Llysgenhadon
Ifanc o Gaerdydd
yn Dychwelyd Adref
wedi Taith i Ghana

Emily Pemberton a George Watts o Ysgol Gyfun
Plasmawr, Llysgenhadon Ifanc 2015 ar gyfer
Ymgyrch Danfona Fy Ffrind i’r Ysgol yn esbonio
i ddisgyblion Ghana ble mae Cymru fach.
Adroddiad llawn ar dudalen 14

“Na” i ffracio - gw. tud. 13

Hannah Roberts - Enillydd y Gadair
Eisteddfod Llangadog

Lluniau: John B R Davies

Ennillydd y Gadair yn Steddfod Llangadog, Sir Gâr ar
Sadwrn y Pasg oedd Hannah Roberts o Landaf,
Caerdydd.
Y testun oedd telyneg am 'Ynys' a'r beirniad oedd y
Barnwr Dyfrig Davies, Llandeilo.
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ADDYSG GYMRAEG –
795 YN CEISIO LLE ELENI
Golygydd:
Hefin Mathias
Golygydd mis Mehefin
Miranda Morton
Cyfraniadau erbyn 27 Mai i:
Miranda Morton
telynores.ysblot@yahoo.co.uk
32 Stryd Arthur, Y Rhath,
Caerdydd, CF24 1QR
0771 3765692
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

Roedd y rhifau mynediad Fedi nesaf i fod ar gael Ebrill 16eg
ond nid oedd y sir am eu rhyddhau. Ai am ein bod ar ganol
Etholiad San Steffan a dyw’r Blaid Lafur ddim am roi cyfle i
feirniadaeth? Es i gyfarfod y Fforwm Addysg ar Ebrill 22ain a
ni chuddiodd y cadeirydd y ffaith fod copi’r daenlen o’i blaen
na ches i weld dim mohoni. Wedi tipyn o wasgu dyma
daenlen yn ymddangos 11 diwrnod yn hwyr.
Dywedodd y sir wrth y BBC fod digon o le i bob un sy’n ei
geisio ond wrth gwrs nid o reidrwydd yn yr ysgol leol. Dyw hyn
ddim yn hollol gywir am fod tua 787 lle ar gael a 795 yn
ymgeisio. Mae lle ar ôl mewn 4 ysgol (Coed-y-gof, Glan
Ceubal, Pwll Coch a Phenygroes); felly mae o 585 o leoedd
wedi’u llenwi yn yr 12 ysgol lawn, gan adael 76 lle yn y 4
ysgol arall sydd wedi derbyn 100 plentyn yn barod. Mae Pwll
Coch wedi’i hymestyn yn ôl i fynediad o 90 trwy agor atodiad
fis Medi yn Ysgol Ninian Park lle oedd Tanyreos gynt.
Tanyreos#2 yw rhagflaenydd Ysgol newydd Hamadryad (i
fod ar agor Fedi 2016) ond yn agor fel rhan o Bwll Coch. Bydd
rhieni ardaloedd Grangetown a Threbiwt yn derbyn llythyron
fis Mai yn cynnig lle yn yr uned newydd a oedd â lle i ffrwd
gyfan o 7 dosbarth mewn adeiladau eitha newydd. Mae’n bur
annhebyg y bydd Hamadryad yn agor yn brydlon erbyn Medi
2016 (nid y lleiaf am fod y Sir wedi llusgo’i thraed ers
penderfyniad ddiwedd Ionawr ar yr esgus tila nad yw’n briodol
i gynnal ymgynghoriad adeg etholiad i San Steffan nad yw’n
gyfrifol am addysg yng Nghymru) ond caiff y rhieni gyfle i
symud eu blant i’r ysgol newydd.
Mae rhifau eraill yn dangos ble mae’r prinder mwyaf dybryd
– 20 wedi methu cael lle ym Mynydd Bychan, 23 ym
Mhencae, 16 yn Nhreganna a 21 yn Nant Caerau, er fod y sir
yn nodi bod rhai o’r rhain yn gwneud cais heb fyw yn y
dalgylch. Mae modd i rai a fethodd gael lle yn yr ysgolion
cyfagos nad ydynt yn llawn. Am y 10 na chafodd le ym Mro
Eirwg neu Penypil nid oes dewis arall cyfleus.
6 fu’r nifer yn ceisio lle yng Nglanmorfa a methu, ond o leiaf
cyhoeddir gan y Sir fis Mai ddogfennau ymgynghorol ar
symud yr ysgol rhywbryd i safle arall addas i ysgol 2 ffrwd. Ni
fydd y cynllun yn gymorth i’r 6 plentyn sy’n ceisio lle eleni.
Bydd digon o rieni yn anhapus eleni am nad yw’r sir wedi bod
yn fodlon rhagweld y twf parhaol yn addysg Gymraeg a
gwrando ar anogaeth Rhag i weithredu ynghynt i helaethu
Glanmorfa, Penypil a Nant Caerau. Diolch i’r drefn am fod y
sir wedi ildio i’r pwysau i agor ffrwd arall fel Tanyreos#2 eleni
yn lle dileu’r cynllun cyfan fel bod 35 lle ar gael i dderbyn yr 16
yn Nhreganna a rhai eraill heb gartref ond yn fodlon teithio.
Michael Jones

Cangen y De o Gymdeithas Cymru a’r Ariannin
Cynhaliwyd cyfarfod o’r Gangen ar nos Fercher yr 22ain o
Ebrill a chafwyd sgwrs ddifyr gan y Prifardd Mererid Hopwood
am ei hymweliad â’r Wladfa. Darllenodd nifer o gerddi a
ysgogwyd gan ei hymweliad â’r Ariannin
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“Mae

sôn am agor Canolfan Gymraeg

ynghanol Caerdydd ond araf deg ydy’r
newyddion am y datblygiad hwn.”

Colofn G.R.
Byddai Eifion Wyn y bardd yn edrych ymlaen at fis
Mai bob blwyddyn gan iddo gael ei eni yn ystod y
mis hwn sy’n fis llawn blodau a’r Gwanwyn yn ei
anterth. Mae ei delyneg i fis Mai yn un hyfryd a
gallwn ni oll uniaethu â’r bardd yn arbennig eleni
gan i ni gael Gwanwyn gwerth sôn amdani.
Serch hynny, mae’n colledion fel cenedl yn
dal i gynyddu ac ers y rhifyn diwethaf o’r Dinesydd
ymddangos dan ni wedi colli Yr Ysgolhaig a’r Cyn
Lyfrgellydd Cenedlaethol Geraint Gruffudd, ac
Haulwen Williams, cyn brifathrawes Ysgol
Gymraeg Rhymni ac a fu’n gefn i bopeth Cymraeg
yn ei hardal am flynyddoedd lawer.

Colled hefyd odd clywed am gau’r Ganolfan
Gymraeg “Y Saith Seren” yn Wrecsam y mis hwn
oherwydd diffyg arian yn bennaf. Fe’i sefydlwyd o
ganlyniad i ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol
â Wrecsam nôl yn 2011. Mae Canolfan debyg
wedi agor yn Llanelli ers ymweliad yr Eisteddfod
â’r dre honno a bu sôn am agor Canolfan debyg
yn y Barri i wasanaethu Bro Morgannwg ond hyd
yn hyn dyhead yn unig ydy’r bwriad hwn. Hefyd
mae sôn am agor Canolfan Gymraeg ynghanol
Caerdydd ond araf deg ydy’r newyddion am y
datblygiad hwn. Yn y gorffennol agorwyd Clwb Ifor
Bach yn y ddinas i geisio rhoi hwb i Gymreictod y
ddinas ond erbyn hyn glastwreiddiwyd dyheadau’r
arloeswyr er bod y clwb yn dal ar agor diolch i
ochr Saesneg y Fenter.
Mae Hillary Clinton newydd gyhoeddi y bydd
yn sefyll fel ymgeisydd i fod yn Arlywydd yr Unol

Canolfan Mileniwm Cymru
Yn ystod 2015, bydd Canolfan Mileniwm
Cymru yn cyflwyno pedair arddangosfa
arbennig sy'n dangos gwaith rhai o artistiaid
mwyaf addawol Cymru.
Gosodiad Danielle Sullivan, 20 - 28 Ebrill
Artist sydd wedi'i lleoli yng Nghymru yw Danielle
Sullivan, a bydd yn dychwelyd i'r Ganolfan i greu
gosodiad ym mannau cyhoeddus y ganolfan.
Jon Pountney - Rhaid Gwneud Rhywbeth,
9 Mai - 9 Mehefin
Bydd yr artist sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd,
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Daleithiau. Mae hi o dras Cymreig a ganwyd ei
thad yn Scranton, un o ddinasoedd mwyaf
Cymreig y Wlad gan i gannoedd o Gymry ymfudo
i weithio yn y pyllau glo yno. Mae bedd ei thad ym
mynwent Cymreig y ddinas.

Oddi yno yr ymfudodd teulu’r Dafisiaid i
ffarmio ym Mhatagonia gan alw eu cartre yno yn
Hyde Park gan eu bod wedi byw yn yr ardal
honno o Scranton! Daeth y meibion Tommi ac
Edward Davies yn adnabyddus yn y Wladfa gan
eu bod yn gymaint o gymeriadau. Pan odd Tommi
dros ei 90 oed bu criw o gwmni teledu’r wlad yn ei
ffilmio ac un o’r cwestiynau a ofynwyd iddo odd
pam na wnaeth o briodi erioed! Ei ateb ffraeth odd
“no tiempo, no tiempo” sef “dim amser, dim
amser”! Coffa da amdanyn nhw â’u croeso
twymgalon i bawb odd yn trafferthu i ymweld â
nhw.
Syndod i mi oedd darllen mewn papur newydd
fod 20,000 o fyfyrwyr yn astudio ym Mhrifysgol
Caerdydd a thros 6,000 o staff yn gweithio ynddi.
O ganlyniad i hyn mae’r economi leol yn elwa yn
sylweddol siwr o fod. Mae enw da i’r Brifysgol ac i
Gaerdydd fel dinas groesawgar ac mae hyn yn
denu myfyrwyr o bell ac agos. Felly, mae
Caerdydd ar y map am y rhesymau cywir! Denodd
Caerdydd olygydd presennol “Yr Echo” sef Catrin
Pascoe nôl i’w dinas enedigol. Buodd yn byw
mewn gwahanol wledydd yn y byd pan odd hi’n
ifanc oherwydd gwaith ei thad cyn i’r teulu
ddychwelyd i fyw yn Sir Benfro. Pob llwyddiant
iddi fel golygydd “Yr Echo”.
Jon Pountney, yn dychwelyd gyda chasgliad
newydd o ddelweddau o rannau hynny o Dde
Cymru sydd wedi'u bwrw waethaf gan ddirywiad
diwydiant.
Matt Wright - Creiriau, 20 Mehefin - 23 Awst
Mae 'Creiriau’ yn arddangosfa gan yr artist mewn
partneriaeth â Cadw, yn cyflwyno astudiaeth o
safleoedd hanes ledled Cymru.
Graddedigion 2015 - Wedi'i churadu gan
Richard Billingham, 11 Medi - 15 Tachwedd
Bydd yr artist Richard Billingham, sy'n fwyaf
adnabyddus am ei lyfr lluniau llwyddiannus, 'Ray's
a Laugh', yn arddangosfa'r Graddedigion eleni.

WHALU MEDDILIE
“Synnu

a rhyfeddu at awch pobl i

wbod am eu cyndeidiau ”

Beti George
Mis o dementia, DNA ac etholiad yw e wedi bod y tri mor ddryslyd a'i gilydd!
Noson o gymdeithasu gwresog a buddiol ges
i yng Nghapel Waengoleugoed ger Llanelwy. Yno
ma'r Athro Mari Lloyd -Williams (Prifysgol Lerpwl)
yn gneud cymaint o waith dros bobl â Dementia.
Daeth hi'n amlwg bod diffyg gwasanaethau
Cymraeg yn peri poen a gofid. Roedd storiau rhai
oedd yno yn fy nhristhau ac yn hala fi'n grac.
Dyw'r "awdurdodau" ddim fel petaen nhw'n gweld
yr angen gwirioneddol sy na am gynnig gofal yn y
Gymraeg. Nid mater o ddewis yw e ond mater o
angen.
Ychydig ddiwrnode wedyn rown i'n siarad yn
lansiad targede newydd Gweinidog Iechyd y
Llywodraeth oedd yn cyhoeddi y bydde na filiwn o
bunne yn fwy yn cael ei wario ar eu cynllun
Dementia gan gynnwys penodi 32 o weithwyr
cymorth gofal sylfaenol. Dw i ddim yn siwr be mae
hynny'n ei olygu, ond dyw 32 o weithwyr ddim yn
swno'n lot! O feddwl bod na'n agos i 450,000
erbyn hyn o bobl â Dementia yng Nghymru. Bydd
rhaid holi!
Diwrnod lan yn Birmingham wedyn - yn yr
NEC lle'r oedd na dridie o hel achau a miloedd

Llythyr i’r Dinesydd
Annwyl Y Dinesydd,
Hoffwn dynnu’ ch sylw at y ffaith bod Cymdeithas
yr Iaith am herio’r pleidiau gwleidyddol drwy alw
am “Filiwn o siaradwyr Cymraeg”. Dros y misoedd
nesaf, bydd y mudiad yn mynd ati i drafod
argymhellion ynghylch y ffordd orau o wireddu’r
targedau canlynol yn ystod tymor nesaf y
Cynulliad: cynyddu'r nifer o siaradwyr, gan anelu
at filiwn o siaradwyr Cymraeg; atal yr allfudiad a
chynnal cymunedau ynghyd â sicrhau llwybrau i
ddod â Chymry Cymraeg yn ôl i'r wlad, defnyddio'r
Gymraeg ymhob rhan o fywyd.

Fis Hydref y llynedd lluniodd y Gymdeithas
ddogfen yn cyflwyno gweledigaeth i'r Gymraeg

wedi tyrru yno. Yno rown i ar gyfer prosiect DNA
Cymru i S4C. Diwrnod diddorol iawn iawn. Synnu
a rhyfeddu at awch pobl i wbod am eu cyndeidiau
- nifer helaeth ohonyn nhw'n dod o Gymru! Synnu
a rhyfeddu hefyd at nifer y cwmniau sy'n delio â’r
pwnc ac yn gneud eu ffortiwn. Sgwn i a fydde'r
cyfuniad o Geneteg a DNA yn dod o hyd i ateb i
Dementia?
A'r etholiad! 'Does neb wedi galw yn tŷ ni 'to wythnos cyn yr etholiad. A dw i wedi cyhoeddi ar
Twitter y buse'r blaid fydde'n addo mynd i'r afael o
ddifri â gofal Dementia yn ennill fy mhleidlais. Wel
os do fe! Dim ond un ymgeisydd dw i wedi ei
glywed yn crybwyll y gair a hynny ar Pawb a'i
Farn. Yr ymgeisydd UKIP oedd hwnnw. Dw i ddim
yn ei etholaeth e a dyw UKIP ddim yn cydnabod y
Gymraeg. Felly..........
Yn y cyfamser, mae David wrth ei fodd gydag
anrheg a gafodd gan ffrind caredig - CD o un o
raglenni nath e i'r BBC slawer dydd - ei ddewis o
sylwebyddion radio. Am sbelen hir - doedd e ddim
yn nabod ei lais ei hun. Wedi chware'r rhaglen
deirgwaith roedd na ddagre - "I don't often have
tears do I?" medde fe. Na, a diolch byth am
hynny!

ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn 2016. Rydyn ni
nawr yn mynd ati i gwrdd â’r cyhoedd i drafod sut
i gyrraedd yr uchelgais hynny. Er bod
ymgyrchoedd y Gymdeithas ers canlyniadau'r
Cyfrifiad wedi dwyn ffrwyth,
tameidiog fu’r
datblygiadau hyd hyn. Ym myd addysg y mae ein
gobaith. Ar hyn o bryd mae 79% o'n plant yn
gadael addysg heb y gallu i gyfathrebu a gweithio
drwy'r Gymraeg. Bydd modd i bobl gyfrannu eu
syniadau i weledigaeth Cymdeithas yr Iaith ar-lein
drwy fynd i cymdeithas.cymru/2016ymlaen - bydd
y mudiad yn derbyn sylwadau a syniadau tan Fai
7fed.
Yr eiddoch yn gywir,
Heledd Williams
Cymdeithas yr Iaith
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Michael Jones. 22 aelod oedd yn bresennol i
fwynhau cinio a chlywed y gwestai hwn.

Y Cylch Cinio
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Cylch Cinio yn ddiweddar
(nos Lun, 13 Ebrill) yn Jolyons, 10, Ffordd Y
Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ. O achos oediad
ei hediad o Sweden yn ôl i Gymru methodd ein
gwestai addawedig, Yr Athro Richard Wyn Jones,
â bod yn bresennol; felly roedd angen dod o hyd i
rywun arall ar y munud olaf. Yn ffodus camodd
Gwilym Wyn Roberts i’r bwlch, un o’n haelodau ni
ein hunain. Mae Gwilym Wyn yn adnabyddus yn y
gymuned Cymraeg fel Gweinidog a thiwtor
Mathemateg ond roedd ei bwnc ar ein cyfer ni am
rywbeth hollol wahanol - Guglielmo Marconi.
Marconi oedd y person cyntaf i ddarlledu radio diwifren a hynny o Ryd Ddu ger Caernarfon i
Awstralia yn 1918. Cyn hynny, yn Ne Cymru yn
1897 roedd Marconi wedi llwyddo i greu'r
darllediad cyntaf dros y dŵr wrth ddanfon neges o
ynys Flat Holm ym Mro Morgannwg i Bwynt
Lavernock. Cynhyrchwyd plac mur i goffáu’r
digwyddiad pen-blwydd pumdeg yn 1947. Mae’r
plac ar fur mynwent eglwys Pwynt Lavernock, De
Penarth, Bro Morgannwg. Nes ymlaen, rhannodd
Marconi y Wobr Nobel mewn Ffiseg yn 1909 am
ei gyfraniad i dechnoleg fodern.
Rhoddwyd y diolchiadau gan ein Llywydd Mr

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina
Nished?
boced?

Macyn?

Hances?

Necloth?

Ffunen

Crasfa? Wado? Coten? Stîd? Curfa? Hws?
Pannu? Cweir?
Taffis? Losin? Fferins?
Minceg? Sisys? Neisys?

Candis?

Da-da?

Gobeithir gallu aildrefnu noson â’r Athro
Richard Wyn Jones yn y dyfodol agos pan fydd yn
siarad am ddatganoli.
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.
Bydd y cyfarfod nesa nos Lun Mai 18fed
[sylwer ar y newid dyddiad] yng nghwmni’r Dr
Walter Brooks. Gan fod dathliadau 150 Y Wladfa
eleni bydd blas Patagonaidd i’r noson. Ganwyd
Walter yn Comodoro Rivadavia ac yn dilyn
ymweliad Gwilym Roberts â’r ddinas honno i roi
cwrs Cymraeg taniwyd diddordeb Walter yn yr
iaith. Daeth i Goleg Llambed i wneud cwrs dwys a
bellach mae’n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg
Prifysgol Caerdydd. Fe ydy Cydlynydd dathliadau
150 mlwyddiant Y Wladfa yn y Cyngor Prydeinig
(ac yn cyfrannu at waith Pwyllgor Dathlu
Cymdeithas Cymru Ariannin).
Mwy o fanylion ar cylch.cinio@gmail.com
Ann Rees

sydd gennym i ynganu geiriau a’r syndod bod
pobl Môn a Mynwy yn dweud petha. Noson
ddiddorol oedd hon a bu siarad brwd wedyn a
chyfnewid geirfa ymysg y rhai oedd yn bresennol.
Bu llawer o chwerthin pan ofynnodd Gwilym
Roberts i ni ddweud Dy dŷ du di. Gwilym oedd yn
cadeirio’r noson yn absenoldeb Falmai a
ddioddefodd yn fawr yn dilyn codwm yn ei
chartref. Dymunwyd yn dda iddi hi a hefyd i Rhian
Ruddock a gafodd
anffawd yn ei chartref.
Cydymdeimlwyd ag Elinor Jones yn ei
phrofedigaeth..

Pa rai sy’n gyfarwydd i chi? Dyna oedd
cwestiwn yr Athro Glyn Jones pan ddaeth i
annerch y Gymdeithas ym mis Ebrill. Â’r
gynulleidfa yn cynrychioli sawl ardal o Gymru,
roedd yr atebion yn amrywiol a dweud y lleiaf.
Cafwyd ganddo sawl pôs a rhaid oedd ceisio
dirnad o ba ardal y deuai gwahanol ddarnau
diddorol o dafodiaith.
Credai Gerallt Gymro ’nôl yn y drydedd ganrif
ar ddeg, mai yng Ngheredigion yr oedd y
Gymraeg gorau. Bu Glyn yn sôn am y cyfeiriadau
yn ein gorffennol pell at y Wenhwyseg, sef iaith y
de ddwyrain ac at y Wyndodeg, iaith y gogledd.
Cawsom glywed am barch William Salesbury at yr
eirfa dafodieithol ac am Edward Llwyd y casglwr
athrylithgar.
Cafwyd cipolwg ganddo ar y gwahanol ffurfiau
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Yr Athro Glyn Jones ynghyd â chynrychiolwyr o sawl
ardal wahanol o Gymru – Gwenda, Yvonne, Mary a Beryl

Aelwyd Hamdden
Alun Wyn Bevan,
un o cyfranwyr
cyson
i'r
byd
teledu,
oedd
gwestai'r Aelwyd ar
Ebrill 1af.
Gŵyr
pawb amdano fel
cyn-brifathro,
dyfarnwr ym myd
rygbi, naturiaethwr
a cherddwr brwd.
Rhannodd
ei
admygedd
o
amryw o enwogion
mewn llawer maes
â'i wrandawyr, am iddynt agor cul y drws yn ei
fywyd - Frank Lloyd Wright a'i gysylltiad â
Llanwnen a aeth allan i'r Amerig ac a ddaeth yn
enwog fel pensaer;

bedwaredd ganrif ar bymtheg;
Irene Stear, a enillodd fedalau Olympaidd ac
Emil Zatopek, athletwr enwog.
Ar Ebrill 15fed daeth Dr Anna Bryant, Uwch
Ddarlithydd Gorfforol yn y Brifysgol Fetropolitan
Caerdydd, at yr Aelwyd i ddangos sut i gadw'n
iach wrth fynd yn hýn. Gan fod Anna yn un o'r
cyfranwyr cyson ar Prynhawn Da, trefnodd
Angharad Mair ac Alun Horan i'r cyfan gael ei
recordio ar gyfer rhaglen Ebrill 30ain. Rhoddodd
arweiniad clir a dealladwy sut i ystwytho'r cyhyrau
a'r cymalau. 'Roedd pawb wrth eu bodd am fod
Anna wedi’n harwain â chyfarwyddiadau
hamddenol rhwydd i'w dilyn. Bu'n brynhawn
bywiog yng nghwmni merch ifanc ysbrydoledig,
brwdfrydig a siriol.

Syr Edmund Hilary a ildiodd i Tenzing gael
cyrraedd copa Everest o'i flaen;
Yr emynydd Watcyn Wyn, Gweinidog a Bardd
Hwfa Mon (y Parchedig Rowland Williams) a'r
cenhadwr Albert Schweitzer;
Winifred Coomb Tennant, yr Heddychwraig o'r

Merched y Wawr
Caerdydd
Trwy luniau, cerddoriaeth, gwaith celf a ffresgo,
mynd â ni i ogledd mynyddig Ethiopia wnaeth
Caryl Roese nos Fawrth 14 Ebrill. Aelod o’r
gangen yw Caryl ac mae ganddi ddiddordeb mawr
yn nhraddodiadau’r Eglwys Goptig hynafol sydd
yn y rhan yna o’r byd.

sôn am yr Apostol Philip yn cwrdd ag Ethiop,
trysorydd Candace, brenhines yr Ethiopiaid, a
hwnnw’n dymuno cael ei fedyddio. Mae’n debyg
fod Ethiopiaid Coptig sy’n byw yn ein plith ni yma
yng Nghaerdydd yn cynnal y traddodiad mewn
gwahanol addoldai a bu un o’n haelodau yn eu
mysg yn ddiweddar.

Gwelwyd adeiladau eglwysig a dorrwyd o
greigiau’r mynyddoedd folcanig. Yn Lalibela mae
monolith enfawr a nodir gan UNESCO yn un o
drysorau’r byd. Fe synnon ni weld offeiriaid,
pererinion ac addolwyr yn eu gwisgoedd gwynion,
a’u hymbaréls lliwgar, yn dringo’r uchelfannau i
gyrraedd y man addoli. Roedd hyn yn ein hatgoffa
o’r cwpled: Dringo’r mynydd ar fy ngliniau geisiaf,
heb ddiffygio.
Clywson ni offeiriaid yn darllen yr Ysgrythur o
sgrôl, y drymiau’n cyfeilio a’r gwragedd yn yngan
synau na fydden ni Gymry yn eu hystyried yn
ganu. Roedd rhai yn cario croesau hardd,
addurnedig a’r tlodion yn dewis rhai bychan pren.
Mae’r traddodiadau wedi para’n ddi-dor ers cyfnod
cynharaf yr Eglwys Fore. Yn Llyfr yr Actau mae
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O ble ‘dych chi’n
dod yn wreiddiol a
ble cawsoch eich
addysg?
Ganwyd
fi
yn
Loughborough, yng
Nghanolbarth
Lloegr ac es i i
ysgolion meithrin a
chynradd yn y dref, a phan ‘ro’n i’n unarddeg oed
es i’r Ysgol Ramadeg ym mhentref cyfagos o’r
enw Quorn. Yna es i i Brifysgol Rhydychen, i
Goleg Somerville i ddarllen hanes modern. Mae
hanes modern yn golygu popeth ar ôl y
Rhufeiniaid yn Rhydychen!!

Beth wnaethoch ar ôl gorffen eich cwrs coleg?
Priodais i, dri diwrnod cyn fy mhenblwydd yn
unarhugain oed ac arhosais yn Rhydychen hyd
nes i’m gŵr orffen ei radd. Bum yn gweithio i
Oxfam fel cynorthwywraig i’r prosiect “Helping by
Selling” prosiect oedd yn prynu nwyddau o
wledydd tramor i’w gwerthu mewn siopau Oxfam
ar draws y Deyrnas Unedig. Wedyn fe symudon ni
i Lundain. ‘Roedd fy ngŵr yn gweithio i bapur
newydd y Financial Times ac fe ges i swydd gyda
Robson Rhodes, cwmni cyfrifeg.
Sefais fy
arholiadau cyfrifeg a
graddio fel cyfrifydd
siartedig.
Ble a phryd newidodd cwrs eich bywyd?
Erbyn hyn ‘ro’n ni wedi symud i Gaeredin ble
roeddwn yn gweithio fel cyfrifydd ac roedd fy ngŵr
wedi fy ngadael ac wedi symud i ffwrdd, a bu raid i
mi godi fy merch fach ar fy mhen fy hun. ‘Ro’n i’n
ddigalon iawn a roedd popeth yn ymddangos yn
ddu. ’Do’n i ddim wedi mynychu’r eglwys am
amser maith ond un dydd penderfynais geisio
help Duw ac fe es i mewn i’r Eglwys Gadeiriol yn
dawel bach a dechreuais weddio. Yn ystod y
ddwy flynedd nesaf ces i fedydd esgob a chafodd
Alyson, fy merch ei bedyddio.
Derbyniais
gefnogaeth a gofal amhrisadwy gan yr eglwys
gadeiriol a dechreuodd popeth ymddangos yn
wahanol. Un diwrnod pan o’n i’n gweddio clywais
y geiriau, ”Gad dy swydd”. Yn ystod y flwyddyn
nesaf, gofynnais lawer o gwestiynau a chefais
lawer o gyfweliadau cyn ges i fy nerbyn i Goleg
Ripon Cuddesdon ger Rydychen i astudio am y
weinidogaeth Anglicanaidd.
Pam a phryd ddaethoch i Gymru?
Des i weithio i’r Eglwys yng Nghymru fel
Archddiacon Llandaf. ‘Ro’n i’n gweithio yn
Llundain ar y pryd a ches gynnig gan yr
Archesgob i ddod i Gaerdydd a ‘ro’n i wrth fy
modd yn derbyn y swydd. ‘Ro’n i wedi bod yn
Llandaf unwaith o’r blaen pan o’n i’n bymtheg oed
pan briododd fy mrawd yn yr Eglwys Gadeiriol a
minnau yn forwyn priodas. Symudais i Gymru yn
2009 pan ges drwydded archddiacon. ‘Ro’n i
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NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi’r
Hybarch Peggy Jackson
hefyd yn offeiriad rhan amser gyda gofalaeth
plwyfi Penmarc, Llantrithyd a Llancarfan. ‘Ro’n i’n
byw yn Llancarfan ac wrth fy modd yno. Tra ‘ro’n i
yno dechreuon ni ddatguddio murluniau enwog
iawn. Maen nhw’n unigryw a dylai pawb fynd i’w
gweld.
Beth ydych chi’n hoffi am Gaerdydd ac oes ‘na
rywbeth dych chi’n gasȃu?
Dw i’n meddwl fod Caerdydd yn ddinas hyfryd.
Dw i’n hoffi mynd i gyngherddau ac operau a’r
amgueddfeydd. Dw i hefyd yn gallu mynychu
cyfarfodydd pwysig gan fod Caerdydd yn Brif
Ddinas ac ambell waith cael cyfarfod ȃ phobl yn y
bywyd cyhoeddus. Beth dw i’n ei gasau? Efallai
yr holl drafnidiaeth yn Llandaf tua thri y prynhawn.
Beth oedd eich diddordebau pan yn blentyn, a
beth ydyn nhw nawr?
Pan yn blentyn, ro’n i’n hoffi canu’r piano ac
hefyd dysgais i ganu clychau’r eglwys yn Quorn.
Dw i’n hoffi cyngherddau o hyd ond dw i ddim yn
canu’r piano nawr!! Dw i’n hoffi canu ac yn
ddiweddar dw i wedi dechrau cael gwersi canu.
Hefyd dw i’n dysgu Cymraeg ac yn mwynhau yn
fawr. Fy mhrif ddiddordeb ydy hedfan. Dysgais i
hedfan yn White Walton, lle tu allan i Maidenhead
a llwyddais yn fy arholiadau saith mlynedd yn ôl a
nawr mae trwydded peilot preifat ‘da fi. Dw i’n
gallu hedfan o Faes Awyr Caerdydd a dw i’n hoffi
hedfan ar hyd afon Hafren a thros Fannau
Brycheiniog neu lan i’r gogledd. Mae’n deimlad
bendigedig. Er mwyn dal fy nhrwydded mae’n
rhaid i mi hedfan o leiaf unwaith y mis.
Gyda phwy hoffech chi gael pryd o fwyd?
Gyda Angela Merkel achos mae hi wedi cael
bywyd mor ddiddorol. Hefyd hoffwn gael pryd
gyda Hillary Clinton achos dw i’n credu ei bod hi’n
ferch arbennig iawn a dw i’n gobeithio taw hi fydd
Arlywydd nesaf Yr Unol Daleithau!! Baswn i wedi
hoffi cael bwyd gyda Vera Brettain hefyd ac i
siarad am fenywod mewn gwleidyddiaeth ar
ddechrau’r ugeinfed ganrif.
Sut fath o wyliau fyddai’n ddelfrydol i chi?
Baswn i’n hoffi mynd i Seland Newydd a hedfan
bob dydd dros y mynyddoedd pe byddai rhywun
arall yn fodlon talu!! Hefyd, baswn i’n hoffi
môrdeithio ar Fôr y Canoldir a mynd i opera ym
Milan ac hefyd mynd i Rufain i ddysgu am Gelf
yng nghyfnod y Dadeni.

CERDYN POST
O MOGLIANO
Lowri Haf Cooke yn holi
Martin Campbell Davies
Mae Martin Campbell Davies, sy’n wreiddiol o
Bantmawr, yn gynllunydd siopau yn yr Eidal.
Mae’n byw gyda’i bartner Sabrina yn ninas
Mogliano yng ngogledd y wlad, ac mae ganddynt
dri o blant – Sophia (28), Saskia (25) a Maj (8).
Un o ble ydych chi’n wreiddiol?
Ces i fy magu ar ystâd Pantmawr reit yng
ngogledd Caerdydd, ac mae gen i nifer o atgofion
melys o’m mhlentyndod yno. Roedd hi’n braf cael
magwraeth ddinesig ar gyrion cefn gwlad, yn y
dyddiau cyn dyfodiad y draffordd. Ro’n i’n
mwynhau hel mwyar duon a chwarae ger Castell
Coch a mynd am dro i fyny’r Wenallt. Dwi’n ffodus
mod i’n byw yn ddigon agos i Gymru i ymweld yn
aml ag ardal hudolus o’r ddinas.
Sut lanioch chi ym Mogliano a beth ydych
chi’n ei wneud yno?
Newidiodd fy mywyd yn sylweddol ugain mlynedd
yn ôl pan dderbyniais wahoddiad i fynd i weithio
i’r Eidal, i arwain tîm ym maes datblygu siopau.
Wedi cyfnodau o brysurder mawr yn Llundain a
Cape Town, ro’n i awyddus i fyw bywyd mwy
cytbwys a hamddenol, er lles fy ngwaith a fy
mywyd teuluol. Dewison ni fyw ym Mogliano, sydd
hanner ffordd rhwng Treviso a Fenis; lai nag awr i
ffwrdd hefyd y mae traeth Jesolo, a mynyddoedd
y Dolomites.
Beth yw eich hoff le chi ym Mogliano Veneto?
Lleoliad pwysig iawn i mi a thrigolion y ddinas yw
Stadio Maurizio Quaggia – cartref tîm rygbi

rhanbarthol Mogliano, sy’n chwarae yng
nghyngrair cenedlaethol yr Eidal, yr Eccellenza;
nhw oedd pencampwyr tymor 2012-13. Os bydd y
Gleision yn chwarae i ffwrdd yn erbyn tîm Rugby
Mogliano ym mhencampwriaeth Cwpan Amlin,
manteisiwch ar y cyfle i deithio draw i ganfod
rhanbarth arbennig iawn o’r Eidal.
Pa dri lle ym Mogliano y byddech chi'n annog i
unrhywun o Gaerdydd i ymweld â nhw, i gael
blas go dda o'r ddinas honno?
Dinas a ddatblygwyd yn gymharol ddiweddar yw
Mogliano, ond mae iddi sawl atyniad nodedig, sy’n
egluro’i theitl fel Dinas Celfyddyd 1999. Un
enghraifft wych o bensaerniaeth cain y ddinas yw
eglwys brydferth Santa Maria Assunta o’r 10ed
Ganrif. Bob mis Medi, cynhelir digwyddiad Parchi
e ville in carrozza, lle fedrwch chi ymweld â villas
amrywiol yr ardal. Fy ffefryn personol i yw Villa
Marignana, sy’n gartref i nifer o gerfluniau cyfoes
Toni Benetton. Pan fydd ganddon ni ymwelwyr,
byddwn ni’n trefnu eu bod nhw’n aros yn Villa
Stucky, dafliad carreg o ganol y ddinas; cartref
teuluol o’r 19eg Ganrif, a adferwyd i’w ysblander
gwreiddiol.
Beth ydych chi’n ei golli fwyaf am Gaerdydd?
Ers i mi adael, mae Caerdydd wedi gweld newid
mawr, ac mae’n siwr o esblygu ymhellach; dyna
pam dwi’n mwynhau dychwelyd yn aml. Pan fydda
i heb fod adre am sbel, bydda i’n gweld eisiau’r
cestyll a Clarks Pies, ac ymweld â fy rhieni, sy’n
dal i fyw yng nghartre’r teulu ym Mhantmawr.

Mr Urdd yn aros i groesawu
Cymru gyfan i Gaerffili
ar gyfer yr Eisteddfod
Mai 24 - 30
Ymunwch mewn wythnos o hwyl ac
adloniant i ddathlu ein diwylliant a’n talentau
ifanc. Bydd rhywbeth at ddant pawb ar faes
yr Ŵyl yn Llancaiach Fawr.
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
EGLWYS EBENESER
Dathlu
Ar fore Sul y Blodau cawsom
gyfle i longyfarch ein gweinidog,
Alun Tudur, ar gyrraedd carreg
filltir o 20 mlynedd yn fugail
arnom yn Ebeneser. Diolchodd
Malcolm
Thomas,
ein
hysgrifennydd, iddo am ein
hysgogi, adeiladu, ysbrydoli a’n
herio ar hyd y blynyddoedd.
Lluniwyd penillion priodol i Alun
gan Eira Jones a chyflwynwyd
hefyd lun gan Rob Piercey, yn
edrych draw o Ynys Môn tuag at
Fangor ac Eryri yn y cefndir.
Cyflwynwyd blodeugerdd hyfryd i
Vikki Tudur oedd yn cyfleu ein
gwerthfawrogiad o’i gwasanaeth
clodwiw. Ar ôl y gwasanaeth
cawsom rannu o’r gacen dathlu,
o waith Gill Lewis.
Bedydd
Hyfryd oedd bod yng
ngwasanaeth bore Sul y Pasg
pan gawsom gyfle i ddathlu’r
Atgyfodiad ac i dystio i fedydd
Elin Wyn, merch Ryan a Nia
Chard, ac wyres fach Eynon a
Delyth Williams.
Llongyfarchiadau
…i Elin Rosser ar ennill
Ysgoloriaeth Evan Morgan wrth
iddi anelu am y Brifysgol yn
Aberystwyth ddechrau tymor yr
Hydref.
…i Eira Jones a Malcolm
Thomas ar gyrraedd carreg filltir
arbennig o 45 mlynedd o
wasanaethu fel diaconiaid yn
Ebeneser.
…i Carys Mair Jones ar gael
trydydd yn steddfod yr ysgol yng
nghystadleuaeth y gadair trwy
sgwennu rhyddiaith ar y testun
‘Cariad at iaith’.
…i Beca Dafydd ar gael ei dewis
i fod yn rhan o gast. ‘Les
M is e r a b le s ’ g yd a Th e a t r
Ieuenctid yr Urdd.
…i Cedric a Brenda Jones ar
ddathlu priodas aur ddiwedd
Mawrth.
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Bowlio 10
Dyna oedd noson y Gymdeithas
wahanol i’r arfer gyda chriw o tua
26 wedi mynd i Boplex, Nantgarw
i fowlio 10. Bu cystadlu brwd
rhwng y pedwar tîm, gyda’r
pedwar capten - Rachel, Lowri,
Arwel, a Mair, nid i ennill ond i
weld pwy fyddai’n cael y fwyaf o
hwyl!
A bu hwyl - a lot o
chwerthin. Ysgwn i pryd cawn
fynd eto? Yn fuan gobeithio.

EGLWYS Y CRWYS
Cyfarchion
Dymunir yn dda i Mrs. Rae
Davies a Mrs. Margaret Lewis
sydd wedi treulio cyfnod yn yr
ysbyty.
Gobeithir eu gweld
gartref yn fuan.
Da deall fod Miss Marian
Williams wedi ymgartrefu’n dda
iawn yn y Cartref yn Llanrwst.
Pob dymuniad da iddi.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Tomos a Sian
Dafydd ar enedigaeth Wiliam
Zaccheus, brawd bach i Alys ac
ŵyr i Les a Bethan Dingley.
Llongyfarchiadau hefyd i Iestyn a
Rachel Shapey ar enedigaeth
Abigail Carys, chwaer fach i
Peter Rhys, ac wyres i Keith a
Delyth Shapey. Mae’r teulu bach
wedi ymgartrefu ym Manceinion.
Ein dymuniadau gorau i’r ddau
deulu.
Llongyfarchiadau
i
Ellen
McFadyen ar ei phriodas â
Robert Meredith yn ddiweddar.
Pob dymuniad da i’r dyfodol.
Y Cymdeithasau
Mae tymor y Cymdeithasau yn
brysur ddirwyn i ben. Cafwyd
amrywiaeth
eang
o
weithgareddau ymhob un o’r
Cymdeithasau gydol y gaeaf ac
edrychir
ymlaen
at
lunio
rhaglenni ar gyfer y tymor nesaf.
Mae’r Grŵp Merched yn edrych
ymlaen at bryd o fwyd ddechrau
Mehefin a bydd y Gymdeithas yn
trefnu Te Mefus, hefyd ym
Mehefin, yng nghartref Arthur a
Diana
Evans
yn
Yr
Eglwysnewydd.

EGLWYS DEWI SANT
Y Pasg
Braf oedd gweld cymaint yng
ngwasanaeth
Gwener
y
Groglith o dan nawdd Cyngor
Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Y
pregethwr oedd y Parchedig
Owain Llyr Evans a chafwyd
neges rymus a heriol ganddo
ar thema`r Groes.
Parhaodd
gwasanaethau`r
Wythnos Fawr gyda Gwylnos y
Pasg ar nos Sadwrn cyn
dathlu Sul y Pasg. Roedd yr
eglwys yn edrych yn hardd,
diolch i`r blodau a drefnwyd
gan aelodau Cylch Dewi.
Festri`r Pasg
Cynhaliwyd
Festri`r
Pasg
ddiwedd Ebrill pan etholwyd
aelodau`r Cyngor Plwyf. Ailetholwyd Gwenda Williams yn
Warden y Ficer a Delyth
Davies yn Warden y Bobl.
Cymdeithas Nos Iau
Cynhaliwyd
Eisteddfod
Dŵp
pan fu nifer o`n haelodau yn
arddangos
eu
doniau.
Llongyfarchiadau i Ieuan Jones
ar ennill y Gadair am ei limrig
“Caerdydd”. Diolch
i
Wyn
Mears am arwain y noson ac
i Lyn Dafis am feiriniadu.
Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad
diffuant ag Eleri Williams a`i
merch Mared yn Rhuthun ar
golli Hywyn, gŵr a thad annwyl
ac hefyd â theulu Wyn Mears,
brawd Eleri.

BETHEL, PENARTH
Rydym yn dal I fwrw golwg yn ôl
at gyfarfodyddd amrywiol tymor y
Pasg, o Nos Iau Cablyd i fore Sul
y Pasg. Roedd arddangosiadau
Kevin,
ein
gweinidog,
yn
drawiadol a phwrpasol. Bu ei
bregeth ar Sul y Pasg yn fodd i ni
ail-ystyried
ein
deall
o’r
Atgyfodiad, gan roi sylw i rannau
o bregeth Dr. Barry Morgan a
draddodwyd yn Y Barri ar Ddydd
Gwener y Groglith.

MINNY STREET
Genedigaeth
Croeso cynnes i Gruff Llewelyn
Walters, mab Kim ac Iwan
(Pontcanna) ac ŵyr i Eiryl ac Iolo
Walters.
Aelodau Newydd
Pleser oedd cael y fraint o
groesawu tair o ieuenctid yr
Eglwys i gyflawn aelodaeth ar
Sul y Pasg sef Mared Browning,
Lleucu Parri a Heledd Wilshaw.
Bedydd
Hyfrydwch fu tystio i fedydd
Owain Rhys Holland, mab Eirian
ac Andrew( Y Mynydd Bychan)
yn yr Oedfa Foreol ar Ebrill 12.
Taith PIMS
Eleni, Capel y Bedyddwyr Castle
Street, sef addoldy Eglwys
Gymraeg Canol Llundain, fu’n
gartref i Bobl Ifanc Minny Street
(PIMS) am dridiau (27-29
Mawrth). Thema’r daith oedd
Trais a Chymod. Ers Mis Medi
2014 bu PIMS, yn ystyried trais
yn ei wahanol ffyrdd, a thrwy
ystyried ymateb gwahanol bobl i
drais buont hefyd yn trafod
gwahanol fathau o gymodi.
Rhaid
oedd
cychwyn
y
gweithgareddau wedi cyrraedd a
cherdded i Syrcas Piccadilly i
fyfyrio ar y cerflun o’r duw
Groegaidd, Anteros (nid Eros,
sylwer!);
Duw
Cariad
Annychweledig. Fe’i codwyd yn
1892-1893 i goffau gwaith
dyngarol
yr
Arglwydd
Shaftesbury.

Bore Sadwrn, teithio i’r Ddinas, i
Eglwys
Santes
Ethelburga,
Canolfan Cymod a Heddwch. Yn
dyddio i 1411; yn 1993 fe’i
dinistriwyd gan fom IRA. Fe’i hail
-adeiladwyd fel canolfan i ysgogi
perthynas ar draws ffiniau
gwrthdaro, diwylliant a chrefydd.
Ar y ffenestri ceir y gair
‘heddwch’ mewn saith iaith. Bu’r
PIMSwyr yn trafod ac ymateb i
gwestiynau fel "Sut mae bod yn
groesawgar?" a "Sut mae creu
lle diogel?"
Nesaf, yr Imperial War Museum.
Canolbwyntio
ar
ddwy
arddangosfa.
Yn
gyntaf
arddangosfa’r Holocost. Cyfle i
ddysgu am y modd y datblygodd
llwybrau grym y Natsïaid a sut
aethpwyd ati i ladd Iddewon
Ewrop rhwng 1933 ac 1945.
Model o wersyll crynhoad
Auschwitz-Birkenau yn cyfleu
maint, hyd a lled yr hyn a
ddigwyddodd.
Troi nesaf at Orielau’r Rhyfel Byd
Cyntaf. Yno, cael cyfle i
ddarganfod hanes y Rhyfel Mawr
a hynny trwy lygaid y rheini a’i
profodd ar faes y gad ac yn eu
cartrefi.
Y
cyfweliadau
â
gwrthwynebwyr cydwybodol yn
dal sylw’r PIMSwyr. Cyfle hefyd i
geisio deall pam ‘roedd dynion
ifanc mor barod i gyflwyno eu
hunain i’r fyddin a’r llynges.
Nôl wedyn i ganol Llundain; i
Sgwâr y Senedd ac ymgasglu o
amgylch
cerfluniau
Nelson
Mandela a Mahatma Gandhi. Yn

Criw PIMS (Minny Street) yn mwynhau yn Llundain

ôl traddodiad
y
PIMSwyr,
cynhaliwyd myfyrdod byr wrth
droed y ddau gerflun a gadawyd
carreg fechan â logo Eglwys
Minny Street arni wrth droed y
naill
gerflun
a’r
llall.
Gwnaethpwyd hyn hefyd yn
Eglwys y Santes Ethelburga yn
ystod y bore.
Bore Sul cafwyd cyfle i ymuno
gyda’r gynulleidfa yn Eglwys
Gymraeg Canol Llundain. PIMS
oedd yn gyfrifol am y rhannau
arweiniol.
Bu’n benwythnos hynod o
addysgiadol
ac
adeiladol.
Cafwyd hefyd llawer o hwyl yn
gweld golygfeydd Llundain gyda’r
nos, a chyfle i fynd ar y London
Eye.

EGLWYS Y TABERNACL
Genedigaeth.
Rhannwn lawenydd Catrin Bell ar
ddod yn fam-gu. Llongyfarchwn
Jonothan, ei mab, a’i gymar ar
enedigaeth Rhys.
Priodas.
Dymunwn yn dda i Marged Parry
a Richard Proctor ar eu priodas
yn ddiweddar. Cynhaliwyd y
briodas yng Nghraig y Nos.
Mae Marged yn ferch i Ann
Beynon ac yn gweithio gyda thîm
cynhyrchu ‘Pobl y Cwm’.
Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad
didwyll i Julia Lloyd a Joy
Williams, y ddwy wedi colli
chwiorydd yn ddiweddar. Cofiwn
hefyd am Sian ac Euros Rhys
Evans a’u merch Elen ar
farwolaeth
Mrs
Haulwen
Williams, Rhymni, mam Sian. Bu
Haulwen yn un o’r prifathrawon
cynnar yn hanes twf addysg
Gymraeg yn y cymoedd, ac
roedd yn wraig fywiog ac
ysbrydoledig. Cymdymdeimlwn
hefyd gydag Evelyn Rees ar
achlysur marwolaeth ei brawd
yng
nghyfraith
Wil
Rees
(Glansefyn gynt).
Cymdeithas Nos Fawrth y
Tabernacl.
Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol y
Gymdeithas a diolchwyd i’r
swyddogion am eu gwaith.
Cytunodd Huw Matthews i
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Eglwys y Tabernacl (parhad o dud 11.)
ymgymryd â dyletswyddau’r cadeirydd, a’r triawd
gweinyddol, Rhys, Rhodri a Robert, i weithio ar yr
awgrymiadau a gafwyd wrth lunio rhaglen y gaeaf
nesaf.
Cyrddau Pregethu,
Profiad hyfryd i’r Tabernacl oedd croesawu’r
Parchg Peter Thomas i bregethu eleni. Roedd yn
gyfle i ddiolch iddo am ddegawd o wasanaeth fel
Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, a dymuno’n
dda iddo wrth derbyn cyfrifoldeb is-lywyddiaeth yr
Adran Saesneg o Undeb Bedyddwyr Cymru.
Datganiad Organ Meirion Wynn Jones:
Fuoch chi erioed ym Mharis? Fuoch erioed yn St
Sulpice, y Madeleine neu Notre Dame? Glywsoch
chi erioed eu horganau ysblennydd? Glwysoch
chi fiwsig Ffrengig yn y dair eglwys y tu mewn i dri
chwarter awr? Gallaf eich sicrhau mai dyna oedd
ein profiad yn y Tabernacl ganol Mawrth pan

berfformiodd Meirion Wynn Jones raglen o
gerddoriaeth Ffrengig. Roedd y darnau a
ddewisodd yn dechnegol heriol, a Meirion unwaith
eto yn profi ei fod yn bencampwr ar yr organ. Ai
yn y Tabernacl y buom, ynte mewn cadeirlan ym
Mharis?
BETHEL RHIWBEINA
Cynhaliwyd Bore Coffi hynod o lwyddiannus yn y
capel bore Mawrth y 14 Ebrill a’r elw tuag at
Wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru. Codwyd
£530.
Prynhawn Sul 19 Ebrill cynhaliwyd Gwasanaeth o
Fawl yn y capel, a braf oedd gweld y capel yn
llawn. Arweiniwyd y canu gan ein gweinidog y
Parch Evan Morgan a Trystan Francis, ac fe
gymerodd plant yr Ysgol Sul ran yn y gwasanaeth.
Rhoddwyd y diolchiadau a’r Fendith gan y Parch
Ian Morris, Pontarddulais.
Mae rhai o’n haelodau yn dal yn anhwylus ac
anfonwn ein cofion atyn nhw.

Merched y Wawr
Bro Radur
Braf oedd gweld Festri Capel Methodistiaid Radur
yn orlawn Nos Fercher Calan Ebrill. Noson i
ddathlu 150 Y Wladfa oedd hon yng nghwmni Eiry
Palfrey, Miriam Tilsley, Sandra de Pol, Azul de Pol
a Rhisiart Arwel gyda’i gitâr. Soniodd Eiry Palfrey
am fywyd caled ei nain, Nel Fach y Bwcs a hanes
y poncho gafodd hi gan bennaeth y Tehuelche.
Diddorol oedd clywed profiadau gwahanol
Miriam, Sandra ac Azul o gael eu magu dair mil o
filltiroedd i ffwrdd a’u llawenydd o fod yn Gymry
Cymraeg ac yn hollol gartrefol yng Nghymru nawr.
Priododd Miriam yng Nghapel Bethel, Y Gaiman,
30 Mawrth 2002 ac mae hi a’i gŵr Geraint Tilsley
yn byw yn Rhiwbeina gyda’u tri phlentyn, Iestyn,
Gwenlliw a Beca. Ymfudodd teulu ei mam o ardal
Ffestiniog ac roedd teulu ei thad yn wreiddiol o
Dreorci a Dolwyddelan. O dras Eidalaidd mae
Sandra a’i merch Azul ac ar ôl symud i Drevelin yn
Yr Andes dechreuon nhw fynychu dosbarthiadau
Cymraeg Hazel Charles Evans. Mae’r ddwy wedi
cofleidio’r Gymraeg a Chymru ac yn teimlo bellach
eu bod yn perthyn yma - ond yn hiraethu am yr
haul a’r awyr las.
Bu Rhisiart Arwel yn ffodus iawn i gael sawl
cyfle i ymweld â’r Wladfa - y tro cynta yn 1991 - i
feirniadu yn Eisteddfod Talaith Chubut ac yn
ddiweddar bu’n rhoi datganiadau ar y gitâr fel rhan
o raglen dathlu’r 150 yno. Fe’n swynwyd gan
gerddoriaeth o Dde America ac alawon Cymreig
wrth iddo gloi’r noson a’n hannog i ymweld â’r
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Wladfa i brofi’r wefr o gwrdd â phobl sy’n
ymwybodol iawn o’u gwreiddiau a’u hacen yn felys
iawn i’r glust.
Yn ogystal ag amrediad o brofiadau’r
gwesteion (a chyfle i flasu Te Maté) roedd
cyfraniadau cofiadwy Eirlys Roberts wrth iddi
lywio’r noson, yn ychwanegiad gwerthfawr.
Aethom adre â geiriau cerdd Mary Green de Borda
(yn Y Drafod) yn ein cof a’n calon.
“Ddoe a heddiw
Cenedlaethau yn plethu trwy ei gilydd
Ar hyd y canrifoedd.
Tylwyth, hil a thraddodiad
Yn trosglwyddo eu trysorau.
Ddoe i heddiw,
A heddiw i yfory..............
Bywyd.”
Enid Edwards

CRICC dan 12
Blwyddyn 7
Mae`r garfan yma wedi cael llwyddiant mawr
eto eleni. Enillodd Dan 12 CRICC dwrnamaint
Caerdydd a`r Fro yn Llanilltud Fawr ar Ebrill
12fed. Sgoriwyd ceisiau gan Gwilym Evans,
Cai Jemmett, Jac Lloyd a Rhodri Thomas yn y
ffeinal.

yn Hull, dewiswyd Cai Jemmett fel seren y
gêm. Un gêm arall sydd i`w hennill cyn profi
sut mae`n teimlo i chwarae yn Stadiwm
Wembley. Dyma lle fydd y ffeinal yn cael ei
chwarae ar Awst 29ain cyn achlysur mawr y
flwyddyn i`r gêm gynghrair sef cwpan y “Super
League”. Pob lwc i`r bechgyn.

Dychmygwch eich bod wedi chwarae rygbi
ar Barc yr Arfau a Wembley yn eich blwyddyn
gyntaf mewn ysgol gyfun !

Am
11am, ar
Fai 17eg
byddant
yn cystadlu ar Barc
yr Arfau yn erbyn
Treorci am gwpan
y Gleision. Gobeithio
y bydd llawer yn
bresennol yno i`w
cefnogi.
Aelodau CRICC
hefyd
yw
nifer
sylweddol o garfan
Rygbi`r
Gynghrair
Blwyddyn 7 Y.G.G.
Glantaf. Ar ôl ennill
y
rownd
gogynderfynol
i
ysgolion Cymru a Lloegr mewn ffordd
ddramatig yn agos iawn at ddiwedd yr ornest

Carfan CRICC dan 12.
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Llysgenhadon Ifanc Ysgol
Gyfun Plasmawr
Lluniau ar y clawr.
Mae Emily Pemberton a George Watts, y ddau
ohonynt yn bymtheg oed ac yn ddisgyblion yn
Ysgol Gyfun Plasmawr yng Nghaerdydd, newydd
ddychwelyd adref wedi taith ymchwil anhygoel yn
Ghana, yng Ngorllewin Affrica. Fel Llysgenhadon
Ifanc 2015 ar gyfer Ymgyrch Danfona Fy Ffrind i’r
Ysgol cawsant eu gwahodd i fynd i Ghana, i
edrych ar ddatblygiad addysg yno o ran cyrraedd
Nodau Datblygu’r Mileniwm i roi addysg i holl
blant y byd erbyn diwedd 2015.
Mae datblygiadau gwych wedi bod yn Ghana
o ran cyrraedd y nod: mae 87% o blant nawr yn
mynychu ysgol gynradd i gymharu â dim ond 60%
yn 2004. Teithiodd Emily a George i ardal
anghysbell yn y Gogledd Ddwyrain gyda
ActionAid, ble cawson nhw dreulio amser gyda
phlant sydd dal ddim yn mynd i’r ysgol.
Meddai George: “Er bod addysg sylfaenol
‘am ddim ac yn orfodol’ yn Ghana fe wnaethom ni
ddysgu bod 440,000 o blant dal ddim yn mynd i’r
ysgol. Un o’r bechgyn nes i gyfarfod oedd Ayabil,
a tydi e ddim yn mynd i’r ysgol gan fod rhaid iddo
weithio ar fferm ei dad. Mae’n drychineb, ac eto
mae’r straeon hyn yn rhai cyffredin. A’r peth oedd
wir yn cyffwrdd â’r galon oedd ei fod yn gefnogol
iawn o’i ffrindiau sydd yn mynd i’r ysgol.
Dywedodd ei fod yn ‘hoffi eu gweld nhw’n edrych
yn dwt yn eu gwisg ysgol ac yn gwybod bod
ganddyn nhw ddyfodol disglair’.
Meddai Emily: “Wnes i dreulio amser gyda
Lariba, merch 11 oed sydd wedi colli ei thad. Mae
ei mham yn sengl ac yn methu dod i ben â
bwydo’r teulu a chostau gwisg ysgol ac esgidiau.
Mae Lariba yn mynd gyda’i mham bob bore i
gasglu baw gwartheg sy’n cael ei werthu fel

Y diwrnod canlynol, aeth y Llysgenhadol Ifanc
i ymweld ag Ysgol Gynradd Ninkogo, ble mae 888
o ddisgyblion yn cael eu dysgu gan ddim ond
pump athro, a dim ond dau ohonynt sydd wedi eu
hyfforddi yn broffesiynol. Bu’r Llysgenhadon Ifanc
hefyd yn cwrdd â swyddogion yn Y Weinyddiaeth
Addysg, Undeb Athrawon Ghana a’r Ymgyrch Byd
-eang am Addysg yn Ghana er mwyn dysgu am yr
heriau a’r polisïau sy’n gweithio tuag at ddiwrnod
pan fydd pob plentyn yn derbyn yr hyn mae
ganddyn nhw hawl iddo; addysg o safon. Ers
iddynt ddychwelyd adref mae Emily a George
eisoes wedi rhoi araith yng nghynhadledd Undeb
Cenedlaethol yr Athrawon ac yn bwriadu gwneud
llawer mwy.
Meddai
Philippa
Dillon,
Rheolwr
Ymgyrchoedd Addysg ar gyfer yr Ymgyrch Fydeang am Addysg y DU: “Mae ymchwil George ac
Emily yn rhoi darlun clir o’r system addysg yn
Ghana. Er gwaetha’r datblygiadau da, a’r polisïau
sylweddol, mae yna dal lawer gormod o blant
ddim yn mynd i’r ysgol. Dyw’r straeon hyn yn ddim
ond cip ar fywydau 58 miliwn o blant ledled y byd
sydd ddim yn derbyn yr addysg mae nhw â hawl
iddi. Mae arweinwyr byd yn cyfarfod ym mis Medi i
greu mwy o nodau fydd yn effeithio dyfodol y plant
hyn. Dyna pam ei bod hi’n flwyddyn mor bwysig i
Danfona Fy Ffrind i’r Ysgol, ac rydym yn galw ar
gymaint o ysgolion â phosib i gymryd rhan!”
Mae ymgyrch Danfona Fy Ffrind i’r Ysgol yn
gofyn i bobl ifanc ledled y DU i ‘gamu i esgidiau
arweinydd byd’ a dweud wrth eu AS lleol sut y
bydden nhw yn rhoi dyfodol gwell i blant y byd.
Bydd yr ymgyrch yn dod i uchafbwynt ar Ddiwrnod
Gweithredu ar 26 Mehefin,

Y Gorau o’r Corau

Pytiau o Newyddion

Llongyfarchiadau i gorau’r ardal a ddisgleiriodd yng
nghystadleuaeth Côr Cymru.

Llongyfarchiadau i’r Parchg Ddr R Alun Evans
ar gael ei anrhydeddu â gradd D. Litt. gan
Brifysgol Cymru. Mae’r radd yn cael ei rhoi i’r
Dr R Alun am wasanaethau’n hyrwyddo
diwylliant ac iaith Cymru, fel darlledwr ac fel
hyrwyddwr ar ran Eisteddfod Genedlaethol
Cymru.

Enillodd Côr Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg o’r
Bontfaen y categori cynradd. Yn y rownd derfynol
hefyd roedd Côr Ysgol y Wern o Lanisien.
Dyfarnwyd tlws Côr Cymru i Gôr Heol y March o’r
Bontfaen. Ei harweinyddes, Eleri Roberts, yw
arweinyddes Côr Ysgol Iolo Morgannwg hefyd.
Bechgyn Bro Taf oedd enillwyr y categori Côr
Meibion.
Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt, eu
harweinyddion a’u cefnogwyr.
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gwrtaith i’r ffermwyr lleol. Meddai ei mham,
Ayamliya, ei bod hi’n deall pwysigrwydd addysg
fel ffordd allan o dlodi, ond ei bod hi methu
fforddio anfon ei phlant i’r ysgol.”

Dymunwn wellad buan i’n colofnydd Falmai
Griffiths (Nabod ein Pobol) yn dilyn codwm yn
ei chartref yn ddiweddar. Pob dymuniad da
oddi wrth aelodau pwyllgor Y Dinesydd.
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Y
DIGWYDDIADUR

Mai
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: 029-20754379.
Mercher, 13 Mai
A e l wyd H a m d d en C ym r y
Caerdydd. Cwis dan ofal Mair ac
Idwal Hughes, yn festri Capel
Minny Street am 2.00pm.
Mercher, 13 Mai
Cymdeithas Cymru-Ariannin –
Cangen y De. Sgwrs gan Eiry
Palfrey ar y testun ‘Cofio Mamgu – Nel Fach y Bwcs’, ynghyd â
Chyfarfod Blynyddol y Gangen,
yn Eglwys Gyfannol Treganna
(Canton Uniting Church), Heol
Ddwyreiniol y Bont -Faen,
Treganna, CF5 1LQ, am 7.30pm.
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. Cyfarfod am 10.30 y tu
allan i Orsaf Temple Meads.
Manylion pellach gan Alan
Jobbins:
(asjobbins@btinternet.com; 0292062-3275).
Llun, 18 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Cyngerdd yng Nghapel Bethel,
Rhiwbina, am 7.30pm. Tâl
mynediad: £5.
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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.
Llun, 18 Mai
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd,
yn Jolyons, 10 Ffordd y
Gadeirlan, CF11 9LJ, am 7.00pm
ar gyfer 7.30pm. Prif westai: Dr
Walter Brooks (o Dreganna, ond
yn wreiddiol o Ariannin, a
chydlynydd dathliadau 150
mlwyddiant sefydlu’r Wladfa), a
fydd yn sgwrsio ar y testun ‘O
Gomodoro i Gaerdydd’. Am
fanylion
pellach,
ebostiwch cylch.cinio@gmail.com
neu ffoniwch:
029-2039-9427 / 0772-1198926
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 pellach:
http://www.shermancymru.co.uk;
029-2064-6900.
Mercher, 27 Mai
A e l wyd H a m d d en C ym r y
Caerdydd. ‘Pawb a’i Farn’, yn
festri Capel Minny Street am
2.00pm.

Mehefin

Mawrth, 9 Mehefin
Merched y Wawr, Caerdydd.
Cyfarfod blynyddol a sgwrs gan
yr Athro Stuart Cole am hanes y
rheilffyrdd, am 7.30 pm, yn
Neuadd Westminster, Eglwys
Fethodistaidd Cyncoed,
Westminster Crescent. Croeso
cynnes i bawb. Manylion pellach:
029-2075-4379.
Mercher, 10 Mehefin
A e l wyd H a m d d en C ym r y
Caerdydd. Ymweliad prynhawn â
Gerddi a Thŷ Dyffryn yng
nghwmni Carys Whelan.
Llun, 15 Mehefin
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Cyfarfod Blynyddol, ynghyd â
sgwrs am y Wladfa Gymreig ym
Mhatagonia gan Dr Walter Ariel
Brooks, yng nghapel Bethany,
Heol Llanisien Fach, am 7.30pm.
Sadwrn, 20 Mehefin
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg.
Sgwrs am 11.00am gan y Parch.
Emyr James ar y testun ‘Gair i
Gloi’. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays CF24 4DX. Croeso
cynnes i bawb.
Sadwrn, 20 Mehefin
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Bore coffi yng nghapel Bethany,
Heol Llanisien Fach, rhwng
10.30 a 12.00. Yr elw er budd
elusen y flwyddyn, sef gofal i rai
â dementia.
Sadwrn, 20 Mehefin
Cymdeithas Carnhuanawc: Taith
gerdded yn ardal Marcross ym
Mro Morgannwg.
Sadwrn, 20 Mehefin
Tabernacl, Yr Ais. Organothon
(Canwr y Byd).
Mercher, 24 Mehefin
A e l wyd H a m d d en C ym r y
Caerdydd. Te m efus ac
adloniant, yn festri Capel Minny
Street am 2.00pm.

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 arbennig yng
nghwmni’r
pedwarawd
poblogaidd o Batagonia, Hogia’r
Anfonwch fanylion ar gyfer
Wilber. Yn rhannu’r llwyfan â
Y Digwyddiadur at
nhw fydd Côr Meibion Taf a Yr Athro Wyn James, 16 Kelston Rd.
Yr Eglwys Newydd,
Rhisiart Arwel. Yng nghapel
Caerdydd CF14 2AJ
Salem, Treganna, am 7.30pm.
Ffôn: 029-2062-8754
Pris tocynnau: £5 (ar werth gan y
E-bost: JamesEW@caerdydd.ac.uk
côr a'r capel).

Rhif: 152
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Ar Draws
1. Lleda rywsut fwlch y gellir ei ddirnad (8)
6. Sŵn di-ddiwedd anifail llywaeth (4)
8. Y lle i fynd ’rôl torri bys o flaen y tŷ (6)
9. Mae mul Ada yn neidio a sboncio (6)
10. ‘Fy enaid i sydd
Yn -----, ----- ----- ----Am ganmol fy Iesu
A’m rhoddes yn rhydd’ (MD) (3,3,1,3)
12. Hogan sy’n chwythu cornet (6)
13. ‘Duw’n ----- o hyd, at raid dynol-ryw
Yw’n cysur i gyd, a’n cymorth i fyw’ (HCW)
(6)
14. Troi i garu’r hogan ddidostur (10)
19. Stesion mewn man gwag o’r safanna (6)
20. Diserch yw hanner sant ac arwr euog ar yn
ail (6)
21. ‘----- meichiau cyn bod dyled
Trefnu meddyg cyn bod clwy’ (WO) (4)
22. ‘Mwynach na hwyrol garol
O glochdy Llandygái
Yn rhwyfo yn yr awel
----- ----- glychau Mai’ (RWP) (2, 6)
I Lawr
2. Mae hon yn dechrau eillio locsyn sylweddol
Ieuan (4)
3. Gwna’n dda, ag awydd newid ar ôl dechrau
llafurus (5)
4. Mae amrywiad o fyrdwn ar fy mynwes (7)
5. Gadael y lle hwn cyn i’r eira ddychwel (5)
6. Does dim ffals yn canu hwn (3-2)
7. Ffafr y mwyn mewn lle creulon (8)
11. Y dydd nesaf yn swnio’n eithaf llwm (8)
13. Ar ddechrau Dydd Iau bydd sêr yn dychwel i
ran o’r cwm heb achos (7)
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15. Ffeindio rhywbeth miniog mewn matras
Almaenaidd (5)
16. Gweithiwr haearn a chynnyrch iâr mewn
helbul (5)
17. Cywasgu’r gwroniaid i gael cochni (5)
18. Taro dim wedi’r boen (4)

Enillydd Croesair Rhif 150

Huana Simpson, Y Bontfaen
Atebion Croesair Rhif 150
Ar Draws: 3. Castell Nedd 7. Anner 8. Ymdrechais
9. Gwern 10. Clustog 13. Nodio 14. Dirwy
16. Milgi 17. Dolefau 21. Annog 22. Galw’n ofer
23. Eillio 24. Yno gliced
I Lawr: 1. Datganiad 2. Anfeidrol 3. Cryndod
4. Tirol 5. Lloches 6. Egino 10. Corau
11. Tanlinellu 12. Gweirglodd 15. Ymwared
18. Ochain 19. Enwog 20. Addoli
Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Mehefin, 2015.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

Aduniad Merched
Ystalyfera 1979 – 1984/6

Mae grŵp wedi’i sefydlu ar Facebook i roi
gwybodaeth a manylion; i ymuno cysylltwch â
Catrin Thomas (Williams gynt) neu Bethan Mair
drwy
gyfrwng
Facebook
neu
ar
catrinwyn@yahoo.co.uk neu geiriau@gmail.com.

“Wnest ti ddechrau yn Ystalyfera ym mis
Medi 1979? Wnest ti sefyll dy Lefel O yn haf
1984?” Mae merched y flwyddyn hon yn cynnal
aduniad ar nos Sadwrn 4 Gorffennaf am 7 yr
hwyr, yng Nghlwb Hamdden Ashleigh Road yn
Abertawe (ger canolfan athletau’r Brifysgol,
gyferbyn â Singleton).

Byddem wrth ein bodd yn gweld pob un o
ferched y flwyddyn yn dod ynghyd felly os ydych
chi’n gwybod am unrhyw un aeth i Ystalyfera yn
ystod y cyfnod hwn, rhowch wybod iddyn nhw –
mae croeso cynnes i bob merch.
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Dysgwyr y Ddinas
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled
Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion
Caerdydd a Bro Morgannwg

Cwrs Sadwrn
yn Sain Ffagan
Ar y 25ain o Ebrill roedd
Cwrs Sadwrn Canolfan
Cymraeg i Oedolion
wedi ei leoli yn Sain
Ffagan.
Roedd pawb
wrth eu boddau yn
cerdded o amgylch y
mannau hanesyddol.
Ond uchafbwynt i rai
oedd cael siarad gyda’r
gweithwyr eu hunain ac
ymarfer eu Cymraeg.
Roedd criw o lefel
mynediad yn glynu wrth
yr hyn roeddynt yn ei wybod megis “Pwy wyt ti,”
“Ble dych chi’n byw,” “Beth yw eich rhif ffôn!” Dwi
ddim yn siŵr os oeddynt yn cael yr atebion cywir
gyda’r trydydd cwestiwn! Roedd yn dibynnu ar
bwy oedd yn gofyn! Hahaha!
Roedd y gwersi wedi cael eu lleoli yn adeilad
Oakdale a oedd o flaen Eglwys Sant Teilo.
Roedd pawb wrth eu boddau yn cael eu gwersi yn
yr adeilad hanesyddol. Fesul dosbarth roeddynt
yn cael ymweld â’r eglwys. Cawsom wybod lawer
o hanes Sant Teilo a oedd yn ddiddorol tu hwnt.
Ganed
yn
500OC
yn
Penalun, Sir
Benfro a bu
farw yn 60
mlwydd oed.
Roedd
yn
gefnder ac
yn ffrind i
Dewi Sant ac
ef
oedd
e s g o b
E g l w y s
Llandaf.
Roedd
yr
E g l w y s
Gatholig yn
Sain Ffagan
yn
llawn
cerfluniau
o h o n o .
Hefyd,
ar
hyd y waliau
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roedd lluniau amrywiol o storiâu’r Beibl, gan nad
oedd pobl yn gallu darllen na deall y Lladin roedd
y pregethwyr yn eu trafod yn y cyfnod hwnnw.
Ond, stori'r Santes Catrin wnaeth ennyn
trafodaeth y dysgwyr. Santes o Alexandria yr Aifft
wnaeth droi ei chefn ar baganiaeth i addoli'r Iesu
a’r Duw Cristnogol. Roedd yn dywysoges ac yn
ysgolhaig ond daeth yn Gristion yn bedair ar ddeg
oed a throwyd cannoedd o bobl i Gristnogaeth yn
ei dilyniant. Ond unwaith y gwnaethpwyd hynny,
cawsant eu gyrru i’w marwolaeth! Doedd yr
ymerawdwr Maximilian ddim am glywed am hyn,
felly aeth ar ei hôl a’i danfon i’w marwolaeth.
Ceisiodd ei harteithio a’i charcharu yn gyntaf, ond
methiant fu hynny. Oherwydd ei harddwch fe
gytunodd i’w phriodi os byddai’n troi nôl at
Baganiaeth.
Ond, unwaith eto, gwrthodwyd
Catrin. Felly, rhoddwyd ar yr artaith waethaf, sef
ei chlymu ar olwyn bigog a’i throi yn araf tra bod
tân yn berwi oddi tani. Gwrthododd Catrin ildio
ac yn ôl y sôn, fe dorrwyd yr olwyn gan ei
phwerau goruwchnaturiol. Wrth iddi ddod yn
rhydd gorchmynnodd Maximilian i’w filwyr dorri ei
phen i ffwrdd. A dyna pam fel arfer y gwelwyd
cerfluniau o Santes Catrin gyda chleddyf yn ei
llaw. Yn ogystal â hynny, dyna pam yr enwir y
roced tân gwyllt yr ‘Olwyn Catrin.’
Roedd y diwrnod yn wych a gwnaeth pawb
fwynhau yn fawr. Cofiwch, mae’r cwrs Sadwrn
nesaf ar gael yn y Brifysgol ei hunain ar y 13eg o
Fehefin. Ond, mae cwrs preswyl yn Neuadd
Gregynog cyn hynny rhwng yr 8fed a’r 10fed o
Fai. Oriau o ddysgu, dawnsio gwerin a chanu ar
gael. Ymrestrwch nawr ar learnwelsh.co.uk

Bwytai Merch y Ddinas
“I mi, does dim curo’r clasur cwstard
nefolaidd, pastel de Nata.”

Lowri Haf Cooke
Bom dia! Dwi newydd ddychwelyd o wyliau braf
yn Olhão, Portiwgal. Yno, ceir porthladd pysgota
mwyaf rhanbarth yr Algarve, ac mae cynnyrch
bwytai’r dre yn anfarwol. Dwi ddim yn cofio
gwledda ar gymaint o fwyd y môr yn fy myw; ar
gocos a chrancod, môr gyllyll, gorgimychiaid,
ystifflog ac octopws.
Uchafbwynt y daith oedd rhannu
cawl Cataplana a weinir mewn
desgyl gopor, ac mae’r cawl bwyd y
môr yn andros o hawdd i’w ail-greu.
Dyna’n union a wnes i ar ôl cyrraedd
adre, a’i baratoi mewn desgyl
gaserôl; cyfunais nionyn a garlleg
wedi’u torri’n fân â thomatos, creision
tsili a choriander, cyn ychwanegu
joch o win gwyn, a gadael y cyfan i
ffrwtian am awr. Yna, ychwanegais
lond llaw o gorgimychiaid, cregyn
bylchog a maelgi wedi’i dorri’n ddarnau - i gyd o
stondin bysgod Ashtons yn y farchnad ganolog.
Ymhen chwarter awr, roedd y cawl yn barod i’w
rannu rhwng pedwar ohonom, a’i weini â photel o
win pefriog Vinho Verde.
Os nad ydych yn dymuno ffwdanu yn y gegin,
ga i’ch cyferio at fwyty Madeira ar Gilgant
Guilford, ganol dre; mae’r cawl yn un o sêr y
fwydlen Bortiwgeaidd yno ers blynyddoedd lawer.

Ond beth am rywbeth bach melys i orffen y pryd
– neu i fwynhau â phaned o de ganol p’nawn?
Ffefryn mawr gen i yw’r darten gwstard pastel de
Nata ddaw’n wreiddiol o ddinas Lisbon. Mae’n
debycach i crème brûlée na’r sleisen eisin arferol.
Rai blynyddoedd yn ôl, roedd y pasteis dymunol
hyn yn brin iawn yn ninas Caerdydd.
Arferai Antonio o ddelicatessen
Benedito’s ar Heol Sblot eu hedfan i
fewn yn syth o Sagres.
Ond ers 2013, diolch i weledigaeth
Felipe Brito, ceir popty Portiwgeaidd
Nata & Co ar Stryd Clifton,
Waunadda, a newydd agor yn
ddiweddar y mae cangen arall o’r
cwmni ar Stryd Bute ym Mae
Caerdydd. Mae’r profiad o ymweld yn
wefr ynddo’i hun, wrth gynnig bara a
chacennau traddodiadol o bob math;
ond i mi, does dim curo’r clasur cwstard nefolaidd,
pastel de Nata.
Madeira Restaurante; 2 Cilgant Guilford, Caerdydd
CF10 2HJ. Tel. 029 2066 7705
Nata & Co; 118 Stryd Clifton,
1LW. Tel. 07455 337 053

Waunadda, CF24

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke,
£9.99 (Gwasg Gomer)

CYMDEITHAS
WYDDONOL
CYLCH CAERDYDD
Ni fu cyfarfod ym mis
Mawrth. Edrychwn ymlaen
at ein cyfarfod nesaf, yr olaf
yn ein tymor, ar y 18fed o
Fai, pan fydd Yr Athro Eleri
Pryse, Aberystwyth, yn ein
goleuo ar ryfeddodau’r Haul.
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