ein gweinidog, Alun
Tudur. Aeth y casgliad rhydd o £200
tuag at helpu’r rhai hynny ddioddefodd
yn sgil y daeargryn diweddar yn ardal
Môr y Canoldir.
Ddydd Sul, 11 Hydref croesawyd y
Parch John Gwilym Jones i’n plith. Yn y
bore fe’n harweiniodd i Salm 121.
Awgrymodd mai sgwrs yw’r Salm
rhwng plentyn a hen ŵr  y plentyn yn
sôn am ei ofid am beryglon y daith a’r
hen ŵr yn ei sicrhau o ofal Duw drosto.
Gyda’r nos fe’n heriwyd i edrych o’r
newydd ar ddarnau o’r ysgrythur, i ni
agor ein llygaid a gweld o’r newydd yr
hyn sydd wedi’i gofnodi yn yr hanesion.

Tabernacl, Caerdydd
Llawenydd Jerwsalem
Bydd cynhyrchiad o Llawenydd Jerwsalem
yn y Tabernacl nos Fercher y 18ed o
Dachwedd am 7.30 pm. Dowch i gefnogi
pobl ifanc Eglwysi Caerdydd a’r Cymoedd.
Mae’n seiliedig ar waith Roger Jones a’r
cynhyrchydd yw Verina Matthews. Does dim
angen tocyn a bydd dim casgliad!
Cymdeithas Nos Fawrth
Dechreuodd rhaglen y gymdeithas gyda
Chyngerdd Côr Cantemus yn cyflwyno
rhaglen fendigedig, un a oedd yn hawdd
ymgolli yn ei cherddoriaeth. Diolch i Robert
Court a’i gerddorion am noson arbennig
Yna ar ddechrau’r mis cafwyd noson
ddiddorol iawn yng nghwmni Graham a Mary
Thomas, Diana Owen a Mair Owen yn

Pythefnos yn ddiweddarach daeth cyfle i
aelodau’r Gorlan ymweld â Thŷ
Tredegar. Taith lwyddiannus a drefnwyd
gan yr Athro J. Gwynfor Jones oedd hon.
Ar nos Lun Hydref 5ed cafodd y Grŵp
Merched ddechrau da i’w tymor hwy
gydag ymweliad diddorol gan Beti
Williams. Mae gwreiddiau Beti yn
ddwfn yn naear Sir Aberteifi ac ni ellir ei
gwahanu o ddaear Abaty Ystrad Fflur a’r
bröydd o gwmpas. Cyfeiriodd at y
ffermdy y magwyd hi arni a’r cerrig a
ddaeth o’r hen Abaty i wneud hynny.
Aeth llawer o dir gwreiddiol y mynaich
yn eiddo i’r Goron gyda diflaniad y drefn
fynachaidd. Erys o hyd rhai o’r hen
enwau sydd yn ein hatgoffa o’r cyfnod
hwnnw, ffermdai fel Y ‘Nachlog ,Yr Hen
‘Nachlog.
Cynhaliwyd ein gwasanaeth diolch
garwch blynyddol eleni ar fore Sul
Hydref 18 fed .Roedd thema ein cyfarfod
eleni ychydig yn wahanol i’r arfer gan i
ni bwysleisio a diolch am ein synhwyrau,
gan gofio ar yr un pryd am y rhai na
chawsant eu bendithio â’r galluoedd hyn.
Daeth cyfle hefyd i gofio am bawb
drwy’r byd nad ydynt yn cael unrhyw
gymorth meddygol na chymdeithasol.
Cyfeiriodd ein siaradwr gwadd Wil
Morris Jones at wlad Bangladesh ac fe’n
hanogodd i gyfrannu yn deilwng at
elusen BanglaCymru.

rhannu atgofion o fywyd yn Llundain; noson
yng nghwmni Margaret Evans oedd ar y 13eg
o’r mis a bu’n sôn am ddyfodol Coleg y
Bedyddwyr Caerdydd. Yr wythnos ganlynol
fe groesawyd Delun Callow a’i gwesteion i
sôn am ‘Drysorau’r Atig’.

Eleni rydym yn gweithredu fel plwyf
hyfforddi i ddau o fyfyrwyr ifainc o
Goleg Mihangel Sant, Llandaf: croesawn
Victoria Jones a Harri Williams atom
wrth i’r ddau ohonynt gynorthwyo yn y
gwasanaethau a bod yn rhan o
weithgareddau eraill yr eglwys.
Cynhaliwyd ein gwasanaethau o
ddiolchgarwch am y cynhaeaf ddydd Sul,
4 Hydref. Ar ddiwedd gwasanaeth y
bore, priodol hefyd oedd datgan diolch
didwyll yr eglwys i Mairlis Davies ac
Erith Davies sy’n ymddeol ar ôl
blynyddoedd
o
wasanaeth
a
theyrngarwch i’r Ysgol Sul. Dangosodd
y plant eu diolch hwythau
drwy
gyflwyno tusw o flodau i’r ddwy
ohonynt.
Ein llongyfarchion calonnog i Falmai a
Brian Griffiths ar ddod yn Famgu a
Dadcu am y tro cyntaf; ganwyd Mabli
Medi Gruffudd Pritchard i Siriol a
Mostyn ar 25 Medi. Dymunwn, fel
eglwys, pob bendith ar y teulu bach.

15ed gyda sgwrs ar Briodas yn Siapan. ‘Pawb
a’i Stori’ oedd thema’r trydydd cyfarfod a
Gwasanaeth Diolchgarwch gyda’n cyfeillion
o Eglwys Ebeneser oedd yn cloi
gweithgareddau’r mis.

Priodas Ddiemwnt
Llongyfarchwn Gwynne a Gwenda Williams
ar ddathlu eu priodas ddiemwnt ddechrau mis
Hydref. Bu’r ddau yn gymaint rhan o’r
Tabernacl ar hyd y blynyddoedd ac yn
awyddus i gyfrannu at fywyd yr eglwys hyd
at orau eu gallu.

Cinio Dewch a Rhannwch
Yn dilyn yr oedfa Nôl i’r Eglwys, cynhaliwyd
pryd bwyd Dewch a Rhannwch yn y festri ac
roedd yr ymgyrch eleni mor llwyddiannus â’r
un a gafwyd llynedd. Mae Catrin Lloyd a
Nicola Baker yn gydlynwyr effeithiol i’r
gwaith a diolchwn iddynt hwy ac i bawb a
ddaeth â seigiau blasus at y bwrdd.

Cymdeithas y Chwiorydd
Mae’r Gymdeithas wedi ailddechrau gyda
rhaglen lawn fis Medi. Wedi’r Cwrdd
Diolchgarwch arferol ar yr 8ed, Mrs Mary
Davies a dddiddannodd y Chwiorydd ar y

Bore Coffi
Diolch i Calan a Malcolm McGreevy am eu
croeso fis Medi yn LlanbedryFro. Cawsom
yr un croeso cynnes yng nghartre Huw a Sian
Thomas ar fore Hydref y 14eg.
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Salem Treganna
Ar y deunawfed o Hydref cynhaliwyd
ein gwasanaeth diolchgarwch dan ofal yr
Ysgol Sul. Diolch i'r plant a'r bobl ifanc
am wneud eu rhan mor gaboledig, ac i
athrawon yr ysgol Sul am yr holl waith
paratoi. Cawsom baned i ddilyn a
stondin yn gwerthu bwyd Masnach Deg.
Llongyfarchiadau i Indeg a Gwydion ar
achlysur eu bedydd yn Salem ddiwedd
Medi, plant Bethan a Dan Webb.
Dymuniadau gorau i chi fel teulu.
Fel rhan o weithgareddau Clwb i Diwc,
sy'n codi arian at weithgareddau
Cymraeg lleol, cafodd Salem gyfle i godi
arian at yr estyniad wrth i blant o dan 10
ddod i ddawnsio a joio disgo, dan ofal
Aled Wyn. Roedd yn llwyddiannus tu
hwnt.
Trefnwyd ymweliad a'r Sherman
ddechrau Hydref i weld y theatr
genedlaethol yn perfformio drama
newydd Meic Povey, Tyner yw'r Lleuad
Heno.
Nos Fercher yr 21ain o Hydref, daeth
Dafydd James i adrodd ei hanes wrth
deithio o Gymru i Azerbaijan mewn hen
gar. Tipyn o brofiad, a diolch am ei
gyfraniad diddorol.
Daeth y Dosbarth Beiblaidd, y Clwb
Llyfrau a'r Clwb Brecwast at ei gilydd
yn ystod y mis. Croeso i chi ymuno a ni.
Llongyfarchiadau i Caryl Ebeneser a'i
thîm cynhyrchu, ar lwyddiant rhaglen
Manon ac Ashok a'r teulu. Darlledwyd y
rhaglen 'O Gapel Salem i'r Deml Aur'
yn ystod y mis ar S4C ac roedd yn
fendigedig

ARDDANGOSFA
Bydd arddangosfa o ddarluniau
diweddaraf Aneurin Jones yn agor yn
Oriel Washington, Penarth ar y 1af o
Dachwedd ac yn parhau am dair
wythnos.
Mae gwaith Aneurin yn disgrifio'r
traddodiad amaethyddol, yn enwedig
ffermwriaeth Dyfed, ac yn portreadu
ffordd o fyw sydd yn mynd yn ôl am
filoedd o flynyddoedd efallai. Mae
bywyd ffermwr yn medru bod yn unig ac
yn ddiramant, ac mae Aneurin yn dal yr
ochr yma i fywyd y wlad, ond ar adegau

Minny Street

Dymunwn yn dda i Lisa Greaney a
Sacha Kenny ar eu priodas ym Minny
Street ddiwedd Medi.
Croeso cynnes iawn i Jac, mab i Carys a
Simon Morgan, a brawd i Catrin,
Ganwyd Jac ar Hydref 18fed  ŵyr arall i
Mererid a Len Williams. Pob dymuniad
da i’r teulu.
Mae PIMS, sef clwb Pobl Ifanc Minny
Street, wedi ailgydio yn ei waith ac yn
sicrhau gweithgarwch trin a thrafod
ysgrythurol, gydag ambell noson
gymdeithasol. Eisoes cafwyd hwyl yn
eirfyrddio gyda’r Gweinidog yn dangos
ei dalentau cudd ar yr allt sgïo.
Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod yn
rheolaidd bob yn ail nos Fawrth. Gwaith
J.M. Staniforth, cartwnydd y Western
Mail dros ganrif yn ôl, oedd canolbwynt
darlith agoriadol Hywel Teifi Edwards, a
dau o’n haelodau fu’n sôn am eu milltir
sgwâr bythefnos yn ddiweddarach wrth i
Joye Parry a Jestyn Harries ein tywys i
Gwm Gwendraeth a ChwmTawe yn eu
tro.
Croesawyd
cyfeillion
o
eglwysi
Caerdydd i noson flynyddol Cymdeithas
y Beibl i Minny Street. Cyflwynwyd
anerchiad arbennig iawn o bwysigrwydd
darllen Y Beibl yn rheolaidd gan ein
gweinidog, Owain Llyr, mewn oedfa
arweiniol. Yr addoli a’r cymdeithasu yn
tynnu sylw at, a chefnogi gwaith,
Cymdeithas y Beibl yn “dwyn y Beibl i
glyw y bobl”.
Eleni,
byddwn
fel
eglwys
yn
canolbwyntio ein hymdrech elusennol
eleni ar gefnogi Touch Trust  elusen
arloesol sydd yn defnyddio technegau
deinamig, creadigol o dylino, symud a
dawns er mwyn gwella bywyd y rhai
sydd ag anghenion dysgu a chorfforol
dwys.

eraill mae amaethwyr yn dod at ei gilydd
ac mae'r frawdoliaeth hon yn rhywbeth y
mae Aneurin yn dathlu hefyd.
Rhan o draddodiad gwreiddiol Cymru
yw'r byd hwn ac y mae Aneurin wedi
bod yn myfyrio arno gydol ei oes.
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MEDAL GOFFA SYR
THOMAS PARRY
WILLIAMS ER CLOD
Gwahoddir enwebiadau ar gyfer Medal
Goffa Syr Thomas ParryWilliams
2010. Rhoddir y Fedal yn flynyddol i
anrhydeddu gwasanaeth gwirfoddol a
nodedig, a gyflawnwyd dros nifer
helaeth o flynyddoedd ymhlith pobl ifanc
mewn ardal neu gymdogaeth.
Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un
yr hoffech eu henwebu ar gyfer Medal
Syr T.H. ParryWilliams yn 2010,
cysylltwch ag Elfed Roberts, Prif
Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol
ar 029 2076 3777 neu drwy ebostio
gwyb@eisteddfod.org.uk .Gallwch hefyd
ofyn am ffurflen enwebu drwy
ysgrifennu at y Prif Weithredwr, 40 Parc
Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd
CF14
5DU.
Y dyddiad cau yw 31 Ionawr 2010, a
chyflwynir y Fedal mewn seremoni
arbennig ar lwyfan Pafiliwn Eisteddfod
Genedlaethol
Blaenau
Gwent
a
Blaenau’r
Cymoedd
ym
mis
Awst. Gweinyddir y gronfa gan
Ymddiriedolaeth Syr Thomas Parry
Williams.

Cydymdeimlo
… â theulu'r diweddar Walford Jenkins o
Riwbeina a fu farw’n 87 oed ar Hydref.
… â theulu'r diweddar Anita Mair
Thomas a fu farw wedi cystudd hir yn 85
oed ar 9 Hydref.
… â theulu'r diweddar Viv Bines,
Penylan, a fu farw’n dawel yn Ysbyty
Prifysgol Cymru ar 1 Hydref.
… â chyfeillion Gaenor Roberts yr
Eglwys Newydd, a fu farw yn hosbis
Holme Tower Penarth ar 17 Medi.
… â theulu'r diweddar May Davies, Parc
y Rhath, a fu farw’n dawel yn ei chartref
ar 19 Medi.
… â theulu’r newyddiadurwr a’r
darlledwr Patrick Hannan. Fe’i
haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg y
Bontfaen a Phrifysgol Aberystwyth, ac fe
wnaed yn Gymrawd Anrhydeddus
Prifysgolion Caerdydd ac Aberystwyth.
Roedd yn briod â Menna Richards,
Cyfarwyddwr y BBC yng Nghymru.
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Ysgol
Coed y Gof

Mwynhaodd Flwyddyn 6 wythnos lawn a blinedig iawn yn Llangrannog
ym mis Medi. Cafodd pawb llawer o hwyl yn y gwersyll, ar y
gweithgareddau ac wrth gerdded i’r pentref. Gweithiodd pawb yn galed
wrth astudio pentref Llangrannog a’i chymharu â Chaerdydd, ond ar y
traeth oedd yr amser gorau yn bwyta sglodion ac yn chwarae yn y tywod!
Mae blwyddyn 5 wedi bod yn lwcus iawn y tymor yma ac wedi cael y
cyfle i gydweithio gyda Choleg Cerdd a Drama Cymru a Phrifysgol
Keele mewn prosiect gwrando. Yn ystod y sesiynau maent wedi
gwrando a chwarae ystod o offerynnau gan drafod y gwahanol seiniau
a’r teimladau maent yn ysgogi. Mae’r plant wedi mwynhau yn fawr ac
wedi cael eu canmol am eu brwdfrydedd. Rydw i yn siŵr fod y
disgyblion yn edrych ymlaen i orffen y sesiynau ar ôl gwyliau’r hanner
tymor.
Aeth plant blynyddoedd 3 a 4 i ymweld â’r pentref Celtaidd yn Sain
Ffagan ar ddechrau’r tymor, cafwyd diwrnod penigamp lle bu cyfle i’r
disgyblion malu grawn yn union fel y Celtiaid ei hun!!
Cafodd blynyddoedd 5 a 6 ddiwrnod i’w gofio ar ein trip i’r Pwll Mawr
yn ddiweddar. Dysgwyd llawer am amodau glowyr dros y cyfnodau yn
enwedig amodau gwaith y plant. Gofynnwyd llawer i gwestiwn diddorol
gyda’r atebion hyd yn oed mwy diddorol.
Helo eto o’r bechgyn pêldroed! Blwyddyn ysgol newydd, a thîm pêl
droed newydd ei wedd. Gyda bechgyn blwyddyn 6 llynedd wedi symud
yn eu blaenau, mae grŵp newydd o chwaraewyr yn barod i gynrychioli’r
ysgol, a’r bechgyn profiadol yn barod i ddangos esiampl i’r aelodau
newydd. Ar ddydd Gwener,16eg o Hydref, chwaraeodd tîm CoedyGôf
eu gêm gyntaf o’r tymor newydd yn erbyn ysgol Pencae.

Prosiect
Gwastraff
Mae
Prosiect
Gwyrdd,
sy’n
bartneriaeth a anelwyd at ddarparu
atebion ymarferol i gael gwared ar
wastraff, wedi mynd heibio carreg
filltir bwysig. Mae Caerdydd a
phedwar cyngor arall yn y bartneriaeth wedi cytuno i wahodd mynegiant
diddordeb oddi wrth gwmnïau addas er mwyn darparu’r dechnoleg.
Mae Prosiect Gwyrdd yn dod â Chaerdydd a Chaerffili, Sir Fynwy,
Casnewydd a Bro Morgannwg at ei gilydd i gyflenwi ateb hir dymor i
waredu gwastraff ar ôl gwneud y mwyaf o ailgylchu a chompostio.
Bydd cynigion gan gwmnïau preifat yn cael eu hasesu er mwyn
adeiladu’r adnoddau a fydd yn cymryd lle tirlenwi nad yw’n opsiwn
bellach yn amgylcheddol nac yn ariannol.
Ymhlith yr opsiynau mae prosesau sortio pellach, sychu a charpio
gwastraff i wneud tanwydd, stemio gwastraff ar dymheredd uchel i
adennill mwy o ddeunyddiau.
Bydd pob ateb a gynigir yn cael ei farnu yn ôl ei effaith ar yr
amgylchedd, cynaliadwyedd, cost a gwerth am arian. I gael rhagor o
wybodaeth ewch i www.prosiectgwyrdd.co.uk

Cyfeirlyfr o
Gaeau Chwarae Cymru
Mae Y Lolfa wedi cyhoeddi cyfeirlyfr sy’n cynnwys
manylion pob cae pêldroed a rygbi yng Nghymru.
Mae The Football and Rugby Playing Fields of Wales
gan Richard E Huws yn cynnwys gwybodaeth am
gaeau chwarae mewn dros 600 o drefi a phentrefi yng
Nghymru.
Ceir hanes enwi nifer o gaeau pêldroed a rygbi, o
Banc y Darren yng Ngogledd Ceredigion i stadiwm
newydd clwb pêldroed Caerdydd yn y gyfrol swmpus
hon. Mae hefyd gwybodaeth fanwl am leoliadau’r
caeau, hanes eu henwi, hanes y clybiau, torfeydd,
digwyddiadau o bwys, gemau enwog a rhai
lluniau. Pris The Football and Rugby Playing Fields
of Wales , a gyhoeddir gan wasg Y Lolfa yw £8.95.

Cwrw am Ddim
Americanwr yw Chris Cope sydd wedi dysgu Cymraeg yn
rhugl ac wedi derbyn gradd yn y Gymraeg o Brifysgol
Caerdydd. Ar hap ar y we y daeth ar draws yr iaith ac fe'i
cyfareddwyd ganddi i'r fath raddau fel y bo nawr wedi priodi
ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae'r llyfr 'Cwrw am ddim' yn
adrodd stori ei fywyd a'r effaith a gafodd y Gymraeg arno

a newid ei fywyd yn gyfan gwbl. Hanes arbennig o
ddiddorol. Gwasg Gomer £8.99.
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Calendr y Dinesydd
Sul, 1 Tachwedd – Sul, 8 Tachwedd
‘Breuddwydion Celtaidd a Hunllefau Seisnig’.
Arddangosfa o beintiadau gan Rhys Daniel ac
ysgrifennu creadigol gan Janet Daniel yng
Nghanolfan Celfyddydau yr Eglwys
Norwyaidd, Bae Caerdydd, bob dydd rhwng
10.00am a 4.00pm.
Llun, 2 Tachwedd – Llun, 23 Tachwedd
Arddangosfa o ddarluniau diweddaraf Aneurin
Jones yn Oriel Washington, Penarth.
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.
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 festri’r 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. Rhagor
o wybodaeth, cysylltwch â Haf ar 07989
983760.
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 (02920753625) neu Catherine
Jobbins (02920623275).
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.
Iau, 12 Tachwedd
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. ‘Cenhadu
ymhlith Mwslemiaid.’ Siaradwr: Hefin Jones
(Llanelli). Yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant
Andreas, am 7.30pm.
Sadwrn, 14 Tachwedd
Cyngerdd gan Gôr Philharmonig Caerdydd yn
Neuadd Gerdd Prifysgol Caerdydd, Corbett
Road, am 7.30pm. Bydd y côr yn perfformio
caneuon o’r sioeau, gan gynnwys rhai o ‘Les
Misérables’, ‘Phantom of the Opera’ ac
‘Aspects of Love’. Tocynnau: £8.
Llun, 16 Tachwedd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson yng
nghwmni Robin Jones (Radur) yng nghapel
Bethany am 7.30pm.

Llun, 16 Tachwedd
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Newid Hinsawdd: Ymchwil o’r Ynys Las.’
Sgwrs gan Siwan Davies (Prifysgol Abertawe).
Yn Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am 7.30pm. Croeso i
bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Llun, 16 Tachwedd
Cwmni Mega yn perfformio’r pantomeim ‘Barti
Ddu’ am 1.00pm ac am 7.00pm yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru. Tocynnau:
08700402000.
Mercher, 18 Tachwedd
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. Sgwrs gan
Alun Thomas o adran Comisiynydd Pobl Hŷn
Cymru am 2.00pm yn festri Capel Minny
Street.
Mercher, 18 Tachwedd
Llawenydd Jerwsalem gyda phobl ifanc
Eglwysi Caerdydd a’r Cymoedd yn y Tabernacl
Caerdydd am 7.30pm  mynediad am ddim.
Gwener, 20 Tachwedd
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Y Prifardd Ceri
Wyn Jones yn trafod Cerddi’r Goron 2009, yn
Ystafell 0.31, Adeilad y Dyniaethau, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, am
7.00pm. Cydnabyddir nawdd yr Academi.
Gwener, 20 Tachwedd
Clwb y Diwc: Cwis dan ofal Keith Bach yn y
‘Duke of Clarence’, Clive Road, Treganna am
8.00pm. Tocynnau: £2.
Sadwrn, 21 Tachwedd
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Rhymney St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Sgwrs gan Lis Williams
ar y testun ‘1859 a … na, nid Darwin!’ am
11.00am. Croeso cynnes i bobl nad ydynt yn
aelodau o’r Eglwys.
Sadwrn, 21 Tachwedd
Cynhelir Nawfed Gynhadledd Flynyddol
Canolfan Uwchefrydiadau Cymry America
ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd 2009, rhwng
10.15am a 4.00 pm. Thema’r gynhadledd: ‘Y
Cymry a Rhyfeloedd America’. Siaradwyr: Ifor
ap Glyn, Walter Brooks, Martin Huws, E. Wyn
James, Bill Jones, Ffion Mair Jones, Geraldine
Lublin. Lleoliad: Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd. Manylion pellach: Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd (02920874843; ebost:
cymraeg@caerdydd.ac. uk ; gwefa n:
www.caerdydd.ac.uk/cymraeg/).
Gwener, 27 Tachwedd
Cylch Cadwgan: Yr Athro Prys Morgan yn
siarad ar y testun ‘Enwau Teulu’r Cymry’ yn
Neuadd yr Eglwys, Creigiau am 8.00pm.
Sul, 29 Tachwedd
Sul yr Adfent: Gwasanaeth o ddarlleniadau, a
charolau’r Adfent a datganiadau gan y côr yn
Eglwys Dewi Sant am 6.00pm.
Mercher, 2 Rhagfyr
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. ‘Fy Milltir
Sgwâr’ – sgwrs gan Mr Mansel Jones,
Rhiwbina, am 2.00pm yn festri Capel Minny
Street.
Mercher, 2 Rhagfyr
Merched y Wawr Radur: Dathliad y Nadolig
yng nghwmni disgyblion Ysgol Plasmawr am
7.30pm yng Nghapel y Methodistiaid, Windsor
Road, Radur.
Gwener, 4 Rhagfyr
Cymrodorion Caerdydd. ‘Dathlwn Glod ein
Cerddorion.’ Noson yng ngofal Geraint Lewis i
gofio Mansel Thomas ac Arwel Hughes,
Handel a Haydn, Purcell a Mendelssohn. Yn
festri Capel y Crwys, Heol Richmond, am
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Sul yr Urdd
15 Tachwedd 2009 yw Diwrnod Sul yr Urdd
eleni. ‘Newid Hinsawdd’ yw thema Sul yr
Urdd eleni, ac fe luniwyd y gwasanaeth gan y
Parchedig Huw George. Am y tro cyntaf
erioed mae’r Gwasanaeth Cynradd wedi’i
lunio ar ffurf penillion bachog.
Cynhaliwyd Sul yr Urdd am y tro cyntaf yn
Abertawe nôl ym 1931. Erbyn 1934 yr oedd
wedi datblygu i fod yn wasanaeth mawr
blynyddol, cenedlaethol ac mae wedi tyfu o
nerth i nerth fyth oddi ar hynny.
Bwriad y gwasanaethau oedd dod a
ieuenctid Cymru ynghyd i addoli mewn
ysbryd gwladgarol a Christnogol.
Bydd Newid Hinsawdd yn parhau fel thema
Neges Heddwch ac Ewyllys Da ar gyfer 2010
wrth i rai o bobl ifanc Ceredigion gyflwyno
Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd.

CÔR
“MEIBION Y MACHLUD”
Y Bontfaen
YN EISIAU
ARWEINYDD/ES
Sefydlwyd y côr yn 1998. Mae'r côr yn
ymarfer bob Nos Lun, 8  9.30 o'r gloch,
yn Neuadd y Pentref, Ystradowen, rhwng
Pontyclun a'r Bontfaen.
Mae oddeutu 20 llais yn y côr ac yn canu
pob math o gerddoriaeth, yn enwedig,
caneuon Cymreig a hefyd cytganau sydd
wedi eu cyfansoddi ar gyfer y côr.
Am fanylion pellach,
Keith Brown 01446 773306 neu
Meic Edwards 01446 773685
7.30pm.
Llun, 7 Rhagfyr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng Ngwesty
Churchills am 7.30 pm. Siaradwraig: Catrin
Llwyd. Manylion pellach: Tony Couch (029
20753625 neu ajcouch@yahoo.co.uk).
Llun, 7 Rhagfyr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Ffliw’r Moch a Phroblemau Eraill.’ Sgwrs gan
Meirion Evans (Canolfan Wyliadwriaeth
Clefydau Heintus). Yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mercher, 9 Rhagfyr
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Dathlu’r Nadolig, yn
Nhŷ’r Cymry, 11 Heol Gordon, am 7.30pm.
Gwener, 11 Rhagfyr
Clwb y Diwc: Parti Dolig yn y ‘Duke of
Clarence’, Clive Road, Treganna am 8.00pm.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr E.
Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 02920628754;
ebost: JamesEW@caerdydd.ac.uk).
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Ysgol Gyfun
Glantaf
Ymweliad Llefarydd Tŷ’r
Cyffredin
Mae
Ysgol Glantaf yn
gyfarwydd
â
derbyn
ymwelwyr pwysig. Oni bu
Rhodri Morgan a hyd yn oed
Gethin a Camila ar ymweld
â’r ysgol yn y gorffennol?
Ond fe achosodd
ymweliad John
Bercow yn sicr gyffro mawr, yn enwedig
ymysg y disgyblion sydd yn cymeryd
diddordeb yng ngwleidyddiaeth.
Roedd e’n amlwg bod Mr Bercow yn
areithiwr gwefreiddiol, gan siarad â ni
heb nodiadau. Roedd e’n barod iawn i
ateb ein cwestiynau, er nad oedd e’n
gallu ateb ambell i gwestiwn gan fod ei
swydd yn ei wahardd rhag mynegi barn
am faterion gwleidyddol. Ond wrth
siarad a holi’r Llefarydd fe wnaeth pawb
yn yr ystafell ddysgu llawer am sut
mae’r Senedd yn San Steffan yn
gweithio. Teimlwn fod John Bercow yn
gweld bod yn llysgennad dros y swydd
a’r Tŷ Cyffredin yn rhan bwysig o’i
waith.
Roedd ymweliad Mr Bercow yn
bwysig iawn, yn enwedig ar ôl helyntion
eleni ynglŷn â chostau gwleidyddion a
dyma ymweliad cyntaf y Llefarydd ag
unrhyw ysgol yng Nghymru. Ar y
foment, nid oes llawer o hyder gan bobl,
yn
enwedig
pobl
ifanc,
yng
ngwleidyddiaeth
na
gwleidyddion
ychwaith. Roedd e’n wych cael clywed
oddi wrth wleidydd oedd mewn sefyllfa i
newid y drefn yn siarad am sut roedd e’n
gobeithio gweld y drefn yn cael ei newid
Fe wnes i fwynhau’r ymweliad yn fawr
iawn, ac roeddwn i’n digon lwcus i gael
siarad gyda fe ar ôl y sesiwn. Yn sicr,
byddai mwy o ymweliadau gan
wleidyddion fel John Bercow i Ysgol
Glantaf ac ysgolion eraill yn g wneud
gwahaniaeth enfawr i adennill ffydd pobl
ifanc yng ngwleidyddiaeth.
Gareth Robinson Bl.13
Dirprwy Brif Fachgen.
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Ysgol Gyfun
Plasmawr

Ysgol Pwll Coch
Anrheg anhygoel
Cawsom ddechrau gwych i’r tymor wrth
i’r ysgol dderbyn anrheg anhygoel o fws
mini newydd sbon gan gwmni ‘School
Assist’. Mae’r bws mini yn gallu cludo
17 o blant ac mae’n siŵr o gael ei
ddefnyddio yn rheolaidd er lles ein plant.
Byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer cludo
plant ar ymweliadau addysgol, i wneud
gwaith yn yr awyr agored fel mae’r
cwricwlwm newydd yn pwysleisio, ar
gyfer ein holl dimau chwaraeon ac ar
gyfer gweithgareddau amrywiol yn y
gymuned. Am anrheg ardderchog!!
Diolch o galon ‘School Assist’!
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i Miss Griffiths
ar enedigaeth mab Jac Tomos yn ystod
gwyliau’r haf. Hefyd i Mrs Beca James
ar enedigaeth Bedwyr. Deg babi mewn 3
mlynedd a 2 ar y ffordd. Mae rhywbeth
yn y dŵr yn yr ystafell athrawon mae’n
rhaid!!
Cardie ‘dolig
Bu pob plentyn yn yr ysgol yn gwneud
cardiau Nadolig. Gwerthwyd cannoedd o
becynnau gyda £350 o’r elw yn mynd i’r
ysgol. Diolch am eu prynu a diolch yn
fawr i Miss Susan Evans am drefnu’r
gweithgaredd.

Gwersi Ffrangeg
Pob blwyddyn mae blwyddyn 6 yn cael
gwersi Ffrangeg gan Madame Anderson
o Ysgol Plasmawr. Mae’r disgyblion
wedi mwynhau'r gwersi cychwynnol ac
yn edrych ymlaen at allu siarad 3 iaith
erbyn diwedd y flwyddyn!! Merci
beaucoup Madame Anderson
Cynhadledd Ymwybyddiaeth Egni
Aeth Miss Evans a phedwar disgybl ym
mlwyddyn 5 sef, Elle Harty, Owen
Holloway, Georgia Redmore a Tomos

Taith Arian Dug Caeredin Plasmawr
Llongyfarchiadau mawr i 21 o
ddisgyblion o Ysgol Plasmawr a wnaeth
gwblhau'r wobr arian Dug Caeredin.
Mae'r disgyblion wedi bod prysur
weithio tuag at y wobr drwy ddysgu
sgiliau newydd megis cwrs cymorth
cyntaf a hyfforddi timoedd chwaraeon yr
ysgol ar Urdd. Cerddodd y disgyblion
am dridiau yn y Bannau o
Llangors i'r Fenni. Uchafbwynt y daith
oedd cyfarfod a Kate Humble wrth
i'r daith ddod i’w derfyn yn y Fenni. Er y
tywydd garw pleser oedd gweld
ymroddiad ac agwedd ardderchog drwy
gydol y daith.
Cystadleuaeth Dadlau
Cynhaliwyd rownd Caerdydd o’r ‘World
Schools debating championship’ yn
ystod mis Hydref, ac yno y bu tîm
Plasmawr yn cystadlu. Yn y tîm eleni
oedd Geraint Herbert a Non Humphreys,
gyda Llyr Owain a Gareth Rosser yn
cynorthwyo gyda’r paratoi. Enillodd
Plasmawr y rownd gyntaf yn erbyn 7
ysgol arall gan gynnwys Howell’s,
Radyr, a Bishop of Llandaff, gan ddadlau
‘This house would ban pupils from
wearing any religious dress or symbols
in schools’. Yn yr ail rownd cynhaliwyd
dadl frwd ar y testun, ‘This house belives
football players are payed too much’, yn
anffodus ni chafwyd llwyddiant yn y
rownd hon, ond enillodd Geraint a Non
wobrau am ‘Oustanding Individual
Debator’; gyda’r wobr hwn bydd cyfle
iddynt gael eu dewis i fod yn rhan o dîm
Cymru.
Braf
dathlu
llwyddiant
cyn
ddisgyblion.
Llongyfarchiadau i Rhidian Marc am
ennill rhan yng nghorws Les Miserables.
Bydd yn perfformio ar lwyfan Canolfan
y Mileniwm ym mis Rhagfyr, felly
prynwch docyn yn gloi!

Wilshaw i Gynhadledd Ymwybyddiaeth
Egni yn ddiweddar. Yno gwnaethant
gwrdd â gwyddonwyr sy’n gweithio yn
Antarctica a nifer o bobl bwysig o
asiantaethau amgylcheddol gwahanol
megis Dŵr Cymru, RSPB a’r Ymgyrch
Sothach Sbwriel. Diwrnod diddorol tu
hwnt.

