
   

Enlli Parri - Enillydd  Ysgoloriaeth yr 
Urdd Bryn Terfel 2014 (tud. 3) 

Llun: (h) Urdd Gobaith Cymru 

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd (tud. 2) 

Molly McVeigh yn cyflwyno neges 
heddwch i’r Arlywydd Obama  (tud. 7) 
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GŴYL Y GAEAF YN DYCHWELYD I  

LAWNT NEUADD Y DDINAS 
13 Tachwedd – 5 Ionawr 

Bydd canolbwynt adloniant Nadoligaidd y 
brifddinas, Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, yn dychwelyd 

eto i ganol y ddinas ar 13 Tachwedd am saith 
wythnos o sglefrio yn yr awyr agored ac atyniadau 

lu i ddifyrru’r teulu.  

 Bydd y llawr sglefrio yn yr un lleoliad ag o'r 
blaen yn y Ganolfan Ddinesig ac o'i amgylch bydd 
y Pentref Alpaidd yn cynnig bwyd, diod ac 
adloniant tymhorol. Mae hefyd nifer o reidiau ffair 

ac atyniadau o amgylch y safle. Bydd Pengwiniaid  

 

Sglefrio ar gael i’r plant ifanc sy'n camu ar yr iâ 

am y tro cyntaf, ac ambell sypreis arall!  

 Mae’r atyniad sglefrio yn cyd-fynd ag 
amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ac adloniant 
ym mhob rhan o ganol y ddinas a’r Bae, gan 
gynnwys gŵyl stryd Nesáu at y Nadolig sy’n nodi 

dechrau’r dathliadau Nadolig yng Nghaerdydd ar 

13 Tachwedd; Groto Siôn Corn ar Heol y 
Frenhines a’r dathliadau Calennig traddodiadol yn 

y Ganolfan Ddinesig ar Nos Galan. 

www.ticketlineuk.com     02920 230130  

www.cardiffwinterwonderland.com 

Côr Meibion Taf ar lwyfan yr Eisteddfod  Genedlaethol (tud. 15) 

http://www.ticketlineuk.com
http://www.cardiffswinterwonderland.com/


 3 

 
 

 
 
 
 
Golygydd mis Rhagfyr / Ionawr: 

Clive Rowlands 
 

Cyfraniadau erbyn 27 Tachwedd i:  
clive.rowlands1@sky.com 

12, Georgian Way, Llanisien, 
Caerdydd  CF14 5PA 
Ffôn: 029 20758882 

 

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 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbeina 

FOOD  FOR  THOUGHT, Y  Barri 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

HALLS, Llandaf  

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP  PRIFYSGOL  CYMRU, 12 Stryd Fawr 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina 

Golygydd: 

Alun Treharne 

ENLLI’N ENNILL! 

ENLLI PARRI O GAERDYDD YN CIPIO  
YSGOLORIAETH YR URDD  

BRYN TERFEL 2014 
 

N os Sul, 12 Hydref 2014, fe gipiodd y ddawnswraig a 
cherddor Enlli Parri o Gaerdydd Ysgoloriaeth Urdd 

Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 mewn noson wefreiddiol a 
gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau 
Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000, i 
Enlli yn y noson a ddarlledwyd yn fyw ar S4C ac a oedd yn 
benllanw ar weithgareddau Eisteddfod yr Urdd eleni. Daeth 
Enlli, sydd yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Plasmawr ac Ysgol 
Gynradd Gymraeg Pwll Coch, ac yn gyn-aelod o PIMS (Pobl 
Ifanc Minny Street), i’r brig wedi ei pherfformiad gwefreiddiol o 
flaen y pum beirniad – Cefin Roberts, Eirlys Britton, Eirian 
Owen, Dafydd Huw a Gwyn L. Jones. Roedd rhaglen Enlli yn 
cynnwys dawns draddodiadol Gymreig a dawns gyfoes 
wreiddiol. Roedd ei pherfformiad yn ymgorffori darn ar y ffliwt 

ac roedd ei chwaer iau, Lleucu, hefyd ar y llwyfan yn cyfeilio 
iddi ar y ffliwt. Fel rhan o weithgareddau paratoi ar gyfer yr 
Ysgoloriaeth cafodd Enlli ddosbarth meistr gan Cerian 
Phillips, sydd ei hun wedi cystadlu am yr Ysgoloriaeth yn y 

gorffennol. 

 Mae Enlli bellach yn byw yn Llundain a newydd 
gychwyn cwrs BMus yn y Guildhall. Meddai Enlli, ‘Ges i 
gymaint o sioc pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i – o’n i ffili 
credu’r peth! Dw i wedi bod yn paratoi ar gyfer yr Ysgoloriaeth 
ers peth amser, a hoffwn ddiolch i Gapel Minny Street am 
gael defnyddio ei festri er mwyn cael digon o ofod i ymarfer! 
Hoffwn hefyd ddiolch yn fawr i’r holl gerddorion a wnaeth fy 

helpu wrth baratoi ac, wrth gwrs, gyda fy mherfformiad ar y 
noson. Rydw i am ddefnyddio’r arian i ddatblygu fy sgiliau fel 
cerddor gan fy mod newydd gychwyn cwrs yn Llundain yn 
astudio’r ffliwt. Bydd yn rhaid i mi brynu ffliwt newydd yn y 
dyfodol agos a bydd yr arian yn help mawr tuag at y gost. 
Byddaf yn parhau i ddawnsio, ond mae hynny yn bennaf er 

mwyn pleser!’ 

 Yn ôl Cefin Roberts, un o’r beirniaid, ‘Mi oeddem ni fel 
panel yn hapus iawn gyda’r chwech berfformiodd heno, ac 
roedd y safon yn uchel iawn. Mi fu cryn drafod, ac roedd yn 
agos iawn, ond roedd pawb yn gytûn yn y diwedd mai Enlli 
oedd yn haeddu ennill. Rhoddodd berfformiad arbennig iawn 
gan gyfathrebu yn wych gyda’r gynulleidfa o ystyried ei bod 

mor ifanc. Roedd i weld wedi ymlacio wrth berfformio ac yn 
mwynhau ei hun. Ei chryfder mwyaf oedd fod ganddi amryw o 
sgiliau ond yn gallu cyrraedd a chyffwrdd pawb yn y 

gynulleidfa, i’r sedd gefn un.’ 

 Cafodd yr Ysgoloriaeth ei sefydlu yn 1999 gyda’r nod o 
feithrin talentau rhai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw 
Cymru. Yn ogystal â’r wobr ariannol, mae’r Ysgoloriaeth hefyd 
yn cyplysu enw’r enillydd ag un o sêr amlycaf y byd perfformio 

heddiw, sef Bryn Terfel. 

 Llongyfarchiadau cynnes iawn Enlli! 

mailto:huwgybuw@aol.com
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A eth mis arall heibio fel y gwynt a phawb rwan 
yn dechrau meddwl am y Nadolig! Mae’r 

siopau eisoes yn barod i’n hatgoffa mai dim ond 
hyn a hyn o ddyddiau sy ar ôl cyn y byddwn yn 
dathlu’r Ŵyl gan ein hannog i wario ein harian cyn 

gynted ag y bo modd! 

 Mae 2015 ar y gorwel hefyd pan fydd ’na 
ddathlu mawr yma a thraw ym Mhatagonia wrth i’r 

Wladfa nodi canmlwyddiant a hanner ei sefydlu. Y 
syndod ydy bod y Gymraeg wedi goroesi yno er 
gwaethaf pwysau’r Sbaeneg ond mae llawer o 
fynd a dod rhwng Cymru a’r Wladfa yn gymorth 
gwerthfawr i drigolion y Wladfa gadw’n ffyddlon i’w 

gwreiddiau er gwaethaf pawb a phopeth. 

 Eleni mae Cymdeithas Cymru-Ariannin, sy’n 
ddolen gyswllt bwysig rhwng Cymru a Phatagonia, 
yn 75 oed. Fe’i sefydlwyd yn Eisteddfod Dinbych 
nôl yn 1939. Sefydliad arall sy’n 75 oed eleni ydy 
Ysgol Gymraeg Aberystwyth a agorodd ei drysau 
fel ysgol Gymraeg breifat yng nghartre Syr Ifan Ab 

Owen Edwards, sylfaenydd yr Urdd. Dim ond 
saith disgybl oedd yn yr ysgol ar y dechrau, gan 
gynnwys Owen ei fab hynaf, a hynny dan 
arweiniad athrawes hynod o ddawnus, sef Norah 
Isaac. Erbyn hyn mae 400 o ddisgyblion yn yr 
ysgol! Hon oedd yr ysgol Gymraeg benodedig 
gyntaf yn y wlad wedi i Awdurdod Addysg 
Ceredigion gymryd y cyfrifoldeb drosti. Bu agor yr 
ysgol hon yn ysbrydoliaeth i gannoedd o rieni 
ledled Cymru fynd ati i alw am ysgol debyg yn eu 

hardaloedd eu hunain. Erbyn hyn mae ysgolion 
Cymraeg yn frith drwy’r wlad. Oni bai amdanyn 

nhw byddai sefyllfa’r iaith yn llawer mwy bregus. 

 Cofiaf ymweld ag Ysgol Gymraeg 
Aberystwyth pan on i’n fyfyriwr yn Aberystwyth nȏl 
ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf i weld cywaith 
yn seiliedig ar chwedlau’r Mabinogi gan ddosbarth 
o blant dan gyfarwyddyd athrawes ddawnus arall, 

sef Mary Vaughan Jones. Mary a greodd y 
cymeriad Sali Mali sy wedi swyno cenedlaethau o 
blant bach Cymru dros y blynyddoedd. Roedd 
gwylio’r disgyblion yn cyfleu’r chwedlau drwy 
adrodd, cân a dawns wedi aros ar fy nghof er 
treiglad y blynyddoedd – fe’m gwefreiddiwyd 

mewn gwirionedd. 

 Ysgol Bryntaf oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf 
yng Nghaerdydd, ar safle Ysgol Gymraeg Pencae 
heddiw, ond agorodd hi ei drysau fel Uned 
Gymraeg ar y dechrau yn Ysgol Heol Ninian yn 
1949, hefo tuag ugain o blant. Erbyn hyn mae 

addysg Gymraeg yn y ddinas yn ffynnu diolch i 
ymdrechion clodwiw yr arloeswyr a frwydrodd mor 
galed i argyhoeddi’r Awdurdodau o werth cynnig 
addysg Gymraeg i blant ein prifddinas. Yn 
anffodus addysg Saesneg a dderbyniais i yng 
Nghaerdydd gan fy mod yn rhy hen erbyn 
sefydlu’r Uned yn Heol Ninian – mae’r rhod wedi 
troi bellach a’r galw am addysg Gymraeg yn ein 
dinas yn dal i gynyddu, er mawr lawenydd i bawb 

sy’n ymwneud â’r iaith yn y rhan hon o Gymru. 

‘Bu agor Ysgol Gymraeg 

Aberystwyth yn ysbrydoliaeth i 

gannoedd o rieni ledled Cymru 

fynd ati i alw am ysgol debyg yn eu 

hardaloedd eu hunain.’ 

Colofn  G.R. 

 

 
 

 

 

 Babis, y sêr, y Senedd ac adolygiadau di-ri  sy 

wedi bod yn diddanu Pobl Caerdydd y mis 

yma. 

 Gwenfair Griffiths, mam i Teilo 9 mis oed, fu’n 
profi gweithgareddau Cymraeg  i fabanod .. a 
mamau a thadau newydd Caerdydd. Cafodd ei 
herthygl a’i syniadau gryn dipyn o ymateb ar 
Twitter. Mae’n amlwg bod teuluoedd Caerdydd 
yn gwerthfawrogi unrhyw syniadau newydd i 

ddiddanu plant bach. 

 Roedd croeso mawr hefyd i Eiry Palfrey sy 

newydd ddechrau colofn fisol yn  dadansoddi 

arwyddion y Sidydd ar gyfer Pobl Caerdydd. 

 Digon i’w adolygu'r mis yma hefyd … o lansiad 
teledu lleol Caerdydd, Artes Mundi,  Calamity 
Jane , Dracula Untold a chlwb dydd Sul Clwb 

Ifor Bach.  Roedd adolygiad arbennig hefyd 
gan aelod o’r band Plu fu’n perfformio yng 

ngŵyl Dim Sŵn y brifddinas.  

 Bu Pobl Caerdydd hefyd yn rhan o ddiwrnod 
arbenning ar gyfer newyddiadurwyr hyperleol 
yn y Senedd y mis yma, gyda rhai o fyfyrwyr 
Prifysgol Caerdydd yn cael cyfle i brofi gwaith 
fel gohebwyr am y diwrnod a chyhoeddi eu 

gwaith ar y we.   

 www.poblcaerdydd.com                     
 Twitter: @poblcaerdydd 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.poblcaerdydd.com
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CRICC 
Gŵyl Rygbi Dan 11  
Caerdydd a`r Fro 

E r bod CRICC wedi ei sefydlu ers 1990/91 nid 
oedd wedi cynnal Gŵyl Ardal tan fis Hydref y 

tymor hwn. Mae CRICC wedi bod yn defnyddio`r 
cyfleusterau sydd ar gael ar Faes Diamond ers 
dechrau tymor 2001/2 ac mae`n siwr bod y 10 

clwb a ddaeth i`r Ŵyl wedi sylweddoli pa mor  

 

ffodus yw 
CRICC o gael 
defnyddio`r fath 

safle. 

Wedi paratoadau 
trylwyr gan dîm 
trefnwyr yr Ŵyl, 

dan arweiniad Dr 
Arwyn Jones, 
bu`n ddiwrnod 
l l w y d d i a n n u s 
d r o s  b e n . 
Llwyddwyd trefnu 
hyd yn oed fod y 
glaw yn cadw 
draw tan ar ôl i`r tlysau gael eu cyflwyno yn hwyr y 
prynhawn! Colli fu hanes CRICC yn rownd y 
chwarteri i Bentyrch, y clwb a aeth â`r cwpan ar 
ddiwedd y gystadleuaeth, wedi curo Llandaf yn y 

ffeinal. 

 Braf oedd sylwi bod nifer mawr o`r plant yn y 
clybiau yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg, 
ac mae`n debyg bod cryn amser wedi mynd 
heibio ers i gwpan y gystadleuaeth nodi yn 

Gymraeg (yn unig!). 

 
 

              

 

 

 
 

Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

D w i wedi bod mewn sawl cynhadledd 
dementia yn ddiweddar ac mae'n rhaid i mi 

ddatgan fy siom ynglŷn ag un ohonyn nhw yma 
yng Nghaerdydd fis diwetha - cynhadledd 
Cymdeithas Alzheimer. Siom am na soniwyd yr un 
gair am y Gymraeg yng nghyswllt y 
gwasanaethau a'r gweithgareddau sy ar gael ar 
gyfer pobl â dementia. Fe glywson yn ystod y 

dydd rai yn siarad yn ddwys am y profiad o fyw 
gyda'r clefyd. Fe glywson hefyd am wahanol 
weithgareddau sy ar gael yn y Gogledd. Ac roedd 
hi'n braf clywed am y rheiny. Ond mi wn i pa mor 
anodd yw hi i gael gwasanaethau yn Gymraeg, a 
bod ’na duedd i feddwl am y gweithgareddau yn 
nhermau Saesneg yn unig. Fel rych chi'n gwbod 
mae'n siwr -  mae na duedd ymhlith pobl â 
dementia i anghofio ail iaith. Diolch am y gwaith 

da mae Pontio yn ei neud ym Mangor i gyrraedd y 

siaradwyr Cymraeg.  

 Ond siom hefyd oedd deall gan 

gynrychiolydd o Gymdeithas Alzheimer ei bod hi 
mor anodd denu gwirfoddolwyr sy'n siarad 
Cymraeg i weithio gyda nhw. Hefyd, dyw'r 
siaradwyr Cymraeg ddim mor barod â hynny i 
fynychu'r gweithgareddau, meddai  -  ond falle mai 
cylch dieflig yw hynny. Os nad oes ’na 

ddarpariaeth ar gyfer y Cymry Cymraeg ........  

 Yma ym Minawel, dyw'r Gymraeg ddim yn 

broblem, achos dyw David ddim yn ei siarad, er ei 
fod y dyddie ’ma a'i ben yn aml mewn llyfryn 
learning Welsh. Fe dynnodd fy sylw at y gair 

‘edrych’. ‘Ie’, meddwn i – ‘look’. ‘Na na’ medde fe, 

‘Edrich  -  Bill Edrich the cricketer’!  

 Rai wythnosau ’nôl fe aed ag ef i'w seithfed 
nef - cyngerdd Llŷr Williams. Joio mas draw. Ac 
roedd e'n llwyr gredu bod yr athrylith bianydd yn 
chware iddo fe yn benodol. Trueni na fuse Llŷr ar 
gael ar bresgripsiwn. Dw i'n berffaith siwr y bydde 

hynny yn fwy effeithiol o lawer na'r cyffurie!   

‘Siom oedd deall gan gynrychiolydd o 

Gymdeithas Alzheimer ei bod hi mor 

anodd denu gwirfoddolwyr sy'n siarad 

Cymraeg i weithio gyda nhw.’ 

Carfan dan 11 Pentyrch 

Enillwyr Gŵyl Dan 11 yr Ardal 
2014/15: Dafydd Hampson-Jones, 

Llywydd CRICC, a dau gynrychiolydd 

o garfan Pentyrch yn dal y cwpan. 
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R oedd neuadd Eglwys Dewi Sant yn llawn ar 
gyfer cyfarfod agoriadol tymor 2014-15 

Cymrodorion Caerdydd nos Wener 3 Hydref. Yn 

unol â’r traddodiad, y weithred gyntaf oedd 
arwisgo’r Llywydd newydd, Gwynn Matthews, â 
Chadwyn y Llywydd gan ei ragflaenydd, Rhiannon 

Gregory.  

 Teitl cyflwyniad y Llywydd oedd ‘O dafod i 
dudalen ac o dudalen i dafod – stori dwy iaith’. 
Dechreuodd drwy gyfeirio at rai o’r ieithoedd a fu 
farw yn ystod y degawd hwn, ac aeth ymlaen i 
gyflwyno rhai o’r ystadegau sydd i’w cael yn Atlas 
Ieithoedd dan Fygythiad a gyhoeddir gan 

UNESCO, ac i restru’r graddau o fygythiad a nodir 
gan yr Atlas, sef: dan fygythiad; dan fygythiad 

pendant; dan fygythiad difrifol; dan fygythiad 

dwys; wedi marw.  

 Dewisodd Gwynn drafod dwy iaith sydd, neu 
a fu, yn rhestr yr Atlas - ieithoedd y bu unigolion o 

Gymru â rhan allweddol yn eu datblygiad. Yr iaith 
gyntaf oedd Casi, a siaredir gan tua 900,000 o 
bobl yng ngogledd-ddwyrain India a rhannau 
ffiniol o Bangladesh. Iaith heb ffurf ysgrifenedig 
iddi oedd hon cyn i genhadwr o Sir Drefaldwyn, 
Thomas Jones, greu ffurf ysgrifenedig iddi ar sail 
gwyddor y Gymraeg yn 1842. Bellach mae’r iaith 
hon oedd dan fygythiad cyhyd yn ffynnu, ac yn 

2012 fe’i tynnwyd allan o’r Atlas Ieithoedd dan 

Fygythiad. 

 Yr ail iaith dan sylw oedd Cernyweg. Yr hyn 
oedd yn hynod am yr enghraifft hon oedd mai iaith 
nas siaredid ers diwedd y ddeunawfed ganrif oedd 
hon, ond un a ddiogelwyd i raddau lled helaeth yn 
ei ffurf ysgrifenedig. Unigolyn allweddol yn y 
gorchwyl o atgyfodi Cernyweg fel iaith lafar oedd 

Robert Morton Nance, gŵr a aned yng 
Nghaerdydd yn 1873 ac a fagwyd ym Mhenarth. 
Dyma iaith a symudwyd o’r categori ‘wedi marw’ i 

‘dan fygythiad dwys’ yn yr Atlas.  

 Erys y Gymraeg yn y categori ‘dan 

fygythiad’.   

Addysg Gymraeg yn y Brifddinas 

Mynediad i Ysgolion Cynradd 
Cymraeg Caerdydd:  

Rhifau Mynediad Terfynol 

M ae’r sir newydd ryddhau rhifau mynediad i 
bob un o ysgolion cynradd Cymraeg 

Caerdydd yn dangos cyfanswm o 707 - lan 12 ar y 
695 a dderbyniwyd y llynedd, twf ychydig o dan 
2% o’i gymharu â’r 6% a gafwyd hyd at 2013. 
Dangosir bod 17 a ddewisodd addysg Gymraeg 
wedi mynd naill ai at addysg Saesneg (11) neu at 
addysg ffydd (6). Does dim patrwm arbennig i’r 

colledion o ran ysgolion arbennig. 

 Eleni roedd 726 lle ar gael i addysg 
Gymraeg ac felly 19 lle heb eu llenwi; ond hyd yn 
oed wedyn roedd rhaid i’r sir ganiatáu mynediad 
uwch na’r rhif swyddogol mewn 2 ysgol, Gwaelod-
y-Garth (4), a Phwll Coch (7). Roedd 12 ysgol o’r 
16 yn llawn neu’n orlawn, 3 arall bron yn llawn (yn 
cynnwys Glan Ceubal am y tro cyntaf) ac ond un 
(Pen-y-Groes) o hyd ychydig dros hanner llawn 

(16). 

  

Mae’n amlwg felly fod eisiau’r 3 ffrwd 
ychwanegol a addawyd erbyn 2016 yn 
Grangetown (2 ffrwd) a Glan Morfa (1 ffrwd 
newydd). Siomedig felly yw gweld nad yw’r sir 
wedi cadw at yr amserlen trwy fynd i 
ymgynghoriad swyddogol ar safle’r ysgol a hefyd 
nad yw wedi ymateb i awgrym cryf RhAG bod 

angen dosbarth cychwynnol yn 2015 yn wyneb y 
ceisiadau eleni am 180 lle rhwng Pwll Coch a 
Threganna a’r rheidrwydd i’r sir dderbyn 67 ym 

Mhwll Coch yn lle’r 60 a fwriadwyd. 

 Fis Hydref cynhaliwyd cyfarfod o’r Fforwm 
Addysg lle cafwyd ar ddeall bod swyddog newydd 
y sir yn ceisio adolygu pob safle posibl ar gyfer 
ysgol newydd Grangetown, sy’n egluro’r oedi yn 
yr ymgynghoriad statudol. Ni ddatgelwyd yr 
amserlen newydd ond bydd rhaid i’r sir adrodd yn 
ôl i’r Llywodraeth cyn Rhagfyr 20fed. Mae’n debyg 
bod y sir yn gweithio ar y syniad o agor dosbarth 

cychwynnol ar gyfer Grangetown. 

Michael Jones 

 

Cymrodorion  
Caerdydd 

Cymrodorion Caerdydd: Yr Athro John Gwynfor Jones 
(Llywydd Anrhydeddus), Rhiannon Gregory (Llywydd 
Ymddeoledig) a Gwynn Matthews (Llywydd ) 

Croeso cynnes iawn i Noa Rhys Kidd, mab Dafydd 
a Danielle ac ŵyr cyntaf Carol ac Ioan Kidd a 
Sonia a Barry Crook. Mae pawb, gan gynnwys 

Anti Lowri ac Anti Natalie, yn ei addoli! 
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Cawsom wefr a braw ar ddechrau ein cyfarfod 
diwethaf (Hydref 20fed) pan ddosbarthwyd i bob 
un gan ein gwestai declyn llaw ‘er mwyn i chi ateb 
cwestiynau’. Ond trodd yr her yn hwyl adeiladol 
dan ofal Dr Angharad Puw Davies, gyda phob un 
ohonom yn gwasgu botwm ar y teclyn yn cofnodi 

ein dewis personol o ymatebion posibl i gwestiwn. 

 I’r craff ei sylwgarwch o 
eiriad teitl y cyflwyniad, ‘Ar 
drywydd y diciâu’, roedd lle i 
ddisgwyl cyflwyniad ar ffurf 
stori dditectif, gyda 

chyfeiriadau at ymroi 
personol at ddatrys sefyllfa, 
datgeliad o ddrwg, casglu 
tystiolaeth, canfod bod rhai 
cymeriadau yn y stori yn 
dweud celwydd ac felly yn 
peri i’r helwyr fynd ar 
gyfeiliorn am gyfnod, mentro 
gyda thechnegau arloesol 
(teipio molecwlar), tacluso 
tystiolaeth ddibynadwy, ffurfio damcaniaeth, 
cloriannu teilyngdod dehongliadau gwahanol, 
cadarnhau ‘cyhuddiad’, dod i farn gytbwys. A dyna 

a gafwyd i’n llonni! 

 Clywsom mai Robert Koch a brofodd fod y 
salwch (y diciâu – o’r Saesneg decay – y dicléin – 
o’r Saesneg decline – y pla gwyn, y 
ddarfodedigaeth, tuberculosis, TB) yn haint, hynny 

yw, yn ganlyniad i weithred bacteriwm. 
Cyflawnodd Koch ei waith yn y cyfnod o 1875 
ymlaen a dyfarnwyd iddo y Wobr Nobel yn 1925. 
Am flynyddoedd lawer bu miloedd yn marw o’r 

haint, yn eu plith enwogion – John Keats, George 
Orwell, Wolfgang Mozart, Anton Chekhov. Gyda 
datblygiadau mewn cynhyrchu a defnyddio 
deunyddiau gwrthfiotig trechwyd y salwch i’r 
graddau bod marwolaethau ym Mhrydain wedi 
disgyn o 120,000 i 5,000 dros y cyfnod 1913 -
1989. Ond nid yw’r llwyddiant yn ddi-ffael yma hyd 
yn oed heddiw. Mewn rhai gwledydd mae’r salwch 

yn rhemp. 

 Daeth nodweddion y stori dditectif i’r amlwg 
wrth i Angharad olrhain ei phrofiadau mewn 
ymchwil i achosion y diciâu yn Llundain yn 2000 
ac wedyn i achosion tebyg yn Abertawe. Yn 

ddiweddar iawn mae hi wedi 
ennill nawdd i gynnal 
astudiaethau o darddiad a 
datblygiad yr haint yng 
ngorllewin Cymru. Yn y 
drafodaeth yn dilyn y 
cyflwyniad rhoddwyd y 

farwol i’r hen dybiaeth fod 
cadw ffenestri ar agor mewn 

sanatoriwm yn llesol i’r claf.  

 Yr Wyddgrug oedd 
cynefin Angharad; yno y 
cafodd ei haddysg 

gychwynnol pan fu’n ddisgybl 
yn Ysgol Gynradd Glanrafon ac Ysgol Uwchradd 
Maes Garmon.  Astudiodd feddygaeth ym 
Mhrifysgol Caergrawnt ac wedyn symudodd i 
waith ysbyty yn y Royal Free yn Llundain. Ar hyn 
o bryd y mae hi’n aelod o staff yr Athrofa 

Feddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. 

 Yn ein cyfarfod nesaf (17 Tachwedd) 
byddwn yn croesawu’r Athro Bleddyn Jones o 
Brifysgol Rhydychen, gynt o Benarth. Dewch i 
Ystafell G07 ym Mhrif Adeilad y brifysgol oddi ar 

Park Place. 

 

Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

NEGES HEDDWCH  
MOLLY MCVEIGH, 10 OED,  

I ARWEINWYR Y BYD 

D ydd Mercher, 3 Medi, ymunodd plant o 
ysgolion cynradd ledled Cymru â’r Prif 

Weinidog Carwyn Jones i gyflwyno negeseuon 
personol yn mynegi eu gobeithion am y dyfodol a 

ddewiswyd yn arbennig ar gyfer arweinwyr NATO. 

 Dewiswyd deg ar hugain o negeseuon gan 
blant naw a deg oed o ysgolion ledled Cymru i roi 
i bob un o arweinwyr NATO yn ystod yr 

uwchgynhadledd ddiweddar, gan gynnwys Prif 
Weinidog Prydain David Cameron, Arlywydd UDA 
Barack Obama ac Arlywydd Ffrainc François 
Hollande. Negeseuon dwyieithog oedd ar y 
cardiau post, yn ateb y cwestiwn ‘beth hoffech chi  

 
fod wedi newid yn y byd erbyn i chi fod yn 
oedolion?’.                                                                                                       
 Ymhlith yr ysgolion a gymerodd ran yn y 
prosiect yr oedd Ysgol Pencae a chafodd Molly 
McVeigh, 10 oed, ei dewis i gynrychioli’r ysgol 
mewn derbyniad arbennig ym mhresenoldeb 
Tywysog Cymru, yr Arlywydd Barack Obama a 

nifer o arweinwyr byd eraill. Dyma neges arbennig 
a phwysig Molly: 

Fy ngobeithion i am y dyfodol yw llai o ryfel, 
mwy o heddwch. Mae hapusrwydd yn well na 
thristwch, heddwch yn well nag ymladd. Gobeithio 

y gallwch wneud y neges yma yn wir. 

Da iawn Molly a’r plant eraill o Ysgol Pencae 
a fu’n rhan o’r prosiect. Yn y llun ar glawr y rhifyn 
hwn gwelir Molly yng nghwmni’r Arlywydd Obama 

a Thywysog Cymru.   

Dr Angharad P Davies gyda’r Dr Neville Evans 
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Falmai Griffiths yn holi  
Delyth Mair Davies 

 
 
 
 
 
 

Ble cawsoch eich geni a ble cawsoch chi eich 

addysg? 

Ces i fy ngeni yn Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd ac 
fe es i Ysgol Gynradd Bryntaf.  Wrth gwrs, dim 
ond un ysgol Gynradd Gymraeg oedd yng 
Nghaerdydd yn fy nyddiau cynnar i gyda chant o 
blant yno ynghanol y pumdegau. Roedd yn gyfnod 
hapus iawn a roeddwn yn mwynhau cystadlu yn 
eisteddfodau’r Urdd er na chawsom lawer o 
lwyddiant! O Ysgol Bryntaf es i i Ysgol Waterhall 
yn y Tyllgoed ac yna i Ysgol Cantonian i’r 
chweched dosbarth gan astudio Coginio. Pwy 

fydde’n credu?! Doedd dim ysgolion cyfun 
Cymraeg i’w cael yn y brifddinas ar y pryd a dyna 
pam bu’n rhaid i mi fynychu ysgolion uwchradd 
Saesneg eu cyfrwng a dysgu Cymraeg yn ail iaith 
er taw Cymraeg oedd iaith fy nghartref! Erbyn hyn 
ro’n i wedi cael blas ar chwaraeon ac athletau a’r 
cam naturiol wedyn oedd mynd i Goleg Hyfforddi’r 
Barri. Ar ôl dau gyfnod o ymarfer dysgu  
sylweddolais nad oeddwn wir yn ddeunydd 
athrawes a gadewais y coleg ar ôl blwyddyn a 
mynd i Goleg Colchester Avenue i ddilyn cwrs 

ysgrifenyddes. 

O ble daeth eich rhieni i Gaerdydd? 

Roedd fy mam yn dod o Lanymddyfri a Dad o 
bentref bach cyfagos o’r enw Cynghordy.  Roedd 
Dad yn colli ei olwg ac yn gorfod dod i ysbyty’r 
Infirmary bob wythnos i weld arbenigwyr i drio 

arbed ei olwg ac ar ôl cyfnod hir o deithio ’nôl  a 
’mla’n o Lanymddyfri i Gaerdydd penderfynodd y 
ddau symud i fyw yma. Pan oedd Dad yn drideg 
tair oed collodd ei olwg yn gyfan gwbwl. 
Amharodd y dallineb fawr ddim arno a ’ro’n ni’r 
plant wedi ein dysgu i beidio â gadael dim ar hyd 
y lle nac ar loriau er mwyn hwyluso pethau iddo. 
Roedd e’n trwsio ein beiciau ac yn arddwr 

penigamp ac yn adnabod pob blodyn a llysieuyn. 
Roedd yn glanhau Eglwys Dewi Sant a dw i’n 
cofio un stori amdano yn mynd i lanhau’r eglwys 
yn y nos a hithe’n dywyll fel bol buwch ac wrth 
gwrs ddim yn gorfod cynnau’r golau, a ‘r ficer ar y 
pryd, George Noakes, yn galw yn yr eglwys a 
chlywed canu uchel o gorff yr adeilad a chael ofn 

mawr. Fy nhad oedd yno, wrth gwrs! 

Dwedwch rywfaint am eich swyddi.  

Ar ôl y cwrs ysgrifennais at y BBC a HTV a bûm 
yn lwcus i gael swydd yn Adran Newyddion HTV.  
Bûm yn gweithio wedyn ar Cefn Gwlad a Farming 

Wales, ac yna 

symudais i ‘r 
A d r a n 
C h w a r a e o n 
gyda’r diweddar 
De wi  B eb b. 
Roeddwn yn fy 
elfen nawr gan 

fod chwaraeon 
yn fy ngwaed - 
yn en w ed ig 
rygbi. Symudais 
i’r BBC wedyn 
ond ar ddechrau’r 
nawdegau bu llawer o newidiadau a diswyddiadau 
ac fe benderfynais ymddiswyddo a dechrau 
gweithio’n llawrydd, a dw i’n dal i wneud hynny ac 
yn mwynhau yn fawr achos dw i’n gweithio ar 
amrywiol raglenni -  a dweud y gwir does dim un 
diwrnod yr un fath. Dw i’n gweithio gydag  
autocues nawr sy’n helpu cyflwynwyr i wneud eu 

gwaith yn fwy hwylus, yn enwedig ar raglenni 
‘byw’. Dw i wedi gweithio ar Proms in the Park, 
Only Men Aloud, gyda Bryn Terfel a Katherine 

Jenkins a llawer o gyngherddau yng Nghanolfan y 
Mileniwm, y proms yn Neuadd Dewi Sant a hefyd 
Canwr y Byd a Pawb a’i Farn. Dw i wedi bod yn 

lwcus iawn ac wedi mwynhau’r holl brofiadau. 

Beth oedd eich diddordebau pan oeddech 

chi’n ifanc a beth ydyn nhw nawr?  

Athletau oedd yn bwysig i mi pan yn ifanc. Fe 
nofiais dros ysgolion Cymru a rhedeg y 200 metr, 
y 400 metr, y 1500 metr, traws gwlad a rasio dros 

y clwydi dros Gymru. Dw i’n dal i fynd i’r clwb 
athletau ond dw i ddim yn hyfforddi nawr. Yn wir 
fe deithiais dramor gyda’r tîm a does dim awydd 
bellach i deithio dramor.  Dw i’n hapus nawr yn 
teithio o amgylch Prydain ac Iwerddon yn fy 
nghampyr fan!! Hefyd dw i’n cerdded y ci a seiclo 
ac yn gefnogwraig frwd o dîm rygbi’r Gleision. 
Mae Eglwys Dewi Sant yn bwysig i mi hefyd, a dw 
i wedi bod yn mynychu’r eglwys ers yn faban. Dw 
i’n aelod o gôr yr eglwys ac yn warden y ficer ac 
yn helpu trefnu gweithgareddau ond mae’n dda 

cael rhoi fy nhraed i fyny o bryd i’w gilydd!! 

Beth ’dych chi’n ei hoffi am Gaerdydd a beth 

’dych chi’n ei gasáu? 

Dw i’n hoffi gweld twf yr iaith Gymraeg ac yn dwli 
cael cymaint o wyrddni ynghanol y ddinas ond dw 

i’n casáu gweld sbwriel ar y strydoedd. 

Pwy ydy eich arwr? 

Nelson Mandela, am iddo weithio mor galed dros 
ei bobol, ac ar ôl cael ei garcharu am saith 
mlynedd ar hugain dangosodd urddas wrth gael ei 
ryddhau ac ar ôl hynny. Buaswn wedi hoffi ei 

adnabod. 

 

NABOD EIN POBOL 

Delyth a Milly 
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E irwen Richards, o’r Coety, Pen-y-bont ar 
Ogwr, ddaeth i annerch y gangen nos 

Fawrth, 14 Hydref. Mae hi’n fyd-enwog ym maes 
llaethyddiaeth a bu’n gweithio i gwmnïau M&S a 
Dairy Crest yn ystod ei gyrfa. Ond dod atom 
wnaeth hi i sôn am ei gweithgarwch gyda grŵp 
Bugeiliaid y Stryd, Pen-y-bont. Mae’r grŵp hwn yn 

mynd o Gapel Hope yn oriau hwyr y nos a’r bore 

bach, i ganol y torfeydd sy’n ymweld â chlybiau 
nos y dre. Ambell dro bydd dwy fil o bobl ma’s ar y 
strydoedd a sawl un wedi yfed gormod o alcohol 
ac angen ymgeledd o bob math, o fflip fflops am 
draed i help i gyrraedd sha thre. Mae’r Bugeiliaid 

yn cydweithio â’r heddlu ac â gweithwyr 
Ambiwlans Sant Ioan. Roedd Eirwen yn edrych yn 
dda yn ei chapan pig Street Pastor ond chawson 

ni mo’i gweld yn y crys-T. Cafodd fod yn rhan o 
sgyrsiau dwys a difrifol oriau’r nos a chipolwg ar 
ddiwylliant y bore bach ar strydoedd ein trefi. Caiff 
ein gwleidyddion eu beirniadu’n hallt am fod yn 
anwybodus ynghylch y ffordd y mae pobl yn byw, 

ond nid felly Eirwen. 

 Gwnaed cais, wedi anerchiad Eirwen, i’r 
aelodau ymateb i ymgynghoriad Cyngor Sir 
Caerdydd ar ddefnyddio’r hen enw ‘Sarn Fid Foel’ 

yn lle ‘Ffordd y Gogledd’. 

 Bu dwsin o aelodau’r gangen ar ymweliad 
â’r Amgueddfa Genedlaethol fore Iau, 16 Hydref. 
Ann Saer fu’n eu tywys o gwmpas arddangosfa’r 

arlunydd o Gymro, J W Wilson.   

 

Mae Ceri Rhys Davies, 
sy’n 41 oed, yn Llywydd 
Cymdeithas Cymry Paris. 
Mae e’n dysgu Saesneg 
yn y ddinas wrth ei waith 
bob dydd, ac yn byw yno 

gyda Carole ei wraig.  

 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol? 

Er i mi gael fy ngeni yng Nghaerdydd, fe’m 
magwyd ym Mhenarth gan fynd i’r ysgol gynradd 
yno cyn mynychu Ysgol Glantaf ac felly, fel nifer 
o’m cyfoedion sy’n hanu o’r dref ar lan y môr, wn i 
ddim yn iawn ai Cardiffian ydw i neu (Hen) 

Benarthian. Rhyw hanner a hanner, efallai?     

Sut lanioch chi ym Mharis a beth ydych chi'n 

ei wneud yno?  

Fe gwrddais i â’m gwraig, Carole, mewn parti ac 
wedi cyfnod hir o deithio yn ôl ac ymlaen rhwng 
Llundain a Pharis mi benderfynais fentro arni drwy 
symud i Ffrainc. Heb ryw lawer o Ffrangeg ond 
angen ac eisiau gweithio, mi ddechreuais ddysgu 
Saesneg a dw i’n dal wrthi wyth mlynedd yn 

ddiweddarach.   

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol ym 

Mharis...  

Efallai bod yr ateb yn dibynnu ar y tywydd 
oherwydd yn y gaeaf mae mynd i’r sinema, diod 
neu ddwy, ac yna pryd o fwyd mewn brasserie yn 

hyfryd ond os yw’r tywydd yn brafiach yna mae 
wâc ar hyd y Seine (yn arbennig ar y Sul 
oherwydd bod y ffyrdd ar lan yr afon ar gau i 

foduron) ac yna pryd o fwyd gyda chriw o’r Cymry 
eraill sy’n byw yma yn brofiad dymunol. Mae 

crwydro Paris gyda’r nos hefyd yn gyfareddol.   

 

 

 

 

Pa dri lle ym Mharis y byddech chi'n annog 
rhywun o Gaerdydd i ymweld â nhw, i gael 

blas go dda o'r ddinas?  

i) Brasserie traddodiadol o droad yr ugeinfed 

ganrif megis Julien neu La Montparnasse 1900. 
Bwytai hynod addurnedig yn arddull Art Nouveau. 

Mae’r bwyd cystal â’r awyrgylch.   
ii) Y Grand Palais ar y Champs Elysées, a 

adeiladwyd ar gyfer yr Arddangosfa Fyd-eang  yn 
1900, er mwyn gwerthfawrogi ceinder y gwaith dur 
a gwydr a mawredd yr adeilad.  
iii) Tour Montparnasse i gael golygfa fendigedig o 
Baris o’r awyr fel petai – mae dringo’r Arc de 

Triomphe yn rhoi’r un wefr.   

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd?  

Ar wahân i’r amlwg … teulu, ffrindiau, a’r 
Gymraeg, mae sawl peth a dweud y gwir. Y cyntaf 
yw hawddgarwch y bobl – mae hi mor rhwydd 
cael clonc gyda rhywun mewn tafarn neu gaffi tra 
bod y Parisiens yn dueddol o gadw draw o 

sgyrsiau gyda dieithriaid. Yr ail beth yw gwyrddni 
Caerdydd; rydych yn hynod ffodus i gael byw 
mewn dinas sy’n gyforiog o bercydd. Gerddi 
ffurfiol sydd ym Mharis ac fel y gwyddoch gall dyn 
ddim chwarae pêl-droed mewn gardd! Dw i’n eitha 
hoff o gwdyn o chips a dw i’n gweld eisiau hynny 

o dro i dro!  

Lowri Haf Cooke yn holi 
Ceri Rhys Davies 

CERDYN POST 
O BARIS 

Merched y Wawr 
Caerdydd 
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SALEM, TREGANNA  

Bedydd  
Bedyddiwyd Megan, merch Dafydd a Siân James, 

ar 12 Hydref. Pob dymuniad da iddynt fel teulu.  

Evan yn dathlu 25 mlynedd yn y Weinidogaeth  

Bu Salem yn dathlu chwarter canrif Evan yn y 
Weinidogaeth fore Sul 5 Hydref. Braf oedd cael 
cwmni a chyfraniad yn ystod yr oedfa gan yr  
Athro John Gwynfor Jones, Llywydd Sasiwn y  
De, a Margaret Jones, Llywydd Henaduriaeth  
Morgannwg Llundain. Cawsom gyfle i 
ddathlu'n anffurfiol gydag Evan nos Wener 10 
Hydref ym mwyty Elgano.  
Diolchgarwch  
Ar 19 Hydref cawsom wasanaeth diolchgarwch 
hyfryd o dan ofal y bobl ifanc yn y bore, ac 
oedfa gyda'r hwyr i gofio'r Rhyfel Byd Cyntaf,  

wrth i nifer o aelodau gymryd rhan.  

 
Ordeinio blaenoriaid newydd  
Cafwyd gwasanaeth arbennig i ordeinio 
blaenoriaid newydd i Salem nos Iau, 9 Hydref, yng 
nghapel y Crwys. Cafodd Geraint Cynan, Kathryn 
Morris, Aled Wyn Phillips a Glyn Williams eu 
hordeinio. Dymunwn yn dda iddynt.  

NEWYDDION O’R EGLWYSI 
EGLWYS Y TABERNACL 

Priodas 
Llongyfarchiadau i Beth ac Owain Williams ar eu 

priodas ddiwedd mis Medi yn Eton.    

Taith Sian E.Thomas i Tibet 
Bydd llawer yn cofio y tro diwethaf yr aeth Sian i’r 
dwyrain yn enw Brigâd Sant Ioan.  Ddiwedd 
Hydref gadawodd Gymru unwaith eto i helpu 

anffodusion Tibet. 

Cymdeithas y Chwiorydd 
Ddechrau mis Hydref cafwyd Gwasanaeth 
Diolchgarwch o dan arweiniad y Gweinidog – 
addurnwyd y ford yn hyfryd gan Margaret Mostyn 
a Megan Morris. Calan McGreevy a ddiddanodd y 
chwiorydd ganol y mis gyda’i hargraffiadau o’i 
hymweliad â Vietnam a Chambodia. Yna ar y 
23ain, cafwyd ymweliad bywiog gan Chwiorydd 

Ebeneser. 

Cymdeithas Nos Fawrth 
‘Ryan a Ronnie’ oedd testun Hywel Gwynfryn 
ganol mis Hydref. Fel mae ei lyfr ar y ddau yn 
profi, fe yw’r arbenigwr ar hanes y digrifwyr 
unigryw hyn. Tro Robin Gwyndaf oedd hi yr 
wythnos ganlynol, gan siarad ar y pwnc ‘Dathlu a 
Diolch: Rhannu’r Trysor’. 
Cyfraniad Molly McVeigh i Gynhadledd NATO  
Llongyfarchiadau mawr i Molly McVeigh. Gweler 

tudalen 7 y rhifyn hwn.  

EGLWYS Y CRWYS 

Ordeinio blaenoriaid 
Mewn cyfarfod  arbennig o Henaduriaeth 
Morgannwg/Llundain ordeiniwyd chwech o 

flaenoriaid newydd i Eglwys y Crwys, sef  Dr 
Diana Evans, Miss Hanna Jones, Dr Alun Tiplady, 
Mr William Tiplady, Mr Alun Tobias a Mr Tomos 
Williams.  Dymunwn bob bendith ar eu 

gwasanaeth i’r Eglwys. 

Y Gorlan 
Mwynhawyd taith y Gorlan i Gaerffili a 
Senghennydd.  Ymwelwyd â’r amgueddfa yng 
Nghanolfan Gymunedol Senghennydd, y teiliau 
ceramig i gofnodi trychinebau Cloddfa’r Universal 
yn 1901 a 1913, a’r cerflun o un o’r glowyr a 
oroesodd yn cael cymorth gan achubwr. Diolch i’r 

swyddogion am eu trefniadau. 

Y Gymdeithas 
Roedd y cyfarfod Hawl i Holi gan y Gymdeithas o 

safon arbennig. Cadeiriwyd y sesiwn gan Mr Emyr 
Jenkins ac aelodau’r Panel oedd Mrs Mererid 
Velios, Mr Gareth Rhys Davies, Y Barnwr Hywel 
James a Mr William Tiplady.  Roedd y cwestiynau 
yn amrywiol a chafwyd ymateb gontest a 

phroffesiynol gan aelodau’r panel. 

BETHEL RHIWBEINA 

Ar hyn o bryd mae nifer o’n haelodau ffyddlonaf 
yn absennol o’n gwasanaethau oherwydd salwch 
ac felly dymunwn wellhad buan iddyn nhw gan 
obeithio eu gweld nôl yn ein plith cyn bo hir.  
 Bore Sul, 26 Hydref, cynhaliwyd ein 
Gwasanaeth Diolchgarwch dan arweiniad ein 
bugail, y Parchg Evan Morgan, a daeth y 
gynulleidfa â rhoddion i’r oedfa ar gyfer Banc 

Bwyd Caerdydd. 

Y blaenoriaid newydd: Geraint Cynan, Kathryn 
Morris, Aled Wyn Phillips a Glyn Williams  
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EGLWYS MINNY STREET 

Llongyfarchiadau … 
… i Rhiannon Pugh a Geraint Davies  yn dilyn eu 
priodas yng nghapel Minny Street ar 28 Hydref; 

… i Owain Ellis ar gael ei ddewis i garfan dan 18 
oed Gleision Caerdydd. 
Ymfalchïwn fel eglwys yn llwyddiant un o’n 
haelodau ifanc, sef Enlli Parri, ar ennill 
Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 

2014.  

Oedfa Ddiolchgarwch 
Wrth ddiolch am holl fendithion Duw i ni, ffrwyth 

cynhaeaf dinesig a gyflwynwyd yn yr oedfa - 
tuniau a phacedi bwyd sych i'w rhoi i'r Banc Bwyd 
fel bo eraill o drigolion y ddinas, rhai llai ffodus na 

ni, yn medru profi haelioni Duw. 

Elusen 2014/15 
Eleni byddwn yn cefnogi Ymchwil Diabetes mewn 
Plant a Ieuenctid. Cafwyd mewnwelediad hynod 
ddiddorol i'r cyflwr hwn gan Dr Alun Rees, 

arbeniwgr yn y maes, mewn oedfa fendithiol yng 

ngofal aelodau’r Gymdeithas Ddiwylliannol. 

Gwefan yr eglwys: www.minnystreet.org 

EGLWYS EBENESER 

Derbyn dau aelod 

Testun llawenydd mawr i ni oedd derbyn dau 
aelod newydd ar fore Sul 14 Medi, sef Janette 
Jones a’i mab Euros ap Hywel. Mae Euros 
newydd adael am Oklahoma ble bydd yn treulio 
cyfnod mewn gwaith Cristnogol gydag ieuenctid. 
Ei fwriad hefyd yw mynd i Ganada. Pob dymuniad 
da iddo.   

Gŵyl Bregethu Flynyddol 

Croesawyd y Parchg Hywel Wyn Richards, Pen-y-
bont ar Ogwr, fel pregethwr gwadd atom ar 12 
Hydref. Diolch iddo am ei neges i ni yn y ddwy 
oedfa. 

Noson agoriadol y Gymdeithas 

Ar 14 Hydref cynhaliwyd noson agoriadol y 
Gymdeithas. Cafwyd cyngerdd o safon gan rai o 
ieuenctid y capel. Braf iawn oedd croesawu hefyd 

dwy ferch ifanc o’r Coleg Cerdd a Drama - Alis 
Hughes ar y delyn a Carys Gittings ar y ffliwt.  
Dyna beth oedd awr a hanner o bleser cerddorol. 

EGLWYS DEWI SANT 

Diolchgarwch 
Y Gwir Barchedig Huw Jones, cyn-Esgob 
Tyddewi, oedd y pregethwr gwadd eleni a 
chafwyd pregeth rymus a phwrpasol ganddo wrth 

iddo ein hatgoffa ein bod yn ddibynnol ar bobl, ar 
fyd natur ac ar Dduw. Roedd yr eglwys wedi ei 
haddurno'n brydferth iawn â llysiau a blodau; 

daeth llawer o'r blodau o ardd Len Williams. 

Croeso 
Ers dechrau mis Hydref rydym wedi cael cyfle i 
groesawu dwy fyfyrwraig o Goleg San Mihangel 

i'n plith, sef Vivienne Sayer ac Emma Whittick.  

Athrylith William Salesbury 
Cafwyd y ddwy ddarlith olaf yn y gyfres yn ystod 
mis Hydref a braint oedd bod yn bresennol i 
wrando ar Gwynn Mathews yn traddodi â’r fath 
ddeallusrwydd, afiaith a hiwmor. Dymunwn yn dda 
i Gwynn hefyd fel Llywydd Cymrodorion Caerdydd 
eleni. 

Cyngerdd  

Cafwyd noson wefreiddiol yng nghwmni Cantorion 
Creigiau a gwnaed elw sylweddol i elusen Dathlu'r 

Plant. 

Genedigaeth  

Llongyfarchiadau i Lowri a Gareth Evans ar 
enedigaeth Betsi. Dymunwn yn dda iddynt fel 
teulu. 

 

BETHEL, PENARTH 
Dydd Sul 12 Hydref buom yn nodi, cofio, dathlu a 
diolch oherwydd ar y Sul hwn yn 2004 yr aethom i 
mewn i’n capel newydd am y tro cyntaf. Yn oedfa’r 
bore, dan arweiniad ein gweinidog, cawsom gyfle i 

ymgorffori’r diolch penodol hwn yn ein 

diolchgarwch blynyddol arferol.  

 Yn y prynhawn cawsom wledd o ddefosiwn 
yn cynnwys cyfraniadau lleisiol ac offerynnol, 
darlleniadau, cwis, côr plant a chaneuon gan 
amryw o’n haelodau ifanc a hŷn. Darparwyd 
lluniaeth ysgafn ac ar wal y capel dangoswyd 
fideo o gynulleidfa 2004 yn gorymdeithio drwy dref 

Penarth o’r llety-dros-dro i’n cartref newydd a rhan 
o’r oedfa a gynhaliwyd. Tua diwedd y cyfarfod 
cafwyd anerchiad cryno gan Edryd, ein Trysorydd, 
yn ein hatgoffa o’r her ariannol sy’n perthyn i 
gwrdd â’r galw sylweddol iawn. Cyhoeddwyd 
emyn olaf y cyfarfod gan Moyra, gweddw Roland 
Owen a oruchwyliodd fenter codi’n Bethel 

newydd. Mil o ddiolch i Siân Meinir am gynllunio a 
llywio’r cyfan. Yn y ddau gyfarfod dathlu cawsom 
yr hyfrydwch o ganu emyn a gyfansoddwyd gan 
Euryn Ogwen yn benodol at y Sul arbennig hwn 

yn ein hanes. Llawer o ddioch iddo. 
Bu’r Sul canlynol, 19 Hydref, yn nodedig, gyda 

Siân Meinir yn arwain oedfa ar y thema ‘Curo’.    

Bethel, Penarth: blas ar ddathlu’r 10! 
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Ysgol y Wern 

O’R YSGOLION 

 
 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau 
mawr i Ryan 
Hellings a ddaeth 

y n  a i l  y n g 
nghystadleuaeth 
siocled Masnach 
Deg Divine 2014 
yng ngwledydd 
P r y d a i n . 

Ysgrifennodd Ryan 
gerdd yn dwyn y teitl ‘Petawn i’n cwrdd â ffermwr 
coco’. Da iawn ti Ryan.     
Llongyfarchiadau mawr hefyd i Cohen Davies o 
Flwyddyn 5, Ryan Hellings a Freddie Wright o 
Flwyddyn 6 ar eu llwyddiant ym 

Mhencampwriaethau Tang Soo Do y Byd ym 
Mhortiwgal. Enillodd Cohen 1 fedal aur a 2 arian, 
Ryan 2 fedal arian a  Freddie 1 arian a 2 efydd. 

Daliwch ati fechgyn! 

Bore Coffi 

Braf iawn oedd cymryd rhan ym More Coffi 
Mwya’r Byd a chodi arian ar gyfer elusen cymorth 
canser Macmillan. Cafwyd bore llwyddiannus iawn 

a chodwyd £600 i’r elusen. Diolch i bawb am eu 

cefnogaeth. 

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn Ras 

Traws Gwlad yr Urdd. Cafwyd llwyddiant mawr.  

Bu cyfnod yr haf yn un prysur iawn i’r ysgol, gyda 
llawer o weithgareddau yn parhau yn ystod y 
chwe wythnos o wyliau. Cafwyd llwyddiannau 
ysgubol yng nghanlyniadau TGAU a Safon Uwch, 
gyda’r canlyniadau TGAU gorau yn hanes yr 
ysgol, a 99% o raddau A-E yn Safon Uwch. Bu 
taith lwyddiannus i’r garfan rygbi i Dde Affrica, yn 
ogystal â thaith gerdd i’r Eidal, ac ymweliadau gan 

yr adran Hanes i Wlad Belg a’r adran Ffrangeg i 
Baris. Bu nifer o ddisgyblion yn cystadlu yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol, gyda llwyddiant mawr i 
Rebecca Hayes a Rhiannon Lloyd-Williams. 
Daeth y ddwy yn ail yn y ddeialog dan 25 oed ac 
fe lwyddodd Rebecca hefyd i gyrraedd y llwyfan 
yng Nghystadleuaeth Gwobr Goffa Richard Burton 
i rai dan 25 oed. Cafodd Rebecca ei derbyn i 
Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru ac mae 

wedi perfformio gyda'r cwmni ledled Cymru. 

Dechreuodd y flwyddyn academaidd newydd â 
phrysurdeb a bwrlwm yn syth; cynhaliwyd Gŵyl 
Traws Gwlad yr ysgol ar 10 Medi, gyda 
channoedd o ddisgyblion yn rhedeg y cwrs ar 
lannau Afon Taf. Dyfrig oedd yn fuddugol eleni, 
gydag Illtud yn ail, Teilo yn drydydd a Dewi yn 
bedwerydd. Aeth y disgyblion cyflymaf yn eu 
blwyddyn ymlaen i gynrychioli’r ysgol yng 

nghystadleuaeth y sir. Da iawn i bob un ohonynt, 
ond yn enwedig i dîm Blwyddyn 7. Daeth Emily 
Chirighin yn gyntaf, Alaw Evans yn ail a Bethan 
Whitcher yn drydydd. Roedd cyfanswm o ddeg 
athletwraig o Lantaf ymysg 40 cyflymaf y sir! 

Gwych yn wir! 

Aeth criw o ddisgyblion Blynyddoedd 11,12 a 13 i 
Lerpwl yn ddiweddar i gystadlu yn rowndiau olaf 
Senedd Ieuenctid Ewrop. Bu’r grŵp yn glod i’r 
ysgol o ran y ffordd aeddfed y buont yn trafod y 

pynciau amrywiol dros y penwythnos. 

Pleser oedd gweld pedwar o 
ddisgyblion yr ysgol yn 
cynrychioli Cymru yn y 
Gemau Ysgolion ym 
Mancenion yn ddiweddar. 
Roedd Celyn Lewis (Bl.11), 
Rebeccah Williams (Bl.13) a 
Megan Ware (Bl.10) yn 
cystadlu yn y ffensio, a 
Megan Eckley (Bl.10) yn 

cystadlu yn y nofio. 

Llongyfarchiadau oll! 

Ysgol Glantaf 

Ryan Hellings  

Tîm Traws Gwlad Merched Blwyddyn 7 

Cystadleuaeth Senedd Ieuenctid Ewrop 

Megan Ware, Bl.10  
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Carys Puw Williams a groesawodd y criw da a 
ddaeth i festri Capel y Methodistiaid yn Radur ar 
gyfer cyfarfod Hydref 1af, gyda thair aelod 

newydd yn eu plith. Llongyfarchodd hi Marian 
Evans, cadeirydd y noson, ar gael ei derbyn i’r 
Orsedd yn yr Eisteddfod eleni, fel ‘Marian Bro 
Lleu’. Ganwyd ein gwestai, Ann Mears, yn 
Llambed, ond gan fod ei thad yn gweithio yn y 
banc, symudodd y teulu i Dyddewi, Merthyr a 
Bargod cyn ymgartrefu yng Nghaerdydd. Pan 
oedd yn gweithio i’r Bwrdd Croeso cyfarfu Ann â’i 
gŵr, Wyn. Dechreuodd e roi gwersi Cymraeg iddi, 
ac wrth gwrs mae hi nawr yn rhugl ac wedi magu 

tri o blant yn Gymry Cymraeg.  

 Ddeng mlynedd yn ôl dechreuodd Ann 

drefnu blodau, a phenderfynodd ennill 
cymwysterau drwy fynychu cyrsiau yng Ngholeg 
Cyncoed ac ym Margam. Mae ei chwmni ‘Petal’ 
yn adnabyddus; mae’n brysur yn trefnu blodau ar 
gyfer pob math o achlysuron, ac yn rhedeg 

cyrsiau trefnu blodau hefyd.  

 Cawsom noson hyfryd yn edrych ar ein 

gwraig wadd yn gosod dail a blodau mewn modd 
syml, deniadol ac artistig dros ben. Roedd y 
gosodiadau yn adlewyrchu lliwiau’r Hydref - coch, 
melyn a gwyrdd, gydag ambell afal neu oren yn 
cuddio yn eu mysg. Gosodwyd pob un mewn 
plisgyn pwmpen, darn o bren neu ddail wedi eu 
pinio’n gain o amgylch oasis. Bu nifer o aelodau 
yn lwcus iawn wrth i’w rhifau nhw ddod allan o’r 

bocs tocynnau ar ddiwedd y noson. Edmygwyd y 
gosodiad blodau mwyaf yn Llansannan y 
penwythnos canlynol. Aeth Kay Clement ag e 
gyda hi ar gyfer bedydd  ei hŵyr bach. Cyd-
ddigwyddiad hapus oedd mai Ann Mears oedd 
wedi trefnu’r blodau ar gyfer priodas rhieni Evan 
bach ddwy flynedd yn gynt yng Nghapel Bethel, 

Gwaelod-y-garth.    Elen Lewis 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Y chwe aelod lwcus a enillodd osodiadau blodau Ann Mears  

T rwy ei greadigaethau hardd, yn cynnwys 
blodau, dail, llysiau a ffrwythau, daeth y 

Parchedig Kevin Davies, gweinidog Bethel, 

Penarth a’r Tabernacl, Y Barri â’r ŵyl 
Ddiolchgarwch i Gymdeithas Gymraeg Rhiwbeina, 
nos Lun, 20 Hydref. Dyfynnodd o emyn Rebecca 
Powell: 

Pan ddaw pob tymor yn ei dro 
rhyfeddu wnawn at allu’r Iôr 

yn creu amrywiaeth lliw a llun .... 

Gan ddechrau gyda basged, sach, powlen ac 
oasis, ynghyd â brigau yn cario dail amryliw, 
gwelwyd gosodiadau artistig a dynnodd ‘Www!’ ac 
‘Aaa!’ gwerthfawrogol o enau’r gynulleidfa niferus. 
Cafwyd cyfarwyddyd ar sut i fynd ati i greu,  i dorri 

ac adfywio blodyn, a chyngor ar gyfuno lliwiau. 
Roedd ei ddewis o foron a thatws melys a squash 
yn gweddu i un gosodiad ac aubergine, brocoli a 
bresych coch i un arall. Dyfynnodd ddihareb o 
China sy’n dweud: ‘os dwy geiniog yn unig sydd 

gen ti, gwaria un ar dorth o fara a’r llall ar flodyn.’  

Bu rhai aelodau yn ddigon lwcus i gael mynd â 
gosodiad adre gyda nhw i barhau rhyfeddod y 
noson.  
(llun ar dudalen 20) 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 
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GWESTAI ARBENNIG CYLCH CINIO 
CYMRAEG CAERDYDD 

 

C afwyd noson ddifyr iawn yng nghwmni’r 
Arglwydd Dafydd Wigley gan Gylch Cinio 

Cymraeg Caerdydd. Yng nghyfarfod cyntaf y 
tymor, ar nos Lun, 6 Hydref, yng ngwesty 
Churchills, amlinellodd yr Arglwydd Wigley hanes 
ei drydydd cefnder, y gangster Murray the Hump 
(Llewelyn Morris Humphreys). Yr oedd yn fab i 

Brian Humphreys o Garno ac Ann Wigley o Ros 
Goch - Cymry Cymraeg a allfudodd i’r Amerig. 
Dyn ‘hynod o ddrwg’ oedd Llewelyn ac yn rhan o 
hanes gwaedlyd yr Amerig yn negawdau cynnar 
yr ugeinfed ganrif. Yn euog o lygredigaeth a 
gwyngalchu, fe’i drwgdybiwyd hefyd o fod yn 
ymwneud â’r Saint Valentine’s Day Massacre yn 

Chicago. 

Pum aelod ar hugain oedd yn bresennol i 
fwynhau pryd dau gwrs a choffi a chlywed yr 
Arglwydd Wigley yn adrodd hanes ei drydydd 
cefnder. Mae’r Cylch Cinio yn agored i fenywod a 

dynion, a gellir dod i un neu fwy o’r cyfarfodydd, 
gan nad oes tâl aelodaeth. Dim ond pris y bwyd ar 

y noson fydd angen ei dalu.  

Bydd ein siaradwyr nesaf yn cynnwys: yr Athro 
Stuart Cole ar 1 Rhagfyr a fydd yn trafod ‘Metro 
Caerdydd’ yng nghyd-destun Dinas-ranbarth 
Prifddinas Caerdydd; Heini Gruffydd ar 5 Ionawr 
yn sôn am deulu ei fam oedd yn Iddewon o'r 
hanner gwaed er yn Lutheraidd selog o ran 
crefydd ac a gafodd eu herlid gan y Naziaid; a’r  

Athro Richard Wyn Jones ar 2 Chwefror yn siarad 
am ddatganoli, sy'n bwnc llosg ar hyn o bryd. 
 Manylion gan Tony Couch ajcouch@yahoo.co.uk 

 

Michael Jones (Cadeirydd ) a’r Arglwydd Dafydd Wigley  

ARDDANGOSFA ANGHYFFREDIN 

Golwg ar saith o gerfluniau ceramig crog o waith 

Margaret Berry 

G anol mis Hydref fe welais i arddangosfa 
wirioneddol anghyffredin o waith celf yn 

adeilad y Pierhead yn y Bae. Roedd yno saith o 
gerfluniau ceramig enfawr yn hongian o’r nenfwd, 
pob un yn emblem i gynrychioli elfen arbennig o 
Gymru a’i Phobl.  Yn wir roedd yn fwy nag 

arddangosfa o waith celf – roedd hefyd yn wers 

hanes! 

Yr elfen gyntaf oedd Yr Awen Farddonol, a 
phwy well i gynrychioli hynny na Thaliesin, ein 
bardd cyntaf o’r chweched ganrif. Wedyn roedd  
Rheolaeth a Threfn, a Hywel Dda, wrth gwrs, 

ddaeth â hynny i’n gwlad yn y ddegfed ganrif. 

Un o’r cerfluniau mwyaf dramatig oedd yr un 
wyth troedfedd o Lywelyn ap Gruffydd yn hedfan 
trwy’r awyr ag allwedd yn ei law – Llywelyn Ein 
Llyw Olaf, a laddwyd yng Nghilmeri yn 1282,  a fe 

oedd yn cynrychioli’r elfen Annibyniaeth.  

Mae Llywelyn mor rhydd ac annibynnol fel ei 
fod e’n gallu hedfan heb adenydd, ac mae’r 
allwedd yn ei law yn agor pob clo – yr allwedd i 

ryddid. 

Owain Glyndŵr (1354-1416) oedd yn cynrychioli 
Perchnogaeth Tir, am resymau amlwg, ac yna 
Robert Owen, y diwydiannwr a’r sosialydd pwysig 

o’r Drenewydd (1771-1858) yn cynrychioli 
Egwyddorion Cymdeithasol. Fe yw’r un a 
ddechreuodd y mudiad cydweithredol. Ydy Llais 
yn un o elfennau amlwg Pobl Cymru? Wel ydy, 
glei, yng ngwlad ‘beirdd a chantorion’! Bryn Terfel 
a ddewiswyd i gynrychioli hyn, ac roedd ei gerflun 
ar ffurf cudyll coch, yn hedfan yn osgeiddig uwch 
y wlad. 

Yr olaf o’r cerfluniau, a’r mwyaf o ran maint a 
rhyfeddod, oedd y ddraig goch, ein symbol 
cenedlaethol. Cymerodd hon flwyddyn a hanner 
i’w chreu, yn cynnwys dau fis o gerflunio – ac 

wythnos i’w hongian! 
  Gwraig o Lundain yw Margaret Berry, yr 
artist, yn wreiddiol, ond symudodd i fyw yn 
ardal Dolgellau yn 2000 ar ôl penderfynu 
rhoi’r gorau i swydd fras yn y byd Technoleg 
Gwybodaeth. Roedd mewn cariad â’r wlad 
ac aeth ati i ddysgu Cymraeg. Mae hanes a 
barddoniaeth Cymru, ei chwedloniaeth a’i 
byd natur, yn ddylanwadau cryf ar ei gwaith. 
(Gweler hysbyseb ar dudalen 20.)                                                                                
     Bryan James 

Llywelyn ein Llyw Olaf 

mailto:ajcouch@yahoo.co.uk
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D ydd Mercher, 8 Hydref, aeth nifer dda o 
aelodau'r Aelwyd ar daith i Dyndyrn i 

ymweld â'r Abaty.  

 Wedi pryd blasus o fwyd yng 
Ngwesty'r Rose and Crown am hanner dydd, 

cafwyd rhagarweiniad manwl a diddorol i hanes yr 
Abaty gan John Gilbert Evans, Penarth, cyn-
ddarlithydd mewn Hanes, Cymraeg ac Addysg 
yng Ngholeg Caerllion. Darluniodd hanes y 
mynaich Sistersiaidd a'u hymgartrefu yn y dyffryn 
prydferth a hudol.  Taniwyd dychymyg yr 
ymwelwyr gan ei ddisgrifiadau byw o'u bywydau 
anghyffredin ers sefydlu'r Abaty 700 mlynedd yn 
ôl yn 1131.  Soniodd hefyd am Dyndyrn fel testun 
poblogaidd i feirdd megis Wordsworth ac arlunwyr 
megis Turner. Darllenodd yr aelodau gerdd John 

Blackwell (Alun) i'r fangre gysegredig hon: 

Pa sawl bron a oerodd yma,  
Pa sawl llygad gadd ei gloi,  

Pa sawl un sydd yn y gladdfa  
A'r cof ohonynt wedi ffoi?  

Pa sawl gwaith, ar wawr a gosber,  
Swniai'r gloch ar hyd y glyn?  
Pa sawl ave, cred a phader  

Ddwedwyd rhwng y muriau hyn? 
Ar y garreg sydd gyferbyn  

A faluriwyd gan yr hin,  
Tybiaf weld, o flaen ei eilun,  

Ryw bererin ar ei lin;... 

     
 
Braf yw cofnodi 
bod nifer o 
aelodau newydd 
wedi ymuno â ni 
ar y Aelwyd ar 
g y c h w y n  y 

tymor, ac mae 
croeso i eraill 
eto i blith y criw 
cartrefol. 

 

Dathlu Llwyddiannau  

Côr Meibion Taf 

Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn i Gôr 

Meibion Taf dros y misoedd diwethaf.  

Ym mis Gorffennaf, daeth y côr yn fuddugol yng 
nghystadleuaeth Corau Meibion Gŵyl Fawr 
Aberteifi am y tro cyntaf yn ei hanes a bu llawer o 
ddathlu yng Nghlwb Rygbi Aberteifi y noson 
honno. Rai wythnosau’n ddiweddarach, daeth y 
côr yn ail yng nghystadleuaeth Corau Meibion 

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014. 

Meddai Rob Nicholls, arweinydd y côr, ‘Ar ôl 
misoedd o ymarfer yn ddiwyd roedd yn braf cael 
llwyddiannau dros yr haf ac roeddwn yn browd 

iawn o ymdrech y côr yn y ddwy gystadleuaeth.’ 

Uchafbwynt arall yr haf oedd cael dathlu 
dengmlwyddiant y côr ar Fedi’r 12fed gyda noson 
yn y Park Plaza yng nghwmni’r gŵr gwadd ac 
arweinydd anrhydeddus y côr, Alwyn Humphreys. 
Dymuna aelodau’r côr ddiolch yn fawr i’w 
harweinydd Rob Nicholls a’u cyfeilydd Lowri Guy 

am eu hymdroddiad a’u hamser i sicrhau safon a 

chynnydd y côr. 

Cyn y Nadolig bydd dwy noson o godi arian - ar 
7 Rhagfyr bydd Côr Plant Heol y March yn ymuno 
â Chôr Meibion Taf ar gyfer Carolau Achub y 
Plant a bydd y noson yn cael ei recordio ar gyfer 
rhaglen Caniadaeth y Cysegr arbennig i’w 

darlledu adeg y Nadolig. Yna ar 11 Rhagfyr bydd 
Cyngerdd Carolau Missing Persons Cymru. Bydd 

y ddwy gyngerdd yng Nghapel y Tabernacl, Yr 
Ais, a cheir rhagor o fanylion am y cyngherddau 

hyn ar wefan y côr, cormeibiontaf.com. 

Mae’r côr hefyd wrthi’n paratoi ar gyfer 
cystadleuaeth Côr Cymru yn y flwyddyn newydd 
ac yn gobeithio cyrraedd y rowndiau cyn-derfynol 

yn Aberystwyth. 

Mae croeso mawr i aelodau newydd ymuno â 
Chôr Meibion Taf. Cynhelir ymarferion yn festri 
Capel y Tabernacl, Yr Ais, bob nos Sul am 7.30 

p.m. 

(gweler llun tud 2) 

 

Aelwyd Hamdden  

TIWTOR MATHEMATEG  
 

Llongyfarchiadau llon i’m myfyrwyr 
Mathemateg ar eu llwyddiant campus yn eu 

harholiadau TGAU eleni. 
Haen Uwch: 5A*, 4A, 3B 

Haen Sylfaenol : 3C   
( C yw’r radd uchaf sy’n bosibl ) 

 
Gwilym Wyn Roberts,      

Penylan,   07 968 463 737 

Tiwtor Mathemateg 
 (hyd TGAU a Safon Uwch)  

John Gilbert Evans yn traethu’n frwd ar hanes 
Abaty Tyndyrn 
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Y 

DIGWYDDIADUR 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Tachwedd 
 
 
Mawrth, 11 Tachwedd 
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs 
gan Caryl Roese am yr arlunydd 

Joseph Herman, yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed, 
Westminster Crescent, am 7.30 p.m. 
Croeso cynnes i bawb. Manylion 
pellach: 029-2075-4379. 
Iau, 13 Tachwedd 

Paned a sgwrs yn siop Cant a Mil 
Vintage, 100 Whitchurch Road, 
CF14 3LY, rhwng 10.30 a 12.00. 
Dewch i gwrdd â ffrindiau newydd yn 
Gymraeg! 
Sadwrn, 15 Tachwedd 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00 a.m gan y Parchg 
Gwynn Williams ar y testun ‘Thomas 
Charles a’r Geiriadur’. Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 

Harriet St, Cathays, CF24 4DX. 
Croeso cynnes i bawb. 
Llun, 17 Tachwedd 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. Dr 
Joan Williams yn trafod colesterol. 
Yng nghapel Bethany, Heol 

Llanisien Fach, am 7.30 p.m. 
Llun, 17 Tachwedd 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. ‘Defnyddio Gronynnau 
Niwclear Positif i Drin Cancr: 
Manteision ac Anfanteision.’ Sgwrs 

gan Bleddyn Jones (Prifysgol 
Rhydychen), yn Ystafell G77 ym 
Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, 
Parc Cathays, am 7.30 p.m. Croeso 
i bobl nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ 
gwyddonol. 

Mawrth, 18 Tachwedd 
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny 
Street. ‘Cyfrinachau Cyfarwyddwr.’ 
Sgwrs gan Rhys Powys, yn festri 
Capel Minny Street am 7.30 p.m. 
Mercher, 19 Tachwedd 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Elen James ar y testun 
‘Masnach Deg a’i Hanes’, yn festri 
Capel Minny Street am 2.00 p.m. 
Iau, 20 Tachwedd 
Paned a sgwrs yn siop Cant a Mil 

Vintage, 100 Whitchurch Road, 
CF14 3LY, am 10.30-12.00. Dewch i 
gwrdd â ffrindiau newydd yn 
Gymraeg! 

Iau, 20 Tachwedd 
Cylch Cinio Merched Caerdydd. 
Noson yng nghwmni Catrin Dafydd, 
Clwb Golff Radur, 7.00 p.m ar gyfer 

7.30 p.m. Manylion pellach: Sian 
Dowling (029-2075-3670). 
Gwener, 21 Tachwedd 
Cylch Llyfryddol Caerdydd: ‘Dewis a 
Dylanwadau.’ Sgwrs gan Ioan Kidd, 
enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn 

2014, yn Ystafell 0.31, Adeilad John 
Percival (sef Adeilad y Dyniaethau), 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00 p.m. 
Cydnabyddir nawdd Llenyddiaeth 
Cymru. Croeso cynnes i bawb. 

Gwener, 21 Tachwedd 
Cylch Cadwgan. Noson yng 
nghwmni Catrin Dafydd yn festri 
Bethlehem, Gwaelod-y-garth, am 
8.00 p.m. Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru. 

Gwener, 21 Tachwedd 
Noson o gerddoriaeth fyw yng 
nghwmni Gwenno Saunders, 
Ceffylau Lliwgar a Baby Queens, yn 
Cardiff M.A.D.E., 41 Lochaber St, Y 
Rhath, am 7.00 p.m. 

Iau, 27 Tachwedd 
Paned a sgwrs yn siop Cant a Mil 
Vintage, 100 Whitchurch Road, 
CF14 3LY, rhwng 10.30 a 12.00. 
Dewch i gwrdd â ffrindiau newydd yn 
Gymraeg! 

Gwener, 28 Tachwedd  
Cymdeithas Eglwys y Crwys. Noson 
yng nghwmni’r arlunydd, Anthony 
Evans, yn festri Capel y Crwys, Heol 
Richmond, am 7.30 p.m. 
Sadwrn, 29 Tachwedd  

Tabernacl, Yr Ais. Datganiad Organ 
gan Huw Tregelles Williams. 
Casgliad i Gronfa’r Organ. 
Sadwrn, 29 Tachwedd  
Côr Philharmonic Caerdydd: 
Cyngerdd ‘Brethyn Cartref’, gyda’r 

unawdwyr Sara Lian Owen 
(soprano) a Trystan Llyr Griffiths 
(tenor), yn Eglwys Dewi Sant, 
Cilgant Sant Andreas, am 7.30 p.m. 
Tocynnau £8. 
 

Rhagfyr 

 
Llun, 1 Rhagfyr – Mawrth, 2 
Rhagfyr 
Cwmni Theatr Martyn Geraint a 
Theatrau Rhondda yn cyflwyno Pws 
Mewn Bwts yn Stiwdio Weston, 
Canolfan y Mileniwm, am 1.00 p.m a 

6.30 p.m ddydd Llun, 1 Rhagfyr, ac 
am 10.00 a.m ac 1.00 p.m ddydd 
Mawrth, 2 Rhagfyr. Manylion pellach 
a thocynnau: 029-2063-6464. 
 

Mawrth, 2 Rhagfyr 
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny 
Street: ‘Ar Ben Stôl.’ Sgwrs gan 
Rhian Morgan (Llandeilo), yn festri 

Capel Minny Street am 7.30 p.m. 
Mercher, 3 Rhagfyr 
Bore coffi Nadoligaidd gyda gwin 
twym, sieri, te, coffi, a theisennau a 
chacen Nadolig, yn Deli a GoGo, 3 
Heol Penlline, Yr Eglwys Newydd, 

CF14 2AA, rhwng 10.00 a 12.00, i 
apêl Mending Broken Hearts ar ran 
elusen Ymchwil y Galon. Manylion 
pellach:Anne Innes, 6 Heol Wernlas, 
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 
1RY (029-2061-6230). 

Mercher, 3 Rhagfyr 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Gwasanaeth a The Parti Nadolig, yn 
festri Capel Minny Street am 1.00 
p.m. Anerchiad gan yr Is-Gadeirydd, 
y Parchg Allan Pickard. 

Mercher, 3 Rhagfyr – Iau, 4 
Rhagfyr 
Sioe Nadolig Cyw, yn Ysgol 
Howells, Llandaf, am 11.30 a.m, 
1.45 p.m a 6.00 p.m. ddydd 
Mercher, 3 Rhagfyr, ac am 11.30 

a.m. ac 1.45 p.m. ddydd Iau, 4 
Rhagfyr. Manylion pellach a 
thocynnau: 01286-685222 neu 
www.galericaernarfon.com. 
Gwener, 5 Rhagfyr  
Merched y Wawr, Bro Radur. Dathlu 

Nadoligaidd gyda bwyd ac adloniant 
yn y Bae am 12.00, yng nghwmni 
Iona Jones a Lois Davies.  
Gwener, 5 Rhagfyr  
Cymrodorion Caerdydd ‘Disgyblaeth 
mewn Cerddoriaeth’ (gan gynnwys 

cerddoriaeth organ i’r Adfent a’r 
Nadolig). Cyflwyniad gan Royston 
Havard, yn Eglwys Dewi Sant, 
Cilgant Sant Andreas, am 7.30 p.m. 

Croeso cynnes i bawb.  
Llun, 8 Rhagfyr 
Gwasanaeth Carolau Rhanbarth y 

De-ddwyrain o Ferched y Wawr, yng 
Nghapel Beulah, Rhiwbeina am 
7.00p.m. Manylion pellach gan 
Rosina Davies (029-2075-4379). 
Mercher, 10 Rhagfyr – Gwener, 2 
Ionawr 

Theatr Sherman mewn 
cydweithrediad â Theatr 
Genedlaethol Cymru yn cyflwyno Yr 
Hwyaden Fach Hyll yn Theatr 
Sherman. Manylion pellach a 
thocynnau: 029-2064-6900. 

 
Anfonwch fanylion ar gyfer  

Y Digwyddiadur at  
Yr Athro Wyn James, 16 Kelston Rd., 

Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2AJ 

Ffôn: 029-2062-8754 
E-bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk 
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   Rhif: 147 
 
 

 
 
 

 

 

Ar Draws 

1. Y maes i ledu’r neges (8) 
6. Rhwyd sy’n dechrau mwydro ambell gath  
 leol   (4) 
8. Aderyn sy’n dodwy y costus (6) 
9. Taflwyd i’r ffau am wylltio Elidan (6) 
10. ‘Glaw yn disgyn, Dagrau o aur’ 

   Sŵn tywyllwch, A ----- - ---- ’ (Tebot Piws) 
 (5, 1, 4) 
12. Ffordd i roi deg asb mewn cawell (6) 

14. Dros y dŵr i wlad bell (6) 
15. Aderyn a gwaedd y gwŷdd (5, 1, 4) 
19. Talfyrru’r bywyd diog i’w wneud yn sionc (6) 
20. Mis toddi’r tawch cyn dechrau ddoe  digalon 
 (6) 
21. Piser Nest wedi chwalu (4) 
22. Mae’n fawr yn y Fro (8) 

 

I Lawr 
2. Y saer yn troi’n broffwyd (4) 
3. Ym mharhad y dydd mae’r hyn i blannu (5) 
4. Diau y daw dim trwy ddamwain (7) 
5. Croten yn troi ar ei sodle’ (5) 
6. Dyma fe’n troi i’r ffordd i mewn (7) 
7. Plebs Cymreig! (8) 
11. Digwyddodd, darfu, megis seren wib (3,5,) 

13. Oferedd canol dant sy’n siglo (7) 
14. Uwchben ac islaw y polyn (7) 
16. ‘Drain ac ----- mall a’i medd 
        Mieri lle bu mawredd’ (EE) (5) 
17. A oes twyll o Benllech i Dyddewi yn ôl (5) 
18. Cuddio cant o berlau ar yn ail (4) 

 

Atebion Croesair Rhif 145 
Ar Draws: 1. Pranciau  5. Amen   8. Nodyn coll   9. Y 
daw  11. Cydfynd  13. Ydlan  14. Blwch Pandora 18. 
Labro  19.Goryfed  21. Nard  22. Adain cân  24. Glyn  

25. Yn gwario 

I Lawr: 1. Pinacl  2. Asdod  3. Cynhyrchiol  4. Addo  6. 
Medelwr  7. Newynu  10. Mynd i’r siew  12. Draig  15. 

Labordy  16. Bloneg  17. O dan do  20. Ficer  23. Dyn 

  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        

Enillydd Croesair Rhif 145 
Buddug Roberts, Yr Eglwys Newydd 

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

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

(parhad o dud. 19 Bwytai Merch y Ddinas) 

Does dim rhyfedd fod bistro Bully's yn denu clod 
yn flynyddol; dyma lety clyd a chyfrin, ag iddo 
naws a gweledigaeth arbennig - lle perffaith am 
ddêt neu ddathliad yn y ddinas. Ro'n i'n hapus 
iawn i gynnwys y bwyty yn fy nghyfrol, Canllaw 
Bach Caerdydd, a dw i wrth fy modd fod Bully's 

yn mynd o nerth i nerth. 

 Os hoffech brofi pryd bwyd rhatach yno, 
mynnwch gip ar y fwydlen Express Lunch. Gyda 

chinio tri chwrs - yn cynnwys hanner potel o win - 
yn £35 rhwng dau berson, dyma fargen orau'r 
ddinas yn ddi-os. 
 

Bully's, 5 Cilgant Romilly, Treganna CF11 9NP 
(029 2022 1905)  
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, 
£9.99 (Gwasg Gomer) 

Cystadleuaeth Newydd   
#PethauBychain    

Eisiau Ennill iPhone 6? 

Wyt ti rhwng 14 a 25? Eisiau ennill iPhone 6?  

Be’ am roi tro ar gystadleuaeth #PethauBychain? 

Dyma be’ sydd angen i ti wneud: Tynna lun neu 
gwna fideo o’r #PethauBychain ’rwyt ti’n eu 

gwneud yn y Gymraeg e.e. fideo ohonot ti a dy 
ffrindiau yn mwynhau defnyddio’r Gymraeg mewn 
siop, mewn gig, gêm rygbi / pêl-droed neu’n 

cymdeithasu... 

Rho dy lun / fideo ar Facebook neu Twitter a 
chofia gynnwys #PethauBychain yn dy neges. 
 
Dyddiad cau: 30 Tachwedd 2014   

Twitter: @iaithfyw  Facebook/Cymraeg 
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Blas ar fwrlwm Cwrs Sadwrn 

diweddar i ddysgwyr yn y Barri 

D ydd Sadwrn y 18fed o Hydref cawsom Gwrs 
Sadwrn yng Nghanolfan Palmerston, yn y 

Barri.  Roedd dros 30 o ddysgwyr wedi cyrraedd 
yn ddiogel ar gyfer pedair awr o wersi a 
gweithgareddau.  Cafodd pawb eu rhannu yn 
ddosbarthiadau lefel Uwch, Canolradd a 
Mynediad.  Dechreuodd y diwrnod i’r dysgwyr 
Mynediad gan ganolbwyntio ar gyfarch ei gilydd a 
llunio mân frawddegau gyda’r tiwtor, Janet Wilde.  
Gwnaeth pawb fwynhau gan arwain at 
weithgaredd canu, ‘Lleucu Llwyd’.  Mae hon yn  
glasur poblogaidd sy’n wych ar gyfer nosweithiau 

allan yn yr aelwydydd Cymraeg.  Cymaint o 
weithiau ar ddiwrnodau rygbi rhyngwladol y 
byddwch yn clywed y gân ramantaidd hon yn cael 
ei bloeddio ar strydoedd Caerdydd gan ddynion 
yn eu crysau cochion. Nawr, rwy’n swir y byddai 

dysgwyr yn eu mysg!  

 Roedd bwrlwm a chwerthin yn perthyn i’r 
dosbarth Canolradd dan ofal Ashleigh Hurford.  
Dywedodd Ashleigh mai’r cwrs Canolradd yw’r 
pwysicaf o ran gwthio’r dysgwyr i fod yn rhugl yn y 
Gymraeg.  Dyma’r man lle mae rhai yn rhoi’r 
gorau i ddysgu iaith y nefoedd; ond gan eu tywys 

ar lwybr rhuglder, bydd niferoedd siaradwyr 

Cymraeg yn siwr o gynyddu. 

 Gwaith David Davies, Llandinam – 
oherwydd ei gysylltiadau â Dociau'r Barri – oedd 
testun sylw a thrafod dysgwyr y cwrs Uwch dan 
ofal Julia Burns.  Clywais y Gymraeg yn llifo oddi 
ar dafodau’r dysgwyr erbyn diwedd y dydd.  Bu’r 
g r ŵ p  y n 
canolbwyntio ar 
thema'r môr gan 
ddysgu dwy gân 
werin sef ‘Llongau 

Caernar fon’ a 
‘Fflat Huw Puw’ - 
sy'n wych am 
ddysgu'r dyfodol 
cryno! Roedd hi 
fel gwers TGAU 
gyffrous lle roedd 
c y n n w y s  y 
caneuon yn dod i‘r 
amlwg wrth i’r 
tiwtor egluro mân 
eirfa.  Dyma 

ymateb rhai o’r dysgwyr i’r diwrnod llwyddiannus: 
‘roedd yn werth colli eich dydd Sadwrn ar gyfer 
mynychu’r diwrnod’ - Ealish Costain (Mynediad); 
‘mae dysgu anffurfiol yn anhygoel i ddatblygu 
hyder tu allan i’r dosbarth’ - Daniel Carter 
(Canolradd); ‘roedd y diwrnod yn hollol wych; dw 

i’n edrych ymlaen at yr un nesaf’ - Stewart Ward 

(Uwch). 

 Ar ôl i’r gwersi orffen cafodd pawb gyfle i 
wneud gweithgaredd celf a chrefft gyda’r tiwtor, 
Sarian Jones.  Fe ddysgodd pawb sut i wneud 
baner gan ddefnyddio eu hoff air Cymraeg – ar 
ffurf trionglau hardd bychain ar raff i addurno 
ystafell wely neu lolfa.  Cefais syndod enfawr o 
weld eu hoff eiriau Cymraeg  – smwddio, 
pwmpen, sboncen, bendigedig, cwtch a sws oedd 

y mwyaf poblogaidd.  Roedd glud, adnoddau 
disglair a lluniau amryliw dros y lle i gyd ac fe 

wnaeth pawb fwynhau.  Bu’r coffi’n llifo drwy’r 

dydd! 

 Bydd y Cwrs Sadwrn nesaf yn Chapter, 
Treganna, Caerdydd ar yr 22ain o Dachwedd.  
Unwaith eto, cewch gyfle i gael pedair awr o wersi 
Cymraeg a mwynhau dysgu am 150 mlwyddiant y 
Wladfa Gymraeg.  Bydd brodor o’r Ariannin yn 
dod yno i ddweud yr hanes o’r cyfnod pan laniodd 
y Cymry cyntaf ar long y Mimosa i’r presennol, ac 

i sôn am sut 
mae’r iaith wedi 
datb lygu yno.  
Cost y diwrnod 

fydd £20 (£25 ar y 
diwrnod), ond £15 
yn unig os 
oeddech wedi 
m y n y c h u ’ r 
d i w r n o d  y n 

Palmerston.   

Ewch i wefan y 
ganolfan am fwy 
o wybodaeth: 

Learnwelsh.co.uk       

Dysgwyr y Ddinas 
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled 

Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion 
Caerdydd a Bro Morgannwg 

Nodyn Golygyddol 

Oherwydd y nifer sylweddol o gyfraniadau newyddion a dderbyniwyd ar gyfer y rhifyn hwn bu’n 

ofynnol golygu hyd nifer o adroddiadau er mwyn osgoi siomi cyfranwyr trwy hepgor 

cyfraniadau’n llwyr. 

Prysurdeb y gweithdy celf 
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Y n ystod yr hydref bu dathlu mawr yng 
Nghaerdydd wrth i Bully's gyrraedd y brig yng 

ngwobrau lletygarwch yr AA. Cipiodd bwyty 
Russell Bullimore, sydd ar y ffin rhwng Pontcanna 
a Threganna, deitl Bwyty Gorau Cymru 
2014/2015. Pa reswm gwell felly, rai dyddiau'n 
ddiweddarach, dros fynd yno i ddathlu pen-blwydd 

fy chwiorydd? 

 Ar nos Fawrth go lawog cawsom groeso 
twymgalon gan y maître d', Dewi Harries, o 

Benarth. Mae gan y Cymro Cymraeg brofiad 
helaeth o weinyddu ym mwytai a gwestai'r 
brifddinas; o Demiro's, Ba Orient, gwesty'r Angel a 

Gwesty Dewi Sant i enwi ond rhai. 

 Roedd hi'n flwyddyn a mwy ers i mi ymweld 
â bistro Bully's ac roedd hi'n bleser cael 
dychwelyd. Mae'r gofod dymunol yn llawn lluniau 
trawiadol, a decor eclectig, shabby-chic. I gyd-

fynd â'r awyrgylch hamddenol, clywir cerddoriaeth 
Amelie-aidd uwch eich pen, ac ar ben popeth, ceir 

bwydlen fy hoff fwyty i erioed ar y wal - The 

French Laundry yn Yountville, Dyffryn Napa. 

 Gan ei fod yn achlysur arbennig, cawsom 
botel o Prosecco Conegliano Valdobbiadene 
Superiore (gwerth £30) a hynny yn rhad ac am 
ddim. Mae'n werth cofrestru eich dyddiad geni 
wrth danysgrifio i dderbyn e-byst gan y busnes. 
Dilynwyd hynny gan botel ddymunol o win gwyn y 

tŷ - Sauvignon Blanc Domaine Bergon (£17) - 
wnaeth weddu'n berffaith i’r confit bol porc mewn 
saws ysgafn sinsir a hoi-sin; amuse-bouche 

wnaeth daro deuddeg. 

 Ymlaen i'r cwrs 'cyntaf', a dewisais i frest 
hwyaden wedi'i fygu - a gyflwynwyd yn binc - gyda 
salad oren ysgafn a daenwyd â saws mafon 
(£8.50). Wedi hynny ces flas da ar y rymp cig oen 
Cymreig, gyda chennin hufennog, tatws sauté a 

saws gwin coch 
(£21.50) - cyfuniad 
c a m p u s  a 
gydbwysodd flasau 
me l y s  y  c i g . 
L lo ngy far ch iad au 
mawr i'r chef Chris 
Mat thews,  sydd 
newydd ddychwelyd 
i Bully's wedi ysbaid 

o ddwy flynedd. 

 Gyda chalon drom, a ’mol i'n llawn, bu'n 
rhaid gwrando ar gyngor fy chwiorydd; dim pwdin 
o gwbwl i mi y tro hwn, ond ces i baned perffaith o 
espresso yn lle. Does dim dwywaith amdani, 
bydda i’n ôl cyn hir i flasu'r tarte tatin eirin 

gwlanog, gyda hufen iâ mintys a mefus - sy'n 

swnio fel paradwys ar blât! 

(parhad ar dud.17) 

Lowri Haf Cooke 

Bwytai Merch y Ddinas 

‘Does dim rhyfedd fod bistro Bully's yn 

denu clod yn flynyddol - dyma lety clyd 

a chyfrin, ag iddo naws a gweledigaeth 

arbennig.’ 

 



20  

 

HAMPER Bach Arferol Moethus

Tyrau Jariau                             £7 (2 jar) £10 (3 jar)

Arwyr Bwyd a Diod £35 (11) £55 (17)

Gwynedd a Môn*                                       £30 (9) £75 (17) £95 (28)

Byrbrydau a Danteithion                   £35 (13) £50 (20)

Cawsiau Cymreig                                   £30 (7) £50 (13)

Cawsiau Ewropeaidd         £50 (13)

Cawsiau a Paté                                                    £30 (9) £50 (14)

Cwrw, Gwin a Caws * £40 (8) £65 (14) £95 (22)

Dathlu'r Nadolig * £50 (15) £100 (30) £150 (39)

O'ch dewis chi                                   £30 - £200

Nifer o eitemau mewn ( ).  
Mae * yn golygu bod yr hamper yn cynnwys alcohol. 

 

T: 01758 613113  E: blas@bwtri.com    
W: www.bwtri.com    
Siop: Pwllheli, Porthmadog. 
DANFON - £12.95/hamper i unrhyw gyfeiriad ym 

Mhrydain.  £7.95/hamper o  

fewn 10 milltir i Bwllheli neu Porthmadog. 

 

 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina: Y Parchg Kevin Davies a’i 

greadigaethau hardd (gweler tud.13) 

mailto:blas@bwtri.com
http://www.bwtri.com

