
   

“Na” i ffracio - gw. tud. 13 

 

DR  HARRI  
PRITCHARD - JONES 

Roedd Harri Pritchard-Jones, a fu farw 

ar 11eg o Fawrth,  yn gymaint o bethau 

– llenor blaenllaw, beirniad, 

golygydd, cyfieithydd, seiciatrydd, 

Pabydd, cenedlaetholwr, 

cymwynaswr mawr  

i’r iaith ac i fywyd ein cenedl.  

 

Er iddo gael ei godi ar Ynys Môn, roedd 

Harri wrth ei fodd yn y bywyd dinesig, 

boed yng Nghaerdydd, neu Ddulyn, 

neu Rhufain - a ches i’r fraint o’i gwmni 

gwybodus yn y tri lle.  

Teyrnged Geraint Talfan Davies  —  tud. 6 

 
PROSIECT ADNEWYDDU 

CWRT INSOLE 
 

Gwelodd Rhagfyr 2014 

lansiad swyddogol Prosiect 

Adnewyddu Cwrt Insole 

gyda diwrnod agored. Ar y 

diwrnod cafwyd llif cyson o 

bobl yn gwneud yn fawr o’r 

cyfle i gael eu tywys ar hyd 

y lloriau uwch gan 

dywyswyr croeso’r Cwrt.   

Gweler tud.3  



2  

Côr Caerdydd ar Daith  

Wrth i’r Dinesydd fynd i’r wasg roedd Côr 
Caerdydd yn paratoi i dreulio rhan o ddathliadau’r 
Pasg yn y Weriniaeth Tsiec. Gwahoddwyd y côr i 
ganu mewn dwy gyngerdd yn y brifddinas Prâg, y 
cyntaf yn Eglwys San Salvator - eglwys 
efengylaidd fwyaf y ddinas. Mae’r eglwys o fewn 
tafliad carreg i Hen Sgwâr y Dre ac yn cynnal nifer 
o gyngherddau clasurol. Roedd yr aelodau hefyd 
yn edrych ymlaen at ganu yn y farchnad Basg ar 

yr hen sgwâr ei hun. 

Yn ddiweddar bu’r côr dros y ffin yn cyd-ddathlu 
Gŵyl Ddewi gyda Chôr Meibion Cymry 
Rhydychen. Côr yw’r rhain a ffurfiwyd ym 1928 
gan Gymry oedd wedi teithio i’r ddinas i chwilio 
am waith yn ffatri geir William Morris a Pressed 
Steel.  Mae’r côr heddiw’n cael ei arwain gan 

Helen Swift sydd â’i mam yn hanu o Abertawe. 

Trefnwyd i Gôr Caerdydd ymweld â Rhydychen 

gan gyn-fyfyriwr yn y brifysgol yno, ac aelod o Gôr 
Caerdydd, Geraint Rees.  Aeth Geraint ag 
aelodau’r côr am daith gerdded yn gyntaf o 
amgylch adeiladau hynotaf y ddinas, cyn troi am 
Eglwys Goffa’r Wesleaid ar gyfer y gyngerdd.  
Buan y gwelwyd ambell ddeigryn yn y gynulleidfa 
wrth i Gôr Caerdydd ganu caneuon fel ‘Ar Lan y 
Môr’ ac ‘O Gymru’, ac yn eu tro cafodd yr aelodau 
fwynhad yn gwrando ar y côr meibion yn canu 
caneuon gwerin Cymraeg fel ‘Cyfri’r Geifr’ gyda 
chymorth ambell i ‘brop’ gweledol!  Gorffennodd y 
noson gyda’r ddau gôr yn cyd-ganu’r gytgan 
‘World in Union’ ar y noson y curodd Cymru 

Ffrainc oddi cartref.   

Cyn gadael am Prâg cyflwynodd Côr Caerdydd, 
ynghyd ag unawdwyr o fewn y côr, gyngerdd yn 
Eglwys y Ddinas, Windsor Place.  Llwyddwyd i 
godi £800 tuag at Ganolfan Maggie’s Caerdydd, 

dewis elusen Eglwys Ebeneser ar gyfer eleni. 
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Golygydd mis Mai 
Hefin Mathias 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Mawrth i: 

Hefin Mathias 
hefinmathias@hotmail.co.uk 

13 Heol Don, Yr Eglwys Newydd, 
Caerdydd, CF14 2AR 

029 20311340 
 

Y Digwyddiadur:  
Yr Athro  E Wyn James 

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

029 20628754 
 

Hysbysebion: 
Iestyn Davies 

iestynd@gmail.com 
63 De Burgh St., Glan-yr-afon, 

CF11 6LB 
07876 068498 

              
Dosbarthu copïau:  

Huw Jones 
huwgybuw@aol.com 

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

029 20842811  07985 174997 
 

www.dinesydd.cymru 
 

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 

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Golygydd: 

Sian Parry-Jones 

 CWRT INSOLE  

Parhad o dud. 1 

Mae’r Grŵp Ymchwil Archifau, sefydlwyd gan Gyfeillion Cwrt 
Insole ym mis Ionawr 2010, wedi bod yn ceisio dod o hyd i 
bob peth y gallan nhw am hanes y Cwrt ac am hanes y bobl 

fu’n byw a gweithio yno.   

Mae rhai o bobl Llandaf yn dal i gofio gweld y Mrs Insole ola  
yn cael ei gyrru gan yrrwr y teulu, Mr Arthur Davies, yn un o 
Rolls Royces y teulu. Ar ôl gwerthiant yr ystâd i Gorfforaeth 
Caerdydd, symudodd hi i fflat yn Llundain, lle bu farw ym Medi 
1938.  Mae rhai pobl leol eraill yn dal i gofio’r arwerthiant 
ocsiwn dau-ddiwrnod o ddodrefn yr Insoles, gweithiau celf, 
platiau ac eiddo arall gynhaliwyd gan Harrods yn y Cwrt ym 

Mawrth 1937.  

Basai’r grŵp wrth eu boddau yn gwybod pwy brynodd y 
bwrdd biliards a’r piano gyngerdd. Allai rhai o gofarwyddion 
o’r arwerthiant hwnnw fod yn dal ar gael mewn tai lleol? Yn 
fwy na dim, basen nhw’n hoffi canfod catalog yr arwerthiant. 
Yn anffodus, dinistriwyd copi eu hunain yn y bomio. Os 
gwelwch yn dda, os tybiwch y gallwch helpu, cysylltwch, e-

bost - info@insolecourt.com . 

Bore dydd Mercher, Mawrth 11eg daeth nifer ynghyd ar 
safle Cwrt Insole i ddathlu gweld diwedd ar weddillion hyll 
rhyfel Hitler drwy dystio i gwymp y garejys mewn paratoad ar 
gyfer y tirlunio cynlluniedig ar ddiwedd y prosiect. Mae llawer 
o brysurdeb ar y safle wrth i’r gwaith adnewyddu fynd rhagddo 

gyda llawer o’r adeiladau dan sgaffaldiau. 

Ewch draw am dro bob hyn a hyn i weld y datblygiadau 
cyffrous sy’n digwydd i Gwrt Insole.  Mae’r diweddara ar 
Twit ter  @inso lecourt , tuda len 
g y m u n e d  F a c e b o o k ,  s e f 
www.facebook.com a chwilio am 
Insole Court; neu ymwelwch â’r wefan 

www.insolecourt.com 

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau 
neu os dych chi eisiau derbyn y 

cylchlythyr e-bostiwch : 

 info@insolecourt.com 

Helfa Drysor 

Profwch eich sgiliau cryptograffig a chwilio’r ffordd mewn neu 
ar ryw fath o olwynion (DDIM ar droed), ar lwybr 50 milltir â 7 

cyrchfan.  

Bydd yr helfa’n digwydd ar ddydd Sul Mai 10fed, gan 
ddechrau am 1:30 p.m., a gorffen ym Maes Parcio Pentref 

Llandaf/Neuadd y Plwyf am De Pnawn am 5 p.m.  

Cost car a theithiwr/theithwyr £30 yn cynnwys y te. 

I gymryd rhan holwch am ffurflen gan John Isaacs, e-bost 
jlbmi@talktalk.net <mailto:jlbmi@talktalk.net>,  
ffôn 029 20 555 970 neu lawrlwythwch o 
 www.insolecourt.org.uk <http://www.insolecourt.org.uk> 

Jessy Insole: Llun trwy garedigrwydd  
Alan Salisbury a'r Cyfeillion 

mailto:hefinmathias@hotmail.co.uk
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
http://www.facebook.com
mailto:info@insolecourt.com
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Dyma hi’n bedwerydd mis yn 2015 yn barod a’r 
Gwanwyn yn y tir i godi ein calonnau ar ôl colli 
cymaint o’n gwroniaid yn ddiweddar sef Merêd, 
sylfaenydd ein papur bro; Dr John Davies; Dr 
John Rowlands; yr arlunydd Osi Rhys Osmond, 
Llansteffan a Dr Harri Pritchard-Jones. Mae eu 
colli yn gadael bwlch mawr ond y gobaith wrth 
gwrs ydy y daw eraill o’r to iau i lanw’r bylchau a 

adawyd ar ôl. 

Eleni y dethlir 150 mlynedd ers sefydlu’r 
Wladfa sef yr un flwyddyn a agorwyd Porthladd 
Penarth i gario glo i bedwar ban byd. Dechreuwyd 
ar y gwaith o adeiladu’r porthladd yn 1859 nes ei 
agor yn 1865. Bu dros fil o weithwyr wrth y gwaith 
ac erbyn 1913 cariwyd dros bedwar miliwn o 
dunelli glo drwy’r porthladd! Mae’r porthladd wedi 
hen gau bellach a cheir marina i gymryd ei le hefo 

ugeiniau o gychod drud yn llenwi’r lle. 

Yn ddiweddar mae’r papurau newydd wedi bod 
yn canmol Caerdydd a’r cylch i’r cymylau gan 
awgrymu dyma’r lle i fod yn byw ynddi bellach – 
ardaloedd megis Llandaf, Pontcanna, St Hilari a 
Phenarth ond o! y siom gan nad oes sôn am 
Riwbeina yn yr adroddiadau ffafriol! – dim eto beth 

bynnag! 

Erbyn i’r golofn hon weld golau dydd bydd 
Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd wedi eu cynnal a 
channoedd lawer o blant a phobl ifanc y bröydd 
hyn wedi bod yn cystadlu am yr anrhydedd o 
gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili 
dros y Sulgwyn. Cafodd nifer eu siomi yn ddiau 
ond i’r rhai a lwyddodd wel dymuniadau gorau 

iddyn nhw. Mae safon uchel y cystadlu o flwyddyn 
i flwyddyn wastad yn syndod ac yn glod i’r holl 
athrawon ac arweinwyr sy wedi bod wrthi yn 

hyfforddi’r holl gystadleuwyr. 

Ar ddiwedd Chwefror bues i mewn Twmpath 
Dawns yng Nghlwb “Y Rec” ym mhentre 
Rhiwbeina. Stiward y clwb odd yn gyfrifol am 
baratoi’r swper blasus odd yn rhan o’r noson. Pan 
welodd fi dyma fe’n dweud “Mr Roberts”! - cyn-
ddisgybl arall i mi o Ysgol Trelai! Teimlais yn 
ddigon balch pan gyhoeddodd fod ei blant yn 
derbyn addysg Gymraeg yn ardal Trelai. Mae’r 
geiriau ‘beth a heuir heddiw a fedir yfory’ yn dod i’r 

meddwl. 

Ces fynd i’n Stadiwm Genedlaethol adeg y 
gêm rygbi fawr rhwng Cymru ac Iwerddon gan i mi 
gael tocyn yn anrheg pen-blwydd i fynd iddi. Odd 
y sêt yn uchel uchel ar y llinell hanner a theimlais i 
fy mod yn dringo mynydd i gyrraedd fy sêt! - lwcus 
fy mod i’n dal yn iach! Ond o! yr olygfa o’m sêt a 
sŵn canu “Hen wlad fy nhadau” yn codi gwallt 
eich pen ac ar ben hynny cafwyd gêm gyffrous â 
Chymru yn chwarae’n benderfynol a sgilgar nes 
o’r diwedd i ni ennill y dydd. Odd cerdded i lawr 
o’m sêt yn llawer haws na dringo i fyny diolch byth 
a buan iawn o’n i ynghanol y môr o gefnogwyr 
balch odd yn dylifo allan i’r strydoedd - melys, 

moes mwy tîm rygbi Cymru! 

Gwyliau’r Pasg hapus i holl ddarllenwyr y papur 
hwn a chofiwch am ei brynu a’i ddarllen o fis i fis! 

Mae’n werth pob ceiniog!   

Colofn  G.R. 

“Mae’r papurau newydd wedi bod yn 

canmol Caerdydd a’r cylch i’r cymylau, 

ond o! Dim sôn am Riwbeina ” 

Yr Awr Hapus 
Atgofion Patagonia 

 

Ar fore Llun, 9 Mawrth, daeth cwmni dysgwyr Yr 
Awr Hapus ynghyd yng Ngwesty Pentref Coryton, 
(10.45 – 11.45am) i groesawu Dafydd Henri ac 
Enid Edwards, Radur, i ddwyn atgofion diddorol 
am eu cyfnod chwe mis ym Mhatagonia ar 

ddechrau’r ganrif hon. 

Gan fod eleni yn flwyddyn o ddathliadau i 
drigolion a chefnogwyr Patagonia, roedd hwn yn 
gyfle da i’r dysgwyr i ofyn cwestiynau a dysgu 

mwy am hanes Y Wladfa. 

Diolch i Dafydd ac Enid am gefnogi dysgwyr a 

gweithgarwch cymdeithasol Yr Awr Hapus. 

 

Dafydd Henri yn paratoi mate — paned te Patagonia 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

Rhyw fis o gofio odd mis Mawrth. Ac ryn ni'r 
Cymry wrth ein bodde'n gneud hynny. Pobl wedi 
dwli ar y gyfres Cymru ar Ffilm ar S4C, lle 
roedden ni'n edrych ar gynnyrch y  rhaglen 
gylchgrawn  nosweithiol  Heddiw  o'r 60au a'r 70 

au yn benna. 

Odi ma'r byd wedi newid - a dyna eirie sy'n 
tanlinellu fy mod yn hen! Nôl yn y cyfnod hwnnw 
doeddwn i ddim yn meddwl rhyw lawer am fynd yn 
hen a'r problemau fydde'n deillio o hynny. Ac rown 
i'n wfftio’r rheiny odd yn hen ar y pryd pan fusen 
nhw'n canu clodydd y gorffennol ac yn dwrdio 

arferion y presennol.  

Dw i ddim yn dwrdio popeth yn y presennol o 
bell ffordd. Mae'r byd wedi gwella mewn sawl 
ffordd. Yn un peth mae'r ffasiwn yn well i ni 
fenwod - Dim "beehives" ac fe allwn wisgo trowser 
a jeans hyd yn oed pan ryn ni'n hen  -  wel o leia 

dw i'n gneud! 

Ac ma na lot fwy o fenwod i'w gweld ar deledu. 
Mor ddiddorol odd gweld mai dim ond rhyw ddwy 
odd yn gohebu ar Heddiw yn y cyfnod hwnnw - 
Mary Middleton a Ruth Parry. Ac roedden nhw'n 

gneud gwell job ohoni'n aml na'r dynion.  

Ma'r Gymrag wedi newid mae hynny'n amlwg. 
Roedd y vox pops yn y cyfnod hwnnw yn dangos 
pa mor gadarn a chyfoethog odd iaith y werin, a 
hynny hyd yn oed pan roedd na drafodaeth ar 

ddyfodol pylle glo yn y de ma. 

 A dyna braf odd gweld y brwdfrydedd a'r hwyl 
odd i'w gal yn Steddfod y Glowyr. Mae’r pylle wedi 
cau ac fe ddath steddfod y Glowyr i ben ar 

ddechre'r ganrif hon. 

Ond hei!  -  ma na fwy o blant a ieuenctid yn 
siarad yr iaith yma yn ein prifddinas ac yn y 
cymoedd na'r adeg honno - ac mae ganddi ei 

hanian ei hunan. Dathlwn! 

Fe gafodd David hefyd gyfle i gofio. Ma'r cof 
wedi mynd yn rhacs jibiders ond mae na ambell i 
fflach. Dyw e ddim yn cofio dim am ei yrfa fel 
newyddiadurwr a sylwebydd. Fe gaiff bach o sioc 
pan welith ei enw ar glawr un o'i lyfre. Ond mae ei 
gyfnod yn y fyddin ac yn y coleg yn Rhydychen yn 
eitha agos at yr wyneb. Ac fe ath Sian a John ag e 
am drip arbennig i'w hoff goleg Merton. Profiad 

amheuthun a arhosodd  gydag e am wthnose. 

Trysorwn y cof. 

“Ond hei!  -  ma na fwy o blant a 

ieuenctid yn siarad yr iaith yma  ” 

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cylch yn ddiweddar (nos 
Lun, Mawrth 2ail), yn Jolyons, 10, Ffordd y 
Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ. Cyn gwrando ar y 
gwestai arbennig, dechreuodd y noson gyda 
chinio blasus a choffi i’w ddilyn. Y siaradwr gwadd 
oedd Dr Huw S. Thomas a bu'n sgwrsio’n ddifyr 

am dwf addysg Gymraeg.  

Yr oedd Dr Thomas yn brifathro nifer o ysgolion 
Cymraeg wedi ei gyfnod yn Ysgol Rhydfelen, yr 
ysgol gyfun Gymraeg gyntaf yn Ne-ddwyrain 
Cymru. Ers hynny mae e wedi bod ynghlwm ag 
ymchwil ynglŷn ag addysg Gymraeg ac wedi 

cyhoeddi nifer o lyfrau ar y pwnc.  

Mae ysgolion Cymraeg wedi bod yn elfen 
bwysig yn ein tirlun ers y chwedegau. Mae pŵer 
rhieni wedi bod yn hanfodol i ddatblygu addysg 
Gymraeg trwy’r degawdau a hynny’n aml yn 
wyneb gwrthwynebiad gwleidyddol. Datganodd 

Huw na ddylai rhieni orfod 
ymladd am yr addysg 
maen nhw eisiau i’w plant, 
a hefyd dylai addysg 
Gymraeg fod i bawb, nid 

yn unig i bobl ffodus.  

Rhoddwyd y diolchiadau 
gan ein Llywydd Mr 

Michael Jones.  

Mae’r cylch yn agored i fenywod a dynion (7 yn 
y nos am 7.30 ar nos Lun cyntaf y mis fel arfer) a 
gellir dod i un neu fwy o’r cyfarfodydd gan nad oes 
tâl aelodaeth. Dim ond pris y bwyd ar y noson 
fydd eisiau’i dalu sef £17.00  a hynny am ddau 
gwrs gyda digon o ddewis. Am fwy o fanylion e-

bostiwch cylch.cinio@gmail.com 

Yr Athro Richard Wyn Jones fydd y siaradwr 
gwadd nos Lun, Ebrill 13, a bydd yn siarad am 

ddatganoli. Bydd croeso cynnes i bawb. 

Ann Rees  

Y Cylch Cinio  



6  

 

Aelwyd Hamdden  

TEYRNGED I’R 
DR HARRI PRITCHARD-JONES 
Parhad o dud. 1  

Roedd ganddo gariad arbennig tuag at Iwerddon, 
wedi treulio degawd cyfan yno, yn fyfyriwr yn 
Nulyn ac yn ddoctor ar Ynysoedd Aran. Roedd yn 
ddinesydd o ddwy wlad yn ysbrydol, os nad yn 
gyfreithiol. Fe yfodd yn ddwfn o’r traddodiad 
Gwyddelig, yn gyfarwydd gyda’i darlledwyr, 
awduron, newyddiadurwyr a gwleidyddion.  Yn 
arwyddocaol, bu darlleniad yn y Wyddeleg yn yr 
Offeren Requiem iddo yn Eglwys St Teilo. Mae 
rhai o’i nofelau â’i straeon byrion – dros bymtheg 
o gyfrole - yn cyplysu Cymru a’r Iwerddon. 

Cyfieithwyd nifer o’r cyfrolau i ieithoedd eraill.  

Nôl yn yr wythdegau fe weithiais gyda Harri a’r 
diweddar Emyr Daniel ar gyfres o gyfweliade 
teledu i HTV gyda hanner dwsin o Wyddelod 
blaenllaw – The Irish Weave. Harri sicrhaodd bod 
pob drws yn agor i ni yn Iwerddon – heb Harri 
bydde ni ddim wedi llwyddo i gael cyfweliade 
gyda Garret Fitzgerald – cyn brif-weinidog y wlad 
– yr awduron Edna O’Brien a Nuala O’Faolain, 
Cardinal O’Fiaich, a’i ffrind mawr, y darlledwr a’r 

polymath, Sean Macreammoin.  

Buodd yn weithgar iawn yn magu’r berthynas 
rhwng Cymru ag Iwerddon – yn llysgennad 
answyddogol rhwng y ddwy wlad - a dim ond Mis 
Hydref diwethaf, er y poen roedd e’n diodde ar y 
pryd, mynnodd fynd lawr i Ganolfan y Mileniwm i 
gwrdd ag Arlywydd Iwerddon, Michael D Higgins, 

pan ymwelodd e â Chaerdydd.  

Roedd Harri’n Babydd selog, yn deyrngar i’w 
eglwys ond hefyd â gweledigaeth radical. Er 
enghraifft, roedd e’n anghyffyrddus iawn ag un 
agwedd o geidwadaeth John Paul II. Roedd Harri 
o blaid ordeinio gwragedd. Roedd e’n methu deall 
sut fedre eglwys oedd yn gweld y Forwyn Fair fel 
ei phrif symbol yn medru gwahardd gwragedd 
rhag cael eu hordeinio na gweinyddu’r offeren. 
Sgrifennodd yn agored am hwn mewn llith at y 
Pab John Paul II a gyhoeddwyd, yn gynnar yn yr 
wythdege, yn The Tablet, prif gylchgrawn yr 

eglwys ym Mhrydain. 

Yn y nawdegau sgrifennodd gyfres deledu i 
S4C ac RTE ar hanes y Babyddiaeth, ac yn sgil 
hwnnw ces i a ’ngwraig a ffrindiau eraill ein tywys 
o gwmpas Rhufain gan Harri a’i wraig Lenna, am 
wythnos gyfan hudolus. Unwaith eto roedd 
drysau’n agor - gwledd o wybodaeth a thrafod, a 
chwerthin. Roedd e bob amser yn hael gyda’i 
gwmni a’i gyfeillgarwch, ond hefyd yn hael â’i 
amser. Roedd yn drysorydd Cylch Catholig 
Cymru ac yn gyd-Gadeirydd egnïol yr Academi - 
sefydliade a elwodd o’i weledigaeth eang 

ryngwladol.   

Ond rwy’n ei gofio e’n bennaf fel cymydog agos 
a’r ffrind anwylaf - dyn oedd yn mwynhau y byd o’i 
gwmpas ac yn ymhyfrydu bob amser nid yn unig 
yn ei deulu a’i gartref prysur yn yr Eglwys Newydd 
ond hefyd yn y cylch ffrindiau eang dynnodd e a’i 
wraig Lenna o’u cwmpas – aelwyd agored, yn 

gyson groesawgar. Bydd bwlch mawr ar ei ôl.  

Geraint Talfan Davies 

 

 

 

Bu rhaglen mis Chwefror a Mawrth yn un 
amrywiol iawn - pob cyfarfod yn profi'n ddiddorol 

yn ôl y dystiolaeth. 

Aeth yr hanesydd amryddawn Ann Saer â ni i 
fyd y Chwiorydd Davies. Soniodd am eu bywyd 
teuluol, eu diddordeb ym myd Celf a'u gwaddol i 
Gymru trwy hanes Gregynog a'r lluniau enwog a 
brynwyd ganddynt ar eu teithiau eang ac a 

gyflwynwyd i'r genedl.    

Allan James, Llantrisant, athro a darlithydd ac 
arbenigwr ar Ganu Gwerin oedd yr ail westai ym 
mis Chwefror. Dihunodd ddiddordeb y 
gwrandawyr gan fanylu gwerth hanesyddol y 
tribannau a'u cyflwyniad amrywiol o hanes Cymru 

ar gân a'u datblygiad dros y canrifoedd.    

Dathlwyd Gŵyl Dewi gyda chinio blasus. 
Croesawyd y Parch. T. James Jones, un o feirdd 
amlwg ein cenedl, cyn-Archdderwydd Cymru ac 
un o fois Parcnest, Castell Newydd Emlyn fel 

gwestai.  Bu'n hel atgofion drwy ei hunangofiant a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar.  Gweinwyd y wledd 

gan Audrey Lake a'r gwragedd parod. 

Olrhain hanes gyda sylfaenwyr Côr enwog 
Aelwyd Hamdden oedd testun ail gyfarfod mis 
Mawrth. Roedd yn fraint gwrando ar atgofion 
pedwar o’r aelodau gwreiddiol, sef Dyrinos 
Thomas, Eilonwy Jones, Gwenda Morgan ac 
Idwal Hughes, pan sylfaenwyd y côr yn 1997 i 
gystadlu yn adran Corau Pensiynwyr ym 

Mhenybont ar Ogwr 1998.    

Soniodd Gwenda Morgan am yr hwyl a gafwyd 
dros y blynyddoedd, y direidi ar deithiau 
bythgofiadwy a throeon doniol.  Oherwydd 
anhwylder anfonodd Eilonwy ei hatgofion trwy 
Rhian Ruddock mewn llythyr.  Soniodd am y 
pleser a gafodd wrth arwain a thywys y côr i 
fuddugoliaethau cofiadwy, ac am ffyddlondeb pob 
aelod.  Ategodd Idwal Hughes, trysorydd olaf y 
côr, ei werthfawrogiad o agosrwydd yr aelodau at 
ei gilydd.  Cymeradwywyd y cyflwyniadau 
cerddorol o'r côr a baratowyd gan Dyrinos a John 

Phillips.    
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Cymrodorion  
Caerdydd 
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Ar 11 Mawrth croesawodd aelodau’r gangen 
nifer o ddysgwyr atom i gymdeithasu a rhoi cyfle 
iddyn nhw ymarfer a meistroli’r Gymraeg. Shirley 
Williams oedd yn gyfrifol am drefniadau’r noson 
eto eleni ac wrth groesawu’r dysgwyr diolchodd hi 
i Helen Prosser o Brifysgol De Cymru am ddod â 

chriw gyda hi.  

Maria Hampson Jones, un o aelodau 
cyntaf Cangen Bro Radur chwarter 
canrif yn ôl, agorodd y sesiwn drwy 
siarad am ei phrofiadau hi o ddysgu 
Cymraeg. Cafwyd cyflwyniad rhagorol 
dros ben ganddi. Yna rhannwyd y 
cwmni yn grwpiau bach er mwyn cael 

sgyrsiau anffurfiol llawn hwyl rhyngom. 

 Ar guriad dwylo Shirley roedd y 
grwpiau yn newid a chyfle i sgwrsio 
gyda wynebau newydd eraill. Yn rhy 
fuan daeth yr amser i ben gyda Shirley 

yn diolch i bawb am eu cymorth.  

Eirlys Davies oedd yn cloi’r gweithgareddau 
drwy sôn yn ddiddorol iawn am ei hoff le, sef Tŷ 
Ddewi. Disgrifiodd y lleoliad a’r adeiladau diddorol 
ac aeth â ni, drwy gyfrwng lluniau a geiriau, ar 
daith i’r lle tangnefeddus hwnnw. Mwynhawyd 
lluniaeth hyfryd o gacennau a phaned ar y diwedd 

– a chyfle pellach  i sgwrsio.   

Hafwen Roberts 

 

 

 

 

 

 

Daeth tymor 2014 – 15 y Cymrodorion i ben nos 
Wener 27 Mawrth gyda darlith gan Geraint Talfan 
Davies yn Festri Capel Tabernacl, Yr Ais. Teitl ei 

ddarlith oedd ‘Gwella Llywodraeth Cymru’. 

Er ei fod yn hollol gefnogol i ddatganoli ac yn 
awyddus i weld datganoli pellach, ni chredai fod y 
modd y llywodraethir Cymru ar hyn o bryd yn 
foddhaol. Y prif wendid yn ei farn ef oedd gormod 
o barodrwydd i fod yn hunanfodlon a gormod o 
ddibyniaeth ar y sector gyhoeddus. Gwelwn 
Gymru ar waelod rhestrau rhagoriaeth 
rhyngwladol mewn gormod o feysydd, ac yr ydym 
fel petaem yn amddifad o’r gallu i gael ein dychryn 

gan y ffeithiau. 

Os ydym o ddifri am wella llywodraethiant 
Cymru mae’n rhaid i ni sicrhau’r gallu i 
ddadansoddi’r sefyllfa economaidd yn fwy trylwyr. 
Rhaid i ni hefyd fod yn fwy hyderus wrth gynllunio, 

a pheidio bodloni ar symud ymlaen drwy gymryd 

camau bychain yn unig. 

I wireddu’r amcanion hyn rhaid dewis yn 
ofalus nifer weddol fychan o brosiectau – a rheiny 
yn brosiectau mawr wedi eu gosod mewn 
fframwaith o weithredu strategol. Yna rhaid i bob 
gweinidog yn y llywodraeth sicrhau fod ei (h)adran 
yn cyfrannu at gyflawni amcanion y strategaeth – 
a bydd hynny yn golygu cydlynu canolog cryf, h.y., 
mae gofyn i’r Prif Weinidog fod a llaw gadarn ar y 

llyw. 

Yn sylfaen i’r cyfan, mae’n angenrheidiol fod 
y cyhoedd yn effro i sefyllfa economaidd, 
diwylliannol a gwleidyddol y wlad. Mewn gwlad 
ddatblygedig, dyma gyfrifoldeb y cyfryngau torfol. 

Mae gwendid Cymru yn amlwg yn y cyfeiriad yma. 

Ysgogodd sylwadau Geraint Talfan 
drafodaeth fywiog, fel y gellid disgwyl. Da oedd ei 
glywed yn dweud ar y diwedd ei fod, ar waethaf ei 
feirniadaeth ar lywodraethiant Cymru, yn optimist! 
Diolchwyd iddo am ei gyflwyniad bywiog gan y 

Llywydd, Gwynn Matthews. 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Y dysgwyr gyda Shirley, Maria, Helen 
Prosser ac Eirlys Davies 

Dymuna Pwyllgor y Dinesydd ddiolch i’r Cymrodorion ac i Mr Delwyn Tibbott am eu cefnogaeth 

hael unwaith yn rhagor. 
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O ble ’dych chi’n dod yn wreiddiol a ble 

cawsoch eich addysg? 

Dw i’n dod o Radur sydd ar gyrion Caerdydd, 
ardal lle clywir yr iaith Gymraeg yn ddyddiol.  Dw 
i’n meddwl bod mwy o bobol yn siarad Cymraeg 
yn Radur nag  mewn unrhyw ardal arall yng 
Nghaerdydd.  Es i Ysgol Gynradd Coed y Gof yn 
Y Tyllgoed ac yna i Ysgol Gymraeg Glantaf am 
flwyddyn.  Agorwyd Ysgol Gyfun  Gymraeg 
Plasmawr ymhen y flwyddyn ac yna bu’n rhaid i 

mi symud yno. 

Ydy’ch rhieni’n siarad Cymraeg?  

Mae mam yn siarad yr iaith ac mae hi’n dod o 
Gilfach Goch.  Mae dad yn dod o Ddeganwy a 
dim ond ychydig Gymraeg oedd ganddo ond 
erbyn hyn mae e’n siarad yn dda ar ôl dysgu yn 
ysgol nos deirgwaith yr wythnos yn Ysgol 

Gartholwg . 

Beth oedd eich hoff bynciau 

yn yr ysgol? 

‘Ro’n i’n hoff iawn o Ddrama, 

Ymarfer Corff a Daearyddiaeth.  
Roedd yn brofiad arbennig i fod 
mewn ysgol hollol newydd, 
gydag athrawon ysbrydoledig, 
brwdfrydig ac ifanc yn ein 
dysgu.  Dw i mor falch fy mod 
wedi bod yn Ysgol Plasmawr o’r 
cychwyn cyntaf achos roedd 
rhaid i’r plant gymryd rhan ym 
mhopeth o fyd y sioeau cerdd i 
chwaraeon. Ces i brofiadau 
arbennig yno a dw i’n hollol sicr 
fod y profiadau hyn wedi helpu i 

lywio fy mywyd. 

Beth wnaethoch ar ôl gadael 

yr ysgol?  

Es i i’r Brifysgol yn Aberystwyth 
i wneud gradd mewn Daearyddiaeth.  Ar ôl 
graddio des ‘nôl i Gaerdydd a chael gwaith ym 
manc Julian Hodge. Bûm yn gweithio yno am tua 
naw mis ac yn sylweddoli fy mod ar y llwybr 
anghywir.  Felly fe wnes y penderfyniad i fynd yn 
ôl i Aberystwyth i hyfforddi i fod yn athro.  A 
dweud y gwir, roedd bod yn athro yn fy ngwaed 
gan fod fy nheulu yn frith o athrawon a felly 
dyma’r llwybr naturiol i’w ddilyn. Mwynheais bob 
munud o’r flwyddyn honno a gwneud fy ymarfer 
dysgu yn ysgol gynradd Tregaron ac yn Ysgol 
Gynradd Gymraeg  Aberystwyth.  Dwy ysgol hollol 

wahanol ond y ddwy yn ysgolion ysbrydoledig a 
ches i brofiadau arbennig yn y  ddwy ysgol.  Erbyn 
nawr ’ro’n i’n ysu am  gael swydd er mwyn cael 
profiadau gyda phlant eraill.  Bum yn lwcus iawn 
ac fe ges i swydd yn Ysgol Gynradd Gymraeg 
Cwmbrân a dw i wedi bod yno am bum mlynedd 

erbyn hyn. 

Hoffech chi gael swydd yma yn y brifddinas? 

A dweud y gwir dw i ar fin torri tir newydd ac am 
symud i Dubai ym mis Awst i ddysgu mewn ysgol 
ryngwladol. Mae hon yn ysgol hollol newydd 
gydag adnoddau anhygoel a modern a hynny heb 
orfod gofidio am gostau fel mae yma! Mae ysgol 
Gems International Al Khail yn le cyffrous ac yn 
agoriad llygaid i unrhyw athro.  Wrth gwrs, y 
gobaith yw i ddychwelyd mewn ychydig o 
flynyddoedd.  Mae tri ohonom yn mynd ac fe 
fyddwn yn gweithio yn yr un ysgol.  ’Dy’n ni wedi 
cael ein trwytho yn y diwylliant gwahanol a dw i’n 

edrych mlaen i brofi’r bywyd newydd. 

Beth fyddwch yn ei golli am Gaerdydd a 

Chymru 

Yn bendant, ddim y tywydd!  Byddaf yn gweld 
eisiau fy nheulu a fy ffrindiau a’r bywyd 

cymdeithasol a hefyd chwaraeon. 

Beth yw eich diddordebau 

pennaf? 

Chwarae pêl droed.  Ar hyn o 
bryd dw i’n chwarae i dref 
Pontypridd ond dw i wedi 
chwarae yn Uwch Gynghrair 
Cymru dros Aberystwyth a 
Chaerfyrddin ac i Ben y bont fel 
“semi pro.”  Llynedd ces brofiad 
anhygoel gyda chlwb Pen y 
Bont pan aethon ar daith i 
Valencia.  Roedd llawer o sôn 
wedi bod ar y radio ar Talk 
Sport  am y clwb bach o Gymru 
oedd yn mynd i chwarae yn 
erbyn ail dim Valencia. Daeth 
torf anhygoel i wylio’r gêm o 
bedwar ban byd.  Cawsom ein 
syfrdanu! Dw i ddim yn cofio’r 
sgôr!!!!  Dw i hefyd yn chwarae  
rygbi saith bob ochr yn yr Haf i 

dîm  Meibion Plasmawr, tîm o gyn-ddisgyblion yr 
ysgol  â’r pwyslais ar gymdeithasu yn hytrach nag 

ar rygbi. 

Pwy yw eich arwr? 

Fy nhad-cu o Gilfach Goch.  Roedd e’n brifathro 
gyda llu o straeon am bob math o bynciau a 
chyda’r gallu i ddweud stori’n ddiddorol.  Roedd 
e’n gymwynasgar ac yn helpu pawb.  Yn gapelwr 
brwd a rygbi’n bwysig iddo hefyd.   Roedd e’n 
ddyn llawn gyda moesau da ac wedi fy ysbrydoli i.  

Mewn brawddeg fer, roedd e’n ffrind i bawb. 

Falmai Griffiths yn holi  
Geraint Passmore 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 
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Mae Esther Whitfield, sy’n 
43 oed ac yn  wreiddiol o 
ardal Penarth, yn Athro ym 
Mhrifysgol Brown yn 
nhalaith Rhode Island. Mae 
hi’n byw gyda’i gŵr, Jeff 
Seul, a’u plant Ellis (sy’n 9) 
a Carys (sy’n 6) ger dinas 
Boston. 

 

 

Un o ble ydych chi’n wreiddiol? 

Dwi’n wreiddiol o Ddinas Powys ond fe symudon 
ni i Benarth tra ro’n i’n ddisgybl yn Ysgol Glantaf. 
Fel plentyn, ro’n i’n hoffi mynd lawr i’r pier a’r 
traeth, a Cosmeston a’r Bari, felly bob tro fyddwn 
ni nôl yng Nghymru bydda i’n mynd yno gyda’r 

plant. 

Sut lanioch chi yn ardal Boston a beth ydych 

chi’n ei wneud yno? 

Ar ôl gadael Coleg yr Iwerydd yn Sain Dunwyd, fe 
es i i Venezuela, Prifysgol Rhydychen a Llundain, 
cyn ennill Doethuriaeth mewn Llenyddiaeth 
America Ladin ym Mhrifysgol Harvard ger dinas 
Boston. Arhosais i yn yr Unol Daleithiau ar ôl a 
cwrdd â Jeff, fy ngŵr, a chanfod swydd ro’n i’n 
mwynhau; ers 2002, dwi’n dysgu yn adran 
Llenyddiaeth Gymharol Prifysgol Brown yn 
Providence, Rhode Island. Ry’ ni’n byw yn 
Sharon, tu fas i Boston - lle hyfryd i fagu plant. 
Mae na hufenfa leol yno sy’n cynhyrchu hufen iâ, 
fferm ffrwythau, a choedwig braf i fynd am dro, a 
llyn lle gallwch chi nofio yn yr haf. Cyn cael plant, 
fe fuon ni’n byw yn Charlestown, sy’n ardal 

hynafol yn Boston, ar lan y dŵr. 

 

 

 

 

 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn 

Boston... 

Ar ddiwrnod braf yn Boston, bydden i’n deffro’n 
gynnar cyn ymlwybro draw i South End – ardal 
llawn caffis a thai teras hynafol brics coch. Ar ôl 
cael brecwast yno, yn y Flour Bakery, bydden i’n 
cerdded draw i’r Boston Common a’r Public 
Garden. Pe bai’r tywydd yn braf, fe dreuliwn i’r 
diwrnod cyfan yn mynd am dro, gan groesi’r afon 
Charles i ardal Cambridge, cyn cael swper ym 

mwyty wystrys Row 34 yn ardal Fort Point. 

Pa dri lle yn Boston y byddech chi'n annog i 
unrhyw un o Gaerdydd i ymweld â nhw, i gael 

blas go dda o'r ddinas honno? 

Yr  Institute for Contemporary Art ar lan y dŵr, lle 
mae 'na gasgliad gwych o gelf mewn adeilad 
hardd a chyfoes. Yna, ewch am dro ar hyd yr afon 
Charles, cyn gwylio tîm y Boston Red Sox yn 

chwarae gem bêl fas yn Fenway Park. 

Beth ydych chi’n ei golli fwyaf am Benarth a 

Chaerdydd? 

Dwi’n colli’r cyfeillgarwch arbennig sydd i’w 
deimlo, hyd yn oed gyda dieithriaid, ym Mhenarth 
a Chaerdydd.  Dwi hefyd yn colli glan môr Penarth 

yn fawr. 

Lowri Haf  Cooke yn holi 
Esther Whitfield 

CERDYN POST 
O BOSTON 

Arddangosfa Lizzie Spikes  

Mae’r  arlunydd  Lizzie  Spikes, sydd  wedi  
ymgartrefu  yng  Ngheredigion,  ar  fin  arddangos  
dros  40  o  ddarluniau  gwreiddiol  yn  y  Victoria  
Fearn  Gallery  yn  Rhiwbeina, ddydd  Gwener, 
Ebrill  24. Arddangosfa  o’r  enw  “Fragments”  
yw’r  gyntaf  iddi  fel  unigolyn  ac  mae’n  cyd-

ddigwydd  â  lansiad  ei  llyfr  cyntaf. 

Mae  Lizzie'n  gweithio  gyda  broc  môr  a  
gludwaith  o  ddarnau  papur  i  greu  delweddau  
sydd  wedi  eu  hysbrydoli  gan  iaith  a  diwylliant  
Gorllewin  Cymru  lle  mae’n  byw. Dechreuodd  yr  
arlunydd  werthu  ei  gwaith  ar  eBay  ddeng  
mlynedd  yn  ôl  ac  yna  aeth  ymlaen  i  werthu  
mewn  galerïau  ledled  y  wlad,  gan  ddenu  
dilynwyr  rhyngwladol  drwy’r  Facebook  a  

Thrydar.       

Bydd  Lizzie  yn  lansio  ac  yn  arwyddo  ei  

llyfr  cyntaf  yn  y  
digwyddiad  yn  
Rhiwbeina. Casgliad  
o  hwiangerddi  a  
c h a n e u o n  
t r a d d o d i a d o l  
Cymraeg   a  fu  o  
help  i  Lizzie  ddysgu  
Cymraeg  pan  yn  
blentyn  yw  “Gyda’n  
Gilydd”. Mae’r  llyfr  yn  
cynnwys  18  o  
ganeuon    gyda  
darluniadau  gan  yr  
arlunydd  fel  canllaw  

i'w  phlant  ei  hun. 

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Lizzie, 

www.driftwooddesigns.co.uk/  

 

http://www.driftwooddesigns.co.uk/
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
EGLWYS Y TABERNACL 

Priodas Aur 
Llongyfarchiadau cynnes i John a 
Myfi Cosslett ar ddathlu eu 

priodas aur.  

Chwiorydd 
Bu Myfi Cosslett yn hel atgofion 
gydol oes yng nghyfarfod ola 
Chwefror. Ddechrau Mawrth, 
Carys Tudor Williams bu’n ein 
diddanu ar y pwnc Y Fflam a’r ffin 
a’r wythnos ganlynol, Marchnata 
Caerdydd oedd testun Heledd 
Wyn Williams. 

Bore Coffi 
Diolch i Wyn a Megan Morris 
ddechrau Mawrth am y croeso ar 

eu haelwyd.  

Cymdeithas Nos Fawrth, 
Gwerthfawrogwyd darlith hyfryd 
gan Hefin Jones, sy’n aelod yn 
Minny St, ar y testun ‘Pry-feirdd 
Cymru’.  Yna ar y 3ydd o Fawrth, 
cawsom ein Cinio Gŵyl Dewi 
blynyddol gydag Eiri Jones yn 
siaradwraig wadd. Cawsom 
hanes y ferch i weinidog a gafodd 
yrfa arbennig fel nyrs a 
gweinyddwr. Yna troiodd at y 
weinidogaeth ac ar hyn o bryd hi 
sy’n gofalu am gapel Borough 

Road yn Llundain.  

Rhoddion i Romania  
Dymuna Beryl Eurig ddiolch i 
bawb a ddaeth a chyfraniadau 
mewn 50 o fagiau yn llawn dillad 
i’w trosglwyddo i’r cludwyr fynd 

gyda nhw i Romania.   

D a t g a n ia d a u  O rg a n  y 
Gwanwyn 

Daeth nifer dda ynghyd ar 
Sadwrn olaf Ionawr i glywed Jeff 
Howard, a chynulleidfa deilwng 
iawn Sadwrn olaf Chwefror pan 
gawsom ein diddanu gan David 
Geoffrey Thomas.  Mae sawl 
peth yn gyffredin i’r ddau: 
cerddorion proffesiynol yn byw yn 
ein prifddinas, meistrolaeth ar eu 
techneg, a’u gallu i liwio 
deinameg eu rhaglenni yn 
gelfydd.   
Os ydych am ddarllen rhagor am 
Jeff Howard, beth am droi at y 
bennod ar Gerddoriaeth yn y 
Tabernacl yng nghyfrol y Dathlu?  
Cyflwynwyd copi o’r gyfrol iddo ar 

ddiwedd ei ddatganiad. Yr 
athrylith Meirion Wynn Jones 
ddaeth atom ganol Mawrth a’n 
syfrdanu fel y gwnaeth flwyddyn 
yn ôl gyda’i ddawn anhygoel ar yr 
organ. Llwyddiant hefyd oedd ein 
horganathon ar y dydd Sadwrn 
cyn gêm Cymru a’r Iwerddon. 

Codwyd dros £300. 

EGLWYS DEWI SANT 

Gŵyl Ddewi 
Cafwyd gwasanaeth bendithiol 
iawn i ddathlu gŵyl ein 
nawddsant a'n mabsant. Pleser 
oedd cael croesawu'r pregethwr 
gwadd  y Gwir Barchedig Andrew 
John esgob Bangor a chafwyd 
pregeth rymus drawiadol ganddo.  
'Roedd yr eglwys yn edrych yn 
hardd wedi ei haddurno mewn 
blodau melyn a gwyn ac ar ôl y 
gwasanaeth cafodd pawb gyfle i 
gymdeithasu dros ginio o gawl 

cartref blasus. 

Cymdeithas Nos Iau 

Yng nghyfarfod Mis Mawrth 
treuliwyd noson ddiddorol yng 
nghwmni Tim Saunders a 
roddodd i ni, yn ei arddull 
ddihafal, fraslun o hanes y 
Gernyweg a rhai o'r datblygiadau 
cyffrous sy'n digwydd yn yr iaith 
honno heddiw. Cafwyd y pleser 
ychwanegol o wrando ar Tim yn 
darllen darn o farddoniaeth yn y 

Gernyweg. 

Sul y Fam 
Roedd gwasanaeth Sul y Fam ar 
ffurf gwasanaeth teuluol a 
chafwyd gwasanaeth bywiog 
iawn a bendithiol i'r gynulleidfa 
gyfan.  Dosbarthwyd tusw o 
flodau i bob gwraig a diolchwyd 
yn gynnes i athrawon yr Ysgol 
Sul am osod bob tusw. 
Ffarwelio 

Gyda diwedd tymor daeth amser 
i ffarwelio â Viv Sayers ac Emma 
Whittick sydd wedi bod ar leoliad     
yn Eglwys Dewi Sant o Goleg 
Mihangel Sant ac sydd wedi 
cyfrannu gymaint at fywyd yr 
eglwys ers iddynt ymuno â ni.  
Dymunir yn dda iddynt a gobeithir 
eu croesawu eto yn y dyfodol.    

 

EGLWYS EBENESER 

Sul arbennig 
A hithau’n Ŵyl Dewi cawsom 
wasanaeth i gofio am gyfraniad 
Dewi i genedl y Cymry a’r hyn 
geisiodd ei wneud i hyrwyddo’r 
ffydd Gristnogol. Yn dilyn y 
gwasanaeth cafwyd cinio cawl 
yng ngofal y dynion a pice ar y 
maen i ddilyn, gyda phaned. 
Cawsom hwyl yn cymdeithasu 
yng nghwmni ein gilydd ond 
efallai yn bwysicach llwyddwyd i 
godi tua £320 tuag at ein helusen 

am eleni, Canolfan Maggie. 

Cinio’r Gymdeithas 
Nos Iau 12 Mawrth  daeth criw da 
ohonom i Glwb Golff yr Eglwys 
Newydd i ddathlu gŵyl ein nawdd 
sant gyda chinio blasus a chwmni 
diddan. Y siaradwr gwadd eleni 
oedd John Meurig Edwards, 
Aberhonddu, fu’n gyfrifol am 
sefydlu’r uned Gymraeg gyntaf 
yn Ysgol y Bannau yn y 
chwedegau. Cawsom ganddo 
ychydig o atgofion ac ambell i 
stori ddigri. Diolch iddo am ddod 

i’n diddanu. 

Cydymdeimlad 

Trist iawn oedd clywed am 
farwolaeth Arthur Bowen, un o’n 
haelodau ffyddlonaf, ar 6 Mawrth, 
a hynny ar ôl cyfnod hir o ofal yn 
Ysbyty Dewi Sant. Mae ein 
cydymdeimlad dwysaf yn mynd i 
Rosaline, ei wraig sydd bellach 
yng nghartref gofal Tŷ Enfys, 
Pentwyn ac i’r plant Helen a 

Dafydd Wyn. 

Cyngerdd 
Ar nos Fercher, 25 Mawrth roedd 
cynulleidfa deilwng wedi dod 
ynghyd i gyngerdd gan Gôr 
Caerdydd i godi arian i’n helusen 
am eleni, Canolfan Maggie. 
Cafwyd perfformiad o Schubert 
Mass in G, nifer o ddarnau 
amrywiol cysegredig ac ysgafn, 
yn ogystal ag ambell i unawd gan 
rai o aelodau’r côr. Cafwyd hefyd 
gyflwyniad byr am yr elusen gan 
gynrychiolydd o’r elusen. Diolch 
i’r côr am ein cefnogi yn ein 
hymdrech. Llwyddwyd i godi tua 

£800. Gwych!    
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EGLWYS Y CRWYS 

Croeso 
Hyfryd yw cael croesawu Mrs. 
Joy Davies yn aelod cyflawn o 
Eglwys y Crwys.  Mae ei merch, 
Nia Pope, a’i wyresau Cara ac 
Anna yn aelodau ffyddlon o’r 

Ysgol Sul. 

Ordeinio 

Llongyfarchiadau i Robin Pryderi 
Owen ar gael ei ordeinio yn 
Flaenor yng nghyfarfod  yr 
Henaduriaeth a gynhaliwyd yn 

Eglwys Salem. 

Y Gorlan 
‘Pwy rydych chi’n meddwl wyf ti?’ 
– dyma destun y Dr. Diana 
Evans i aelodau’r Gorlan.  
Cafwyd anerchiad hoffus a 
diddorol iawn o’i hanes. 
Aeth yr aelodau ar eu taith 
diwedd tymor; y tro hwn 
ymwelwyd â Six Bells lle y 
gwelwyd y gofeb sydd yn 
deyrnged i’r glowyr a fu farw 
mewn trychinebau.   
Aethpwyd ymlaen wedyn am 
ginio hyfryd yng Ngholeg 
Trefeca; ymweld â’r amgueddfa 
yno, cyn mynd i Eglwys Talgarth 
i weld bedd Hywel Harries.   
Cafwyd darlith ragorol arall gan 
yr Athro Dr. John Gwynfor Jones 
ar Hywel Harries, y person a’r 
diwygiwr.  Diolch i David Jones 
am drefnu’r daith ac i Tony 

Couch am yrru’r bws mini. 

Y Grŵp Merched 

Daeth y Parch Owain Llŷr Evans 
i ‘Baratoi at y Pasg’ a chafwyd 
prynhawn buddiol a bendithiol 
dros ben yn ei gwmni. 
Y Gymdeithas 
C y n h a l i w y d  C y n g e r d d 
llwyddiannus iawn gan Gôr 
HenNodiant; yr elw yn mynd tuag 
at Arch Noa.  Diolch iddynt am 
eu gwasanaeth.  
Daeth y Parch Gethin Rhys i 
gynnal Oedfa Gymun Gwener y 
Groglith.  Cymerwyd rhan gan 
aelodau’r Gymdeithas a’r Côr  
dan arweiniad Mr Gareth Rhys 

Davies.  

Yr Ysgol Sul 
Cynhaliwyd Gwasanaeth Gŵyl 
Dewi gan blant yr Ysgol Sul a 
ddilynwyd gan anerch iad 
arbennig a gobeithiol gan 

Thomas Ellis Williams.  Diolch i’r 
rhieni a’r athrawon fu’n paratoi.  
Llongyfarchiadau i’r Parti Canu 
Dan 12 oed am berfformiad 
arbennig  yn Eisteddfod Sir yr 
Urdd.  Da iawn chi. 
 

BETHEL, PENARTH 

Rwy’n llunio’r nodiadau hyn ar 
Fawrth 27ain, diwrnod olaf y 
gyfres o Giniawau’r Grawys dan 
drefn Cytûn; Bethel ac Eglwys 
Unedig Elfed Avenue sy’n 
gyfrifol. Yn ôl yr arogl a’r 
gymeradwyaeth mae’r bowlen 

o’m blaen yn llawn addewid. 

O’m cwmpas mae nifer o gyd-
aelodau, sy’n siŵr, tybiais, o fod 
yn gymorth at lenwi’r golofn hon. 
Gan fy mod wedi bod ar wyliau, 
holais am sylwadau ar bregeth 
ddiweddar ein gweinidog Kevin. 
Cywilydd a braw oedd yr ymateb 
cyntaf, ond o dipyn i beth, trwy 
gyd-drafod, amlygwyd eu 
gwerthfawrogiad yn glir, gan 
d d wyn  i  g o f  s y l wa d a u 
rhagba ra toa w l  Kev in  a r 
ddigwyddiadau penwythnos Y 
Pasg. Yn ôl ei arfer dyfeisgar, 
defnyddiodd rubanau du, melyn 
a choch i hoelio prif bwyntiau’r 
neges. Calondid i Kevin oedd 
clywed bod cynifer wedi cofio 

cymaint. 

Dal i beri pryder mae iechyd 
Vernon, sy wedi dychwelyd i’w 

gartref o’r ysbyty. 

Llawenhawn gyda Llinos sy wedi 
ennill lle i fod yn sioe Les 
Miserables yng Nghanolfan y 
Mileniwm yn fis Hydref (wythnos 
hanner-tymor). Mae’r sioe dan 
nawdd Yr Urdd ac yn rhan o 
ddathliadau’r Mileniwm i nodi 
deng mlynedd o fodolaeth. 
Dymunwn yn dda hefyd i Betsan, 
chwaer Llinos, hithau’n dalentog 
ar y delyn. Mae’r ddwy yn 
ddisgyblion yn Ysgol Bro 

Morgannwg. 

Llond trol o ddymuniadau da i 
Alys, sy’n cystadlu yn Eisteddfod 

yr Urdd ar Adrodd Dan 8 oed. 

Mae Moyra ar fenter yn Efrog 
Newydd. Dymunwn yn dda i’r 

ddwy - y ddynes a’r ddinas.     

 

 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 

Noson Bangladesh 
Yn ddiweddar cafwyd noson cyri 
a cwis i godi arian at Ysbyty 
Lamb ym Mangladesh. Mae’r 
ysbyty wedi dod yn agos iawn i’n 
calonnau ar ôl i Rebecca Jones 
fod yn gweithio yno fel 
anesthetydd. Er ein bod i gyd yn 
falch fod Rebecca wedi dod 
adre’n saff erbyn hyn, roedd hi 
a’r eglwys yn teimlo baich i 
barhau i gefnogi’r ysbyty drwy 
godi arian a gweddïo dros y 
gwaith. 
Codwyd dros £350 yn ystod y 
noson. Roedd y bwyd yn hyfryd 
a, diolch i’r cwis, roedd 
gwybodaeth gyffredinol pawb am 
Fangladesh  wedi gwella. Diolch i 
bawb am drefnu a choginio. 
Cewch fwy o wybodaeth am 
waith yr ysbyty ar y wefan http://

wwwlambproject.org/. 

Aelodau newydd 

Croesawn a dymunwn bob 
bendith i Lois Adams, Lois 
Dafydd a Miriam Jones wrth 
iddynt ymaelodi â’r eglwys. 
Mari Alys 

Hyfrydwch yn ddiweddar oedd 
cael croesawu Mari Alys i’n plith, 
merch fach Hywel a Bethan a 
chwaer newydd i’r brodyr mawr, 

Gruff a Wil. 

Diaconiaid 
Etholwyd tri diacon newydd i 
gynorthwyo henuriaid yr eglwys. 
Byddant yn ymgymeryd â gwaith 
ymarferol yr eglwys: Rhian 
Williams â gofal dros y cyllid, 
Steve Bowen yn delio â’r 
materion cyfreithiol, a Gerwyn 
Lewis yn cadw llygad ar yr 
adeilad. Dymunwn yn dda iddynt 

yn y gwaith. 

Gwyliau’r capel 

Eleni eto trefnwyd gwyliau’r capel 
ym Mryn-y-Groes, y Bala, o 
ddydd Llun i ddydd Iau yr 
wythnos cyn y Pasg. Dyma gyfle 
i lawer o’r eglwys dreulio amser 
yng nghwmni ein gilydd a 
mwynhau croeso Gwydion a 
Catrin Lewis, wardeniaid Bryn-y-
Groes a chyn aelodau o’r eglwys. 
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SALEM TREGANNA 

Bedyddiadau 
Bedyddiwyd Guto Huw, mab Gareth ac Awen ar 
Fawrth y cyntaf, a bedyddiwyd Alys Grug, merch 
Heledd a Mark ar fore Mawrth 22. Dymuniadau 
gorau i chi ar yr achlysur arbennig yma ac i'r 

dyfodol. 

Adran Salem 
Llongyfarchiadau mawr i Adran Salem am lwyddo 
i ennill dwy gystadleuaeth yn Eisteddfod Sir yr 
Urdd yng Nglantaf, sef y Parti Unsain a'r Grŵp 

Llefaru. Ymlaen nawr i Gaerffili! 

Gwasanaeth 'Digon'  

Daeth criw o bobl ifanc Plasmawr atom nos Sul,  
Mawrth 22, i wneud gwasanaeth a chyflwyniad 
arbennig ar eu gwaith pwysig yn yr ysgol yn mynd 
i'r afael â bwlio homoffobaidd. Clywsom sut mae 
hawliau dynol yn y byd yn cael ei sathru, gan 
gyfeirio at wledydd lle mae cam-drin yn digwydd 
ar hyn o bryd. Roedd y cyflwyniad yn amrywiol ei 
naws a'i gyflwyniad, ac fe gawsom ein herio i 
wynebu'r broblem. Diolch o galon i chi am eich 
cyfraniad arbennig yma yn Salem ac am rannu 
eich gweledigaeth a'ch gwaith da gyda ni, sy'n 
hynod flaengar. Braf oedd gweld Salem yn llawn 

i'w croesawu. 

Swper Gŵyl Dewi 
Hyfryd oedd mwynhau swper arbennig yn 
Elgano's, Ffordd y Gadeirlan. Diolch i Ffion 

Rhisiart, ein telynores hyfryd ac ifanc ni yn Salem, 

am ein diddanu. 

Cylch Trafod Beiblaidd/Clybiau 
Mae'r clybiau arferol wedi cwrdd yn ystod mis 
Mawrth, gan gynnwys y Clwb Llyfrau i drafod 'To 
Have and Have Not' gan Ernest Hemingway. 
Cyfarfu'r cylch trafod Beiblaidd ddwywaith yn 

ystod y mis yn Ystafell Edwin. 

Cydymdeimlo 
Rydym yn cydymdeimlo'n fawr â Nia Elin a Siôn 
a'u teuluoedd yn dilyn colli eu tad, Tom Jones. 
Rydych yn ein meddyliau yn ystod y cyfnod anodd 
hwn. 
 

BETHEL RHIWBEINA 

Y Parch Aled Gwyn odd ein pregethwr gwadd ar 
Ddydd ein Nawddsant a chafwyd anerchiad 

pwrpasol iawn ganddo. 

Bore Mawrth y 14 Ebrill o 10.30-12.00 cynhelir 
bore coffi yn y capel i gefnogi Ambiwlans Awyr 
Cymru. Croeso cynnes i bawb wrth gwrs i 

gefnogi’r achos teilwng hwn. 

Pnawn Sul y 19 Ebrill am 3 o’r gloch cynhelir 

Oedfa o Fawl yn y capel ac mae croeso i bawb. 

Llongyfarchiadau i Mrs Llinos Howells sydd wedi 
cael swydd dirprwy brifathrawes yn Ysgol Santes 
Tudful, ac i Mrs Shirley Williams am ddod yn nain 

unwaith eto. 

 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

 

 

 

Aeth David Clubb o Gwmni RenewableUK Cymru 
ar Egni Adnewyddol yng Nghymru i Ysgol Brynteg 
ym Mhen y Bont ar Ogwr, yna aeth i'r coleg yng 
Nghaerhirfryn a Nottingham. Gweithiodd yn Sbaen 
a Denmark cyn dychwelyd i Gymru, dysgu 

Cymraeg a gweithio i gangen Cymru o'r cwmni. 

Yng Nghymru mae cwmni RenewableUK yn 
cyn rych io l i ' r  ho l l  dechno legau  ynn i 
adnewyddadwy, yn ogystal â'r grid smart, storio 
ynni ac adeiladu gwyrdd. Dechreuodd David trwy 
esbonio bod ein defnydd o egni yn lleihau ar ôl 
cyrraedd uchafbwynt tua 2005. Bydd hyn yn ein 
helpu i gyrraedd targed Llywodraeth Prydain o 
gael 15% o egni yn dod o ffynonellau 

adnewyddadwy erbyn 2020. 

Ond mae Cymru yn bell tu ôl i Loegr a'r Alban yn 
ei defnydd o egni adnewyddol. Ac nid yw safle 
Cymru ar y tabl o wledydd Ewrop yn rhywbeth i 
ymfalchïo ynddo chwaith. Os bydd gorsaf bŵer 
fawr yn cau yng Nghymru yna bydd rhaid i ni 

fewnforio egni o Loegr a'r Alban. 

Amlinellodd David fanteision egni adnewyddol o 
ran glendid, ei fod am ddim unwaith i chi 

adeiladu'r tyrbein neu'r system egni llanw neu 
donnau. Hefyd soniodd David sut mae egni 
adnewyddol yn dod ac arian i gymunedau gan 
ddefnyddio cwmni Pen y Cymoedd (http://
penycymoedd.vattenfall.co.uk/) yn ardal Castell 
Nedd a Port Talbot fel enghraifft dda. Mae bil 
cynllunio newydd yn dod yn fuan fydd yn gwneud 
amodau cynllunio egni adnewyddol yn gliriach ac 

yn fwy unffurf ar draws Cymru. 

Soniodd David hefyd am rai o anawsterau egni 
adnewyddol. Os nad oes haul neu wynt, yna nid 
oes egni. Ond mae'r dechnoleg o storio trydan yn 
symud ymlaen gyda batris gwell a thechnoleg 

celloedd Hydrogen (a ddyfeisiwyd yng Nghymru).  

Bydd gwelliannau sylweddol i'r grid sy'n cario 
trydan yn meddwl gellir rhannu egni ar draws 
Ewrop; yr egni yn llifo o wledydd gyda gormod o 
bŵer i rai sydd heb. Roedd hon yn ddarlith 
ddiddorol dros ben yn dangos gwir sefyllfa Cymru 
yn y byd Egni Adnewyddol. Am fwy o wybodaeth 

ewchi: http://www.renewableuk-cymru.co.uk 

Er mwyn cefnogi’r alwad am fwy o ynni 
adnewyddadwy, dilynwch  ‘Action for Renewables’ 
ar Facebook (https://www.facebook.com/
A4RCymru) a Trydar (https://twitter.com/

renewablescymru)  

Rhys Morris 

https://twitter.com/renewablescymru
https://twitter.com/renewablescymru
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Cwins Caerdydd v Rhiwbeina   

Mi  fydd darllenwyr gofalus y Dinesydd wedi sylwi 
bod ysgrifbin gohebydd y Cwins wedi bod yn 
segur yn ddiweddar. Mae rhesymau dros hyn. I 
siarad yn blaen, mae bywyd yn yr Adran Gyntaf 
wedi bod yn anodd. Cytunais ysgrifennu pwt y tro 
yma ar yr amod ein bod ni’n ennill, gan ofni mai 
nos Sadwrn rydd fyddai o’m blaen i eto. Wedi’r 
cyfan, tra bod y Cwins yn hofran uwchben 
gwaelodion y tabl, mae Rhiwbeina yn ei lordio hi 

yn ei entrychion. 

Roedd cae’r Diamond yn bictiwr. Dyma 
bnawn Sadwrn hyfrytaf y flwyddyn hyd yn hyn, a 
haul y gwanwyn yn mynnu ei le. Roedd gweld 
Rhiwbeina yn cynhesu wrth baratoi yn ddigon i 
godi ofn, y slicrwydd a’r onglau yn destun 

edmygedd. 

Dyma’r gêm yn dechrau. A dyma rywbeth 
rhyfedd yn datblygu. Croesodd ein prop cydnerth, 

Tom Peddie, yn erbyn llif y chwarae, am gais wedi 
7 munud.  Paul Adams yn trosi. Tyfodd y tîm 
mewn hyder wrth i’r gêm fynd ymlaen. Roedd 
perfformiad Rhys Morgan y maswr yn feistrolgar, 
y pac yn arwrol, a’r taclo’n wych. Am y tro cyntaf 
ers amser, roedd yr olwyr yn gallu rhoi pwysau 
trwm ar olwyr Rhiwbeina - a gorfodi 
camgymeriadau. Y sgôr hanner amser: 10-6 i’r 

Cwins. 

Wedi 61 munud sgoriodd Rhiwbeina. O’n nhw 
ar y blaen am y tro cyntaf.  Ai dechrau’r diwedd 
oedd hyn? Wel na, dim heddiw. Dyma’n cefnwr,  
Paul Adams, yn dechrau un o’i rediadau campus  
o ddyfnderoedd ein hanner ni, gan amseru ei bas 
i Lewis Haines yn berffaith. Llwyddodd yr asgellwr 

i dirio dan y pyst. 17-14 oedd y sgôr derfynol. 

Hanner awr ar ôl y gêm, roedd cefnogwyr a 
chwaraewyr o hyd ar y cae. Wedi hirlwm gaeaf, 

hwn oedd ein diwrnod ni yn yr haul. 

Dydd Gweddi Chwiorydd y Byd 

Profiad pleserus oedd croesawu Oedfa Weddi Byd
-Eang y Chwiorydd i Ebeneser yn Eglwys y 
Ddinas. Gan fod y rhaglen eleni wedi’i threfnu gan 
Chwiorydd Cristnogol y Bahamas, aethpwyd ati i 
greu naws yr Ynysoedd hynny trwy addurno’r 
eglwys ac wrth fynd i mewn teimlwyd fel ein bod 
wedi hedfan o oerni tywydd Cymru i gynhesrwydd 

heulwen y Bahamas. 

Y thema am eleni oedd, ‘A ydych yn deall beth 
yr ydwyf wedi’i wneud i chwi?’ sef cwestiwn Iesu 
i’w ddisgyblion ar ôl iddo olchi eu traed ar drothwy 
Gŵyl y Pasg. Rhoddwyd amser i fyfyrio’n dawel, 
meddwl a gweddïo dros brosiectau yn ardaloedd 
difreintiedig y Bahamas sy’n helpu rhai mewn 
angen, tlodi ac yn diodde’ trais yn y cartref, 
ffoaduriaid, rhieni sengl, cleifion HIV ac Aids a 

chancr y fron. 

Cymerwyd rhan gan gynrychiolaeth o bedair 
eglwys - Ebeneser, Minny St, Y Crwys, a’r Eglwys 
Gatholig gyda phawb yn ei dro yn creu awyrgylch 
addolgar. Ar ddechrau’r oedfa crëwyd ysbryd 
croesawgar trwy orymdaith yn dangos enwau 
chwe ynys y Bahamas a chrëwyd ysbryd dwys 
wrth weld stori Iesu Grist yn golchi traed y 

disgyblion yn cael ei chyflwyno i ni.     

Ar ôl i heulwen gynnes y Bahamas dywynnu 
arnom, am ennyd fer o leiaf, a chyda blas y 
danteithion ar ein gwefusau, a blas cariad heb 
derfynau Iesu Grist yn ein calonnau, ffarweliwyd 
ag Eglwys y Ddinas, ac allan i’r byd, gan ddweud 

yng ngeiriau Elfed: 

Arglwydd Iesu dysg i’m gerdded 
drwy y byd yn ôl dyd droed: 

    chollodd neb y ffordd i’r nefoedd 
wrth dy ganlyn di erioed: 

mae yn olau 

ond cael gweld dy wyneb di. 

 
Hoffem ddiolch i bawb am eu 
cyfraniad, ond ar ran chwiorydd 
Ebeneser mae’n rhaid mynegi ein 
diolch i Freda Evans, ac i Cedric 
Jones am chwarae’r organ. 

Eira Jones (Ebeneser)    

Y Chwiorydd yng nghyfarfod 
Gweddi Byd-eang Chwiorydd y 

Byd. 
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Mae mis Mawrth wedi bod yn fis y chwaraeon yng 
Nglantaf, gyda nifer o rowndiau terfynol wedi eu 
chwarae. Mae 2015 wedi bod yn un o’r 
blynyddoedd mwyaf llwyddiannus yn hanes yr 
ysgol, gyda llu o gwpanau a thariannau wedi eu 
hennill! Mae’r timoedd merched hoci blynyddoedd 

7 i 13 wedi ennill pob teitl yn y Sir!  

Yn ogystal cyrhaeddodd y tîm dan 16 rownd yr 8 
olaf yng Nghymru, cyrhaeddodd y tîm dan 18 
rownd y 4 olaf, ac roedd y tîm dan 14 yn ail drwy 
Gymru. Roedd timoedd blwyddyn 7, 8, 9 ac 12/13 
pêl rwyd yn fuddugol yn y Sir, a blwyddyn 11 yn 

ail yn eu hoedran.  

Wrth droi at y bechgyn, mae timoedd rygbi 
blwyddyn 7,8,9 ac 11 yn bencampwyr y Sir, gyda 
nifer o’r timoedd nawr yn cystadlu yng nghwpan 
Cymru. I goroni’r cwbl, mae tîm pêl droed 

blwyddyn 7 drwyddo i rownd derfynol Cwpan 
Cymru, ar ôl ennill yn y Sir yn barod, a hynny am 

y tro cyntaf yn hanes yr ysgol! 

Yng nghanol yr holl fwrlwm, rydym ni hefyd wedi 
dathlu Diwrnod y Llyfr, gyda chriw o ddisgyblion 
blwyddyn 7 
yn mynd 
draw i Ysgol 
M e l i n 
Gruffydd i 
d d a r l l e n 
llyfrau yr 
oedden nhw 
wedi eu 
hysgrifennu, 
ac ar ddechrau’r mis bu Eisteddfod hynod 
lwyddiannus yng Ngerddi Soffia. Llongyfarchiadau 
gwresog i Sioned Graves a wnaeth ennill y Gadair 
a Rebecca Hayes a wnaeth gipio’r Fedal Ddrama. 
Dyfrig orffennodd y dydd ar y brig, a hynny am yr 

ail dro yn olynol. 

Ysgol y Wern 

 

 

 

. 

O’R YSGOLION 

Ysgol Gyfun Glantaf 

 

 

Codi Arian 

Codwyd £443 ar ddiwrnod Trwyn Coch ac eleni 
rhoddwyd yr arian i ‘Concern Universal’ ar gyfer 

prynu pwmp dŵr. Diolch yn fawr i bawb.   

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth NACE 

Llongyfarchiadau mawr iawn i Catrin Llywelyn, 
Blwyddyn 6, a gafodd ganmoliaeth uchel yng 
nghystadleuaeth ffotograffiaeth NACE. Cafodd ei 
ffotograff hyfryd o dan y teitl ‘I Spy’ ei dewis o blith 
dros 1600 o luniau, yr unig un o Gymru. 

Llongyfarchiadau mawr i ti Catrin!  

CogUrdd 

Llongyfarchiadau mawr i Isabel Amphlett am ennill 
ail rownd CogUrdd 2015. Pob lwc iddi ar faes yr 

Eisteddfod Genedlaethol!  

Eisteddfod yr Urdd 

Bu nifer o blant yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd 
eleni. Bu’r canlynol yn llwyddiannus a byddant yn 
cynrychioli Caerdydd a’r Fro yn Eisteddfod 
Genedlaethol yr Urdd Caerffili eleni.  

Cerddorfa’r ysgol 
Ensemble Offerynnol 
Grŵp Dawnsio Gwerin 
Unawd Llinynnol – Taliesin Evans 
Unawd Pres – Jessica Brown 

Pob lwc iddynt. 

Celf a Chrefft yr Urdd 

Bu’r can lyno l yn l lwydd iannus yng 
nghystadlaethau Rhanbarth Caerdydd a’r Fro 
eleni - 
Gwaith Creadigol 3D Bl.3 a 4 – 2il Grŵp Aled 
Edwards 
Argraffu Bl.5 a 6 – 3ydd Elen Morlais Williams 
Graffeg Cyfrifiadur Bl.5 a 6 - 2il Gethin Wyn Price 
Dyluniad 2D Bl.6 ac iau – 2il Elen Morlais Williams 
Print Monocrom Bl. 3 a 4 – 2il Non Thomas 
Printiau Lliw Bl.5 a 6 – 1af Elen Morlais Williams, 
3ydd Gethin Wyn Price 
Ffilm neu Animeiddiad – 1af Tomi ac Ifan Roberts 
Jones 
Gemwaith Blwyddyn 5 a 6 – 1af Elen Morlais 

Williams, 2il Megan Thomas 

Côr yr Ysgol 

Pob lwc i’r côr yng nghystadleuaeth Côr Cymru 
Cynradd a fydd yn fyw ar S4C ar Nos Sadwrn, 

Ebrill y 18fed. 
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www.mentercaerdydd.org 
029 2068 9888 

Addysg Gymraeg –  
Oedi Yn Cyhoeddi Rhifau Mynediad 

Fel arfer mae rhifau’r ceisiadau am fynediad i 
ysgolion cynradd Cymraeg Caerdydd ar gael syth 
ar ôl hanner tymor Chwefror ond eleni ni fyddant 

ar gael tan Ebrill 16eg. Ni wyddys pam y newid. 

Mae’r rhifau ar gyfer mynediad i’r ysgolion 
uwchradd ar gael fel arfer, cyfanswm o 455 sy’n 
cymharu’n anffafriol â nifer mynediad i’r sector 
cynradd yn 2008 sef yr un cohort o blant yn y 

cyfanswm o 564. 

Dyma golled ar y wyneb o bron 4 ffrwd, ond 
rhaid cofio bod tua hanner plant ysgol Gwaelod-y-
garth yn byw yn Ffynnon Taf a Nantgarw ac yn 
cael eu haddysg uwchradd yng Ngartholwg  sy’n 

dod â’r golled lawr i tua 94. 

Hefyd dros y blynyddoedd mae colledion wedi 
digwydd yn ystod y 7 mlynedd o addysg gynradd 
o gwmpas 10%. Mae’r rhesymau am y colledion 
hyn yn amrywio - dewis addysg fonedd yn 11, 

dewis ysgol uwchradd Saesneg, symud i ffwrdd 

ayyb. 

Ond mae colli cymaint â 94 yn anarferol ac 
mae’n bosibl i weld bod y lefel o golli yn sylweddol 
uwch yn yr ysgolion yn nhalgylch Plasmawr sef 
tua 20% o’u cymharu ag ysgolion Glantaf colled o 
10% a Bro Edern colled o 15%. Mae’n amlwg bod 
angen ymchwilio ymhellach i hyn; yn sicr dyw 
addysg Gymraeg ddim yn gallu fforddio colli 3 

ffrwd dros 7 mlynedd. 

Nid oes esboniad gan y sir pam y maent wedi 
symud ymlaen gyda’r ymgynghori ar gynlluniau 
Glan Ceubal a Glyn Derw ond heb symud ar 
gynllun ysgol newydd Butetown/Grangetown er 
bod y tri chynllun wedi mynd trwy’r un Cabinet 

ddiwedd Ionawr. 

Michael Jones 

Mae rhagor gan Michael Jones ar addysg 
Gymraeg yng Nghaerdydd ar wefan Y Dinesydd. 

www.dinesydd.cymru 

Ysgol Gyfun Bro Morgannwg 
 

Dymuna’r Dinesydd estyn cydymdeimlad 
diffuant â holl aelodau cymuned Ysgol 
Gyfun Bro Morgannwg yn sgil y 
brofedigaeth ofnadwy a ddaeth i’w rhan 
ddechrau mis Mawrth. Dymunwn bob cysur 

i deuluoedd a ffrindiau Rhodri Miller, 
Alesha O’Connor a Corey Price a gollodd 
eu bywydau mewn damwain ffordd erchyll 
ger Aberhonddu, a Conner Marshall a fu 
farw mewn digwyddiad trist ym Mhorthcawl. 
Enbyd yw’r golled a mawr yw’r tristwch. 

 

 

 

 

 

                                         10fed Tafwyl Arbennig Iawn 
 

 

Mae 2015 yn flwyddyn arbennig iawn i ŵyl Tafwyl 
gyda’r 10fed Tafwyl yn digwydd dros ddeuddydd 
eleni - Dydd Sadwrn a Dydd Sul, y 4ydd a 5ed o 
Orffennaf yng ngerddi hyfryd Castell Caerdydd. 
Gyda chymorth ychwanegol gan Lywodraeth 
Cymru mae modd cynnal yr ŵyl dros ddeuddydd 
am y tro cyntaf eleni. Byddwn yn dod â'r enwau 
mwyaf mewn cerddoriaeth, llenyddiaeth, 
chwaraeon, a bwyd a diod Cymreig i Gaerdydd. 

Yn edrych ymlaen at yr ŵyl, mae DJ Radio 1 a 
llysgennad Tafwyl, Huw Stephens; 

"Nawr bod Tafwyl yn ddigwyddiad dau 
ddiwrnod yng Nghastell Caerdydd, mae'r ystod o 
fandiau sydd yn chwarae yn gryfach nag erioed. 
Mae bandiau Cymraeg gwych o bob rhan o'r wlad 
yn chwarae, o'r hen ffefrynnau i dalent newydd 
cyffrous. Mae'n line up bywiog a chyffrous fydd yn 
drac sain berffaith i'r penwythnos gwych!" 

Ar y Sadwrn, Ywain Gwynedd, Kizzy Crawford, 

Swnami a Gwenno fydd ymhlith y bandiau sy’n 
diddanu ar y Prif Lwyfan, gyda Geraint Jarman, 
Candelas, HMS Morris a Cowbois Rhos 
Botwnnog yn ymuno â'r parti ar y Dydd Sul. 

Draw ar y llwyfan acwstig bydd Meic Stevens, 
Gentle Good, Sorella, Gwyneth Glyn a Huw M 
ymhlith y cerddorion talentog.  Eleni eto, mae 
mynediad i'r ŵyl yn rhad ac am ddim. 

Am wybodaeth lawn o’r line up, ewch draw i 
www.tafwyl.org <http://www.tafwyl.org> i weld ein 
fideo.  

I ffwrdd o'r llwyfannau, fel rhan o gynlluniau ar 
gyfer gŵyl deuddydd, mae digwyddiadau ac 
ardaloedd newydd cyffrous o fewn yr ŵyl yn cael 
eu cyhoeddi o fewn yr wythnosau nesaf.  Eleni 
eto, bydd gŵyl ffrinj yn cael ei gynnal ar draws y 
ddinas fel rhan o Tafwyl, gyda digwyddiadau yn 
cychwyn ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 27. 

Dros y ddeng mlynedd diwethaf mae'r ŵyl wedi 
dathlu'r iaith Gymraeg mewn steil trwy ystod eang 
o weithgareddau ar draws ein prifddinas, ac erbyn 
hyn mae Tafwyl wedi sefydlu ei hun yn gadarn o 
fewn calendr gwyliau Cymru – dewch i ymuno â ni 
mewn parti mwy a gwell ddeng mlynedd yn 
ddiweddarach. 
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Ebrill 

 
Llun, 13 Ebrill 

Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn 
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan, 
CF11 9LJ, am 7.30pm. Prif westai: 
Yr Athro Richard Wyn Jones. Am 
fanyl ion pel lach e -bos t iwch 
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch 
029-2039-9427. 
Mawrth, 14 Ebrill  

Bore coffi a stondinau yng Nghapel 
Bethel, Maesyderi, Rhiwbina am 
10.30am. Yr elw at elusen 
Ambiwlans Awyr Cymru. 
Mawrth, 14 Ebrill 
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs 
gan Caryl Roese am hanes yr 
Eglwys Gristnogol gyntaf ar ôl y 
C r o e s h o e l i a d ,  yn  N e u a d d 
Westminster, Eglwys Fethodistaidd, 
Cyncoed, Westminster Crescent, am 
7.30pm. (Sylwch fod hyn yn wahanol 
i’r hyn sydd wedi ei argraffu yn y 
rhaglen.) Manylion pellach: 029-
2075-4379.  
Mercher, 15 Ebrill 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Cadw’n iach gyda’r rhaglen 
Prynhawn Da, yn festri Capel Minny 
Street am 2.00pm. 
Iau, 16 Ebrill 
Cylch Cinio Merched Caerdydd. 
Noson am y Wladfa Gymreig ym 
Mhatagonia yng nghwmni Dr Walter 
Ariel Brooks, yng Nghlwb Golff 
Radur am 7.00pm ar gyfer 7.30pm. 
Manylion pellach: Sian Dowling (029
-2075-3670). 
Sadwrn, 18 Ebrill 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan Marc Evans 
ar y testun ‘Taith Dysgwr’. Yn 
adeilad yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg, Harriet St, Cathays CF24 
4DX. Croeso cynnes i bawb. 
Llun, 20 Ebrill 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Noson yng nghwmni’r Athro Glyn E. 
Jones. Yng nghapel Bethany, Heol 
Llanisien Fach, am 7.30pm. 
Mawrth, 21 Ebrill 

Darlith Goffa Islwyn (dan nawdd 
Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 
Caerdydd) gan yr Athro Jane Aaron 
ar y testun ‘ “O Ba Beth y 
Gwnaethpwyd Hiraeth?”: Islwyn a’r 
Seicolegwyr Cymdeithasol’, yn 

Ystafell 0.36, Adeilad John Percival, 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU, am 5.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. 
Mawrth, 21 Ebrill 
Cymrodorion y Barri: I nodi canrif a 
hanner ers sefydlu’r Wladfa Gymreig 
ym Mhatagonia, bydd Dr Walter 
Ariel Brooks yn olrhain hanes Y 
Drafod, papur Cymraeg y Wladfa, 
sy’n dal i gael ei gyhoeddi heddiw. 
Yn festri’r Tabernacl, Sgwâr y 
Brenin, Heol Holton, Y Barri, am 
7.15 pm. Croeso cynnes i bawb. 
Mercher, 22 Ebrill 
Cymdeithas Cymru-Ariannin – 
Cangen y De. Bydd y Prifardd a’r 
Prif Lenor, Mererid Hopwood, yn 
trafod y profiadau a gafodd yn 
ddiweddar ar ei hymweliad â’r 
Wladfa. Yn Eglwys Gyfannol 
Treganna (Canton Uniting Church), 
Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen, 
Treganna, CF5 1LQ, am 7.30pm. 
Gwener, 24 Ebrill 
Cylch Cadwgan. Heini Gruffudd yn 
trafod ei lyfr, Yr Erlid, yn Y Ganolfan, 
Tabernacl, Yr Efail Isaf, am 8.00pm. 
C y d n a b y d d i r  c e f n o g a e t h 
Llenyddiaeth Cymru. 
Sadwrn, 25 Ebrill 
Tabernacl, Yr Ais. Datganiad Organ 
gan Christopher Enston am 
12.30pm. 
Mercher, 29 Ebrill 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Datganiad cerddorol yng nghwmni 
Euros Rhys Evans ac aelodau’r 
Academi, yn festri Capel Minny 
Street am 2.00pm. 

 

Mai 

 
Mercher, 6 Mai  

Merched y Wawr, Bro Radur. 
Brethyn Cartref a Chyfarfod 
Blynyddol, yn neuadd Capel y 
Methodistiaid, Ffordd Windsor, 
Radur, am 7.30pm.  
Sadwrn, 9 Mai 

Côr Philharmonic Caerdydd yn 
perfformio detholiadau o Elijah gan 
Mendelssohn a’r Te Deum gan 
Bizet, yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant 
Sant Andreas, am 7.30pm. 
Mawrth, 12 Mai 

Merched y Wawr, Caerdydd. Noson 
y Dysgwyr yn Neuadd Westminster, 
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed, 
Westminster Crescent, am 7.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. Manylion 
pellach: 029-2075-4379. 
Mercher, 13 Mai 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Cwis dan ofal Mair ac Idwal Hughes, 

yn festri Capel Minny Street am 
2.00pm. 
Sadwrn, 16 Mai 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan yr Athro E. 
Wyn James ar y testun ‘Mary Jones 
a Chwyldro’r Bala’. Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays CF24 4DX. 
Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 16 Mai 

Cymdeithas Carnhuanawc: Taith i 
Fryste dan arweiniad Keith Bush. 
Llun, 18 Mai 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Cyngerdd yng Nghapel Bethel, 
Rhiwbina, am 7.30pm. Tâl 
mynediad: £5. 
Llun, 18 Mai 

Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. ‘Yr Haul ac Atmosffer y 
Ddaear.’ Sgwrs gan yr Athro Eleri 
Pryse (Prifysgol Aberystwyth), yn 
Ystafell G77 ym Mhrif Adeilad 
Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, 
am 7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt 
yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
Mawrth–Iau, 19–21 Mai 
Theatr Genedlaethol Cymru yn 
cyflwyno ‘Pan Oedd y Byd yn Fach’ 
gan Siân Summers yn Theatr 
Sherman am 7.30pm. Manylion : 
http://www.shermancymru.co.uk; 
029-2064-6900. 
Mercher, 27 Mai 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
‘Pawb a’i Farn’, yn festri Capel 
Minny Street am 2.00pm. 
 

Mehefin 

 
Mercher, 3 Mehefin  
Merched y Wawr, Bro Radur. Dathlu 
25 mlynedd Cangen Bro Radur gyda 
Mair Penri Jones, y Parc, yn neuadd 
Capel y Methodistiaid, Ffordd 
Windsor, Radur, am 7.30pm.  
Sadwrn, 6  Mehefin 
Cyngerdd gyda Hogia’r Wilber o’r 
Wladfa, Côr Meibion Taf a Rhisiart 
Arwel  yng Nghapel  Salem, 
Treganna am 7.30pm. Rhan o 
ddathliadau 150 mlynedd sefydlu’r 
Wladfa. Tocynnau gan aelodau’r côr 
neu drwy ffonio 029 2034 0803.    £8 
i oedolion,  £4 i blant dan 16 oed. 
  

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:cylch.cinio@gmail.com
http://www.shermancymru.co.uk
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   Rhif: 151 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ar Draws 

2. Gweithred mewn darn o ddrama (3) 

5. Rhywbeth rhad i’w daro (6) 
7. Hanner trawsfesur asgwrn (6) 
9. Un ar ôl y llall heb wynebu ei gilydd (4, 3, 4) 
10. Canmoliaeth i’r malwod annifyr (6) 
11. Adduned gynnes am angen bwyd (6) 
13. Cawell Bedwyr bach yn dal hanner asgwrn 
(6) 
16. A yw lled Dai yn broblem i’r praidd? (6) 
18. ----- ----- i’r colledig 
      Meddyg i’r gwywedig rai’ (MR) (4, 7) 
19. ‘Rwyn soddi yn y dryswch yn ddiamau (2, 4) 
20. Rhoi dawn i 50 smala (6) 
21. ‘Rho imi’r weledigaeth fawr a’m ----- 
      O’m crwydro ffôl’ (GR) (3) 

 

I Lawr 

1. Cropia o gwmpas ar ôl gadael y car. (6) 
2. Yr hoff yn cyfnewid 50 am 500 mewn 
anhwylder (6) 
3. Tomos yn codi’r llythyr anllad (6) 
4. Tafarn i’r digwyn efallai (6) 
6. ‘Ar Ben y Lôn ar hwyr o haf 
     Mi ----- ----- gynt (TJT) (6, 5) 
8. ‘----- ----- a’i ysgafnwaith 
    A’i dywydd meddal mwyn’ (RWP) (4, 7) 
10. Bachgen yn dechrau meddwl am bethau (3) 
12. Cywasgu’r diddeall heb allu gweld (3) 
14. Amnaid yn troi o’i chwmpas (6) 
15. Cael dist go fregus yn rhad (6) 
16. Cysgod yn yr ardd i Dei a Cledwyn ar yn ail 
(6) 
17. Mae’n Deio ni yn chwilio am gig (6)  

Atebion Croesair Rhif 149 

Ar Draws: 1. Ymgyffelybu  6. Sêl 7. Nai  8. Norwy   
10. Record  12. Cynnig  13. Siars  14. D’allu    
16. Claf  17. Dienw 19. Ynysig  20. Cyflwr   
23. Gwryw  24. Duo  25. Sio  26. Gwallgofddyn 
 
 I Lawr:  1. Y cloc  2. Ffair 3. Lindys  4. Barwnol   

5. Ysbryd, Dysg  7. Nyrs  9. Ysgyfarnog 11.Diddig  
12. Cranc 15. Llwydrew  17. Didwyll  18. Wylo   
21. Losin  22. Adio 

  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        

Enillydd Croesair Rhif 149 
Ray Davies, Yr Eglwys Newydd 

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

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

Taith BBC Cymru 

Mae BBC Cymru yn dod ar daith! Yn y cyfnod yn 
arwain at yr Etholiad Cyffredinol, fe fydd y timau 
newyddion yn dianc o’r stiwdio ac yn mynd ar 

grwydr trwy Gymru.  

Bydd y rhaglenni am glywed pa bynciau sy’n 
tanio trafodaeth yn lleol a chael eich 
dadansoddiad chi o’r ymgyrchu yn yr etholaeth a 

thu hwnt. 

Bydd y daith yn ymweld â Chaerdydd a’r Fro 
ar ddydd Llun Ebrill 20 yn Sgwâr y Brenin, Y 
Barri, a dydd Gwener Mai 1 yn Heol y Frenhines 

ger Ffordd Churchill, Caerdydd 

Galwch draw i gymryd rhan yn y rhaglenni ac i 
weld Radio Cymru, Radio Wales, Newyddion a 

Wales Today yn darlledu’n fyw o babell y BBC. 

I ddarllen llythyr Yr Athro J D R Thomas, DSc, Gresford, Wrecsam at Olygydd Y Dinesydd yn sôn 
am Beriah Gwynfe Evans y cyfeiriwyd ato yn Nigwyddiadur Y Dinesydd mis Mawrth ac atodiad 

Michael Jones i’w erthygl ar Addysg Gymraeg, ewch i’n gwefan - www.dinesydd.cymru 
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Y 7fed o Fawrth oedd diwrnod Cymraeg i’r Teulu 
ym Mharc Play, Caerdydd.  Roedd y diwrnod ond 
yn costio £10 i oedolyn tra roedd y plant yn cael 
mynediad am ddim. Bargen a hanner!   Cafodd y 
plant (a’r tiwtoriaid) chwarae ar yr offer enfawr, 
cymryd rhan yn y sesiynau ac roedd te, coffi a 
diodydd ysgafn yn gymwysedig yn y pris! Roedd 
cymaint i wneud yno gyda’r cyffro yn amlwg ar 

wynebau’r plant yn dod drwy’r giatiau. 

Er bod y plant y credu bod y diwrnod wedi ei 
dargedu ar eu cyfer, yr oedolion oedd yn dysgu 
sut i addysgu, chwarae a treulio’r diwrnod yn eu 
cwmni drwy ddefnyddio iaith y nefoedd!  Felly, 

roedd rhywbeth at ddant pawb.       

Y sesiwn gyntaf oedd gyda ‘Tric a Chlic’ ble 
roedd modd i ddysgu am system phonics mae’r 
ysgolion yn ei ddefnyddio wrth ddysgu darllen.  
Yna roedd sesiwn mathemateg cyn i ni ddysgu 
am apps Cymraeg sydd yn hynod ddefnyddiol.  
Roedd y plant wrth eu boddau yn canu a dawnsio 

gyda’r oedolion yn sesiwn ‘ffa-la-la.’   

Roedd pob math o liwiau a siapiau yn cael ei 
daflu i bob cyfeiriad ble cawsom ddysgu am 

wahanol themâu megis rhannau’r corff, anifeiliaid, 
amseroedd y dydd, cerbydau, y tywydd a hobïau.  
Roedd pawb yn wen o glust i glust!  Yn rhai 
achosion rwy’n siŵr bod yr oedolion yn mwynhau 
mwy na’u plant!  Roedd hyd yn oed y tiwtor Jo 
Full, yn dawnsio yn eu mysg!  Yn anffodus roedd 
rhaid i ni ffarwelio gyda pawb am bedwar o’r gloch 
gyda sesiwn stori.  Roedd y plant wedi hen flino 
gyda bwrlwm y dydd felly roedd pawb yn eistedd 

wrth ochr eu rhieni wrth ddarllen y llyfr.   

Cafodd y rhiant gyfle i ddarllen llyfr amser gwely 
oedd yn brofiad unigryw i rhai ohonynt.  
Dywedodd Angharad Devenold, trefnydd y dydd 
‘Roedd yn ddiwrnod bendigedig!  Roedd yr haul 
yn gwenu arnom tra bod pawb yn dysgu.  Digon o 
amrywiaeth ar ran gweithgareddau a pawb wedi 
mwynhau! Methu aros ar gyfer yr un nesaf!”   
Roedd yn ddiwrnod anhygoel a cofiwch bod mwy 
o wybodaeth ar gael ar ein safle Facebook ni  
<https://www.facebook.com/CymraegirTeulu?fref=ts> 

Yn y Ganolfan ei hunain mae cymaint o gyrsiau 
darllen yn rhedeg ym mis Ebrill a Mai! Mae’r holl 
w y b o d a e t h  a r  y  w e ,  c l i c i w c h 
www.welshforadults.cardiff.ac.uk  am fwy o 
wybodaeth.  Nid yn unig hynny, ond mae ein Cwrs 
Sadwrn nesaf ni yn Sain Ffagan ar y 25ain o 
Ebrill.  Bydd 5 awr o wersi Cymraeg a cyfle i 

ddysgu am yr adeiladau hanesyddol.   

Os nad yw hynny yn apelio, rhwng yr 8fed a 
10fed o Fai bydd Cwrs Preswyl yn Neuadd 
Gregynog, Y Drenewydd.  Bydd dros 10 awr o 
ddysgu a gweithgareddau hwyl i ymarfer eich 
Cymraeg.  Dim ond £95 yn unig gan gynnwys llety 
a bwyd! Byddem yn cyrraedd yn hwyr nos Wener 
a gorffen prynhawn dydd Sul.  I ymrestru neu am 

ragor o wybodaeth ewch i www.learnwelsh.co.uk.   

Diolch yn fawr! Glyn!   

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Dysgwyr y Ddinas 
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled 

Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion 
Caerdydd a Bro Morgannwg 

 

 

 

 

 

 

Eleni, bydd taith y Gymdeithas yn mynd i Efrog,  
1 – 4 Mehefin. Dylid cysylltu â Falmai Griffiths i 
ymuno â’r daith - fal.griff@gmail.com.  
 
 

 

 
 

Mair Dyfri, Maisie a Gwilym yn mwynhau swper Gŵyl Ddewi 

mailto:fal.griff@gmail.com
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Pitch Bar & Eatery 

Ar droad y flwyddyn agorodd bwyty newydd sbon 
yn gado’r gorau o gynnyrch Cymreig. Yn fwy na 
hynny, diffiniodd ei hun fel yr unig fwyty Cymreig 
yng Nghaerdydd. Nawr, maddeuwch i mi am fod 
yn ffys-pot o fri, ond mae bwyty Arbennig yn 

neidio i’r meddwl - ymysg eraill! 

I fod yn deg â Pitch Bar & Eatery, yng nghanol 
y dre, mae 'na le iddo hawlio’r fath ymffrost. Haute
-cuisine hamddenol a geir yn bennaf yn Arbennig, 
a hwyliodd safonau uchel Mimosa i ffwrdd sbel yn 
ôl. Felly yn absenoldeb eicon amlwg fel Yr Ystafell 
Gymraeg, gellir bodloni â llysgennad fel Pitch am 

y tro. 

Yn wir, mae gweld bwyty annibynnol yn cystadlu 
â ‘mawrion’ Mill Lane  yn rheswm i ymfalchïo. Mae 
cadwyni Carluccio’s, Côte Brasserie a Bill’s yn no-
brainers, os am ginio rhesymol. Ond does gan yr 
un ohonynt fat â’r gair Croeso ger y drws na 

chwaith goctel ‘Merthyr Mule’ ar eu bwydlenni. 

Rhaid canmol penderfyniad  y tîm rheoli - dan 
arweiniad Ben Browne - i osgoi addurno’r lle â 
dreigiau a chennin pedr. Mae’r décor heddychlon 
‘Tŷ-Cwrdd-chic’ yn fynegiant o chwaeth cyfoes 

Cymreig. Cyferbynnir symlrwydd y waliau awyrlas 
a’r meinciau capel â chynhwysion amryliw y 

fwydlen. 

Dwi wedi bod 
deirgwaith am 
ginio i Pitch; 
yn gyffredinol, 
mae’r safon ar 
gynnydd. 
Cefais fyrger y 
tro cyntaf ; cig 
eidion Celtic 
Pride mewn 
bynsen focaccia ddifflach. Ces fy mhlesio yn arw 
gan y cawl cig oen, ond dyfriodd fy llygaid wrth  
estyn am fy mhwrs. £11.50 am glasur gwerinol 
Cymreig? Gewch chi ddêl gwell ym Madame 

Fromage. 

Ar fy nhrydydd ymweliad, tywynnodd yr haul, a 
cefais fwrdd hynod braf y tu fas. Roedd y salad 
Caesar ac wy di’i botsio gyda darnau cyw iâr yn 
sicr at fy nant, a diolch i Elinor o Abercynon - cyn-
ddisgybl yn Ysgol Rhydywaun - oedd hi’n wych 

cael gwasanaeth yn yr iaith Gymraeg. 

Wrth gynnig brecwast a choctels, a chinio dydd 
Sul, a lle hwylus i wylio gêm rygbi, mae Pitch Bar 
& Eatery, fentrwn i ddweud, yn anelu at safon 

Clwb Cameo, Pontcanna.  

Ond aeth tri mis heibio ers derbyn addewid gan 
y bos i dderbyn  bwydlen yn yr iaith Gymraeg. 
Efallai byddai rhai yn diflasu ar feirniadaeth o’r 
fath, ond mae’n werth tanlinellu fod 35,000 o 

bobol y ddinas yn medru’r iaith Gymraeg.   

Tra bod yr arwyddion yn obeithiol, gall 
esgeuluso’r ‘pethau bychain’ brofi’n farwol mewn 
maes mor gystadleuol. Os ydych yn gwbl 
benderfynol o sefydlu bwyty Cymreig, yna rhaid 

bod yn hollgynhwysol. 

Pitch Bar & Eatery: 3, Mill Lane, Caerdydd, CF10 1FL (029 

2022 8882) 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, £9.99 

(Gwasg Gomer) 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Os ydych yn gwbl benderfynol o 

sefydlu  bwyty Cymreig, yna rhaid 

bod yn hollgynhwysol.” 

Lowri Haf  Cooke 
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