NADOLIG LLAWEN
BLWYDDYN NEWYDD DDA

Heledd Newton,
Ysgol Treganna (tud. 3)
Megan Thomas, Ysgol y Wern (tud. 3)

Tîm Rygbi dan 13 CRICC (tud. 3)

Y côr ar lwyfan y Royal Festival Hall,

Y

LLWYDDIANT CÔR CF1

n ddiweddar cystadlodd Côr CF1 yn Rownd
Gynderfynol BBC Choir of The Year, Radio 3
yn y Royal Festival Hall, Llundain. Bu’r
gystadleuaeth yn un arbennig iawn rhwng Côr
CF1, Côr Meibion Rhosllannerchrugog, Northen
Spirit Singers o Durham a Salva Costa o Dorset.
Roedd pob côr yn gwneud datganiad wyth munud
gan gynnwys dwy eitem yn yr iaith Ladin. Bydd yn
bosib clywed y rownd hon ar Radio 3 yn y dyfodol
agos.
Roedd y côr yn hynod falch o gael un o’r
ddwy wobr ‘Wildcard’. Golyga hynny bod yn rhaid
aros ychydig yn hirach am hoe gan fod y ffeinal
fawreddog yn cael ei chynnal yn Neuadd
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Bridgewater, Manceinion ar 7 Rhagfyr am 5pm.
Bydd y côr yn cystadlu yn erbyn y Northern Spirit
Singers, Côr Iau Ysgol Glanaethwy, Singers
Limited, Rainbow Connection Singers a’r Oxford
Gargoyles.
Dywedodd arweinydd y côr, Eilir Owen
Griffiths: “Dwi wrth fy modd ein bod ni wedi
cyrraedd y ffeinal fawr ym Manceinion, yn
enwedig ar ôl i ni weithio mor galed. Roedd yn
braf
clywed y beirniaid yn canmol mewn
cystadleuaeth fel hon. Dwi’n siŵr y gwnaiff y côr
dderbyn yr her yma a mwynhau’r gystadleuaeth
sydd o’n blaen. Dwi’n mawr obeithio y cawn ni
anrheg Nadolig cynnar!”
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W

rth grwydro Maes y Genedlaethol y llynedd cefais fy
hun yn annisgwyl mewn sgwrs gyda menyw oedd am
wybod a oeddwn yn gwybod am hanes ei mab oedd yn
wyddonydd. Gyda hyn, fel petai’r cyfan wedi’i sgriptio ar gyfer
drama, dyma’r mab yn ymddangos ac yn adrodd ychydig o’i
hanes. Bachais ar y cyfle i’w wahodd i ddod atom a chael
ymateb parod cadarnhaol.
Brodor o Gwm Gwendraeth, disgybl yn Ysgol Uwchradd
Tregŵyr, myfyriwr meddygaeth yng Nghaergrawnt, meddyg
yn Ysbytai Hammersmith a Clatterbridge a nawr yn
Ymchwilydd Oncolegol yn Ysbytai Prifysgol Rhydychen ac yn
ymwelydd yn CERN, Genefa.
Dyna gefndir ein cyfarfod diwethaf ar Dachwedd 17eg, pan
ddaeth Dr. Bleddyn Jones i draethu ar y testun: Triniaeth
Pelydr Proton ac Ionau Positif: Manteision ac Anfanteision.
Dulliau trin canserau oedd dan sylw, gyda chyfeiriadau at
nodweddion pelydrau proton a phelydrau-X. Yn sail i bob
math o sganio mae cynnyrch peiriannau sy’n creu gronynnau
o egni uchel a all dreiddio i berfeddion corff dynol at leoliad
penodol y drwg, gan ddifa’r drwg ond cadw’r da. Dyna’r nod
bob amser, er mwyn ceisio sicrhau bod cleifion nid yn unig yn
cael rhyddhad o salwch ond yn gallu mwynhau peth o’r bywyd
da.
Cawsom olwg ar gymhlethdodau’r trafodaethau ymhlith
meddygon lle nad oes cytundeb gan fod y maes yn dal yn
arloesol. Cafwyd peth dealltwriaeth o’r her i wleidyddion sy’n
gorfod penderfynu ar wariant enfawr o arian a dewis pa
beiriant i’w brynu gan wybod y bydd rhaid i’r peiriant hwnnw
weithredu am ddegawdau, er mwyn cael gwerth am arian. Un
agwedd nad oeddwn i wedi sylweddoli yw, yn wahanol i
driniaethau gyda chyffuriau lle mae canllawiau cadarn
ynghylch dôs y gellir ei roi i gleifion, nid oes cyfraith yn
cyfarwyddo’r meddygon hyn; rhaid ymddiried i feddygon y
rhyddid i fentro’n gyfrifol.
Byddwn yn cyfarfod nesaf ar 19 Ionawr.

Ariennir yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru
Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd
CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINT AGE, 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

(parhad o dud. 1)
Heledd Newton, Ysgol Treganna a enillodd yr unawd telyn
oedran cynradd yn yr Ŵyl Cerdd Dant a gynhaliwyd eleni yn
Rhosllannerchrugog a'r Cylch fis Tachwedd. Yn y llun gwelir
Heledd gyda'i nain, sy'n dod o'r Rhos.
Megan Thomas, Ysgol y Wern a enillodd yr ail wobr yn y
gystadleuaeth Unawd Offerynnol hyd at flwyddyn 6 yn canu’r
delyn yn Eisteddfod y Cymoedd a gynhaliwyd yn Ystrad
Mynach fis Hydref.
Tîm rygbi dan 13 CRICC wedi ennill y rownd gyntaf yng
nghystadleuaeth Cwpan y Gleision yn erbyn y Porth. Byddan
nhw'n chwarae yn erbyn Gwernyfed yn yr ail rownd fis
Rhagfyr. Pob lwc i'r bechgyn ac i'r timau eraill yng
nghystadleuaeth Cwpan y Gleision.
3

“Dylai hyn oll fod yn destun balchder
ac yn ysbrydoliaeth gan fod cymaint o
siarad digalon am gyflwr yr iaith y
dyddiau hyn.”

Colofn G.R.

E

rbyn i’r golofn hon weld golau dydd bydd
2014 bron ar ben. Tybed beth sy’n aros ar y
cof wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn? I mi yr hyn
sy’n dod i’m meddwl ydy’r rhyfeloedd yn Syria,
Libanus, Irac a Gaza; ymyraeth Rwsia yn yr
Wcrain; diflaniad awyren a difrodi un arall;
chwaraeon y Gymanwlad yn Glasgow; y
refferendwm yn yr Alban, lledaeniad yr haint
Ebola yn yr Affrig a thwf plaid UKIP sy’n codi ofn
ar y pleidiau eraill. Diau gellwch chi restru nifer o
ddigwyddiadau eraill.
Beth am Gymru? Collwyd un o’n beirdd
mwyaf sef Gerallt Lloyd Owen a chafwyd
Eisteddfodau llewyrchus yn y Bala a Llanelli ac
roedd Gŵyl Cerdd Dant Rhosllannerchrugog ac
Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn
hynod o lwyddiannus. Dylai hyn oll fod yn destun
balchder ac yn ysbrydoliaeth gan fod cymaint o
siarad digalon am gyflwr yr iaith y dyddiau hyn.
Dim ond 19 y cant ohonon ni sy’n siarad yr iaith
bellach ond dan ni’n dal i allu cynnal Gwyliau
Cymraeg fel yr uchod sy’n denu’r miloedd.
Yn ystod gwyliau hanner tymor yr ysgolion yn
yr Hydref ces i gyfle i deithio dros fil o filltiroedd o
Gaerdydd i Lisboa (Lisbon) yn campervan fy nith
a’i gŵr. Dyna beth odd antur! Dalion ni fferi dros
nos o Portsmouth i San Malo yn Llydaw gan
gyfarfod â ffrind i mi yno sy wedi dysgu Cymraeg
a chael brecwast hefo fo a’i wraig cyn gyrru ar
draws Ffrainc a Sbaen i Bortiwgal gan aros dwy

L

Llongyfarchiadau!

longyfarchiadau i Derek Griffiths, Dinas
Powys, ar gwblhau ei 200fed ras elusennol
ac yntau yn 78 oed. Rasys amrywiol iawn o ran eu
hyd oedd y rhain, o 5 cilomedr drwodd i sawl
mararthon lawn. Cododd, felly, filoedd o bunnau
dros y blynyddoedd at wahanol elusennau; yr un
olaf, fis Tachwedd 2014 (MO RUN Caerdydd)
oedd at glefydau dynion, cancer y brostad yn
bennaf.
Yn 1980, wedi iddo gael ei ysbrydoli gan y
nifer helaeth o redwyr ym marathon cyntaf
Caerdydd penderfynodd golli pwysau a dechrau
ymarfer. Cafodd hyn yn ormod o waith caled, a
bron iddo roi’r gorau iddi cyn wir ddechrau….ond
diolch am anogaeth dau redwr da, yn gydathrawon a ffrindiau da iddo – Dafydd Pretty ac
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noson ar y ffordd a chyrraedd pen ein taith ar y
nos Lun.
Mae Portiwgal yn wlad hyfryd a Lisboa y
Brifddinas yn lle prysur ac yn fy atgoffa o Buenos
Aires. Cawson ni fynd ar dram tebyg i’r un sy’n
mynd i ben y Gogarth yn Llandudno er mwyn
edmygu’r olygfa banoramic dros y ddinas a’r môr
a braf odd cael teithio ar drên trydan ac ymweld â
man mwyaf gorllewinol y wlad sef Cabo Da Roca
odd yn debyg iawn i Lands End yng Nghernyw.
Roedd y tymheredd tua 25° bob dydd â’r haul a’r
awyr las yn plesio ac anodd oedd meddwl am droi
am adre i wynebu’r Gaeaf yma!
Yn ddiweddar ymwelais ag un o’m teulu yn
Ysbyty’r Brifysgol a chyn yr amser ymweld bues i
yn stwna yn y Concourse a daeth gŵr cydnerth
ataf mewn cadair olwyn a chyflwyno ei hun fel un
o’m cyn ddisgyblion yn Ysgol Trelai! Fe’i cofiais yn
hogyn tenau fel sliwen hefo gwallt melyn! Soniodd
wrtho’i ei fod yn dad i Cory Allen y chwaraewr
rygbi a chyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg! Wel, wel, pwy fase’n meddwl yntê?!
Mae’r Nadolig yn brysur agosáu bellach a
phawb ynghanol yr holl brysurdeb o baratoi i
ddathlu’r Ŵyl ond cyn terfynu hoffwn i ddymuno
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl
ddarllenwyr “Y Dinesydd” a diolch o galon i chi un
ag oll am eich cefnogaeth i bapur bro hynaf
Cymru. Tan 2015 hwyl fawr!
Arwel Owen, ‘cafodd
ei
freuddwyd
ei
gwireddu’.
Roedd yn 46 oed
pan
iddo
wisgo
sgidiau rhedeg am ei
draed am y tro cyntaf
– ‘yn hen ddyn’,
meddai…ac
ymhen
dau fis gorffennodd
hanner marathon y Barri mewn amser digon
parchus. Doedd dim troi nôl nawr. Roedd y ‘bug’
wedi cydio ynddo!
Bu rhedeg yr 17 milltir o Ddinas Powys i
Ysgol Rhydfelen, lle bu’n athro yno am 22 o
flynyddoedd, yn her wythnosol iddo. Mae nifer o
flynyddoedd wedi hedfan heibio ond mae’n dal
wrthi… yn 78 not out.

WHALU MEDDILIE
“Y ddau yn chwa o awyr iach. Matthew yn
dal i fyw yn y bwthyn yn Llangwyryfon y
symudodd ei deulu iddo ddeugain
mlynedd yn ol.”

S

gwrsio a phobl ddiddorol. Does dim byd gwell.
A'r mis diwetha fe gwrddes i ȃ sawl un ar fy
nhrafels. Dw i wrthi yn casglu deunydd ar gyfer
cyfres i Radio Cymru ar Y Cymry Newydd mewnfudwyr o Loegr mewn geirie eraill. Ar dopie
Ceredigion fe ges i'r pleser o gwrdd â rhai ohonyn
nhw ddaeth i chwilio am Afallon nôl yn y saith
dege. Jez, er enghraifft, a ddysgodd Gymraeg
wrth gael gwaith gyda ffermwyr ardal Trefenter.
Mae'n Gymro pybyr erbyn hyn. Dan a Matthew
wedyn - plant i hipis y saith dege. Y ddau yn chwa
o awyr iach. Matthew yn dal i fyw yn y bwthyn yn
Llangwyryfon y symudodd ei deulu iddo ddeugain
mlynedd yn ôl. Erbyn hyn mae na do newydd a
seiniau newydd yn ei lenwi - Cymraeg a Ffrangeg
- gan fod Matthew yn briod a Valerianne, ac mae
ganddyn nhw dri mab bach - Wyre, Alban a Nebo.
Enghreifftie o agwedd iach rhai o fewnfudwyr y
saith dege. Yn eu barn nhw, dyw agwedde'r don
ddiweddara' ddim mor iach yn gyffredinol.
Yma ym Minawel palu mhlan yw'r drefen. Y
dydd o'r blaen fe gwrddon ni â dau ŵr arall sy ȃ

Merched y Wawr
Bro Radur

D

deng mlynedd union yn ôl i fis Tachwedd
eleni agorwyd drysau Canolfan y Mileniwm
am y tro cyntaf. Priodol felly oedd i ni wahodd Bet
Davies, un o Uwch-reolwyr y Ganolfan i ddod
atom Nos Fercher, Tachwedd 5ed i fwrw golwg yn
ôl a "chymryd stoc" fel petai o'r hyn a gyflawnwyd
yn ystod y ddegawd.
Dros y blynyddoedd mae'r Ganolfan wedi
croesawu 13.5 miliwn o ymwelwyr, wedi gwerthu
can miliwn o docynnau ac wedi llwyfannu tair mil a
hanner o sioeau yn ogystal â'r pedair mil o
gyflwyniadau ar lwyfan Y Lanfa. Dyna rai o'r
ystadegau moel a'n syfrdanodd ond daeth yn
amlwg nad y rhifau mawrion oedd wedi rhoi'r
boddhad mwyaf i'r siaradwraig. Gwelsom ei bod
yn ymfalchïo yn y ffaith fod cynifer o blant,
ieuenctid a phobl gyda gwahanol anableddau
wedi gallu manteisio ar adnoddau'r Ganolfan yn
ystod y cyfnod. Roedd ei balchder yn amlwg wrth
iddi adrodd ambell stori am blentyn oedd wedi

Beti George
dementia arnyn nhw. Roedden nhw a David wedi
cyfrannu i storilyfr seicolegydd sy'n gweithio yn y
clinig cof. Y ddau ag hanesion diddorol a heb golli
gafael ar eiriau. Ond y cof wedi mynd - "pan ry'ch
chi'n colli'ch cof" medden nhw, "'rych chi'n colli
popeth".
Colli gafael ar eirie yn eironig oedd y peth
cynta i ddigwydd i David, ac erbyn hyn mae'r
ebillion bach dieflig yn ei ymennydd yn tynnu'r
gwifre i gipio ystyron geirie mwya cyffredin oddi
wrtho. Vest, crys, siafo, cawod, bowlen, cwpan,
fforc, cyllell.......... Ond mae'n para i ddarllen
drwy'r dydd ac yn gneud sens o bethe yn eitha
aml. Fe, er enghraifft, sy'n rhoi'r cyfeiriadau ffordd
pan ryn ni yn y car. A chware teg mae'n iawn bron
bob tro. A'r dydd o'r blaen dyma fe'n sylwi ar
boster yn dwyn y geirie - Jesus says "This is the
Way". "Ti'n gweld" medde fe wrtha i gan chwerthin
- "ryn ni ar y ffordd iawn!" Fflach o normalrwydd
fel seren wib.
Nadolig llawen i chi i gyd.

blodeuo ar ôl
cael y cyfle i
werthf awrog i'r
cyfleoedd
a'r
profiadau
a
gynigir
iddyn
nhw o fewn yr
adeilad.
Nodwyd bod Eirlys Eck ley (gyflwynodd y gwestai), Beti
nifer helaeth o Davies a Carys Puw Williams (y llywydd)
staff blaen y tŷ
yn ddwyieithog ond y byddai'n falch i gyflogi mwy
eto o Gymry sy'n medru'r Gymraeg.
Y weledigaeth wreiddiol pan godwyd Canolfan
y Mileniwm oedd i ddangos y gorau o Gymru i'r
byd a dod â'r gorau o'r byd i Gymru. Gyda'i
hymroddiad, ei hegni a'i brwdfrydedd mae Bet
Davies yn sicir yn parhau i gyrchu at y nod o hyd
ac yn cael mesur helaeth o lwyddiant a phleser yn
y gwaith. Gwerthfawrogwyd ei sgwrs a'i harddull
fyrlymus gan bawb yn ddiwahân a dymunwyd yn
dda iddi hi ac i Ganolfan y Mileniwm ymlaen i'r
ddegawd nesaf.
Rhiannon Evans
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Y Cylch Cinio a
Chymdeithas Carnhuanawc

E

Y Tro Olaf yn Churchill’s

rbyn i chi droi at yr erthygl yma, bydd y Cylch
Cinio wedi cyfarfod yn Churchills am y tro
olaf.
Ar nos Wener, 7 Tachwedd roedd y
Parchedig Dr R Alun Evans yn Siaradwr Gwadd
ar achlysur cinio blynyddol Cymdeithas

Carnhuanawc - a gafodd ei gynnal ar y cyd â'r
Cylch Cinio.
Roedd Llywydd y Cylch Cinio,
Michael Jones, a Chadeirydd Cymdeithas
Carnhuanawc , Keith Bush, yn bresennol am y
cyd giniawa olaf i ddigwydd yn Churchills. Ar ôl
bwyd, cawsom hanes bywyd a gwaith Alun yn y
BBC ac fel Gweinidog yr Efengyl.
Am dri mis cyntaf 2015, Ionawr, Chwefror a
Mawrth, mae'r Cylch Cinio wedi trefnu cyfarfod yn
Jolyon's, Heol y Gadeirlan. Ar ôl gweld sut mae
Jolyon's yn ffitio'r bil, bydd yr aelodau yn
penderfynu a fyddant eisiau aros yno neu ymweld
â lleoliadau eraill. Bydd e-byst yn brysur yn ystod
chwarter cyntaf 2015.
(cysylltwch â
chyfeiriad newydd y cylch cinio:
cylch.cinio@gmail.com)
Mae Cymdeithas Carnhuanawc wedi
bod yn brysur gyda chynlluniau 2015,
gyda threfniadau ar y gweill ar gyfer
Ysgol Fore, Taith Gerdded, Helfa Drysor,
Darlith yn y Eisteddfod Meifod a Thaith i
Frwsel. Cadwch eich llygaid ar agor am
fwy o fanylion, neu cysylltwch â fi
(ajcouch@yahoo.co.uk).
Michael Jones (Llywydd), Parch Ddr R Alun Evans
a Keith Bush (Cadeirydd Carnhuanawc)

Cymrodorion
Caerdydd

N

os Wener 7 Tachwedd cafodd y
Cymrodorion gyflwyniad gan y Dr Dylan
Foster Evans o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol
Caerdydd, dan y teitl ‘O Bwll Coch i Efail y Dwst:
Hanes y Gymraeg yn Nhrelái’. Bu’r Dr Evans yn
trin hanes yr iaith dros gyfnod o ryw dair canrif
mewn ardal a oedd ar ddechrau’r cyfnod ar gyrion
Caerdydd.
Gan ddechrau gyda’r cyfeiriad at Drelái
yng nghywydd Lewys Dwnn i William Lewis (‘yn
hre lai’) yn 1601, cawsom ein cyflwyno i lu o
Gymry Cymraeg eu hiaith a fu’n trigo yn yr ardal
megis Siemsyn Twrbil, y teulu Jonas, teulu Fferm
y Wedal (mynwent Cathays bellach), Elizabeth
Thomas (Glyn Teg) a’r achos Wesle cynnar a
George Thomas o Ely Farm, oedd â gwybodaeth
ddihysbydd am lên gwerin a hanes lleol a gafodd
y llysenw ‘Oracle of Ely’.
Yn ôl un traddodiad cafodd Pwll Coch ei enw
oherwydd i waed lladdedigion brwydr Sain Ffagan
(1648) liwio dŵr yr afon, ond credai’r Dr Evans fod
eglurhad tipyn llai dramatig yn bosib, sef rhuddni’r
pridd! Yn Efail y Dwst bu’r teulu Benjamin yn trigo
o gyfnod Iolo Morganwg hyd at 30au’r ugeinfed
ganrif. Tystiai’r Athro G.J.Williams iddo gyfarfod
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rhai a gofiai draddodiad y Fari Lwyd yno. Pan
ddeddfwyd fod gwerthu diod gadarn yn
anghyfreithlon ar y Sul yng Nghymru, ag eithro i
deithwyr ar siwrne o dair milltir neu fwy, dadleuai
rhai o sychedigion tref Caerdydd eu bod wedi
bodloni gofynion y ddeddf pan brynent ddiod yn
Efail y Dwst ar y Saboth gan ei fod dros dair milltir
o’u cartref!
Agwedd ddiddorol ar gyflwyniad Dylan
Foster Evans oedd y mapiau hanesyddol a
ddangosai’r modd yr ymledodd Caerdydd dros y
degawdau a thraflyncu’r ardaloedd cyfagos.
Dilynwyd y cyflwyniad gyda thrafodaeth ddiddorol
iawn.

Yn Eisiau:
Tiwtor Bioleg
Yn eisiau: Tiwtor Bioleg ar
gyf er my fy riw r L ef el A
(Blwyddyn 12). Hyblyg o ran
pa ddiwrnod o'r wythnos ac
amser. Hapus i deithio neu
gynnal yn ein tŷ.
Cysllytwch ag Alun ar
07880 798298.

Cronfa Bwrw Mlaen 2014-15
Mae Menter Bro Morgannwg wedi derbyn grant o
£10,000 o Gronfa Bwrw Mlaen 2014-15
Llywodraeth Cymru, i gefnogi sefydlu Gigs Bach y
Fro yn ei flwyddyn gyntaf yn ogystal â datblygu’r
elfen o hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r
Gymraeg ar draws y Sir drwy rwydweithiau digidol
a phrint. Dros y misoedd nesaf, byddwn ni’n
ehangu ar wasanaeth e-chlysur newydd Bro
Morgannwg yn ogystal â chreu partneriaethau
newydd er mwyn sicrhau bod cynnwys Cymraeg
yn cael lle teilwng yn y wasg lleol. Gwyliwch allan
am yr erthyglau yn y flwyddyn newydd felly.

Gigs Bach y Fro
Cafwyd noson lwyddiannus tu hwnt yn lansiad
‘Gigs Bach y Fro’ ddiwedd mis Hydref, gyda gig
yng nghwmni Al Lewis a Kizzy Crawford. Roedd y
Windsor Arms yn orlawn, gyda 90 wedi mynychu,
a’r tocynnau i gyd wedi’u gwerthu o flaen llaw!
Dyma oedd y digwyddiad cyntaf mewn cyfres o
nosweithiau celfyddydol Cymraeg fydd yn cael eu
cynnal o gwmpas Bro Morgannwg dros y flwyddyn

Gigs Bach y Fro

nesaf. Caiff y prosiect ei drefnu mewn
partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg a
Chlwb Ifor Bach, dan nawdd Cyngor Celfyddydau
Cymru. Cydnabyddir hefyd gefnogaeth BOOM
Pictures Cymru, Cyngor Tref y Barri, Cyngor Tref
Penarth a Chyngor Cymunedol Dinas Powys.

Noson Gomedi
Cynhelir noson gomedi yng nghwmni Daniel
Gly n,
Ste ffan
Alun
a
Noe l
Jame s
Nos Wener Chwefror 20, 2015 | Gwesty’r Parc,
y Barri | £7.
Cysylltwch â ni i archebu tocynnau:
ffion@menterbromorgannwg.org / 029 2068 9888
Dilynwch Menter Bro Morgannwg ar Facebook a
Twitter am y newyddion diweddaraf yn y Fro.
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NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Hannah Bishop
Ble cawsoch chi eich geni ac i ble aethoch i’r
ysgol?
Ces i fy ngeni yn Ysbyty’r Waun Caerdydd a chael
fy nghodi yn Nhongwynlais. Es i Ysgol y Wern yn
Llanisien ac yna i Ysgol Glantaf.
Ydy eich rhieni yn Gymry Cymraeg?
Nac ydyn. Mae Dad yn Gymro di-Gymraeg o
ardal Castell Nedd ond mae e ar dȃn dros yr
iaith. Mae Mam yn Saesnes o ardal Reading ac
wedi gwneud yn siwr ein bod ni’r plant wedi
etifeddu’r iaith Gymraeg trwy ddewis rhoi addysg
Gymraeg i ni’n pedwar a ‘dyn ni’n falch o hynny.
Beth oedd eich hoff bynciau yn yr ysgol?
Ers ‘ro’n i’n ferch fach ‘ro’n i’n hoff iawn o ddillad o
bob math a phan es i Lantaf a chael dysgu
tecstiliau ro’n i wrth fy modd. Hefyd roedd
Ymarfer Corff yn bwysig i mi. Wedi gorffen yng
Nglantaf es i Brifysgol Morgannwg i astudio
ffasiwn ac ar ôl gorffen yno es i Goleg Celf
Southampton i wneud astudiaethau pellach mewn
ffasiwn.
Dwedwch ychydig am eich swyddi.
Wedi gorffen yn Southampton des yn ôl i
Gaerdydd a mynd i weithio yn siop Karen Millen.
Mae’n siop ddrud iawn yng nghanolfan Dewi Sant
2. Ro’n i’n gwneud newidiadau i wahanol
wisgoedd a fe ddysgais lawer yno.
Fy
mreuddwyd oedd i gael siop fy hun yn gwerthu fy
hoff ddilledyn sef gwisgoedd priodas. Mae’n
syndod sut mae’r gwisgoedd yma yn gallu newid o
flwyddyn i flwyddyn.
Erbyn hyn dw i wedi
gwireddu fy mreuddwyd ac wedi agor siop yn
Rhiwbeina ers dwy flynedd. Hannah Emily Bridal
ydy’r enw a mae hi yn Heol Beulah. Dw i’n
ddiolchgar i’m gŵr a fy nheulu am y gefnogaeth
gefais ganddyn nhw er mwyn i mi allu agor y siop.
Pa mor anodd ydy hi i i fod yn berchennog
siop sy’n arbenigo mewn un math o ddillad?
Mae’n gallu bod yn anodd ar brydiau. Wrth gwrs
dw i’n brysur iawn yn yr haf ac ar ôl Y Nadolig. Dw
i hefyd yn gwnïo ffrogiau ac yn gwneud
penwisgoedd, felly dw i’n gallu bod yn brysur
drwy’r flwyddyn.
Cydymdeimlir â theulu y diweddar John Hywel
Lewis a fu farw yn Ysbyty Llandochau ar
Dachwedd 12. Bu’r angladd yng Nghapel Bethel,
Penarth ar Dachwedd 28 ac yna yn Amlosgfa Bro
Morgannwg, Y Barri.
8

Chwaer Hannah ar y dde a Hannah ar y chwith

Beth ydy eich diddordebau?
Dw i’n mwynhau gwnïo a chynllunio ac yn hoff o
gerdded y cŵn gyda fy ngŵr. Does dim llawer o
amser ‘da fi i wneud pethau eraill achos mae’n
bwysig fy mod yn adeiladu fy musnes.
Ble ‘dych chi’n mynd i ddewis y ffrogiau ar
gyfer y siop?
Dw i’n mynd i Lundain i’r White Gallery. Mae’r
dewis gorau yno achos mae llawer iawn o
gynllunwyr yn arddangos yno.
Beth ydy eich uchelgais am y deng mlynedd
nesaf?
Gweld fy siop yn gwneud yn dda ond dwi i ddim
eisiau siop arall.
Gyda phwy fasech chi’n hoffi cael pryd o
fwyd?
Byddwn wrth fy modd yn cael cwmni Vivienne
Westwood achos mae hi’n ddoniol ac yn siarad yn
ddiflewyn ar dafod.
Pwy ‘dych chi’n eu hedmygu?
Fy rhieni, am fod yn ddewr a dewis rhoi addysg
Gymraeg i mi. Dilynodd y ddau eu breuddwyd o
allu clywed eu plant yn siarad Cymraeg. ‘Dilynwch
eich breuddwyd’ oedd geiriau fy rhieni i fi ac i fy
mrodyr a’m chwaer a ‘dyn ni’n pedwar wedi
gwneud hynny. Mae fy mrawd, Owen, yn chwarae
rygbi yn broffesiynol i Ddreigiau Gwent a Rhys yn
gwneud prentisiaeth gyda’r B.B.C. mewn
Peirianneg Trydanol a Laura fy chwaer fach
newydd orffen yn y coleg ar ôl gwneud cwrs
Coluro ac mae hi’n gweithio ar ei liwt ei hun erbyn
hyn. Byddaf yn ddiolchgar i’m rhieni trwy gydol fy
oes am ddewis rhoi’r iaith Gymraeg i mi.

Cydymdeimlir â theulu y diweddar Pam Jeffreys,
Rhiwbeina a fu farw ar Hydref 27. Cynhaliwyd ei
hangladd ar Dachwedd 12.

CERDYN POST
O DOHA
Lowri Haf Cooke yn holi
Sara Bines

Mae Sara Bines, sy'n 34 oed, yn athrawes
ysgol gynradd yn ninas Doha, Qatar, y
Dwyrain Canol. Bydd hi'n dychwelyd i
Gaerdydd i dreulio'r Nadolig gyda'i theulu
cyn dychwelyd yn y flwyddyn newydd.
Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng
Nghaerdydd?
Ces i fy ngeni ym Mhenylan felly mae sawl atgof
cynnar gen i o dreulio oriau maith yn chwarae ym
Mharc y Rhath gyda mrawd, Gareth. Bydden ni’n
mynd yno bob bore Nadolig i fwydo’r hwyaid, cyn
mynd am dro o gwmpas y llyn. Roeddwn i’n byw
ar yr un stryd â’r synagog ac rwy’n cofio gweld yr
Iddewon yn cerdded heibio’r tŷ ar y ffordd i addoli
ar fore Sadwrn. Anghofiais i’n llwyr am y
ddelwedd honno tan i mi fyw mewn ardal Iddewig
yn Llundain rai blynyddoedd yn ôl, pan fyddai’r un
olygfa yn fy wynebu i unwaith eto. Pan oeddwn yn
saith mlwydd oed, fe symudon ni i Lysfaen - ardal
o’r ddinas sydd yn dawelach o lawer. Rwy’n cofio
Mam a Dad yn ein gyrru ni i bobman am fod y
bysus mor brin, ond roedden ni’n hapus iawn yno,
ac felly dyna ble y buom ni nes i fi fynd i Brifysgol
Lerpwl. Erbyn hyn, mae Mam nôl ym Mhenylan ac
rwy’n berchen ar dŷ ger Whitchurch Road.

Qatar oedd y cynnig cyntaf ges i, felly dyma fi! Er
ei bod yn ysgol rhyngwladol, mae mwyafrif y plant
yn dod o Qatar ac mae’r lleill yn dod o Asia.
Ychydig iawn sydd yn dod o Ewrop felly mae hwn
yn bendant yn brofiad gwahanol iawn i mi!
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Doha...
Bydde diwrnod delfrydol yn Qatar i fi yn cynnwys
cerdded ar hyd y corniche neu fynd am sesiwn
‘dune bashing’ yn ystod y dydd. Yna, mynd i’r
souq (y farchnad) gyda ffrindiau am bryd o fwyd
ac ychydig o shisha gyda’r nos. Ar hyn o bryd
mae na lawer o waith adeiladu ar gyfer
pencampwriaethau Cwpan y Byd yn 2022, ac
mae’r corniche yn lle delfrydol i weld y tirlun yn
esblygu. Mae’r adeiladau sydd eisioes yno hefyd
yn werth eu gweld. Wrth gwrs, dim ond rhwng
diwedd mis Hydref a dechrau mis Mai y gallwn i
dreulio fy niwrnod delfrydol, gan fod y gwres yn
rhy boeth weddill y flwyddyn i fod y tu fas am rhy
hir. Hyd yn oed gyda’r nos, mae’r tymheredd yn
codi’n uwch na 40*C. Serch hynny, does dim
angen dioddef yn ystod y misoedd tanbaid. Mae
llwyth o ganolfannau sydd yn llawn adloniant i
bobl o bob oed, gan gynnwys olwyn fawr,
gondolas a hyd yn oed rollercoasters.
Pa dri lle yn Doha y byddech chi'n annog i
unrhywun o Gaerdydd ymweld â nhw, i gael
blas go dda o'r ddinas?

Sut lanioch chi yn ninas Doha a beth ydych
chi'n ei wneud yno?
Roeddwn i’n dysgu mewn ysgol gynradd yng
Nghilfynydd, a hynny ar gyfnod mamolaeth. Wrth
i’r cytundeb ddod i ben, penderfynais i y gallai fod
yn gyfle da i gael profiad hollol wahanol trwy
ddysgu mewn gwlad tramor. Dechreuais ymgeisio
am swyddi yn Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol -

Mae ymweliad â'r souq yn gwbl hanfodol, i gael
blas ar ddiwylliant y wlad. Mae’r parc ger yr MIA
(Amgueddfa Celfyddyd Islamaidd) yn ardal hyfryd
hefyd, lle cynhelir sawl gŵyl yn ystod y flwyddyn.
Yn ogystal â'r ddau le yma, byddwn i’n argymell
unrhywun i fynd ar wibdath dros nos i’r anialwch i
fwynhau’r ‘dune bashing’, i weld y sêr ac i nofio yn
y môr.

Llongyfarchiadau i’r Dr Gethin Matthews,
Rhiwbeina, darlithydd gyda’r Coleg Cenedlaethol
yn Adran Hanes, Prifysgol Abertawe, sy newydd
gyhoeddi llyfryn o’r enw Caersalem a’r Rhyfel
Mawr, sy’n adrodd hanes 81 o wŷr ifanc Capel
Caersalem, Treboeth, Abertawe a aeth i frwydro
yn y Rhyfel Mawr.

Llongyfarchiadau i John Davies, Pantmawr,
Rhiwbeina ar ennill dwy wobr yn y gystadleuaeth
flynyddol Caerdydd yn ei blodau.
Llongyfarchiadau i Llwyd Owen, Rhiwbeina, ar
gyhoeddi ei nawfed nofel, sef, Y Ddyled.
Cyhoeddir y nofel gan wasg Y Lolfa.
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
EGLWYS Y CRWYS

EGLWYS MINNY STREET

Cyfarchion
Llongyfarchiadau cynnes i Jonathan Shapey ar
gael ei anrhydeddu gyda FRCS (Fellow of the
Royal College of Surgeons). Ymfalchïwn yn fawr
yn ei lwyddiant. Pob dymuniad da iddo i’r dyfodol.
Hyfryd oedd clywed Mrs. Anne Innes yn cymryd
rhan ar ‘Darnau Ohonof’ ar raglen ‘Prynhawn Da’
pryd roedd yn cyflwyno eitemau y mae’n eu
gwerthfawrogi ac sy’n rhoi pleser iddi. Dros y
blynyddoedd mae Anne wedi codi £100,000 tuag
at Sefydliad y Galon. Llongyfarchiadau mawr iddi
a diolch am gyfraniad didwyll dros ben.
Bedydd
Mewn gwasanaeth hyfryd o dan arweiniad y
Parch Glyn Tudwal Jones, bedyddiwyd Owain
Llŷr, mab bach Kevin ag Angharad Evans; ŵyr i
Brian a Margaret Kemp.
Y Grŵp Merched
Cafwyd prynhawn hynod o ddiddorol yng
nghwmni Eirlys Rhiannon yn sgwrsio ar ‘Bwyta
Eich Gardd’. Roedd yn agoriad llygad i wybod am
y nifer o’r gwahanol ffrwythau a phlanhigion sy’n
tyfu yn ein gerddi y gallwn eu bwyta.
Y Gorlan
Mwynhawyd cyfarfod hynod o ddifyr yng nghwmni
yr Athro Glyn Evans Jones a draddododd sgwrs
ar ‘Cofio Ardal Epynt’.
Y Gymdeithas
Daeth yr arlunydd Anthony Evans i sgwrsio ar
‘Llwybrau Cudd’.
Cafodd nifer o’i luniau eu
harddangos a gwerthfawrogwyd ei grefft yn fawr.
Y Maes Parcio
Cwblhawyd y gwaith ar y Maes Parcio ac mae’n
edrych yn arbennig o dda. Diolch yn fawr i bawb
a fu ynghlwm wrth y gwaith.

Cydymdeimlo
Cofiwn yn annwyl ac yn ddiolchgar am ddwy
aelod fu farw yn ystod y mis diwethaf. Bu farw
Pamela Jeffreys (Rhiwbeina) ddiwedd Hydref ac
Eirlys Pugh (gynt o’r Eglwys Newydd ond mewn
cartref yn Nhrelai ers rhyw flwyddyn) ganol
Tachwedd. Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn â'r
ddau deulu.
Dathlu Pen-blwydd yr Aelod yn 50!
Nid unrhyw aelod unigol ond YR AELOD, ein
cyfnodolyn fel eglwys. Ynddo ceir pedair erthygl
ddiddorol ar ganmlyddiant dechre'r Rhyfel Byd
Cyntaf. Hefyd gellir darllen cerdd hyfryd a luniwyd
gan Llŷr Gwyn Lewis fel rhan o Her 100 Cerdd
Elusennau
Bu'n fis prysur o gefnogi gwaith elusennol.
Buom yn cefnogi Cymorth Cristnogol drwy
gyfrwng bore coffi yn Salem Treganna lle
roeddem yn gyfrifol am stondin gacennau
lwyddiannus a blasus.
Ein helusen ni eleni yw JDRF sy'n hyrwyddo
ymchwil i diabetes mewn plant. Bu PIMs yn
cefnogi drwy dalu am y fraint o ddod mewn
unwisg (onesie) i'w cyfarfod diweddara. Ewch i'r
wefan i weld y Gweinidog mewn gwisg deinasor.
Er budd yr un elusen cynhaliwyd bore coffi yng
nghartef Meinir Thomas. Diolch iddi am y croeso.
Dyma'r digwyddiadau cyntaf mewn nifer a gynhelir
dros y misoedd nesa.
Ymweliad â Mosg.
Dyna oedd braint mynychwyr y cyfarfodydd “O
Alffa i Omega.”. Mae'r adroddiad llawn am yr
ymweliad dadlennol hwn ar gael ar ein gwefanwww.minnystreet.org ynghyd â llawer o erthyglau
diddorol eraill.

BETHEL RHIWBEINA
Dathlu 25
Bore Sul Tachwedd 9 ein bugail y Parch Evan
Morgan oedd yn gwasanaethu ac yn ystod yr
oedfa cyflwynwyd siec ac anrheg o gadwyn o
englynion gan y bardd Aled Gwyn wedi eu fframio
iddo er mwyn cydnabod ei wasanaeth dros bum
mlynedd ar hugain yn y weinidogaeth. Canodd
plant yr Ysgol Sul iddo ac ar ddiwedd yr oedfa
aeth tua deugain o’r aelodau hefo Evan i gael
pryd o fwyd hefo’n gilydd mewn gwesty lleol.
Yn ystod y gwasanaeth hefyd dymunwyd yn dda i
Bob Davies un o aelodau hynaf a ffyddlonaf y
capel ar ei ben-blwydd yn ddeg a phedwar ugain.
Hefyd anfonwn ein cofion at Eifion Hopwood,
Sally Jones a Mair Jones.
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Dr Rosina Davies yn cyflwyno rhodd i’r
Parch Evan Morgan

YR EGLWYS EFENGYLAIDD

EGLWYS DEWI SANT

Paned a Sgwrs
Ar fore Mercher ganol mis Tachwedd daeth
Gareth Morgan o Gaerfyrddin, artist gwydr lliw sy
bellach wedi ymddeol, i’n cyfarfod. Bu’n sôn am
ei brofiad Cristnogol a sut y dylanwadodd hynny
ar ei waith gyda gwydr lliw. Mae dwy o ffenestri
Gareth, un ar Williams Pantycelyn a’r llall ar Ann
Griffiths i’w gweld yn Eglwys y Crwys, ynghyd â
sawl ffenest arall yn Ne Cymru.
Pwdin a Bangladesh
Cynhaliwyd noson i’r merched yng nghartref
Emyr a Catrin James pan ddaeth Hanna Jones i
sôn am ei thaith ddiweddar i Bangladesh, lle mae
ei chwaer, Rebecca, yn gweithio, yn Ysbyty Lamb.
Bwriad y noson oedd codi arian tuag at ei gwaith.
Edrychwn ymlaen yn fawr at weld Rebecca dros y
Nadolig pan fydd yn dod yn ôl i Gymru, a
gweddiwn y bydd yn gwybod ewyllys Duw ar gyfer
y dyfodol.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn dyner â Lois Bowen a’r teulu ar
golli ei thad, John West yn Llanfechell, Sir Fôn.
Deuai John yn wreiddiol o Grimsby ac aeth at i
ddysgu’r Gymraeg yn rhugl. Roedd ei ffydd
Gristnogol yn gadarn a phregethai yn rheolaidd
yng nghapeli Sir Fôn.
Y Nadolig
Hoffai’r eglwys eich croesawu i ddathlu’r Nadolig
gyda ni yn un o’n hoedfaon carolau. Mae’r adeg
yma o’r flwyddyn yn gyfle gwych i gofio cymaint
mae Duw wedi ein caru.
Nos Sul, Rhagfyr 7 am 6 pm. Oedfa garolau yn y
capel, Stryd Rhymni, Cathays CF24 4BX.
Nos Sul, Rhagfyr 14 am 5.30 o’r gloch - Noson
Garolau’r Eglwys Newydd yn Capel Tabernacl,
Heol Merthyr CF14 1DD.
Bore Sul, Rhagfyr 21 am 10 o’r gloch. Oedfa
deuluol yn y capel.

Llongyfarchiadau
Cawsom y fraint o ddathlu penblwydd y
Parchedig Ddr. Vernon Davies yn gant oed
ddiwedd
mis Hydref. Mae`r Dr. Vernon yn
ffyddlon yn oedfaon y Sul a`r Cymun fore
Mercher a bu`n gwasanaethu yn yr eglwys
am flynyddoedd lawer. Mae e`n llawn hiwmor
a straeon am ei fywyd hir a diddorol. Brodor
o Abertawe yw e a ganwyd ef rai dyddiau ar
ôl Dylan Thomas a oedd yn gyd-ddisgybl a
chyd-aelod o bwyllgor cylchgrawn yr ysgol.
Cynhaliwyd parti
yn
y neuadd
ar
ôl
gwasanaeth y bore yng nghwmni Dr. Vernon
a`i ferch Lisa. Daeth Arglwydd Faer Caerdydd,
y Cynghorydd Margaret Jones i ymuno â ni
ac i gyflwyno blodau iddo. Gwnaethpwyd
teisen
penblwydd
arbennig
gan Gwenda
Williams. Roedd yn achlysur cofiadwy i bawb.

Y Parchedig Ddr. Vernon Davies yn 100 oed

Sul y Cofio
Cynhaliwyd gwasanaeth Coffa arbennig eleni,
yn cynnwys darlleniadau ac eitemau cerddorol.
Cafwyd dwy funud o dawelwch a gosodwyd
torch o babi coch ar y gofeb.
Llenwi Blychau
Bu plant yr Ysgol Sul yn brysur yn llenwi ac
addurno bocsys esgidiau ar gyfer Operation
Christmas Child.

BETHEL, PENARTH
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda Jane, Tomos a
Huw Lewis yn eu profedigaeth o golli John yn
dilyn cystudd hir a dyrys. Hefyd yn ein meddyliau
y mae Ieuan a Jean Evans, Vernon Llewellyn a
Dewi Evans yn eu gwahanol ddyddiau blin.
Ar Sul 23 o Dachwedd yn dilyn yr oedfa trefnwyd
cinio go iawn gan Rhiannon a Betsan ar gyfer
oddeutu deugain o aelodau. Achlysur nodedig o
lawen o sawl cyfeiriad. Bwriad y trefniant oedd
casglu arian at gronfa’r ddwy i’w cynorthwyo i
gasglu 3000 punt yr un i dalu costau taith i Kerala,
India haf nesaf. Mae’r ddwy yn ddisgyblion yn
Ysgol Uwchradd Y Fro. Yn Kerala byddant yn
cynnig gwasanaeth gwirfoddol i blant difreintiedig.
Casglwyd dros 500 o bunnoedd. Dalier ati,
ferched, gyda’n dymuniadau gorau

Rhiannon Berry a Betsan Jones
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EGLWYS Y TABERNACL

Calendrau Adfent
Mae’r plant wedi derbyn calendrau Adfent
masnach deg. Prin fod rhaid dweud eu bod yn
llawn brwdfrydedd gan fod siocled tu ôl i bob
diwrnod o’r 1 Rhagfyr hyd at y 25ain. Roedd
llyfryn bach gyda’r calendr hefyd, yn cynnwys stori
Nadoligaidd.
Y Gymdeithas
Ar nos Fawrth 18 Tachwedd pleser oedd
croesawu atom y Parch Ddr Geraint Tudur i
draddodi darlith i ddathlu tri chan mlwyddiant geni
Howell Harris. Daeth cynulleidfa dda at ei gilydd i
glywed am y dyn rhyfeddol hwn chwaraeodd ran
allweddol, yn ôl rhai, yn hanes crefydd yng
Nghymru. Diolch am gyflwyniad diddorol a llawn
gwybodaeth.
Argraffiad diweddaraf
Yn ystod mis Medi lansiwyd yr argraffiad
diweddaraf o’r Beibl gan Gymdeithas Y Beibl. Y
tro hwn mae nodwedd arbennig ynddo i hwyluso
ei ddefnydd, sef, ‘Mynegai’. Bydd modd canfod
geiriau allweddol a phobl benodol yn y Beibl. Yr
ydym yn eithriadol o falch mai un o’n haelodu ni,
sef Arfon Jones, fu’n gwneud y gwaith manwl o
lunio’r mynegai. Diolch iddo am y gwaith mawr y
mae’n ei wneud
dros
Deyrnas Dduw.
Llywydd
Gwnaed Alun Tudur yn llywydd Cyfundeb Dwyrain
Morgannwg yn y Cwrdd Chwarter ym Methlehem,
Gwaelod y Garth, yn olynydd i’r Parch R Alun
Evans. Bydd yn dal y swydd am ddwy flynedd.
Hefyd,
etholwyd
Malcolm
Thomas
ein
hysgrifennydd yn gynrychiolydd y Cyfundeb ar
Gyngor yr Undeb.
Ennill cystadleuaeth
Llongyfarchiadau i Gwyn Hopkins ar ei ddyluniad
o logo newydd ar gyfer Cymdeithas Ynys Echni.
Bydd y logo yn cael ei ddefnyddio ar fygiau,
crysau-T a llenyddiaeth y gymdeithas. Roedd y
beirniaid yn hoffi’r defnydd o liw ac yn credu bod y
logo yn llwyddo i adlewyrchu harddwch yr ynys. Y
wobr fydd taith dywys o gwmpas yr ynys.
Trydar
Cof iwc h gy syll tu â ch yf rif E ben es er,
@ebencaerdydd sy’n rhannu gwybodaeth.

Cymdeithas y Chwiorydd.
Ddechrau Tachwedd mwynhawyd oedfa ar y cyd
gyda chwiorydd Ebeneser. Yna cafwyd sesiynau
yng ngofal Margaret Rees ar y thema ‘Anghofiaf
byth y Profiad’, Hugh Matthews yn sôn am
ofergoelion ac Ann Williams ar y thema ‘Dyfal
Donc’.
Cymdeithas Nos Fawrth
Roedd Tachwedd yn fis llawn yng nghwmni Llŷr
Gwyn Lewis gyda ‘Rhyw Flodau Rhyfel’, Gethin
Matthews ar ‘Y Rhyfel Byd a’r Capeli’ a noson
amrywiol
gan
Mererid
Jenkins.
Daeth
gweithgareddau’r mis i ben gydag organyddion y
Tabernacl yn cyflwyno eu hoff ddarnau cerddorol.
Lansio ‘Citizen Caerdydd’.
Cynhaliwyd cyfarfod pwysig yn y Tabernacl ganol
mis Hydref i lansio’r corff pwysig hwn sy’n ceisio
pontio amryw o grefyddau a mudiadau sy’n ceisio
cyfiawnder mewn cymdeithas ar draws y byd.
Roedd cynrychiolaeth o blith Cristnogion,
Mwslemiaid, Hindŵaid, Siciaid ac Iddewon yn
bresennol, ynghyd â mudiadau llafur, undebau
myfyrwyr, llochesi gwragedd, disgyblion ysgol, a
chynrychiolaeth o Brifysgol Cymru. Roedd dros
500 yn bresennol ac fe gymerodd dros 60 ran yn y
noson. Roedd yn enghraifft o eciwmeniaeth ar ei
orau.

SALEM, TREGANNA
Taith Y Bobl Ifanc
Treuliodd 35 o bobl ifanc benwythnos yng
nghanolfan Goblin Combe, ger Bryste, yn
mwynhau amrywiaeth o weithgareddau awyr
agored. Roedd yn gyfle gwych i gymdeithasu.
Gweithgareddau
Trefnwyd amryw weithgareddau wythnosol gan
gynnwys Adran yr Urdd, clwb brecwast, clwb
llyfrau, ymarferion grŵp canu a chylch trafod yr
ifanc. Cynhaliwyd bore coffi Cymorth Cristnogol a
Fforwm yr Ifanc Yn ogystal ar Dachwedd 13
cynhaliwyd Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd o
dan ofal Mr John Hayes a Mr Alun Davies.
Oedfaon y Nadolig
Rhagfyr 14 10.30 a.m.– gwasanaeth o dan ofal yr
Ysgol Sul. 6.00 p.m.- gwasanaeth y Goleuni, sef,
oedfa o ddarlleniadau a charolau i olau cannwyll.
Rhagfyr 21 10.30 a.m gwasanaeth naw llith a charol
Noswyl Nadolig 11.30 p.m. cymun a charolau dan ofal ein
Bugail Bore Nadolig 9.30 a.m. oedfa anffurfiol i ddathlu’r
Nadolig.

Y bobl ifanc yn mwynhau yn y
ganolfan ger Bryste
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O’R YSGOLION
Ysgol Bro Edern
Bienvenue à Cardiff
Yn ddiweddar aeth criw o ddisgyblion o Gaerdydd
i'r Languages Show Live yn Olympia, Llundain ble
enillon nhw'r wobr gyntaf ledled Prydain yn y
gystadleuaeth ffilm "1000 Words" ar gyfer
disgyblion sy'n dysgu ieithoedd modern. Roedd y
criw o Ysgol Pen-y-Pîl wedi ffilmio cyn yr haf fel
rhan o wersi pontio Ffrangeg Ysgol Gyfun Bro
Edern. Yn y ffilm maen nhw'n cyflwyno gwahanol
adeiladau yng Nghaerdydd i ferch o Ffrainc sydd
wedi glanio yma mewn tardis. Mae'r ffilm bywiog a
doniol yn dangos sgiliau ieithyddol penigamp y
disgyblion, sydd bellach ym mlwyddyn 6 Pen-y-Pîl
a blwyddyn 7 Bro Edern. Canmolwyd perfformiad
y disgyblion yn fawr, yn enwedig eu hacenion
Ffrangeg. Mae'r ffilm i'w gweld ar YouTube:
chwiliwch am Bienvenue à Cardiff
Llomgyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr iawn i Lauren Connelly a
enillodd gystadleuaeth barddoniaeth Her Canol
De Cymru. Cafodd Lauren fynd i berfformio ei
cherdd ar y thema 'Beth sy'n gwneud athro
gwych?' yng nghynhadledd prif athrawon De
Cymru yn Stadiwm Dinas Caerdydd ac roedd y
gweinidog addysg yno i gyflwyno'r dystysgrif iddi.
Llongyfarchiadau mawr hefyd i Dyfed Jenkins
oedd wedi cael ei wahodd i rownd derfynol Rali
Cymru i gystadlu yn y gystadleuaeth dylunio
nwyddau. Dyluniodd Dyfed clawr iphone, crys-t a
mwg i'w gwerthu fel rhan o'r gystadleuaeth rali.

Ysgol Glantaf
Chwaraeon
Daeth tîm blwyddyn 7 a thîm blwyddyn 8 a 9 yn
fuddugol yn y gynghrair trawsgwlad y tymor hwn,
gyda thîm blwyddyn 10 i 13 yn ail yn eu hoedran llwyddiant o fri!
Roedd timoedd pêl rwyd blwyddyn 8 a blwyddyn
10 yn cynrychioli’r ysgol yn nhwrnament
cenedlaethol yr Urdd yn ddiweddar. Bu’r ddau dîm
yn llwyddiannus wrth gyrraedd y rownd derfynol,
ond yn anffodus colli oedd hanes y ddau yn y gêm
olaf, i orffen yn ail yn eu cystadleuaeth.
Llongyfarchiadau i Jesse Lipetz-Robic blwyddyn
13 oedd wedi ei ddewis i chwarae i’r Gleision yn
erbyn y Gweilch yn ddiweddar. Llongyfarchiadau
hefyd i Rhodri Thomas bl 7 a fu yng Ngwlad Belg
mewn twrnament pêl droed gyda thîm Abertawe.
Cafodd tri bachgen o flwyddyn 7 (Iwan, Jac a
Gwilym) y fraint o wylio tîm rygbi Cymru yn
ymarfer yn stadiwm y Mileniwm cyn ei gêm
ddiweddar yn erbyn Fiji fel rhan o ymgyrch
" Captain’s Run ". Roedd yn fraint a hanner, a’r tri
wrth eu bodd yn cwrdd â’u harwyr !
Yr Adran Addysg Grefyddol
Mae’r Adran Addysg Grefyddol wedi bod yn
brysur yn cydlynu ymgyrch Operation Christmas
Child eleni - casglwyd 120 bocs. Diolch i bawb am
eu gwaith caled a’u haelioni!

Sgwad Sgwennu
Diolch yn fawr iawn i'r a wdures a
newyddiadurwraig Lowri Cooke am ddod i gynnal
gweithdy gyda disgyblion Bro Edern a'u helpu i
ysgrifennu canllaw yn hysbysebu eu maestrefi
nhw. Cafwyd sesiwn Sgwad Sgwennu
lwyddiannus iawn yng nghwmni disgyblion Plas
Mawr a Glantaf gyda'r awdures Gwenan Evans yn
cynnig themâu Nadoligaidd i'w sbarduno.

Y Chweched Dosbarth
Llongyfarchiadau i dîm siarad cyhoeddus yr ysgol
(sef Sioned Graves, Beca Dafydd ac Aron Cynan)
a ddaeth yn ail yn nghystadleuaeth Rotari de
Cymru. Llongyfarchiadau yn enwedig i Sioned, a
enillodd y wobr am Gynigydd y Gystadleuaeth.
Bu criw o ddisgyblion y chweched yn ffilmio yn y
Senedd yn ddiweddar ar gyfer rhifyn arbennig o’r
rhaglen Hacio. Roeddent yn rhan o gynulleidfa o
bobl ifanc o ysgolion ledled Cymru oedd yn cael
dweud eu dweud ar bynciau llosg, megis gostwng
yr oedran pledleisio a hun-luniau.

Yr enillwyr gyda Larry Lamb

Ffilmio yn y Senedd
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Ysgol Bro Morgannwg
Pencampwriaeth Dadlau Cymru
Llongyfarchiadau enfawr i Dafydd Foster-Davies a
Jordan Stavrakis o flwyddyn 12, ar eu llwyddiant
diweddar ym Mhencampwriaeth Dadlau Ysgolion
Cymru. Curodd y pâr Ysgol St John Baptist yn
rownd Bro Morgannwg, Penybont a Rhondda
Cynon gyda dadl anweledig. Enillodd y ddau
unwaith eto yn y rownd gogynderfynol a
chyrraedd y rownd gynderfynol yn erbyn
Monmouth Boys School. Roedd y testun eto yn
anweledig ac roedd ganddyn nhw'r rôl
gwrthwynebu. Yn anffodus wnaethon nhw ddim
ennill y rownd yma felly ni fyddant yn mynd trwy i'r
rownd derfynol. Roedd y gystadleuaeth wir yn
wych ac yn agos iawn.
Diwrnod Talentau Ysgol Gymraeg Dewi Sant
Ar ddydd Mawrth 18fed Tachwedd aeth criw o
ddisgyblion chweched y Fro i Ysgol Gymraeg
Dewi Sant yn Llanilltud Fawr i helpu gyda
‘Diwrnod Talentau’.
Roedd gweithgareddau
gymnasteg, sgiliau pêl a chelf ac roedd pob
dosbarth yn rhan o'r diwrnod, o’r meithrin fyny i
flwyddyn 3! Y wers gyntaf i'r chweched oedd sut i
addasu'r
gweithgareddau
ar
gyfer
plant
annibynnol 3 mlwydd oed!
Cystadleuaeth Dylanwad 100
Llongyfarchiadau gwresog i Brennig Davies o
Flwyddyn 10 am ddod yn ail yng nghystadleuaeth
ysgrifennu ryngwladol ‘Dylanwad 100’ yn cofio
100 mlynedd ers geni Dylan Thomas. Mynychodd
Brennig seremoni wobrwyo yn Abertawe yng
nghwmni llenorion adnabyddus Cymru. Mae ei
waith nawr wedi ei gyhoeddi ar wefan y
gystadleuaeth.

bawb am eu cyfraniad.
Mae disgyblion yr ysgol wedi bod wrthi yn ddiwyd
yn paratoi bocsys yn llawn nwyddau a fydd yn
cael eu dosbarthu i blant yn Romania cyn y
Nadolig. Casglwyd bron i dri chant o focsys ar
gyfer yr achos da yma.
Codwyd £595 ar gyfer Apêl y Pabi. Ymdrech
arbennig o dda.
Cystadleuaeth Calendr
Llongyfarchiadau i Hannah Tyler ar ennill
cystadleuaeth Calendr ‘Race Equality First’. Fe
fydd noson wobrwyo ym mis Rhagfyr. Da iawn ti
Hannah.
Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus
Bu tîm o'r ysgol yn cystadlu drwy gyfrwng y
Saesneg
yn
erbyn
ysgolion
Caerdydd.
Canmolwyd yr ysgol ar ddoniau'r tîm wrth annerch
y gynulleidfa. Coronwyd Elen Brown, Tomos
Moynihan ac Osian Davies yn fuddugwyr y
gystadleuaeth. Ymdrech arbennig o dda!
Cystadleuaeth Gwyddbwyll
Dathlwn lwyddiant yr ysgol yng Nghystadleuaeth
Gwyddbwyll De Cymru. Yn dilyn cystadlu brwd fe
ddaeth y tîm yn drydydd. Da iawn chi gyd.

Llongyfarchiadau i’r tîm gwyddbwyll

Ysgol Pen y Groes

Helpu gyda diwrnod talentau

Ysgol y Wern
Achosion Da
Roedd neuadd yr ysgol dan ei sang ar Ddiwrnod
Plant Mewn Angen gyda phlant yn prynu a
gwerthu cacennau. Codwyd £970.00 yn ystod y
diwrnod a braf oedd gweld enw’r ysgol yn
ymddangos ar sgrin y BBC. Hoffai’r ysgol ddiolch i
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Gweithgareddau amrywiol
Cynhaliwyd diwrnod T Llew Jones lliwgar a difyr
a’r disgyblion wrth eu boddau yn darllen ei
farddoniaeth a’i storïau. Casglwyd swm dda o
arian i Blant Mewn Angen wrth i’r disgyblion wisgo
dillad sbotiau a streipiau a gwneud digon o
gacennau i’w bwyta!! Aeth plant Blwyddyn 1 a 2
am dro i'r ardal leol er mwyn ei gymharu ag ardal
Ysgol Gymraeg yr Andes ym Mhatagonia.
Gwasanaeth Diolchgarwch
Mr Dafydd Roberts o Ystrad Mynach oedd yn
llywio’r gwasanaeth. Canodd disgyblion y cyfnod
Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 nifer o emynau i’r
rhieni yn y prynhawn. Roedd pawb wedi mwynhau
naws y gwasanaeth, a chasglwyd tuniau bwyd
amrywiol i’w rhoi i Fanc Bwyd Caerdydd.
Gwersi gymnasteg
Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 wersi bendigedig

gan Miss Amy Rees. Mae disgyblion Cyfnod
Allweddol 2 hefyd wedi bod yn ffodus i gael gwersi
wythnosol gyda Cardiff Multisport. Diolch i Gareth
yr hyfforddwr.
Gwasanaeth Nadolig
Edrychwn ymlaen yn awr at ein gwasanaeth ar
Ragfyr 10 a hefyd ein ffair Nadolig a gynhelir am
3.30pm brynhawn y gwasanaeth.
Mae croeso mawr i chi ymuno â ni!

gwahanol a chafodd pawb amser anhygoel !
Gymnasteg
Cawsom ymweliad gan Frankie Jones, y gymnast
enwog o Gymru, a enillodd 6 medal yng Ngȇmau’r
Gymanwlad yn ddiweddar. Daeth hi ac aelodau Tîm
Datblygu Gymnasteg Cymru i rannu eu profiadau gyda
phlant yr adran Iau.
Hyfforddiant beicio
Derbyniodd Blwyddyn 6 hyfforddiant arbennig ac er
bod y tywydd yn anffafriol roedd gwên ar wyneb pob
un!
Wythnos Iach
Cafwyd llawer o hwyl wrth i’r ysgol gyfan ddathlu’r
wythnos. Daeth cwmni A - Life i gyflwyno nifer o
weithgareddau diddorol i’r disgyblion a’u haddysgu am
gadw’n iach. Cawsom ymweliadau gan nyrs yr ysgol a
PC Emma yn siarad am gadw’n ddiogel. Daeth Siân
Healey i sgwrsio am Gymdeithas Cŵn Tywys y
Deillion.

Y dosbarth derbyn yn m wynhau

Ysgol Gwaelod y Garth
Llangrannog
Cafodd Blwyddyn 6 wythnos anturus a phrysur yn
Llangrannog. Roedd llu o weithgareddau gwych yn
cynnwys rhaffau uchel, sgïo a chwrs antur mwdlyd.
Roedd hi’n gyfle i gwrdd â ffrindiau newydd o ysgolion

Merched y Wawr
Caerdydd
Herman (1911-2000), yr arlunydd o
J osef
wlad Pwyl, a’i gyswllt ag Ystradgynlais,
oedd testun Caryl Roese, yng nghyfarfod mis
Tachwedd. Bu Caryl yn bennaeth cerdd Coleg
Cyncoed ac yn canu ar lwyfannau ledled y byd.
Mae’n Gymrawd o’r Academi Gerdd Frenhinol.
Croten fach oedd hi pan gyrhaeddodd yr arlunydd
a’i briod, Catriona, y pentre glofaol, yn chwilio am
bobol go iawn! Pan welodd Josef Herman nifer o
lowyr yn croesi’r bont a’r haul yn machlud y tu ôl
iddyn nhw gan eu troi’n eicon, gwyddai’r arlunydd
ei fod wedi cael ei ddymuniad ac fe gofnododd fod
y gwacter o’i fewn yn cael ei lenwi. Daeth yno i
fwrw’r Sul ac aros am ddeng mlynedd. Byddai’n
darlunio’r glowyr dan ddaear ac mewn band pres,
a pheintio gwragedd yn magu babanod. Ar sgrîn,
cawsom gipolwg ar Ystradgynlais, y tai a’r
strydoedd, y capeli a’r siop chips, a dehongliad
Herman ohonynt. Câi ei gymharu â Marc Chagall.
Yn nhafodiaith ei bro enedigol, swynodd Caryl y
cyfarfod â’i hatgofion personol am yr arlunydd a’i
gyswllt tymhestlog â’i briod ac am eu perthynas

Blwyddyn 6 yn Llangrannog

nhw â rhieni
Caryl. Cawsom
weld
portread
Herman o frawd
Caryl yn bedair
oed
ac
o
hithau’n
ddeuddeg oed
gan ei wraig
Catriona.
Deuai’r arlunydd
Caryl Roese yn dal portread
Martin Bloch a’i
Herman o’i brawd yn 4 oed
briod i aros yn y
pentre,
hefyd.
Yng Ngŵyl Prydain 1951, dangoswyd darlun
Bloch o chwarelwyr Bethesda ynghyd â phaentiad
gan Herman o lowyr Ystradgynlais. Parhaodd
gyswllt Caryl â Josef Herman wedi iddo symud i
Lundain gyda’i ail wraig, Mimi, a byddai’n ymweld
â nhw yn Hammersmith. Roedd wedi dod â sawl
darlun gwreiddiol o’i waith gyda hi. Clywsom fod ei
ddylanwad i’w weld ar nifer fawr o artistiaid
diweddar Cymru.
Cangen Caerdydd fydd yn croesawu
canghennau’r
Rhanbart
i Gapel
Beulah,
Rhiwbeina, ar nos Lun 8 Rhagfyr, i’r gwasanaeth
carolau blynyddol.
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Rhagfyr
Mercher, 10 Rhagfyr
Gwasanaeth Naw Llith a Charol
gyda Chôr Caerdydd yn Eglwys Fair,
Church Rd/Penlline Rd, Yr Eglwys
Newydd, am 7.30pm. Yr elw tuag at
Tenovus.
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.
Iau, 11 Rhagfyr
Cyngerdd Nadolig Côrdydd gyda
darnau gan Lauridsen, Mealor a
Rutter
ynghyd
â
chlasuron
Nadoligaidd, yng Nghapel Salem,
Treganna, am 7.30pm. Tocynnau
wrth y drws: £8 gyda gwydraid o win
gaeaf; £5 i fyfyrwyr a phlant.
Iau, 11 Rhagfyr
Gwasanaeth carolau yng Nghapel y
Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd, am
7.00 pm wedi’i drefnu gan yr elusen
‘Missing People’ i gofio pobl o
Gymru sydd ar goll y Nadolig hwn.
Tocynnau a manylion pellach:
0800-647-7466.
Sadwrn, 13 Rhagfyr
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. Am
11.00am bydd Dr Phil Ellis yn trafod
carol blygain. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes.
Llun, 15 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Dathliad Nadolig yng Nghlwb Golff
yr Eglwys Newydd, am 7.00pm.
Mawrth, 16 Rhagfyr
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny
Street.
Dathlu’r
Nadolig
yng
nghwmni Moyra Greaney a Sybil
Bevan, yn festri Capel Minny St am
7.30pm. Pwnsh a mins peis i ddilyn.
Mercher, 17 Rhagyfr
Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant
Andreas, Caerdydd, CF10 3DD.
Gwasanaeth Carolau Dwyieithog y
Cilgant am 1pm ar gyfer pawb sy’n
gweithio yng nghyffiniau’r eglwys.
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Mercher, 24 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Gwasanaeth carolau a chanhwyllau
dan ofal Gwenda ac Eleri, - capel
Bethel, Rhiwbeina am 11pm.

Ionawr
Llun, 5 Ionawr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn
Jolyons, Ffordd y Gadeirlan, am
7.30pm. Prif westai: Heini Gruffudd.
Am fanylion pellach e-bostiwch
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch
029-2075-3625.
Mercher, 7 Ionawr
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan yr Athro E. Wyn James
ar y testun, ‘Eluned Morgan, Y
Wladfa – a Chaerdydd’, yn festri
Capel Minny Street am 2.00pm.
Mercher, 7 Ionawr
Merched y Wawr, Bro Radur.
Coginio gyda Beca Lyne-Pirkis yn
neuadd Capel y Methodistiaid,
Ffordd Windsor, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 9 Ionawr
Cymdeithas Eglwys y Crwys.
Gwasanaeth Blwyddyn Newydd y
Gymdeithas, yng Nghapel y Crwys,
Heol Richmond, am 7.30pm.
Sul, 11 Ionawr
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny
Street. Dathlu’r Plygain gyda’r
Parch. Ddr R. Alun Evans, yn
Eglwys Sant Teilo, Amgueddfa
Werin Cymru, Sain Ffagan, am
2.00pm.
Mawrth, 13 Ionawr
Merched y W awr, Caerdydd.
Amrywiol atgofion gan Alun Wyn
Bevan, y n Neuadd Egl wy s
F e th o d i s tai d d, Cy nc o e d ,
Westminster Crescent am 7.30pm.
Manylion pellach: 029-2075-4379.
Gwener, 16 Ionawr
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sioned
Wiliam yn trafod ei nofel ddiweddar,
Dal i Fynd, yn Ystafell 0.31, Adeilad
John Percival (sef Adeilad y
Dyniaethau), Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am
7.00pm. Cy dnabyddir nawdd
Llenyddiaeth Cymru. Croeso cynnes
i bawb.
Sadwrn, 17 Ionawr
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg.
Sgwrs am 11.00am gan Lois Dafydd
ar y testun ‘Byw a Gweithio yn y
Wladfa’. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes
i bawb.

Llun, 19 Ionawr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Sgwrs gan Daniel Jenkins-Jones o’r
RSPB. Yng nghapel Bethany, Heol
Llanisien Fach, am 7.30pm.
Llun, 19 Ionawr
Cymdei thas W yddonol Cy lch
Caerdydd. ‘Celloedd Tanwydd
Hydrogen.’ Sgwrs gan Ashley Brew
(Prifysgol Caerdydd), yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 20 Ionawr
Cymrodorion y Barri: ‘Eluned
Morgan (Y Wladfa): Llenor Deufyd.’
Sgwrs gan yr Athro E. Wyn James,
yn festri’r Tabernacl, Sgwâr y
Brenin, Y Barri am 7.15 p.m.
Mawrth, 20 Ionawr
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny
Street. ‘Chwilio a Chreu’ yng
nghwmni Llŷr a Heledd Gwyn Lewis,
yn festri Capel Minny Street am
7.30pm.
Mercher, 21 Ionawr
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan Rob Nicholls ar y testun,
‘Fy Myd Cerdd’, yn festri Capel
Minny Street am 2.00pm.
Mawrth, 27 Ionawr
Cylch Cadwgan. Lynn Davies yn
siarad ar y testun, ‘Iaith ac Arferion y
Glowyr’, yng Nghlwb Rygbi Pentyrch am 8.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru.

Chwefror
Llun, 2 Chwefror
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn
Jolyons, Ffordd y Gadeirlan, am
7.30pm. Prif westai: Y Prif Weinidog,
Carwyn Jones. Am fanylion pellach
e-bostiwch cylch.cinio@gmail.com
neu ffoniwch 029-2075-3625.
Mawrth, 3 Chwefror
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny
Street. ‘Wrth Fy Ngwaith’ yng
nghwmni Alun Treharne (Banc Bwyd
Caerdydd) a Dr Buddug Rees
(Rheolwr Treialon Clinigol), yn festri
Capel Minny Street am 7.30pm..
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

Rhif: 148
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1. Adwaith Bet wrth gefnu ar y lle hwn (6)
4. Llestr sgarlad (6)
9. Rhoi dillad am un i ymddihatru’r cnau. (7)
10. Ynglyn â ‘celebs’ yr oes (5)
11. ‘I ----- Mair
Y tragwyddol air’ (WI) (9)
12. Atsain o glec ofnadwy (3)
13. Saib i 24 ar y we (5)
15. Ffurf hen ffasiwn (5)
20. Anrheg y doeth (3)
21. ‘Dros bant a bryn at ------ ----Oddi ar y meysydd draw’ (BD) (6, 3)
23. Rhoi coflaid i William a’i sane bratiog (5)
24. Parti yn peri dadlaith annifyr (7)
25. Deunydd y teimladau (6)
26. Adrodd yn Eisteddfodol (6)
I Lawr
1. Cywasgu’r ysgall drachefn i fod fel pluen (6)
2. ‘Dyw bod fel hyn ddim yn dda (5)
3. ‘A Mair ar ----- ----- gwair
Wyliai ei baban tlws’ (WNW) (2, 5)
5. Griddfan bod dim cadwyn yn Lloegr (5)
6. Bu’n Saes oedd yn ymyrryd (7)
7. Cadarn Arglwydd a’i nod ar gynffon Mawrth
(6)
8. Sirioli calon y dicllon niferus (5)
14. Rhai sy’n palu y gwyrdd a’r diffaith (7)
16. Nid y lle i fod ar wyliau (7)
17+21+22. ‘Y ----- ddaeth o ----Y Deddfwr gynt ar -----‘(EI) (6, 5, 5)

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

Y
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Dr Joan Williams, arbenigwr ar drin y
clefydau sy’n effeithio ar y corff dynol o
ganlyniad i golesterol uchel, ddaeth i annerch y
Gymdeithas ar 17 Tachwedd. Yn wreiddiol o
Lansadwrn, Sir Gaerfyrddin, ac yn ddisgynnydd i
W Llywelyn Williams, awdur y gyfrol enwog,
Gwilym a Benni Bach, mae Joan bellach yn byw
yn y Creigiau. Roedd y nifer fawr o bobl a ddaeth i
wrando arni yn dyst i ddiddordeb cymaint yn y
pwnc a fu’n destun ymchwil iddi hi a gwyddonwyr
ers blynyddoedd lawer.
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18. ‘Ganol gaeaf noethlwm
Digon ----- trist’ (SJ) (5)
19. Cnu y da yn creu cynnyrch niferus (6)
21. Gweler 17
22. Gweler 17

Enillydd Croesair Rhif 146
Eira Jones Y Mynydd Bychan
Atebion Croesair Rhif 146
Ar Draws: 2. Aed 5.Stecen 7. Esmwyth 9. Nid adwaenir 10.
Galaru 11. Dychryn 13. Ymgyrch 16. Hymian 18.
Geiriaduron 19. Mendio 20. Esgair 21. Gof

I Lawr: 1. Atynfa 2. Anadlu 3. Deuawd 4. Cyfrwy 6.
Cydnabyddiad 8. Mynych ym mrig 10.Gwy 12. Non 14.
Magnel 15. Chwilog 16. Hydref 17. Amnaid
Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Chwefror, 2015.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

Bu’n sôn am ymchwil gwyddonwyr yn y maes
y dyfarnwyd Gwobr Nobel iddynt, ac am yr angen
i gynyddu’r ymwybyddiaeth bod colesterol uchel
yn cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i
genhedlaeth. Mae’n debyg bod nifer fawr yng
Nghymru sydd ddim yn ymwybodol eu bod yn
dioddef ac felly mewn perygl o farw’n ifanc neu
ddioddef anhwylder enbyd. Ceir clinigau ledled
Cymru, a noddir gan y Gwasanaeth Iechyd,
Llywodraeth Cymru a Sefydliad Prydeinig y Galon,
i ymchwilio i’r anhwylder a’i drin yn ôl yr angen. Bu
trafodaeth ar y galw i roi statins i bawb ond doedd
Joan ddim o blaid hynny. Esboniodd bwnc
cymhleth i leygwyr a chafwyd cipolwg ar fanylder
gwaith ymchwil meddygol. (parhad ar dud.19)
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Gwasanaeth Naw Llith a Charol
yng Nghwmni Côr Caerdydd

D

ewch i ddathlu’r Nadolig gyda Chôr
Caerdydd mewn gwasanaeth Naw Llith a
Charol yn Eglwys y Santes Fair, Yr Eglwys
Newydd ar nos Fercher Rhagfyr 10.
Bydd nifer o sêr yn cyflwyno darlleniadau, gan
gynnwys Ifan Huw Dafydd sydd wedi bod yn
teithio’r wlad fel ‘Captain Cat’ yng nghynhyrchiad
Clwyd Theatr Cymru o “Under Milk Wood”; Lisa
Victoria, sy’n actio ‘Sheryl’ ym Mhobol y Cwm a’r
gyflwynwraig teledu a radio Kim Marks.
Bydd y noson yn dechrau am 7.30pm a’r elw
er budd yr elusen ganser Tenovus.
Bu mis Tachwedd yn un prysur i’r côr, gan
ddechrau gyda chyngerdd am ddim yn Eglwys y
Tabernacl, yr Aes.
Perfformiwyd Offeren

Hoffai Sian a holl staff
y Fenter ddymuno
Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda
i holl ddarllenwyr y Dinesydd!
Cyrsiau Crefft Nadolig
1. Addurniadau Nadolig Ffabrig - Dydd Sul,
Rhagfyr 14, 1.30-5pm, Chapter, Treganna
2. Addurniadau Nadolig Ffelt - Nos Sul,
Rhagfyr 14, 5.30-9pm, Chapter, Treganna
£20 y pen, pris yn cynnwys deunyddiau, paned a
mins pei!
sarajones@mentercaerdydd.org / 02920 689888
Hyfforddiant cyfrwng Cymraeg i Oedolion
Chwilio am gwrs Cymorth Cyntaf, Hylendid Bwyd,
Delio ag Unigolion Heriol, Warden Tân a Glowi
Iaith?
Ewch i’r wefan am fanylion llawn ac i gofrestru,
neu ebostiwch angharad@mentercaerdydd.org |
029 2068 9888
Tymor newydd o gyrsiau Oedolion
Bydd cyrsiau oedolion Menter Caerdydd yn
ailgychwyn Ionawr 14 e.e Eidaleg i Ddechreuwyr,
Addurno Cacennau, Coginio, Ukulele: Lefel 2,
Yoga, Zwmba, Pilates.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â
sarajones@mentercaerdydd.org, neu ffoniwch
02920 689888.
Noson i godi arian i Tafwyl 2015
Noson o fwyd a chwmni da ym mwyty’r Happy
Gathering, Treganna. Nos Fercher, Ionawr 21,
2015. 7.30pm. Pris y tocynnau yw £20
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Schubert yn G a gweithiau cysegredig eraill a
chafwyd datganiad ar yr organ gan Ieuan Jones.
Gwnaed casgliad ar y diwedd a chodwyd £160 at
Gronfa Organ Eglwys Y Tabernacl a £147 at Ofal
Canser Marie Curie.
Yn hwyrach yn y mis cafodd aelodau'r côr
gyfle i berfformio cyn gȇm Cymru a Fiji yn
Stadiwm y Mileniwm, gan gynhesu'r dorf gydag
emynau a chaneuon poblogaidd. Uchafbwynt
arall oedd ymuno â Cherddorfa Genedlaethol
Gymreig y BBC i berfformio Offeren Heddwch yr
“Armed Man” dan arweiniad y cyfansoddwr Karl
Jenkins unwaith eto yn Neuadd Dewi Sant. Roedd
y neuadd dan ei sang, y gwrandawiad yn wych a'r
gynulleidfa ar eu traed yn cymeradwyo. Bydd y
gyngerdd i'w chlywed yn y flwyddyn newydd ar
BBC Radio 3.
Tan hynny, dewch i Eglwys y Santes Fair i
glywed ac i gyd-ganu carolau gyda Chôr
Caerdydd, ac i ymuno yn naws y Nadolig.

Aelwyd Hamdden

Y

n ystod mis Tachwedd cyflwynwyd dau
destun
d i dd o r o l
i’r
a el o d a u .
Y siaradwraig gyntaf oedd Miss Eirwen Richards o
Langynwyd, Penybont ar Ogwr, yn sôn am
"Gaws". Gan iddi raddio a darlithio ym Mhrifysgol
Abe rys twy th
me wn
Amae thy dd iae th, a
Llaethyddiaeth yn benodol, priodol iddi oedd dilyn
gyrfa fel arbenigwraig gyda chwmnïau fel y Bwrdd
Marchnata Llaeth a Dairy Crest yn Llundain.
Roedd galw am ei harbenigedd yn y maes dros
Brydain ag Ewrop, yn arbennig i gwmnïau fel,
Marks and Spencer. Trafododd hanes cynhyrchu
caws o bob math gan ateb amryw o gwestiynau
diddorol.
Dro arall, tywysodd Elen Jones y gwrandawyr i
fyd Masnach Deg. Hi yw Cydlynydd Masnach Deg
Cenedlaethol Cymru. Eglurodd yn fanwl beth yw
gofynion masnachu teg er mwyn i gynhyrchwyr
bwyd a nwyddau yn y trydydd byd gael pris gwell
am eu cynnyrch, a hefyd amodau byw teg i'w
teuluoedd anghenus. Soniodd am y profiad
bythgofiadwy o ymweld â gwledydd tlawd fel
Uganda.
Llongyfarchwyd dau aelod ffyddlon, sef Sally
Davies, yr Eglwys Newydd a Bob Davies,
Penylan, ar gyrraedd 90 oed yn ystod y mis.

Ar y wefan y mae rhai o’r erthyglau na ellid
eu cynnwys yn y rhifyn hwn o’r Dinesydd
oherwydd diffyg gofod.

www.dinesydd.com

Bwytai Merch y Ddinas
‘Nid gor-ddweud ydw i wrth
gymharu pryd o'r fath i brofiad
cwbl trosgynnol. “

W

el sôn am fis prysur o loddesta - a
ddechreuodd gyda phriodas ddinesig
Catrin, fy chwaer. Yn dilyn seremoni hyfryd yn
siambr y cyngor yn Neuadd y Ddinas cafwyd
gwledd ym mwyty Laguna, gwesty Park Plaza.
Salad betys a chaws gafr, tortelli pwmpen cnau
menyn a saets, yna brest hwyaden â saws mwyar
duon; gwledd dymhorol hynod flasus a orffennwyd
mewn steil â mousse siocled Cocorico Patisserie.
Ychydig ddyddiau wedi hynny, hedfanais i San
Francisco ar gyfer cynhadledd sgrifennu bwyd.
Ces fy ysbrydoli'n llwyr gan benwythnos A Feast
For The Eyes: Gastronomy and Fine Print, a tra
yno, es i ati i ymchwilio ymhellach i California
Cuisine - i ddarganfod rhagor - y mae'r cyfan ar fy
mlog.
Ond eto i ddod oedd uchafbwynt y mis, a
dihangfa pur annisgwyl; diolch i ngolygydd hael yn
Red Handed Magazine, enillais loteri'r beirniaid
bwytai. Ces i wahoddiad funud olaf i adolygu The
Crown at Whitebrook ger Trefynwy, un o'r unig
fwytai yng Nghymru i hawlio seren Michelin.
Os ydych chi'n hesb o syniadau am anrheg
Nadolig arbennig iawn i'ch cymar neu enaid hoff
cytûn, ga i'ch annog, o ddifri, i ystyried y bwyty
bendigedig hwn am brofiad bythgofiadwy? Dyw'r
pris ddim yn afresymol, am fwyd o safon seren
Michelin : am £65 y pen, cewch fwynhau'r fwydlen
flasu ryfeddol saith cwrs, sy'n cynnig gwefr i'r
synhwyrau. Ac os am fynd amdani go iawn, i
fwynhau dihangfa werth chweil, archebwch noson
yn un o ystafelloedd braf y gwesty.
Ychydig dros flwyddyn sydd ers i Chris Harrod,
y Chef newydd, gymryd yr awennau, ac mae'r
ffaith iddo sicrhau seren mewn dim o beth yn
deyrnged i'w weledigaeth wych. Yn syml, ceir

Lowri Haf Cooke
pwyslais ar ddenu blasau Dyffryn Gwy yn syth i'ch
plât o'ch blaen. Sawrais flasau cwbl newydd - a
gyfosodwyd â llysiau, caws, pysgod a chig - a
fforiwyd o'r coed a'r caeau tu fas.
Wedi cychwyn â stwnsh gorbwmpen gorwych,
cynigiwyd twmplenni caws Cenarth Aur â bara
caws y gog (woodland sorrel). Yna cydbwyswyd
melyster saig cranc o Gernyw gyda mwstard
gwyllt o'r enw berwr y torlannau (charlock), cyn
profi llwylys (scurvy grass) â lleden fannog (brill).
Ro'n i'n sicr i mi gyrraedd uchafbwynt y wledd
gyda'r cig carw, a gafodd ei weini'n hynod dyner,
ond gorffennwyd ar nodyn cwbl ogoneddus, diolch
i'r mousse mafon, a'r parfait fioled.
Nid gor-ddweud
ydw
i
wrth
gymharu
pryd
o'r fath i brofiad
cwbl trosgynnol.
Ond
y
gwir
plaen
amdani
yw y dyfernir
seren Michelin
am lawer iawn
mwy na dim ond
y wledd. Ceir
c r o e s o
cyfeillgar, decor
cyfoes, cynnes braf, a naws ymlaciol dros ben.
The Crown at Whitebrook,
Gwenffrwd / Whitebrook ger Trefynwy, Sir Fynwy,
NP25 4T X; 01600 860254
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, £9.99
(Gwasg Gomer)

(parhad o dud.17)
Roedd y cwestiynau a’r sylwadau a ddilynodd ei sgwrs yn
dangos mor gyfoes oedd ei thestun. Ceir rhagor o wybodaeth
ar www.fhwales.co.uk
Clywyd gan Falmai Griffiths, y Cadeirydd, bod £1500 wedi’i
drosglwyddo yn enw’r Gymdeithas at waith ymchwil i Gancr y
Pancreas, elusen y Gymdeithas y llynedd. Ei merch, Siriol,
gododd £500 o’r swm hwn drwy gerdded llethrau Machu
Picchu, Periw.
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CHWARAEON
CRICC

A

r ôl dyrchafiad eleni
o’r bedwaredd i’r ail
adran
o
gynghrair
Dwyrain Canol SWALEC,
roedd pawb o’r farn y
byddai’n dymor go galed i
Glwb
Rygbi
Cymry
Caerdydd. Ond dyma ni
yn gorffen mis Tachwedd
ar frig yr adran, wedi colli
unwaith yn unig. Ar ôl
colli’n agos yng nghwpan Llun: Irfon Bennett
SWALEC
yn
erbyn
Aberhonddu talwyd y
Y canolwr grymus Steffan Morgan yn torri trwodd
pwyth
yn
ôl
gyda
chanlyniad nodedig o 29-27 yn eu herbyn ar eu
eithriadol o dda â safonau uwch dymor ar ôl
tomen eu hun ar Dachwedd 3.
Gyda’r ail dîm hefyd yn gwneud yn dda yng tymor.
nghynghrair Rhanbarth Caerdydd Premier, mae’r
clwb yn mynd o nerth i nerth ar ôl pedair blynedd
o lwyddiant anghredadwy. Clod mawr i’r
chwaraewyr a’r hyfforddwyr am ddygymod mor

Y Ganolfan
Tabernacl, Yr Efailisaf

Canolfan boblogaidd sy’n cynnig amgylchedd
deniadol, cyfoes am bris rhesymol ar gyfer
gweithgareddau grwpiau bychain
Ydych chi’n chwilio am le hwylus i gynnal
gweithgaredd bore neu brynhawn? Beth am gysylltu
â Rheolwr y Ganolfan i drafod beth allwn ni ei
gynnig?

Ann Dixey
07505 323299
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Gwernyfed a Llanisien yw’r gwrthwynebwyr
yn y gemau nesaf. Dewch yn llu i gefnogi a
mwynhau rygbi cyffrous.

