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Ym mis Ebrill bydd Y Dinesydd yn wahanol! 
 

Bydd Y Dinesydd -  

 yn edrych yn wahanol gyda diwyg mwy cyfoes, 

 yn cynnig tipyn o newid yn y cynnwys gyda 
chyfraniadau bywiog a ffres, 

 yn cynnwys sylwadau misol gan Beti George. 
 

Dinesydd mwy deniadol i chi gobeithio ac yn werth yr 
un newid bach arall, sef codi’r pris i £1. 

 

Am danysgrifiad o £10 fe gewch gopi o’r Dinesydd am 
flwyddyn gyfan (10 rhifyn) – wedi ei ddosbarthu (neu ei 
‘ddilifro’, hyd yn oed!) i’r man o’ch dewis chi. (£15 i’r tŷ – 

heblaw bod trefniant arbennig gyda’r dosbarthwr.) 

Dyma gyfle da i ni ennill mwy o ddarllenwyr.  

Allwch chi ein helpu?  

Yn y rhifyn hwn mae dwy ffurflen danysgrifio am y flwyddyn. 
Byddai cael cyfaill neu gymydog i’w dychwelyd yn gymwynas 

fawr ac yn gymorth i’r Dinesydd barhau a datblygu.  

Diolch am eich cefnogaeth. 

Golygydd y rhifyn hwn: 
Eirian a Gwilym Dafydd 

 
Golygydd y rhifyn nesaf: 

Sian Parry-Jones 
 

Anfonwch ddeunydd ar gyfer rhifyn  
Ebrill erbyn 27 Mawrth i: 

87 Halliard Court, Glanfa Iwerydd, 
Caerdydd, CF10 4NH 
Ffôn: 07985 043633 

sepj@cardiffbay.clara.co.uk  
 

MANYLION CYSYLLTU 
 

Calendr y Dinesydd 
Yr Athro E Wyn James 

16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 
029 20628754 

JamesEW@caerdydd.ac.uk 
 

Hysbysebion 
Bryan James 

52 Highfields, Llandaf,  
Caerdydd, CF5 2QB 

    029 20566731   
db.james@ntlworld.com 

 
Dosbarthu copïau  

Huw Jones 
22 Blaen-y-coed, Radur, 

Caerdydd, CF15 8RL 
cartref: 029 20842811 

symudol: 07985 174997 
 

Gwefan y Dinesydd: 
www.dinesydd.com 

 
Cyhoeddir y Dinesydd gan  

Bwyllgor y Dinesydd. 
Nodir hawl y golygyddion i gwtogi  

ar erthyglau yn ôl y gofyn. 
 

Argraffwyd gan 
Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd. 

Y Dinesydd 

Ariennir yn rhannol gan  
Lywodraeth Cymru 

CABAN, Pontcanna 

CHAPTER, Treganna 

DERI STORES, Rhiwbeina 

FOOD FOR THOUGHT, Y Barri 

HALCYON DAZE, Wellfield Road 

HALLS, Llandaf 

SIOP LYFRAU WINDSOR, Penarth 

SIOP PRIFYSGOL CYMRU, 12 Stryd Fawr 

SIOP Y FELIN,  Yr Eglwys Newydd 

THE LAZY DUCK, Cowbridge Road East 

VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina 

Siopau lle gellir prynu’r Dinesydd 

Ail-lansio’r DINESYDD 
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CYNLLUNIAU CAERDYDD AR 
GYFER DYFODOL ADDYSG 

GYMRAEG 2014 - 2017  
 

Mae’r ymgyrch i wrthwynebu bwriad y sir i beidio 
gweithredu’r cynllun i agor ysgol newydd yn 

Grangetown wedi llwyddo. 

 Roedd  Swyddfa Addysg y sir yn cyrraedd 
diwedd y broses o baratoi, erbyn Ionawr 20fed, 
Cynllun Strategol y Sir ar gyfer Addysg Gymraeg 
am y cyfnod Ebrill 2014 i Fawrth 2017, cynllun 

sydd bellach yn ofynnol o dan ddeddf gwlad. 

 Mae’n ddogfen swmpus, anodd ei deall a 

gwallus - 

1 Mae’r rhifau sy’n cael mynediad i addysg 
Gymraeg yn cael eu lleihau o gymharu â’r rhifau 
mae’r sir yn cyhoeddi bob blwyddyn e.e. nodwyd 

624 am gohort 2011 yn lle 656. 

2 Mae’r adroddiad yn nodi fod prosiect wedi 
dechrau i gynyddu'r nifer sy’n dechrau yn y Wern 
o 54 i 60 ond mae’r Wern yn derbyn 60 ers 2006. 
Dywed hefyd bod cynllun ar droed i gynyddu’r 
Ysgol ymhellach i dderbyn 75 yn y dyfodol ond 

derbyniodd y Wern 71 yn 2012 a 76 yn 2013. 

3 Sonnir am Ysgol Gymraeg yng Ngogledd 
Llandaf. Ai meddwl am Ysgol Glan Ceubal yng 

Ngabalfa y mae? 

Enghreifftiau yn unig yw'r rhain o ddogfen nad yw 

o’r safon y gellid disgwyl o awdurdod lleol mwyaf 

Cymru.  

Beth a gynigir i ddarparu ar gyfer twf o 5-6% y 
flwyddyn - y twf cyson ers 2000, sef ffrwd 
ychwanegol bob blwyddyn? Yr ateb “..an 
additional 47 places to serve the Grangetown, 
Llanishen and Llandaff North areas of the city.” 
Fe wneir yn eglur bod 30 o’r lleoedd ychwanegol 
yn dod trwy agor ysgol newydd rhywle yn  
Grangetown. Am yr 17 lle ychwanegol  …. 

tawelwch. 

Mae’r cynllun yn cydnabod bod diffyg lle 
digonol yn ne-ddwyrain y ddinas (Bro Eirwg, 
Penypil a Glanmorfa) ac yn y de-orllewin (Nant 
Caerau a Choedygof) ond nid oes addewid o 
weithredu ar gyfer ychwanegu at y ddarpariaeth 

yn y 5 ysgol. 

Mae’r sir o’r diwedd wedi gweithredu i wella’r 
sefyllfa yng Ngwaelod-y-garth trwy dorri Ffynnon 
Tâf a Nantgarw o’i dalgylch a chynnwys 
Pentrepoeth ond nid i gau’r ffrwd Saesneg a’i 

hanfon i Ysgol Pentyrch sy’n hanner wag. 

Mae RhAG wedi dechrau’r broses o ysgrifennu 
critique manwl o’r cynllun yn y gobaith y bydd y 

sir yn fodlon ei ail-ysgrifennu. Os na wneir, mae 
arwyddion y bydd y Gweinidog Addysg yn ei 
anfon yn ôl fel annerbyniol ac yn annhebyg o 
gyfrannu at ei nod o gael 30% o blant Cymru yn 

derbyn addysg Gymraeg yn 7 oed  erbyn 2020. 

     Michael Jones 

Cyngerdd Côrdydd yn 
Neuadd Carnegie! 

Bydd un o gorau cymysg gorau'r 
brifddinas yn perfformio yn  

un o neuaddau cyngerdd gorau’r byd 

ddiwedd Mis Mawrth.   

Mae Côrdydd wedi bod yn hynod o 
lwyddiannus dros y blynyddoedd diwethaf gan 
ennill teitl Côr yr Ŵyl ddwy flynedd yn olynol yn 
Eisteddfod Genedlaethol 2012 a 2013, a bydd y 
cyfle hwn i ganu yn Neuadd Carnegie, Efrog 
Newydd, ar Nos Sadwrn 29ain Mawrth yn 

uchafbwynt newydd iddynt. 

Dyma fydd perfformiad cyntaf y côr yn America, 
ond mae ganddynt nifer o gysylltiadau â’r UDA 
gan iddynt groesawu’r cyfansoddwyr Eric 
Whitacre a Morten Lauridsen i Gymru dros y 

blynyddoedd diwethaf. 

Bydd y cyfansoddwr Cymreig Paul Mealor yn 
mynd gyda hwy i America.  Daeth i enwogrwydd 
yn 2011 pan gafodd ei Ubi Caritas ei berfformio 

ym mhriodas y Tywysog William a Catherine 

Middleton, a phan aeth ei Wherever You Are ar 
gyfer côr y Military Wives i frig y siartiau pop a 

chlasurol. 

Bydd y delynores Gwenllian Llŷr hefyd yn 
cymryd rhan yn y cyngerdd a byddant yn 
perfformio gwaith newydd ar gyfer y delyn a chôr 
yn ogystal â rhaglen o gerddoriaeth Gymreig.  
Mae gan Gwenllian gysylltiadau agos ag Efrog 
Newydd gan iddi gwblhau gradd meistr mewn 

canu’r delyn yn Ysgol Juilliard yno'r llynedd.   

Dywedodd arweinydd Côrdydd, Sioned James: 
“Bydd y noson yn ddathliad go iawn o’r traddodiad 
canu corawl a thelyn Gymreig, ac yn gyfle i ni 
ddangos y gorau o Gymru yn Efrog Newydd. Ac 
mi fyddwn ni’n perfformio hefyd yng Nghymanfa 
Ganu Eglwys y Cymry, Efrog Newydd tra byddwn 

ni yno.” 

Bydd cyfle i drigolion Caerdydd eu gweld yn 
perfformio cyn iddyn nhw adael mewn Cyngerdd 
Mawreddog yn Eglwys y Tabernacl ar Nos 
Sadwrn 22ain Mawrth.  Cysylltwch gyda 
cordydd.codiarian@gmail.com 
mailto:cordydd.codiarian@gmail.com  neu 
cordydd.com <http://www.cordydd.com>  
am dicedi a mwy o fanylion. 
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Erbyn i hyn o eiriau ymddangos bydd yr holl 
ddathliadau Gŵyl Ddewi wedi pasio a phawb 
bellach yn edrych am arwyddion fod y Gwanwyn 
ar ei ffordd wedi’r Gaeaf gwlypaf a welwyd ers 
blynyddoedd lawer. Dyma’r amser bydd pobl yn 
dechrau ystwyrian ac yn mynd am dro o gwmpas 
Parc y Rhath neu i wagswmera lawr yn y Bae. 
Felly, beth am ychwanegu ymweld â’r Pafiliwn 
wrth geg y pier ym Mhenarth ar eich rhestr gan 
fod yr adeilad ar ei newydd wedd ers tua thri mis 
nawr ac mae’n werth ei weld. Gwariwyd tua 
phedair miliwn ar ei adnewyddu ac fe’i 
henwebwyd am wobr ar restr fer Gwobrau RICS 
Cymru sef ‘The Royal Institution of Chartered 

Surveyors Wales’. 

Mae siop a swyddfa a neuadd arddangos a 
sinema a chaffi wedi eu hymgorffori yn yr adeilad 
ac mae ffenestri eang a balconi yn y caffi hefo 

golygfeydd yn edrych dros y pier a Môr Hafren ac 
ar dywydd braf mae’n bosibl cerdded drwy 
ddrysau’r caffi a mynd ar eich union ar hyd y pier i 

fwynhau’r awelon môr. 

Tra’n sôn am Benarth cofiais am y twnel arferai 
fynd dan yr afon Elai o Ferry Rd yn Grangetown i 
Benarth ac yn dod allan ger adeiladau’r hen 
Borthladd ger maes parcio’r morglawdd. 
Adeiladwyd y rheini nôl yn 1865 sef yr un 
flwyddyn hwyliodd 150 o Gymry dewr ar fwrdd y 

‘Mimosa’ i Batagonia. 

Adeiladwyd y twnel i gerdded a seiclo drwyddi yn 
1900 ond yn anffodus fe’i caewyd yn 1963. 
Manteisiwyd ar y twnel gan weithwyr ym 
Mhorthladd Caerdydd. Unwaith cerddais i drwy’r 
twnel hefo aelodau Cymdeithas Tŷ’r Cymry nôl 
ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf. Odd y twnel 
hanner can troedfedd dan yr afon ac yn 1,250 
troedfedd o hyd. Byddai’r twnel yn gaffaeliad i 
ymwelwyr pe bai’n dal ar agor heddiw ac yn rhoi 

tipyn o antur i bobl! 

Colofn G.R. 

Cynrychiolaeth o Adran Gerdd Ysgol Glantaf dan 
gyfarwyddyd Delyth Medi fu’n diddanu’r 
Gymdeithas ar 17 Chwefror a thyrfa’n 
cymeradwyo yn neuadd Bethany. Cyflwynodd eu 
côr meibion ddarnau amrywiol yn cynnwys Byw 
ydi Nant Gwrtheyrn, Cân Walter, Y Dwyfol Un, 
Cyn Oeri’r Gwaed a Benedictus. Gan unigolion 
dawnus o’r côr cafwyd unawdau, deuawdau a 
thriawdau. Ymunodd Gruff â Manon a Miriam i 
gyflwyno cerdd dant doniol. Darnau clasurol a jazz 
gafwyd gan Charlie ar y ffidil a daeth Elen â’i dwbl 
bas i’n cyfareddu. Roedd edmygedd pawb o 
ddoniau’r ifainc yn fawr a’r diolch yn frwd i Ysgol 

Glantaf sy’n magu a meithrin eu doniau cerddorol. 

Bydd Falmai Griffiths yn arwain taith y 
Gymdeithas i Gernyw rhwng 2 - 6 Mehefin. Rhaid 
anfon blaendal o £35 ati cynted â phosibl. Ei rhif 

cyswllt yw 20614056. 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina 

Dewch gyda ni 

ar daith i Gernyw 

2 – 6 Mehefin 

Ffoniwch Falmai ar 20614056 

Aduniad Coleg Normal 

 1961—1964 

Credwch neu beidio mae'n Hanner Canrif ers i 

ni adael Coleg (Gorffenaf  1964). 

Rydym yn trefnu aduniad ar ddydd Sadwrn y 
27ain o Fedi 2014 yn y Ganolfan Rheolaeth 
Prifysgol Bangor. Cyrraedd erbyn 6pm a bwyta 
am 7pm, lle i 120. Cewch ddod â phartner os 
dymunwch. Gallwch aros dros nos yng 
Ngwesty 4* y Brifysgol - 40 ystafell wely yn y 

cyn Hostelau Eryri a Môn. Hwyrach bydd taith 
gerdded yn dechrau am 2pm os oes digon o 

ddiddordeb. 

Cysylltwch ag Alun Roberts, Melyngell,  Lôn 
Ysgubor Wên, Caernarfon, Gwynedd,LL55 1HS 

Ffôn 01286 677208.   

E-bost  alungelli1@gmail.com. 

Cewch fwy o wybodaeth a ffurflen archebu gan 
Alun. Os yn bosib defnyddiwch yr Ebost. 
Anfonwch y wybodaeth ymlaen i unrhyw 

fyfyriwr a oedd yn y Coleg 1961-64, diolch. 
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Tân Gwyllt i  

Ddathlu Penblwydd  

Karl Jenkins 
Cafodd Côr Caerdydd y fraint o fod â rhan 

ganolog yn nathliadau penblwydd y cyfansoddwr o 

Gymro, Karl Jenkins ym mis Chwefror. Roedd y 

cyfansoddwr o Benclawdd yn dathlu ei benblwydd 

yn saithdeg oed ac yn destun cyngerdd 

mawreddog yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 

oedd yn cael ei ddarlledu ar Classic FM.  Roedd 

tua chant o gantorion yn gefnlen i’r gyngerdd oedd 

yn cynnwys sêr fel yr 

unawdydd clarinét 

Emma Johnson ac 

Aled Jones.  

Gyda’r ail hanner 

yn canolbwyntio’n 

llwyr ar weithiau’r 

cyfansoddwr dan sylw 

daeth aelodau Côr 

Caerdydd i’r llwyfan i 

roi perfformiad 

dramatig o’r Dies Irae 

o’r Requiem.  Nid 

dyma’r tro cyntaf i’r 

côr ganu’r corws hwn 

ond roedd perfformio 

gyda thân gwyllt a 

fflamau y tu ôl yn 

brofiad newydd i rai ac 

wedi cynhesu’r rhes gefn yn sicr! 

Ymunodd y côr i ganu ‘In Paradisium’ o’r 
Requiem gyda Catrin Finch a’r Cancion Turqesa 
o’r Adiemus Colores gyda Wynne Evans. 
Perfformiwyd sawl darn corawl arall i gyfeiliant 
Cerddorfa Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, cyn 
cyrraedd penllanw’r noson gyda pherfformiad o’r 
Benedictus o’r ‘Armed Man’ gyda’r unawdydd 

soddgrwth Julian Lloyd Webber.  

Darlledwyd y gyngerdd – oedd â phob tocyn 
wedi gwerthu ers tro – ar Classic FM ac yna’n 

ddiweddarach ar S4C. 

Dywedodd arweinydd y côr Gwawr Owen, 
“Roedd hi’n fraint unwaith eto i gael y gwahoddiad 
gan Karl Jenkins i fod yn rhan o’i ddathliadau 
penblwydd.  Ryn ni’n cydweithio â Karl bellach ers 
sawl blwyddyn ond roedd y cyngerdd hwn yn 
uchafbwynt ac yn gyfle gwych i’r côr ymestyn at 

gynulleidfaoedd newydd.” 

 
DATHLU’R PASG 

Mae Côr Caerdydd wrthi’n ymarfer bellach ar 
gyfer perfformio Offeren ‘Nelson’ Haydn yn 

Eglwys St. German 
ar ddechrau Ebrill. 
Fe fydd y côr hefyd 
yn perfformio darnau 
eraill, yn eu plith 
‘Cariad’ – gwaith 
buddugol Ieuan Wyn, 
enillydd Tlws y 
Cerddor yn 
Eisteddfod 
Genedlaethol Cymru 
2013. Mae Ieuan yn 
aelod o Gôr 

Caerdydd.  

Felly os am glywed 

campweithiau – hen 

a newydd - dewch i 

Eglwys St. German, 

S t a r  S t r e e t , 

Caerdydd CF24 

OJY erbyn 7.30pm ar Nos Sul Ebrill y 6ed.  

(Fe fydd elw’r noson yn mynd tuag at Ofal Cancr 

Marie Curie.  Cewch fynediad trwy raglen wrth y 

drws neu gan aelodau’r Côr. Oedolion yn £10, am 

ddim i blant dan 16.  Bydd elw’r noson yn mynd 

tuag at Ofal Cancr Marie Curie.) 

Llun trwy garedigrwydd Classic FM 

Gorymdaith Gŵyl Dewi 2014 
Wedi gaeaf gwlyb daeth yr haul allan i gyfarch 

dydd ein nawddsant a manteisiodd rhai cannoedd 

ar y cyfle i orymdeithio drwy strydoedd canol y 

ddinas i ymffrostio yn ein gwlad a’n hetifeddiaeth. 

Yr holl ffordd o Neuadd y Ddinas i lawr at y llyfrgell 

ganolog ac yn ôl i’r castell, roedd miloedd o 

siopwyr pnawn Sadwrn wedi aros am ysbaid i 

wylio a chefnogi’r gorymdeithwyr. Roedd ein 

prifddinas yn llawn baneri Cymru a baneri Dewi 

Sant  a thon o goch, gwyrdd a gwyn wedi llifo 

trosti. Hyfryd hefyd oedd gweld fod rhai o’r siopau 

wedi gwneud ymdrech hefyd i ddathlu’r diwrnod.   

Yn sicr fe wisgodd ein dinasyddion ‘genhinen yn 

eu cap’ ar Fawrth 1af. Ond rhwydd iawn yw bod 

yn Gymro da pan fo pawb arall o amgylch yn 

ymfalchïo yn eu Cymreictod. Y cwestiwn mawr yw 

beth sy’n digwydd am y 364 diwrnod arall mewn 

blwyddyn. Faint o dyrfa enfawr Mawrth 1af sy’n 

gwisgo’r genhinen yn eu calon weddill dyddiau’r 

flwyddyn  ac yn mynnu cydraddoldeb i’n hiaith a’n 

diwylliant?     Golygyddol 
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At y golygydd, 

Beth amser yn ôl, cyflwynais sylw i’r Dinesydd yn 
nodi arfer wael nifer o awduron erthyglau a 
chyfrolau o roi sylw i addysg uwchradd a choleg 
unigolion ond bron dim i’w haddysg gynradd. 
Tybiais ar y pryd fod fy nghyflwyniad yn hynaws a 

disgwyliwn well. 

Ond mae’n amlwg mai clustiau byddar oedd yn 
‘gwrando’, oherwydd yn rhifyn diwethaf Y 
Dinesydd gwelais bum enghraifft o’r arfer wael. 

Beth sy’n gyfrifol? Diogi neu ffroenucheledd? 

Mae’n glir felly bod rhaid i mi roi’r gorau i fod yn 

hynaws a throi’n gas.  

Tan y tro nesaf, 

Yn gywir, 

Neville Evans 

Cyn-ddisgybl Ysgol Gynradd Gendros, Abertawe  

Cofio Beti Wyn 
Trist oedd darllen yn Y DINESYDD (Chwefror 
2014) am farwolaeth yr hoffus BETI WYN, sef 
Elizabeth Wynne Jones. Rhoddwyd crynodeb o 
rai o weithgareddau Beti Wyn yn Y Dinesydd y 

mis diwethaf.  

Cofiaf innau am ei diddordeb yn Eisteddfodau 
Cylch a Sir Urdd Gobaith Cymru yn ardal 
Caerdydd, y perfformiadau gan unigolion a’i chôr, 
sef 'CÔR BETI WYN' fel ei galwyd ar y pryd.  Cyn-
haliwyd cyngherddau yn Neuadd Reardon Smith 
ym Marc Cathays, gan gynnwys gwesteion fel y 
gantores Iris Williams, yr acordionydd Mario Con-

way, ac eraill. 

Yr oedd hefyd yn gefnogol i Eisteddfodau 
blynyddol y Gymdeithas Gerdd Dant. Cofiaf yn 
arbennig am ein merch Lynne, a hyfforddwyd 
ganddi yn ennill yn Eisteddfod y Gymdeithas 
Gerdd Dant yn Nhregaron ar ddiwedd y 1960au.  
Mae Lynne ar hyn o bryd yn weithgar gyda 
Chymdeithas Operatig yn Weymouth ynghyd â'i 
diddordebau eraill, ac mae ganddi ferch - Chloe 
Brooks sy'n perfformio o dro i dro yng 
nghyngherddau cerddorol (fel yn ensemble Les 

Miserables) yn y 'West End', Llundain. 

Estynnir cydymdeimlad dwys gyda’i meibion.  

J.D.R. Thomas, Gresffordd (gynt o Gaerdydd)                                                                                           

Mae’r Flwyddyn Newydd wedi cychwyn â 

chyfarfodydd diddorol iawn. 

Yn gyntaf, rhaid sôn am Wasanaeth a Pharti’r 
Nadolig yng Nghapel a Festri Minny Street dan 
lywyddiaeth y Gweinidog, y Parchedig Owain Llŷr 
Evans ac yng nghwmni gweinidogion yr ardal. 
Traddodwyd yr anerchiad gan Lywydd yr Aelwyd, 
y Parchedig Haydn Thomas, a’r aelodau’n 
cyflwyno’r carolau, darlleniadau a’r gweddïau. 
Cafwyd eitemau gan y côr dan arweiniad Eilonwy 
Jones, a’r unawdydd oedd Aerona Esau. 
Darparwyd te blasus gan Audrey Lake a’r 
chwiorydd. Cyflwynwyd y casgliad o £170 i Gronfa 

argyfwng y Philipinau. 

Ymhen pythefnos croesawyd yr hanesydd, 
awdur a Llywydd Cymrodorion Caerdydd, Gwynn 
Matthews i siarad am Chwedlau Dyffryn Clwyd - 
ardal bro ei febyd lle mae llawer o enwau’n 
cychwyn â’r gair Llwyn - e. e. Llwyncelyn, Dyffryn 
Llanrhaeadr Cefnmeirch ger Dinbych. Soniodd 
am Fuchedd Ieuan ap Tudur, un o enwogion y fro, 
a’i gysylltiad â Padrig Sant. Eglurodd yn fanwl 
iawn y chwedloniaeth sy’n gysylltiedig ag 
afonydd, mynyddoedd, llynnoedd a cherrig y 

dyffryn a nodweddion daearyddol cysylltiedig â 
phob chwedl. Syfrdanwyd y gwrandawyr gan 
eangder a manylder ei wybodaeth am ei ardal 

enedigol, a doniolwch ei gyflwyniad arbennig.  

Ar y trydydd prynhawn Mercher yn Ionawr, 
croesawyd Rhiannon Gregory, Rhiwbeina, i 
annerch ar y testun "Chredwch chi Byth". Mae 
Rhiannon yn adnabyddus fel siaradwraig fyrlymus 
ar lawer testun diddorol. Canolbwyntiodd y tro 
hwn ar ei chyfrol lwyddiannus "Aderyn Brith", sy’n 
cofnodi hanes Mai ar Mana’ch, gwraig anhygoel o 
Lydaw ar adeg dyngedfennol yr ail Ryfel Byd i’r 
wlad a’r byd. Soniodd sut y bu i’w phriod, Havard 
Gregory ennyn ei diddordeb yn Llydaw, ei hanes 
a’r Llydaweg i greu’r gyfrol liwgar hon. Roedd yr 

aelodau wrth eu bodd yn ei chwmni.  

Gwraig adnabyddus arall a groesawyd i’r 
Aelwyd oedd Janie Jones, Dinas Powys, un o 
deulu adnabyddus, dawnus a cherddorol y Guys. 
Cyflwynodd ei chariad at gerddoriaeth yn glir iawn 
drwy recordiau - gydag enghreifftiau amrywiol o’r 
byd clasurol ac operâu i jazz (Basin Street Blues), 
a hefyd lawer agwedd ar gerddoriaeth Gymraeg. 
Cafodd yr aelodau foddhad wrth gael eu hatgoffa 
am etifeddiaeth gerddorol Cymru y gellir bod yn 

falch ohoni. 

Croeso eto i aelodau newydd ymuno â ni - 

manylion yn y Calendr. 

     Robin Brown 

Llythyron 

Aelwyd Hamdden  
Cylch Caerdydd 

Rydym yn croesawu clywed gennych 

chi, y darllenwyr. Os am ddweud 

eich dweud ar unryw fater, cofiwch 

anfon gair atom.  



7 

 

 

 
Daeth Dr Carwyn Jones atom nos Lun, 

Chwefror 17eg i sôn am Chwarae Teg - 
Datblygiadau Gwyddonol ym Myd Chwaraeon, 
gyda dau air cyntaf y teitl yn arwyddo agwedd 
foesol ar y newidiadau. Bu’r degawd diwethaf yn 
noded ig  am  newydd ion   pa r thed 
camymddygiadau ymhlith athletwyr sawl 
disgyblaeth, yn rhychwantu camgymeriadau 
diniwed a gweithredoedd twyllodrus. Gwaetha’r 

modd, pylodd yr hen ddelwedd o gystadlu ‘iach’. 

Mae chwaraeon proffesiynol yn awr yn 
ddiwydiant rhyngwladol ac felly yn agored  ac yn 
ysglyfaeth i’r un tueddiadau ariangar a phob 
dylanwad gwleidyddol a gysylltid â chynllwynion 
busnesau mawr global. Erstalwm, mewn cyfnod 
delfrydol hwyrach, ystyrid chwaraeon yn 
weithgarwch hamdden ar gyfer hwyl a mwynhad. 
Ond cofier mai cyfrinach agored oedd bod rhai 
chwaraewyr rygbi amatur Cymru yn derbyn 
‘treuliau’ go helaeth gan rai clybiau. Ac ydyw 
rhinwedd yn gyfyngedig i gylch cyllid? Oddi mewn 

i’r cylch mae peth twyll yn dderbyniol?. 

Mae Dr Jones yn aelod o staff Coleg 
Cenedlaethol Cymru, wedi’i leoli ym Mhrifysgol 

Fetropolitan Caerdydd ar safle Cyncoed. Moeseg 

chwaraeon yw maes ei ddiddordeb. 

Cawsom olwg ganddo ar y newidiadau 
syfrdanol fu dros y  blynyddoedd mewn campau 
yn dilyn datblygiadau technolegol, er enghraifft, 
yn sgil gwybodaeth newydd ynghylch 
deunyddiau. Mae camp y naid polyn yn 
enghreifftio hyn yn dda gyda pholyn modern sy’n 
plygu wedi disodli’r hen bolyn unionsyth. 
Gwahanol iawn yw beiciau rasio modern. Bu 
chwildro mewn gwisgoedd, nid i ddilyn ffasiwn  
ond i beri bod proffil athletwyr yn rhagori’n 

aerodynameg mewn aer a dŵr. 

A phwy na chlywodd am astudiaethau i newid 
nodweddion y corff dynol a holl helynt 
cyfansoddion gwaharddedig a threfn profion 
swyddogol a stranciau rhai i osgoi gofynion 
awdurdodau athletau? Y cyfan oll i ennill bri dan 
amodau cyfartal. Yn y cyswllt hwn rhoddwyd sylw 
i ddiffiniadau ‘camp’, gan gyfeirio at feddyliau 
Aristotles, John Stuart Mill a Wittgenstein. Anodd 
osgoi’r cwestiwn: Ai unigolyn naturiol sydd yma 

yntau rhyw greadur gwneuthuredig? 

Yn ein cyfarfod nesaf (Mawrth 17eg) bydd Nia 
Blackwell yn ein goleuo ar Biogeocemeg rhai o 
lofeydd De Cymru. I orffen ein tymor (Mai 19eg) 
byddwn yng nghwmni un nodedig iawn. Dewch 

yn llu.   

                                                    Neville Evans  

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

 

Mae Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd 
yn nodedig am rychwant eang ac amrywiol ei 
hymchwil i’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i 
diwylliant, a hefyd am y modd y mae’n 
cymhwyso’r ymchwil honno i’r Gymru gyfoes ac yn 

ei gosod mewn cyd-destun rhyngwladol.  

Nos Lun, 3 Chwefror 2014, cafwyd achlysur 
hapus iawn pan fu’r Ysgol yn dathlu lansiad 
cyhoeddiadau diweddaraf y staff yng nghwmni’r 
Arglwydd Dafydd Elis Thomas. Lansiwyd naw 
cyfrol ac un wefan, sef ffrwyth ymchwil Dr Jeremy 
Evans, Dr Dylan Foster Evans, Dr Diana Luft, Yr 
Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Dr Rhiannon 

Marks, Dr Huw Thomas a’r Athro Colin Williams.  

Mae pynciau’r cyhoeddiadau yn amrywio o 
farddoniaeth a rhyddiaith yr Oesoedd Canol 
(Dylan Foster Evans a Diana Luft) i waith Menna 
Elfyn (Rhiannon Marks), ac o iaith y carchar yng 
Ngogledd Iwerddon a llenyddiaeth y carchar yng 
Nghymru (Diarmait Mac Giolla Chríost) i 
agweddau ar y Gymraeg ym myd addysg, mewn 
oes ddigidol, ac yng nghyd-destun deddfwriaeth 

ieithyddol ryngwladol (Jeremy Evas, Huw Thomas 

a Colin Williams).  

Cynhaliwyd y noson yn Siambr y Cyngor ym 
Mhrif Adeilad y Brifysgol ac roedd yn gyfle i’r 
awduron eu hunain, cyfeillion yr Ysgol a 
chyhoeddwyr y cyfrolau gydnabod ffrwyth llafur 

blynyddoedd o waith caled.  

Am ragor o fanylion am y cyhoeddiadau, ewch 
at wefan Ysgol y Gymraeg; 
 (<http://www.caerdydd.ac.uk/cymraeg/>) neu 
cysylltwch â Lois Roberts yn Ysgol y Gymraeg. 
(Robertslm2@caerdydd.ac.uk / 029-2087-0637).  

Dathlu Ymchwil   
Ysgol y Gymraeg 
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Llwyddiannau ar y Maes Chwarae 

Mae blwyddyn newydd wedi dod, a pharhau mae 
bwrlwm bywyd yn yr ysgol. Mae hanner tymor 
cyntaf 2014 wedi bod yn un prysur iawn, yn 
enwedig i’r Adran Ymarfer Corff. Ym mis Ionawr 
bu criw ffilmio yn yr ysgol i recordio gêm y tîm 
rygbi dan 16 yn erbyn Treorci. Cafodd y gêm ei 
darlledu yn fyw ar y we, ac roedd yr 
uchafbwyntiau i’w gweld ar S4C. Roedd torf o 
ddisgyblion yn bresennol i gefnogi’r tîm cartref, ac 
ar ôl gêm hynod gyffrous, ni siomwyd y 
cefnogwyr, gan i’r tîm ennill y gêm a symud 
ymlaen i rownd yr 16 olaf. Yn anffodus, trechwyd 
y tîm yn y gêm hon yn erbyn Ebbw Fawr, ond 

roedd yn gêm gystadleuol ac agos iawn.  

Mae’r tymor newydd hefyd wedi dod â 
llwyddiant gyda’r bêl gron. Mae timau blwyddyn 7 
ac 8 wedi cyrraedd rowndiau cynderfynol y Sir- 

pob lwc iddynt yn y gemau nesa! 

Mae merched Glantaf hefyd wedi cael 
llwyddiannau. Enillodd tîm blwyddyn 9 
dwrnamaint pêl-fasged y Sir. Mae tîm hoci 
blwyddyn 9 a thîm hoci dan 18 yr ysgol hefyd 
wedi ennill twrnamaint Caerdydd. Bydd y ddau 
dîm yn mynd ymlaen i gynrychioli’r ysgol yng 

Nghwpan Cymru - pob lwc ferched! 

Dewiswyd nifer o ddisgyblion yr ysgol i 
gynrychioli Cymru - camp a hanner! 
Llongyfarchiadau i Megan Maenol, blwyddyn 8 a 
Lili Powell, blwyddyn 9. Mae Megan wedi ei dewis 
i garfan griced dan 13 Cymru a Lili i’r tîm dan 15. 

Mae’n braf gweld disgyblion yr ysgol hefyd yn 
cynrychioli Cymru ar y cae rygbi, sef Michael 
Hale, Seb Davies a Elis Wyn Benham. 

Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw i gyd! 

 

Ysgol Glantaf 

Tîm Hoci dan 18 

Tîm Hoci  bl.9  

Tîm Pêl-fasged  bl.9  

Cylch Meithrin  
Radur a Phentrepoeth  

 
Rydym wedi cynnig addysg cyn-ysgol drwy 

gyfrwng y Gymraeg ers1975. Rydym yn 
chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â'n pwyllgor 

i helpu sicrhau ein gwasanaeth ar gyfer  
y dyfodol.  

 

Os oes diddordeb gennych cysylltwch â 
vanessa.powell@meithrin.co.uk  

neu 07792 948429  erbyn 17.3.2014  

GENEDIGAETHAU 
Ganwyd Teilo Daniel ar Ionawr 14eg 

(penblwydd ei dadcu) i Gwenfair a Hywel Griffith 
o Bontcanna, Caerdydd. Mae Teilo yn ŵyr arall i 
Ethni a Michael Jones o Lanbedr y Fro ac i Barry 

a Maureen Griffith o Landudoch. 

Ganwyd Daniel Jacob  i Anna a Brandon 
ddechrau mis Ionawr. Mae Daniel yn ŵyr i John a 

Gill Thomas.   

Ganwyd Tomos Huw Bannister i Bethan a 

Huw.  Mae Tomos yn frawd bach i Alys.  

Llongyfarchiadau mawr  a phob dymuniad da i’r 

teuluoedd hyn. 

Pytiau o Newyddion 



9 

 

 

Buom  yn  dathlu  Noson  Santes  Dwynwen  yng 
nghyfarfod  mis  Ionawr ac  yn  gwahodd  ein  
gŵyr,  partneriaid  a  ffrindiau  i’r  achlysur yn ôl 
ein harfer. Dechreuodd  y  traddodiad  yn  Radur  
yn  ôl  yn  y  saithdegau  pan  
oedd  rhieni`r  Cylch  Meithrin  
yn  trefnu  noson  o  adloniant  
i  ddathlu`r  Ŵyl. Croesawyd  
pawb  gan  Nia  Jones,  
llywydd  y  gangen,  cyn  
gwahodd  y  Parchedig  Ddr.  
R. Alun  Evans  i  ofyn  
bendith  ar  y  bwyd. Roedd  y  
pwyllgor  wedi  bod  yn  brysur  
yn hel  llawer  o  wobrau  ar  
gyfer  y  raffl  ac  agorwyd  
sawl  bocs  o  siocled  gan  yr  
enillwyr  i  rannu  o  gwmpas  
y  byrddau. Roedd  yn  syndod  bod ganddynt  le  

ar  ôl  y  pryd  blasus  a  gawsom. 

Y  gŵr  ifanc  o  Ynys  Môn,  Ieuan  Jones,  sy’n  
cyfeilio  i  sawl  côr  yng  Nghaerdydd, oedd  yn  
gyfrifol  am  yr  adloniant. Cyflwynodd  nifer  o  
ganeuon  ysgafn  ac  alawon  gwerin, gan  ein  
gwahodd  i  gydganu. Mae  gan  Ieuan  ddawn  
arbennig,  sef  y  gallu  i  “iodlo”  yn  rhwydd  ac  
yn  gyflym.  Yn   wir   dyma   uchafbwynt   ei  

berfformiad! 

Diolchodd  Nia  i  Ieuan  ac  i  bawb  a  fu`n  
gyfrifol  am  drefnu  noson  mor  lwyddiannus, 

unwaith  eto  eleni. 

Ym mis Chwefror daeth Darryl Hughes o 
Dalysarn, Dyffryn Nantlle atom. Wrth ddilyn cwrs 

trin gwallt yng Ngholeg Menai, daeth ei ddawn yn 
amlwg ac yntau’n ennill teitl myfyriwr y flwyddyn, y 
gorau dros gyfnod ei gwrs a chystadlaethau 
ledled Prydain, Wedi ennill profiad yn ‘Tresi Aur’, 
Penygroes, bu’n gweithio yn Rush yn Kensington 
cyn dychwelyd i Gymru a Salon Creation ym 
Mhenarth. Ym mis Mehefin 2012 agorodd Darryl a 
phartner busnes Lee Rivers salon ar 2, Stryd 

Colwinstone, Ystum Taf.  Yn y 
dyfodol agos mae’n bwriadu 
cynnig gwasanaeth gwneud 
wigiau ar gyfer cleientiaid sy’n 
derbyn triniaeth cancr neu 

wallt sy wedi teneuo.  

Mae’r ddau bartner busnes yn 
gefnogol  iawn  i’r  elusen 
Calonnau  Cymru  a  bwriad 
Darryl  yw  dringo  Machu 
Picchu  ym  mis  Tachwedd  i 
godi  arian  at  apêl  Dai  Fib 
Calonnau  Cymru  er  mwyn 
darparu diffibrilwyr AED mewn 

cymdeithasau gwledig, ysgolion a sefydliadau a 
darparu offer achub bywyd mewn argyfwng mewn 

ysbytai a meddygfeydd.   

 Mae Darryl wrthi ar hyn o bryd yn paratoi cais 
am arian i’r Cynulliad ar gyfer agor busnes trin 
gwallt yn ei fro enedigol gyda’r nôd o ddarparu 
cyfleoedd prentisiaeth i bobl ddifreintiedig Dyffryn 
Nantlle, i fagu hyder trwy ddysgu naill ai sgiliau 
trin gwallt, sgiliau dysgu cyd-weithio a sut i redeg 
busnes. Byddai’n cyd-weithio gyda Choleg Menai. 
Pob lwc iddo ac edrychwn ymlaen at ddilyn ei yrfa 

yn y dyfodol.  

   Heulwen Jones a Meri Griffiths 

 

Sandra Rose ddaeth atom i gyfarfod mis 
Chwefror, wyres Dan Lewis, teiliwr Hendy-gwyn ar 
Daf, a chyn-athrawes tecstiliau yn ysgolion Bryn 
Hafren a Chwm Rhymni. Gwelsom enghraifft o 
waith ei thad-cu ac wedi hynny ei gwaith hithau 
dros y blynyddoedd, a dyfai'n fwyfwy cain, 
cymhleth a rhyfeddol. 

Bu'n sôn am nyddu a lliwio gwlân o gennin 
Pedr, winwns, danadl poethion a dant y llew. Bu'n 
ffeltio ac yn dangos mwclis, botymau, blodau a 
broitshys a wnaed o ffelt. Roedd cloriau llyfrau o'i 
gwaith yn dlws odiaeth, yn gyfuniad o 
ddeunyddiau lliwgar yn cynnwys les, cregyn, 
cerrig mân a gleiniau. Fe ysbrydolodd sawl 
cenhedlaeth o blant ysgol a gwych o beth oedd 
gweld enghreifftiau o'u gwaith hwythau ar ffurf 

rhosynnau a gyflwynwyd iddi ar ei hymddeoliad. 
Gwelwyd eisiau Myfanwy Jarman yn y cyfarfod 

hwn, un o'r aelodau ffyddlonaf, sydd yn Ysbyty'r 
Brifysgol. 

Merched y Wawr - Caerdydd 

Merched y Wawr - Bro Radur 

Nia Jones a Darryl Hughes 
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Tabernacl  
Dyweddïad 
Llongyfarchiadau i Owain 
Williams a Beth Finch ar eu 

dyweddïad yn ddiweddar. 

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau i John a Gill 
Thomas  - ganwyd Daniel Jacob 
ddechrau mis Ionawr i Anna 
(merch John) a Brandon. 
Rhannwn lawenydd Gwenfair a 
Hywel Griffiths ar enedigaeth eu 
mab cyntaf, Teilo Daniel 
Gruffydd. 

Cymdeithas Nos Fawrth. 
Cafwyd noson tan gamp gyda 
thri pherfformiwr o dan adain 
Academi Llais, a phryd bwyd 
caws a diod.  Gwireddwyd dros 
£600 o elw at gronfa’r organ. 
Wythnos wedyn, bu gwrando ar 
Huw Llewelyn Davies yn 
ddifyrrwch pur ac roedd ei 

atgofion yn ddadlennol iawn. 

Cymdeithas y Chwiorydd. 
Ail-gychwynnodd y Gymdeithas 
yn frwdfrydig gyda chyfarfodydd 
difyr. Daeth cyfle i brofi 
gwybodaeth mewn cwis o dan 
arweiniad Myfi Cosslett a dysgu 
llawer mewn sesiwn o dan 

arweiniad Eirlys Pritchard Jones. 

Te Digartref. 
Yn ystod y cyfarfod blynyddol o 
wirfoddolwyr y Te Digartref, 
cafwyd cyflwyniad am waith y 
Banc Bwyd.  Anogwyd ni i ddod 
â chyfraniadau priodol i’w 
gadael yn y bocs sydd yn y 

cyntedd bob bore Sul. 

Datganiad Organ    
Ddydd Sadwrn, Chwefror 25ain, 
cawsom y fraint o wahodd 
Robert Court fel organydd 
gwadd i gyflwyno datganiad ar 
yr organ. Cyflwynodd raglen 
amrywiol iawn - y cyfarwydd â'r 
llai amlwg. 
Iestyn Evans o Sir Benfro yw'r 
datgeinydd nesaf ar Fawrth 1af.  
Ar Ebrill 26ain, bydd yr 
organyddes enwog  Jane Watts  

yn perfformio. 

Cyngerdd arbennig 
Cynhaliwyd cyngerdd arbennig 
yn y Tabernacl yn ddiweddar 
gyda Chôr Godre’r Aran, Côr 
Meibion Tâf a’r tenor Rhys 
Meirion yn diddori’r gynulleidfa 

luosog. 

Organathon y Tabernacl. 
Cynhaliwyd yr organathon 
diweddaraf ar ddiwrnod gwlyb 
ac annifyr.  Diolch i’r 
organyddion, Marc Jon Williams, 
Euros Evans, Huw Thomas a 
Robert Nicholls, am gyflwyno 
amrywiaeth eang o 

gerddoriaeth. 

Bore Coffi 
Diolch i Jean Evans am ein 
croesawu i’w haelwyd ym mis 
Ionawr, a hefyd i Beryl Eurig 
wrth i ni dreulio orig yn ei 
chartref fis Chwefror. 

 
 

Salem Treganna 

Clwb y Bobl Ifanc 
Aeth clwb y bobl ifanc i fowlio 
deg yn y Bae nos Wener, 
Chwefror 14, a joio mas draw. 

Noson stormus ond llawn hwyl! 

Clwb Llyfrau 
Llyfr y mis a gafodd ei drafod ar 
Chwefror 4 oedd 'The Light 
between Oceans' gan M.L. 
Steadman. 

Clwb Brecwast, Grŵp Canu 

Cynhaliwyd ymarferion y grŵp 
canu yn ystod Chwefror a daeth 
y clwb brecwast, i rieni a phlant 
o dan oed meithrin, at ei gilydd 

ddwywaith yn ystod y mis. 

Adran yr Urdd 
Mae'r adran yn cwrdd bob nos 
Iau'r tymor hwn, ac mae'r adran 
yn brysur yn paratoi ar gyfer yr 
eisteddfod ac amryw 

weithgareddau eraill. 

Clwb Coffi 
Daeth y clwb coffi at ei gilydd ar 
Chwefror 14 yn ystafell Edwin, 
am goffi, sgwrs a chwmnïaeth. 

Croeso i chi ymuno â ni. 

Cydymdeimlo 
Trist yw'r newyddion o golli Mair 
Jenkins yn ystod mis Chwefror. 
Cydymdeimlwn yn fawr â'i 
theulu, ac â'i meibion Alun a 
Huw. Diolchwn am ei 
ffyddlondeb a'i chyfeillgarwch. 
 
 

Bethel, Penarth 
Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda 
theulu'r diweddar Anthony 
Packer a fu’n aelod yma cyn 

ymaelodi â’r Eglwys Babyddol. 

Sian Meinir 
Da oedd clywed ar y radio 
(rhaglen Dewi Llwyd, Sul 
Chwefror 23ain), Alwyn 
Humphreys yn canmol cyfraniad 
Sian Meinir i gyflwyniad Cwmni 
Opera Cymru o Lau Traviata. 
Mae Sian yn aelod diwyd yma. 

Darllen Pellach 

Dan arweiniad y Parchedig 
Dafydd Owen cawsom sylwadau 
adeiladol yn cyfeirio at sgwrs 
rhwng y Pab a golygydd y 
cylchgrawn La Replica yn 
Rhufain (cyhoeddiad adain 
chwith a’i olygydd yn ffyrnig ei 
ddaliadau gwrth-Gristionogaeth. 
Googlwch (Eugenio Scalfari) i 

gael yr hanes diddorol yn llawn. 

Digwyddiad Cymdeithasol 
Buom yn gwylio ffilm Hedd Wyn 
yn sinema newydd pier Penarth, 
yn bennaf er mwyn hybu'r 
defnydd o’r Gymraeg yn y 
gymuned. Adnawdd dymunol 
iawn a gobeithiwn wneud yn 

fawr ohono yn enw Bethel. 

Cyfarfod o’r Cyngor 

Yng nghyfarfod diweddaraf y 
Cyngor clywsom am gynlluniau i 
geisio adfer a bywhau ein hysgol 
Sul. Fel llawer o eglwysi eraill 
rydym yn dioddef o arferion 
clybiau chwaraeon lleol i gynnal 
gweithgareddau ar fore Sul. 
Clywsom hefyd am 
drafodaethau grŵp a sefydlwyd i 
ystyried dulliau amgen o gynnal 
oedfaon a bywyd Bethel. 
Edrychwn ymlaen at yr 
adroddiad terfynol yn ein 

cyfarfod nesaf (Ebrill 28ain).  

Newyddion o’r Eglwysi 
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Eglwys y Crwys 
Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad 
dwysaf â theuluoedd Mr Geraint 
John a Mrs. Prescilla Williams a 
fu farw yn ystod mis Chwefror.  
Bu Mr Geraint John yn ffyddlon 
iawn yn oedfaon yr Eglwys ac yn 
Drysorydd y Gymdeithas am 
sawl blwyddyn.  Bu Mrs Prescilla 
Williams yn byw yn ardal Y 
Mynydd Bychan cyn symud i 
Gartref Gofal ym Mangor rai 

blynyddoedd yn ôl. 

Cyfarchion  

Bu nifer o’n haelodau yn yr 
ysbyty yn ddiweddar.  Rydym yn 
falch o ddeall fod Mr Dilwyn 
Tibbott yn gwella mor dda yn 
dilyn ei driniaeth ac erbyn hyn 
wedi symud i gartref Sunrise 
Cyncoed am ychydig 

wythnosau. 

Mae Mrs Myfanwy Jarman yn 
Ysbyty Dewi Sant, Mrs Rae 
Davies yn West Wing a Mr 
C.V.Kettle yn Ysbyty’r Brifysgol. 
Mae Mrs Margaret Lewis, Mrs. 
Kathleen Wood a Mr Gareth 
Lloyd Jones gartref erbyn hyn 
wedi cyfnod yn Ysbyty’r 
Brifysgol.  Dymunwn yn dda 

iddynt i gyd. 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau cynnes i Dr 
Selyf a Hannah Shapey ar 
enedigaeth eu merch fach, Ffion 
Elizabeth, wyres i Keith a Delyth 
Shapey a chyfnither fach gyntaf 
Peter Rhys.  Pob dymuniad da 

i’r teulu.  

Y Gymdeithas 

Cynhaliwyd noson ddifyr o ‘Hawl 
i Holi’ o dan gadeiryddiaeth Mr 
John Rowlands.  Cafwyd nifer o 
gwestiynau treiddgar ac 
amrywiol farnau gan aelodau’r 
Panel, Hannah Thomas, Eleri 
Bines, Alun Tobias a Tomos 
Williams. Diolch iddynt i gyd am 

eu cyfraniadau. 

Y Gorlan 

Mr Alun Guy a fu’n diddanu’r 
aelodau gydag ‘Orig Fach 
Ddifyr’ ddechrau Chwefror ac yn 
ddiweddarach yn y mis cafwyd 

prynhawn diddorol yng nghwmni 
Mr Robin Griffith a aeth â’r 

aelodau i ‘Fyd y Camera’. 

Grŵp Merched 

Yng nghyfarfod mis Chwefror 
daeth Mrs. Sarah Morris atom i 
gyflwyno ‘Rhaglen Dorcas’, sef 
rhaglen Y Cyfundeb ar gyfer 
merched sy’n canolbwyntio ar 
wasanaethu’r gymdeithas er 
budd yr Eglwys trwy wahanol 
weithgareddau.  Diolchwyd yn 
gynnes iddi gan Mrs. Ros 

Williams. 

 
 

Ebeneser 
Llongyfarchiadau 
 i Alaw Rowlands â John Derec 
Rees, Gwilym Jeffs ac Alys 
Egerton-Kemp, a Llewelyn 
Tudur ac Alison Young. 
Dymunwn bob bendith iddynt 
wrth iddynt drefnu eu priodasau 

ac yn eu bywydau gyda’i gilydd.  

Deffro 

Noson o addoli oedd bwriad y 
cyfarfod yng Nghanolfan yr 
Eglwys Newydd ar nos Wener 
31 Ionawr, a hynny drwy 
gytganau cyfoes i gyfeiliant 
allweddellau, gitâr, drymiau, 
ffliwt a llinynnau. Daeth criw 
bach yno a chafwyd hwyl a 
bendith yng nghwmni ein gilydd. 
Doedd yr offerynnau yn tynnu 
dim oddi wrth ddwyster ac ystyr 
geiriau’r cytganau. Ymgais oedd 
yna i ‘ddeffro’ a dangos bod 
modd addoli Duw gyda mwy na 

dim ond organ bib. 

Derbyn aelod   

Prin bythefnos ar ôl derbyn tri 
aelod derbyniwyd aelod arall i’n 
plith ar nos Sul 2 Chwefror, sef 
Gwilym Jeffs. Yn wreiddiol o’r 
Wyddgrug mae Gwilym wedi 
bod yn dod atom yn ffyddlon 
dros y tair blynedd diwethaf pan 
oedd yn y coleg ac wedi bod yn 
weithgar gyda’r gwaith ieuenctid 
ac wrth gyfrannu mewn 
gwasanaethau. Ers mis Medi 
mae wedi bod yn gynorthwy-ydd 
addysg yn Ysgol Gynradd 
Treganna.  
 

Brethyn cartref 

Ar nos Fawrth 11eg Chwefror 
cynhaliwyd y Gymdeithas a 
chawsom flas o fywoliaeth 
Catrin Wooler fel cyfreithwraig 
gyda Gwasanaeth Erlyn y 
Goron. Heb fynd i fanylion 
soniodd fel roedd yn erlyn 
dynion oedd yn gweithredu ym 
myd Masnachu Pobol. Roeddynt 
wedi twyllo merched gyda’r 
addewid o waith a chartref wrth 
ddod yma o dramor ond mewn 
gwirionedd roeddent yn cael eu 
gorfodi i fyd puteindra, heb arian 

na chartref parhaol. 

 Idwal Hughes oedd yr ail 
siaradwr. Cafwyd ganddo flas ar 
farddoniaeth R Williams Parry 
oedd yn coffáu’r rhai a gollwyd 
yn y Rhyfel Mawr ac fel roedd 
yna gysylltiad uniongyrchol â’i 
dad ei hun fu yn y rhyfel hwnnw. 
Diolch i’r ddau am noson 

ddiddorol dros ben.   

 

 

Eglwys Dewi Sant 
Cymdeithas  Nos  Iau 

Cynhaliwyd   noson  
gymdeithasol   ddiwedd   mis  
Ionawr   i   ddathlu   Diwrnod  
Santes  Dwynwen. 
Ar  ôl  swper  blasus,  bu  Ieuan  
Jones,  organydd  yr  eglwys,  
yn ein  difyrru  cyn  i  bawb  

ymuno  yn  y  canu. 

Cegin  Newydd 

Mae   pawb  wrth   eu   bodd  
gyda’r   gegin   newydd   sy’n  
rhan  o’r  holl  waith  adfer  sydd  
wedi  digwydd  dros  y  misoedd  
diwethaf. Cwblhawyd  ail  doi’r  
Capel  bach  a  thransept  y  
Gogledd   ac   addurno   oddi  

mewn. 

Cyngerdd 

Cynhelir  cyngerdd  gan  Gôr  
Merched   Canna   a’u  
gwesteion,   Shân   Cothi,  
Marged   Jones   a   Charlie  
Lovell  Jones  yn  Eglwys  Dewi  
Sant   nos   Wener,   Mawrth  
14eg  am  7pm. Mae’r  tocynnau  
ar  werth  gan  aelodau’r  eglwys  
am  £8.   
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Eglwys Minny 
Street 
Aelod newydd 

Hyfrydwch oedd croesawu 
Sioned Eurig Davies (Y Rhath)  

yn aelod atom. 

Genedigaeth 

Croeso cynnes a phob 
dymuniad da i Tomos Huw 
Bannister, mab i Bethan a Huw 

a  brawd bach i Alys.  

Bedydd 

Hyfrydwch fu tystio i fedydd 
Gwrhyd Gwyn Hopcyn, mab 
Awen a Marcus (Pontcanna) yn 

yr Oedfa Deuluol. 

Y Gymdeithas 

Dwy noson wych.   Yn y cyntaf 
roedd ein haelodau John Wilkins 
a Mari Price yn trafod ‘Y llun ar 
fy wal’.   Llun John oedd 
paentiad gan Cefyn Burgess o 
Gapel Seion, Llanelli a dewis 
Mari oedd dau ddyfrlliw a 
beintiwyd gan ddau garcharor 
rhyfel a ddaeth yn adnabyddus 

i’r teulu.   Y noson ddiddorol 
arall oedd gan yr Athro Gareth 
Ffowc Roberts yn sôn am 
fathemateg, Robert Recorde a 

rhifau hudol. 

Trafodaethau Bethania a 

Bydd wrth ein Bwrdd 

Roedd y trafod brwd yn parhau 
ym Methania ar y testun heriol 
“Beth yw ystyr bywyd a diben 
byw” ac wrth fwynhau bwyd a 
chwmni roedd trafod ar “Beth, yn 
eich barn chi, yw dylanwad 
technoleg ar natur 
cyfeillgarwch?” ac “Oes rhai 
pethau yn tanseilio neu fygwth 
cyfeillgarwch?”   Fe gafwyd 
atebion gwahanol a diddorol 

iawn. 

Pregethau’r Gweinidog 

Roedd sawl agwedd, fel arfer, i 
negeseuon y Gweinidog i ni yn 
ystod y mis - cracers Nadolig, 
bwyta a chael digon, ateb 
caredig, neges llyfr 
Deuteronomium, cadwyn cariad 
a gwrando ar ein gilydd.   
Cofiwch fod y rhain i gyd ar ein 

gwefan www.minnystreet.org. 

Munudau i Feddwl, 

Myfyrdod y Mis ...ag Ati  

Roedd Munudau i Feddwl 
wythnosol y Gweinidog yn 
amrywio o “A oes pwrpas i 
weddi?” i Crow i neges y 
Salmydd i’n ffordd ni o fyw.   
Popeth Byw yw trywydd 
Myfyrdod y Mis ac fe fu’r 
Gweinidog yn sôn am sut y 
gallem ddysgu oddi wrth y 
morgrugyn.   Mae ...ag Ati yn 
myfyrio ar baentiad Rembrandt 
o Jeremeia yn galaru am 

Ddinistr Jerwsalem.    

Banc Bwyd Caerdydd 

Cafwyd cadarnhad fod aelodau 
Minny Street wedi cyfrannu 
651Kg o fwyd i Fanc Bwyd 

Caerdydd yn ystod 2013. 

Koinonia a’r Teithiau 

Cerdded 

Mae’r ddau Koinonia yn cynyddu 
mewn poblogrwydd ac i Gwm 
George a Llanfihangel y Pwll 
aeth y cerddwyr dewr ar eu 
Taith Cerdded Fisol. 

Daeth cynulleidfa luosog i gyfarfod cyntaf 2014 yn 
festri Capel y Crwys nos Wener 7fed Chwefror. Y 
gŵr gwadd oedd Yr Athro Gerwyn Williams o 
Brifysgol Bangor a theitl ei gyflwyniad oedd 

‘Cynan a’i frwydr hir â’r Rhyfel Mawr’. 

Roedd Albert Evans Jones (Cynan) wedi 
dechrau canu am y Rhyfel cyn iddo erioed gael 
profiad uniongyrchol ohono. Enillodd gadair 
Eisteddfod y Myfyrwyr yn 1915 am ei bryddest 
‘Rhyfel’. Ond wedi iddo gael profiad uniongyrchol 
o’r ymladd o 1916 ymlaen, fel aelod o’r RAMC 
Welsh Student Company, ymladdodd frwydr 
fewnol weddill ei oes mewn ymgais i fynegi ei 

brofiad, i’w reoli a hefyd i’w garthu. 

Mae hiraeth yn thema gyson yn ei ganu, a 
hynny’n aml yn cael ei gyfleu drwy gymariaethau. 
Mae tirwedd anghynefin bröydd maes y gad yn 
fynych yn dwyn i gof olygfeydd a phersonau bro ei 
febyd iddo. Un o brofiadau cyfoethocaf y Rhyfel yn 
sicr oedd y gymrodoriaeth ddofn a brofasai’r 
llanciau yng nghanol enbydrwydd eu sefyllfa, erys 
hiraeth amdano, ac ni all anghofio’r bechgyn a 

gollwyd. Profodd Cynan hefyd, ac yntau maes o 
law wedi ei benodi i fod yn gaplan, yr hyn a 
alwodd Gerwyn Williams yn ‘Gristnogaeth 
ymarferol’ wrth weinidogaethu i braidd a wynebai 
archoll ac angau yn feunyddiol. Eto, flynyddoedd 
yn ddiweddarach, mewn Cyfarfod Misol diflas, 
crwydrodd ei feddwl yn ôl yn hiraethus i un o 

leoliadau ei gyfnod gyda’r lluoedd - Monastîr. 

Gosododd ymdriniaeth Gerwyn Williams safon 
ystyriol a theilwng i’r trin a’r trafod a fydd, mae’n 
siŵr, yn codi wrth i ni gofio digwyddiadau 
trychinebus y Rhyfel Mawr a gychwynnodd gan 
mlynedd yn ôl i eleni. Diolchwyd iddo ar ein rhan 

gan y Llywydd, Rhiannon Gregory. 

     Gwynn Matthews 

Cymrodorion  
Caerdydd 

Llongyfarchiadau i Huw Gwyn Jones, 12 oed, o 
Ysgol Gyfun Bro Morgannwg ac i Daniel Calan 
Jones, 13 oed, o Ysgol  Plasmawr ar gael eu 
dewis i gynrychioli’r Urdd yn nathliadau Dydd 
Gŵyl Dewi, Disneyland, Paris. Enillodd Huw 
Gwyn Jones y gystadleuaeth cân werin i 
flynyddoedd 6 ac iau yn Eisteddfod yr Urdd y 
llynedd a Daniel y gystadleuaeth daws werin i 
fechgyn blynyddoedd 7 ac 8. 

Llongyfarchiadau arbennig 
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Ar Draws 

1. Cyfamod newydd neu hen (9) 
6. Y dyffryn i ddechrau casglu ŵyn mawr (3) 
8. Twrnai mewn tafarn? (13) 
9. Torri calon i gael calon (5) 
10. ‘Ond y rhai anwir sydd fel y môr yn -------, pan 

na allo fod yn llonydd ‘ (Eseia) (6) 
11.’-----  nef a daear lawr 
      Molwn byth dy enw mawr’ (6) 
13. Erfyniaf mewn termau Archdderwyddol (6) 
16. Melys  -------  (4,3) 
18. Gweld y bwriad wrth edrych n’ôl yn Almanac 

mamgu (5) 
20. Mae anadl piod noeth yn gallu llosgi (6,7) 
22. ‘Fel bleiddiaid codwn ni ein ffroenau fry 
       Gan  ----- am y Gwaed a’n prynodd ni.’  
      (Gwenallt ) (3) 
23. Gogleddwr yn uno sedd fregus yn  
       ddyrchafedig (9) 
 

I Lawr 

1. Barn Bryste yn codi ar yn ail (3) 
2. Gweld y disglair mewn amser enbyd (5) 
3. Yli Sera, beth sy’n digwydd tu ôl dy gefn (2,1,4) 
4. Brawychus edrych o gwmpas y tro (6) 
5. Goitr yn troi’n felys (5) 
6. Cofia’r 50 yn cymysgu aeron (7) 
7. Y gweithiwr yn gorgrymu’n bryderus (9) 
9. Cytundebau sy’n cau am y dof druan (9) 
12. Tywallt olew i eni oen gwael (7) 
14. Rhoi llinach mewn trefn unwaith eto (7) 
15. Wedi dechrau tân peryg’ dymchwel y tollborth 

(6) 
17. ‘Wele ----- ddewr ei fron 
       Yn gapten ar y llynges hon’ (5) 
19. Wylodd wedi’r corddi annifyr (5) 

21. Rhwng machlud a gwawr fe ddychwel mewn 
anghysondeb (3) 

DINESAIR  – 140 
1  2  3  4  5  6  7 

             

8             

             

9      10       

             

11  12     13 14     

      15       

16    17    18  19   

             

20            21 

             

22    23         

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams, 22 Heol Cae Rhys, 

Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6AN erbyn 7 Ebrill 2014 

Enillydd Croesair Rhif 138: 

Rhiannon Evans, Yr Eglwys Newydd 

Atebion Croesair Rhif 138 

Ar Draws  

1. Pedrog    4. Pedwar    7. Amlosgfa  8. Gogr    9. Duw an-
feidrol    12. Uchelwr    13. Derbyn    14. A thrydar ofnus        
17. Y pôs    18. Breuddwyd    19. Sbloet    20. Tennyn 

I Lawr  

1. Plaid    2. Dilyw    3. Gogyfer    4. Pla    5. Digartref              
6. Amgylchynu    10. Uwchlaw pob    11. Ailbrisio    13. Dir-
west     

15. Newyn    16. Sydyn    18. Bat 

Merch o’r Wladfa 
Mae Constanza Pulgar yn fyfyrwraig 18 oed o’r 
Wladfa. Mae’n ferch i weinidog gyda’r Eglwys 
Fethodistaidd ac yn cynorthwyo’n gyson gyda 
rhaglen ieuenctid yr Eglwys yn lleol ac yn 
genedlaethol. Mae’n dysgu Cymraeg ac yn 
gyfarwydd â’r iaith a Chymru gan bod ei nain yn 

Gymraes rhugl ac yn aelod o Orsedd yr Ariannin.  

Mae Constanza wedi ei derbyn ar gwrs haf i 
ddysgu’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac 
mae’n dymuno treulio chwe mis yng Nghymru. 
Hoffai gael llety yng Nghaerdydd neu'r cyffiniau ac 
mewn aelwyd Gymreig Gristnogol os yw'n bosib, 
gyda'r bwriad o gael cyfleuon i loywi'r Gymraeg ac 
i barhau i weithio ar ddatblygiad ysbrydol pobl 
ifanc o fewn cydestun capel neu eglwys. Tystia Yr 
Esgob Mario Martinez Tapia o'r Eglwys 

Fethodistiaidd yn Chile i'w hymroddiad a'i 
harweiniad ymhlith ieuenctid yr eglwys yn Chile. 
Dywed ei bod yn gerddor a dawnswraig dalentog. 
Mae'n uchel ei glod o'i gallu i dynnu pobl at ei 
gilydd a'i pharodrwydd i wynebu sialens newydd 
bob amser. Carwn wneud apêl at unrhyw deulu 
Cymreig yn ardal Caerdydd a fyddai'n barod i 
ystyried rhoi llety i Constanza a'i chynorthwyo i 
wireddu ei breuddwyd o ddod i Gymru, dysgu'r 
iaith a chael y cyfle i ysbrydoli ieuenctid mewn cyd

-destun Cristnogol.  

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r 
Parchedig Jennifer Hurd, Cadeirydd Synod 
Eglwys Fethodistaidd Cymru, Plas Llwynog, 
Foxen Manor Road, Llanymynech Powys. SY22 
6ND. Ffôn 07739 409152 neu 
office@cardiffmethodist.org.uk  

 

mailto:office@cardiffmethodist.org.uk


14 

 

 

Mawrth, 11 Mawrth 

Merched y Wawr Caerdydd. 
Cynhelir swper Gŵyl Ddewi yn 
neuadd Eglwys Fethodistaidd 
Cyncoed, Wesminster Crescent, 
am 7.30pm. Manylion pellach: 029-

2075-4379. 

Gwener, 14 Mawrth 

Sefydliad Gweithwyr Oakdale, Sain 
Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, 
am 6.30pm. Darlith: ‘Trosolwg o 
goffáu a dehongli’r diwydiant llechi’ 
gan Dr Dafydd Roberts (Curadur 
Amgueddfa Lechi Cymru). 
Mynediad am ddim. I gadw lle, 

ffoniwch 029-2057-3424. 

Gwener, 14 Mawrth  
Cyngerdd gan gôr Merched Canna 
a’u gwesteion, Shân Cothi, Charlie 
Lovell Jones a Marged Jones, am 
7.00pm yn Eglwys Dewi Sant, 
Cilgant St Andreas. Tocynnau: £8. 

Elw tuag at waith adfer yr eglwys.  

Gwener, 14 Mawrth 

Cymrodorion Caerdydd: 
‘Gwleidyddiaeth: Celfyddyd yr 
Annhebygol.’ Sgwrs gan Adam 
Price, yn festri Capel Salem, 
Treganna, am 7.30pm. Croeso 

cynnes i bawb. 

Sadwrn, 15 Mawrth 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan Lynne 
Davies ar y testun ‘Y Genedl ar 
Gân’. Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 

Cathays. Croeso cynnes i bawb. 

Llun, 17 Mawrth 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. Sgwrs gan Nia 
Blackwell (Prifysgol Aberystwyth) 
am astudio biogeocemeg hen 
lofeydd ym Maes Glo De Cymru, yn 
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad 
Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, 
am 7.30pm. Croeso i bobl nad 

ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol. 

Mawrth, 18 Mawrth 
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny 
Street. ‘Datblygiadau Newydd yn 
Sain Ffagan.’ Sgwrs gan Dr Beth 
Thomas, Ceidwad Bywyd Gwerin, 
Amgueddfa Cymru, yn festri Capel 

Minny Street am 7.30pm. 

Mawrth, 18 Mawrth 

Cymdeithas y Tabernacl. Cyfarfod 
Blynyddol y Gymdeithas, yn festri’r 

Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm. 

 

Mercher, 19 Mawrth 
Aelwyd Hamdden Cymry 
Caerdydd. Cwis dan ofal Mair ac 
Idwal Hughes, yn festri Capel 

Minny Street am 2.00pm. 

Mercher, 19 Mawrth 

Cymdeithas y Gorlan, Capel y 
Crwys. Taith dan arweiniad yr 
Athro J. Gwynfor Jones i ymweld 
â’r Eglwys Gadeiriol a Choleg yr 
Iesu yn Aberhonddu. Cinio yng 

Ngwesty’r Castell. 

Gwener, 21 Mawrth 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. 
‘Thomas Charles a’i Weithiau.’ 
Sgwrs gan yr Athro D. Densil 
Morgan, yn Ystafell 0.31, Adeilad 
John Percival (sef Adeilad y 
Dyniaethau), Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, am 7.00pm. 
Cydnabyddir nawdd Llenyddiaeth 

Cymru. Croeso cynnes i bawb. 

Sadwrn, 22 Mawrth 
Cymdeithas y Tabernacl, Yr Ais. 
Taith gerdded yng nghwmni Wil 

Morgan. 

Sadwrn, 22 Mawrth 
Cordydd yn cyflwyno cerddoriaeth 
gan Paul Mealor ynghyd â 
chasgliad o ganeuon Cymreig, yng 
Nghapel y Tabernacl, Yr Ais, 
Caerdydd am 7.30pm. Tocynnau: 
£10 (ar gael gan aelodau’r côr, 
drwy ebostio 
cordydd.codiarian@gmail.com ac 

wrth y drws ar y noson). 

Mawrth, 25 Mawrth 
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny 
Street. Swper Pen Tymor yng 
Nghlwb Golff yr Eglwys Newydd 
am 7.00pm. Gwestai: Dr Hefin 

Jones. 

Mercher, 26 Mawrth 
Cylch Cadwgan: Y Prifardd 
Myrddin ap Dafydd yn darllen a 
thrafod ei waith yn Y Ganolfan, 
Tabernacl, Efail Isaf, am 8.00pm. 
Cydnabyddir cefnogaeth 

Llenyddiaeth Cymru. 

Mercher, 2 Ebrill 

Aelwyd Hamdden Cymry 
Caerdydd. Sgwrs gan Falmai 
Griffiths, yn festri Capel Minny 

Street am 2.00pm. 

Mercher, 2 Ebrill  
Merched y Wawr Cangen Bro 
Radur. Coginio yng nghwmni Elin 
Wyn Williams (Bant a la Cart), yn 
neuadd Capel y Methodistiaid, 

Windsor Road, Radur, am 7.30pm. 

 
 

 
Iau, 3 Ebrill 
Clwb Gwawr Llygaid y Dydd. 
Rhwng Dau Glawr yn Institwt 
Llandaf am 7.45pm. Manylion 
pellach: 

clwbgwawrcaerdydd@hotmail.com 

Llun, 7 Ebrill 
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, 
yng Ngwesty Churchills am 7.00pm 
ar gyfer 7.30pm. Manylion pellach 
gan Tony Couch (029-2075-3625 

neu ajcouch@yahoo.co.uk). 

Mawrth, 8 Ebrill 
Darlith Goffa G. J. Williams (dan 
nawdd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 
Caerdydd) gan Dr Bleddyn Owen 
Huws (Aberystwyth). Yn Ystafell 
0.31, Adeilad John Percival 
(Adeilad y Dyniaethau gynt), Safle 
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, 

am 5.30pm. Croeso cynnes i bawb. 

Iau, 10 Ebrill 

Cylch Cinio Merched Caerdydd. 
Noson yng nghwmni Alun Wyn 
Bevan, yng Nghlwb Golff Radur am 
7.00pm ar gyfer 7.30pm. Manylion 
pellach: Sian Dowling (029-2075-

3670). 

Gwener a Sadwrn, 11 a 12 Ebrill 
Dros y Top — Rifiw i nodi’r Rhyfel 
Byd Cyntaf gan Theatr Bara Caws 
yn Neuadd Llanofer, Caerdydd. 
Manylion a thocynnau: 
www.wegottickets.com/theatrbaracaws  

neu 01286 676335. 

Sadwrn, 12 Ebrill 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan y Parch. 
Gwynn Williams am Eiriadur 
Thomas Charles. Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays. Croeso cynnes 

i bawb. 

Mercher, 16 Ebrill 

Aelwyd Hamdden Cymry 
Caerdydd. Taith brynhawn i 

Aberhonddu. 

Sadwrn, 26 Ebrill 

Datganiad Organ gan Jane Watts 
yn y Tabernacl, Yr Ais, am 
12.30pm. Tocynnau: £5 (oddi wrth 
aelodau Pwyllgor, neu ffoniwch 029

-2065-7475, neu wrth y drws). 

 

Anfonwch fanylion ar gyfer y 
Calendr at yr Athro E. Wyn James, 
16 Kelston Rd., Yr Eglwys Newydd, 
Caerdydd CF14 2AJ  
(Ffôn: 029-2062-8754; ebost: 
JamesEW@caerdydd.ac.uk) 

Calendr y Dinesydd  

Mawrth - Ebrill 

mailto:cordydd.codiarian@gmail.com
mailto:clwbgwawrcaerdydd@hotmail.com
mailto:ajcouch@yahoo.co.uk
mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk
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Colofn Fwytai Lowri Haf Cooke 

Bymtheng mlynedd yn ôl, ro'n i'n weinyddes yn Le 
Cafe Français, yn byw ar gil-dyrnau ac espressos. 
Gyda Stadiwm y Mileniwm newydd ei chwblhau i 
gyd-fynd â phencampwriaeth Cwpan Rygbi'r Byd, 
roedd 'na gyffro mawr i'w brofi ar Heol y Drindod 

yng nghanol y ddinas. 

Wrth groesi rhiniog Munchesters, gyferbyn ag 

eglwys ganoloesol Sant Ioan, ces i wibdaith ’nôl 
mewn amser - cyn glanio'n glep yng nghynnwrf 
cyfoes Caerdydd. Sefydlwyd caffi newydd yn fy 
hen weithle, gan yr arloeswr o Kerala, India, 

Anand George. 

Trawsnewidiodd ef y ddelwedd draddodiadol o 
gyrri Caerdydd am byth gyda'i fwytai Purple 
Poppadom a Mint and Mustard. Mae ei fenter 

ddiweddaraf yn gam hyderus i faes cinio-cyflym 
wrth gyfuno cynhwysion lleol o Gymru â blasau o 

Asia. 

Prif gogydd y caffi 
chwaethus yw 
Kuldeep Singh, a 
hyfforddodd ym 
mwyty tair seren 
Michelin The 
Waterside Inn yn 
Bray. Mae hyn yn 
rhannol egluro’r 
ystod eang o 

seigiau sydd i'w canfod yn y caffi pob dydd; os 
ydych chi’n gall fe ewch chi yno am ginio ar 

unwaith. 

Os ar frys ac ar eich 
cythlwng, manteisiwch ar  
y Munchy Meal Deal, sef 
wrap chapati a diod 
feddal am £3.50. Ceir 
hefyd ddêl dda bob bore; 
dwy bunt yn unig am 
bestri o'r popty â phaned 
o goffi Clifton o Fryste 
neu disgled amheuthun o 

Waterloo Tea o Benylan. 

Ond fy nghyngor i chi fyddai neilltuo orig go dda i 
gael mwynhau awyrgylch heddychlon yr eisteddle 
fyny grisiau. Am un peth, ceir golygfa dda o’r 
eglwys hynafol a ysbeiliwyd gan wrthryfelwyr 
Owain Glyndŵr yn 1404. Estynnwch am gadair 
Eames ynghyd â phapur newydd a di-wi am ddim, 

i gael mwynhau eich cinio chi mewn steil. 

Ar fy ymweliad cyntaf â'r bwyty, cefais flas bach 
o'r cawl - moron, pannas a phwmpen cnau menyn 
- wrth edmygu'r saladau aml haenog, a 
ysbrydolwyd gan rysetiau cyfoes Yotam 
Ottolenghi. Bûm yn glafoerio am sbel dros y petit 
fours, cyn bachu pecyn bach o facarŵns ffres o'r 

gegin. 

Wedi hir bendroni,  dewisais frechdan o fri; 
tostiwyd ciabatta cyw iâr ddarniog, oedd yn llawn 
blasau dwyreiniol, gyda mayonaisse gwair lemwn 
a choriander. Mwynheais lemwnêd hen-ffasiwn, a 
phaned perffaith o latte fanila gan gynnig llwnc 

destun i'r pymtheng mlynedd ryfeddol a fu. 

Munchesters, 22-23 Stryd y Drindod, Caerdydd 

CF10 1BH (029 2023 4000) 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, 

£9.99 (Gwasg Gomer) 

Merch y Ddinas 
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Clwb Cymric 
Mae’r glaw trwm wedi ymyrryd yn fawr ar gemau 
Clwb Cymric dros y misoedd diwethaf, gyda’r ail 
dîm, a CIC y tîm ieuenctid yn dal heb chware gêm 
eleni erbyn diwedd mis Chwefror. Gyda’r math 
yma o sefyllfa yn codi yn fwy aml nag erioed, gall 
cybiau  fel  Clwb  Cymric  ond  gobeithio  fod  yr 
awdurdodau  yn  buddsoddi  mwy  mewn  gofal 

caeau ac yn edrych ar opsiynau fel caeau 3G. 

Fe gafwyd tair gem i’r tîm cyntaf, gan golli 2-1 i 
Cardiff  Hibernian,  colli  3-1  yn  erbyn  Llantwit 
Fardre, ond buddugoliaeth 3-0 yn erbyn Caerau 
Link FC yn rhoi gobaith am weddill y tymor. Er 
bod y clwb yn y tri gwaelod ar hyn o bryd, roedd y 
perfformiad  yn  erbyn  Caerau  Link,  sydd  yn 
bedwerydd yn y tabl, yn llawn hyder, ac mae 
digon o reswm i gredu y gall y bechgyn godi i 
fyny’r tabl yn  y misoedd nesa. Daeth y goliau yn 
y fuddugoliaeth gan Osian Pritchard, Caio Iwan a 

Rhodri Williams. 

Bydd  y  clwb  yn  dathlu  diwedd  y  tymor  ar 
Sadwrn Mai 17 gyda gem “Old Boys” yn erbyn y 
timoedd  presennol  yn  y  pnawn,  ac  mae 

cadarnhad bellach y bydd cinio yn y nos yng 
Ngwesty’r  Park  Plaza  yng  Nghaerdydd,  gyda 
gwestai arbennig y noson yn cael ei gadarnhau 
yn fuan. Mae croeso i bawb ymuno â’r dathlu, yn 
arbennig unrhyw gyn-chwaraewyr, cysylltwch â’r 
clwb  ar  clwbcymric@hotmail.co.uk  neu 
<mailto:clwbcymric@hotmail.co.uk>  am  fwy  o 

fanylion. 

CHWARAEON 

 

Martin Dando, chwaraewr canol cae sydd wedi arwyddo i'r 
clwb yn ddiweddar 


