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Gwerthu Capel

Mae Ebeneser, Capel yr Annibynwyr,
wedi ei werthu i ddatblygwyr.
Penderfynodd yr aelodau werthu'r capel,
sydd yn Charles Street ger Marks and
Spencer yng nghanol y ddinas, a
chynhelir yr oedfa olaf yno ym mis
Gorffennaf. Dywedodd y Gweinidog, y
Parch Alun Tudur, "Roedd yr adeilad yn
arfer bod yn achos annibynnol Saesneg
ond fe brynwyd ein hen gapel ni lle mae
Canolfan Dewi Sant a symudodd y

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

Brand yn bwrw’r marc

Mae gwaith dylunio Elfen ar gyfer
meithrinfa Silwli wedi cael ei
ddethol ar gyfer llyfr rhyngwladol
"Growing Graphics for kids" gan y
cyhoeddwr Index Books.
gynulleidfa i'r capel presennol yn 1980.”
Byddai angen gwario dros £200,000 i
drwsio to'r capel sydd yn adeilad
cofrestredig ac mae cyrraedd y capel a
chael lle parcio yn anodd. Bwriad yr
aelodau yw chwilio am safle addas ac
adeiladu
canolfan
gymdeithasol
amlbwrpas.

Yn y llun gwelir Guto Evans un o
gyfarwyddwyr Elfen yn cyflwyno'r llyfr i
Nia Bowen, perchennog Silwli.
"Mae'n anrhydedd bod y gwaith yma
wedi'i gynnwys yn y llyfr swmpus yma,
mae'n dangos fod safon y gwaith yn cael
cydnabyddiaeth
ryngwladol,
mae
wedi bod yn fraint gweithio gyda thîm
Silwli sy' wastad wedi dangos
brwdfrydedd ar gyfer pwysigrwydd
brandio a dylunio da." dywedodd Guto o
Elfen.
Mae Silwli wedi cael 2009
llwyddiannus dros ben gyda gwobr cylch
rhagorol
ac arolygiadau gwych gan
Estyn, NDNA Quality Counts a Cylch
Rhagorol MYM. Mae'r adroddiadau
yma i gyd ar gael ar y wefan newydd
mae Elfen wedi dylunio ar ein cyfer
www.silwli.com
Meddai Nia, perchennog y feithrinfa
"Mae'r ffaith bod gwaith dylunio
Silwli wedi cael ei ddewis i'r llyfr yn
rhoi dechrau gwych i'r flwyddyn!"

Archebu’r
Dinesydd
Dyma’r rhifyn olaf rhad ac
am ddim a’r mis nesaf bydd
angen talu 80c am y fraint o
gael derbyn a darllen y
Dinesydd.

Pererindod y Pasg
i Dŷ Ddewi
Dros gyfnod y Pasg 2010 bydd Huw
Roberts, yr athletwr sy'n byw yn Yr
Eglwys Newydd, yn cerdded o Landdewi
Brefi i Dŷ Ddewi ac yn dilyn llwybr ein
nawddsant.
Mae’r daith ei hunan yn rhyw 80
milltir ar droed, a bydd Huw yn mynd
trwy leoliadau oedd yn bwysig i Dewi
Sant a phererinion cynnar.
Byddai’r pererinion cynnar yn cerdded
i Dŷ Ddewi am fod Dewi wedi ei gladdu
yno, ac mae’n debyg bod Pope Calixtus
II
wedi
dweud
ar
ddechrau’r
ddeuddegfed ganrif bod 2 bererindod i
Dŷ Ddewi yn gyfartal â 1 i Rufain, a 3 i
Dŷ Ddewi fel 1 i Jeriwsalem.
Yn 2007 cwblhaodd Huw bererindod
o 70 milltir i Santiago de Compostela
yng ngogledd Sbaen a chodi £9,000 tuag
at elusennau. Daeth y penderfyniad i

Rhif 345

gerdded i Dŷ Ddewi yn sgil Santiago er
mwyn troedio llwybrau cysegredig
Cymru a chodi ymwybyddiaeth o
bererindod yn y byd cyfoes. Nôd Huw
yn 2010 yw codi £10,000 tuag at
Sefydliad Prydeinig y Galon gan fod ei
dad wedi derbyn tri 'pacemaker'.
Bydd pob diwrnod yn cychwyn o
Eglwys gyda bendith gan y Ficer lleol ac
yn gorffen yn y Gadeirlan ar Sadwrn y
Pasg.
Parhad ar dudalen 2

Mae nifer ohonoch eisoes
wedi dychwelyd y ffurflen
archebu a ymddangosodd
yn rhifyn Chwefror ac
amgaeir ffurflen arall yn y
rhifyn hwn rhag ofn eich bod
wedi anghofio neu golli'r
ffurflen yn rhifyn Chwefror!
Os nad ydych am archebu’r
papur ymlaen llaw bydd yn
bosibl prynu’r Dinesydd yn y
siopau a restrir ar dudalen 2.
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Y Di n e sy d d
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Yr Wythnos Weddi
dros Undod
Cristnogol 2010

Golygydd y rhifyn hwn:
Gwilym ac Eirian Dafydd
Golygydd y rhifyn nesaf:
Gwilym Roberts a Penri Williams
Anfonwch ddeunydd ar gyfer rhifyn

Mawrth 2010
erbyn 18 Mawrth at:
Gwilym Roberts
6 Heol Wen, Rhiwbeina,
Caerdydd, CF14 6EF
ebost: gol@dinesydd.com
ffôn: 029 20693254
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.

Gwaith serameg yn
dwyn sylw
Llongyfarchiadau i Lowri Davies,
Grangetown ond gynt o Aberystwyth am
yr anrhydedd a ddaeth i’w rhan yn
ddiweddar gan i Bwyllgor Celf a
Cherameg Llundain ddewis ei gwaith i’w
arddangos yn y Coleg Celf Frenhinol ac
i’w dewis fel seren yr arddangosfa.
Enillodd hi hefyd fedal Aur yn yr Adran
Gelf yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala
2009.

Ydy, mae`r wythnos hon yn fyw ac yn
iach, ac yn cofio atoch!
Dydy`r mudiad ecwmenaidd ddim
wedi chwythu ei blwc fel mae sawl un yn
darogan. Yma yng Nghaerdydd daeth
mwyafrif yr eglwysi Cymraeg ynghyd i
ddathlu`r wythnos ar nos Iau, Ionawr
21ain yn Eglwys Dewi Sant.
Dau enw sy`n cael eu cysylltu â`r
mudiad ecwmenaidd modern, sef Paul
Watson,
clerig
Americanaidd ar
ddechrau`r 20fed ganrif a Paul Couturier,
Ffrancwr o Gatholig Rhufeinig oedd yn
ddylanwadol yn yr 1930`au. Erbyn
heddiw, mae`r wythnos weddi yn fenter
ar y cyd rhwng yr Eglwys Rufeinig
Gatholig a Chyngor Eglwysi`r Byd. Mae
gan CEB erbyn hyn 349 corff eglwysig
yn perthyn iddo, gan gynnwys, mwy na
thebyg, eich enwad / traddodiad chi!
Roedd eleni yn garreg filltir yn hanes y
mudiad ecwmenaidd gan mai can
mlynedd yn ôl y cynhaliwyd Cynhadledd
Genhadaeth Caeredin, 1910. Dyma`r
cyfarfod a roes fodolaeth i`r mudiad fel
ag y mae heddiw, a`r wythnos weddi yn
brif fynegiant iddo yn ein plith. Da, felly,
oedd cael cydaddoli eleni gan ddilyn
trefnwasanaeth a baratowyd gan
Eglwysi Ynghyd yr Alban.
Roedd y gwasanaeth yn Eglwys Dewi
Sant dan nawdd Cyngor Eglwysi
Cymraeg Caerdydd. Un o`r pethau cyntaf
a wnaed y noson honno oedd urddo`r
Parchedig Hywel Davies, Ficer Dewi
Sant, yn Llywydd y Cyngor, ac yn
olynydd i Mr Fred Dyer, Bethel,
Rhiwbeina. Mr Michael Jones, Salem
Treganna, yw`r Ysgrifennydd newydd,
gyda Mr Delwyn Tibbott, Capel y
Crwys, yn parhau`n Drysorydd. Mae gan
y Cyngor raglen o gyfarfodydd wedi`i
pharatoi ar gyfer y misoedd nesaf, gan
gynnwys 3 myfyrdod ar gyfer y Grawys,
a chyfarfod unedig holl eglwysi
Cymraeg y brifddinas ar Ddydd Gwener
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Pererindod y Pasg i
Dŷ Ddewi
(Parhad o dudalen 1)
Bydd y daith yn cychwyn ar fore
Mawrth, Mawrth 30ain am 09.30 yn
Llanddewi Brefi lle y cododd y ddaear
wrth i Dewi bregethu, a bydd Huw yn
cerdded i Hen Fynyw ar y diwrnod cyntaf.
Yna, Hen Fynyw, (lle y derbyniodd ei
addysg gynnar) i Eglwys Dewi Sant
Blaenporth, Blaenporth i Drewern ar
ddydd Iau, Ebrill 1af, a Threwern i
Mathry ar Ddydd Gwener y Groglith.
Ar Sadwrn y Pasg bydd Huw yn dechrau
yn Mathry ac yn cerdded heibio. Mesur y
Dorth ger Croesgoch, sef y lle olaf, yn ôl
yr hanes, i'r pererinion gael bwyd cyn
cerdded y 6 milltir i ben y daith yn Nhŷ
Ddewi.
Bydd criw o bobl yn ymuno â Huw yn
ystod rhan ola'r daith, ac yn gadael
Croesgoch am hanner dydd ar Sadwrn y
Pasg. Hoffai Huw gael cwmni grwpiau ac
unigolion lleol ar hyd y daith. Am
2.30pm, bydd Huw a'r criw yn ymgynnull
yng Nghlwb Rygbi Tŷ Ddewi i
gydgerdded y filltir olaf i'r Gadeirlan lle y
bydd y Deon yn eu croesawu.
Am fwy o fanylion, gallwch ymweld â
www.huwrobertspilgrimage.co.uk ac os
am gyfrannu tuag at Sefydliad Prydeinig y
Galon, ewch i original.justgiving.com/
huwrobertspilgrimage.
Mae Huw Roberts yn enedigol o
Llandissilio, sir Benfro, ac yn fab i
Weinidog y Bedyddwyr, Parchedig John
Roberts. Mae Huw bellach yn gweithio fel
Cyfrifydd yn yr Eglwys Newydd,
Caerdydd. Mae wedi cynrychioli ei wlad
mewn athletau,. Mae e wedi codi tipyn o
arian at Sefydliad Prydeinig y Galon gan
i’w dad, sy’n dal i bregethu bob Sul yn 84
oed, gael tri ‘pacemaker’. Nôd pererindod
Huw yw codi £10,000 tuag at Sefydliad
Prydeinig y Galon.

y Groglith.
Gobeithio y gallwch gefnogi gwaith y
Cyngor eleni. Byddwn ar ein colled os na
fyddwch chi`n bresennol!
Hywel Davies

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd o Ebrill 2010
SIOP Y FELIN, 54  60 Heol Merthyr, Yr
Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 1DJ
CABAN, 169 Kings Road, Pontcanna,
Caerdydd. CF11 9DE
PETHAU BYCHAIN, 20 Stryd Bute,
Mermaid Quay, Bae Caerdydd. CF10 5BZ
DERI STORES,
1 Wenallt Road,
Rhiwbeina, Caerdydd. CF14 6SA
VICTORIA FEARN GALLERY, 6b, Heol
y Deri, Rhiwbeina, Caerdydd. CF14 6HF

HALCYON DAZE, 55 Wellfield Road, Y
Rhath, Caerdydd. CF24 3PA
SIOP Y BONT, Marchnad Pontypridd,
Pontypridd. CF37 2ST
SIOP LYFRAU WINDSOR, 9a Windsor
Road, Penarth. CF64 1JB
FOOD FOR THOUGHT, 12 High Street,
Y Barri. CF62 7EA
THE CHOCOLATE BOX, Boverton Road,
Llanilltud Fawr. CF65 1YA
THE LITTLE SHOP OF CALM, 1
Westgate, Y Bontfaen. CF71 7AQ
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Cyrraedd y Cant!
Rhifyn olaf Y Dinesydd am 1997 oedd y tro olaf i groesair Ap
Lewsyn ymddangos yn y papur. Y rheswm am hynny oedd bod
Ap Lewsyn (sef y diweddar Gwyn Lewis Davies) wedi
penderfynu ymddeol fel croeseiriwr Y Dinesydd ar ôl 17 flynedd
wrth y gwaith, ac ef erbyn hynny dros 90 mlwydd oed.
Ei olynydd oedd Rhian Williams, a ddechreuodd ar ei gwaith fel
croeseirwraig gyda rhifyn Medi 1998; ac y mae hi bellach wedi
cyrraedd y 100. Na, nid 100 mlwydd oed, ond ei chanfed
croesair yn Y Dinesydd. Diolchwn yn gynnes iddi am ei gwaith
cyson, diffwdan a phrydlon. Gwyddom oddi wrth yr ymateb a
gawn fod ei chroeseiriau wedi peri llawer o bleser (a
rhwystredigaethau!) i ddarllenwyr Y Dinesydd dros y
blynyddoedd – a hir y parhao felly!
Magwyd Rhian yn Rhydyman, lle yr oedd ei thad, y Parch. J.
D. Williams, yn weinidog uchel iawn ei barch yn Bethany,
eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yno. Ei thad a olynodd yr
emynydd Nantlais yn weinidog Bethany, a Nantlais a
fedyddiodd Rhian. Gwyddonydd yw Rhian wrth ei phroffes.
Graddiodd yn Llundain, a dod wedyn i weithio i Gaerdydd, lle y
mae bellach yn gofalu am labordy meddygol yn Ysbyty
Llandoche. Nid croesair Y Dinesydd yw’r unig groesair y mae’n
ei baratoi, gan mai hi yw croeseirwraig Y Cylchgrawn
Efengylaidd hefyd, a hynny er 1981!
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Cynddisgybl Glantaf yn
troedio coridorau pŵer

Mae cynddisgybl Ysgol Gyfun Glantaf wedi troedio
coridorau pŵer yn y Cynulliad. Daeth Llinos Burnhill i roi
cyfweliad i brif chwip y Blaid ac Aelod dros Canol De
Cymru, Chris Franks.
Roedd y cyfweliad yn rhan o astudiaeth ar gyfer BSc mewn
Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Bryste.
Mae Llinos Burnhill yn ysgrifennu traethawd hir ar y
glymblaid yng Nghymru.
Dywedodd AC Plaid Cymru Chris Franks: “Roedd e’n
bleser cwrdd â Llinos Burnhill. Pob lwc iddi yn ei
hastudiaethau.”

Archdderwydd newydd Cymru
Yn ystod mis Chwefror cadarnhaodd Gorsedd y Beirdd enw Y
Prifardd T James Jones, Pontcanna gynt o Gastell Newydd
Emlyn yn Archdderwydd newydd Cymru. Llongyfarchiadau iddo
gan ddymuno’n dda iddo yn ei ddyletswyddau yn ystod y
blynyddoedd nesa.

YSGOL PWLL COCH
Cafwyd ymdrech ardderchog gan bawb sy’n rhan o deulu Pwll
Coch i godi arian sylweddol dros y misoedd diwethaf.
Ar ddiwrnod olaf tymor diwethaf daeth Mr Lyn Jones o Apêl
Arch Noa i wasanaeth arbennig yn yr ysgol i gasglu siec am
£800. Dwedodd ei fod yn swm arbennig iawn a fydd yn siŵr o
wneud gwahaniaeth mawr i blant bach sy’n sâl yr ysbyty.
Codwyd yr arian trwy werthu rhaglenni a chasgliadau yn ein
cyngherddau Nadolig. Ardderchog!!
Hefyd casglwyd dros £800 ar gyfer apêl Haiti. Cawsom
ddiwrnod ‘Gwisgo Het i Haiti’ er mwyn codi arian i drigolion yr
ynys sydd wedi dioddef cymaint ers y ddaeargryn erchyll.
Ymdrech wych gan bawb ym Mhwll Coch!!
Llongyfarchiadau
Hoffwn longyfarch Sophie Williams(bl.6) am ddod yn fuddugol
yng nghystadleuaeth ysgrifennu llythyr yng nghylchgrawn yr
Urdd sef ‘Cip’. Enillodd gopi o’r nofel
‘Dirgelwch Gwersyll
Bae Caerdydd’ gan yr awdur Daniel Evans. Mae Daniel yn frawd
i Mrs Davies sef athrawes Sophie! Llongyfarchiadau eto Sophie!!
Pentref Celtaidd
Bu plant blwyddyn 5 yn ddewr iawn!! Er yr eira a’r rhew aethant
i bentref Celtaidd yn Sain Ffagan. Yno cawsant storïau yn y tŷ
crwn ac adeiladu wal frithwaith. Dysgodd y plant lawer am yr
Oes Haearn.

Y Gofalwr, gan Harold Pinter
Cyfieithiad i’r Gymraeg gan Elis Gwyn
Cyfarwyddwr: Cefin Roberts
Cast: Llion Williams, Rhodri Sion a Carwyn Jones
Peidiwch â cholli’ch cyfle i weld un o glasuron
Harold Pinter yn cael ei pherfformio gan
Theatr Genedlaethol Cymru.

12 – 13 Mawrth 2010
yn
Stiwdio Weston,
Canolfan Mileniwm Cymru,
Bae Caerdydd
I archebu tocynnau cysylltwch â’r
swyddfa docynnau ar
08700 40 2000
I gael gwybodaeth am weddill taith Y Gofalwr,
ewch i

www.theatr.com
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Ysgol Pencae

NSPCC
Casglodd disgyblion yr ysgol gyfanswm
anrhydeddus o £2000 ar gyfer yr elusen hon.
Cafon nhw eu noddi am wneud gwahanol
weithgareddau corfforol gan gynnwys rhedeg
o amgylch yr iard. Bydd yr elusen yn cynnal
gweithdai gyda’r disgyblion yn ymwneud â
phwysigrwydd cyfeillgarwch a gwrthfwlio
yn ystod Tymor yr Haf.
Urdd
Cynrychiolodd Laura a Caradog yr ysgol yng
nghystadleuaeth Cogurdd. Coginion nhw
basta machlud haul, dinca afalau a sudd
mefus a riwbob. Tipyn o gamp!
Chwaraeodd y tîm pêlrwyd gêm yn erbyn
Ysgol Melin Gruffydd yn ddiweddar cyn
cystadlu yn nhwrnament yr Urdd.
Cystadlodd y bechgyn a’r merched yn
nhwrnament pêldroed yr Urdd a llwyddodd y
ddau dîm i ennill y drydydd safle.
Llwyddodd Alys, Theo a Dominic i ennill
gwobrau mewn cystadlaethau gymnasteg yn
ddiweddar. Aeth Theo a Dominic i
Aberystwyth er mwyn cystadlu yn y rownd
derfynol.
Llongyfarchiadau i Siân a lwyddodd i ennill
y seithfed a’r wythfed safle trwy Gymru
gyfan am nofio yn y dulliau rhydd a broga.
Daeth y tîm nofio cyfnewid yn drydydd trwy
Gymru hefyd  da iawn Ioan, Dafydd,
Morgan a Theo.
Storïau amlddiwylliannol
Cafodd disgyblion Blwyddyn 2 y cyfle i
wrando ar storïau o bedwar ban byd gan y
storїwraig Megan Lloyd. Sbardunodd y plant
i ysgrifennu storïau eu hunain.
Ysgol Iach
Llwyddon ni i dderbyn yr ail ddeilen fel rhan
o’r cynllun Ysgolion Iach. Rhaid oedd
sicrhau tystiolaeth briodol am ddiogelwch
disgyblion wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd,
iechyd a ffitrwydd y disgyblion ynghyd â’r
amgylchedd er mwyn sicrhau’r achrediad
hwn.

Ysgol y
Berllan Deg

Tîm Pêlrwyd
Cyfarchion
Llongyfarchiadau mawr i Miss Rhian Bishop
ar ei dyweddïad gyda Dr Dewi Thomas.
Trip Blwyddyn 5 i Flaenafon
Cafodd Blwyddyn 5 gyfle i ddysgu am byllau
glo a’r gweithfeydd haearn gyda’u
hymweliad â Pharc Treftadaeth Blaenafon a
Phwll Mawr.

Rydym yn ymfalchïo yn nhalentau
cerddorol yr ysgol. Braf iawn oedd
derbyn y newyddion fod pedwar o
ddisgyblion Blwyddyn 6 wedi cael eu
derbyn i chwarae yng Ngherddorfa
Genedlaethol
Prydain
Fawr.
Llongyfarchiadau mawr i Charlie Lovell
Jones, Alys Howells, Hannah Roberts a
Branwen Jones.
Fe wnaeth ein nofwyr fwynhau cystadlu
yn Rownd Genedlaethol Nofio’r Urdd a
gynhaliwyd ym Mae Caerdydd ar
ddiwedd Ionawr. Llongyfarchiadau i
bawb a gyrhaeddodd y Rownd
Genedlaethol. Llongyfarchiadau arbennig
i Menna Spittle sy’n nawr yn
bencampwraig Cymru yn y dull cefn.
Tipyn o gamp! Llongyfarchiadau mawr
hefyd i’r ddau dim ras cyfnewid,merched
a bechgyn a ddaeth o fewn trwch blewyn
i’r brig.

Cyngor yr ysgol
Bu aelodau’r Cyngor yn brysur tu hwnt yn
helpu i godi arian tuag at Apêl Trychineb
Haiti. Daeth y plant i’r ysgol yn gwisgo dillad
o’r un lliw â baner Haiti. Llwyddwyd i godi
cyfanswm haeddiannol o £750. Diolch i bawb
am bob dimau goch! Yn ogystal, mae plant y
Cyngor wedi sefydlu Clwb Cyfrifiadurol.
Pêlrwyd
Llongyfarchiadau mawr i dîm pêlrwyd yr
ysgol
am
wneud
mor
dda
yng
nghystadleuaeth yr Urdd yng Nghaerdydd.
Llwyddodd y criw i fynd i’r rownd cyn
derfynol.

Stori Sydyn
Mae’r Lolfa wedi cyhoeddi wyth llyfr yn
y gyfres Stori Sydyn ar gyfer wythnos
Stori Sydyn 2010 a lansiwyd yng Ngorsaf
Drenau Caerdydd ar 22 Chwefror.
Cyhoeddwyd pedwar llyfr Cymraeg a
phedwar llyfr Saesneg gyda’r bwriad o
ddenu pobl ifanc i godi llyfr. Ymhlith y
pedwar llyfr Cymraeg mae un gan “Lais
yr Adar Gleision” sef Ali Yassine a’r gost
yw £1.99. Mae Ali wedi bod ar y
meicroffôn yng ngemau pêldroed
Caerdydd ers saith mlynedd ac mae e wrth
ei fodd yn y gwaith. Mae wedi dysgu
siarad Cymraeg yn rhugl ac fel actor mae
wedi ymddangos ar Pobl y Cwm a
chyfresi eraill.

Y Fonesig yn troi yn
Farwnes!

Nofwyr o fri

Ysgol y Wern

Llongyfarchiadau i’r Fonesig Tanni
GreyThompson gynt o Gaerdydd ar gael
ei gwahodd gan Gomisiwn Apwyntiadau
yn Nhŷ’r Arglwydd i ymuno â’r tŷ
hwnnw fel Barwnes.

Menna Spittle
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Ysgol Gymraeg
Coed y Gof
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Ffarwelio
Ar ddiwedd yr hanner tymor rhaid oedd
ffarwelio â Miss Rhian Davies, un o’n
cynorthwyon dysgu. Mae’n ymadael â ni
gyda’r bwriad o ddychwelyd i’r coleg i
gynnal astudiaethau ôlradd. Hoffai’r staff a’r
plant ddiolch iddi am ei holl waith caled a
dymunwn yn dda iddi ar gyfer y dyfodol.

Ymweliad Bardd Plant Cymru
Cawsom y fraint o groesawu’r Prifardd, Ifor
ap Glyn i’r ysgol yn sgil ei benodiad fel
Bardd Plant Cymru. Bu Ifor yn rhannu
cyfrinachau
cyfansoddi
gyda
phlant
Blwyddyn 5 ac fe gafwyd prynhawn llawn
hwyl wrth i’r awen gydio! Roedd pawb wrth
eu bodd ac roedd y syniadau yn byrlymu!
Erbyn diwedd y prynhawn roedd Ifor wedi
llwyddo i ysbrydoli’r plant ac mae’r gerdd a
ysgrifennwyd yn dystiolaeth o lwyddiant yr
achlysur.
Sialens Gêm Fwrdd
Daeth cynrychiolwyr o Goleg Caerleon i
weithio gyda phlant Blwyddyn 6 i’w
cynghori ar sut i gynllunio gemau bwrdd.
Llwyddodd y plant i greu amrywiaeth o
gemau o safon uchel iawn. Mae’r plant wrth
eu bodd gyda’r gemau gorffenedig ac yn eu
defnyddio yn gyson.

Anturiaethau Awyr Agored
Ar ddiwedd yr hanner tymor cafodd
Blwyddyn 5 gyfle i ymweld â ‘Call of the
Wild’, canolfan ym Mharc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog sy’n arbenigo mewn
gweithgareddau antur awyr agored.
Treuliwyd deuddydd prysur yn cerdded,
d r i n go a ch ymr yd r h a n me wn
gweithgareddau tîm, cyfle arbennig i ymarfer
ein sgiliau datrys problemau a chydweithio.
Er yn oer, cafwyd amser bendigedig gyda
phawb yn mwynhau. Diolch i Mr Hayes,
Ysgol Gymraeg Coed y Gof.
Gweithgareddau’r Ganolfan
Buom yn ffodus iawn yn y Ganolfan y tymor
yma gan fod yr Urdd ynghyd â Menter
Caerdydd wedi ennill grant i alluogi’r plant i
fynychu 10 sesiwn o weithgareddau corfforol.
Yn barod cawsom y cyfle i fynd i nofio ym
Mae Caerdydd, chwarae criced yng Ngerddi
Soffia, dawnsio yn neuadd yr Urdd gyda
Touch Trust a mynychu sesiwn gymnasteg.
Rydym i gyd (plant a staff) yn edrych ymlaen
at weddill y gweithgareddau ar ôl gwyliau’r
hanner tymor.
Pêl Droed
Fe fu tîm pêldroed y bechgyn yn cystadlu yn
nhwrnament yr Urdd ar 21ain o Ionawr, gan
orffen yn ail mewn grŵp o chwech –
canlyniad gwych wrth ystyried eu bod wedi
colli’r ddwy gêm agoriadol. Ymysg sgorwyr
Coed y Gof oedd Sam Davies, Bradley
Cotterill, Lewis Thomas, Lewis Brooks a
Keiron Proctor, gyda gweddill y garfan yn
cyfrannu’n effeithiol iawn yn yr ymgyrch.
Hyfryd gweld y merched hefyd yn cystadlu
yn nhwrnament yr Urdd ar y 26ain, ac fe
sgorio’n nhw gôl wych trwy Sophie
Henwood. Rydym yn gobeithio dechrau tîm
llawn amser i’r merched yn fuan.

Chwaraeon
Rydym yn ymfalchïo yn llwyddiannau nifer o
blant yr ysgol sydd wedi derbyn
cydnabyddiaeth am eu doniau gwahanol :
Macy North, Blwyddyn 2, am gael ei dewis
i fod yn sgwad gymnasteg Cymru. Mae
Macy wedi cynrychioli Cymru mewn
cystadleuaeth yn ddiweddar ac yn awyddus
iawn i lwyddo ymhellach.
Rhys Allen , Blwyddyn 6,  mae Rhys hefyd
yn cynrychioli Cymru trwy chwarae Tenis
bwrdd. Bu Rhys yn cystadlu yn ddiweddar ac
fe gafodd gryn lwyddiant.
Daniel Hale, Blwyddyn 6,  treuliodd Daniel
ran o’i wyliau hanner tymor yn chwarae i dîm
rygbi bechgyn Caerdydd draw yn Iwerddon 
da iawn ti!
Tîm Rygbi yr Ysgol  mae’r tîm wedi cael
tymor llwyddiannus iawn. Hyd yn hyn mae’r
tîm yn ddiguro. Cyrhaeddodd y tîm y brig ym
Mhencampwriaeth rygbi yr Urdd yn y Sir gan
ddod yn gyfartal yn y gêm derfynol. O
ganlyniad byddant yn teithio i gystadlu ym
Mhencampwriaeth Cymru yn Llanelli ym mis

GOFOD SWYDDFA
Swyddfa wedi ´i dodrefnu
yng nghanol y ddinas.
Addas i unigolyn neu
gwmni bach/canolig.
1 neu 2 ystafell braf
ar gael.
Telerau rhesymol iawn.
Manylion: 029 2023 1722
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Newyddion
Prifathro Newydd
Penodwyd Mr Alun Davies, Pennaeth
Ysgol Gyfun Rhydywaun, Aberdâr, yn
brifathro Ysgol Gyfun Glantaf i olynu
Mrs Rhiannon Lloyd o fis Medi 2010.
Estyn yn canmol dwy Ysgol
Gymraeg
Llongyfarchiadau i Ysgol Gymraeg
Gwaun y Nant, Gibbonsdown y Barri ac
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr ar
dderbyn canmoliaeth uchel am safon yr
addysg yn y ddwy ysgol gan Arolygwyr
Estyn.
Rhodd hael gan bennaeth Cwmni
Admiral
Mae’r Amgueddfa i adrodd hanes
Caerdydd yn debyg o agor yn ystod eleni
yn yr Hen Lyfrgell yn yr Ais ac mae
Henry Engelhart a’i wraig Diana wedi
cyfrannu chwarter miliwn tuag at y
gronfa i dalu am yr Amgueddfa. Y
gobaith ydy bydd unigolion eraill yn
dilyn eu hesiampl.
Cymorth i bysgod yn y Taf
Cynhaliwyd seremoni ar ddechrau
Chwefror i agor sianel arbennig yn
Blackweir i ganiatáu i bysgod fel yr eog
a’r brithyll i deithio i fyny’r Taf i
ddodwy eu hwyau. Gareth Edwards y
cynchwaraewr rygbi a physgotwr
profiadaol a gyflwnodd y seremoni
agoriadol.
Mai. Pob Lwc!
Yn ogystal, mae’r timau pêl rwyd wedi
llwyddo i ennill y rhan fwyaf o’u gemau
cynghrair yn ddiweddar. Rydym yn
ymfalchïo iddynt gyrraedd y rownd derfynol
ym mhencampwriaeth yr Urdd yng Ngerddi
Soffia. Tipyn o gamp!
P.C. Thomas
Fel rhan o’r cwricwlwm ABCh. Daeth PC
Thomas i siarad â phlant gwahanol
ddosbarthiadau.
Cwis Llyfrau
Bu criw o blant Bl 4 yn cystadlu yng
nghystadleuaeth y Cwis Llyfrau yn
Howardian. Roeddynt wrth eu bodd yn trafod
y llyfr ‘Ffair Arswyd’ gan Ruth Morgan.
Eisteddfod yr Ysgol
Cawsom Eisteddfod yn llawn cyffro a
chystadlu
brwdfrydig
eto
eleni.
Llongyfarchiadau arbennig i Megan Stickells
am ennill y Gadair gyda’i cherdd ‘Storm’ ac i
James King am ennill y Goron wrth
ysgrifennu stori gyffrous am ‘Ochr arall y
mynydd’. Dymunwn bob llwyddiant i Siôn
O’Brien, Erin Clarke a’r parti Canu yn yr
Eisteddfod Sir.
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Merched y Wawr
Caerdydd

www.mentercaerdydd.org

029 2068 9888

Mwynhau Diwrnod o Hwyl

Yn ystod hanner tymor Chwefror trefnodd
Menter Caerdydd dau ddiwrnod 'Hwyl' gyda
chyllid Adran Chwarae Cyngor Caerdydd. Yn
ystod y ddau ddiwrnod mynychodd dros 200
o blant y sesiynau a chafwyd cyfleon diri
iddynt ymwneud ag amryw o weithgareddau
llawn hwyl gan gynnwys sesiynau Coginio
gyda Ant o Stwffio (S4C), gweithdai
Chwaraeon gyda'r Urdd, Gweithdai clai,
dylunio crysau T a Tân gyda 'Cwmni
Recreate' Caerdydd, gweithdy Graffiti,
Bokers Caerdydd, BeatBocsio, Drama a
Dawns. Diolch i'r Cyngor am gyllido'r
diwrnodau Hwyl gan obeithio y byddwn yn
parhau i gynnal sesiynau tebyg dros y
flwyddyn i ddod. Dyma ymateb rhai o’r
rheini i’r ddau ddiwrnod o hwyl:
"Syniad ardderchog  maen nhw wedi
mwynhau dros ben! Diolch yn fawr." "Cyfle
da i fwynhau a chymdeithasu drwy'r
Gymraeg ac am ddim!! Diolch."
Dyfyniadau gan rai o'r plant:
Kathryn Parker, Ysgol y Wern: "Roedd y
diwrnod yn grêt. 'Rwy moen mynd eto."
Caitlin Jones, Ysgol Mynydd Bychan. "Hwyl,
gwych ac yn dda oherwydd roeddech chi'n
cael gwneud be ti moen."
Myles, Ysgol Mynydd Bychan. "Dda iawn
iawn iawn iawn iawn!!!!"

Y Brawd Mawr
Dros gyfnod hanner tymor aeth 26 o
ddisgyblion blwyddyn 8 Plasmawr a Glantaf i
Dresaith am Sialens Y Brawd Mawr. Cafodd
y prosiect ei gyllido gan Adran Ieuenctid
Cyngor Caerdydd ac yn ystod y 3 diwrnod
cafodd y bobl ifanc gyfle i gymryd rhan
mewn sawl sialens awyr agored, cyfle i

Ar ail nos Fawrth mis Chwefror cafwyd cyfle
i ddweud ‘Hawddamor Gyfeillion’. Yr oedd
hyn o bwys wrth agor cwys ein tymor. Nawr
os mai Tachwedd 1af yw Calan Gaeaf, a bod
Gorffennaf yn golygu yr hyn mae’n dweud,
yna mae mis Chwefror yn ddechrau ‘tymor’
newydd! A chafwyd noson oedd fel ‘awyr
iach’ ar y testun addas ‘Bwyta’n Iach’.
Gwawr James, Dietegydd Datblygu
Cymunedol ym Mhowys aeth â ni i fyd bwyta
synhwyrol, cytbwys, o fewn terfynau
rheswm; yr oedd ei chlywed yn dweud hyn
oll yn acen fendigedig Maldwyn yn wledd i’r
glust yn ogystal â’r deall. Gwnaeth yr holl
fusnes ‘bwyta’n iach’ yn bleser, ac ar
ddiwedd y noson yr oedd brwdfrydedd
Gwawr wedi gwneud mwy dros yr achos na
phentwr o gylchgronau yn yr iaith fain. Yr
oedd hi’n feistres ar ei phwnc, yn Gymraes
fach fendigedig.
Ym mis Mawrth – byddwn yn mynd am
bryd i Restaurant Lorenzo yn Heol y Crwys.
Bendigedig oedd cael ar ddeall fod Cangen
Gwawr cyfagos wedi cymeryd y busnes
bwyta ‘ma o ddifrif ac wedi cael noson
‘pwdinau’ – mae ‘na hwyl gyda M.Y.W. o
bob oed! Croeso atom a hwyl fawr am y tro.
Mallt Anderson.

CYMRODORION
CAERDYDD
Ddechrau mis Rhagfyr cawsom yn y
Cymrodorion un o’n nosweithiau mwyaf
swynol erioed!
Oherwydd cafwyd dwy
soprano adnabyddus i’n diddanu, a cherddor
sy’n ddarlithydd a chyfansoddwr adnabyddus
i’n tywys. Bu Geraint Lewis am saith
mlynedd ym Mhrifysgol Bangor yn
Ddarlithydd Cerdd pan oedd William Mathias
yno, cyn dod yn ôl i Gaerdydd yn ddarlithydd
yn yr Adran Allanol. Mae wrthi’n paratoi
ymchwil ar ei hen gyfaill.
Dathlu cofiant oedd y rhaglen mis Rhagfyr,
gan gynnwys canmlwyddiant geni ein dau
gerddor Cymreig, Mansel Thomas ac Arwel
Hughes, a aned ill dau yn 1909. Cawsom
sgwrsio gyda'r Brawd Mawr gyda'r nos a
chyfle i wneud ffrindiau newydd. Roedd y
prosiect ar y cyd rhwng y Fenter, Urdd
Gobaith Cymru ac Adran Ieuenctid Cyngor
Caerdydd. Enillydd Y Brawd Mawr 2010
oedd Khalid Aubin o Ysgol Glantaf. Diolch i
bawb a fynychodd ac i'r staff am roi o'u
hamser.

Côr Meibion Tâf
Mae'r bechgyn wrthi'n ddiwyd ar hyn o bryd
bob nos Sul yn ymarfer ar gyfer Gŵyl y Mil o
Leisiau yn Neuadd Albert Llundain ym mis
Hydref. Mae cryn edrych ymlaen eisoes at y
daith a chryn gynilo hefyd!! Ar wahoddiad
Côr Meibion Cymry Llundain dyma fydd y
tro cynta' i'r côr ganu yn y noson hynod
boblogaidd yma.
Ond cymerwyd y cyfle ar nos Wener 19eg
o Chwefror i deithio i eglwys hynafol
Llandysul yng Ngheredigion i gynnal
cyngerdd i godi arian at gynnal a chadw'r
eglwys hynafol honno ar lannau'r afon Teifi.
Afon mae nifer helaeth o aelodau'r côr wedi'u
magu yn sŵn ei chân . Rydym y ffodus iawn
yn y côr i gael nifer o unawdwyr dawnus yn
ein plith a thro Steve Prosser a Dewi Siôn o
rengoedd y tenoriaid oedd hi ar y noson i
gynnig difyrrwch rhwng darnau'r côr. Roedd
yna gynrychiolaeth ychwanegol o'r brifddinas
yno ar y noson gan taw Falmai Griffiths,
Pontweli gynt oedd y wraig wadd. A chafwyd
ganddi anerchiad pwrpasol a difyr am ei
magwraeth yn yr ardal.
Rhaid fan hyn hefyd, ddiolch i chwiorydd
yr Eglwys am y wledd a baratowyd ar gyfer y
bechgyn ar ddiwedd y noson. Gwledd yn sicr
a wnaeth y siwrnai nôl i'r brifddinas deimlo
dipyn hwylusach.
Mae'r amser wedi hedfan heibio ers i'r côr
berfformio yn ein cyngerdd cynta' yng
nghapel y Tabernacl 5 mlynedd yn ôl. Ac
felly i nodi 5 mlynedd ers y cyngerdd hwnnw
fe fydd aelodau a chyfeillion yn cyfarfod ar
gyfer cinio dathlu ar Fawrth y 5ed i nodi'r
achlysur.
Cofiwch hefyd bod croeso cynnes i aelodau
newydd ymuno â ni. Rydym yn cwrdd bob
nos Sul yn festri Capel y Tabernacl yr Ais am
7.30y.h.
fwynhad mawr wrth glywed dwy o’u caneuon
enwocaf, ‘Y Bardd’ a ‘Tydi a roddaist’.
Eleri Peleg Williams a Siriol Bunford oedd
ein dwy unawdydd, ac ni ellid cael lleisiau
mwy soniarus i ganu nifer o ganeuon enwog
gan y meistri. Gwerthfawrogwyd eu dawn
gan bawb, ynghyd â chyfeiliant sensitif
Geraint ar y piano, yng nghynhesrwydd
Capel y Crwys. Diolch yn fawr i’r tri o’n
cerddorion gorau ni.
Yna, bu trafodaeth bwysig yn ein cyfarfod
Chwefror yn ymwneud â sefyllfa'r byd teledu,
ac yn fwyaf arbennig y modd y
bydd newidiadau mawr cyfoes yn yr oes
ddigidol a'r rhai sy'n sicr o ddod yn y dyfodol
yn effeithio arnom ni Gymry Cymraeg o bob
cenhedlaeth. Roeddem yn ffodus iawn i gael
tri arbenigwr ym myd teledu i drafod hyn, sef
Euryn Ogwen Williams (Ymgynghorydd ar y
cyfryngau), Rachel Evans (Pennaeth
Cynnwys Grŵp Teledu Boomerang) a
Garffild Lloyd Lewis (Cyfarwyddwr
Cyfathrebu S4C). Rydym yn ddiolchgar iawn
iddynt am ein tywys ar hyd llwybrau ansicr y
dyfodol, gan drafod a cheisio darogan beth
fydd effaith y newidiadau anochel hyn ar
Gymru.
Havard Gregory
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Coleg
Milwrol
ac
Academi
Heddwch
Ystyried y gwrthwynebiad i’r Coleg
Amddiffyn Technegol, fel y’i gelwir bellach,
a’r Parc Busnes Awyrfodol (Aerospace
Business Park) arfaethedig yn Sain Tathan,
Bro Morgannwg, dyna oedd amcan y
Gwrandawiad Cyhoeddus yn Neuadd Goffa’r
Barri o’r 12fed o Ionawr ymlaen eleni.
Bydd y datblygiad hwn yn costio o leiaf 12
biliwn – ie 12 biliwn – ac yn cael ei reoli gan
gwmnïau preifat, megis Metrix. Un o’r
cwmnïau yw Cwmni Raytheon, cwmni sy’n
cael ei gysylltu’n agos â’r bomiau clwstwr
dieflig a’r bomiau ffosfforws gwyn a
ddefnyddiwyd gan Israel yn erbyn y
Palesteiniaid yn Gaza ar ddechrau’r flwyddyn
2007. Ac nid coleg hyfforddi at wasanaeth
Cymru fydd y coleg technegol yn Sain
Tathan. Na, bydd yn bodoli i hyfforddi
bechgyn a merched ifanc o Brydain  ie, yn
bennaf, ond hefyd o bob rhan o’r byd. Eu
hyfforddi i amddiffyn – ac i ladd.
Llai na hanner awr a gymerodd Cyngor Bro
Morgannwg i ganiatáu’r cais cynllunio oedd
ger eu bron, ddiwedd Medi 2009. Gwaeth na
hynny, o’r dechrau un, yn Ionawr 2007, rhoes
Rhodri Morgan ac Aelodau’r Cynulliad
groeso
penybryniau
i’r
datblygiad
militaraidd, pellgyrhaeddol hwn yn Sain
Tathan. Ond cynllun ydyw a orfodwyd ar
Gymru gan Lywodraeth Prydain. A gafodd
aelodau’r Cynulliad gyfle i’w drafod yn
fanwl? A gafodd pobl Cymru gyfle i wybod
am fanylion y cynllun? A yw eglwysi Cymru
yn gwybod?
Yn y Gwrandawiad, o dan gadeiryddiaeth
yr Arolygwr, Emyr Jones, roedd nifer o
dirfeddianwyr, unigolion a chymdeithasau
lleol yn mynegi eu gwrthwynebiad. Ond
gwrthwynebu’r ehangu mawr yr oeddent
hwy, yn bennaf: colli ugeiniau, onid
cannoedd, o aceri o dir amaethyddol,
cyfoethog. A gwrthwynebu adeiladu ffordd
newydd drwy ganol Bro Morgannwg. A da
oedd gwrando ar eu dadleuon cryfion. Yr
oedd pump ohonom, fodd bynnag, wedi cael
cyfle teg i roi tystiolaeth ac i groesholi
tystion, gan wrthwynebu hefyd ar sail
egwyddor: gwrthwynebu creu’r coleg
technegol, yn ogystal â’r parc busnes
awyrfodol: Stephen Thomas, o’r Deml
Heddwch, ar ran Cynefin y Werin; Max
Wallis, ar ran Cyfeillion y Ddaear; Anne
Greagsby, ar ran Y Blaid Werdd; Philip
Kingston, ar ran yr Ymgyrch yn Erbyn y
Fasnach Arfau; a minnau, ar ran Cymdeithas
y Cymod.
Pump ohonom yn unig. Ble roedd gweddill
Cymru? Neb yn cynrychioli’r cymdeithasau
Cymraeg a Chymreig. Neb yn cynrychioli
eglwysi Cymru. A neb yno ar ran y wasg.
Cofiwn, onid ydym yn dweud ‘na’; onid
ydym yn ceisio gweithredu, y mae hynny
gystal â dweud ein bod o blaid.

CROESAIR
Rhif 100
gan Rhian Williams
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Atebion i:
22, Heol Cae Rhys,
Rhiwbeina, Caerdydd.
CF14 6AN
i gyrraedd erbyn
18 Mawrth 2010.
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22
23

18

24
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Ar Draws
1. Dau gi cas AL i’w gweld yn yr
Wythnos Ffasiwn (10)
7. Yli mawr ydyw wedi nyddu fel côt
Joseff (7)
8. ‘Mae Eglwys Dduw fel dinas ____
Yn deg i edrych arni.’ (B.F) (3)
10. Nant a fyddo’n hanner unig (6)
12. ‘Cyn i’r caddug gau amdanom,
Taena d’adain dyner ___’ (H.E.L) (6)
13 Rhyfeddod y Fro ddiwedd Mawrth (5)
14. Rhoi pwt i un bach (4)

16. Yn gyflym fel pridd trwm i’r glust (4)
17. ‘Pwy a gredodd i’n hymadrodd? ac i
bwy y datguddiwyd ___ yr
Arglwydd.’ (Eseia) (5)
19. Sionc yw sŵn y fuwch mewn lle
chwith (6)
20. Symud yn gyflym i gywasgu’r
gwinwryf heibio (6)
23. Mabyngnghyfraith yn dechrau dysgu
am wragedd (3)
24. Nid 21 dido yw bod yn rybudd (7)
25. Creu dawn deall yr eglur (10)

Fodd bynnag, nid beirniadaeth, yw’r nodyn
hwn, ond anogaeth. Dyma, felly, apêl daer ar
i bawb sy’n gwrthwynebu’r datblygiad yn
Sain Tathan anfon gair at Carwyn Jones yn y
Cynulliad, gyda chopi o’r llythyr hefyd at
Stephen Thomas yn Y Deml Heddwch, Parc
Cathays, Caerdydd, CF10 3AP
Blwyddyn newydd arall, cyfle newydd
arall. Yn ddiweddar bu nifer fechan ohonom
yn ymgyrchu i sefydlu Academi Heddwch
Cymru (yr enw yn Saesneg fydd: Wales
Peace Institute). Canolfan yn cydweithio’n
agos â’r Cynulliad: yn ymchwilio, yn
cynghori, ac yn annog; yn creu diwylliant
heddwch yn lle diwylliant rhyfel; yn sicrhau
bod cyfiawnder, hawliau dynol a heddwch yn
dod yn rhan ganolog o astudiaethau plant,
myfyrwyr ac oedolion mewn ysgol, coleg a
chymdeithas. Ac ar ben hyn oll: yn sicrhau, ni
hyderwn, y bydd Cymru, fel cenedl fechan,
yn gallu rhoi arweiniad i Ewrop a’r byd yn
grwn: i chwifio baner cyfiawnder a heddwch.
Da yw dweud; gwell yw gwneud. Eisoes y
mae Cynefin y Werin, CND, Cymdeithas y
Cymod, Cyfeillion y Ddaear, a nifer o
fudiadau heddwch ac eglwysi yng Nghymru
yn cefnogi’r ymgyrch. A dyma fy apêl
garedig: yr ydym am i aelodau’r Cynulliad
weld yn amlwg mor fawr yw’r gefnogaeth
drwy Gymru gyfan. Boed unigolyn, eglwys,
cymdeithas neu fudiad, a wnewch chi, felly,
anfon gair i nodi eich bod o blaid sefydlu
Academi Heddwch i Gymru, gan gynnwys
eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn ac ebost.
Dyma’r cyfeiriad: Carol Jenkins, Y Morlan,
Morfa Mawr, Aberystwyth, SY23 2HH,
Ceredigion. Cewch ganddi hi hefyd
wybodaeth bellach am yr Academi.
Robin Gwyndaf

I Lawr
1. Cludo y modur i ddechrau’r ornest. (5)
2. Awydd bron yn ysig am gynnyrch cig
(6)
3. ‘Gwn fod dy hen drugaredd
____ cymaint ag o’r blaen.’ (M.R.) (4)
4 Fe’th nerthaf i fod yn fawr iawn (6)
5. Chwerthinllyd o ffals yw rywsut (7)
6. ‘Caed trefn i ____ ____
Yn yr Iawn’ (W.W) (5,5)
9. ‘Pa wlad wedi’r siarad sydd
Mor lân â ___ ___?’(W.W) (5,5)
11. Cywilydd yn rhan o’r da (5)
12. Anifail chwedlonol yw meddyg y môr
(5)
15. Gwneud dillad i Walter druan (7)
17. Pethau miniog yn troi lli Ebwy (6)
18. Pryfed meddw rhyfedd (6)
21. Baeddu ydwyf ar yn ail yn lle’r
gwartheg (5)
22. Hollt i hanner fflag oren. (4)
Atebion Croesair Rhif 99
Ar draws: 1 Gweryd. 4 Disigl. 7 Y
Nadolig. 8 Gordd. 9 Ond y trugarog. 11
Arwyddo. 13 Bodoli. 14 Ysgyfarnod. 17
Ateb. 18 Sanctaidd. 19 Labrwr. 20
Serchog.
I Lawr. 1 Gwyro. 2 Enaid. 3 Dolurio. 4
Dig. 5 Seguryd. 6 Gwrthgilio. 10 Ni
rwystro. 12 Ysgubor. 13 Barwnes. 15
Gwalch. 16 Diddig. 18 Sur.
Enillydd croesair rhif 99
Derbyniwyd 8 ymgais a 6 yn gywir.
Danfonir y tocyn llyfr i Gwion Dafydd,
Ystum Taf.
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Newyddion o’r Eglwysi

Salem Treganna

Eglwys y Crwys

Tabernacl, Caerdydd

Bedyddio efeilliaid
Hyfryd oedd tystio i fedydd Iolo a Branwen,
efeilliaid Lowri a Garmon yn Salem ym mis
Chwefror. Roedd y ddau wrth eu boddau
ym mreichiau Evan! Dymunwn yn dda i chi
fel teulu.

Y Gorlan
Prynhawn Dydd Mercher Ionawr 27ain Y
Parchedig Evan Morgan oedd ein gŵr gwadd
a chawsom ganddo amser difyr a hwyliog.
Prif thema ei sgwrs oedd ei brofiadau fel
gweinidog mewn dau le cwbwl wahanol ei
natur a’i gymeriad, y naill yn ardal
Machynlleth a’r llall yng Nghaerdydd.
Pythefnos yn ddiweddarach ein gŵr gwadd
oedd Y Parchedig Timothy Morgan, offeiriad
wedi ymddeol, a chawsom ganddo yntau
brynhawn i’w gofio yn goglais ein dychymyg
wrth iddo sôn am rai o’i brofiadau yn ac oddi
mewn i’w alwedigaeth.

Croeso i Medi
Rhannwn lawenydd Geran ac Angie Hughes
ar ddyfodiad merch fach o’r enw Medi i’w
haelwyd. Bu’r ddau yn dyheu ers tro i
fabwysiadu plentyn ac mae’r trysor wedi
cyrraedd yn ddiogel. Dymunwn yn dda
iddynt fel teulu i’r dyfodol. Mae Delun a
John eisoes wedi mynd i gwrdd â’u hwyres
newydd yn Abergele ac yn wên o glust i
glust.
Bedydd
Edrychwyd ymlaen yn eiddgar at wasanaeth
boreol Chwefror 21 pan gafodd dau berson
eu bedyddio. Mae Rhiannon Baker wedi ei
magu yn yr eglwys ac yn fyfyrwraig yng
Ngholeg Prifysgol Caerdydd, tra bod Ioan
Bellin yn ymchwilydd gwleidyddol yn y
Cynulliad. Cafodd y ddau eu derbyn yn
gyflawn aelodau yn yr oedfa hwyrol.
Lesotho
Ar ddechrau mis Chwefror teithiodd
Gwenallt a Non Rees, Glenys a Ron Lindsay
ynghyd â Bryn Evans allan i ymweld â’r
eglwys LEC yn Sefika. Edrychwn ymlaen at
glywed eu stori pan ddychwelant ganol y
mis.
Cynllun yr Hedyn Mwstard
Bu Undeb Bedyddwyr Cymru yn darparu
nifer o adnoddau gwerthfawr yn ddiweddar,
a manteisiodd rhai eglwysi ar gynllun yr
Hedyn Mwstard. Un o’r gweinidogion a
gafodd hwyl arni oedd y Parchg Vincent
Watkins, Pontlliw. Fe’i wahoddwyd i sôn
am ei brofiad ar nos Iau Chwefror 25.
Cymdeithas y Chwiorydd
Bu’r eira yn rhwystr i nifer o ddigwyddiadau
yn yr eglwys yn ystod mis Ionawr,
Gwerthfawrogwyd orig ddifyr a buddiol yng
nghwmni Hugh Matthews yn yr unig
gyfarfod a gafodd ei gynnal.
Sgwrs ddiddorol gan Margaret Williams a
gafwyd ddechrau Chwefror – a’i phwnc
oedd Gwyliau yn Zambia a De Affrig. Yna
prynhawn yng nghwmni Margaret
Hemmings – thema hollol wahanol ond yr
un mor ddiddorol – ar ei gwaith fel Ynad
Heddwch.
Cymdeithas Nos Fawrth
Fel gyda Cymdeithas y Chwiorydd, prin fu’r
cyfle i gyfarfod ddechrau’r flwyddyn.
Mwynhawyd cyfarfod gyda Dafydd Henri
Edwards yn sôn am Gyfamod Oberamagau
ddiwedd Ionawr. Yna ar ddechrau Chwefror,
aeth aelodau o’r Gymdeithas draw i Gapel
Salem Tonteg – noson ddiddorol pan
gafwyd eitemau amrywiol gan aelodau o’r
ddwy eglwys. Diolch i Denzil John am
lenwi’r bwlch ar fyr rybudd y nos Fawrth
ganlynol – fe drefnodd gwis i weld pa mor
ddoeth oedd aelodau’r eglwys. Credwn ei
fod wedi’i blesio.

Clwb y Bobl Ifanc
Mwynhaodd criw mawr ohonom ffilm a
sglods yn ystafell Edwin. Pawb wedi joio.
Clwb Llyfrau
Y llyfr drafodon ni'r mis yma oedd
Resistance gan Owen Sheers, cawsom
drafodaeth fywiog.
Y Gadwyn
Cawsom lawer o hwyl wrth holi panel
hynod ddifyr yn ystod y mis. Ar y panel
roedd Ruth Parry, Ion Thomas, Dafydd
Parry a'r Parch. Dafydd Owen, ac amrywiol
a lliwgar oedd y cwestiynau a dweud y
lleiaf!
Colli Della
Cydymdeimlwn yn fawr iawn â Meinir a
Rhian a'r teulu wrth golli eu mam, Della, ar
ôl cystudd hir. Byddwn yn gweld eisiau
cwmni hwyliog Della yn fawr iawn yma yn
Salem, ac rydym yn cydymdeimlo'n fawr â'r
teulu oll.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn fawr iawn â Tom Jones
a'r teulu, sydd wedi colli ei fam yn
ddiweddar.

Noson Jazz
Bu’r Grŵp Digwyddiadau sy’n codi arian at
gronfa’r eglwys yn llwyddiannus wrth
drefnu noson Jazz eleni gyda Siriol Burford
a’r band yn diddanu. Cafwyd pryd hyfryd o
fwyd yn y festri uchaf, gyda llawer o’r
pwyllgor, dan gyfarwyddyd Nerys Snowsill,
yn darparu’r arlwy wrth y byrddau.
Gwireddwyd £500 tuag at y gronfa.
Organ y Tabernacl.
Bydd pawb yn falch o ddeall fod y gwaith
yn tynnu tuag at y terfyn, ac mae’r argoelion
yn gryf y bydd yr organ ar gael i’w
defnyddio erbyn y Pasg. Bydd angen amser
pellach i sicrhau y bydd yn cyrraedd y safon
uchaf, ac mae’r organyddion a’r gynulleidfa
yn edrych ymlaen at yr amser hwnnw.
Paentio blaen y capel.
Bu’r sgaffaldiau yn sefyll am fwy o amser
nag a ddisgwylid, a hynny’n bennaf am fod
y tywydd wedi bod yn rhwystr. Mae’n
debygol y bydd y sgaffaldiau yn dod lawr
ym mis Chwefror, ac y daw peiriant arall i
gynorthwyo gyda golchi’r waliau ochr.

Y Grŵp Merched
Cafodd y grŵp yma amser hwylus iawn yn eu
cyfarfodydd diweddar gyda Swper Nadolig
wedi ei baratoi gan Lis Foulhardy a’i weini
gan y Gweinidog a rhai o’r blaenoriaid. Ar
Nos Lun Chwefror 8fed y gŵr gwadd oedd
Cen Williams y cartwnydd adnabyddus a
chafwyd ganddo noson lawen yn olrhain
hanes ei ymwneud â’r Dinesydd ers ei
sefydlu ryw chwarter canrif a mwy yn ôl
bellach. Diolch Ken am rannu ychydig o win
y gorffennol gyda ni.
Apêl Haiti.
Er mwyn lleddfu ryw ychydig ar ddioddefaint
a digartrefedd ein brodyr yn Haiti casglwyd
yn anrhydeddus iawn y swm o £1,400 at yr
achos teilwng hwn. Diolch i bawb am eu
cyfraniadau.
Melltith y Marina
A chithe yn meddwl bod y gaeaf oer yn
dirwyn i ben a bod tymor y pantomeim wedi
hen ddiflannu dros y gorwel dyma newyddion
pwysig i chi. Dim newyddion da efallai ond
newyddion o ddirfawr bwys, felly fe fydd yn
well i chi ddarllen ymlaen. Yn ôl Derek
“Drycin” Brockway a Sian “Seiclon” Lloyd,
dyw’r gaeaf ddim trosodd, wel dim pan
'roeddwn i’n sgrifennu hwn beth bynnag, a
dyw tymor y panto ddim wedi diflannu
ychwaith, o ydy mae e, o na ydy e ddim, o
ydy mae e, o na ydy e ddim ……….a.y.y.b.
Efallai bod pantomeimiau y Theatr Newydd
a Felin Fach wedi mynd i ebargofiant erbyn
hyn ond beth am bantomeim blynyddol y
Crwys? Wel fe gewch weld a chlywed criw’r
cwmni drama yn mynd drwy’i pethau mewn
pantomeim newydd sbon gan Emyr Edwards,
“Melltith y Marina” ganol y mis yma. Y
nosweithiau i’ch dyddiadur yw Mercher, Iau
a Gwener, Mawrth 17eg, 18fed a 19eg am
7:30 yn Theatr y Crwys, Richmond Rd.
Dyma’r trydydd panto i Emyr ysgrifennu ar
gyfer y cwmni ac erbyn hyn mae’n adnabod y
criw'n reit dda, ac yn ‘sgrifennu yn arbennig
ar eu cyfer. Heb ollwng y gath yn ormodol
allan o’r cwd, mae’r panto yma yn seiliedig
ar stori Cantre’r Gwaelod a’r cais cynllunio i
agor Marina yno! Os ydych am glywed mwy
yna bydd yn rhaid i chi ddod i’r theatr, dim
ond £5:00 yw’r gost ac fe gewch lond bol o
chwerthin iach ac fe fydd y gaeaf wedi
diflannu yn saff i chi.
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Minny Street

Cydymdeimlwn yn ddiffuant â theulu a
chyfeillion Gerald Davies (Rhiwbeina).
Diolchwn am ffyddlondeb a chyfraniad
Gerald a chofiwn am Elizabeth, Helen, Ruth
a’r teulu yn eu profedigaeth.
Croeso cynnes i Deiniol Owain Roberts,
mab i Non ac Aled Roberts (Yr Eglwys
Newydd) a brawd i Elin.
Aelod newydd: Hyfryd oedd croesawu Non
Jennings (o Sir Fôn) yn aelod yn yr Oedfa
Gymun ddechrau Chwefror.
Mae Non
eisoes wedi bod yn dod atom yn gyson ac
edrychwn ymlaen at ei chwmni.
Oedfa Gynnar: Mae’r Oedfa Gynnar Fisol
yn gyfle arbennig i deuluoedd ifanc yr
eglwys arwain ein haddoliad. Ym Mis
Ionawr bu Eurig, Ilona, Mared a Cynan
Williams wrthi yn defnyddio beic fel symbol
o’n bywyd a’n gwaith Cristnogol. Yna ym
Mis Chwefror, bu Rhodri, Eleri, Manon a
Mared Browning yn rhannu eu doniau (a’u
hoffer) cerddorol â ni wrth gyffelybu’r
Eglwys i gerddorfa. Wedi’r oedfa, caiff
pawb fwynhau cwmnïaeth dros frecwast a
chyfle i brynu nwyddau Masnach Deg. Braf
gweld y Festri yn llawn o fis i fis.
Gweithgarwch i’r Teulu: Daeth nifer o
deuluoedd at ei gilydd i Ganolfan y Parc
(Heol Penarth) wedi’r Oedfa Foreol Sul
cyntaf Chwefror. Cafodd y plant gyfle i
gydfwynhau yn y ganolfan hwyl a’r
oedolion gyfle i ymlacio rhyw ychydig!
Y Gymdeithas: Cafwyd arlwy ychydig yn
wahanol i’r arfer yn y Gymdeithas ganol
Ionawr wrth i ni groesawu IsGanghellor
Prifysgol Cymru, yr Athro Marc Clement
atom. Cawsom ein tywys i fyd
gwyddoniaeth a’r defnydd a wneir o
dechnegau meddygol megis laser ynghyd â
chip olwg ar weledigaeth o rôl Prifysgol
Cymru dros y blynyddoedd nesaf. Er fod
llawer o’r testun yn dir anghyfarwydd i
gynifer, sicrhaodd Marc, yn ei arddull eglur,
hawddgwrandoarno, fod pawb yn teimlo
eu bod wedi elwa o ddod allan ar noson
aeafol, ac wedi deall a dysgu cryn dipyn o
ganlyniad!
Bythefnos yn ddiweddarach, tri o’n
haelodau fu’n rhoi cipolwg i ni ar ddarluniau
o’u cartrefi. Darlun o Gastell Dinefwr gan
Anthony Evans oedd gwrthrych Peter
Griffiths  darlun a welwyd yn cael ei lunio
ar y rhaglen “Byd o Liw” rhai blynyddoedd
yn ôl. O wyrddni a harddwch natur i
galedwch criw o lowyr yn gorffen gwaith;
gwaith Valerie Ganz oedd dan sylw gan
Elinor Patchell. Soniodd sut y mynna’r
arlunydd hon dreulio amser ynghanol yr hyn
y mae’n ei ddarlunio  bu’n gweithio mewn
nifer o byllau glo fel paratoad i gyfres o

Ebeneser, Heol Siarl
Wythnos Weddi
Cynhaliwyd swper ecwmenaidd gan Gyngor
Eglwysi Canol y Ddinas yn City Church,
Windsor Place, ar nos Wener 22 Ionawr fel
rhan o’r Wythnos Weddi dros Undeb
Cristnogol. Dechreuwyd gydag oedfa fer yn
y capel a chyfraniad gan yr amrywiol
eglwysi. Daeth cynrychiolaeth dda o ryw 70
ynghyd i fwynhau’r gwmnïaeth a’r bwyd. Yr
oedd Ebeneser yn rhannol gyfrifol am y
pwdin ac fe gafodd pawb eu gwala a’u
gweddill. Yn dilyn y bwyd cafwyd sgwrs
llawn hiwmor gan gynrychiolydd o Fyddin
yr Iachawdwriaeth.
Y Gymdeithas
Ar nos Fawrth 9 Chwefror cawsom noson o
adloniant gan ddisgyblion blwyddyn 7 ac 8,
Ysgol Plasmawr. Roedd y festri’n orlawn ar
gyfer y wledd o adloniant. O bartïon canu i
unawdau, datganiadau offerynnol a llefaru
cawsom ein diddanu a’n diddori. Roedd hi’n
fraint cael profi o dalentau dirifedi’r
ieuenctid. Fe dybia i fod rhai o sêr y dyfodol
wedi cymryd rhan yn ystod y noson. Diolch
i Helen Thomas am drefnu a chyfeilio. Mae
Helen yn athrawes boblogaidd ym
Mhlasmawr ac yn ddiacon gweithgar yn ein
plith yn Ebeneser. Ar 11 Mawrth byddwn yn
dathlu Gŵyl Ddewi gyda chinio yng Nghlwb
Golff Yr Eglwys Newydd. Y siaradwr
gwadd fydd Delwyn Siôn.
Casglu Nwyddau
Yn ddiweddar buom yn casglu nwyddau ar
gyfer Canolfan Huggard i’r digartref. Ar hyn
o bryd y maent angen sanau, dillad isaf,
gorchuddion cwrlid a diaroglyddion.
Cetris a Hen Ffonau
Yr ydym hefyd yn casglu hen getris inc a
ffonau symudol er mwyn cyfrannu at
Gymorth Cristnogol. Gall yr elusen gael £1
am bob cetris a £4 am bob hen ffôn.

luniau sydd ganddi ar fywyd a gwaith y
glöwr a’r diwydiant glo. Daethom yn ôl i
Gaerdydd ar gyfer ein harlunydd olaf a
chawsom esboniad gan Alun Treharne o
arddull a thechneg arbennig Ceri Auckland
Davies  un o’r ychydig arlunwyr yng
Nghymru sydd yn defnyddio hen dechneg
“egg tempura”. Gwelsom y dyfnder a ddaw
o ddefnyddio’r dechneg mewn darlun o
ddraenen yn ei llawn blagur  daeth y darlun
yn fyw iawn i bob yr un ohonom  er bod y
“braslun” siarcol yn reit drawiadol hefyd!
Y Grawys: Wrth ddechrau paratoi ar gyfer
Y Pasg sicrhaodd ein Gweinidog, Owain
Llyr Evans, bod gennym gyfres o
fyfyrdodau dyddiol i’n tywys drwy lythyr
cyntaf Pedr dros gyfnod y Grawys.
Edrychwn ymlaen at barhau i dderbyn y
m yf yr d od a u yn w yt h n os ol g yd a
chyhoeddiadau’r Sul.
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Eglwys Dewi Sant
OedfaaPhryd Eciwmenaidd Cytun
Ar nos Wener, 22 Ionawr, bu rhai aelodau
yn y gwasanaeth a gynhaliwyd yn Eglwys
yr U.R.C., Windsor Place, a mwynhau’r
cymdeithasu a fu dros y pryd a oedd yn
dilyn yr oedfa.
Y Cristingl
Eleni eto paratowyd Cristingl i bawb gan
athrawon, rhieni a phlant yr Ysgol Sul ar
gyfer nos Sul, 24 Ionawr. Yn ystod y
Gwasanaeth, ac yn nhywyllwch corff yr
eglwys, crëwyd golygfa hyfryd o rai degau
o oleuadau canhwyllau bychain y Cristingl
yn gorymdeithio i gyfeiliant canu emyn y
Cristingl a’r criw niferus o’r plantos
hwythau yn cario’r Goleuni gyda chryn
bleser.
Cyngerdd Lesothoto
Elinor Carson oedd yn gyfrifol am drefnu
cyngerdd yn yr eglwys nos Iau, 4
Chwefror, gan Gôr Merched Canna, dan
arweiniad Delyth Medi, er mwyn codi
arian ar gyfer taith y criw sy’n bwriadu
mynd i Lesotho i helpu mewn ysgolion a
chartrefi plant ac ati. Cafwyd gwledd o
ddatganiadau amrywiol a chaboledig gan y
Côr a’r unawdwyr. Pleser arbennig i’r
Arweinydd a’i Chôr oedd profi ansawdd
acwsteg gwirioneddol wych adeilad yr
eglwys yn dilyn yr addrefnu diweddar, 
acwsteg sydd yn siwr o ddenu corau ac
unawdwyr eraill i ganu yn Newi Sant.
Marwolaeth
Gyda thristwch y cofnodwn farwolaeth
Austin Davies o’r Eglwys Newydd ac, fel
eglwys, cydymdeimlwn â’i weddw, ei
ddwy ferch a’u teuluoedd. Tan ei salwch
olaf, roedd Austin yn un o ffyddloniaid Yr
Hwyrol Weddi, a’i gysylltiad â Dewi Sant
yn ymestyn nôl am flynyddoedd maith.

Bethel, Rhiwbeina
Casglwyd £240.30 mewn pythefnos i
gynorthwyo pobol Haiti ac mi fydd y
gronfa ar agor am beth amser eto.
'Roeddem yn falch o ddeall bod Mr
Dennis Francis, Rhiwbeina a Dr. Tom
Davies, Llanishen, wedi dychwelyd
adref. Dennis wedi cael triniaeth dros
gyfnod o fisoedd yn Ysbyty Athrofaol
Cymru ac Ysbyty Rookwood a Tom yn
yr Ysbyty Athrofaol.
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Cydymdeimlo

Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg

Cydymdeimlo â
theulu'r diweddar Bryan Bird yr Eglwys
Newydd a fu farw’n dawel ar yr 8 Ionawr.
Bu’r angladd yn Amlosgfa’r Ddraenen
Llanisien ar y 27 Ionawr ac yn dilyn
cafwyd gwasanaeth o ddiolch am ei fywyd
yn Eglwys y Methodistiaid yr Eglwys
Newydd.
theulu y diweddar Roger Pugh Evans,
Treganna a fu farw’n sydyn yn ysbyty
Llandochau ar y 19 Ionawr. Bu’r angladd
yn Amlosgfa’r Ddraenen ar yr 2 Chwefror.
theulu y diweddar Della Williams,
Danescourt, ond gynt o Aberystwyth a fu
farw’n dawel yn Holme Towers Penarth ar
yr 2 Chwefror. Bu’r angladd yng Nghapel
Salem, Treganna ar yr 11 Chwefror. Bu
Della yn aelod o Gôr Aelwyd Hamdden
Caerdydd a chanodd y Côr yn ei hangladd.
theulu y diweddar Gerald Davies
Rhiwbeina a fu farw yn Ysbyty'r Brifysgol
ar y 6 Chwefror ar ôl cystudd hir. Bu’r
angladd yn Eglwys Minny Street ar y 16
Chwefror ac wedi hynny yn Amlosgfa’r
Ddraenen. Bu Gerald yn aelod o Gôr
Aelwyd Hamdden Caerdydd.
theulu y diweddar Austin Davies cyn
darlithydd yng Ngholeg Technegol
Llandaf a fu farw’n dawel ar y 4
Chwefror. Bu’r angladd yng Nghapel
Beulah Rhiwbeina ar yr 16 Chwefror

wedi hynny yn Amlosgfa’r Ddraenen
Llanisien.

Dathlu’r trebl  Oxbridge
Llongyfarchiadau mawr i Mollie Arbuthnot,
Mathew Metcalf a Ruth Pilcher o flwyddyn
13 sydd wedi llwyddo i ennill lle ym
mhrifysgolion Caergrawnt a Rhydychen
eleni. Dyma’r tro cyntaf i ddisgyblion o’r
ysgol lwyddo i ennill llefydd yn y
prifysgolion hyn ac mae yn gryn gamp o
ystyried mai dim ond pedair blynedd yn ôl y
sefydlwyd y chweched. Mae’r disgyblion yn
mynd i astudio gwahanol bynciau: Mathew 
Peirianneg
yng
Ngholeg
Wadham
Rhydychen, Ruth  Hanes yn St John’s
Rhydychen a Mollie  Almaeneg a Rwsieg
yng Ngholeg Sidney Sussex, Caergrawnt.
Sioe Gerdd High School Musical yn
bwrw’r uchelfannau
Gwefr oedd mwynhau cynhyrchiad newydd
sbon yr ysgol ym Mis Rhagfyr o’r sioe
Disney hynod boblogaidd High School
Musical. Dyma’r tro cyntaf i’r sioe gael ei
llwyfannu yn Gymraeg yn Ne Cymru a
phleser pur oedd bod yn gynulleidfa i wylio
disgyblion hynod dalentog. Llongyfarchiadau
i’r holl ddisgyblion a staff a fu’n rhan o’r
cynhyrchiad campus hwn. Georgina Griggs,
Aled Williams, Sion Owen, Lisa Williams,

Ysgol Sant Curig

Pencampwyr Nofio
Bu’n dymor nofio llwyddiannus hyd yma.
Yng nghystadleuaeth flynyddol yr Urdd, am
y tro cyntaf ers cychwyn yr ysgol fe fu tîm
llawn o flwyddyn 7 hyd at flwyddyn 11 yn
cystadlu. Bu llwyddiant mawr wrth i sawl tîm
cyfnewid lwyddo i ennill eu lle yn y rownd
derfynol. Yn ogystal â llwyddiant y
blynyddoedd iau bu tri aelod o’r chweched yn
cystadlu ac yn fuddugol yn eu campau hwy 
Steffan Griffin yn gyntaf yn y 100m dull
cefn, Lana Evans yn fuddugol yn y 100m dull
rhydd a 220m cymysg unigol tra enillodd
Ieuan Donovan y 100m dull pilipala a’r
200m cymysg unigol. Da iawn i bawb a phob
lwc!
Doodle for Google 2009
Yn dilyn llwyddiant Sioned Samuel rhai
blynyddoedd yn ôl mae’r Adran Gelf yn
ymfalchïo yn llwyddiant y disgyblion sydd
wedi cymryd rhan yng nghystadlaethau
Doodle for Google. Thema 2009 oedd “Fy
Arwr” ac fe gynhyrchodd y disgyblion sawl
fersiwn cyn dewis eu dwdl terfynol nhw. Mae
dros 50,000 o’r dwdls yn cael eu creu ar
draws Prydain ac felly testun balchder yw’r
ffaith bod pedwar disgybl o Fro Morgannwg
ymhlith y 480 disgybl sydd wedi cyrraedd y
rownd derfynol ranbarthol. Llongyfarchiadau
i Beth Davies, Tirion Davies, Thomas
Nugent (Blwyddyn 11) ac Elis Jackson
(Blwyddyn 9).

Hetiau i Haiti!
Cawsom ddiwrnod i godi arian ar gyfer
Cronfa Haiti. Cafodd yr athrawon a’r
disgyblion gyfle i wisgo het o unrhyw fath.
Gwelsom hetiau cowboi, hetiau gwlân, hetiau
gwellt, ac roedd rhai hyd yn oed wedi creu
het arbennig ar gyfer yr achlysur!
Yn 2002, cydweithredodd Ysgol Sant Curig
ar brosiect gydag ysgolion o Haiti i greu
llyfrau lliwgar amlieithog. Roeddem yn
awyddus iawn felly i’w cefnogi wedi’r
drychineb ddiweddar. Llwyddodd y plant i
gasglu dros £300 at yr achos haeddiannol
hwn.
Wythnos Brecwast Ffermdy!
Wythnos ddiwethaf cafodd plant Ysgol Sant
Curig gyfle i fwyta brecwast yn yr ysgol i
ddathlu Wythnos Brecwast Ffermdy.
Gwnaeth pob plentyn yn yr ysgol flasu
gwahanol fwydydd, megis ffrwythau, iogwrt,
grawnfwyd a thost. Yn ystod y bore,
dysgwyd mwy am y bwydydd roeddent wedi
eu bwyta.
Yn ddiweddar, enillodd yr ysgol wobr Cam
4 Rhwydwaith Ysgolion Iach y Fro a llwyddo
i ennill gwobr efydd EcoYsgolion.

Carys Jones a Jacob Ellis oedd y prif
gymeriadau ac yn ôl Georgina a chwaraeodd
ran Gabriella “Pan gyhoeddodd yr athrawon
ein bod fel ysgol am lwyfannu sioe byd
enwog HSM roedd cyffro mawr ymhlith y
disgyblion. Wedi dweud hyn, doedd dim un
ohonom yn gallu rhagweld pa mor wych a
bythgofiadwy fyddai’r profiad o gymryd rhan
yn y sioe.”

Brecwast Ffermdy

Gymnasteg
Llongyfarchiadau mawr iawn i dimau ac
unigolion llwyddiannus sydd wedi gwneud
gryn argraff ym Mhencampwriaeth y Sir gyda
rhes o ganlyniadau anhygoel. Roedd tîm
Bechgyn Bl.7 a 8 a thîm Merched Bl.9 a hŷn
yn fuddugol gyda thîm merched Bl.7 a 8 yn
drydydd a thîm bechgyn Bl.9 a hŷn yn ail.
Serennodd Iwan Mepham (Bechgyn Bl.7 a
8  1af) Ffion Byrne (Merched Bl.7a 8  2ail)
Rhidian Mepham (Bechgyn Bl.9 a hŷn 
3ydd) ac Elinor Lewis (Merched Bl.9 a hŷn 
2ail) Bl.9 a hŷn yn ail.
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Calendr y Dinesydd
Llun, 1 Mawrth
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30 pm. Siaradwr
gwadd: Peter Watkin Jones (cyfreithiwr
gydag ymchwiliad Bloody Sunday yng
Ngogledd Iwerddon ac un Dr Harold
Shipman). Manylion pellach: Tony Couch
(02920753625 neu ajcouch@yahoo.co.uk).
Mercher, 3 Mawrth
Merched y Wawr Radur. Noson yng
nghwmni’r llenor Catrin Dafydd, yn neuadd
Capel y Methodistiaid, Windsor Road,
Radur, am 7.30pm. Noddir gan Academi.
Iau, 4 Mawrth
Noson lawnsio gwefan Silwli. Bydd ocsiwn
a hwyl tuag at Cymorth Haiti UNICEF ym
Meithrinfa Eglwys Newydd am 6yh.
Mawrth, 9 Mawrth
Merched y Wawr, Caerdydd. Pryd o fwyd i
ddathlu Gŵyl Ddewi. Manylion pellach gan
Shân Morgan: 07990578407.
Mercher, 10 Mawrth
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Cwrdd â’r Dr
Rosina Davies, Llanisien, yn Nhŷ’r Cymry,
11 Heol Gordon, am 7.30pm.
Iau, 11 Mawrth
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
‘Myfyrdod y Grawys (2)’ dan arweiniad
Menna Green, yng nghapel Minny Street,
am 7.30pm.
Gwener, 12 Mawrth
Cylch Cadwgan. Y Prifardd Cen Williams
yn darllen a thrafod ei waith, yng
Nghampws Cymuned Gartholwg, Pentre’r
Eglwys, am 8.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth yr Academi Gymreig.
Gwener–Sadwrn, 12–13 Mawrth
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno Y
Gofalwr (cyfieithiad Elis Gwyn o ddrama
Harold Pinter), yng Nghanolfan Mileniwm
Cymru. Manylion pellach: 08700402000.
Llun, 15 Mawrth
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Swper
Gŵyl Ddewi ac adloniant yng nghapel
Bethany am 7.00pm.
Llun, 15 Mawrth
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Gwaith Canolfan Edward Llwyd.’ Sgwrs
gan Enfys Medi Evans (Canolfan Edward
Llwyd), yn Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad
Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 16 Mawrth
Côr y Tabernacl, Yr Ais, yn perfformio
‘Offeren St Nicholas’ (Haydn) ac ‘O Fab y
Dyn’ (Eric Jones). Manylion pellach: 029
20867769.
Mercher–Gwener, 17–19 Mawrth
Cwmni Theatr y Crwys yn cyflwyno
‘Melltith y Marina’, pantomeim newydd gan
Emyr Edwards. Perfformiadau am 7.30pm
yn Theatr y Crwys, Richmond Rd.
Iau, 18 Mawrth
4 Côr. Merched Canna, Cordydd, Cor y
M och yn
Du,
Bois
Bro
Taf
yng Nghapel Salem, Market Road, Treganna
am 7.30pm. Elw at estyniad y capel £7/£3 i

blant.
Gwener, 19 Mawrth
Cymrodorion Caerdydd. Sgwrs gan
Weinidog Treftadaeth Cymru, Alun Ffred
Jones, AC, yn festri Capel Minny Street am
7.30pm. Croeso cynnes i aelodau
cymdeithasau Cymraeg eraill y ddinas.
Sadwrn, 20 Mawrth
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Astudio’r gerdd. ‘Ac
oblegid eich plant’ (Gwyn Thomas) yng
n gh wmn i Ama n d a Gr i f fi t h s a m
11.00am.Croeso cynnes i bobl nad ydynt yn
aelodau o’r Eglwys.
Mawrth, 23 Mawrth
Cangen y De, Cymdeithas CymruAriannin.
Sgwrs gan Dr E. Wyn James (Ysgol y
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd) ar y testun
‘Eluned Morgan: Llenor Deufyd’, yn festri
Capel Salem, Treganna, am 7.30pm.
Iau, 25 Mawrth
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd.
‘Myfyrdod y Grawys (3)’ dan arweiniad y
Parch. Aled Edwards, am 7.30pm.
Llun–Mawrth, 29–30 Mawrth
Myfyrwyr Coleg Prifysgol y Drindod,
Caerfyrddin yn cyflwyno sioe gerdd newydd
Eilyr OwenGriffiths a Ceri Elen, ‘Heb Ei
Fai’, yn Theatr Weston, Canolfan y
Mileniwm, am 8.00pm.
Gwener, 2 Ebrill:
Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Oedfa
Dydd Gwener y Groglith dan arweiniad y
Parch. Denzil John, yn Eglwys Dewi Sant,
am 2.00pm.
Iau, 8 Ebrill
Recordiadau Steam Pie yn cyflwyno
cyngerdd gan y band Allan yn y Fan a’r
delynores Delyth Jenkins, yn y Porth,
Keppoch St, Y Rhath. Manylion pellach:
02920483344; thegate.org.uk.
Llun, 12 Ebrill
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yng
Ngwesty Churchills am 7.30 pm. Siaradwr
gwadd: Yr Athro Thomas Glyn Watkins
(Prif Gwnsler Deddfwriaethol i Gymru).
Manylion pellach: Tony Couch (0292075
3625 neu ajcouch@yahoo.co.uk).
Mawrth, 13 Ebrill
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs gan Nia
Roberts (Asiantiaeth yr Amgylchedd) ar y
testun ‘Llifogydd’, yn Eglwys Fethodistaidd
Cyncoed, Westminster Crescent, Cyncoed,
am 7.30pm.
Mercher, 14 Ebrill
Cymdeithas Tŷ’r Cymry. Y Cyfarfod
Blynyddol, yn Nhŷ’r Cymry, 11 Heol
Gordon, am 7.30pm.
Iau–Sadwrn, 15–17 Ebrill
Sherman Cymru yn cyflwyno’r ddrama
‘Llwyth’ gan Dafydd James, gyda Chôr
Aelwyd y Waun Ddyfal, yng nghanolfan
Chapter am 8.00pm. Manylion pellach: 029
20304400.
Gwener, 16 Ebrill
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Taith Nest.’
Sgwrs gan B. Siân Reeves am ei nofel
ddiweddar, yn Ystafell 0.31, Adeilad y
Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd, am 7.00pm. Cydnabyddir nawdd
yr Academi.
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Ymarfer y Gymraeg
mewn awyrgylch
Cristnogol
On’d yw’r flwyddyn yn hedfan! Mae’n fis
Mawrth yn barod, a’r cennin Pedr wedi
blodeuo. Ond yn yr Eglwys Efengylaidd
Gymraeg yn Harriet Street, Cathays, mae
blodeuo gwahanol yn digwydd bob mis –
blodeuo ieithyddol. Ar drydydd Sadwrn
pob mis daw criw o ddysgwyr ynghyd yn
y capel i fwynhau coffi a chacen ac i
sgwrsio yn Gymraeg. A phob mis bydd
pwnc trafod gwahanol dan arweiniad un o
aelodau’r eglwys.
Eisoes eleni cafwyd cyflwyniad i un o
gerddi Gwenallt gan Dr Christine James,
cynenillydd Coron yr Eisteddfod
Genedlaethol; buom yn ymrafael â’r
gynghanedd gyda’r tiwtor ailiaith Lynne
Davies, yn cofio Diwygiad 1859 yng
nghwmni’r athrawes ysgol uwchradd Lis
Williams, ac yn edrych ar yr emyn mawr,
‘Dros Gymru’n gwlad’, dan arweiniad
John Emyr, sydd wedi cyhoeddi dau lyfr
am Lewis Valentine, awdur yr emyn.
Yn y bore coffi nesaf, ddydd Sadwrn, 20
Mawrth, rhwng 10.30 a 12.00, bydd
Amanda Griffiths, sy’n athrawes Gymraeg
mewn ysgol uwchradd, yn ein tywys drwy
un o gerddi Gwyn Thomas, ‘Ac oblegid
eich plant’ – cerdd ysgytwol sy’n dangos
pa mor fregus yw bywyd.
Mae’r bore coffi yn cael ei
werthfawrogi’n fawr gan y dysgwyr sy’n
ei fynychu, am ei fod yn gyfle ardderchog
iddynt ymarfer eu Cymraeg a dysgu
rhagor am yr etifeddiaeth Gymraeg, ac yn
enwedig yr etifeddiaeth Gristnogol. Daw’r
dysgwyr o bob rhan o Gaerdydd a’r Fro ac
o bob math o gefndiroedd crefyddol.
Mae croeso cynnes i eraill droi i mewn
atom. Mae manylion pellach ar y wefan:
www.cwmpawd.org. Ac i’r rheini
fyddai’n dymuno addoli mewn oedfa
Gymraeg, ond sydd ddim eto yn rhugl yn
yr iaith, mae’n werth nodi fod darpariaeth
cyfieithuarypryd ar gael yn yr oedfaon
yn Harriet Street am 10.00 a 6.00 bob Sul.

Sadwrn, 17 Ebrill
Bore coffi i ddysgwyr yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, Cathays,
rhwng 10.30 a 12.00. Cyflwyniad i’r
Cynulliad gan Meleri Perkins am 11.00am.
Croeso cynnes i bobl nad ydynt yn aelodau
o’r Eglwys.
Anfonwch fanylion ar gyfer y Calendr at Dr
E. Wyn James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys
Newydd, Caerdydd CF14 2AJ (Ffôn: 029
2 0 6 2  8 7 5 4 ;
e b o s t :
JamesEW@caerdydd.ac.uk).
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FFOTOGRAFFIAETH KATIE BARRETT
Ar Ddydd Gŵyl Dewi, fe fydd
Ffotograffiaeth Katie Barrett yn dathlu’i 4ydd
penblwydd. Fe wnaeth, Katie, sy’n fam i
ddau o blant, sefydlu’i busnes fel
ffotograffydd dwyieithog o bortreadau
babanod a phlant yn 2006, ar ôl i’w hail
blentyn gael ei eni. Fe lansiwyd y busnes
yn Ysgol Melin Gruffydd ble y gwnaeth hi
ffotograffio Eisteddfod Dydd Gŵyl Dewi,
ac ers hynny, mae’r busnes wedi mynd o
nerth i nerth!
Mae Katie, sydd wedi byw yng
Nghaerdydd ar hyd ei hoes, yn un o’r
ychydig ffotograffwyr portreadau Cymraeg
ei hiaith sy’n cwmpasu De Cymru, os nad yr
unig ffotograffydd Cymraeg o fabanod a
phlant. Fe wnaeth hi astudio ffotograffiaeth
yn gychwynnol yng nghanol yr 1990au, ac
fe wnaeth ei phortreadau, yn enwedig y rhai
o blant, ddisgleirio yn fuan iawn. Fe allai
hyn fod yn rhannol o ganlyniad i’r llawer o
flynyddoedd o brofiad a gafodd hi o weithio
gyda phlant fel nyrs feithrin ac fel nani, a
arweiniodd at ddealltwriaeth wych o blant
a’i gallu i wirioneddol gael y gorau allan
ohonynt. Ers hynny, mae Katie wedi dod
yn fam ddwywaith ac mae hi wedi adeiladu
portffolio ffotograffiaeth drawiadol, gan
dynnu lluniau popeth, o feichiogrwydd i

oedolion ieuainc.
Mae Katie yn deall y pwysigrwydd o blant
yn teimlo’n gyfforddus, ac felly, mae’n
cadw sesiynau’n syml iawn yn eich cartref
neu mewn lleoliad sy’n arbennig i chi. Mae
bod yn siaradwr Cymraeg rhugl hefyd yn
golygu y gall plant sy’n siarad Cymraeg fel
iaith gyntaf deimlo’n esmwyth yn
cyfathrebu yn yr iaith y maent fwyaf
esmwyth ynddi.
Ynghyd â sesiynau unigol, mae Katie dros
y blynyddoedd wedi adeiladu cyfoeth o
brofiad yn ffotograffio plant wrthi’n
chwarae mewn meithrinfeydd a chylchoedd
chwarae, yn ogystal â derbyn comisiynau
corfforaethol a gweithio gydag elusennau
plant. Mae ffotograffau’n ffordd wych o
godi arian i grwpiau elusennol eu sylfeini,
ac yn un y mae Katie yn fwy na dedwydd i
ddod yn gysylltiedig â hi.
Felly, o ffotograffio achlysuron teuluol a
phlant cyfeillion, mae’r pedair blynedd
diwethaf wedi gweld Katie yn adeiladu
busnes llwyddiannus, proffidiol sy’n sicr o
barhau i ffynnu dros y blynyddoedd i ddod.
Am fwy o wybodaeth am unrhyw agwedd
o Ffotograffiaeth Katie Barrett, cysylltwch â
029 2061 0987 neu ewch i
www.katiebarrettphotography.co.uk

Agorwyd yr ysgol nôl yn 1860 hefo 60 o
ferched yn ddisgyblion ynddi ond nawr mae
820 o ddisgyblion rhwng tair a deunaw oed
yn ei mynychu gan gynnwys bechgyn erbyn
hyn. Daw'r mwyafrif o’r disgyblion o
Gaerdydd ond daw’r gweddill o dros Dde
Cymru. Llynedd daeth yr ysgol annibynnol
hon yn gyntaf o’i bath i ennill marciau uchel
gan Estyn. Penblwydd hapus i’r ysgol.
Trefnir nifer o ddigwyddiadau i ddathlu’r
garreg filltir arbennig hon yn hanes yr ysgol
yn ystod y flwyddyn.

Swyddfa i’r Tywysog Siarl
Agorwyd swyddfa gan y Tywysog Siarl yn
adeilad Cofrestrfa’r Brifysgol ym Mharc
Cathays er mwyn ehangu ar ei waith dyngarol
yng Nghymru. Dr Manon Williams, gynt o
Riwbeina, fydd yn gweithio yn y swyddfa
dau ddiwrnod yr wythnos yn ogystal â’i
gwaith fel ysgrifennydd Preifat y Tywysog yn
Nhŷ Clarence yn Llundain. Mae Dr Williams
yn gynddisgybl o Ysgol Gyfun Glantaf a
dechreuodd weithio i’r Tywysog nôl yn 1994.
Mae’r Tywysog yn Ganghellor Prifysgol
Cymru a hefyd yn gyfrifol am sefydlu
ymddiriedolaeth sy’n gweithio hefo pobl
ifanc bregus.

peter davies
cyfreithwyr

Mae’n bleser gennym gyhoeddi
fod cwmnïau Peter Davies a
James & Bulteel wedi uno ers 15
Chwefror.
Bydd y cwmni newydd yn cynnig
ystod eang o wasanaethau
cyfreithiol i unigolion, busnesau
a chyrff cyhoeddus.
Am ra g o r o w yb o d a e t h
cysylltwch naill ai â Peter Davies
neu Hywel James ar 029 2022
5472.
24 Plas y Parc
Caerdydd

