
   

HAF YN Y DDINAS 

Gwledd o wyliau, gwledd o hwyl  

…. a rhywbeth at ddant pawb 
(gweler tud. 2) 
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Ar lein ac am ddim! 

O  hyn ymlaen fydd dim rhaid troi tudalennau 
nac edrych yn unman arall i gael hyd i ystyr 

gair neu ymadrodd - mae Geiriadur Prifysgol 

Cymru ar lein!   www.geiriadur.ac.uk 

Un clic bach 
sydd ei angen i 
weld beth yw 
cenedl gair, ei 
ffurf luosog, 
diffiniad ohono, 

pa eiriau eraill 
sy’n golygu’r un 
peth... a llawer 
mwy. Mae yma 
storfa anferth o 
eiriau, o’r Hen 

Gymraeg cynharaf hyd at iaith bob dydd heddiw. 

Sefydlwyd cynllun darllen y Geiriadur yn ôl yn 
1921 a dechreuwyd ar y gwaith golygu yn 1948. 
Bu’n rhaid aros tan 1967 i weld cyfrol gyntaf y 
Geiriadur (a-ffysur) a chyhoeddwyd yr olaf (s-
Zwinglïaidd) yn 2002, ond nawr mae’r cyfan ar 

lein ac mae ar gael yn rhad ac am ddim.  

“Mae’n braf gweld hynny wedi digwydd o’r 

diwedd,” meddai’r golygydd Andrew Hawke wrth 

i’r fersiwn ar lein gael ei lansio yn y Senedd.  

Bydd modd i’r tîm ychwanegu geiriau newydd 
yn ôl y galw o hyn ymlaen, yn lle gorfod aros i 
weld cyhoeddi cyfrol newydd yn nhrefn yr wyddor. 
Bydd y cwbl yn fwy uniongyrchol, a’r gobaith yw y 

bydd yn llawer 
haws i bobl ei 

ddefnyddio na’r 

cyfrolau print.  

A beth fydd 
tynged y 
cyfrolau mawr 
trwchus ’na 
sy’n mynd â 
chymaint o le 
ar y silff lyfrau 

tybed? Yn bersonol, bydda i’n eu cadw yno fel 
cynt am eu bod yn dod ag urddas a sylfaen i’r 
llyfrau eraill, ond nid dyna fydd penderfyniad 

pawb, mae’n siŵr. A hwythau tua theirgwaith 
maint bricsen gyffredin, a fyddan nhw’n cael eu 
rhoi at ddefnydd arall? Os oes gan ddarllenwyr Y 
Dinesydd unrhyw awgrymiadau, beth am anfon 

gair aton ni?!   

                                                           Gol. 

 

Haf  yn y Ddinas 

Gwledd o wyliau, gwledd o hwyl... a 

rhywbeth at ddant pawb!  

 

T afwyl - Carnifal Caerdydd - Pride Cymru 
- Proms - Traeth Bae Caerdydd i enwi 

ond rhai – mae ‘na ddigon i gadw pob 
dinesydd yn brysur dros fisoedd yr haf heb 

orfod gadael y ddinas. Dyn a ŵyr sut mae 
gwthio’r Eisteddfod rhwng hyn oll heb sôn am 

gael amser i fynd i lan y môr!  

Na phoener am lan y môr! Does dim angen 
mynd ymhellach na’r Bae. Wedi llwyddiant 
ysgubol y llynedd bydd cannoedd o dunelli 
metrig o dywod yn llenwi Roald Dahl Plass 
unwaith eto rhwng Gorffennaf 25 ac Awst 31. 
Ymwelodd chwarter miliwn o bobl â thraeth y 
ddinas yn 2013 ac, yn ôl y trefnwyr, mae hyd 

yn oed fwy o reswm dros ddod eleni.  

Felly... os byddwch chi wedi ymlâdd ar ôl holl 

gyffro Tafwyl a holl liw a hwyl y gwyliau eraill, 
beth am fynd am dro bach hamddenol i’r Bae 
ac ymlacio mewn cadair gynfas, hufen iâ yn y 

naill law a llyfr da yn y llall, a joio?!     

                                                          Gol. 

http://www.geiriadur.ac.uk
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Ar Werth 

Llwyfan (Gopak) addas i arweinyddion corau, 

neu arall, mewn cyflwr arbennig. 

Maint: llwyfan 1m x 1m x 0.40m, gris 1m  x 0.50m x 0.25m. 
ffrâm diogelwch 1m x 1.25m. 

Costau pan yn newydd - £650.  
Agored i gynigion. 

 
 

 
 
 
 

Golygydd mis Medi: 
Bryan James 

 

Cyfraniadau erbyn 27 Awst i:  
db.james@ntlworld.com  

Aurorwel, 52 Highfields, Llandaf  
Caerdydd CF5 2QB 
Ffôn: 029 20566731 

 

Y Digwyddiadur:  
Yr Athro  E Wyn James 

JamesEW@caerdydd.ac.uk 
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 

029 20628754 
 

Hysbysebion: 
Bryan James 

 db.james@ntlworld.com 
52 Highfields, Caerdydd, CF5 2QB 

    029 20566731   
              

Dosbarthu copïau:  
Huw Jones, 

huwgybuw@aol.com 

22 Blaen-y-coed, Radur,  
Caerdydd, CF15 8RL 

029 20842811  07985 174997 
 

www.dinesydd.com 
 

Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd. 
Nodir hawl y golygyddion i gwtogi  

ar erthyglau yn ôl y gofyn. 

 
Argraffwyr:  

Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd. 
 
 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

 

 

Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd 
 

CABAN, Pontcanna 
CHAPTER, Treganna 
DERI STORES, Rhiwbeina 
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri 

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 

Golygydd: 

Ioan Kidd 

Gwledd o Ganu’n  

Taro’r Nodyn Ola’ 

N os Wener 20 Mehefin cafwyd noson i’w chofio gyda 
Chapel Bethel, Rhiwbeina, o dan ei sang ar gyfer 

cyngerdd ffarwél Côr Aelwyd Hamdden Caerdydd. Yn gartref 
i’r côr ers blynyddoedd, roedd yr adeilad yn llawn i’r ymylon 
wrth i gyn-aelodau a chyfeillion ddod ynghyd i fwynhau 
cyngerdd olaf un y côr yng nghwmni’r unawdydd talentog 

Trystan Francis. 

Ddwy flynedd ar bymtheg yn ôl, mewn cyfarfod o Aelwyd 
Hamdden Caerdydd, penderfynwyd sefydlu côr i gystadlu yng 
nghystadleuaeth y Côr Pensiynwyr yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Y dasg oedd canu 
emyn a darn arall o waith. Yn ystod pymtheng mlynedd o 

gystadlu, llwyddodd y côr i ennill y wobr gyntaf deirgwaith yn y 

gystadleuaeth hon.  

Mawr yw ein diolch i’n harweinydd, Mrs Eilonwy Jones. 
Gosododd her i’r côr yn ei ddyddiau cynnar i ddysgu 
gweithiau clasurol ac uchelgeisiol gan gomisiynu darnau gan 
gyfansoddwyr cyfoes o Gymru yn arbennig ar gyfer yr 
aelodau. Bu Eilonwy yn ddygn a thrylwyr, nid yn unig yn ein 
hyfforddi, ond hefyd yn paratoi ar ein cyfer o wythnos i 

wythnos.   

Rydym yn gwerthfawrogi hefyd gyfraniad nifer o 
gyfeilyddion ar hyd y blynyddoedd ond mae ein diolch yn 
arbennig i Marian Williams a Dilys Hicks. Rhaid diolch hefyd i 

aelodau’r Pwyllgor a fu’n ddiwyd yn trefnu a chynnal y côr.   

Cawsom hwyl aruthrol yn ystod yr ymarferion di-ben-draw, 

yn enwedig o gyfeiriad y tenoriaid a’r baswyr – heb enwi neb! 

Gwnaethpwyd ffrindiau triw o bob cwr o’r brifddinas a 
phawb yn cyd-dynnu a mwynhau teithiau i’r Eisteddfod 
Genedlaethol a’r cyfandir. Ond fel popeth da, penderfynwyd 
dod â’r côr i ben gan fod henaint yn dal i fyny â ni i gyd! Er 
hyn, bydd gennym atgofion melys o flynyddoedd o harmoni 
gyda’n gilydd. Mae’r gwmnïaeth a’r cyfeillgarwch, y sbri a’r 
hwyl, heb sôn am y canu, wedi bod yn bleser o’r mwyaf i bob 

un ohonom.                                                            Gwenda Morgan  

mailto:huwgybuw@aol.com
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F ydd y rhifyn nesa o’r Dinesydd ddim yn 

ymddangos tan fis Medi rŵan, felly hoffwn 
ddymuno gwyliau hapus i bawb o ddarllenwyr y 
golofn hon a diolch i chi am eich geiriau caredig 

yn ystod y misoedd diwethaf. 

Tra’n sôn am wyliau, dros y Sulgwyn, bues i o 
flaen y set deledu am oriau bob dydd am wythnos 
gyfan yn gwylio’r cystadlu o Eisteddfod yr Urdd yn 

y Bala – sôn am bleser pur! Mwynheais i bob 
munud a hoffwn longyfarch yr holl blant a phobl 
ifanc a gymerodd ran ac a lwyddodd i ymddangos 
ar lwyfan y Brifwyl. Diolch hefyd wrth gwrs i’r llu o 
hyfforddwyr ac athrawon a roddodd o’u hamser 
i’w hyfforddi. Un teulu a serennodd oedd Harry, 
Charlie ac Eirlys Lovell-Jones o Gaerdydd a 
gipiodd wobrau yn yr Adran Gerdd ac, ar ben 
hynny, dyfarnwyd ysgoloriaeth i Charlie am fod y 
perfformiwr mwyaf addawol o dan 19 oed – tipyn 

o gamp! 

Yna, yr wythnos ar ôl y Sulgwyn, dyma godi fy 

mhac a mynd i Gernyw yng nghwmni aelodau o 
Gymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. (Cewch 
ddarllen mwy am hynny ar dudalen 15.) Yn 
ddiweddar, cyhoeddwyd y bydd pobl Cernyw’n 
derbyn statws lleiafrif cenedlaethol am y tro cyntaf 
yn eu hanes a chaiff hyn ei warchod o dan reolau 

Ewropeaidd. 

Diau bydd llawer ohonoch yn tyrru i Lanelli ar 
ddechrau Awst i fynychu’r Eisteddfod. Nôl yn 
Eisteddfod Dinbych yn 1939 y sefydlwyd 
Cymdeithas Cymru - Ariannin ac R Bryn Williams, 
cyn-Archdderwydd Cymru ac a fagwyd yn y 
Wladfa, yn un o’r sylfaenwyr. Yn 1939 hefyd yr 
agorwyd yr Ysgol Gymraeg gyntaf yng 
Nghanolfan yr Urdd Aberystwyth hefo 7 o blant 

diolch i ymdrechion Syr Ifan ab Owen Edwards. 
O’r fesen hon y tyfodd y galw am ysgolion tebyg 

ledled Cymru. 

Yna, ar ôl cynnal dau gyfarfod ar faes 
Eisteddfod Bangor 1971 i drafod Addysg Feithrin 
Gymraeg, galwyd cynhadledd yng Nghanolfan yr 
Urdd Aberystwyth yn yr hydref a phenderfynwyd 
sefydlu Mudiad Ysgolion Meithrin yn y fan a’r lle 
hefo Emyr Jenkins Rhiwbeina yn Gadeirydd a 
Bethan Roberts Llangrannog, ond gynt o 

Gaerdydd, yn Ysgrifennydd. 

Yn olaf, pob lwc i Joella Price Caerdydd, ond 

gynt o Bort Talbot, am fod yn un o bedwar a 
ddewiswyd i ymddangos yn rownd derfynol 
Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod 
Llanelli eleni. Pan gynhaliwyd yr Eisteddfod yn 
Llanelli yn 2000 enillwyd y gystadleuaeth hon gan 
Sandra De Pol Caerdydd ond gynt o Drevelin yn 

yr Andes. 

“ Pob lwc i Joella Price  yn rownd 

derfynol Cystadleuaeth Dysgwr y 

Flwyddyn yn Eisteddfod Llanelli eleni. “ 

Colofn  G.R. 

 

 
 
 
 
 
 

 Anodd credu bod blwyddyn gyfan ers lansio 
syniad Pobl Caerdydd yn Tafwyl, ac ry’n ni’n 
edrych ymlaen at ddathlu ein pen-blwydd 
yno eleni. Mae Pobl Caerdydd wedi datblygu 
a thyfu gryn dipyn ers y dyddiau cyntaf 
ddeuddeg mis yn ôl ond, cofiwch, ry’n ni bob 
amser yn chwilio am gyfranwyr a 
chyfraniadau newydd - felly plis plis 
cysylltwch. 

 Dros yr wythnosau diwetha mae newidiadau 
yng nghanol y ddinas wedi cael cryn sylw ac 
ymateb – o siop newydd Primark yn agor ar 

Heol y Frenhines i benderfyniad  BBC 

Cymru i symud o Landaf!  
 Bu Geraint Talfan Davies yn Clebran Da ni a 

chawson ni ambell dip i ddysgwyr gan 
Ashok Ahir i gyd-fynd â chyfres S4C 
Cariad@iaith.   

 Tra'n mwynhau cyfres newydd Olion ar S4C 
roedd sylw i Cloddio Mawr Caerdydd,  sef 
prosiect archeoleg a threftadaeth sy wedi 

ennill un o brif wobrau'r wlad. Mae  manylion 
ar y wefan ynglŷn â sut y gall y cyhoedd 
gymryd rhan.  

 Buon ni’n dathlu wythnos genedlaethol y 
picnic (pwy oedd yn gwybod fod y fath beth 
yn bodoli!) gan rannu ein hoff lefydd i gael 
picnic yn y ddinas... ac yn trafod syniadau 
ynglŷn â beth i’w wneud dros ŵyl y banc yng 
Nghaerdydd yn rhad ac yn ddim.    

 
www.poblcaerdydd.com                     
 ac ar   Twitter: @poblcaerdydd 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.poblcaerdydd.com
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

N ewydd ddod nôl o gynhadledd Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llandudno. 

'Rown i yno - ar gais y rheiny sy'n brwydro'n galed 
yn y cefndir - i geisio argyhoeddi'r penaethiaid bod 
rhaid ystyried rhoi'r Gymraeg wrth galon eu 
gwasanaethau. Dyw hi ddim yn deg rhoi baich 
ychwanegol ar siaradwyr Cymraeg i ofyn am 

wasanaeth yn eu mamiaith. Fe ddylai fod ar gael 

heb orfod gofyn. 'Ryn ni'n amharod iawn i neud 
hynny  -  ’dyn ni ddim yn hoff o greu ffys. Ac felly 
mae'r esgus "does neb yn gofyn am wasanaeth 
yn y Gymraeg" yn cael ei ddefnyddio’n rhy aml o 
lawer.  Y gwir yw mai Saesneg, yn draddodiadol, 
yw iaith ysbyty a gofal. Rhaid newid hynny. Rhaid 
newid y diwylliant os am sicrhau bod siaradwyr 
Cymraeg yn cael y gofal gore - gofal, â'r unigolyn 

yn hytrach na'r system, yn y canol. 

Roedd yr ymateb yn Llandudno yn 
ymddangos yn gadarnhaol, gydag un cynghorydd 
yn datgan yn gyhoeddus y byddai'r diwylliant yn 

newid yn ei awdurdod lleol e.  

Yma ym Minawel dyw'r broblem iaith ddim yn 

codi o safbwynt y gofal gan fod David yn siarad  

 

iaith ei fam sef Saesneg, nid iaith ei dad. Bydd e’n 
aml â'i ben yn llyfryn bach "Welsh Made Easy" ac 
fe wnaiff ddarllen y geirie’n uchel fel y gwna gyda 
llyfrau eraill, fel petai am fy argyhoeddi nad yw e, 
y cyflwynydd radio a theledu a'r sylwebydd rygbi, 
wedi colli ei afael ar ei allu i lefaru. Ond, mae faint 
o'r hyn mae'n ddarllen y mae'n ei ddeall yn 

gwestiwn anodd.   

Gofynnais iddo neithiwr i fynd i ôl cyllyll a ffyrc 
a'u rhoi ar y bwrdd ar gyfer swper. Roedd rhaid i 
mi ddangos y drâr iddo'n gynta. Wedyn sylwi 
arno'n pendroni. Dyn a ŵyr beth oedd yn mynd 

trwy ei feddwl a'r gwifrau’n un swp didrefn yn ei 
ymennydd. Yn y diwedd, dyma fe’n dewis dwy lwy 
a dwy fforc. Na meddwn i  -  cyllyll ’ryn ni moyn i 
dorri'r cig, nid llwyau. Weithiau dw i'n meddwl fy 
mod yn anghofio bod y clefyd Alzheimer's arno. 
Dw i ddim am iddo newid i fod yn berson arall. Ag 
eto... Gwn yn iawn y bydde fe'n hollol fodlon i 
bopeth gael ei neud drosto  -  hyd yn oed ei 
wisgo. Ond rwy’n benderfynol na ddigwydd hynny 
tan... A dyna un o ddirgelion mawr y clefyd - dyw 

dyn byth yn gwbod beth a phryd ddigwydd nesa.  

“Y gwir yw mai Saesneg, yn 

draddodiadol, yw iaith ysbyty a gofal. 

Rhaid newid hynny.” 

Uwch Guradur yn Ymddeol 

 

A r ôl 34 
blynedd yn 

g w e i t h i o  y n 
Amgueddfa Sain 
Ff ag an ,  mae 
Gerallt Nash yn 
ymddeol. Brodor o 
Dŷd de wi  ydy 
Gerallt ond mae 

e’n byw yn y Tyllgoed ers blynyddoedd lawer. 
Dros y blynyddoedd, bu’n gyfrifol am ailgodi nifer 
o adeiladau hanesyddol yn Sain Ffagan a chyn 
hynny graddiodd mewn pensaernïaeth ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Yn saith degau’r ganrif 
ddiwethaf, treuliodd gyfnod ym Mhatagonia yn 
astudio pensaernïaeth y Cymry draw. Mae’n 
aelod o nifer o gymdeithasau gan gynnwys 
Cymdeithas Melinau Cymru a sefydlodd ei hun. 
Dymunwn ymddeoliad hapus a hir iddo. Bydd 

gweld ei eisiau yn Sain Ffagan yn sicr. 

Aelwyd Hamdden 
 

C ynhaliwyd cyfarfod arbennig ddiwedd mis Mai 
yng nghwmni’r delynores Caryl Thomas a'i 

myfyrwyr dawnus o'r Coleg Cerdd a Drama - 
Llewelyn Jones, Alis Hughes, Alice French, 
Sophie 
Clarke a Liv 
Dahren.  
Swynwyd yr 
aelodau gan 

ddawn y 
bobl ifanc 
hyn oedd ar 
fin sefyll eu 
harholiadau 
yr wythnos 
wedyn. Gorffennir y tymor gyda the mefus, 
ymweliadau â'r Gerddi Botaneg a'r Eisteddfod 
Genedlaethol.  
Cychwynnir tymor yr Hydref ar ddydd Mercher, 
Medi 10fed yn Festri Minny Street.   
Manylion pellach: Menna Brown   Ffôn:20254679.   
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

 

 

 

 

 

Y ng nghyfarfod olaf ein tymor (Mai 19) daeth 
yr Athro Glyn O. Phillips atom a rhannu ei 

atgofion am ddyddiau cynnar sefydlu’r cylchgrawn 
Y Gwyddonydd a’r her o gynnal safonau uchel y 

cylchgrawn am ddeng mlynedd ar hugain. Go brin 
bod yr un cylchgrawn Cymraeg mewn unrhyw 
ddisgyblaeth wedi rhychwantu cynifer o agweddau 
a chyfraniadau mor amrywiol, gan osod a chynnal 
esiampl aruchel. Mae’r cyfan wedi’i ddigideiddio. 

Profwch! 

Yn ddiweddglo i’w sgwrs mentrodd Glyn ar 
sialens amhosibl iddo ef ei hun. Pa un o’r cewri a 

fu’n wrthrych erthyglau yn y cylchgrawn sydd ‘ar y 
brig’? Syndod oedd clywed y dyfarniad : Herbert 

Wilson. 

Ganed Wilson ar Fawrth 20, 1929 yn ardal 
Bangor a bu farw ar Fai 22, 2008 yn Stirling. Yn 
1952, yn dilyn ei addysg ysgol a phrifysgol ym 
Mangor gan ennill gradd mewn ffiseg, aeth ar 
ysgoloriaeth Prifysgol Cymru i Lundain (Coleg y 
Brenin) i ddilyn ymchwil gyda thîm Maurice 
Wilkins ar strwythur DNA. Dyma enghraifft 
ddiddorol o waith mewn un ddisgyblaeth 
(biocemeg) yn defnyddio technegau o 

ddisgyblaeth arall (ffiseg, pelydrau-X). 

Bu 1953 yn flwyddyn o bwys mawr yn hanes 
biocemeg a meddygaeth, carreg filltir nodedig 
iawn, oherwydd yn rhifyn Ebrill y cylchgrawn 
rhyngwladol Nature cyhoeddwyd tri phapur 

arloesol yn datgelu y model o DNA, yr helics dwbl, 
sy mor adnabyddus erbyn heddiw. Awduron y 
papurau oedd (a) Wilkins, Stokes a Wilson, (b) 

Franklin a Gosling, (c) Crick a Watson. Roedd y tri 
phapur yn gydradd â’i gilydd o ran gwychder 
ymchwil gwyddonol. Ymhen degawd, yn 1962, 
dyfarnwyd y Wobr Nobel am ffisioleg neu 
feddygaeth i Crick, Watson a Wilkins. Mae hanes 
dyfarnu’r wobr enwog hon yn frith o sylwadau am 
y broses gymhleth, amheus hyd yn oed, o ddewis. 
Felly hefyd yn yr achos hwn, gyda sawl sylwebydd 
o’r farn bod Wilson, Stokes a Franklin wedi cael 

cam. 

Pan gyhoeddodd Wilkins ei hunanfywgraffiad, 
The Third Man of the Double Helix, ni chyfeiriodd 

at Stokes na Wilson nac eraill a fu’n cyfrannu’n 

helaeth i’r ymchwil. 

Derbyniodd Wilson lu o anrhydeddau yn 
gydnabyddiaeth o’i ddisgleirdeb, gan gynnwys 
cael ei urddo i’r Wisg Wen gan Eisteddfod 

Genedlaethol Cymru. 

Neville Evans              

Stafell Fyw Caerdydd  

yn Ysbrydoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

M ewn seremoni fawr a drefnwyd gan y 
Sefydliad Materion Cymreig a’r Western 

Mail, cyflwynwyd Gwobrau Ysbrydoli Cymru 
(IWA) 2014 i’r rheiny sy’n ‘gwneud gwahaniaeth’ 

yng Nghymru.  Un o’r rhai oedd ar y rhestr fer ar  
gyfer ‘Gwobr Llais y Dinasyddion’ oedd Wynford 
Ellis Owen a’r Stafell Fyw, y ganolfan adferiad 

gymunedol.   

Yn hwyr yn y noson, gan mai hwn oedd y 
categori olaf, roedd y geiriau ‘ac mae’r wobr yn 
mynd i Wynford Ellis Owen’ yn atseinio ar draws 

Neuadd y Ddinas i gymeradwyaeth uchel iawn.  

 

Derbyniodd Wynford y wobr ar ran y Stafell 

Fyw, a dyma a ddywedodd :  

“Mae’r wobr hon yn gydnabyddiaeth ar y cyd i’r 
Stafell Fyw a’i staff ymroddedig.  Y gyfatebiaeth 
sy’n dod i’r meddwl yw cerddorfa. Mae gennych, 
wrth gwrs, yr arweinydd ond heb y chwaraewyr 
unigol yn chwarae’r offerynnau mewn tiwn, nid 

oes cerddoriaeth, dim ond sŵn. Mae’n 
gydnabyddiaeth hefyd o gyfraniad pob un – yn 
agos at 400 – sy’n mynychu’r Stafell Fyw ac sy’n 

herio’n ddewr y baich o fod yn ddynol.” 

 

Cyfrol ddiweddaaf Meic Stephens 

Llongyfarchiadau i Meic Stephens, Yr Eglwys 

Newydd, ar gyhoeddi cyfrol o gerddi yn y 

Gymraeg, sef Wilia (Barddas, £7.95). Dyma 

gerddi a ysgrifennodd Meic rhwng 2003 a 

2013. Maen nhw’n anarferol gan eu bod yn y 

Wenhwyseg, sef tafodiaith y De-ddwyrain. 

Mae nifer yn sôn am ei ddeffroad rhywiol pan 

yn llanc yn Nhrefforest, ac mae’r gyfrol yn 

adlewyrchu cefndir diwydiannol y bardd.   
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ACADEMI BERFFORMIO CAERDYDD 

D echreuodd yr academi nôl ym mis Ionawr.  
Fisoedd ynghynt, roedd y syniad o sefydlu  

menter i gynnig cyfleoedd perfformio i blant a 
phobl ifanc Caerdydd wedi bod yn chwarae ar 
feddwl y tri ohonon ni - Huw Foulkes, Elin Llwyd a 
Trystan Ellis-Morris. Pan yn blant, roedden ni’n tri 

wedi bod yn rhan o sefydliadau tebyg ac felly 
dyma benderfynu mynd ati i geisio trosglwyddo'r 

profiad a'r cyfleoedd i genhedlaeth newydd.  

Doedden ni ddim cweit yn siŵr beth i'w 
ddisgwyl ar y nos Lun gynta honno yn ysgol 
Glantaf. Ond erbyn diwedd y sesiwn, daeth hi’n 

amlwg ein bod wedi gwneud y penderfyniad iawn.  

Bwriad yr academi yw cynnig cyfleoedd drwy 
gyfrwng y Gymraeg ym meysydd canu, actio a 
symud. Yn ogystal â'r sesiynau wythnosol, mae 
arbenigwyr yn y meysydd hynny wedi bod yn rhoi 
gweithdai penodol. Y dasg gyntaf oedd gweithio 
tuag at sioe fer o'r enw 'Ysgwyd yr Ysgol' sy'n cael 

ei chynnal fel rhan o Tafwyl. Roedd gweithio 
gyda'r disgyblion yn brofiad a hanner a'u hymateb  

i'r cyfleoedd yn gwneud y cyfan yn werth chweil.  

Mae'r ddau dymor cyntaf yn prysuro i ben ac 
rydym yn falch o ddweud, oherwydd llwyddiant y 

fenter hyd yma, y byddwn yn parhau i ddatblygu 

ac esblygu o fis Medi ymlaen.  

Mae'r sesiynau’n cael eu cynnal bob nos Lun 
yn Ysgol Glantaf rhwng 6 a 7.30 i'r rheini ym 
mlynyddoedd 4, 5 a 6, a rhwng 7.30 a 9 i'r rheini 

ym mlynyddoedd 7, 8 a 9.  

Rydym yn barod i groesawu aelodau newydd 
ac mae modd cofrestru a chael mwy o wybodaeth 
drwy anfon e-bost at: 

academiberfformiocaerdydd@gmail.com 

Bydd y sesiwn gyntaf y tymor nesa'n cael ei 

chynnal nos Lun, yr 8fed o Fedi yn Ysgol Glantaf.  

 

Aelodau iau’r Academi’n canolbwyntio  

D wy chwaer sy’n enedigol o Aberystwyth 
oedd gwesteion y noson ‘Brethyn Cartref’ 

nos Fercher, Mehefin 4ydd.  Bu Eira Williams ac 

Ann Williams yn byw, hyfforddi a gweithio yma yn 
y de-ddwyrain a dyma’r ddwy, flynyddoedd lawer  
yn ddiweddarach, wedi dychwelyd i’r ardal. Mae 
Eira a Gwilym yn byw ym Mhentyrch ac Ann 
hithau yn y brifddinas a’r ddwy chwaer yn achub 
ar y cyfle i fwynhau noson allan gyda’i gilydd yn y  
gangen bob mis [mae Eira yn aelod yng 

nghangen Y Garth hefyd].  

Ymysg y 
‘ d a r n a u 
o h o n o f ’ 
ddaeth y 

ddwy i 
rannu gyda 
ni roedd lle 
amlwg i lyfr 
A B E R 
K e i t h 
Morris gan 
mai yn 
F a e n o r 

Street, Aberystwyth y magwyd hwy. Roedd Capel  

Seilo yn gyfleus iawn ac Aelwyd yr Urdd a glan y  
môr wrth gwrs! Gyda’u tad yn gysodydd yn y  
‘Cambrian News’ câi’r plant ‘Cymru’ a’r ‘Aelwyd’  
yn boeth o’r wasg. Cafodd ‘Help Llaw’ John 
Thomas ddefnydd cyson drwy gyfnod ysgol y  
chwiorydd. Roedd Eira a’i ffrind gorau, y diweddar  
Iona Jones (aelod selog yng nghangen Bro 
Radur), ym mharti cerdd dant Llinos, gwraig John 

Thomas. Roedd llawer o luniau diddorol yn 
cofnodi ymddangosiadau Eira ac Iona gyda grŵp 
canu fu’n diddanu gwylwyr TWW. Yn 1952 roedd 
Iona ac Eira yn aelodau o’r ddawns flodau yn 
Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth. Pan 
ddychwelodd yr eisteddfod yn 1992, roedd Eira yn 
athrawes yn nhre ei magwraeth ac yn un o 

hyfforddwyr y ddawns flodau!  

Nyrs oedd Ann a daeth ag amryw o eitemau 
diddorol gyda hi, yn eu mysg ffiguryn bach (un o 
gasgliad o tua 50!) o nyrs gyda’i chap gwyn, ffrog 
las, ffedog wen a’r gwregys hardd. Clywsom lawer  

o hanesion dwys, difyr a doniol gan Ann o’i  
chyfnod mewn ysbytai yng Nghaerdydd a 
Wrecsam, fel nyrs ardal, mewn adran 24 awr mân
-ddamweiniau ysbytai cymunedol ac yn ola mewn 
meddygfa yn Rhuthun. Noson ddiddorol, ddifyr a 
phawb wedi mwynhau’r cyfle i wybod mwy am y 
ddwy chwaer. Dymuniadau gorau iddyn nhw yma 

yn ein mysg.                                  

 Meri Griffiths 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

mailto:academiberfformiocaerdydd@gmail.com
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Falmai Griffiths yn holi  
Hefin Thomas 

 
 
 
 
 
 

Ble cawsoch eich geni ac i ble aethoch i’r 

ysgol? 

Fe’m ganwyd yng Nghaergybi ond pan oeddwn yn 
ddeng mis oed symudodd fy nheulu i Aberdâr, ac 
yn Ysgol Gymraeg Aberdâr derbyniais fy addysg 
gynradd. Er na fues i ’rioed yn sgoler, fe lwyddais i 
fynd trwy’r “scholarship” bondigrybwyll trwy ryw 
ryfedd wyrth! Ychydig cyn fy mhen-blwydd yn un 
ar ddeg oed, symudodd y teulu eto - i Lanelli y tro 
hwn - ac yn Ysgol Ramadeg Llanelli cefais fy 
addysg uwchradd. 
 

Ble ydych chi’n byw nawr a dwedwch rywbeth 

am eich amrywiol swyddi? 

Dw i’n byw yng Nghaerdydd ers 1973 pan ddes i’r 
Coleg Cerdd a Drama, fel y gelwid ef bryd hynny. 
Yr adeg honno y dewis, i bob pwrpas, oedd mynd 
yn athro neu chwarae mewn cerddorfa a doeddwn 
i ddim eisiau hynny, felly gorffennais yn y coleg 
cyn diwedd y cwrs. Penderfynais beidio mynd ’nôl 
i Lanelli a ches waith yn y gwaith dur yn 
Nhremorfa ac yna fel gofalwr yn Sain Ffagan. 
Roeddwn i wrth fy modd yno yn croesawu ac yn 
sgwrsio gyda phob math o bobol o bob cwr o’r 
byd. Dw i’n aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg 

a chefais swydd yn gweithio yn eu swyddfa yn 
Aberystwyth, a dyma’r unig gyfnod i mi fyw i 
ffwrdd o Gaerdydd ers 1973. Roedd mam yn 
athrawes piano ac mae’n siŵr bod hyn wedi cael 
dylanwad arna i. Ym 1979 clywais fod cwrs ar 
gael yn Abertridwr i ddysgu tiwnio pianos ac fe es 
arno a chael llwyddiant, ac ers hynny dw i wedi 
cael modd i fyw wrth fynd o dŷ i dŷ ac o bentref i 
bentref yn y de a’r gorllewin yn tiwnio pob math o 
bianos. Bu’n anodd ar y dechrau achos ro’n i dan 
driniaeth ar gyfer epilepsi, a heb hawl gyfreithiol i 
gael trwydded yrru, ac roedd yn rhaid i mi 

ddibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fe gliriodd y 
salwch fesul tipyn a ches rwydd hynt wedyn i gael 
gwersi gyrru. Cofiaf, fel petai’n ddoe, y bore 
Chwefror oer hwnnw, a llyn Parc y Rhath wedi 
rhewi’n gorn, pan lwyddais yn y prawf gyrru a 
hynny am y tro cyntaf!! Bu hyn yn drobwynt go 
iawn.  

 

Ydych chi wedi gweld newid mawr yn y 

ddinas? 

Ydw, mae’r ddinas wedi newid llawer gyda’r holl 

adeiladau newydd ond yr hyn sy wedi fy nharo 
fwyaf yw bod gan y bobol gyffredin agwedd lawer 
iachach tuag at y Gymraeg. Dw i’n cofio’r brwydro 
fu er mwyn cael tegwch i’r iaith a diolch am yr 
athrawon a’r rhieni fu wrthi’n ymgyrchu drosti. 
Ry’ch chi’n gallu clywed Cymraeg ar y strydoedd 
o ddydd i ddydd ac mae hynny’n rhoi hwb i’r 

galon.  

Beth oedd eich diddordebau pan yn ifanc a 

beth ydyn nhw nawr? 

Dw i’n chwarae gwyddbwyll ers yn ifanc iawn ac 
yn hoffi chwarae yn erbyn oedolion bob amser, ac 
mae’r diddordeb wedi parhau. Wrth gwrs, mae 

cerddoriaeth yn bwysig i mi a dw i wedi 
ymddiddori yn y gitȃr. Dw i’n gerddwr brwd ar ôl 
cael fy annog gan fy meddyg i golli pwysau, a dw i 
wedi cyflawni hynny. Mae cerdded yn fodd i fyw i 
mi nawr. Dw i’n hoffi gwylio’r Sgarlets a Chymru’n 
chwarae rygbi a Chymru’n chwarae pêl-droed, a 
dw i’n ddarllenwr mawr. 
 
Pe basech yn cael dewis un person i sôn 

amdano, pwy fyddai? 

Paul Robson - Americanwr o dras Affricanaidd a 
ddisgleiriodd mewn sawl maes. Gwyddom 

amdano’n bennaf fel canwr ȃ llais arbennig ac fel 
actor yn y ffilm “Proud Valley”. Roedd yn ddyn o 
ddaliadau cadarn ac ymgyrchodd trwy gydol ei 
oes yn erbyn hiliaeth a thros iawnderau 
cymdeithasol. Roedd yr egwyddorion hyn yn rhy 
sosialaidd i awdurdodau America, a dioddefodd 
oherwydd hynny. Gwaharddwyd ef rhag canu a 
dygwyd ei basport oddi arno fel na allai deithio 
dramor. Diddorol yw’r hanes sut y bu iddo feithrin 

perthynas ȃ’r Cymry, yn enwedig y glowyr. 

NABOD EIN POBOL 

Llongyfarchiadau i Peter Keelan, sy’n Bennaeth 
y Casgliadau Arbennig ac Archifau ym Mhrifysgol 
Caerdydd, ar gael ei enwi yn Llyfrgellydd Cymreig 
y Flwyddyn gan y sefydliad siartredig i lyfrgellwyr 
proffesiynol. 

Llongyfarchiadau i Owen, mab Alan a Chris 
Jones yr Eglwys Newydd, ar dderbyn ei 
ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Dunedin yn Seland 
Newydd. Mae’n gyn-ddisgybl yn ysgolion Melin 

Gruffydd a Glantaf. 
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Mae’r dramodydd Melisa Annis yn byw yn Efrog 
Newydd gyda Peter ei gŵr. 

 
Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng 

Nghaerdydd?  

Dwi’n un o bob man i ddeud y gwir. Fe ges i 
’ngeni yn ysbyty Dewi Sant yn Nhreganna, ond 
Penarth oedd fy nghartref cynta’n syth o’r ysbyty. 
Wnes i ddim ond aros yno tan o’n i’n wyth mis oed 
cyn symud nôl i Dreganna, i Romilly Road, 

gyferbyn â’r parc. Es i nôl i Barc Thompson yn 
ddiweddar a synnu at ei faint. Pan o’n i’n blentyn, 
o’n i’n meddwl bod y lle’n enfawr, a’r hwyaid yn 
fwystfilod mewn plu. Er fy mod i heddiw yn hoff 
iawn o ganol dinas Caerdydd a’r Bae, Canton 
Girl ydw i yn y bôn.  

  
Sut lanioch chi yn Efrog Newydd a beth ydych 
chi'n ei wneud yno? 
Dod yma ddeg mlynadd yn ôl wnes i - syrthio 
mewn cariad efo ngŵr, a symud yma. Dyna ma 
pawb yn neud, ia, pan ma nhw’n 21? Na? Ah wel. 
Mae Peter yn wreiddiol o Efrog Newydd - oedd o’n 

gwbod am yr holl lefydd ‘cŵl’ i fynd, felly wnes i 
hefyd syrthio mewn cariad efo’r ddinas, a dwi dal 
yma, a dal efo fo. Phew! Be dwi’n neud yma? 
Mwynhau a sgwennu dramâu. Er fy mod i wedi 
bod oddi cartref ers dipyn, ma ’ngwaith i gyd yn 
seiliedig ar gymeriadau o Gymru. Y pella ydw i o 
adre, y mwya dwi’n hiraethu, a’r mwya dwi’n 
sgwennu. Ma ’nrama i Pit ar fin cael ei chynhyrchu 

mewn prifysgol yn Georgia, a dwi hefyd yn 
gweithio ar nofel - ma ysgol Fordham newydd roi 
grant i mi weithio ar y stori bellach dros yr haf, 
felly dwi’n gobeithio cael manuscript cyfa erbyn 

Nadolig. A dwi wrthi’n gorffen pilot ar gyfer cyfres 

deledu sydd wedi’i lleoli mewn tref fach 
ddychmygol yng Nghymru - gewn ni weld os bydd 
rhywun ei heisiau hi. 

  

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Efrog 
Newydd 

Wel, ma na lot o gerdded yn fy niwrnod delfrydol i. 
Baswn i’n cychwyn ar ben mwya gogleddol yr 
Highline. Hen reilffordd uwchben y Meatpacking 
District ar ynys Manhattan ydy hon, wedi ei throi’n 
barc hir sy’n ymestyn am ryw ugain bloc bellach. 
Wrth gerdded lawr ma Afon Hudson ar y dde ac 
Efrog Newydd ar y chwith. Ymlaen wedyn tuag at 
Brooklyn Bridge. Does na ddim lot o amgylch y 
bont ar ochor Manhattan, felly pigo City Bike fyny 
fydde ore rywle rhwng 14th St a’r bont a beicio 
dros y bont tuag at Grimaldi’s yr ochor draw i gael 
y pizza gora yn Efrog Newydd. Os oes chwant am 

fwy o antur, gadael y beic yn DUMBO (District 
Under Manhattan Bridge Overpass) a cherdded 
fyny at BAM fydde ore, yn Downtown Brooklyn, i 
weld sioe yn y Harvey Theater, neu wylio 
cerddoriaeth fyw yn y BAM Cafe, neu Galapagos 
Art Space.   
  
Pa dri lle yn Efrog Newydd y byddech chi'n 
annog unrhyw un o Gaerdydd i ymweld â nhw, 
i gael blas go dda o'r ddinas?  
Ma raid i bawb fynd i Central Park. Dwi’m yn 
mynd yna ddigon aml, ond ma ‘na buzz da yna o 
hyd, yn enwedig yn yr haf; ma bob man yn ogla 

fatha eli haul, pot, a gwres y ddinas. Ffab! Dwi’n 
ffan mawr hefyd o erddi botaneg Brooklyn, a’r 
Brooklyn Museum ydy fy hoff amgueddfa. Yr unig 
amgueddfa efo llawr cyfa yn dangos dim ond 
gwaith ffeministaidd. O - un arall - Yankee 
Stadium.  Dyna lle dwi a Peter yn mynd i wylio 
gemau pêl-fas. 
  
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 
Siarad Cymraeg - ffrindiau - byd celfyddydau 
Cymru. Ma pobl weithiau’n meddwl bod y pethau/
gwaith/theatr gora yn dod o NY neu Lundain ac 

ati, ond y gwir yw, ma ’na jest lot yn digwydd yma, 
tydy’r safon ddim yn well o gwbwl. Fydda i’n mynd 
i’r theatr ddwywaith yr wythnos yma yn hawdd, 
ond cynyrchiadau o Gymru sydd dal yn sticio yn fy 
meddwl fel y rhai sydd wedi cael y mwyaf o 

ddylanwad arna i.   

Lowri Haf Cooke yn holi 
Melisa Annis 

CERDYN POST 

Cydymdeimlo â theulu y diweddar Dilys 
Roderick, gweddw’r diweddar Selwyn Roderick y 
cyfarwyddwr teledu. Bu farw ar y 30 Mai a 
chynhaliwyd gwasanaeth coffa iddi yng Nghapel 
Salem, Treganna ar yr 11 Mehefin. 

Cydymdeimlo â theulu y diweddar Buddug 
Thomas Bow Street ond gynt o Gaerdydd a fu 
farw ar y 3 Mehefin. Cynhaliwyd yr angladd yn 
Amlosgfa Aberystwyth ar y 7 Mehefin. 
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
EGLWYS EBENESER 

Llongyfarchiadau 
…i Rhian a Gavin Holland ar 
enedigaeth Ioan, yn frawd bach i 
William ac Isaac ac yn ŵyr i 
Idwal Harries, Penarth. Mae lle i 
lawenhau hefyd gyda 
genedigaeth Delyth, yn ferch i 

Huw a Caroline Semmens ac 
wyres i John a Sandra 

Semmens.  

 Dymuniadau gorau 

...i Gwilym Jeffs ar gael swydd 
athro Saesneg yn Ysgol y 
Cymer. Bydd yn dechrau yno ym 

mis Medi. 

Pen-blwydd Hapus 
...i Alison Jones ar gyrraedd 
carreg filltir go arbennig yn 

ddiweddar.  

Cydymdeimlwn 
…â theulu’r diweddar Maurin 
Hurley a fu farw ar 6 Mehefin yng 
nghartref nyrsio Tŷ Coch, 
Llanisien. Estynnwn 
gydymdeimlad dwysaf â’i 
merched, Siân a Ruth yn eu 
colled a hiraeth am fam a mam-

gu annwyl. 

Noson Lansio 

Ar nos Fawrth, 24 Mehefin braf 
oedd cael bod yn noson lansio 
llyfr newydd Alun, ‘Pobl y Ffordd 

2 – Hanes 100 o Gristnogion 
Enwog’. Dyma lyfr sy’n olrhain 
hanes 100 o Gristnogion Alban, 
Iwerddon a Lloegr.  Cyhoeddwyd 
y llyfr cyntaf, ‘Pobl y Ffordd – 
Hanes 100 o Gristnogion Cymru’ 
yn 2005. Cafwyd blas ar hanes 
tri o’r llyfr newydd yn ystod y 
noson. Diolch i Aled Davies, 
Cyhoeddiadau’r Gair am ddod i 
lansio a chyflwyno copi yn 

swyddogol i’r awdur. 

Cyfres o bregethau 

Cafwyd cyfres o bregethau ar yr 

Ysbryd Glân yn ystod mis 

Mehefin gan Alun Tudur, Cynan 

Llwyd, Arfon Jones a Carys 

Moseley. Gallwch wrando ar y 

pregethau drwy fynd i’n gwefan 

www.ebeneser.com.   

 

EGLWYS DEWI 

SANT 

Cyflwyniad 

Cafodd Rhun ap 
Robert ei  
ordeinio`n Ddiacon 
mewn gwasanaeth 
yng Nghadeirlan 
Llandaf  ddiwedd 
Mehefin, ar ôl dilyn 
cwrs yng Ngholeg 
Sant Mihangel. Y 

Sul blaenorol  
cyflwynwyd rhodd 
o stola ordinasiwn 
iddo gan aelodau 
Dewi Sant fel  
arwydd o ddiolch am 

ei gyfraniad i fywyd yr eglwys. 

Dymunwn bob bendith iddo ef, ei 

wraig Magda a`r plant Ioan, Mari 
ac Elis, wrth iddynt  ymgartrefu 
ym mhlwyf Aberafan, lle bydd 

Rhun yn gwasanaethu fel curad. 

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn yn ddiffuant ag 
Ann Watkins, Ffynnon Taf. Bu 
farw ei  gŵr John yn  ddiweddar. 
Roedd John yn organydd yn y 
gwasanaethau bore Mercher ac 
yn aelod brwd o  Gymdeithas 
Organyddion De Cymru. Bu 
hefyd yn drysorydd yr eglwys yn 

y gorffennol. 

Cyngerdd 

Cynhaliwyd cyngerdd gan Gôr 
Meibion Taf o dan arweiniad Rob 
Nicholls. Yr unawdydd  
ardderchog oedd Iona Jones. 
Gwerthfawrogwyd y rhaglen 
amrywiol yn fawr gan bawb. 

Cymdeithas Nos Iau 
Aeth rhai o`r aelodau mwy egnïol 
i fowlio deg yn y Bae cyn mynd 
am bryd Eidalaidd. 

Daeth y tymor i ben gyda 

barbeciw yn Hafodlon, cartref y 

Ficer, ddiwedd mis Mehefin.   

 

EGLWYS Y CRWYS 

Llongyfarchiadau 

Llongyfar ch iada u i  Emyr 

Gruffydd ar ennill gradd meistr 

mewn Gwleidyddiaeth  

Ryngwladol ym Mhrifysgol 
Barcelona; i’w frawd Iwan ar 
ennill gradd anrhydedd mewn 
Daeareg ym Mhrifysgol 
Southampton ac i Maelor James 
ar ennill gradd anrhydedd mewn 
Daearyddiaeth ym Mhrifysgol 

Bryste. Rydym yn dymuno’n dda 

iddynt i’r dyfodol. 

Genedigaeth 

Roeddem i gyd yn falch iawn pan 

anwyd Dewi Aled, mab bach i 
Osian a Fflur Rowlands.  
Llongyfarchiadau a dymuniadau 
gorau iddynt fel teulu. Mae taid a 
nain, Peter a Catrin Rowlands 

wedi gwirioni! 

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad 
llwyraf â Tom Davies, Rhian, 
Siân a’u teuluoedd ar eu 
profedigaeth o golli priod a mam 
annwyl sef Mrs. Glenys Davies. 
Bu Tom a Glenys yn ymgartrefu 
yn Rhiwbeina a Llys-faen cyn 
symud i Gartref Tŷ Enfys ychydig 
flynyddoedd yn ôl a’r ddau’n 

aelodau ffyddlon yn  ein plith. 

Ethol Blaenoriaid 

Llongyfarchiadau a phob bendith 
i’r Dr. Diana Evans, Bryan 
James, Catherine Jobbins, 

Hanna Jones, Robin Owen, 
Parch. Lona Roberts, Alun 
Tobias, William Tiplady, Dr. Alun 
Tiplady a Thomas Ellis Williams 
ar gael eu hethol yn flaenoriaid.  

Y Ficer, Dyfrig Lloyd, yn cyflwyno’r stola i Rhun ap Robert 

http://www.ebeneser.com
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EGLWYS Y TABERNACL 

Genedigaeth 

Rhannwn lawenydd Eleri ac 
Allen Fitzpatrick ar enedigaeth 
eu plentyn cyntaf. Bydd ganddo 
ddau gefnder, sef Joseff a 

Steffan. 

Oedfa Gyflwyno 

Profiad hyfryd oedd gweld 
Gwenfair a Hywel Griffiths yn 
dod â’u mab Teilo i ddiolch am y 
fraint o fod yn rhieni, ac yn gofyn 

am gefnogaeth Eglwys y 
Tabernacl i’w gefnogi ar daith 

bywyd.  

Cymanfa Dwyrain Morgannwg. 

Cynhaliwyd Cyfarfodydd 
Blynyddol y Gymanfa ym 
Methesda Abercwmboi eleni. 
Daeth tymor Gwenallt Rees fel 
llywydd y Gymanfa i ben a 
diolchwn iddo am ei wasanaeth 
ffyddlon i’r eglwysi.  Ei olynydd 

yw Rhys ab Owen.  

Offer sain yn y festri 

Yn ddiweddar, estynnwyd y 
ddarpariaeth i chwyddo’r sain yn 
y capel, ac yn y festri isaf. Diolch 
i Robin Gwyndaf am drefnu’r 

cyfarpar hyn. 

Bore Coffi 

Diolch i Eirlys a Gwyn P. Jones 
am eu croeso i’w haelwyd ym 
mis Mai. Ym mis Mehefin daeth y 
cyfle i ymweld â chartref Calan a 
Malcolm McGreevy; diolch iddyn 

nhw hefyd.   

Llwyddiant Eisteddfodol a 

Chyfryngol. 

Llongyfarchiadau i bawb fu’n 
cystadlu yn Eisteddfod 

Genedlaethol yr Urdd. 
Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol 
Iolo Morganwg yn y Bont-faen 
ar ennill cystadleuaeth Songs of 
Praise yn erbyn corau ar draws 

gwledydd Prydain. Bu un o’n 
cyfeillion ifanc ar y Daith i Dde’r 

Affrig gydag ‘Only Kids Aloud’.  

Casgliad Cymorth Cristnogol  

Diolch i bawb fu’n rhoi amser i 
gasglu tuag at waith Cymorth 
Cristnogol ym mis Mai, ac yn 
arbennig i Graham a Mary 

Thomas am gydlynu’r cyfan. 

 

 

EGLWYS MINNY STEET 

Cydymdeimlo 

Cofiwn yn annwyl am ddau aelod 
fu farw yn ystod mis Mehefin. Yn 

dilyn cyfnod hir yng nghartref 
gofal Bryn Llifon, Bangor bu 
farw’r Parchedig Ddr Gwilym 
ap Robert ddechrau’r  mis. 
Bythefnos yn ddiweddarach, bu 
farw Meudwen Davies, hithau 
wedi bod am gyfnod yng 
nghartref gofal Shire Hall, Bae 
Caerdydd. Cydymdeimlwn yn 

ddiffuant iawn â’r ddau deulu.  

Genedigaeth 

Croeso cynnes i Alys Rhiannon, 
merch Rebecca a Matthew Lyne-
Pirkis ac wyres i Rhiannon a 

Gerald Murphy. 

Pennill, Nodyn, Llun ac Adnod 

‘Aberth’ oedd thema’r noson 
gyntaf o gyfres wefreiddiol ein 
gweinidog, ‘Anghrediniaeth’ yr ail 
‘Cyfamod a chariad - cyfamod 

cariad’ y drydedd a ‘Sylwgarwch’ 

oedd ffocws y bedwaredd.    

PIMS 

Trist oedd ffarwelio â thri aelod 
ffyddlon i weithgareddau PIMS 

am saith mlynedd, sef Enlli, 
Sioned a Daniel. Mawr oedd eu 
diolch i’n Gweinidog, Hefin, 

Dyfrig a Beca am eu gwaith.  

Munudau i feddwl, Myfyrdod y 

Mis ... ac ati  

Eto pynciau amrywiol iawn sef 
Ble rydym yn byw, Sul y Drindod, 
Sbigynnau Lasarus, Ein 
Cyfundrefn - ein cyfle yn yr 
Undeb, Dant y Llew a Cherflun o 
Sant Pedr yn pregethu. Manylion 

ar: www.minnystreet.org  

Bydd wrth ein Bwrdd 

Cafwyd trafodaeth dda ar ‘Beth 
sydd angen arnom i gadw 

perthynas dda â'n gilydd?’ 

Pregethau’r Gweinidog 

Y Dyrchafael, Troi, Llyfu a 
Dowcio, Asbri’r Sulgwyn, Tei'r 
Drindod, Keepy uppy, Snap, 
Crackle a Pop oedd y themâu 

gwahanol iawn.   

Pen-blwydd Hapus i’r Eglwys 

Ar ddydd Sul y Sulgwyn, 8 
Mehefin 1884, 130 o flynyddoedd 
yn ôl, sefydlwyd achos Eglwys 

Minny Street. 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 

Colli aelod 

Yn ddiweddar collodd yr eglwys 
un o’i haelodau hynaf, y Parch. 
David James-Morse. Mab i löwr 
o Donyrefail oedd David a 
ddaeth i ffydd yn Iesu Grist yn ei 
ugeiniau. Teimlodd alwad Duw i 
fynd i’r maes cenhadol ac aeth ef 
a’i wraig Anne am gyfnod i Periw 
lle daeth yn rhugl yn yr iaith 
Sbaeneg. Bu’n brifathro ar goleg 

diwinyddol yn Lima a gweithiodd 

Anne fel radiograffydd.  

Daethant yn ôl i Gaerdydd a 
dechreuwyd ar weinidogaeth 
gyson fyd-eang gan bregethu 
mewn dros 50 o wledydd. Roedd 
David yn arbennig o gartrefol yn 
pregethu yn Sbaeneg ac wrth ei 

fodd yn pregethu yn Gymraeg. 
Bum mis cyn ei farw, bu yn 
Sbaen yn pregethu 29 o weithiau 
mewn 30 diwrnod ac yntau yn 86 
oed! Cydymdeimlwn yn fawr â’i 
weddw Anne a’r plant Eleanor a 

Simon. 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau a phob bendith 
i Gwenno a Polu ar enedigaeth 
Eseta Gwenllian a chroeso mawr 

iddi i deulu’r eglwys. 

Yr haf 

Dymunwn yn dda i blant a phobl 
ifanc yr eglwys fydd yn mynychu 
gwersylloedd Cristnogol yn ystod 
yr haf. Os am fanylion am y 

gwersylloedd gweler: 

www.mudiad-efengylaidd.org 

 

 

BETHEL, RHIWBEINA 

Sul y Pentecost 

Sul y Pentecost, gweinyddwyd 
seremoni fedyddio gan ein 
gweinidog Evan Morgan, pan 
fedyddiwyd Lois Wyn Edwards, 
merch Dylan a Sioned Edwards, 
sy’n aelod ffyddlon yn yr Ysgol 

Sul. 

Bedydd 

Ym mis Gorffennaf, trefnwyd 
sw p er  d i w ed d ty mo r  a 
bedyddiwyd Mimi Alaw, merch 
fach Trystan a Siân Francis. 

 

 

http://www.mudiad-efengylaidd.org
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Ysgol y Wern 

O’R YSGOLION 

 
 

 

Ffensio 

Llongyfarchiadau i Phoebe Dawe o Flwyddyn 6 a 
ddaeth yn drydydd am ffensio o dan 12 oed trwy 

Brydain yn y ‘British Foil Championships.’ 

Rygbi 

Yn nhwrnamaint rygbi cenedlaethol yr Urdd yn 
Aberystwyth, cyrhaeddodd y tîm rygbi'r rownd gyn

-derfynol. 

Y diwrnod wedyn, fe orffennodd y tîm dymor 
arbennig gan fynd gam ymhellach ac ennill cwpan 
Ysgolion Caerdydd sef Cwpan Ronald Sinclair ym 

Mharc yr Arfau. 

Mae’r tîm wedi gweithio’n galed iawn i berfformio 

ar lefel uchel trwy’r flwyddyn. Da iawn , fechgyn!   

 

Traws Gwlad 
Llongyfarchiadau i Emily 
Chirighin ar ddod yn 
bencampwraig rhedeg 

traws gwlad 
cenedlaethol yr Urdd i 
ferched Blwyddyn 6. Ei 
huchelgais yw 
cynrychioli Cymru yng 
Ngemau’r Gymanwlad 
ymhen 8 mlynedd. Cer 

amdani, Emily!   

 

Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014 
Llongyfarchiadau i’r ensemble offerynnol a ddaeth 

yn drydydd yn y gystadleuaeth ensemble Bl.6 ac 
iau. Ar ôl teithio mor bell, braf oedd cyrraedd y 
llwyfan ac roedd yn brofiad arbennig i’r aelodau - 
Catrin Roberts, Gruffydd Jones, Tal Evans ac 
Iwan Evans.   
  

Blwyddyn 9 

Bu 196 o ddisgyblion bl. 9 yn llwyddiannus wrth 
ennill cymhwyster Cyfathrebu lefel 1 a lefel 2 sy'n 

gyfwerth â 10 pwynt UCAS. Llongyfarchiadau.  

Cerddorfa Plant Prydain 
Mae 3 disgybl wedi ennill lle yng Ngherddorfa 
Plant Prydain o dan 13, sef Eirlys Lovell-Jones – 
soddgrwth (mae Eirlys hefyd wedi derbyn 

Ysgoloriaeth Leverhume), Ismay Evans – ffliwt ac 
Aled Evans – trwmped. Dewiswyd y disgyblion ar 
ôl clyweliadau dros Brydain gyfan.  Mae’r criw 
eisoes wedi bod ar gwrs preswyl yn ystod 
gwyliau’r Pasg yn Sherbourne, a pherffomio yn 
Basingstoke, fel rhan o’r gerddorfa. Yn yr haf, 
byddant yn perfformio yn Neuadd Gyngerdd 

Leeds. Llongyfarchiadau gwresog i’r tri! 

Eisteddfod yr Urdd 

Bu’r Eisteddfod yn un llwyddiannus  i’r ysgol eleni: 
1af: Parti Bechgyn bl 7-9, Charlie Lovell-Jones 
(Unawd Llinynnol), Cyflwyniad Dramatig hŷn. 
2il: Côr Meibion Bl 10-13, Charlie Lovell-Jones 
(Unawd Piano), Ensemble Offerynnol iau, 
Rhiannon Lloyd-Williams a Rebecca Hayes 
(Ymgom Hŷn), Eirlys Lovell Jones (Llinynnol iau). 
3ydd: Rebecca Hayes (Monolog), Harry a Charlie 

Lovell-Jones (Deuawd Offerynnol hŷn). 

Taith Gyfnewid Llydaw 

Treuliodd yr Adran Ffrangeg wythnos yn 
Landerneau yn ddiweddar. Dyma Ellie Argyle a 

Hanna George bl10 yn adrodd peth o’u profiad: 

Codon ni am ddau o’r gloch fore Sadwrn i adael 
ac roedd yn daith hir ar fws a fferi, felly roeddem 
yn hapus iawn pan gyrhaeddon ni. Roedd pawb 
yn nerfus ond yn gyffrous! Yn ystod yr wythnos 
roeddem yn treulio’r dydd gyda’n ffrindiau o Lantaf 

ar deithiau o gwmpas yr ardal a’r nosweithiau 
gyda’r teuluoedd Llydewig. Aethon ni i sawl lle 
diddorol, trefi Quimper a Brest, amgueddfa Sioni 
Winwns, galeri crochenwaith Henriot a sŵ môr, 

Ysgol Glantaf 
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ond ein hoff ddiwrnod oedd hwnnw ar Île de Batz, 
sef ynys fechan ger Roscoff. Roedd yn ddiwrnod 
heulog braf, a chawson ni lawer o hwyl ar y traeth! 
Yn y nos roeddem yn gwneud gweithgareddau 
diddorol gyda’r teuluoedd, fel dringo a chwarae 
badminton. Y diwrnod olaf, roeddem yn drist i 
adael. Cyrhaeddon ni gartref wedi blino, ond wedi 

cael wythnos llawn hwyl yn Ffrainc 

Gemau’r Gymanwlad 

Bydd pum cyn-ddisgybl yn cynrychioli Cymru yn 
Glasgow, sef Darius Jokarzadeh (codi pwysau), 
Owain Doull (seiclo), Megan ac Angharad Phillips 

(tenis bwrdd) a Rhys Gowman (hoci). Pob lwc! 

Llongyfarchiadau i’r parti cân actol ar ennill medal 

arian gyda’u perfformiad ardderchog ‘Aneurin a'r 
Adar’ yn Eisteddfod yr Urdd. Bydd cyfle i wylio’r 

perfformiad am y tro olaf yn Tafwyl.   

Cafodd disgyblion Bl 8 y fraint o gyfweld â John 
Boyne, awdur The Boy in the Striped Pyjamas ar 

Skype. Holodd y disgyblion beth ysbrydolodd y 
nofel enwog am yr Holocost a sut aeth yr awdur 

ati i ymchwilio.  

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran yn y 
‘Maths Challenge’. Derbyniodd nifer fawr ym 
mlwyddyn 7 ac 8 dystysgrifau, ond mae angen 
llongyfarch Luther S yn arbennig ar ennill y sgôr 

orau drwy’r ysgol. 

Mae timau criced Bl 7 ac 8 wrthi’n cystadlu’n frwd 
yng nghynghrair Caerdydd a’r Fro a thîm tenis y 

bechgyn o dan 14 hefyd yn cael llwyddiant.  

Cafodd y tîm athletau o dan 14 lwyddiant ysgubol 
yn rownd gyntaf yr ‘NASUWT Knockout Cup’. 
Mae’r tîm wedi mynd drwodd i rownd derfynol ‘A’ 
Caerdydd a’r Fro yn erbyn 7 ysgol arall am y 

siawns i gystadlu yn y ffeinal cenedlaethol.  

Llongyfarchiadau i George K-E ar ei lwyddiant 

diweddar yn merlota dros Gymru. 

Bu’r Adran Dyniaethau’n brysur dros hanner tymor 
yn ymchwilio i hanes yr iaith Gymraeg ym myd 

addysg. Diolch i Miss Prosser am ddod i siarad 
am ei phrofiadau fel disgybl yn protestio dros 
addysg Gymraeg. Llongyfarchiadau i’r disgyblion 

ar ennill gwobr am yr arddangosfa a grëwyd.  

Llongyfarchiadau i Twm E ar ddod yn ail yng 
nghystadleuaeth ‘Divine Poetry’ gyda’i gerdd ‘Pe 
bawn i’n cwrdd â  ffermwr coco...’ a chlod mawr i 

bawb arall a gystadlodd. 

Oes gennych chi awr neu ddwy yn rhydd bob 
wythnos? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i 
weithio gyda nifer o ddisgyblion er mwyn gwella 
eu hyder wrth ddarllen.  Cysylltwch â Trystan 
Williams 029 2048 9445 
Am ragor o wybodaeth a newyddion yr ysgol, 
cofiwch ein cyfrif Trydar @BroEdern 

Ymweliad Yr Athro Mel Ainscow 
Mae’r Athro Mel Ainscow yn adnabyddus iawn ym 

myd addysg. Fe arweiniodd ‘Y Sialens Llundain’, 
sef cynllun i godi safonau addysgol yn y ddinas. 
Mae wedi teithio’r byd yn astudio systemau 
addysgol, ac anrhydedd mawr, felly, oedd ei 
groesawu i Nant Caerau. Pwrpas ei ymweliad 
oedd ei gyflwyno i addysg Gymraeg a chodi ei 
ymwybyddiaeth o’r her sy’n wynebu ysgolion 
cyfrwng Cymraeg. Derbyniodd groeso gan ein côr 
a mwynhaodd y canu’n fawr iawn. Roedd 
diddordeb mawr ganddo yn y gwaith rydym yn ei 
wneud gyda rhieni.  
 

Beicio Diogel 

Cafodd disgyblion Bl 5 a 6 gyfres o wersi beicio’n 
ddiogel. Atgyfnerthwyd eu sgiliau a’u hyder wrth 
seiclo ar hyd Lôn Caerau. Braf oedd eu gweld yn 
mwynhau a derbyn y gwersi yma yn y Gymraeg 
hefyd. 
 

Noson gymunedol 

Rydym fel ysgol yn falch o fod yn rhan o gymuned 
agos Trelái a Chaerau. Bu côr yr ysgol yn canu 
gydag ysgolion lleol mewn noson gymunedol yn y 
Ganolfan Hamdden yn ddiweddar. Mae’r noson 
yma’n achlysur blynyddol ac mae’n codi 
ymwybyddiaeth o’r holl weithgareddau cyffrous 
sy’n cynnig cyfleoedd i drigolion lleol i wella eu 
cymuned. Braf oedd cael bod yn rhan o hyn am y 
tro cyntaf. Diolch i Mrs Mari Owens a Miss 
Hannah Stephens am hyfforddi’r côr.         
 

Balchder Cymunedol 

Mae’r heddlu lleol yn rhedeg prosiect Balchder 
Cymunedol. Un gweithgaredd ydy casglu sbwriel 
o amgylch yr ardal. Roedd ein plant yn awyddus 
i’w helpu ac aeth disgyblion Bl 5 a 6 i’r parc 
chwarae ar Heol Trelái ac i’r cae tu ôl i’r ysgol a 
llwyddo i gasglu 4 bag anferth o sbwriel. Da iawn 
chi!  

 

Llys yr Ynadon 

Derbyniodd disgyblion Bl 5 a 6 gyfres o 
weithgareddau gan swyddogion Llys Ynadon 
Caerdydd. Roeddent wrth eu bodd yn dysgu am 
waith y llys a’r uchafbwynt oedd cynnal achos ffug 
yn y dosbarth. Cafodd y dihiryn ei ddedfrydu i’r 
carchar!! Yn dilyn y profiad diddorol yma mae 

sawl plentyn ym mlwyddyn 6 eisiau bod yn 
gyfreithiwr pan yn hŷn! 

 

(parhad ar dud. 20) 

 

Ysgol Bro Edern 

Ysgol Nant Caerau 
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Llwyddiant Arbennig Elli 

L longyfarchiadau mawr i Elli Carys Higman, 10 
oed o Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, ar gael 

ei derbyn i’r Ysgol Bale Frenhinol. Cafodd glyweliad 
ym mis Mai yng Nghaerfaddon ac mae hi newydd 

glywed iddi fod yn llwyddiannus! 

Mae’r gystadleuaeth yn 
gryf dros ben, a dim ond 
nifer fach o ddawnswyr 

sy’n cael eu derbyn. 

Felly, ym mis Medi, bydd 
Elli yn dechrau mynychu 
gwersi’r ‘Junior Associate 
Programme’ yng 
Nghaerfaddon bob yn ail 
ddydd Sadwrn. Hefyd, yn 
ystod y flwyddyn, 
fe fydd ’na daith i Covent 
Garden yn  Llundain i 

gwrdd â chwmni 
proffesiynol y Royal Ballet. Mae hyn yn 

gyfle cyffrous iawn iddi. 

Mae Elli yn cael gwersi bale (sy’n cynnwys 
gwersi tap a dawnsio modern) dair gwaith yr 
wythnos yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yn 
Nhreganna gan Ysgol Ddawns Mandy & Shirley 

Morris. 

Rhifau Mynediad Addysg Gymraeg 
Medi Nesaf  – Ychydig o Welliant 

 

E rs mis Mai, mae nifer y plant sydd wedi cael 
lle yn yr ysgolion cynradd wedi codi o 660 i 

693 gyda 12 o hyd yn disgwyl am le ac, mae’n 
debyg, 18 apêl yn disgwyl gwrandawiad. Mae 
nifer yr ysgolion â llefydd gwag wedi disgyn i 5 
(Coed-y-gof - 7 lle gwag yn lle‘r 23 ym mis Mai, 
Glan Ceubal - 9, Penygroes - 14, Y Wern - 3 a 

Phenypil - 1). Mae’r 12 plentyn heb le i gyd ar 
ochr orllewinol Caerdydd. Mae 7 yn ceisio lle yn 
Nhreganna a Phwll Coch, sy ddim yn syndod o 
ystyried bod ffrwd yn llai ar gael ym Mhwll Coch 
heb i’r sir ymateb i wasgfa o gyfeiriad RhAG i 
ddarparu dosbarth ychwanegol yn un o 
ystafelloedd gweigion Treganna i bontio hyd nes 
y bydd ysgol newydd Grangetown yn cyrraedd. 
Mae 4 yn curo wrth ddrws Nant Caerau o hyd yn 
absenoldeb y dosbarth ychwanegol y gellid ei 
agor yn Ysgol Glynderw dros dro, ac 1 tu fas i 
Bencae, ond mae lle iddo yn Ysgol Glan 

Ceubal. 

Pe bai’r 12 yn cael lle, fe fyddai cyfanswm y 
plant yn cyrraedd 705, twf o 10 ar rif 2013, 
ychydig dros 1%, ac yn bell o’r cyfartaledd 
cyson rhwng 2001 a 2012 o 6%. Mae’n anodd i 
addysg Gymraeg dyfu yn wyneb cwymp yn nifer 
y llefydd sydd ar gael a diffyg cynlluniau i 
ychwanegu mwy na 47 lle dros y 3 blynedd i 
Fawrth 2017. Yr angen amlwg yw agor dosbarth 
cychwynnol nawr i arwain at Ysgol Grangetown, 
dosbarth cychwynnol ar gyfer Caerau a Melin 
Elái, ehangu Glan Morfa i dderbyn hanner ffrwd 
arall a newid dalgylch Mynydd Bychan i beidio 

siomi rhieni mewn rhannau o’r dalgylch lle nad 
oes gobaith cael mynediad, sef rhan ddeheuol 
maestref Mynydd Bychan a’r cwt hir sy’n 
cyrraedd Trebiwt. Gyda 75 lle ychwanegol ar 

gael, fe all twf y sector Cymraeg ailddechrau.   

Michael Jones 

Cyfarfod Blynyddol Y Dinesydd 

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol papur bro’r 
Dinesydd ar nos Lun y 23 Mehefin pan 

etholwyd y swyddogion canlynol ar gyfer 

2014 / 2015: 

Cadeirydd – Gwilym E. Roberts 

Is-gadeirydd – Bryan James 

Ysgrifennydd Cofnodion – Nia Jones 

Trysorydd – Huw Roberts 

Prif Ddosbarthwr y papur – Huw Jones 

Swyddog Hysbysebion dros dro – Bryan James 

Elli yn ymarfer 
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C afwyd cyfarfod blynyddol hwylus ar nos 
Fawrth, Mehefin 10. Daeth cyfnod Bethan 

Williams fel llywydd i ben, a chyflwynwyd iddi 
dorch o flodau am ei gwaith arbennig yn ystod y 
flwyddyn. Carol Williams fydd y llywydd newydd 
gyda Lona Roberts yn is-lywydd. Bydd Glesni 
Whettleton a Rosina Davies yn parhau fel 
ysgrifenyddion, ond byddai'n dda cael is-
ysgrifennydd hefyd. Felly os oes unrhyw un sy'n 

fodlon gwirfoddoli, a wnewch chi gysylltu, plîs?  

Cawsom adroddiad ariannol gan Mair John, 
sy'n llwyddo i gadw'r ddysgl yn wastad er 
gwaethaf cyfyngiadau ariannol. Mae Mair yn 
hapus i ddal ati fel trysorydd gyda Heulwen Jones 

yn is-drysorydd.  

Mae rhaglen fywiog wedi ei threfnu ar gyfer y 
flwyddyn nesaf, gan ddechrau ar Fedi 9 gydag 
anerchiad gan Lowri Cooke. Gobeithiwn hefyd 
drefnu trip i'r Amgueddfa Genedlaethol, i'r Senedd 
ac efallai i'r theatr. Cangen Caerdydd sy'n gyfrifol 
am wasanaeth carolau'r rhanbarth eleni, sydd i'w 
gynnal yng Nghapel Beulah, Rhiwbeina ar nos 

Lun, Rhagfyr 8.  

Ar ôl y cyfarfod blynyddol, cawsom sgwrs ddifyr 
dros ben gyda Heulwen, ein his-drysorydd, am y 
rhandir mae hi a'i gŵr wedi bod yn gweithio arno 
dros y blynyddoedd diwethaf. Dangosodd hi nifer 
o luniau a gwelsom sut mae’r rhandir wedi dod yn 
ei flaen. Daeth hefyd ag enghreifftiau o'r cynnyrch 
rhyfeddol, yn cynnwys gellyg y ddaear (Jerusalem 
Artichoke). Ar hyn o bryd maent yn arbrofi gyda 
merllys (asparagus), a gobeithio y cawn wybod y 

flwyddyn nesaf sut lwyddiant a geir!   

Ar Dramp yng Nghernyw 

Y  llynedd trefnodd ein Cadeirydd egnïol a 
brwd i ni fynd am dro i Landudno, ond eleni 

dyma ymestyn ein hadenydd ac ymweld â 

Chernyw rhwng 2-6 o Fehefin.  

Cyrhaeddon ni’r gwesty yng Nghei Newydd 
mewn da bryd i allu mynd am dro uwch y clogwyni 
ac edmygu lliw y môr a melyn y traethau cyn cinio 
nos. O’dd pob pryd bwyd yn y gwesty yn flasus 

dros ben a phawb wedi ennill pwys neu ddau 

erbyn diwedd yr wythnos! 

Drannoeth, cychwyn am Tintagel i ymweld â’r 
castell a chlywed am gysylltiad honedig y Brenin 
Arthur â’r lle. Ymlaen wedyn i bentre hyfryd 
Boscastle, ddioddefodd lifogydd ddeng mlynedd 
yn ôl, cyn croesi Rhostir Bodmin ac oedi yn y 
Jamaica Inn enwog 
am damaid o fwyd. 
Yna, draw i Fowey a 
gorfod dal bws mini 
o’r maes parcio i lawr 

at y cei. Dim ond y 
rhai mwyaf heini 
gerddodd i fyny ac i 

lawr y rhiw serth. 

Nesaf, Penzance 
a phentre bach 
Marazion gerllaw er 
mwyn i’r rhai mwyaf 
dewr groesi mewn 

cwch bach i St Michael’s Mount. Ymlaen wedyn i’r 
Lizard, sef pwynt mwyaf deheuol Prydain, ond O! 
y siom o fethu cyrraedd y lle gan fod cryn waith 
cerdded o’r maes parcio, a phawb yn flinedig. 
Felly nôl â ni i’r gwesty, ac ar ôl cinio daeth gwraig 
o’dd yn gaplan Gorsedd Cernyw atom a rhoi 

sgwrs i ni am yr ymdrechion i adfer y Gernyweg.  

Ar y diwrnod olaf, teithion ni i dre hardd St 

Ives a threulio amser yno yn yr haul yn gwylio’r 
byd yn mynd heibio. Daeth cyn-Archdderwydd 
Gorsedd Cernyw ar y bws i siarad am yr iaith a’r 
ardal, a’n harwain i Land’s End ar hyd yr arfordir 
ar ffordd droellog a chul! Mwynhaodd pawb y 
golygfeydd hyfryd yno cyn gadael i ymweld â 
theatr awyr agored Minack sy wedi ei lleoli hanner 

ffordd i lawr clogwyn!  

Troi nôl am Gymru ben bore Gwener ac wrth 
groesi pont Hafren o’dd “Hen Wlad fy Nhadau” ar 
uchelseinydd y bws! O’dd pawb wedi mwynhau’r 
gwyliau’n fawr ac yn holi Falmai ble awn ni 

flwyddyn nesa?! 

Gwilym Roberts 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Merched y Wawr 
Caerdydd 



16  

Y 

DIGWYDDIADUR 

SALEM, TREGANNA 

Bedydd 
Bedyddiwyd Martha, merch 
Catrin ac Andy Champion ar 15 
Mehefin. Pob dymuniad da i chi 

fel teulu. 

Clwb brecwast a'r clwb coffi 

Cyfarfu'r clwb brecwast 
ddwywaith y mis hwn a'r clwb 
coffi yn ystafell Edwin. Croeso i 

chi ddod am baned a 
chwmnïaeth. 

Adran yr Urdd 

Wedi teithio i'r eisteddfod yn y 
Bala a joio mas draw, daeth yr 
adran at ei gilydd ddwywaith y 

mis hwn. 

Clwb cerdded 

Cafwyd tro o gwmpas y bae fore 
Gwener 27 Mehefin, tro cylch 
Pont y Werin, tipyn o bellter, 8 m 
ar lwybrau da, ond y bws dŵr yn 

opsiwn hefyd! 

Criced 
Chwaraewyd sawl gêm o griced 
yn erbyn staff Plasmawr, staff 
Glantaf a cherddorfa'r BBC ar 
Gae'r Esgob yn ystod y mis. 
Edrychwn ymlaen yn eiddgar at 
ddwy gêm ym mis Gorffennaf, yn 
erbyn staff Gwynllyw a'n gêm 

flynyddol sef y 'Corinthiaid' yn 
erbyn y 'Philistiaid'. Bydd y gêm 
ar 14 Gorffennaf am 6 o'r gloch 
ar Gae'r Esgob. Dewch yn llu i 

gefnogi! 

BETHEL PENARTH 

Mae rhai profiadau yn gymysg o 
her a hyfrydwch. Felly y bu i 
Jane a John Thomas yng nghyd-
destun priodasau teuluol. Ar y 
26ain o Fai eleni buont dros ben 

eu digon ym mhriodas eu merch 
Nia gydag Alex, ac ar y 5ed o 
Orffennaf yn mwynhau’r un blas 
ym mhriodas eu merch Bethan 
Sara gyda Dean McMinn, eto ym 
Methel. Cyfarfu’r ddau yn 
Awstralia pan oedd Bethan yno. 
Erbyn hyn mae hi’n feddyg plant 
yn Ysbyty’r Waun a Dean yn 
dilyn ei yrfa yn ddaearegwr, 
yntau yn graddol ymgyfarwyddo 
â newid diwylliant, eisoes yn rhoi 

cynnig ar ddysgu’r Gymraeg, a 
dod i delerau â mympwyon ein 
tywydd. Dymunwn flynyddoedd o 
ddedwyddwch i Bethan a Dean 
ac ysbaid tangnefeddus i Jane a 

John. 

Disgwyliwn newyddion calonogol 
am hynt Helen ac Alun ar eu 
taith annisgwyl i Dde Affrica. Cyd

-lawenhawn gyda Ceri o glywed 
ei newyddion da iawn am ei 
salwch. Anfonwn gyfarchion at 
Alwena yn ei thrybini yn dilyn 
torri arddwrn a hefyd at Emma 
a’n gweinidog Kevin sy’n cario 
beichiau teuluol ar hyn o bryd, 
ond gyda gobeithion da am 
ysgafnhau cyn bo hir.               
 
 

TELYN SALVI DAPHNE 46 
 

Telyn eboni mewn cyflwr 
gwych. Yn cynnwys gorchudd 

teithio a throli i'w chludo.  

 

£8500  
 

Cysylltwch ag Abi  
ar 07803309233  

am fwy o fanylion. 

MWY O NEWYDDION O’R EGLWYSI 

 
 
 
 

 
 
 
 

Medi 
 
Mercher, 3 Medi 
Bore coffi yn Deli a GoGo, 3 Heol 
Penlline, Yr Eglwys Newydd, 
Caerdydd, CF14 2AA, rhwng 10.00 

a 12.00, er budd apêl ‘Mending 
Broken Hearts’ ar ran elusen 
Ymchwil y Galon. Manylion pellach 
gan Anne Innes, 6 Heol Wernlas, 
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, 

CF14 1RY (029-2061-6230). 

Mawrth, 9 Medi 
Merched y Wawr, Caerdydd. 
Sgwrs gan Lowri Cooke am 
7.30pm yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed, 
Westminster Crescent. Croeso 

cynnes i bawb. Manylion pellach: 

029-2075-4379. 

Iau, 11 Medi a Sadwrn, 13 Medi 
Canolfan Gelfyddydau y Gate am 
7.30 yh, Oniegin (Gaeaf 
Gobeithion) Tsiaicofsci, Taith 

Genedlaethol OPRA Cymru. 

Llun, 15 Medi 

Cymdei thas Wyddonol Cy lch 
Caerdydd. Noson agoriadol y tymor 

newydd: ystafell G77 ym Mhrif 
Adeilad Prifysgol Caerdydd yn Park 
Place, 7.30pm. Croeso cynnes i 
wyddonwyr a lleygwyr. 

 

Anfonwch fanylion ar gyfer y 

Digwyddiadur at yr Athro E. Wyn 
James, 16 Kelston Rd., Yr Eglwys 
Newydd, Caerdydd, CF14 2AJ 
 (Ffôn: 029 20628754; ebost: 

 JamesEW@caerdydd.ac.uk) 

Tîm Criced Llwyddiannus Salem 

mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk
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   Rhif: 144 
 
 

 
 
 

 

Ar Draws 

1. Nid y stad i ennill y foneddiges hardd (12) 

7. Larwm Ena yn cyffroi un o Ewrob (8) 
8. Barabbas yn dal y band (4) 
9. O ba hanes dychwelodd hwn? (4) 
12. Dilynwr ifanc i’r hen Gaerdydd! (8) 
13. Ffydd y dydd mewn arian (6) 
15. Offeryn cerdd unigol y creadur chwedlonol 
(6) 
17. Clyfrach o fod yn groesawgar (8) 
20.’Dyma gyfarfod hyfryd iawn 
      Myfi yn llwm, a’r Iesu’n. -----‘ (WW)(4) 
22. Siwg Nest yn deilchion dan y tô (4) 
23. Rhoi medal iddo am fod yn bersain (8) 

25. ‘Aeth clychau Cantre’r Gwaelod 
       O’r ----- ----- ----- -----‘ )JJW) (5,3,1,3) 
 

I Lawr 

1. Gwilym yn codi tôn o ddigonedd (5) 
2. Gwelir hon mewn cuddfan i anifeiliaid (3) 
3. Cymell merch ag offer amaethyddol (5) 
4. Gwasgu dau oren nes eu bod yn udo (7) 
5. William yng nghanol dial yr Un Drwg (5) 
6. Diddechrau, di-ddiwedd (9) 
10. Siarad maith heb ddiffyg anadl (9) 
11. Daear yn cwtogi breuddwyd (3) 
14.’ Mi af am dro, i osgoi eu lleferydd a’u llên 
       Yn ôl i’m cynefin gynt, a’m ---- yn drên 

 (THP-W) (7) 
16. Codi ffald ar ddisberod (3) 
18. Magl yn codi o siglen nadd (5) 
19. Stafell y Wasg (5) 
21. Troellwr yn troelli myrddiwn namyn 1001 (5) 
24. Pâr o Heol Pendwyallt (3) 
 

 

Atebion Croesair Rhif 142 

Ar Draws: 1. Salm   4, Creigle   8. Clustfeiniodd   9. 

Hafaliad   10. Diog   12. Nimrod   14. Pianydd  16. 

Ywen  17. Anhysbys  20. Ynys fechan hon  21. Diddorol  

22, Gwan 

  I Lawr: 2. Amlaf    3. Misolion  4. Cyfran   5, Egin    
6. Gwirion  7. Eiddigeddus   9. Hynny tyrd    11. 
Llinynnog    13. Mae myrdd  15. Anochel 18. Broga  19. 

Ofer              

  A       

D I N E S 

  R       

1   2  3  4  5  6  

             

7         8    

             

9 10  11  12        

             

13     14  15  16    

             

17   18    19  20   21 

             

22     23    24    

             

 25            

Enillydd Croesair Rhif 142 
Gwenda Hopkins, Llanisien  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Medi , 2014. 

22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN  

LANSIO CAM 1 

D dechrau Mehefin, lansiwyd CAM 1, albwm 
(lawrlwytho + feinyl 12”) gydag artistiaid 

amrywiol, gan label Recordiau Peski.  

Ym mis Chwefror 2013, darlledwyd rhaglen 
gyntaf y sioe radio Cam o’r Tywyllwch, gyda 

churiadau gwrth-pop Y Pencadlys yn agor y drws 
ar seler lawn o gerddoriaeth amgen ac arbrofol o 
Gymru. Mae’r rhaglen yn gosod cerddoriaeth avant
-garde o’r wlad hon mewn cyd-destun rhyngwladol 
drwy chwarae traciau tebyg o bob rhan o’r byd. 

Rhoir sylw hefyd i gerddoriaeth gan fandiau 
arloesol o Gymru o’r gorffennol er mwyn codi 

ymwybyddiaeth o archif hynod werthfawr na chaiff 

ei dathlu ddigon.  

Mae CAM 1, y gyntaf mewn cyfres flynyddol, 
yn albwm aml-gyfrannog sy’n gasgliad o rai o’r 
traciau a chwaraewyd ar y sioe yn ystod y 
flwyddyn gyntaf. Bwriad yr albwm ydy rhoi 
platfform i gerddoriaeth a gaiff ei hanwybyddu yn 
aml yng Nghymru, a’r gobaith yw annog ac 

ysbrydoli mwy o gerddorion a bandiau i greu 

cerddoriaeth o’r fath.  

Darlledir Cam o’r Tywyllwch ar Radio Cardiff bob 

nos Iau rhwng 9pm a 10pm ar 98.7FM.  

www.peski.co.uk   Twitter: @peskirecords    
Facebook: /peskirecords      
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Gwyliau yn Sbaen  
gan Ann Simmons 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Y n ddiweddar, aethon ni ar wyliau gyda’n mab 
a’i deulu sy’n byw yn Sweden. Hedfanon ni i 

Malaga lle cwrddon ni â’r teulu a oedd wedi 

hedfan o Stockholm. Ar ôl i ni rentu car, gyrrodd fy 
ngŵr i, Stephen, i dre Alora yn Andalucía - tua 

hanner awr o Malaga. 

Arhoson ni mewn hen dŷ mawr (gyda phedwar 
llawr!) mewn sgwâr yn y dre. Roedd digon o le i ni 
i gyd. Canodd cloch yr eglwys bob chwarter awr 
ond dim ar ôl hanner nos, yn ffodus! Mae gyda’r tŷ 
gaeadau glas a theras ar y to. Bwyton ni sawl 

pryd o fwyd yn eistedd wrth y bwrdd ar y teras. 

Mae Alora yn dre nodweddiadol Sbaenaidd, 
gyda llawer o dai gwyn a strydoedd cul iawn! 
Does dim llawer o bobl yno sy’n gallu siarad 

Saesneg (na Chymraeg!) a dim llawer o deithwyr 

chwaith. Roedd y dre yn brysur iawn yn y bore ac 
yn y nos (mae’r siopau yn agor tan tua 9 yh) ond 
yn dawel iawn yn ystod amser ‘siesta’ yn y 

prynhawn. 

Roedd yn hyfryd iawn i dreulio amser gyda’n 
hwyrion, Leo (dwy a hanner oed) a Klara (un deg 

un mis). Mae Leo yn siarad Swedeg yn dda iawn 
ac mae e’n gallu deall popeth yn Saesneg. Mae e 
newydd ddechrau dweud brawddegau byr yn 
Saesneg hefyd. Un diwrnod dwedodd e wrtho i 
‘Now we go for ice-cream’! Mae’n haws bod yn 

ddwyieithog yn ddwy a hanner oed nag yn eich 
chwedegau! Dysgodd Leo dri gair yn Sbaeneg 

hefyd - hola, gracias ac adios! 

Ymwelon ni â threfi eraill - Ronda, Antequera a 
Benalmadena ar yr arfordir. Roedd golygfeydd 
rhyfeddol ar y ffordd i Ronda. Mae Ronda yn dre 
hardd iawn gyda llawer o adeiladau diddorol, yn 

cynnwys y cylch teirw enwog (Plaza de Toros). 

Dw i’n casáu’r ymladd teirw! 

Y gwanwyn yw’r amser gorau i fynd i Sbaen. 
Roedd y tywydd yn braf fel arfer (ychydig o law!) a 
dim yn rhy boeth. Hefyd, roedd y blodau gwyllt yn 

wych. 

Ar y cyfan, gwyliau ardderchog! 

Dysgwyr y Ddinas 
Colofn yng ngofal Suzanne Condon, Swyddog 

Dysgu Anffurfiol, Canolfan Cymraeg i 
Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg 

 Lansiad Disgyn i’w Lle 

Harri Pritchard Jones  

C afwyd noson hyfryd a theimladwy yng 
nghwmni Harri Pritchard Jones wrth lansio ei 

nofelig Disgyn i’w Lle yn y Mochyn Du yn 

ddiweddar. 

  Y Rhyfel Mawr yw’r gefnlen i gyfrol 
ddiweddaraf Harri. Llais dau ddyn sydd ynddi - tad 
a mab. Bu Joseff, y tad, yn rhan o’r medical corp 
adeg y rhyfel am ei fod yn noncombatant ac yn 

gwrthod ymladd. Cafodd amser ofnadwy ond 
gwaddol ei  
brofiadau erchyll  
yw ei barch mawr 

at feddygaeth a 
meddygon. Mae’n 
awyddus i’w fab,  
Alwyn, gyrraedd 
uchelfannau’r byd 
hwnnw, ond 
meddyg anfodlon 

yw Alwyn, ac mae’r berthynas rhwng y ddau ddyn 

yn anodd o’r herwydd. 

 Mae’r rhai ohonoch sy’n adnabod Harri yn 
gwybod mai dilyn gyrfa fel meddyg fu ei hanes 
yntau. Byddwch yn siŵr o ddeall felly fod y nofelig 
hynod hon yn lled hunangofiannol a dyna un o’r 

pethau sydd mor ogleisiol amdani.  

 Holwyd Harri yn ddeallus gan Mair Rees 

fu’n golygu’r gyfrol gydag ef. Gofynnodd hi am y 
berthynas rhwng gwirionedd a ffuglen. Yn 
sylfaenol, meddai’r awdur, nofel am ei berthynas 
ef â’i dad yw hi ond bod rhai pethau’n ffrwyth 
dychymyg. Gofynnodd Mair hefyd beth fu’r 
dylanwadau ar ei ysgrifennu, ac atebodd yn 
ddiflewyn ar dafod mai James Joyce ac Iwerddon 
fu’r dylanwad mawr arno. Darllen Joyce, yn anad 
neb, fu’n gyfrifol am iddo droi at y ffydd Gatholig, 

meddai.  

 Parhaodd y noson yn ei hwyliau, a ffrindiau 
a theulu’n awyddus i ddathlu camp ddiamheuol Dr 

Harri Pritchard Jones yn ei gwmni.   
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Lowri Haf Cooke 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Roedd darganfod na ddylai coffi gael ei 

foddi mewn siwgwr a llaeth er mwyn 

cuddio’r chwerwder yn agoriad llygad.” 

 

M a ’mywyd i’n boncyrs ar hyn o bryd, rhwng 
sgrifennu llyfr i nodi deugainmlwyddiant 

Pobol y Cwm a beirniadu cystadleuaeth Llyfr y 
Flwyddyn 2014. Beth felly yw ’nghyfrinach, wrth 
geisio gwasgu pob diferyn o bob dydd? Paned o 

goffi gorau dinas 

Caerdydd. 

Nawr fel un sy’n 

deyrngar i de, ac 
yn gaeth i 
Glengettie ers 
tro byd, nid peth 
hawdd yw 
cyfaddef i mi droi 
i’r ochr dywyll; yn 
wir, tan yn lled 
ddiweddar, 
roeddwn i’n 
gredinol nad 
oeddwn i’n hoffi 

coffi o gwbl. 
Roedd hynny tan 

i mi brofi tröedigaeth ar deithiau i Melbourne, San 
Francisco ac Oslo – dinasoedd rhyngwladol sy’n 

dyrchafu coffi i faes celfyddyd gain. 

Roedd darganfod na ddylai coffi gael ei foddi 
mewn siwgwr a llaeth er mwyn cuddio’r 
chwerwder yn agoriad llygad. Fe ddylai dwyster 
llyfn y baned berffaith anelu’n syth at safon 

neithdar o’r nefoedd.  

Mae’r rheiny sy’n ffoli ar ffa yn bodloni ar 
baned sy’n ddu fel y fagddu, ac maen nhw’n 
ystyried y cafetière yn ddyfais gynhanesyddol. 

Ces fy narbwyllo gan fy ffa-ffrindiau nad oes modd 
rhagori ar yr Aero Press, ac felly fe brynais fy un i 
yn Coffee #1 ar Wellfield Road am £22. Ond pa 

goffi i gyd-fynd ag ef? 

Un dyn sy’n deyrn ym maes coffi Caerdydd, a 
Will Corby o Lanisien yw hwnnw - neu’r  ‘Caffeine 

Kid’ i bean-freaks y brifddinas. Fyddai Will byth yn 

breuddwydio gadael Caerdydd heb ei Aero Press, 
ac felly trois ato ef ar ei stondin ym Marchnad 

Glanyrafon am gyngor. 

Rydw i eisioes wedi ysgrifennu am Will ym 
mhennod ‘Coffi Da’ fy llyfr Canllaw Bach 
Caerdydd, felly os ydych chi dal heb brofi ei 

gynnyrch gorwych, does gen i ddim llawer mwy i’ 
ddweud wrthoch chi na ‘wake up and smell the 

coffee’! 

Er iddo raddio mewn peirianneg fecanyddol, 
datblygodd ddiddordeb angerddol mewn coffi da 
ar ôl profi’r espresso perffaith mewn ffair fasnach 

yn 2005. Mynychodd Ysgol Goffi Llundain, gan 
arbenigo mewn creu celf latte, a chipio gwobrau lu 
ym mhencampwriaethau baristas Prydain. Bu’n 

gweithio tan yn ddiweddar fel heliwr ffa 
rhyngwladol, gan ddychwelyd i’w stondin yng 

Nglanyrafon bob bore Sul. 

Dychmygwch groes rhwng Indiana Jones a’r 

boi o’r hysbysebion Gold Blend ’slawer dydd, a 

fyddwch chi ddim yn bell ohoni! 

Afraid dweud, dwi wedi ’mhlesio’n fawr gan ei 
gyfuniad amheuthun o Guatemala, sy’n dwyn blas 
ysgafn bisgedi Bourbon i gof. Coeliwch chi fi, 
mae’r maes gwerthfawrogi coffi mor amlhaenog â 
blasu gwin; gall un llymaid flasu’n ffres ac yn 
ffrwythog tu hwnt, a’r nesaf ddwyn cyfaredd 

caramelaidd i’r dafod.  

A hithe’n braf, rhaid dychwelyd i’r darllen yr 
eiliad hon cyn bwrw mlaen â chrwydro llwybrau 
cof Cwmderi. Mae medru sawru coffi da yn un o 

bleserau bach bywyd ac yn ategu afiaith y gwaith. 

The Caffeine Kid, Marchnad Glanyrafon, 
Arglawdd Fizhammon, Glanyrafon CF11 6AN  - 

bob bore Sul rhwng 10am-2pm. 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, 

£9.99 (Gwasg Gomer) 

Dirprwyaeth o Batagonia yn ymweld 

Ddiwedd Mai a dechrau Mehefin, bu dirprwyaeth 
o Batagonia yn ymweld â Chymru gan fynd i 
Gaernarfon, Eisteddfod yr Urdd yn y Bala a 
Chaerdydd.  Roedden nhw yma i roi hwb i’r 
trefniadau i ddathlu 150 mlwyddiant sefydlu’r 

Wladfa yn 2015. Tra yng Nghaerdydd, trefnwyd 
croeso iddyn nhw gan Gangen y De o 
Gymdeithas Cymru – Ariannin. Ar eu ffordd nôl i’r 
Ariannin, cwrddon nhw ag aelodau o’r Pwyllgor 
Dethol ar Faterion Cymreig yn y Senedd yn 
Llundain. Bu rhai o’r pwyllgor hwn draw yn y 

Wladfa ychydig fisoedd yn ôl.      
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Ardderchog! 

Llongyfarchiadau i Mr Richard Chidley, Pennaeth 
Addysg Gorfforol, sydd wedi derbyn gwobr 
Cyfraniad Arbennig i Bêl-droed gan Gymdeithas 
Bêl-droed Ysgolion Caerdydd a’r Fro. Ef yw 

derbynnydd cyntaf y wobr.  

Britain’s Got Talent 

Llongyfarchiadau i Jodi Bird, disgybl blwyddyn 11, 
a gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Britain’s Got 
Talent. Daeth Jodi yn y tri uchaf wedi’r bleidlais 

gyhoeddus ond collodd 
allan ar le yn y ffeinal ar 
bleidlais y beirniaid. Ers 
ei hymddangosiad cyntaf 
ar y rhaglen mae hi wedi 
bod ar raglen Sam ar y 
Sgrin a This Morning yn 
ogystal â chael ei hanes 

mew n sawl  papur 
newy dd.  By dd  yn 
ymddangos yn sioe gerdd 
Hairspray yn ystod yr haf 
a rydym yn sicr bod 

dyfodol disglair o’i blaen.   

Spelling Bee 

Cenedlaethol 
Llongyfarchiadau 
i Twm Aled 7B a 
ddaeth yn ail yng 
nghystadleuaeth 

g e n e d l a e t h o l 
Spelling Bee 
Ff rangeg yn 
Aberystwyth yn 
ddiweddar.  Da 

iawn ti, Twm.  

Gemau’r Gymanwlad 
Llongyfarchiadau i Iwan Mepham a Tom Williams 
sydd wedi cael eu 

cynnwys yn nhîm 
Cymru ar gyfer 
G e m a u ’ r 
Gymanwlad. Bydd 
Iwan, sydd yn y 6ed 
dosbarth, yn y sgwad 
Gymnasteg a Tom, 
sy’n gyn-ddisgybl, yn y 
tîm Rygbi 7 bob 
ochr. Pob lwc i'r ddau 

yn Glasgow.  

Ysgol Bro Morgannwg 


