
   

Tîm Rygbi bl.7 Glantaf - enillwyr cwpan cynghrair Malcolm Thomas 

GR yn 80 oed - gw. tud. 2 

“Na” i ffracio - gw. tud. 13 

Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys gw. tud. 4 

Custom House Penarth gw. tud. 13 
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Mae wedi bod yn amser prysur i Pobl Caerdydd 
dros y misoedd dwetha a rydym yn awyddus iawn 
i ddenu mwy o bobl i sgwennu a chyfrannu i'r 
ddarpariaeth. Ar ein ffrwd trydar rydym wedi bod 
yn  adlewyrchu prif straeon y ddinas gan gynnwys 
ymgynghoriad y cyngor, tîm Caerdydd yn troi'n las 
unwaith eto a beth i wneud yng Nghaerdydd ar 
nos Galan, dros y Dolig a Diwrnod Santes 
Dwynwen. Nifer o erthyglau difyr hefyd gan 
gynnwys Clebran Da .. arweinydd y Cyngor, Phil 

Bale, a'r actorion Richard Elis a Carys 
John.    Rydym hefyd wedi cael adolygiadau 
amrywiol gan gynnwys Kizzy Crawford  a bwyty 
newydd FED yn y dre. Rydym wedi dygsu pam 
bod rhai ddim yn siopa yn Lidl ac un o 

uchafbwyntiau flwyddyn newydd ydy dilyn hynt a 
hanes y ci bach Tani, aelod newydd o deuluoedd 
pobl Caerdydd.  Os hoffech gyfrannau cysylltwch 
â ni drwy e bost helo@poblcaerdydd.com  

PENBLWYDD HAPUS  
I GWILYM – yn 80! 

 

Rhydd gartref i Wladfawyr 
Ddaw yma i'r "hen fro"; 

Ym Methel, rhydd gyfeiliant 
I'r moliant yn ei dro, 

A channoedd gymwynasau 
Yn eiddgar a llawn hwyl. 

Ar ddydd ei benblwydd heddiw 
Unwn i gadw gŵyl.  

     Dafydd Henri 
 

Credwch neu beidio, ond mi fydd yr anhygoel, 
ymroddgar, a chymwynasgar  Gwilym Roberts 
yn dathlu ei benblwydd yn 80 ar Chwefror 12fed!

Pitar Pan Cymru. 

Dyma ŵr y gellid cyfansoddi cyfrolau amdano, 
a does dim amheuaeth y dylid gwneud. Gwilym 
yw Cadeirydd Pwyllgor y Dinesydd a chyfrannwr 
selog i’r papur. Cymro i’r carn, cyn-athro sy’n 
ymddiddori mewn cefnogi dysgwyr, caredigion 
Patagonia, galw Twmpath, Yr Urdd, y capel, Y 

Gymdeithas Cymraeg a llawer, llawer mwy. 

 Gofynnwyd i rai o’i gyfeillion i nodi rhai pytiau 
difyr am y gwron gwych hwn. 

 

“Yn ol rhai Gwilym oedd yr un a gyflwynodd 
loncian i strydoedd Gaiman am y tro cyntaf. 
Roedd merched y pentre, hen ac ifanc, i’w gweld 
yn cuddiad tu ôl i’r llenni i gael golwg slei ar y 
Cymro coesau gwynion yma yn curo’r palmant yn 
y bore bach”.                                        (Bob Puw). 
 

“Tra’n athrawes yn yr Andes am ddwy flynedd yn 
hytrach nag am un, fel y tybiais, doedd gen i ddim 
digon o ddillad addas. 

Dyma drefnu gyda ffrind i gasglu rhai pethau 
o'r tŷ a mynd â nhw at Gwilym oedd ar fin ymweld 
â'r Wladfa.  Ag fe wnaeth Gwilym le yn ei fag i 
ddwy flowsen haf, dwy bais a phâr o esgidiau 
sodlau uchel...i enwi dim ond rhai 
pethau!  Cymwynaswr yn wir”. 

                                     (Hazel Charles Evans) 
 

“Rhaid fod Gwilym yn enwog oherwydd roedd 
poster mewn siop ar stryd fawr y Gaiman ym mis 
Hydref 2012 yn ei groesawu i'r Dyffryn!.   

Hefyd, roedd Ethel Williams, sy'n byw dros y 
ffordd i Westy Gwalia Lân ar waelod Heol Michael 
D Jones yn y Gaiman, yn arfer trin traed Gwilym 
ar ei ymweliadau cyson â'r Wladfa! 

Dipyn o siwrna i fynd i gael torri ewinedd ei 
draed! Mwynhewch y dathlu Gwilym!  

                                         (Tegid a Nant Roberts) 

Tu allan i siop fara yn y Gaiman gyda'i ffrindiau o 

Aberhonddu, Griff ac Eifiona Roberts  
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Golygyddion mis Mawrth 
Eirian a Gwilym Dafydd 

 
Cyfraniadau erbyn 24 Chwefror i: 

Eirian a Gwilym Dafydd 
eirian.dafydd@ntlworld.com 

4 Coryton Rise, Yr Eglwys Newydd 
Caerdydd, CF14 7EJ 

    029 20657108  
 

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  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Golygydd: 

Eiry Palfrey 

 

Gobaith Mawr y Dyfodol 

Ionawr 19eg eleni cawsom gwmni Ashley Brew yn sôn am 
destun sy’n taro’r newyddion yn lled aml y dyddau hyn, sef, 
Celloedd Tanwydd Hydrogen. Gobaith mawr y dyfodol, ym 
marn rhai, yw y bydd hydrogen yn disodli petrol fel prif 
danwydd ceir a cherbydau eraill. Os felly bydd lleihau ar ein 
dibyniaeth ar danwydd ffosil, gan warchod y blaned ac 
ymateb i’n trachwant am egni, gan fod hydrogen yn adnodd 

diderfyn. Does dim byd mor syml â hynny. 

Cawsom olwg ar yr ymchwil manwl sy’n cyfrannu at well 
dealltwriaeth o’r  ffactorau ynghlwm wrth ddatblygiad o 

dechnoleg fydd yn ddi-os ymhlith manteision y dyfodol. 

Dangosodd Ashley Brew sut y mae ymchwil mewn un maes 

yn arwain at ac yn deillio o wybodaeth o faes arall. 

Cawsom gipolwg ar hanes astudiaethau o gelloedd 
tanwydd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd heddiw. 
Disgrifiwyd cyfraniad arloesol William Grove, y polymath o 
Abertawe, gwyddonydd a chyfreithiwr. Amlinellwyd y camau 
breision a gymerwyd ers 1950 gan gloi gydag ymchwil 
penodol ein siaradwr ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae yn 

llunio ei draethawd Ph.D. 

Roedd gwrando ar gyflwyniad llyfn Ashley yn bleser. Mae e 
wedi dysgu’r Gymraeg ers bod yn y coleg, heb hyfforddiant o’i 
ddyddiau cynnar yn Ysgol Gynradd Brynhyfryd, Llansawel, 
Ysgol Uwchradd Cwrt Sart a Choleg Chweched Dosbarth 

Castellnedd Port Talbot. Arbennig! 

Y tro nesaf (Chwefror 16eg) cawn glywed gan Daniel 
Jenkins-Jones am helyntion adar a gwaith gwarchodol yr 
RSPB. Ystafell G77, Prif Adeilad y Brifysgol; mae’r fynedfa 

oddiar Park Place. Croeso mawr. 

Y Gymdeithas Wyddonol  

mailto:huwgybuw@aol.com


4  

Mae 2014 yn hanes bellach ac eisoes mae dros 
fis wedi mynd heibio o’r flwyddyn 2015 ac 
ymddengys bydd eleni yn pasio yr un mor gyflym 
â llynedd! Blwyddyn cofio’r bardd Dylan Thomas 
odd hi yn 2014 a chredaf erbyn diwedd y flwyddyn 
fod pawb wedi alaru ar ôl yr holl heip amdano. 
Rheitiach pe bai pobl wedi rhoi mwy o sylw i’r 
diweddar fardd Gerallt Lloyd Owen “cydwybod y 

genedl”. 

Eleni, dethlir 150 mlwyddiant sefydlu’r Wladfa 
Gymreig ym Mhatagonia ac mae trefniadau mewn 
lle i ddathlu’r achysur yng Nghymru ac yn y 
Wladfa ac yn Lerpwl gan mai oddi yno yr hwyliodd 
llong “Y Mimosa” draw i Dde Amerig yn 1865.  
Gobeithio na fydd yr holl sôn am sefydlu’r Wladfa 
yn troi yn fwrn ar glustiau’r genedl fel yn achos 

Dylan Thomas! 

Yn ddiweddar cynhaliwyd angladd y 
cyfansoddwr caneuon poblogaidd a chanwr yn y 
grŵp “Y Tebot Piws” sef yr annwyl Alun “Sbardun” 
Huws y Barri ond gynt o Benrhyndeudraeth. 
Daeth cannoedd ynghyd i roi ffarwel teilwng iddo 
ac er ei golli bydd ei ganeuon yn dal i atseinio am 
flynyddoedd lawer. Gobeithio bydd y cannoedd a 
aeth i’r angladd wedi cofio anfon cyfraniad er cof 
amdano i gronfa’r Neuadd Goffa ym 

Mhenrhyndeudraeth! 

Cyn y Nadolig collwyd Nesta Rees 90 oed 
mewn cartre yn Llandudno. Bu’r teulu yn byw yng 
Nghaerdydd am flynyddoedd cyn symud i fyw ym 
Mhrestatyn a buon nhw fel teulu yn aelodau selog 

yng Nghapel y Crwys. Buodd eu plant yn 
ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Cathays a bu 
Meurig y mab yn brifathro Ysgol Gyfun Gymraeg 
Glan Clwyd. Y wraig hon odd yr athrawes 
gyflogedig gyntaf ar y Cylch Meithrin Cymraeg 
cyntaf yn y ddinas odd yn bwydo disgyblion i 
Ysgol Gymraeg Bryntaf odd ar safle Ysgol 
Gymraeg Pencae heddiw. Bu’n annerch rhieni yn 
ardal Rhiwbeina hefyd ac arweiniodd hyn at 

sefydlu Cylch Meithrin tebyg yno nôl yn 1959. 

Gwelais i hysbysiad mewn papur newydd y mis 
diwethaf yn cynnig prawf DNA i bobl am £200 a 
fyddai’n olrhain eich ach nôl cannoedd o 
flynyddoedd. Cofiais i pan on i’n fyfyriwr yn 
Aberystwyth i mi fod ar drên yn mynd o 
Benrhyndeudraeth i’r Bermo i wneud ymarfer 
dysgu yn ysgol y bardd W D Williams. Pwy odd ar 
y trên ond Bob Owen Croesor, y llyfrbry a’r 
hanesydd enwog yn ei ddydd a holodd fi gan ofyn 
pwy odd fy nheulu a minnau yn ateb ac yn dweud 
fy mod i’n un o deulu’r “Erw” ym 
Mhenrhyndeudraeth a dyma fo’n dweud ar ei ben 
“Wel fy machgen i wyt ti o dras y Tywysog Owain 
Gwynedd”! Tybed os anfonaf am brawf DNA bydd 

y canlyniad yn profi ei fod yn llygad ei le?! 

Pob lwc i Dîm Rygbi Cymru yng 
Nghystadleuaeth y Chwe Gwlad y tymor hwn. 
Mae hen edrych ymlaen at y Gystadleuaeth hon 
bob blwyddyn ac yn gyfle i groesawu miloedd o 
gefnogwyr y gêm i’n dinas hardd yn ystod y 
gystadleuaeth. Colli neu ennill byddwn yn dilyn 

hynt ein tîm gyda diddordeb tanbaid! 

Colofn  G.R. 

Ar yr 28ain o Dachwedd cynhaliodd Cymdeithas 
Gymraeg Dinas Powys ei noson elusennol 
flynyddol i godi arian at achosion da yn ein hardal. 
Roedd Neuadd y pentre dan ei sang a chafwyd 
noson arbennig gydag awyrgylch hyfryd. Cafwyd 
cwmni “Parti’r Efail” i’n diddanu. Bu sawl aelod o’r 
gynulleidfa niferus yn datgan ei mwynhad o’r canu 
bendigedig a hefyd o’r canu cynulleidfaol a 

ddilynodd y rhaglen.  

Y newyddion gorau yw gallu cyhoeddi i ni godi 

£2,100 tuag at ein dewis o elusennau. Yn y llun 
isod gwelwch y Dr. James Powell yn derbyn siec 
o £1,400 ar ran Ysbyty Felindre ac ar y clawr y 
Parchedig Andrew James a’r Dr Peter Hilary 
Jones yn derbyn siec o £700 ar ran hen Eglwys 
Sant Andras Dinas Powys. Diolchodd ein 
Cadeirydd, Christine Jones i bawb am eu 

cefnogaeth hael. 

 

“Wel fy machgen i wyt ti o dras y 

Tywysog Owain Gwynedd !” 

Cymdeithas Gymraeg 
Dinas Powys 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

Do fe wibiodd y Nadolig heibio - y tymor ewyllys 
da. Ac fe welson ni ddigon o hwnnw, diolch i 
ffrindie a theulu. Ond dw i yn teimlo'n euog am un 
peth. Wrth newid sustem fy nghyfrifadur fe golles i 
holl labeli'r cardie Nadolig. O achos hynny a mod i 
wedi rhedeg mas o amser, wnes i ddim hala yr un 
garden leni. Gobeithio y caf faddeuant. Ond mae 
Bangla Cymru a'r gymdeithas Alzheimer wedi 

elwa! 

Os ydi gweddill 2015 yn mynd i fod fel ei 
dechre hi, mae'n mynd i fod yn flwyddyn rhyfedd 
iawn i fi. Maen nhw'n dweud nad y'ch chi byth yn 
rhy hen i ddysgu rhywbeth newydd. Ond ydi 
hynny'n cynnwys y profiad o gampo am y tro 
cynta erioed a hynny mas yn y gwyllt yn Affrica? A 
nid sôn am glampo ydw i ond campo go iawn! 
Pabell fach werdd; tŷ bach gyda chynfas o'ch 
cwmpas a twll yn y ddaear; cawod o fwced 
uwchben ac awyr iach Tanzania. Y cyfan er mwyn 
S4C! 'Roeddwn i yno gyda chwmni teledu Green 
Bay i ddilyn llwyth yr Hadzebe - un o'r 'chydig, 

'chydig lwythau sy ar ôl sy'n helwyr a chwilotwyr 
yn byw ar gynnyrch natur o'u cwmpas. Hynny yw 
dyn nhw ddim yn ffermwyr sy wedi dofi anifeiliaid 

ac yn tyfu bwyd. 

Mae eu DNA wedi profi mai eu ffordd nhw o 

fyw sy agosa at y dyn cynta ar y ddaear. 

Eu hoff bryd o fwyd yw cig babŵn. Ac fe aeth y 
criw ffilmio gyda dynion y llwyth i hela gyda'u 
bwâu saeth. A do  .... wel fe fydd raid i chi wylio'r 

canlyniad ar S4C ar Ddydd Gŵyl Dewi. 

Mae'n rhan o'r prosiect DNA Cymru sy eisioes 
wedi denu cannoedd yng Nghymru i roi eu poer i 
weld o ble maen nhw wedi dod. Dw i heb gael y 

canlyniad eto! 

Sylw ambell un pan ddwedes i mod i'n mynd i 
Tanzania i gampo ac i ddilyn yr Hadzebe "wyt ti 

off dy ben" oedd yr ymateb. 

Wel fe ges i fodd i fyw. 

“Mae prosiect DNA Cymru wedi denu 

cannoedd i roi eu poer i weld o ble 

maen nhw wedi dod. ” 

Ai Nico neu Teiliwr Llundain yw’ch enw chi ar yr 
aderyn? Ai Cornchwiglen sydd yna neu Hen 
Het? Ai Corhedydd y Waun neu Was y Gog? 

Gwelsom luniau’r adar hardd hyn ynghyd â’r 
Drudwy, y Gylfinir, Aderyn Drycin Manaw a llu 
o rai eraill pan ymwelodd Dana Thomas â’r 
Gymdeithas ar 19 Ionawr. Swyddog Cyfathrebu 
gyda’r RSPB yw hi a bu’n sôn am enwau’r Cymry 
ar yr adar ynghyd â’r caneuon a gysylltir â nhw. 
Roedd chwant arnom dorri ma’s i ganu pan 
welsom Aderyn y Bwn ar y sgrin. Soniodd am 
nodweddion yr adar a chymharu pwysau’r Dryw 
â’r Eryr Môr anferth. Peiriannwr o fri yw’r Titw 
Cynffon Hir sy’n cynllunio nythod rhyfeddol a’r iâr 

yn dewis pa un i ddodwy ynddi!  

Mae dulliau amaethu a newid hinsawdd yng 
Nghymru ynghyd â chymhlethdodau yng 
nghynefinoedd yr adar sy’n gaeafu yn ardaloedd y 
Sahel, yn Affrica, yn golygu bod ambell rywogaeth 
bron â diflannu. Mae 50% yn llai o’r Gwcw yn 
ymweld â ni nawr a bron â diflannu o Forgannwg 

mae’r Gwybedog Brith. 

Rhoi Cartre i Fyd Natur yw slogan yr RSPB yng 
Nghymru a gyda chymorth grant o’r arian a 
godwyd o’r lefi ar fagiau plastig, bydd y 
gymdeithas yn defnyddio sawl dull i ysbrydoli 
trigolion Caerdydd i ymddiddori ym myd natur. 
Eisoes cysylltwyd â 2,000 o blant ysgol. Cawsom 
ein hannog i beidio â chadw’n gerddi yn rhy dwt 
ac i blannu blodau fydd yn denu gwenyn a 
thrychfilod; i osod bwyd i’r adar a’i wneud yng 
nghwmni plant. Gorffennodd Dana ei sgwrs ar 
nodyn gobeithiol. 
Ym 1930, dau 
bâr yn unig o’r 
Barcud oedd ar 
ôl yng 
Ngheredigion. 
Heddiw, mae 
dros fil o barau 
yn nythu yng 

Nghymru. 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Dana Thomas a 
Cellan Michael o’r 

RSPB gyda 
Falmai Griffiths 
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Terfynwyd 2014 yn sŵn carolau, darlleniadau a 
barddoniaeth mewn oedfa i ddathlu Gŵyl y Geni 
gan aelodau'r Aelwyd dan lywyddiaeth Gweinidog 
Minny Street, Y Parchedig Owain Llyr Evans, 
a  gweinidogion eraill y ddinas.  Cyflwynwyd 
neges gan y Parchedig Allan Pickard, cyn 
mwynhau danteithion y Nadolig.  Aeth y casgliad 

o £200 i Fanc Bwyd y Ddinas. 

Cychwynodd 2015 gyda chyfarfodydd diddorol 
ac amrywiol - rhywbeth at ddant pawb.  Eluned 
Morgan, Y Wladfa (1870-1938) oedd testun 
anerchiad Dr. Wyn James, sydd wedi ysgrifennu'n 
helaeth amdani.  Merch a gafodd ei hysbrydoli 
gan gewri'r Wladfa Michael D. Jones, ei thad 
Lewis Jones ac Owen M. Edwards i roi ei bywyd  i 
wasanaeth diflino ym Mhatagonia.  Rhannodd ei 
hamser rhwng Cymru a Phatagonia gan 
ysgrifennu'n helaeth am ei phrofiadau.  Dywedodd 
Wil Ifan amdani:- 

 

"Pwy biau'r feinwen lân,   
Eluned deg, ddwys ei chân?   

A'i Cymru fach, ai Patagonia gu?" 

A gan y’i ganwyd ym Mae Biscay ar y ffordd i'r 
Wladfa ar y llong Myfanwy, tybia'r môr drwy'r 
bardd: 
"Nid Cymru fach na'r paith -  Y fi a'm tonnau lu."   

Mae hanes amdani i'w gael yn nghyfrolau 

ardderchog Dr. James. 

I fyd y gân a chorau enwocaf Cymru ar ddisgiau 
aeth y cerddor Rob Nicholls â'r gynulleidfa.  Yn ŵr  
o ardal Tregwyr, addas iawn oedd iddo gyfeirio at 
gorau fel Pontarddulais, Dynfant a Chôr 
Treforus.  Cyflwynodd gorau'r gogledd hefyd - Côr 
Godre Aran, Rhosllanerchrugog, Glanaethwy a 
gweithiau megis Y Tangnefeddwyr, Y Delyn Aur 
ac Ymlaen a'r Gân (Robert Arwyn).  Soniodd am 
ei brofiadau fel cyfeilydd ac arweinydd, a'r fraint o 
gael chwarae a pherfformio ar draws y byd mewn 
lleoedd enwog fel Neuadd Carnegie, a Tý Opera 
Sydney.  Gorffenodd â chyfranaid gan ei gôr, Côr 
Meibion Tâf, allan o Force of Destiny (Verdi) a 
Iona Jones fel unawdydd.   Dau brynhawn i'w 

cofio! 

Aelwyd Hamdden 
Cymry Caerdydd 

ADDYSG GYMRAEG YN CAMU’N 
BETRUS I 2015  

  
Yng  nghyfarfod Rhagfyr o Fforwm Addysg 
Gymraeg cyflwynodd y Sir ddrafft adolygiad y 
CySAG ar gyfer Caerdydd, i’w gyflwyno i’r 

Gweinidog Addysg erbyn Rhagfyr 20fed.  

Roedd pedwar pwynt ysgrifenedig ac un  llafar: - 

1.  Nid yw’r cyngor yn bwriadu symud ar y nifer  
mynediad i’r Wern: ffrwd a hanner caiff 

fynediad o Fedi ymlaen. 

2.  Bydd Glan Ceubal yn cael derbyn 30 yn lle 
28, newid efallai o arwyddocâd ymarferol eleni 

am y tro cyntaf. 

3.  Dyfodol ysgol newydd Grangetown - roedd 
siom yn yr adroddiad, ond newyddion da ar 
lafar. Torrodd y sir ei haddewid ddwywaith yn 
2014. Cynllun mis Mawrth oedd mynd i 
ymgynghoriad statudol ar un safle fis Medi 
diwethaf. Fis Hydref cyhoeddwyd fod y sir yn 
chwilio am seithfed safle posibl ac yn gobeithio 
cynnwys y manylion mewn adroddiad i’r 
Gweinidog. Daeth y sir o hyd i seithfed safle 
ond heb lofnodi cytundeb gyda’r perchennog ac 
fe ddylai fod penderfyniad “yn gynnar yn y 
Flwyddyn Newydd” ac wedyn  ymgynghoriad 
statudol ar agor ysgol newydd ddwy ffrwd 

erbyn Medi 2016.  

Mae cynghorwyr Llafur Grangetown wedi dileu 

cynllun Channel View er mwyn amddiffyn y 
“playgroup” yno. Maent ar fin prynu safle newydd, 
‘rhywle’ a dyna fydd yr ”opsiwn” a gynigir i’r Cymry 

Cymraeg, boed yn gyfleus neu yn anghyfleus.  

Y newyddion da (ar lafar) yw bod y sir am agor 
dosbarth cychwynnol eleni i dderbyn 30 plentyn, a 
dychwelyd y lleoedd yn nhalgylchoedd Treganna/

Pwll Coch/Grangetown i 180. 

Bydd cynllun ar gyfer dyfodol Glanmorfa ar 
safle arall fel ysgol 2 ffrwd yn dod allan “yn gynnar 

yn y flwyddyn newydd”. 

Doedd dim cynllun i ddelio â’r diffyg lle yn Nant 
Caerau na chwaith am godi ysgol ar gyfer 
maestref newydd Melin Elai er bod y swyddogion 
yn derbyn na fydd Treganna na Nant Caerau yn 

gallu derbyn plant ychwanegol. 

Ni fydd nifer y ceisiadau am le eleni ar gael tan 

canol mis bach. 

NEWYDDION HWYR  

Datgelwyd lleoliad tebygol i’r ysgol newydd, ar 
ddarn o dir yn ffinio â Pharc Hamadryad yn 
Nhrebiwt. Bydd yr ymgynghori ar y cynllun (a 
chedwir safle Channel View fel opsiwn arall) yn 
digwydd ar ôl etholiad cyffredinol San Steffan a ni 
fydd yn bosibl i godi’r ysgol cyn iddi fod yn barod 
erbyn Medi 2017 yn lle 2016, y cynllun gwreiddiol. 
Ond fe fydd modd cwrdd â’r galw yn y cyfamser 
trwy atgyfodi ysgol Tanyreos am 2 flynedd. 
Gobeithio na fydd siom arall yn codi ar ôl y dair a 

gafwyd. 
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Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd 

yn ei Gartref Newydd 2015 

Dechreuodd Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd y 
flwyddyn newydd, nos Lun 5 Ionawr, yn Jolyons, 

ar ôl ffarwelio â Churchills. 

26 aelod oedd yn bresennol i fwynhau cinio a 
chlywed Heini Gruffudd, awdur Yr Erlid, a enillodd 
Llyfr y Flwyddyn 2013, yn siarad am ddioddef ei 
deulu gan bolisi hil-laddiad y Natsïaid. Lladdwyd 
Käthe Bosse, mam Kate Bosse-Griffiths, mam 
Heini, yn 1944, yng ngwersyll-garchar 
Ravensbrück oherwydd ei chefndir Iddewig. Ond 
nid Käthe Bosse oedd yr unig un i ddioddef yn y 
teulu: collodd Kate, mam Heini, ei swydd yn yr 
Amgueddfa Genedlaethol ym Merlin ym 1936; 
lladdodd Eva, sef modryb Kate, ei hun; collodd ei 
thad ei swydd fel llawfeddyg am ei fod e’n gwrthod 
gwahanu â’i wraig oherwydd ei thras Iddewig; 

carcharwyd brodyr a chwaer Kate hefyd. 

Cyn y Nadolig, cynhaliodd Cylch Cinio Cymraeg 
Caerdydd ei noson olaf yng ngwesty’r Churchills. 
Cafwyd noson ddiddorol iawn yng nghwmni'r 
Athro Stuart Cole pan amlinellodd fanylion am 

Fetro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. 

Mae’r cylch yn agored i fenywod a dynion, a 
gellir dod i un neu fwy o’r cyfarfodydd (am 7 yr 
hwyr am 7.30) gan nad oes tâl aelodaeth. Dim 
ond pris y bwyd ar y noson fydd eisiau’i dalu. 

Bydd croeso cynnes i bawb,  

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog 
fydd y siaradwr gwadd ar nos Lun, Chwefror 2ail. 
Ar yr ail o Fawrth bydd Yr Athro Richard Wyn 

Jones yn siarad am ddatganoli. 

Manylion gan Ann Rees, ysgrifenyddes 

cylch.cinio@gmail.com  

DILYN Y FARI 

Glywsoch chi’r jôc am y dyn yn mynd mewn i 
dafarn gyda phen ceffyl? Naddo? Na finne 

chwaith. Ond mae e’n lot o hwyl, credwch chi fi.  

D y n a  a 
gawsom nos 
Wener yr 16eg o 
Ionawr pan aeth 
criw Dawnswyr y 
Twrch Trwyth 
allan i ddathlu’r 
Hen Galan. Chi’n 
iawn; sôn ydw i 
am Y Fari Lwyd. 
Cafwyd taith 
lwyddianus eleni 
eto wrth i’r criw 
deithio tafarndai 
Pontcanna a 
T h r e g a n n a . 
Galwyd mewn 
mwy o lefydd nag 
arfer, sef Y Cayo, 
Beverley, Halfway, Robin Hood, Romily a gorffen 
yn y Diwc. Braf oedd gweld y plant ar ddechrau’r 
daith yn cymryd diddordeb ar ôl clywed am y 
traddodiad yn yr ysgol. Mae’n bwysig trosglwyddo 
traddodiad i’r genhedlaeth nesaf er mwyn ei 

chynnal.  

Dyma’r flwyddyn fwyaf llwyddiannus o ran 
niferoedd, gyda degau yn dilyn y Fari o un lle i’r 
llall a’r dyrfa’n cynyddu wrth i’r noson fynd 
rhagddi. Pobl o Tseina, Sbaen ac UDA, yn ogystal 
â selogion y fro. Gorffennwyd gyda chanu hwyliog 

yn y Diwc.  

Diolch i’r llu cerddorion oedd yno dan law 
medrus Meurig Williams am godi’r hwyl a chyfeilio 
i’r canu brwd. Codwyd swm anrhydeddus yn ystod 
y noson i Bobath Cymru. Golloch chi’r cyfan? Wel 
beth am wneud nodyn yn eich dyddiadur nawr ar 
gyfer y flwyddyn nesaf, ac addunedu  y byddwch 

yno! 

Y Cylch Cinio  

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y 

Mudiad Meithrin 
Carwn dynnu eich sylw at ddogfen o’r enw 
‘Dewiniaith’ sy’n amlinellu gweledigaeth ar gyfer 
Mudiad Meithrin dros y ddegawd nesaf. 

Cyhoeddir ‘Dewiniaith’ ar Ionawr 20fed. 

Mae cylch meithrin yn bodoli mewn cannoedd o 
bentrefi, trefi a dinasoedd Cymru ac yn 
ganolbwynt pwysig i fywyd y gymuned wrth 
ddarparu gofal ac addysg o safon drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Ymfalchïwn yn y ffaith mai dyma 
ddechrau taith ieithyddol i nifer o blant o 

deuluoedd di-Gymraeg. Cyn bwysiced yw’r ffaith 
fod y cylch yn darparu profiadau hwyliog o 
chwarae a dysgu i filoedd o blant bach Cymru. Os 
ydych am ddarganfod ble mae cylch yn eich ardal 

chi, ewch i ‘Chwilio am Ofal Plant’ ar ein gwefan. 

Fel mudiad, byddem yn hynod falch o gael clywed 
barn pobl Cymru am gynnwys ‘Dewiniaith’. Mae 
modd lawrlwytho copi o wefan Mudiad Meithrin 
(www.meithrin.cymru) neu gael copi caled drwy 
ffonio 01970 639639. Os yn trydar neu ar 
Facebook, ewch i @MudiadMeithrin neu 

www.facebook.com/MudiadMeithrin. 

http://www.meithrin.cymru
http://www.facebook.com/MudiadMeithrin
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Ble cawsoch eich geni a ble aethoch i’r Ysgol? 

Merch o Sir Benfro dw i ac wedi fy ngeni yn 
Hwlffordd, tref Seisnigaidd ond gyda phocedi o 
Gymraeg. Doedd dim Ysgol Gymraeg yno felly es 
i i Ysgol Gynradd Prendergast ble roedd uned 
Gymraeg.  Ar ôl yr Ysgol Gynradd es i i Ysgol 
Uwchradd Bro Myrddin yn nhref Caerfyrddin.  Yr 
adeg hynny roedd Hwlffordd yn sir Dyfed.  
Roeddwn yn teithio i Gaerfyrddin bob dydd ac yn 
dal y bws am hanner awr wedi saith y bore ac yn 
cyrraedd adre yn hwyr yn y prynhawn.  Roedd yn 
ddiwrnod hir iawn.  Roeddwn yn teithio am ddim 
wrthgwrs.  Cyn i mi orffen newidiwyd Sir Dyfed i 
Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro ac felly bu ychydig o 
gymhlethdod yn y ddwy Sir gan fod Hwlffordd yn 
Sir Benfro a’r ysgol yn Sir Gȃr.  Penderfynwyd fod 
y plant oedd yn mynd i ysgol Bro Myrddin yn cael 
gorffen eu haddysg  yno ond yn gorfod talu am eu 
cludiant neu newid ysgol a mynd i Ysgol Gymraeg 
y Preseli yng Nghrymych. Penderfynodd fy rhieni 
ei bod yn well i mi aros ym Mro Myrddin.  Pan 
ddaeth yr amser i fy chwaer fynd i’r Ysgol 
Uwchradd bu rhaid iddi hi fynd i Ysgol Y Preseli, 
felly bu rhaid i ni wahanu ac roedd hynny yn ergyd 

i ni’n dwy. 

Ar ôl gorffen yn yr ysgol, beth wedyn? 

Des i i’r Brifysgol yma yng Nghaerdydd i astudio 
Cymdeithaseg ac Astudiaethau Cyfryngau. 
Roeddwn eisiau dysgu plant uwchradd ac felly 
astudiais am fy nhystysgrif dysgu a bues yn lwcus 
i gael swydd yn ôl yn Sir Benfro yn dysgu 
Cymraeg ail iaith i fyfyrwyr Gofal Plant yng 
Ngholeg Sir Benfro. Erbyn nawr ‘ro’n i’n briod ac 

wedi cael merch fach o’r enw Ella. 

Pam symudoch chi i’r ardal yma? 

Wel! Ces i fachgen bach o’r enw Jacob dros dair 
mlynedd yn ôl. Bu Jacob yn sȃl iawn ar ôl ei eni 
pan ddioddefodd  drawiad ar ei galon ar ei 
enedigaeth a buodd yn Ysbyty Plant Bryste  yn yr 
adran gofal dwys am bum mis. Wrthgwrs roedd 
rhaid i ni aros yno am y cyfnod hwnnw ond 
roedden yn mynd yn ôl i Hwlffordd o bryd i’w 
gilydd a roedd y teithio’n  flinedig iawn  a ninnau o 
dan straen mawr. Symudwyd Jacob i Ysbyty Plant 
Cymru wedyn a mae e’n derbyn triniaeth o hyd 
yma ac ym Mryste.  Felly, y peth synhwyrol i’w 
wneud oedd symud yn agos i’r ysbyty er mwyn 
hwyluso popeth.  Roedd hi’n anodd gadael Sir 
Benfro ond erbyn hyn  ‘dyn ni’n gwbwl 
argyhoeddiedig ein bod wedi gwneud y 

penderfyniad cywir.  

Erbyn  hyn 
‘dych chi wedi 
agor siop fach 

yn Rhiwbeina? 

Y d y n . 
Newidiodd cwrs 
ein bywyd yn 
l l w y r  p a n 
d d ig w yd d o d d 
hyn ond roedd 
fy ngŵr a mi yn 
hollol sicr ein 
b o d  e i s i a u 
gwneud y gorau o’n bywydau a dechreuais i 
gymryd diddordeb mewn crefftau.  Dechreuais 
wneud sebon fy hun. ‘Ro’n yn gweithio yn y gegin 
un diwrnod pan ges y syniad am agor siop i 
werthu’r sebon!! Erbyn hyn ‘ro’n wedi dod i 
adnabod llawer o bobl oedd yn gwneud  gwahanol 
grefftau a phan soniais am fy syniad am agor siop 
fach fe ofynon nhw i mi am werthu eu cynnyrch 
hwy. Digwyddais ddod i Riwbeina un diwrnod a 
gweld y siop fach yma’n wag ac ar ôl gwneud 
ymholiadau, penderfynu dod yma. Gan ei bod yn 
siop fach iawn penderfynwyd galw’r siop yn Cwtsh 
Bach.  Erbyn hyn ‘dyn ni’n gweithio mewn stiwdio 
yn Y Model House yn Llantrisant ac mae cael 
stiwdio wedi hwyluso’r gwaith yn fawr.  Mae’r siop 

yn tyfu’n araf a ‘dyn ni’n hapus iawn. 

Beth ‘dych chi’n hoffi am Gaerdydd? 

Mae’r ddinas yn ganolog ar gyfer teithio ac mae 
digon i wneud yma yn enwedig ar y Sul pan 

fyddwn ni’n rhydd! 

Beth ydy’ch diddordebau?  

Dw i’n hoffi teithio. Pan o’n i’n ddeunaw oed es i 
gyda fy nheulu i ymweld ȃ hen fodryb i mi oedd 
wedi ymfudo i Lima ym Mheriw  a chael y profiad 
o gerdded llwybr yr Incas i Machu Pichu. Profiad 
anhygoel! Ers hynny dw i wedi teithio’n eang yn 
Ewrop ac America.  Bum yn gweithio yn Camp 

America yn Maryland a chael mwynhad yno. 

Pa wlad sy wedi rhoi’r wefr fwyaf i chi? 

Y Ffindir. Roedd cael teithio gyda’r Huskeys a 
chael mynd i weld y ‘Northern Lights’ yn 
wefreiddiol.  Aethon i Sweden i weld y Gwesty Iȃ 
a’r Eglwys Iȃ lle roedd gwasanaethau ac hyd yn 
oed gwasanaethau bedydd yn cael eu cynnal.  
Ces i wefr hefyd yn cerdded llwybr yr Incas gyda’r 
golygfeydd godidog ac hefyd gweld y bobl dlawd 

iawn yn byw bywydau mor hapus ar y mynydd. 

Oes arwr gyda chi? 

Oes, yn bendant. Yr Athro Tulloh y cardiolegydd a 
achubodd bywyd Jacob. Bu’n gweithio nos a dydd 
yn ddibaid heb wybod dim am y cyflwr gan taw 
Jacob oedd yr unig faban roedd y meddygon 
wedi’i weld gyda’r cyflwr yma.  Byddaf yn 

ddiolchar iddo gydol fy mywyd. 

Falmai Griffiths yn holi  
Andrea Hughes 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 
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Mae’r delynores a’r gantores opera Rachel Ann 
Morgan a’i phartner Maurice yn rhannu eu hamser 
rhwng dinas Amsterdam ac ardal Beaujolais, De-

Ddwyrain Ffrainc. 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng 

Nghaerdydd ? 

Magwyd fi yn rhif 10 Llandennis Avenue, 
Cyncoed. Yr ifancaf o bedwar plentyn Heulwen a 
Handel Morgan. Euthum i ysgol Bryntaf, yna 
Ysgol Howell’s cyn mynd i Brifysgol Bryste i ddilyn 

gradd mewn Cerddoriaeth.  

Sut lanioch chi yn ardal Beaujolais, a beth 

ydych chi’n ei wneud yno?  

O Fryste es i’r Hague i orffen astudio’r delyn ac 
yno y dechreuais gymryd gwersi canu. Symudais i 
Amsterdam, priodais Iseldirwr a chefais yrfa fel 
telynores i ddechrau ac wedyn fel cantores opera, 
mezzo-soprano. Bu farw fy ngŵr wyth mlynedd yn 
ôl ac mae’r tŷ yn yr Iseldiroedd ger Amsterdam ar 
werth. Ffrancwr yw fy mhartner newydd ac rydym 
yn gyrru 900 kilomedr nôl ac ymlaen rhwng ein tai 
bob mis neu ddau. Mae’r tŷ yn Ffrainc ar gyrion 
pentref Arnas yn ardal Beaujolais. Adeiladwyd y tŷ 
o gwmpas hen dŵr gwarchod o’r 14eg ganrif. Mae 
6 ystafell wely ac ystafell gerdd a byddwn yn 

trefnu cyrsiau cerddorol yno yn yr haf.  

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn ardal 

Beaujolais… 

Diwrnod delfrydol i mi fyddai cael brecwast yn yr 

ardd ddwyreiniol gyda Maurice yn Ffrainc. Wedyn  
ymarfer y delyn a’r llais, neu roi gwers ganu neu 
delyn. Mynd am dro yn y goedwig fawr nesaf at 
ein tŷ, gyda chwmni ci. Chwynnu yn yr ardd ac 
edmygu’r rhosynnau a’r clematis. Mwynhau 
gwydriad o win gwyn oer gyda swper yn yr ardd 
orllewinol a gweld yr haul yn machlud ar fryniau’r 

Beaujolais a’i adlewyrchiad ar y llyn o’n blaen.  

Pa dri lle yn  ninas gyfagos Lyon y byddech 
chi'n annog i unrhywun o Gaerdydd ymweld â 

nhw, i gael blas go dda o'r ddinas honno? 

Llefydd i’w gweld yn Lyon yw, dechrau gyda’r 
olygfa dros y ddinas gyda’r ddwy afon, Rhône a 
Saône, o fryn Fourvière. Wedyn crwydro drwy’r 
hen ddinas, ardal St. Jean, sydd dan nawdd 
UNESCO. Hanner diwrnod i fwynhau Le parc de 
la Tête d’Or, gyda’i sw, planhigion estron yn y tai 

gwydr, y llyn, y rhosynnau modern di-ri a’r 
casgliad gwych o hen rosynnau. Gorffen gyda 
phryd o fwyd mewn bouchon, sef bwyty 
traddodiadol Lyon, y ddinas bwysicaf o ran bwyd 
yn Ffrainc. (Dyna lwc i mi neud Ffrangeg yn 

ogystal a cherddoriaeth a Chymraeg am lefel A !) 

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 

Dwy ddim yn colli unrhywbeth o Gaerdydd, 
heblaw fy rhieni, ond mae gennyf atgofion melys o 
gymdeithas y Cymry Cymraeg, fel capel y 
Tabernacl, canu yng nghôr yr Aelwyd dan 
arweiniaeth Alun Guy a’r dawnsio traddodiadol yn 
yr Aelwyd wedyn ar nos Wener gyda Gwilym 

Roberts! 

Lowri Haf  Cooke yn holi 
Rachel Ann Morgan 

CERDYN POST 
O BEAUJOLAIS 

DIOLCH GAN OXFAM 

Diolch i a bawb gyfrannodd lyfrau Cymraeg ail law i 
swyddfa Oxfam ar-lein Whitchurch Rd yn ystod 2014, 
mae'r ymateb wedi bod yn dda. Mae yna ddewis eang o 
lyfrau o bob math (dillad a CD's) gyda chategoriau dewis 
penodol chwilio. Cyfeirad y wefan yw www.oxfam.org.uk/
shop.  Croesawn unrhyw un arall sydd am gyfrannu yn y 

dyfodol. Blwyddyn newydd dda! 

Aled Evans  o'r  tim,ar-lein yn Oxfam 
33 Whitchurch Rd, Caerdydd (Ffon 20623608) 

Penblwydd Llawen, Gwilym.   
Cofion,  Benito a Beatriz Jones, Gaiman 
 
Llun: Gwilym Roberts yn swog yn Llangrannog 

http://www.oxfam.org.uk/shop%20
http://www.oxfam.org.uk/shop%20
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
EGLWYS EBENESER 

Cyfundeb 
Ar nos Fawrth 20 Ionawr 
cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y 
flwyddyn o Gyfundeb Dwyrain 
Morgannwg, yn Eglwys y Ddinas, 
Windsor Place. Dechreuodd ein 
gweinidog Alun Tudur ar gyfnod 
dwy flynedd fel l lywydd. 
Siaradodd ar y testun ‘A oes 
dyfodol i’r Cyfundeb’. Nid pryderu 
oedd bod y cyfundeb yn dod i 
ben ond codi’r cwestiwn a allai 
barhau yn ei ffurf bresennol neu 
a ddylid ystyried  addasu i 
anghenion yr oes bresennol? 
Diolch i ‘Sela’, grŵp addoliad 
Ebeneser am arwain y canu ar 
ddechrau a diwedd y cyfarfod. 
Y Bysgiwr 
Mae fideos ardderchog o Cai 
Maxwell yn canu wedi’u gosod ar 
youtube.com o’r dair emyn  ‘Dros 
bechadur buost farw’, ‘Dyma 
gariad fel y moroedd’ ac 
‘Anfarwol Achubwr.’ Os am eu 
gweld, a mwy erbyn hyn, ewch i 
www.youtube.com a theipiwch 
Cai Maxwell. 
Golygydd 4T a Swyddog 
Cyswllt 
Llongyfarchiadau i Dr Carys 
Moseley ar gael ei phenodi yn 
olygydd y Bedair tudalen gyd-
enwadol sy’n ymddangos yn ‘Y 
Goleuad’, ‘Seren Cymru’ a’r ‘Tyst’ 
bob wythnos ac yn adrodd am 
weithgaredau a phrosiectau cyd-
enwadol. Mae hi hefyd wedi’i 
phenodi i swydd rhan amser fel 
s wyd d o g  c ys w l l t  g yd a ’ r 
Presbyteriaid. Dymunwn pob 
bendith a llwyddiant iddi yn y 
ddwy swydd.  
Dyweddïo 
Llongyfarchiadau i Gwion Dafydd 
a Sarah Johnston ar eu 
dyweddiad diweddar. Maent yn 
gobeithio priodi fis Hydref nesaf. 
Dymuniadau gorau iddynt i’r 
dyfodol. 
Cyngerdd 
Dowch i ymuno â ni ar nos 
Fercher 25 Mawrth am 7:30 sef 
Cyngerdd gyda Côr Caerdydd i 
godi arian i’n elusen am eleni sef 
Cano l fan  Ganc r  Magg ie 

(Maggie’s Centre) fydd yn cael ei 
hadeiladu ar safle Ysbyty 
Felindre. Tocynnau ar gael ar y 
drws – Oedolion £7.00 a phlant 
£2.00. 

 

EGLWYS MINNY STREET 

Bu tymor yr Adfent a'r Nadolig yn 
un prysur. Trowyd cyntedd y 
Capel yn oriel luniau o waith 
plant yr Ysgol Sul - llun am bob 
dydd o’r Adfent, pob llun ar 
thema wahanol. Gwledd i'r llygad 
a rhyfeddod at ddyfeisgarwch y 
rhai ifanc. 
Cafwyd oedfa hyfryd dan ofal 
PIMS ac roedd pasiant yr Ysgol 
Sul yn goron ar y dathlu. 
G wo b rw yw yd  p a wb  p a n 
ymwelodd Sion Corn â'r parti a 
ddilynodd. Ond nid anghofiwyd 
plant ac oedolion llai ffodus. 
Anfonwyd pwysi o siocled i'w 
dosbarthu gan y Banc Bwyd ac 
anrhegion oedolion at y Wallich a 
Chanolfan Huggard. 
Cynhaliwyd yr oedfa Blygain yn 
Eglwys Teilo Sant Sain Ffagan. 
Er canu “Carol y Swper” yn y 
pnawn y cynhaliwyd yr oedfa ac 
fe fu'r gwledda ymlaen llaw! 
T re fno dd  y  G ym d e i t ha s 
Ddiwylliannol ginio Sul ym Mwtri 
yr Amgueddfa, gyda chyfran o'r 
gost yn gyfraniad at ein helusen. 
Denodd ymweliad rhai o'n 
haelodau â Mosg Dar Ul-Isra 
gryn sylw yn y cyfryngau. Mae 
hanes yr ymweld i'w weld ar ein 
gwefan, ynghyd â nifer o 
erthyglau diddorol, megis Ac Ati a 
Munud I Feddwl. 
 www.minnystreet .org  yw' r 
cyfeiriad. 
 

EGLWYS Y CRWYS 

Cyfarchion 

Da clywed bod yr Athro Glyn O. 
Phillips a’i briod Mrs. Rhiain 
Phillips yn gwella’n dda.  Bu 
Rhiain yn Ysbyty Llandochau yn 
cael clun newydd a phan oedd yn 
dychwelyd gartre bu raid i Glyn 
gael triniaeth fawr yn Ysbyty’r 
Brifysgol.  Pob dymuniad da 
iddynt. 

Mae Miss Marian Williams wedi 
bod yn Ysbyty’r Brifysgol ers rhai 
wythnosau bellach.  Gobeithiwn 
yn fawr y caiff fynd gartref yn 
fuan.  Rydym yn gweld ei cholli 
yn yr oedfaon. 
Cydymdeimliad 
Ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd 
daeth y newyddion trist am golli 
dau o’n haelodau.  Dros dymor y 
Nadolig bu farw Mr. Stanley 
Jones, Llysfaen, a fu’n gweithio 
gyda’r BBC am flynyddoedd 
lawer.  Cydymdeimlir yn fawr â’i 
briod Mrs. Gwyneth Jones a’r 
plant yn eu profedigaeth. 
Ychydig fisoedd ar ôl colli ei briod 
Mrs. Glenys Davies, bu farw Mr. 
Tom Davies, Llysfaen gynt, 
bellach wedi ymgartrefu yn Tŷ 
Enfys, Pentwyn.  Mae ein 
meddyliau a’n gweddiau gyda’r 
merched Rhian a Sian yn eu 
profedigaeth.  
Diolch 
Yn ystod Gwasanaeth Nadolig yr 
Ysgol Sul cyflwynwyd darlun o 
Gwm Rhondda i Mrs. Siân 
Griffiths ar ei hymddeoliad fel 
Arweinydd yr Ysgol Sul ar ôl nifer 
mawr o flynyddoedd.  Diolchwyd 
yn gynnes iddi am ei gwaith 
amhrisiadwy ar ran yr Eglwys ac 
yn arbennig yr Ysgol Sul gan 
Thomas Ellis Williams. 
Y Cymdeithasau 
Roeddem yn falch o groesawu 
Ioan Kidd i’r Grwp Merched a 
chawsom y cefndir a’i brofiad o 
ysgrifennu ‘Dewis’ sef Llyfr y 
Flwyddyn 2014.  Diolchwyd yn 
gynnes iddo gan Mrs. Eleri Bines. 
Un o’n haelodau ni ein hunain sef 
Dr. Eurwyn William a ddaeth i 
annerch Y Gorlan a chafwyd 

anerchiad ddiddorol dros ben ar 
‘Dodrefn Brynmawr. Diolchwyd 
yn gynnes iddo gan y Parch Glyn 
Tudwal Jones. 
C yn h a l i w y d  G wa s a n a e th 
D e c h r a u  B l w y d d y n  Y 
Gymdeithas o dan arweiniad y 
Dr. Alun Tiplady.  Cymerwyd 
rhan gan yr aelodau ynghyd â’r 
Côr o dan arweiniad Mr. Gareth 
Rhys Davies. 

 

http://www.youtube.com
http://www.minnystreet.org/
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EGLWYS DEWI SANT 

Adfent 
Ar gychwyn y tymor cafwyd 
g wa s an ae th   h y f r yd  o 
ddarlleniadau a cherddoriaeth. 
Eleni, trwy'r tymor cymerodd 
aelodau ran mewn cynllun a 
gyflwynwyd gan Viv Sayer. Fel 
rhan o'i chwrs coleg roedd hi 
wedi darllen disgrifiad o brosiect 
diddorol a gynhaliwyd yn Lerpwl, 
yn  llyfr Company of Voices 
George Guiver.  Amcan y cynllun 
oedd cael aelodau i ddod 'at ei 
gilydd' unwaith y dydd trwy 
ddweud yr hwyrol weddi yn eu 
cartrefi ar yr un pryd. Roedd Viv 
wedi paratoi llyfryn syml a chryno 
ddisg o'r hwyrol weddi ar ein 
cyfer. 'Roedd yn ffordd dda i 
neulltio amser bob dydd i 
ymdawelu ac ymbaratoi ar gyfer 
y Nadolig. 
Nadolig 
Addurnwyd yr eglwys yn gywrain 
a dyma rai o ddigwyddiadau'r 
tymor: 
Cyflwyniad rhagorol gan blant yr 
Ysgol Sul.     
Gwasanaeth naw llith a charol 
wedi'i lywio'n urddasol gan y côr. 
Gwasanaeth poblogaidd o 
g a ro la u  a  d a r l l e n ia d a u 
dwyieithog i'n cymdogion yn y 
Cilgant. 
Gwasanaeth Cymun cyntaf y 
Nadolig a chymun a charolau 
bore Nadolig. 
Gwasanaeth hyfryd Cristingl. 
Canu carolau yn Tesco Extra er 
budd Tŷ Hafan. 
Cinio Nadolig. 
Cynhyrchu ail rifyn Cloch Dewi -
cylchgrawn newydd yr eglwys. 
Cyngerdd 
Cafwyd canu gafaelgar iawn gan 
Gôr Philharmonic Caerdydd a'u 
hunawdydd Caryl Hughes a 
Tristan Llyr Griffiths mewn 
cyngerdd ddiwedd Tachwedd er 
budd yr eglwys. 
Bedydd 
Hyfryd oedd croesawu dwy fach 
a gafodd eu bedyddio'n 
ddiweddar sef Manon merch Nia 
a Ieuan Davies, a Beth merch 
Catrin a Def Taylor. 
Cymdeithas Nos Iau 

Cafwyd noson hwyliog yng 
nghwmni Herr Gwynn a Frau 

Mair Mathews yn clywed am 
Ddyffryn Mosul a phrofi ei 
winoedd gorau. 
Penodiad     

Yn ddiweddar cyhoeddodd y 
Ficer y newyddion da fod Rhian 
Linecar wedi ei phenodi yn gurad 
di-dâl rhan-amser yn Eglwys 
Dewi Sant ar ddiwedd ei chwrs 
coleg ddiwedd Mehefin eleni. 
 

SALEM TREGANNA 

Hyfryd oedd cael cwmni Bechgyn 
Bro Taf yn ein gwasanaeth 
gyda'r nos ar 18 Ionawr. 
Mae'r clybiau wythnosol wedi 
dechrau cwrdd unwaith eto ar ôl 
prysurdeb y Nadolig, gan 
gynnwys y Clwb Brecwast a'r 
Clwb Coffi, a'r grŵp canu o dan 
arweinyddiaeth Geraint Cynan. 
Adran yr Urdd Salem 
Mae'r adran yn cwrdd nawr yn 
wythnosol y tymor hwn bob nos 
Iau rhwng 6-7. 
Clwb Llyfrau 
Trafodwyd 'Aftermath' gan  
Rhidian Brook y mis hwn. 
Clwb y Bobl Ifanc 
Nos Wener 23 Ionawr aeth clwb 
y bobl ifanc i ganolfan ddringo 
Boulders yng Nghaerdydd i 
fwynhau sesiwn hyfforddi. Pawb 
wedi cael amser gwych! 
Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn fawr â Siân 
Parry Jones wedi iddi golli ei 
thad yn sydyn ar ôl y Nadolig. 
 

UNDODIAID CAERDYDD 

Wrth ddathlu’r Nadolig, cawsom 
wasanaeth  ar ddiwrnod byrraf y 
flwyddyn. Rhoddwyd anrhegion 
i’r plant, canwyd yr hen garolau  
a rhannwyd straeon.  Buom yn 
canu Dawel Nos yn yr Almaeneg, 
Cymraeg a’r Saesneg.  Soniwyd 
am gariad at blentyn arbennig 
yng ngesail y Fam Fair, y cariad 
a roddwyd gan rieni cyffredin a 
chymdeithas dlawd Galelia gynt. 
Tu allan i furiau tenau yr ystafell 
yn Heol Siarl lle roeddem yn 
cydaddoli, clywsom y siopa yn 
mynd yn ei f laen gyda 
brwdfrydedd ffyrnig,  a’r heidiau o 
bobl yn rhuthro o un dafarn i’r 
llall.    
Mewn arolwg diweddar dim ond 
34% o blant ysgol gynradd  ŵyr 

beth yw gwir darddiad y Nadolig.   
Tybed mai hen atgof  pell, bydd 
geni yr Iesu i lawer adeg y 
Nadolig,  heb syniad  gan y 
mwyafrif pwy oedd yr athro tlawd 
hwn a newidiodd y byd ers  ugain 
canrif. 
Er nad yw’r Undodiaid yn credu 
yn y geni credwn ei bod hi’n 
werth oedi o’n prysurdeb dinesig, 
i ystyried pam yr ydym ni yma. I 
ddeall bod pob bywyd yn 
gysygredig a chynnig ein cariad 
nid yn unig at blentyn mewn 
preseb ond at bawb, brenin neu 
was, brenhines neu forwyn. 
Er  ein dallu a’n byddaru gan yr 
hysbysebion a sŵn y tiliau yn 
canu, braf oedd bod mewn gofod 
ysbrydol, i gofio  cenad syml y 
Nadolig. 
 

ST ANDRAS DINAS POWYS 

Wrth y Preseb 
Ar yr 15fed o Ragfyr yn hen 
Eglwys Sant Andras Dinas 
Powys arweiniwyd y gynulleidfa 
at y preseb ym Methlehem gan y 
bugail y Parchedig Kevin Davies, 
Bethel Penarth. Dewisodd 
garolau arbennig ac adroddodd 
stori’r Geni  i fiwsig hyfryd telyn a 
ffliwt Mags a Phyl Harries.  Wrth 
deithio yng nghwmni’r bugeiliaid 
a’r doethion, creodd osodiad 
hyfryd o flodau gan osod y Seren 
wrth ben y groes a’r preseb wrth 
ei draed.   
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YR EGLWYS EFENGYLAIDD 

Ymddeoliad 
Dymunwn yn dda i Rhian 
Williams wrth iddi ymddeol o’i 
g wa i t h  yn g  N g h a n o l f a n 
Microbacteria Cymru yn Ysbyty 
Llandochau, lle bu’n gweithio am 
40 mlynedd.  Bydd amser nawr i 
lunio mwy o groeseiriau! 
Trefn newydd 
Ers dechrau’r flwyddyn cynhelir 
Ysgol Sul i’r plant am 10 o’r gloch 
a’r oedfa yn dechrau am 10.30. 
Mae croeso mawr i unrhyw blant 

fynychu’r Ysgol Sul. 

O Bangladesh i Gaerloyw 
Ryw wythnos cyn y Nadolig 
croesawyd Rebecca Jones yn ôl 
o Bangladesh lle bu’n gweithio  
a m  d d w y  f l y n e d d  f e l 
anaesthetegydd yn Ysbyty Lamb 
yng ngogledd y wlad. Yno bu’n 
hyfforddi nyrsys yn y maes 
anaestheteg er mwyn cynorthwyo 
mamau be ich iog.  Ysbyty 
cenhadol yw Ysbyty Lamb sy’n 
ceisio bod yn dystiolaeth 
G r is t no go l  m e wn  g w la d 
Foslemaidd. 
Bellach mae Rebecca wedi 
cychwyn ar gwrs mewn coleg 
cenhadol yng Nghaerloyw. 
Dymunwn yn dda iddi wrth iddi 
chwilio am arweiniad Duw ar 
gyfer y dyfodol. 
Sbri 
Cynhelir  Clwb Sbri i blant 
cynradd bl.1-6 yn Ysgol Glantaf, 
fore Iau a Gwener, Chwefror 19 a 
20(diwedd wythnos hanner 
tymor) o 10 o’r gloch tan 11.55 
o’r gloch y bore. Croeso mawr i 
blant ymuno yn y Sbri. 
Byw a gweithio yn y Wladfa 
Ym More Coffi’r Dysgwyr bu Lois 
Dafydd yn sôn am ei chyfnod o 
tua 18 mis, rhwng 2011 a 2013,  
yn byw ac yn gweithio yn y 
Gaiman, Y Wladfa o dan Menter 
Iaith Patagonia  gan roi o’i 
hamser a’i hegni i helpu mewn 
sawl maes - ysgol feithrin, ysgol 
gynradd, gwaith pobl ifanc, trefnu 
eisteddfodau, dechrau papur bro 
ac hyd yn oed bregethu yn y 
capeli Cymraeg. 
Llwyddodd Lois i roi darlun byw a 
chyffrous o’i hamser yno ac er yr 
holl waith caled,  mae’n amlwg 
iddi fod wrth ei bodd yn y Wladfa. 

BETHEL PENARTH 

Cydymdeimlwn yn ddwys gyda 
Jean a Gwenda yn eu galar wedi 
colli Ieuan. Hefyd yn ein 
meddyliau y mae Jane Thomas a 
Dewi Evans yn eu salwch.  
Dros y mis diwethaf cawsom 
sawl cyfle i brofi manteision bod 
yn yr un ofalaeth yn cyd-addoli 
gyda’n cyfeillion yn y Tabernacl, 
Y Barri dan arweiniad ein 
gweinidog, Kevin. Ar Sul cyntaf y 
flwyddyn cawsom dair her 
ganddo (yn seiliedig ar Phil: 3), a) 
peidio â gadael i’n methiannau 
ein llethu, b) peidio â dal dig, c) 
adnewyddu perthynas â Duw. 

 Ar Ionawr 18fed (yn seiliedig ar 

sgwrs Iesu gyda Mair a Martha) 

buom yn myfyrio ar sialens 

blaenoriaethu yn ein bywyd 

beunyddiol, wrth neilltuo amser 

yn rheolaidd ar gyfer ceisio 

nabod Iesu’n well. Fel arfer, 

mawr oedd ein gwerthfawrogiad 

o ddull Kevin o gyflwyno gwers 

gyda’i ddefnydd dychmygus o 

adnoddau amrywiol.   

BETHEL RHIWBEINA 

Cynhaliwyd dau wasanaeth 
Nadolig eleni - un gyda’r oedolion 
ac un gyda phlant yr ysgol Sul yn 
cymryd rhan. Noswyl Nadolig bu 
oedfa llith a charol yn y capel dan 
nawdd Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina. Braf oedd gweld y 
capel yn llawn yn y tri chyfarfod. 
Ychydig ddiwrnodau cyn y 
Nadolig clywyd am farwolaeth 
Eifion Hopwood Llandochau, gynt 
o Goed Poeth yn 85 oed. Bu’r 
angladd ym Methel ac yn 
Amlosgfa’r Ddraenen ar y 12 
Ionawr â’r gweinidog y Parch 
Evan Morgan yn gwasanaethu. 
Byddwn yn gweld ei eisiau’n fawr 
yn y capel ac yntau wedi bod yn 
aelod ffyddlon a gweithgar dros y 
blynyddoedd. Cydymdeimlir â’i 
deulu yn eu colled. 
Bore Mawrth y 6 Ionawr 
cynhaliwyd Bore Coffi yn y capel 
a chafwyd siaradwraig wadd sef 
Dianne Bartholomew a soniodd 
am waith y Banc Bwyd yng 
Nghaerdydd. Mae’r capel yn rhan 
o’r cynllun gan y cesglir bwydydd 
bob Sul i’w hanfon i’r Banc. 

OFFEREN YN Y GYMRAEG 

Dewch i ymuno ag Archesgob 
Caerdydd a’r gynulleidfa i ddathlu 
Gŵyl Dewi gyda’r Offeren yn 
Gymraeg.  
Ar nos Lun yr ail o Fawrth bydd 
Offeren arbennig yn cael ei 
chynnal yng nghapel Tŷ 
Nasareth, Heol Colum am 7 o’r 
gloch. Bydd Esgob Emeritws 
Edwin Regan yn dathlu’r Offeren 
a bydd gwesteion eciwmenaidd a 
dinesig yn bresennol hefyd. 
Dyma’r cyfle cyntaf ers tro i ni 
gael y cyfle i ddathlu Dydd Gŵyl 
Dewi gydag Offeren yn Gymraeg 
yng nghanol ein prifddinas. Mae 
capel hyfryd a diddorol Tŷ 
Nasareth yn ymyl Heol Colum, ar 
y chwith cyn cyrraedd goleuadau 
traffig Ffordd y Gogledd a  lle 
parcio hwylus. Bydd croeso 
cynnes a lluniaeth ysgafn i ddilyn. 
Ar Sul olaf Chwefror daw capel 
Tŷ Nasareth (CF10 3UN) yn 
gartref newydd i’r Offeren yn 
Gymraeg. O Chwefror 22ain 
ymlaen, dethlir yr Offeren yn y 
capel bob prynhawn Sul am 4 o’r 
gloch. Croeso cynnes i bawb droi 
i mewn. Am fwy o wybodaeth 
cysylltwch â Carys Whelan 
0 1 4 4 6  7 7 2 8 8 8 , 
carys@caerdelyn.com  
 

EGLWYS Y TABERNACL 

Bedydd 
Ar Sul cyntaf mis Rhagfyr 
bedyddiwyd Angharad ac Iwan 
Jones a’u derbyn yn aelodau 
cyflawn o’r eglwys.  
Derbyn Aelodau 
Derbyniwyd Rhian Maitland a’i 
chwaer Eleri Fitzpatrick yn 
aelodau hefyd. 
Oedfaon y Nadolig. 
Mwynhawyd oedfa Nadolig y 
plant yn fawr. Diolch i’n dwy 
arolyges a’r rhieni am eu gwaith. 
Oedfaon gwerthfawr eraill oedd 
un dan ofal yr aelodau ifanc ar y 
nos Sul cyn y Nadolig a’r 

gwasanaeth naw llith a charol. 

Cymdeithas Nos Fawrth  
Fis Rhagfyr, bu’r gymdeithas yn 
ymweld â’r synagog yng 
Nghyncoed a hefyd mwynhau 
pryd yn Giovanis gyda Sian Cothi 
yn brif-westai. 

mailto:carys@caerdelyn.com
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Bygythiad Ffracio  
ym Mro Morgannwg 

Mae ffracio wedi ei wahardd gan nifer  o wledydd, 

gyda mwy yn ymuno yn ddyddiol. 

Yn Hydref 2013 rhoddodd Cyngor Bro 
Morgannwg ganiatâd i gwmni Coastal Oil & Gas 
Ltd i dyllu am nwy mewn cae ar gyrion  pentref 
Llantrithyd, ac mewn dau leoliad arall yn y Fro, 

sef Dyffryn a Llandŵ. 

Ers hynny mae Cymdeithas Cymdogion 
Llantriddyd wedi ymgyrchu’n daer.  Mae tros 90% 
o drigolion y pentre wedi casglu deiseb o dros 
2,000 o enwau yn galw ar berchennog y tir, Evfil 
Ltd, i newid eu penderfyniad i ganiatáu’r 

datblygiad. 

Meddai’r Cadeirydd Siân Elin Jones," Does neb 
wedi medru profi fod ffracio yn ddiogel.  Mae 
gennym bryderon am yr effaith ar yr amgylchfyd 
a'r sgîl-effeithiau y caiff hyn ar iechyd.  Nid yw’n 

dechnoleg sydd wedi ei brofi’n saff. 

Nid ffracio yw’r ateb i sicrhau cyflenwadau ynni 
hir dymor – mae’n danwydd ffosil brwnt fydd yn 

ychwanegu at y dirywiad yn hinsawdd y byd.”   

Gwybodaeth bellach oddi wrth Siân Elin Jones 

ar 07929 886271 sianelin.j@gmail.com 

Gweler llun ar ar y clawr. 

Dodi ‘Dot Cymru’ ar y Wê 

Rydym wedi hen arfer gyda .com, .org a .co.uk, 
ond mae’r rhestr enwau “ar ôl y dot” yn prysur 
ehangu. Ar 3ydd Dachwedd 2014, cafodd  
busnesau Cymreig gyfle i gofrestru eu henwau 
busnes ac ar ôl 29ain Ragfyr, gall unrhyw un 
gymryd rhan mewn ocsiwn i brynu’r enwau 
Cymraeg mwyaf poblogaidd. Ar Fawrth 1af eleni, 
gall unrhyw un wneud cais am gyfeiriad gwefan 
neu e-bost personol sy’n diweddu gyda .cymru 

a .wales ar sail y cyntaf i’r felin.  

Dyma gyfle i’r gymuned Gymreig, a’r rhai sy’n 
annerch y farchnad Gymreig a chefnogi’r iaith 
Gymraeg ar-lein, i ddangos eu bod yn rhan o 
rywbeth arbennig - .cymru a .wales. Cydlynir y 
prosiect yng Nghymru gyda chefnogaeth 
dechnegol Nominet, sy’n gofalu am .co.uk, gyda’r 

amcan i Gymreigeiddio’r wê.   

Mae’r nifer o sefydliadau yn bwriadu newid. Yr 
Eisteddfod Genedlaethol, S4C, Sioe Amaethyddol 
Frenhinol, Urdd Gobaith Cymru, Merched y Wawr, 
Undeb Rygbi Cymru, Comisiynydd yr Iaith 
Gymraeg, Mudiad Meithrin ynghyd â Llywodraeth 

Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol.  

Cafwyd ymateb yr un mor gadarnhaol gan y 
sector breifat. Fe fydd Media Wales, tîm rygbi’r 
Scarlets, a Cowbois  yn newid i’r parthau newydd 
ynghyd ag ystod eang o fusnesau bach gan 
gynnwys Y Lolfa, Fabulous Welshcakes, siop ar-

lein Mabon a Mabli a Clark’s Pies.  

Mae’r fenter yn cynnig cyfle i sefydliadau, 
busnesau ac unigolion i hyrwyddo eu hunaniaeth 

Cymreig a’u hymrwymiad i Gymru.  

Fe fydd galw ar ailwerthwyr parthau i werthu’r 
ddau barth. Gall unigolion, cwmnïau a sefydliadau   
gofrestru eu henw parth yn y Gymraeg neu’r 

Saesneg ar un ai .cymru neu .wales neu’r ddau.  

Sefydlwyd partneriaeth eisioes gyda gwasanaeth 
Galw Gwynedd a weithredir gan Gyngor Gwynedd 
i gynnig cefnogaeth ganolfan-alw ddwyieithog i 

alwyr.  

Er mwyn cofrestru eich diddordeb neu i 
ddarganfod mwy, ewch draw i: 

 http://eincartrefarlein.cymru  

     Ieuan Evans 

Datblygiadau Cyffrous ym  
Marina Penarth 

 

Mae un o adeiladau eiconig y Bae wedi cael 

caniatâd cynllunio i’w adnewyddu. 

Bu’r adeilad Fictorianaidd drws nesaf i’r 
Custom House  ym Marina Penarth yn adfeilio ers 
dros 30 mlynedd. Roedd y ddau adeilad yn 
swyddfeydd Tollau EM ar un adeg pan oedd  

llongau o bedwar ban byd yn llenwi’r porthladd. 

Mae cwmni JMD Restaurants yn arfaethu adfer 
yr adeilad a’i droi yn westy gyda 55 ystafell wely a 

chaffeteria/bar yn edrych dros y Bae. 

Rhoddir caniatâd cynllunio gan Gyngor Bro 
Morgannwg ar yr amod bod ffasâd yr adeilad yn 
cael ei adfer i'w gyflwr gwreiddiol a llechi ar y to. 
Gobeithir ddechrau’r gwaith yn 2016 er mwyn 
agor yn 2018 os llwyddir i gael yr arian i gyd i’w 

le. 

Gweler llun ar ar y clawr. 

mailto:sianelin.j@gmail.com
http://eincartrefarlein.cymru
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Llongyfarchiadau  

I Bethan Eckley ar gyrraedd carfan nofio’r Gemau 
Paralympaidd; ac i Ryan Allan fydd yn cynrychioli 
Prydain ym Mhencapwriaeth Tenis Bwrdd y Byd. 
Bu Harriet Wade yn cystadlu dros Brydain mewn 
cystadleuaeth sglefrio iâ yn mis Ionawr. Ac 
enillodd Owain Carbis fedal aur ym 

mhencampwriaeth ffensio Cymru yn ddiweddar. 

Enillodd tîm rygbi blwyddyn 7 Gwpan rygbi 
cynghrair Malcolm Thomas - tymor cyntaf 

llwyddiannus iawn i’r bechgyn!  

Taith i Samye Ling 

Yn ddiweddar fe aeth 40 o ddisgyblion bl.12 ac 13 
sy’n astudio Bwdhaeth fel rhan o’r cwrs lefel A i 
fynachdy Samye Ling yn yr Alban, a threulio 24 
awr yn gwerthfawrogi bywyd y mynachod a’r 
lleianod yno. Roedd cyrraedd y ganolfan sydd yng 
nghanol mynyddir anial yr Alban yn brofiad ansicr 
i lawer o ddisgyblion y ddinas. Dim siopau, 
sŵn....na rhwydwaith ffôn ...na wi-fi!!!!! Yn ystod y 
dydd cafwyd cyfle i fyfyrio, mynychu sesiwn holi a 
sgwrsio gyda lleian o’r ganolfan, a roedd y bwyd i 
gyd yn llysieuol! Roedd dilyn trefn 24 awr y 
mynachod yn  brofiad bythgofiadwy i bawb, ac yn 
agoriad llygad. Cawsant brofi  o’r heriau  a’r 
disgyblaeth sydd yn wynebu y rhai sy’n dewis y 

ffordd hon o fyw. 

Nadolig 

Cynhaliwyd cyngerdd gan ddisgyblion Ysgol 
Glantaf i ddathlu’r Nadolig, a chreu naws hyfryd 
yn Eglwys St German. Cafwyd cyfraniadau gwych 
gan gorau a phartïon lleisiol yr ysgol, yr 
ensemblau offerynnol amrywiol a’r gerddorfa, yr 
unigolion talentog a’r darlleniadau hyfryd, gyda 
chôr y staff yn binacl ar y cyfan! Diolch yn fawr 
iawn i bawb a gymrodd ran mewn cyngerdd hynod 
o safonol. Diolch i bawb hefyd a gyfrannodd yn 
hael at gronfa codi arian ‘Ysbyty Felindre’, lle 

codwyd bron i £600 tuag at yr achos teilwng  hwn. 

Llwyddiant i’r Tîm Gwyddbwyll  

Ar Dachwedd 25ain, 2014, Stadiwm Pêl-droed 
Caerdydd oedd lleoliad gornest wefreiddiol – nid 
rhwng pêl-droedwyr ond 46 o dîmau gwyddbwyll o 

blith ysgolion cynradd Cymru a Lloegr. 

Trefnwyd y ‘Diwrnod Gwyddbwyll i Ysgolion’ gan 
Undeb Gwyddbwyll Cymru. Roedd y tyndra yn 
sylweddol wrth i’r chwaraewyr talentog wybebu ei 

gilydd ar draws y byrddau brith. 

Eleni, Ysgol Pen-y-Garth, Penarth, oedd yn 
fuddugol yn yr Ail Adran, gan guro 23 tîm i 

gyflawni’r sgôr ail uchaf o’r diwrnod. 

Aelodau’r tîm buddugol oedd Tiaan Arthur 
(capten), Daniel Blasizza, Beca Griffiths, Ellis 
James, Rhys Joynson, Rhodri Lewis, Georgia 
Morgan, Jacob Morrish, Osian Phillips, Iolo Rees 

a Ben Rogers. 

Yr orchest hon oedd uchafbwynt llwyddiannau’r 
Tîm Gwyddbwyll yn 2014 ac yn awr edrychant 
ymlaen, yn llawn brwdfrydedd, at y cyfle i 

amddiffyn ei teitl eleni. 
Stephen Prosser 

Côr Ysgol y Wern 

Llongyfarchiadau i’r côr sydd wedi cyrraedd rownd 
derfynol Côr Cymru Cynradd.  Mae’r côr yn 
edrych ymlaen at gystadlu yn Aberystwyth ar y 

18fed o Ebrill.  Pob lwc iddynt. 

Tîm Pêl Droed 

Bu  tîm pêl droed yr ysgol yn brysur iawn ers 
dechrau’r flwyddyn, yn cymryd rhan mewn dwy 
gystadleuaeth. Aeth 2 dîm i dwrnamaint Clwb Pêl 
Droed Caerdydd yn yr House of Sport. 
Chwaraeodd y timau yn arbennig  gyda thîm 
Blwyddyn 6 yn chwarae 5 heb golli gêm a 
chwaraeodd Blwyddyn 5 chwech o gemau gan 

ennill 4. 

Yn nhwrnamaint yr Urdd Caerdydd cyrhaeddodd y 

Ysgol y Wern 

O’R YSGOLION 

Ysgol Glantaf Ysgol Pen y Garth 
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tîm y rownd derfynol. Ar ôl gêm gyfartal ac amser 
ychwanegol aeth y gêm i giciau o’r smotyn. 

Perfformiad da iawn arall. Daliwch ati fechgyn. 

Nofio yr Urdd 

Llongyfarchiadau i’r plant oedd yn cynrychioli 
Caerdydd yng nghystadleuaeth Nofio yr Urdd yn y 

bae. Da iawn bawb. 

Gymnasteg Ysgolion Caerdydd 

Llongyfarchiadau i’r tîm bechgyn a ddaeth yn 
gyntaf ac i’r tîm merched a ddaeth yn ail yn y 
gystadleuaeth yn ngerddi Soffia. Da iawn hefyd i 

Mabon Mellbourne am ddod yn 3ydd yn yr unigol. 

Pencampwyr Pêl-droed 

Llongyfarchiadau mawr i fechgyn Blwyddyn 5 a 6 
ar ennill twrnament pêldroed yr Urdd, Caerdydd 
a’r Fro. Chwaraeon nhw 5 gêm yn ei grŵp gan 
ennill 4 a dod yn gyfartal 0-0 mewn un.  Enillwyd y 

gem cyn-derfynol 3-2 yn erbyn Ysgol Pwll Coch 
gan ddefnyddio ciciau cosb ar ôl chwarae amser 
ychwanegol.  Roedd yn rhaid defnyddio ciciau 
cosb i benderfynu  y gêm derfynol hefyd.  Roedd 
rhaid cael chwech cic gosb cyn i’r tîm guro Ysgol y 
Wern ar ôl gêm glos iawn.  Dangosodd y bechgyn 
sgiliau tîm arbennig a dyfalbarhad o dan amodau 

a oedd yn rhoi straen ar y nerfau! 

Rydym yn edrych ymlaen at chwarae yn erbyn 

enillwyr Bro Morgannwg yn y rownd nesaf. 

Cyngherddau Nadolig 

Cafwyd perfformiadau bendigedig gan bob adran 
yn yr ysgol yn eu cyngherddau Nadolig. 
Perfformiodd y Derbyn ddrama ‘Robin Goch yn 
Gyffrous’ gyda phlant y Feithrin yn adrodd hanes y 
geni. ‘Rysait y Nadolig’ oedd sioe Blwyddyn 1, 2 
ac Adran Saesneg y Cyfnod Sylfaen. Cyngerdd 
Garolau traddodiadol oedd gan yr Adran Iau gyda 
hanes y geni yn cael ar adrodd ar ffurf pennill, 
adroddiad a charol. Roedd naws fendigedig i bob 
un o’r cyngherddau gyda’r plant i gyd wrth eu 
bodd yn perfformio. Diolch i bawb a ddaeth i 

gefnogi. 

Newyddion o’r Ystafell Athrawon 

Hoffwn groesawu Mrs Helen Fryett atom am 
dymor i ddysgu dosbarth Saesneg yr Adran Iau 
gan fod Mrs Broadley  yn cychwyn cwrs sabothol i 

ddysgu Cymraeg. Pob lwc Mrs Broadley! 

Dymuniadau da i Mrs Jane Ashman ar ôl ei 
llawdriniaeth. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn 

ôl yn yr ysgol yn fuan. 

Diolch yn fawr i Miss Amber Golding a Miss Carys 
King, myfyrwyr ymarfer dysgu, am eu gwaith 

arbennig yn yr ysgol. Pob lwc i chi yn y dyfodol.  

Ysgol Gwaelod y Garth 

 

Daeth Alun Wyn Bevan i gyfarfod cyntaf y 
flwyddyn ar 13 Ionawr a’n dwyn i Ddyffryn Aman, 
ac yn ei farn e paradwys Cymru ac Ynysoedd 

Prydain, os nad paradwys y byd!  

Yng nghwmni Alun, cawsom ymweld â 
Brynaman, a’r gymdeithas 
lofaol a gynhyrchai lo caled o’r 
ansawdd orau, glo a allforiwyd 
i’r Unol Daleithiau a Chanada. 
Magodd y gymdeithas 
fechgyn ffraeth, galluog, 
ymchwilgar, beiddgar a 
mentrus mewn sawl maes 
gwahanol. Synnodd ni gyda 
ffeithiau am dri phwll glo yn 
Nhai’r Gwaith yn unig; hefyd, 
fod rheilffordd brysuraf 
Prydain yn cario tunplat o’r 

dyffryn paradwysaidd i ddiwallu anghenion cwmni 
Nestlé. Soniodd wrthym am ddiddordebau’r 
trigolion ac am eu doniau ar y maes criced a rygbi, 
ar lwyfan ac ym myd y celfyddydau cain. Clywsom 
fod ar un adeg dair ysgol yn un man yn y dyffryn, 
ysgo l ion  Cwm llyn fe l l ,  Ys tradowen a 
Chefnbrynbrain. Adroddodd straeon difyr a doniol 
am ei brofiadau fel athro yno. Mae Alun yn 
gerddwr ac adarwr brwd a disgrifiodd y 
rhyfeddodau a welir wrth grwydro ar hyd afon 

Twrch. Fuerteventura? Ynysoedd 
y Maldives? Bali?  Hy! Dyffryn 

Aman amdani!     

Cangen Caerdydd oedd yn 
gyfrifol am Wasanaeth Nadolig y 
Rhanbarth a gynhaliwyd ar 8 
Rhagfyr yng Nghapel Beulah, 
Rhiwbeina. Codwyd £400 y 
noson honno at Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd, Cwm 

Rhymni. 

Merched y Wawr 
Caerdydd 
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Chwefror 
 

Mawrth, 10 Chwefror 

Merched y Wawr, Caerdydd. Côr 
plant Ysgol y Wern, yn Neuadd 
Westminster, Eglwys Fethodistaidd 
Cyncoed, Westminster Crescent am 
7.30pm. Manylion pellach:  
029-2075-4379. 
Mercher, 11 Chwefror 
Canolfan Adrodd Storïau George 
Ewart Evans, Prifysgol De Cymru. 
Darlith gan Rhiannon Williams ar y 
testun ‘Cwlwm Cenedl: Straeon i 
Uno Pontiets a’r Paith’, yn Ystafell 
Zen, yr ATRiuM, Adam Street, 
Caerdydd, CF24 2FN, am 5.00pm. I 
archebu lle, anfonwch at 
emily.underwood-
lee@southwales.ac.uk 
Iau, 12 Chwefror 

Cylch Cinio Merched Caerdydd. 
Noson yng nghwmni Efa Gruffudd 
Jones, yng Nghlwb Golff Radur am 
7.00pm ar gyfer 7.30pm. Manylion 
pellach: Sian Dowling.  
(029-2075-3670). 
Iau – Sadwrn 12 -14 Chwefror 
Theatr Crwys yn cyflwyno  Sinderela 
ar nosweithiau Iau a Gwener 
Chwefror 12, a Chwefror 13 am 
7.30pm, a bore Sadwrn Chwefror 
14, am 10.30 am. 
Llun, 16 Chwefror 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Noson yng nghwmni’r nofelydd, Ioan 
Kidd. Yng nghapel Bethany, Heol 
Llanisien Fach, am 7.30pm. 
Llun, 16 Chwefror 

Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. ‘Agweddau Gwyddonol ar 
Waith yr RSPB.’ Sgwrs gan Daniel 
Jenkins-Jones (RSPB), yn Ystafell 
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, am 
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn 
‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
Mawrth, 17 Chwefror 
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny 
Street. ‘Lle bu lled taw.’ Cyfuniad o 
chwedlau a hanes am Lydaw gan E. 
Gwynn Matthews, yn festri Capel 
Minny Street am 7.30pm. 
Mawrth 17 Chwefror 
Cymrodorion y Barri – Festri 
Tabernacl y Barri am 7.15pm. 
Noson o gerddi a chaneuon serch i 
ddatlu Gwyl Sant Ffolant. 

Mercher, 18 Chwefror 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Allan James ar ‘Y Gân 
Werin’, yn festri Capel Minny Street 
am 2.00pm. 
Gwener, 20 Chwefror 

Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs 
gan Rheinallt Llwyd ar y testun, 
‘Alun R. Edwards: Arloeswr a 
Gwireddwr Breuddwydion’, yn 
Ystafell 0.31, Adeilad John Percival, 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00pm. 
Cydnabyddir nawdd Llenyddiaeth 
Cymru. Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 21 Chwefror 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan 
Archdderwydd Cymru, yr Athro 
Christine James, ar y testun 
‘Cyfraith Hywel Dda’. Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays, CF24 4DX. 
Croeso cynnes i bawb. 
Sul 22 Chwefror 

Offeren yn y Gymraeg ( a bob Sul o 
hyn ymlaen) 4.00pm yng nghapel Tŷ 
Nasareth. 
Gwener, 27 Chwefror  

Cymdeithas Eglwys y Crwys. Cinio 
Gŵyl Ddewi, yng Nghlwb Golff 
Caerdydd, Cyncoed, am 12.30pm. 
Gŵr gwadd: Heini Gruffudd. 
Gwener, 27 Chwefror  i  Sul, 
Mawrth 1 

Gwyl Cwlwm Celtaidd, Pafiliwn 
Porthcawl. Penwythnos o 
gerddoriaeth a dawnsio Celtaidd. 
Manylion pellach: 
 www.cwlwmceltaidd.org 
Sadwrn, 28 Chwefror 

Tabernacl, Yr Ais. Datganiad Organ 
gan David G. Thomas am 12.30pm. 

 

Mawrth 

 
Llun, 2 Mawrth 
Cynhelir Offeren Gŵyl Dewi am 
7.00pm yng nghapel Tŷ Nasareth, 
Heol Colum, Caerdydd. Dethlir yr 
Offeren gan yr Esgob Emeritws 
Edwin Regan a bydd lluniaeth 
ysgafn i ddilyn. Croeso cynnes i 
bawb. 
Llun, 2 Mawrth 
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn 
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan, 
CF11 9LJ, am 7.30pm. Prif westai: 
Yr Athro Richard Wyn Jones. Am 
fanylion pellach e-bostiwch 
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch 
029-2039-9427. 
 
 
 

Mawrth, 3 Mawrth 
Cymdeithas Ddiwylliannol Minny 
Street. Dathlu Gŵyl Ddewi. Dathliad 
arbennig dan ofal y gweinidog, y 
Parch. Owain Llŷr Evans, ac 
aelodau PIMS, yn festri Capel Minny 
Street am 7.30pm. 
Mercher, 4 Mawrth 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Cinio Gŵyl Ddewi, yn festri Capel 
Minny Street am 1.00pm. Gŵr 
gwadd: Y Dirprwy-Archdderwydd, T. 
James Jones. 
Sadwrn, 7 Mawrth 

Ysgol Fore Cymdeithas 
Carnhuanawc. Siaradwyr: Jon 
Gower, Keith Bush a Mererid 
Hopwood. Yn yr Hen Llyfrgell, Yr 
Ais, Caerdydd, CF14 1BH, rhwng 
9.45am ac 1.30pm. Manylion 
pellach: Alan Jobbins (029-2062-
3275; asjobbins@btinternet.com). 
Llun, 9 Mawrth 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Swper Gŵyl Ddewi ac adloniant. 
Yng nghapel Bethany, Heol 
Llanisien Fach, am 7.00pm. 
Mawrth, 10 Mawrth  

Merched y Wawr, Caerdydd. Swper 
Gŵyl Ddewi yng Nghlwb Golff yr 
Eglwys Newydd. Cwrdd am 7.00 ar 
gyfer 7.30pm. Manylion pellach:  
029-2075-4379. 
Mercher, 11 Mawrth  

Merched y Wawr, Bro Radur. Noson 
y Dysgwyr yng ngofal Shirley 
Williams, yn neuadd Capel y 
Methodistiaid, Ffordd Windsor, 
Radur, am 7.30pm.  
Iau-Gwener, 12-13 Mawrth 

Theatr Genedlaethol Cymru yn 
cyflwyno ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ 
gan Henrik Ibsen (cyf. Menna Elfyn) 
yn Theatr Sherman am 7.30pm. 
Manylion pellach:  
http://www.shermancymru.co.uk; 
029-2064-6900. 
Sadwrn, 14 Mawrth 

Tabernacl, Yr Ais. Organothon. 
Llun, 16 Mawrth 

Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. ‘Ynni Adnewyddol yng 
Nghymru.’ Sgwrs gan David Clubb 
(Cwmni RenewableUK Cymru), yn 
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad 
Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, 
am 7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt 
yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
 

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 

Y 

DIGWYDDIADUR 

mailto:emily.underwood-lee@southwales.ac.uk
mailto:emily.underwood-lee@southwales.ac.uk
http://www.cwlwmceltaidd.org/
mailto:cylch.cinio@gmail.com
mailto:asjobbins@btinternet.com
http://www.shermancymru.co.uk
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   Rhif: 149 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ar Draws 

1. Wedi dechrau’r ysgol i geffyl y bum yn 
ymdebygu (10) 
6. ‘Mae arnaf eisiau ---- 
     I’m cymell at dy waith’ (DJ)(3) 
7. Perthynas o Ddyfnaint (3) 
8. Gwlad o aur Ffrenig mewn nwy (5) 
10. Cofnodiad ar ddisg (6) 
12. Ceisio o’n blaen ni a Gwilym (6) 
13. Rhybudd i aderyn  mewn eithafion stormus
(5) 
14. ‘---- Di a’m gwna yn agos 
      F’wyllys i yw mynd ymhell’ (WW)(1’3) 
16. Af ar ôl 150 afiach (4) 
17. Yr anhysbys yn newid yn llwyr (5) 
19. Yn anafus ar wahân (6) 
20. Y sefyllfa yw bod fy lwc wedi troi cyn 
dechrau’r ras (6) 
23. Dyn ydyw hwn (5) 
24. Mae’n tywyllu ar ben pella’r stryd ddiolau 
heno (3) 
25. Sibrwd yn Seilo ar yn ail (3) 

26. Camgymeriad crefftwr yn dilyn diwedd dydd 

allan o’i bwyll (10) 

I Lawr 

1. Cofnodwr amser yn nhŵr y Castell (1, 4) 
2. Lle hwyliog i farchnata (4) 
3. Creu un sy’n cropian wrth ffrio sildyn (6) 
4. A yw Al Brown yn bendefigol? (7) 
5. ‘Arglwydd grasol, dyro d’------ 
     ----- i’m lefain, “Abba, Dad” ‘ (IJ) )6,4) 
7. Gofalwr sy’n dechrau newid ysgol reit 
siomedig (4) 
9. Creadur oedd ail yn y ras (10) 

11. Cywasgu’r diddiflanedig yn llonydd (5) 
12. Y creadur i droi olwyn (5) 
15. Y llew a’r dryw yn creu barrug (7) 
17. Llid yn codi am bâr gonest (6) 
18. Cri ar ôl torri ffwrdd blaen y dwylo (4) 
21. Pethau melys mewn ffiol o sinsir (5) 

22. Ychwanegu at awdl Ifor ar yn ail (4) 

Atebion Croesair Rhif 147 

Ar Draws: 1. Cenhadol   6. Magl   8. Drudwy   9. Daniel 10. 

Dawns y dail  12. Basged 14. Tramor    15. Sgrech y coed   

19. Bywiog   20. Tachwedd 21. Stên   22. Llanilltud 

I Lawr: Esra 3. Hadyd   4. Diymwad   5. Lodes   6. Mynedfa   

7. Gwerinos   11. Tân gwyllt     13. Gwegian   14. Trostan   

16. Ysgall   17. Dichell   18. Celu 

  A       

D I N E S 

  R       

  1    2  3  4   

5             

6    7    8    9 

             

10     11  12      

    13         

14  15       16    

    17    18     

19       20   21   

      22       

23      24    25   

             

 26            

Enillydd Croesair Rhif 147 
Buddug Roberts ,Yr Eglwys Newydd 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Mawrth, 2015. 

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

Dechreuwyd y flwyddyn, a blwyddyn dathliad 
mawr Gwladfa Patagonia yn 150 gyda darlith 
ddifyr dros ben gyda lluniau pwrpasol gan yr Athro 
E Wyn James ar ‘Eluned Morgan’ Llenor Deufyd’. 
Ar Chwefor 17 byddwn yn dathlu gwyl Sant 
Ffolant gydag ambell ddarn a chân gogleisiol a 
hwyliog – a byddwn yn dathlu ein Cinio Gŵyl 
Ddewi yng Nglwb Golff y Wenfô Nos Wener 
Chwefror 27ain. 
(manylion: rhoswend@hotmail.co.uk) 
 

 

 

Mae’r 
Cymrodoron yn 
cyfarfod ar 
drydedd Nos 
Fawrth bob mis 
yn Festri 
Tabernacl y Barri 
am 7.15yh. 
Dewch atom – 
cewch groeso 

mawr! 

Cymrodorion y Barri 

mailto:rhoswend@hotmail.co.uk
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Penwythnos Teulu i Langrannog 
Beth am gofrestru lle ar ein penwythnos teulu 
poblogaidd i Wersyll yr Urdd, Llangrannog yn 
ystod gwyliau Pasg 2015? Dyddiadau’r 
penwythnos eleni yw Dydd Gwener, Mawrth 27 – 
Dydd Sul, Mawrth 29, 2015. Penwythnos llawn 
hwyl a sbri, gyda llu o weithgareddau yn cynnwys 
nofio, merlota, cwrs rhaffau, gwibgartio, sgio, trip 
i'r traeth, twmpath, cwis a llawer mwy. Pris yn 
cynnwys llety, ensuite, gweithgareddau’r 
Gwersyll, prydau bwyd, taith i’r traeth, helfa wyau 
Pasg, Twmpath Dawns a llawer mwy! Am fanylion 
llawn yn cynnwys y prisiau, ac i gofrestru ewch i 
wefan y Fenter –  neu ebost iwch 

leanne@mentercaerdydd.org 

Hanner Tymor Chwefror 
Bydd llond y lle o glybiau a gweithgareddau i blant 
yn ystod hanner tymor Chwefror eleni – bydd 2 

Gynllun Gofal, 1 Cynllun Chwaraeon, a sesiynau 
chwarae agored Bwrlwm mewn 4 safle a bydd 
nifer o weithdai i blant o bob oed gan gynnwys 
dringo, syrffio dan da, gweithdy rygbi gyda’r 
Gleision, animeiddio a llawer mwy… 

www.mentercaerdydd.org 

Cwis y Mochyn Du 
Cynhelir y cwis nesaf Nos Sul, Chwefror 22 yn y 
Mochyn Du am 8pm. £1 y person. Mae croeso 

cynnes i bawb! Codi arian tuag at Tafwyl 2015. 

Codi arian at Tafwyl 
Diolch i bawb sydd wedi mynychu a chefnogi’r 
gweithgareddau yn ddiweddar. Yn dilyn y 
gyngerdd Nadolig, noson yn yr Happy Gathering a 
chyfraniadau dros y wê, rydym wedi codi £3,500 
yn barod! Cynhelir mwy o weithgareddau wrth 

arwain i fyny at yr Ŵyl eleni ar Orffennaf 4-5.   

Cyrsiau Hyfforddiant i Oedolion 
Mae rhaglen o gyrsiau hyfforddiant ar gyfer tymor 
y Gwanwyn ar ein gwefan erbyn hyn – 

angharad@mentercaerdydd.org 

Cafwyd Sadwrn Siarad llwyddiannus yn  Chapter 
ar Dachwedd 22ain; a 57 o ddysgwyr yn dathlu 
150 mlwyddiant o hanes y Wladfa.   Y tiwtoriaid 
oedd Ana Contero Simms – o Drefelin Yr 
Ariannin, Sian Poole, Catrin Llwyd a Julia Burns.  
Yn ddiweddarach daeth 

Sandra De Pol atom. 

Fel Ana, un o Buenos Aires 
yw Sandra, bu’n athrawes yn 
Nhrefelin, Patagonia.  Daeth i 
Gymru fel athrawes Sbaeneg i 
Ysgol Gyfun Gwynllyw cyn 
symud i fod yn diwtor yng 
Nghanolfan Cymraeg i 
Oedolion.  Clywsom hanes Y 
Mimosa, a’r 153 o Gymry yn 

glanio ar draeth Porth Madryn 
ar y 28 o Orffennaf 1865 ar ôl 
dau fis o fordaith. Teuluoedd 
ifanc yn ffoi rhag gorthrwm 
llywodraeth Lloegr a’r Welsh 
Not, a cheisio rhyddid i fyw yn 

ôl eu credoau a siarad eu hiaith.  

Cawsant addewid o fywyd llewyrchus a thir 
ffrwythlon, ond yr hyn a welsant oedd  anialwch. 

Daeth llwyddiant yn raddol gyda’r amaethu, tyfiant 
y trefi, capeli a’r ysgolion Cymraeg. Yna, daeth 
mwy o Gymry i gryfhau’r niferoedd.  Mae’r 
Gymraeg yn dal i’w chlywed yno heddiw gyda’r tai 
te, Eisteddfodau a’r Eglwysi yn cynnal yr iaith.  

Ond, yn raddol collwyd cryn dipyn 
o’r  iaith i’r Sbaeneg; ond ym 1965 
bu adfwyiad yn ystod y dathliadau 
100 mlwyddiant. Teithiodd 73 o 
‘bererinion’ o Gymru, ac am daith 
wythnos bu dathliadau ledled talaith 
Chubut ac yn Buenos Aires, a 
chafodd mintai fechan o Wladfawyr 
ifanc eu gwahodd i Gymru. 
Gobeithir cynnal yr un bwrlwm eleni 
draw yn yr Ariannin, gyda’r un 
bwrlwm a chroeso unwaith eto.  
Dywedodd Sandra: “Wnaeth yr 
Indiaid brodorol ddim ymladd gyda’r 
Cymry oherwydd fe estynnodd y 
Cymry groeso iddynt.  Y Cymry 
oedd y cyntaf i ymfudo i wlad arall 
heb golli gwaed wrth rhyfela.  Bydd 

pobl y Wladfa yn fwy na pharod i groesawu pawb 
fydd yn mynd yno eleni.  Mae’n bwysig cadw’r 
cysylltiad rhwng y ddwy wlad.” 

menter@caerdydd.org  
Ffôn 029 2068 9888 

Dysgwyr y Ddinas 
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled 

Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion 
Caerdydd a Bro Morgannwg 

http://www.mentercaerdydd.org
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Dros fisoedd y gaeaf yn ninas Caerdydd agorodd 
nifer o fwytai newydd. O fentrau lleol, anibynnol, i 
gadwyni mawrion o Lundain, cynigwyd rhywbeth i 

blesio dant pawb. 

 Ar begwn 'bwyd y stryd' denodd Depot Heol 
Dumballs haid o hipsters i wledda ar fwydydd 
lleol. O gyris Thai Bangkok Cafe, falafels Milgi a 
byrgyrs Chucks; y gorau o Gaerdydd dan un to. 
Bydd ffwrnes awen Street Food Cardiff yn ail-
danio yn y Gwanwyn mewn lleoliad sy'n gyfrinach 

ar hyn o bryd.  

 Wedi misoedd o heip agorodd Wahaca yng 
Nghanolfan Dewi Sant, sef taqueria y cogydd 
Thomasina Miers. Mae'n sicr werth ymweld â'r lle 
diddorol hwn i brofi'r nachos a'r Mezcal Margarita. 
O Ddinas Mecsico i Mumbai, a cafwyd croeso 
twymgalon i fwyty Chai Street, wedi cyfnod o hir 
ymaros. Mudodd chwaer-gaffi bywiog bwyty'r Mint 
and Mustard o Gabalfa i Dreganna - ar ôl oedi am 

dros dwy flynedd am 'y lleoliad delfrydol'. 

 Mae Miller & Carter yn yr Aes wedi denu clôd 
mawr gan gig-garwyr rheibus y ddinas. Amser a 
ddengys a yw'r gangen chwaethus hon o'r cwmni 
cadwyn o Wolverhampton yn haeddu teitl 
anrhydeddus ‘stecen orau’r ddinas’ dros fusnesau 

lleol Pier 46 a Greenwood and Brown. 

 Ond aeth y wobr am ‘buzz’ mwyaf y misoedd 
diwethaf  i fwyty Burger & Lobster yn y dre. Fe'i 
leolwyd uwchben Miller & Carter ar yr Aes yn 

adeilad yr hen Habitat a agorodd yn wreiddiol yn 
1901 fel marchnad bysgod. Wedi clywed 
adroddiadau cymysg - 'bwydlen rhy gyfyng', 
'rhestr win llawer rhy ddrud' a 'gweinyddwyr gor-

gyfeillgar' - es i yno i brofi'r bwyty drosta i fy hun. 

 Rhaid dweud i mi gael fy mhlesio gan yr 

awyrgylch arbennig, yr olygfa braf, a'r manylion 
pensaernïol, a gynlluniwyd yn wreiddiol gan Syr 
Percy Thomas ym 1934. Ceir yno naws hudolus, 
a chwaeth ddinesig dros ben - argraff gyntaf 
addas iawn, gan fod unig ganghennau eraill y 

cwmni i'w canfod yn Llundain ac Efrog Newydd. 

 Wrth gwrs, mae'r ffaith fod pwyslais y fwydlen 
ar 'surf & turf' - yn driw i bwrpas gwreiddiol yr 

adeilad. Yn wir ceir wal gyfan o gimychiaid byw, 
yn aros i wynebu eu tranc yn eu tanciau; osgowch 
os ydych o anian bregus, neu’n llysfwytawr. 
Bwydlen hynod syml a geir, sef dewis o dri saig - i 
gyd am £20. Byrgyr 10  owns o dalaith Nebraska, 
cimwch wedi'i grilio neu mewn rholyn brioche, 

gyda salad a slodion Ffrengig - a dyna ni. 

  Fy ymateb i? Ges i noson ardderchog - llond 
bol o fwyd blasus  a dau lasied o win Sangiovese 
o’r Eidal, i gyd am £28. Roedd y cig eidion yn 
sawrus, y sglodion yn wych a'r cimwch yn flasus 
dros ben. Wrth rannu â ffrind cawsom y gorau o'r 

ddau fyd, a bydda i'n sicr yn ôl cyn bo hir.  

Burger & Lobster, Uned 2, 9-11 Yr Aes  

CF10 1AH; 029 20224044 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, £9.99 

(Gwasg Gomer) 

Lowri Haf  Cooke 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Aeth y wobr am  ‘buzz’ mwyaf y 
misoedd diwethaf  i fwyty  

Burger & Lobster ” 

JONATHAN 

Mae cyfres newydd o Jonathan yn 
chwilio am gynulleidfa ar gyfer 
Pencampwriaeth y 6 Gwlad eleni. 
Bydd rhaglenni yn cael eu recordio ar 
y dyddiadau canlynol yn stiwdios BBC 

Cymru, Llandaf am 6.30pm. 

Chwefror 3, 10, 17, 24 
Mawrth    3, 10,17 

Tocynnau yn rhad ac am ddim. 
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Rhagfyr 

Cafwyd cinio Nadolig y Gangen yn “Ffresh” –
Canolfan y Mileniwm. Daeth Bet Davies atom i 
sicrhau fod popeth yn iawn, a hyfryd oedd cael 
staff i ofalu amdanom oedd yn siarad Cymraeg. 

Wedi pryd moethus, cawsom ein difyrru. Yr 
uchafbwynt oedd datganiad gan Iona Jones,  
soprano, a Lois Davies y delynores - gyda chwis  
carolau i ddilyn! Llwyddodd yr aelodau i ateb pwy 
oedd y cyfansoddwyr – oddigerth un. Ond roedd 
Eirlys  (mam Iona ) yn gw’bod, ac mi rois i fy llaw i 
fyny yn holl-wybodus efo’r ateb (ro’n i’n eistedd 
drws nesa’ i Eirlys!) Canwyd un garol 
gyfansoddwyd gan Gilmor Griffiths ac roedd 
Glenys Thomas wrth ei bodd a hithau wedi byw yn 
Y Rhyl am gynifer o flynyddoedd. Hyfryd oedd cael 
Dylan (sy newydd ymuno gyda’r staff yn y 
Ganolfan wedi blynyddoedd yn Llundain) yn canu 

un garol gydag Iona a Lois. 

Cinio a chwmni gwerth chweil. “Melys moes 
mwy” gyda’n diolch diffuant i swyddogion y gangen 
am drefniant perffaith ac i Eiryl a Delyth am 

drefnu’r pryd bwyd.  

Ionawr 

Yn Ionawr daeth Beca Lyne-Pirkisatom  i roi 
arddangosfa goginio. Mae Beca yn gyn-ddisgybl o 
ysgolion Bro Eirwg a Glantaf a ddaeth i 
amlygrwydd pan gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol 
‘The Great British Bake Off’.  Clywsom am y 
broses hir i fynd ar y rhaglen a’i phrofiadau yn 
paratoi ar ei chyfer.  Dangosodd sut i fynd ati i 
baratoi canapés gyda thoes ffilo a chafodd pawb 

eu blasu dros baned ar ddiwedd y noson.  

Mae Beca yn brysur iawn yn cynnal 
arddangosfeydd mewn gwyliau bwyd, dysgu mewn 
ysgol goginio ac ysgrifennu blog i farchnad fwyd 
Bwrdeisdref Llundain.  Dechreuodd ffilmio ar gyfer 
ail gyfres Becws ac edrychwn ymlaen yn fawr i’w 
gweld ar S4C yn yr Hydref.  

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Carys Puw Willliams, Beca Lyne-Pirkisatom a Rhiannon Evans 


