
   

“Na” i ffracio - gw. tud. 13 

Diolch yn fawr i Gaerffili a’r Cylch am Eisteddfod mor fendigedig eleni – yr holl waith paratoi wedi dwyn 
ffrwyth ar ei ganfed, a ninnau wedi cael y pleser o fwynhau talentau ieuenctid Cymru ar eu gorau! 
Mae’n sicr bod yr Eisteddfod wedi rhoi hwb aruthrol i Gymreictod yr ardal a dymunwn yn dda i’r 

pwyllgor lleol yn y bwriad i adeiladu ar gyfer y dyfodol.  
A llongyfarchiadau i Ranbarth Caerdydd a’r Fro am ddod yn drydydd yn rhestr y medalau. Braf oedd 

gweld cynifer o’n pobl ifanc wedi cyrraedd y brig, a gwerthfawrogwn ymdrechion y disgyblion a’u 
hyfforddwyr i gyrraedd y fath safon.  

(Canlyniadau Rhanbarth Caerdydd a’r Fro ar dudalennau  4, 5, 14, 17 ac 18.) 

Alice Howell 
Enillydd Medal y 

Dysgwyr 

Ysgol Bro Morgannwg 

Ysgol Howell 
Grŵp Llefaru 7 - 9 (D) 

Charlie Lovell-Jones  
Enillydd Y Fedal 

Gyfansoddi 

Lluniau: Urdd Gobaith Cymru 

EISTEDDFOD YR URDD 

Ysgol Plasmawr 
Cân Actol 7 - 9 
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Daeth Eluned o Fachynlleth i Gaerdydd yn 
2012, gan ennill gradd dosbarth cyntaf mewn 

cerameg o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.   

Mae Eluned eisoes wedi cael arddangos ei 
gwaith mewn nifer o orielau o amgylch Cymru, 
gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau 
Aberystwyth, Galeri Caernarfon ac Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru.  Mae ganddi hefyd le 
arddangos parhaol yn Crefft yn y Bae, 
Caerdydd. 

Eluned Glyn - Enillydd  
Yr Ysgoloriaeth Gelf 

Sioned James - Enillydd  
Ysgoloriaeth Geraint George  

Daeth Sioned James, o Abertawe i Gaerdydd. 
Cyflwynir Ysgoloriaeth Geraint George i unigolyn 
sy’n gyfathrebwr arbennig, all helpu pobl yng 
Nghymru a thu hwnt i werthfawrogi’r byd naturiol 
o’u cwmpas a deall y ffactorau sy’n effeithio 
arno.  Caiff yr ysgoloriaeth ei chyflwyno gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru er cof am Geraint George, 
49, y gŵr hynaws, amgylcheddwr, addysgwr a 
chyfathrebwr brwd. Roedd yn Gyfarwyddwr 
Rheolaeth Cefn Gwlad Prifysgol Bangor, yn aelod 
o’r Cyngor Cefn Gwlad a’r Comisiwn Coedwigaeth 
ac yn Is-gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Cymru.  Lluniau: Urdd Gobaith Cymru 
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Golygydd Gorffennaf / Awst 
Ioan Kidd 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Mehefin i: 

Ioan Kidd 
ioankidd@hotmail.com 

      3 Ceiriog Drive, Pantmawr,     
Caerdydd, CF14 7TU 

029 20657665 
 

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: 

Miranda Morton 

Dathliadau Efeillio: Dawnswyr o 
Gaerdydd a Stuttgart yn Dathlu  

50 Mlynedd o Gyfeillgarwch  

D rigain mlynedd yn ôl, sefydlwyd partneriaeth gadarn 
rhwng prifddinas Cymru a’r ddinas Almaeneg, Stuttgart, 

pan lofnodwyd y penderfyniad i efeillio’r ddwy ddinas ym 
1955. Yn ddiweddar, bu i gynrychiolwyr o’r ddwy ddinas gwrdd 
i ddathlu llwyddiant y bartneriaeth hon gyda gŵyl o ddawnsio 

gwerin. 

Derbyniodd Cwmni Dawns Werin Caerdydd, tîm dawnsio 
gwerin swyddogol y brifddinas, wahoddiad gan dîm dawnsio 
Stuttgarter Spielkreis i fynychu gŵyl gyffrous ddydd Sul y 10 
Fai 2015. Roedd y Cymry’n perfformio amryw o ddawnsfeydd 
Cymreig mewn gwisg draddodiadol cyn cwrdd â maer 

Stuttgart i ddathlu’r cyfeillgarwch agos.  

Mae’r timoedd dawnsio o Gymru a’r Almaen wedi bod yn 
agos ers i’r dawnswyr o Stuttgart ddod i Ŵyl Ifan yn 2005, yr 
ŵyl flynyddol sy’n dathlu codi’r pawl haf yng Nghaerdydd. Yn 
dilyn y traddodiad yma o gyfeillgarwch, roedd y Cymry eto’n 
aros gyda’r teuluoedd Almaeneg ac yn mwynhau’r croeso 

cynnes y cânt yn Stuttgart.  

Meddai Enfys Dixey, Cadeirydd Pwyllgor Cwmni Dawns 
Werin Caerdydd, “Mae’r Cwmni’n hynod o gyffrous am y cyfle 
yma i gynrychioli Caerdydd a thraddodiadau Cymru yn 
Ewrop.” Esboniodd: “Rydym wedi mwynhau cyfeillgarwch cryf 
gyda’r Almaenwyr dros y blynyddoedd ac roeddwn i’n teimlo ei 
bod hi’n hynod o bwysig, eleni yn enwedig, i bobl Caerdydd 
ymweld â phobl Stuttgart i ddathlu’r bartneriaeth rhwng y ddwy 
ddinas. Ac am ffordd hwylus o wneud, mewn gŵyl o 
ddawnsio! Rydym wrth ein boddau i rannu’n traddodiadau 

mewn cyd-destun mor bositif a chroesawgar.” 

Bwriad Cwmni Dawns Werin Caerdydd ydy sicrhau bod 
cymaint o’n ffrindiau Almaeneg â phosib yn cymryd rhan yn 
ein dawnsfeydd twmpath, sef ffordd “ffantastig o gael pawb ar 

eu traed yn dathlu’n llon,” yn ôl Miss Dixey. 

 

Cwmni Dawns Werin Caerdydd 

mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
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Y n fy ngholofn mis Mai soniais am y 
newyddion drwg o Wrecsam ynglŷn â chau 

Canolfan Gymraeg y Saith Seren, oherwydd diffyg 
arian yn bennaf. Ond ar yr unfed awr ar ddeg 
daeth gwaredigaeth am o leiaf blwyddyn arall gan 
fod 300 o bobl yr ardal wedi cytuno cyfrannu £10 
y mis am flwyddyn gan sicrhau bydd drysau’r lle 

ar agor am fisoedd eto. Go dda ynte? 

Eto, rhaid cofnodi colli tri gwron yn ein plith sef 
y cyn-ddarlithydd a diddanwr ffraeth gynt o 
Frynaman, Islwyn “Gus” Jones, Gwenfô. Des i’w 
adnabod gyntaf pan on ni’n dau yn swogs yng 
Ngwersyll yr Urdd Llangrannog.  Mae teyrnged 
iddo yn y rhifyn hwn o’r Dinesydd.  Yna bu farw y 
cyn-farnwr Dewi Watkin Powell yng Nghricieth 
ond gynt o Radur. Bu’n gefnogwr brwd i’r iaith ar 
hyd ei oes a cheisiodd ei orau glas i ennill 
cyfiawnder i’r iaith yn system gyfreithiol y wlad. Bu 
ei fam a’m nain innau yn aelodau brwd a 

gweithgar o Gangen Caerdydd o Blaid Cymru. 

Wedyn, trist odd clywed am farwolaeth y 
cynghorydd dros gyfiawnder i achos y 
Palesteiniaid ac ati, Ray Davies, Caerffili ac yntau 
yn 85 oed. Rodd o yn llinach pobl fel Jack Russia 
y glöwr o Abertridwr a aeth i ymladd yn Rhyfel 
Cartre Sbaen. Gwelwyd Ray yn aml o flaen 
marchnad dan do Caerdydd yn ei feret coch yn 
canu hefo’r côr protest Cochion Caerdydd. Gwelir 
ei eisiau yn fawr yn yr ymgyrchoedd am 

gyfiawnder i’w gyd-ddyn. 

Rhaid sôn am yr Etholiad Gyffredinol sy wedi 
hen basio bellach ond sy wedi ennyn llawer o 
ddiddordeb yn arbennig gan i’r Torïaid ennill y 
dydd yn annisgwyl a champ anhygoel yr SNP yn 
yr Alban yn ennill 56 o’r 59 sedd gan ysgubo’r 
Blaid Lafur dan y mat. Yma yng Nghymru er mawr 
ofid i mi yn bersonol deallais i fod y Blaid Seisnig 
UKIP wedi ennill mwy o bleidleisiau na Phlaid 
Cymru! Trist iawn. Yn etholaeth Aberafan enillodd 
Stephen Kinnock, mab Neil Kinnock y cyn- 
arweinydd Llafur, yn hawdd. Soniodd y papurau 
newydd ei fod yn ŵr amlieithog. Tybed ydy’r 
Gymraeg yn un o’r ieithoedd hynny?  Dim ond 
gofyn, chwedl Gwilym Owen! Cawn lonydd gan y 
gwleidyddion rŵan am ychydig ond yn ôl y dôn 
nhw gan y cynhelir etholiadau ar gyfer y Cynulliad 

y flwyddyn nesa. Felly, byddwch barod! 

Yn olaf y tro hwn, cwyn sy gen i sef diffyg 
gwybodaeth llawer un o genedl geiriau a hynny 
gan bobl gyflogedig ar y radio a’r teledu yn ogystal 
â’r cyhoedd sy’n cael eu cyfweld ar y cyfryngau. 
Dros y misoedd diwethaf merwinwyd fy nghlustiau 
gan “tair mis,” “tri phunt,” “dau ochr” “tri blynedd,” 
“tri ffordd,” “tri oed” ac ati. Ydy, mae’r rhestr yn un 
faith ac yn aml byddaf yn gweiddi yr hyn sy’n 
gywir wrth y set radio neu’r set deledu! Serch 
hynny, mae safon Cymraeg nifer o’n darlledwyr – 
heb enwi neb! – yn bleser pur gwrando arnyn nhw 
a felly dydy’r sefyllfa ddim yn ddu i gyd diolch 

byth! 

Colofn  G.R. 

“Rhaid sôn am gamp anhygoel yr SNP 

yn yr Alban .” 

 

EISTEDDFOD CAERFFILI A’R CYLCH 

CANLYNIADAU LLWYFAN 

Dydd Llun 

Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau: Efan Williams, Ysgol 
Gymraeg Treganna (2); 
Parti Cerdd Dant Bl 6 ac iau: Ysgol Gymraeg Treganna 
(1); 
Cân Actol Bl 6 ac iau: Ysgol Pencae (1); 
Y Fedal Gyfansoddi dan 25 oed: Charlie Lovell-Jones, 
Ysgol Glantaf; 
 
Dydd Mawrth 
Unawd Bl 5 a 6: Eiriana Jones Campbell, Ysgol Y 
Berllan Deg (3); 
Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau: Taliesin Evans, Ysgol Y 
Wern (1); 
Grŵp Llefaru Bl 6 ac iau [D]: Ysgol Gynradd Creigiau 
(1); 

Deuawd Bl 6 ac iau: Cesia a Caitlin, Ysgol Iolo 
Morganwg (2); 
Grŵp Llefaru Bl 6 ac iau: Ysgol Gynradd Creigiau (2); 
Llefaru Unigol Bl 5 a 6 [D]: Kira Divine, Ysgol Gynradd 
Creigiau (3); 
Parti Deulais Bl 6 ac iau: Ysgol Iolo Morganwg (1); 
Cyflwyno Alaw Werin Bl 6 ac iau: Nansi Rhys Adams, 
Ysgol Pencae (2); 
Medal y Dysgwyr: Alice Howell, Ysgol Uwchradd 
Caerdydd 
 
Dydd Mercher 

Grŵp Llefaru Bl 7-9 [D]: Ysgol Howell, Llandaf (1); 
Unawd Chwythbrennau Bl 7-9: Rhodri Gibbon, Ysgol 
Glantaf (3); 
Parti (Adran) Bl 6 ac iau: Adran Salem, Treganna (1); 
Grŵp Bl 7-9: Ysgol Plasmawr (1); 
Dawns Hip-Hop/Disgo Bl 6 ac iau: Elin John, Ysgol 
Pencae (2); 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

A mynedd  - gair y mis.  Finne'n addo i fy 
hunan y bydda i'n fwy amyneddgar. Shwd 

ma sicrhau hynny os nad yw e'n rhan o 
'ngwneuthuriad?  Eto ar hyd fy ngyrfa roedd rhaid 
wrth amynedd, yn enwedig pan roeddwn i'n holi 
gwleidyddion. A dw i'n cofio cael stŵr ddwywaith o 
leia am i mi fod yn "ddiamynedd." Ar un achlysur, 
cael chwip dîn (nid yn llythrennol gyda llaw - rhag 
ofn i chi ddechre meddwl......) gan olygydd 
newyddion ar y pryd. A'r gwleidydd ei hunan y tro 
arall yn cwyno wrth Y Gorfforaeth ei hun!   Ac 
unwaith, fe gwynodd aelod o'r Bwrdd am fy mod 
yn rhyw grechwenu bob tro y byddwn yn gorfod 
cyfeirio at Mrs Thatcher! Os oedd hynny'n wir, 
ymateb o ddyfnder yr enaid oedd e - a finne'n 

gwbl anymwybodol ohono! 

Beth bynnag   - yr etholiad. Fe ddigwyddodd 
a darfu, ond nid fel seren wib - mae honno'n werth 
ei gweld.  Yn sicr, i'm llyged i, doedd y graffeg a'r 
table yn orie mân y bore, er mor lliwgar, ddim yn 
werth eu gweld, yn enwedig pan roedd y ffocws ar 

gymoedd deheuol ein gwlad.   

Ond wedyn, wrth i mi sgrifennu'r pwt yma, 
mae seinie Steddfod yr Urdd, Caerffili yn fy 
nghlustie, a dw i'n maddau i drigolion y cymoedd 

ac yn barnu mai amynedd sy ishe i bawb yno i fod 
yn "bleidiol i'n gwlad"  ac i chwennych  "i'r hen 

iaith barhau" -  wel, falle!  

Ond y rheswm penna dros ddewis amynedd 
fel gair y mis yw David. Mae bron i chwe blwyddyn 
wedi mynd ers iddo gael y deiagnosis bod ganddo 
Alzheimer's. Fe ddysgais yn glou wrth neud 
rhaglenni a dod i nabod rhai eraill oedd â'r cyflwr 
bod amynedd yn allweddol i'r gofal.  Ac mae 
hynny'n dod yn fwyfwy amlwg yma ym Minawel. 
Mae treulio awren fach fan hyn a fan co yn ystod y 
dydd gyda David -  yn siarad ag e, yn rhannu llyfr  
neu albwm o lunie, neu mynd am sbin yn y car -  
yn talu ar ei ganfed. Mae e ei hunan yn  llawer 
mwy bodlon ei fyd, ac mae'r gallu i gyfathrebu yn 
dod nôl rhywfaint.  Mae hynny yn ei dro yn gneud 
bywyd yn haws i fi. Y gwir yw, wrth gwrs, bod yr 
orie 'na yn brin. Heddi, er enghraifft, mae gen i 
lein ddillad drymlwythog, a dw i'n trio gneud bach 
o "spring cleaning."  A dw i'n synhwyro ei fod yn 
aflonydd ac yn bored, a 'dw i'n gweddïo na fydd e 
lan i ddim byd drwg - a finne wedyn yn colli 

f'amynedd.  

O na fydde gofal fel hyn ar bresgripsiwn!  

“A dw i'n cofio cael stŵr ddwywaith o 

leia am i mi fod yn ddiamynedd.” 

EISTEDDFOD CAERFFILI A’R CYLCH 

CANLYNIADAU LLWYFAN 

 
Dydd Iau 
Unawd Llinynnol Bl 7-9: Eirlys Lovell-Jones, Ysgol 
Glantaf (1); 
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 9 ac iau: Elen Morlais 
Williams, Ysgol Y Wern (2); 
Grŵp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed [D]: Ysgol Uwchradd 
Caerdydd (1); 
Parti Bechgyn Bl 7-9: Ysgol Glantaf (1), Ysgol 
Plasmawr (3); 
Unawd Piano Bl 7-9: Tomos Boyles, Ysgol y Gadeirlan 
(2); 
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau: Daniel 
Calan Jones, Ysgol Plasmawr (1); 
Ensemble Bl 7-9: Ysgol Glantaf (3); 
Deuawd Bl 7-9: Huw a Nel, Ysgol Bro Morgannwg (1); 
Ensemble  Lleisiol Bl 13 ac iau: Ysgol Glantaf (3); 
Cân Actol Bl 7,8,9: Ysgol Plasmawr (3); 
Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9: Ysgol Bro Morgannwg (1), 
Ysgol Glantaf (2); 

Monolog Bl10 a dan 19 oed: Rebecca Hayes, Ysgol 
Glantaf (1); 
Cyflwyniad Dramatig Bl 10 a dan 19 oed: Ysgol Glantaf 
(1) 
 
Dydd Gwener 

Grŵp Llefaru Bl 10 a dan 19 oed: Ysgol Bro 
Morgannwg (2); 
Unawd Piano Bl 10 a dan 19 oed: Charlie Lovell-Jones, 
Ysgol Glantaf (1); 
Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau: Charlie a Harry, 
Glantaf (1); 
Unawd Merched Bl10 a dan 19 oed: Manon Ogwen 
Parry, Ysgol Bro Morgannwg (2); 
Ymgom Bl10 a dan 19 oed: Ysgol Glantaf (1); 
Deuawd Bl10 a dan 19 oed: Manon a Llinos, Ysgol Bro 
Morgannwg (2); 
Unawd Llinynnol Bl10 a dan 19 oed: Charlie Lovell-
Jones, Ysgol Glantaf (1); 
Côr Bechgyn TB Bl 13 ac iau: Ysgol Glantaf (1); 
Côr Merched SA Bl 13 ac iau: Ysgol Glantaf (1); 
Cerddorfa/Band dan 25 oed: Ysgol Glantaf (3) 
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C ynhaliwyd cyfarfod olaf y cylch nos Lun, 18 
Mai gyda Walter Ariel Brooks yn westai. Fel 

un a fagwyd yn Yr Ariannin ond sy bellach yn byw 
ac yn gweithio yng Nghaerdydd, ei bwnc oedd Y 
Wladfa; pwnc addas iawn eleni, canmlwyddiant a 
hanner ers i’r Cymry cyntaf deithio o Lerpwl ar y 

Mimosa i Batagonia. 

Walter Caradog Jones, ei hen daid a Chymro 
Cymraeg, oedd un o’r bobl a gefnogodd Michael 

Jones i gyflawni ei freuddwyd i ail-greu Cymru 
newydd yno. Dangosodd Walter fel y llwyddodd 
trigolion cynnar Y Wladfa i fyw eu bywydau drwy’r 
Gymraeg yn addysgol, yn ddiwylliannol, yn 
grefyddol, drwy bapurau newydd ayyb. Newidiodd 
y darlun wrth i lywodraeth Yr Ariannin ddod yn fwy 
o ddylanwad ar eu bywydau a daeth Sbaeneg 
fwyfwy yn brif iaith y Cymry. Serch hynny mae 
arian a gwirfoddolwyr o Gymru wedi cefnogi’r iaith 
Gymraeg yno a hynny ers sawl blwyddyn a 
theimlai Walter y dylen ni wneud ein gorau i 
ddathlu parhad Y Wladfa eleni, er parch i’r rhai a 
adawodd Gymru ym 1865 i’w sefydlu. Mae’n gyfle 
eleni i gadw’r fflam yn fyw. Cofiwch felly ddod i 
Eglwys Salem, Treganna ar 6 Mehefin am 7.30 yh 
i glywed Hogia’r Whilber (pedwarawd o 
Batagonia), Côr Meibion Taf a Rhisiart Arwel 

(gitâr). 

Trosglwyddodd Michael Jones y llywyddiaeth i 
Dafydd Griffiths am y flwyddyn 2015-16 ac 
etholwyd Peter Gillard yn Is-lywydd a Meri 
Griffiths yn Ysgrifennydd am yr un cyfnod. Mae 

Glyn Hughes yn aros fel Trysorydd.  

Mwy o fanylion: www.patagonia150.com,  
www.cymru-ariannin.org 

Y Cylch Cinio  

 

N os Fercher 6 Mai cynhaliwyd ein Cyfarfod 
Blynyddol dan Lywyddiaeth Carys Puw 

Williams.  Cawsom adroddiad ffafriol am ein 
sefyllfa ariannol gan y Trysorydd Jean Salisbury.  
Diolchwyd i’r holl Swyddogion am eu gwaith 
trylwyr yn ystod y flwyddyn, a dymunwyd yn dda 

i’r Swyddogion newydd am 2015/16.   

Brethyn Cartref oedd thema’r noson a 
chawsom gyfraniad gan ddwy o’n haelodau sy 

wedi symud i’r ardal yn ddiweddar. 

Daeth Hafwen Roberts atom o Lanfair 
Caereinion.  Soniodd am ei bywyd cynnar yn 
ardal Hen Golwyn, ei dyddiau yn y Coleg Normal 
cyn priodi a symud i nifer o ardaloedd gan 
gynnwys Lerpwl a Bethesda ac erbyn hyn 
Pontypridd.  Gweithiodd yn ddiflino dros y 
Gymraeg yn yr holl ardaloedd, drwy’r Mudiad 
Meithrin, yr ysgolion Cymraeg a Merched y Wawr. 
Dangosodd Hafwen enghreifftiau o’i gwaith llaw 

cywrain iawn, rhywbeth sy’n rhoi pleser mawr iddi.   

Ganwyd a magwyd Linda Gruffudd, a roddodd 
ail gyfraniad y noson i ni, yn Nhreforys.  Soniodd 
yn gynnes iawn am ei bywyd teuluol clos yn ardal 
Treforys a’r dylanwad gafodd gweithgareddau 

Cymraeg Capel y Tabernacl arni, gan enwi yn 
arbennig y diweddar  Barch. Trebor Lloyd Evans. 
Soniodd am ei dyddiau yng Ngholeg Cyncoed 
Caerdydd, cyn dychwelyd i ardal Abertawe fel 
athrawes mewn nifer o ysgolion cynradd 
Cymraeg, a gorffen ei gyrfa drwy sefydlu a dod yn 

Bennaeth Ysgol Gymraeg Gelli Onnen.   

Diolch am y noson hwyliog a difyr a gawsom 
yn dilyn hynt bywydau diddorol ac amrywiol 

Hafwen a Linda.         

 Eirlys Davies 

 

 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Hafwen Roberts a Linda Gruffudd 

http://www.patagonia150.com
http://www.cymru-ariannin.org
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P arti’r Efail ddaeth i’n diddanu nos Lun 18 Mai 
ac i’n helpu i godi arian at ein helusen eleni, 

Gofal i’r Rhai â Dementia. Ein cyfeillion yng 
Nghapel Bethel Rhiwbeina groesawodd ni. Roedd 
yn dda gweld Falmai Griffiths ’nôl yn ein plith yn 
ogystal â Rhys Morgan. Cawsom hefyd gwmni 
Dilys Hutchings a symudodd o’r ardal rai misoedd 

yn ôl. 

Mae Parti’r Efail yn ugain mlwydd oed eleni a 
buont yn cystadlu ymhob Eisteddfod Genedlaethol 
a Gŵyl Gerdd Dant. Ifan Roberts fu’n cyflwyno’r 

eitemau a Menna Thomas oedd yn arwain y parti. 
Cafwyd ganddi hi a Wayne unawd alaw werin bob 
un. Bu Ifan yn adrodd a chafwyd cyfuniad o 
ganeuon newydd, llai newydd, a rhai maen nhw 
wrthi’n eu dysgu. Roedd yna amrywiaeth o’r llon 
a’r digri a’r lleddf. Gydol y noson roedd 
cymeradwyaeth gref. Daeth y parti â detholiad o 
englynion Waldo Williams a chylch o Dribannau 
Morgannwg, cawsom chwerthin gyda ‘Brass Band 
Cwm Rhyd y Corcyn’, a chaneuon J Glyn Davies, 
a threfniant o ‘Sosban Fach.’ Blas yn unig yw hyn 
o noson arbennig. Gwilym Roberts fu’n cyfleu 

diolch y gymdeithas i’n cyfeillion o Barti’r Efail.  

Fore Sadwrn, 20 Mehefin, cynhelir bore coffi’r 
Gymdeithas yn festri Capel Bethany, Heol 

Llanisien Fach – yr elw at yr elusen uchod.  

 

Cywiriad  

Rhoddodd adroddiad y Gymdeithas 
yn rhifyn Mai y camargraff fod 
Gerallt Gymro yn ysgrifennu yn y 
drydedd ganrif ar ddeg. Yn y 
ddeuddegfed ganrif yr ysgrifennodd 
Gerallt hanes ei daith trwy Gymru 
(yn 1191) a’i ddisgrifiad o Gymru 
(yn 1194). Y cyfeiriadau cynnar at y 
Wenhwyseg a’r Wyndodeg sy’n 
perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg. 
Gydag ymddiheuriadau i’r Athro 

Glyn Evans Jones. 

Merched y Wawr  
Caerdydd 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

 

 

 

 

Noson y Dysgwyr 

A r 12 Mai cawsom noson fwyaf difyr yng 
nghwmni pedair dysgwraig, sy'n aelodau 

ffyddlon o'n cangen sef Debbie Groves, Deborah 

Jones, Alison Stone  a Pat Pearce.  

O dan arweiniad Shan Morgan, cawsom 
wybod pam a sut yr aeth y pedair ati i ddysgu 
Cymraeg, gyda rhai fel Deborah, sydd hefyd yn 
siarad Rwsieg a Ffrangeg ac yn dysgu 
Almaeneg, yn ieithwyr wrth reddf. Mae Pat yn 
rhugl yn y Ffrangeg a bu'n gweithio yn Ffrainc am 
gyfnod. Penderfynodd ddysgu Cymraeg ar ôl 
dychwelyd i Dreherbert i ofalu am ei rhieni rai 
blynyddoedd yn ôl. Mae Alison yn cael dysgu 
ieithoedd yn fwy anodd, a dyw'r Gymraeg ddim 
yn eithriad. Codwyd Debbie ar aelwyd ddi-
Gymraeg yng Nghaerdydd ond dysgodd 
Gymraeg yn yr ysgol. Clywsom ganddi am yr 

elusen FAN (Friends and Neighbours) sy'n rhoi 
cyfle i bobl gymdeithasu gyda'u gilydd yn eu 
hardaloedd eu hunain. Gobeithir sefydlu grŵp 

Cymraeg ei iaith yn y dyfodol agos.  

Mae gan bob un o'r merched talentog  yma 
nifer o ddiddordebau eraill hefyd fel pilates, 
rhwyfo a sgïo a mae Alison wrthi ar hyn o bryd yn 
cerdded Llwybr yr Arfordir. Diolch i'r pedair am eu 
brwdfrydedd ac am eu cyfraniad arbennig i 

Ferched y Wawr ac i'r iaith Gymraeg. 

Debbie, Deborah ac Alison  

Parti’r Efail 
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O ble dych chi’n dod yn wreiddiol a ble 

cawsoch eich addysg gynnar?  

Dw i’n dod o Gaerdydd o ardal Pen y Lan ac yn 
dal i fyw yn yr ardal.  Es i i Ysgol Gynradd 
Gymraeg Y Wern yn Llanisien.  Dw i’n cofio bod 
yn rhaid cerdded i lan llyn y Rhath i ddal y bws 
bob dydd a hynny tuag wyth y bore.  Roedd yn 
ddiwrnod eithaf hir i blentyn bach pedair oed.  
Erbyn hyn mae’n hyfryd bod rhagor o ysgolion 
Cymraeg wedi agor ar ochr ddwyreiniol Caerdydd.  
Dw i’n cofio mwynhau chwarae pêl fas ar y caeau 
ar ddiwrnodau hir o haf.  Wedyn es i ysgol 
Uwchradd Gymraeg Glantaf a chael amser hapus 
yno gyda llawer o weithgareddau allgyrsiol fel 
dawnsio gwerin, canu yng nghôr yr ysgol a 
chwarae yn y tîm hoci.  Cefais fy ysbrydoli yn fawr 
gan Frau Watts, fy athrawes Almaeneg, a dyna 

pam es i ‘mlaen i astudio Almaeneg.   

Beth ddigwyddodd ar ôl Ysgol Glantaf? 

Es i i Brifysgol Lerpwl i astudio Almaeneg a 
Sbaeneg.   Roedd yr iaith Sbaeneg wedi fy hudo 
ac hefyd miwsig Sbaeneg, a dyna pam y 
penderfynais astudio’r iaith. Bûm yn astudio 
Almaeneg ym mhrifysgolion Munich a Dusseldorf 
fel rhan o’r cwrs.  Treuliais fis hunllefus ym 
Munich cyn trosglwyddo i Dusseldorf!  Roedd 
Munich yn ddinas ddrud rhyfeddol a bu’n amhosib 
ffeindio lle i aros yno.  Felly es i Dusseldorf, dinas 
braf iawn gyda siopau hyfryd a’r celfyddydau yn 
cael lle amlwg.  Wedyn es i i ddinas Barcelona i 
astudio Sbaeneg, dinas hollol wahanol i 
Dusseldorf.  Roedd Dusseldorf yn y gaeaf yn 
hyfryd gyda’r marchnadoedd a’r goleuadau 
prydferth a Barcelona’n ddelfrydol yn yr haf.  Mae 
atgofion di-ri yn dod ‘nôl am yr amser dreuliais ar 
y traeth yn mwynhau tapas a cerveza.  Ar ôl hyn 
roedd rhaid mynd yn ôl i Lerpwl i gwblhau fy 
ngradd.  Mwynheais fy amser yn Lerpwl hefyd; 
mae’r ddinas yn agos iawn at fy nghalon; yn 
ddinas a digon o gerddoriaeth ac awyrgylch, a 

phobl twymgalon.   

 

 

 

 

Ar ôl yr holl brofiadau gawsoch yn nyddiau 

coleg beth wnaethoch wedyn? 

Des i ‘nôl i Gaerdydd a chael swydd gyda chwmni 
Cambrensis, gan ddod yn gyfarwydd â’r byd 
cyfathrebu a theledu.  Bûm gyda’r cwmni am wyth 
mlynedd hapus a dysgais lawer.  Erbyn hyn dw i’n 
swyddog cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus yn  
Amgueddfa Genedlaethol Cymru.  Dw i’n 
hyrwyddo casgliadau cenedlaethol a’r 
arddangosfeydd sy’n digwydd yn yr amgueddfa.  
Mae’n waith difyr a phob diwrnod yn wahanol.  Dw 
i ynghanol dinosoriaid un dydd ac ynghanol 
gwaith celf byd-enwog y diwrnod nesa a dwi’n 
dysgu pethau newydd bob dydd. Swydd 

ddelfrydol! 

Beth ydy’ch diddordebau? 

Dw i’n hoffi teithio a chael darganfod dinasoedd 
newydd a phrofi bwydydd  newydd.  Dw i’n rhedeg 
ac wedi gwneud sawl hanner marathon.  Dw i 
hefyd yn gwneud pilates.  Fy niddordeb mawr ar 
hyn o bryd yw addurno fy nhŷ newydd!  Dw i’n 

hoffi cymdeithasu yn fawr iawn. 

O’r holl wledydd ‘dych chi wedi ymweld â nhw, 

pa wlad sy wedi eich gwefreiddio? 

Bydden i wrth fy modd yn mynd ‘nôl i Frasil a 
gweld mwy o’r wlad.  Roedd Rio de Janeiro yn lle 
hudolus gyda golygfeydd godidog ymhob man. 
Dinas enfawr gyda choedwigoedd trofannol a 
thraethau a mynyddoedd yn ymuno i greu tirlun 
arbennig iawn.  Roedd y diwylliant bywiog gyda’r 
dawnsio a phêl-droed a bywyd ger traethau 

Copacabana ac Ipenema yn fythgofiadwy. 

A pha wlad hoffech chi ymweld nesaf? 

Siapan. Hoffwn i fynd i fwynhau’r diwylliant 
arbennig a chael ”Hanami,” parti picnic o dan y 
coed ceirios ond tan â i yno  bydda i’n ddigon 
bodlon i gael picnic o dan goed ceirios Parc y 

Rhath!! 

Beth yw eich hoff ran o Gymru? 

Ar wahân i Gaerdydd dw i’n hoff iawn o fynd i 
Ogledd Cymru.  Cafodd Mam ei magu yn Y 
Bermo ac mae Ardudwy yn ardal braf iawn gydag 
arfordir, traethau a golygfeydd bendigedig.  
Treulion ni benwythnos hir o haf yn yr ardal rhyw 
ddwy flynedd yn ôl.  Roedd y tywydd yn braf ac yn 
boeth a buon ni’n nofio yn y môr ac yn bwyta’n 

dda yn yr ardal.  Atgofion melys iawn! 

 

Falmai Griffiths yn holi 
Lleucu Cooke 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 
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Mae Robert Huw Kimura-Davies, sy’n 50 oed, yn 
athro Hanes yn Ysgol Alice Smith, Kuala Lumpur, 
Malaysia. Mae e’n byw yno gyda’i wraig, Keiko 
Kimura-Davies, a’u meibion Taishi (sy’n 12 oed) a 
Yushi (sy’n 9). 

 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng 

Nghaerdydd?  

Dwi’n wreiddiol o Bantmawr yng ngogledd 
Caerdydd, lle mae fy rhieni yn dal i fyw gyferbyn â 
thafarn y Pantmawr Inn. Mae'r ystâd ar ffiniau'r 
ddinas, felly’r ddelwedd gryfaf sydd gen i wrth 
dyfu lan yw'r  caeau a’r coed o gwmpas, bryn 
Rhiwbeina, Y Wenallt, Y Twmpath a Choedwig 
Clychau’r Gog. Dyna lle roeddwn i’n chwarae pob 
munud, ond mae'r M4 bellach yn sefyll lle ro’n i’n 
chwarae pêl-droed gyda fy ffrindiau. Mae’r darlun 

o Gastell Coch yn sbarduno atgofion hyfryd. 

Sut lanioch chi yn Kuala Lumpur a beth ydych 

chi'n ei wneud yno? 

Ron i eisoes wedi dysgu mewn ysgolion 
rhyngwladol yn Tsieina, Siapan a’r UAE pan 
gyrhaeddais i KL wyth mlynedd yn ôl. Rydw i’n 
athro hanes ac yn bennaeth Cyfnod Allweddol 3 
yn Ysgol Alice Smith. Mae’n ysgol wirioneddol 
ryngwladol, a’i staff a’i disgyblion yn cynrychioli 30 

cenedl wahanol. 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Kuala 

Lumpur. 

Ry ni’n dechrau bob bore Sadwrn drwy fynd am 
dro i Lucky Garden – ardal llawn caffis a bwytai sy 
’mond yn bum munud o’n cartre. Yno, fe gawn 
fowlen yr un o gawl nwdls cig moch o’r enw Pan 
Mee; sail da ar gyfer y diwrnod prysur o’n 
blaenau. Wedi hynny, dwi’n hyfforddi tîm rygbi 
dan 10 oed y KL Tigers;  mae’r mab ieuengaf, 
Yushi, yn fewnwr gyda nhw, tra bod Taishi, ei 
frawd hŷn, yn faswr gyda’r tîm dan 13. Ry ni’n 
ymarfer mewn gwres o 30 gradd - poeth iawn ond 
yn llawer o hwyl - ac mae’r timoedd yn cystadlu â 
chlybiau eraill ledled Malaysia, Singapore, Gwlad 
Thai a Hong Kong. Rhaid cael cawod ar ôl mynd 
adre, cyn ymlacio ger y pwll nofio drwy’r pnawn, 
cyn anelu i fynd allan am swper erbyn chwech. 

Mae’r dewis o fwytai y ddinas yn rhyfeddol, gan 
fod Malaysia yn wlad aml-ethnig ac 
amlddiwylliannol. Fy hoff fwyty ar hyn o bryd yw 
HSBC;  na, nid y banc, ond yr Hot and Spicy 
Bangsar Cafe - bwyty awyr agored gydag 

amrywiaeth o seigiau rhyngwladol, ond sy’n 
arbenigo mewn bwyd â naws India a Tsieina. Fy 
hoff saig yw’r cyri cyw iâr gyda sglodion a reis 
‘half and half’; mae fy ngwraig a fy meibion yn 

llawer mwy iachus na fi, felly fe rannwn ni nifer o 
seigiau fel llysiau a tofu wedi’u ffrio. Ar ôl mynd 
adre gyda’n boliau’n llawn, fe gawn ni ymlacio ar y 
verandah, yn darllen a gwrando ar gorws fin nos y 

geckos, brogaod a phryfetach. Diwrnod llawn 
rygbi a bwyd a cherddoriaeth, sy’n berffaith i foi o 

Gaerdydd! 

Pa lefydd yn Kuala Lumpur y byddech chi'n 
annog i unrhyw un o Gaerdydd ymweld â nhw, 

i gael blas go dda o'r ddinas honno? 

Mae Kuala Lumpur yn fetropolis byrlymus. Mi 
fyddwn i yn argymell i ymwelwyr dreulio diwrnod 
yng nghanol y ddinas, ger efaill-dyrrau Petronas.  
Ewch am dro o gwmpas y parc gerllaw, gan 
wylio’r defodau ymarfer corff boreol, cyn ymweld 
â’r mall siopa. Rhaid i chi brofi Nasi Lemak i 
frecwast, sef y saig cenedlaethol o bwdin reis 
wedi’i greu o ddail pandan a llaeth cnau coco.   
Mae ymweliad ag Ogofâu Batu yng ngogledd y 
ddinas wastad yn hwyl; rhaid dringo 272 o risiau 
heibio cerflun anferth 42 metr o daldra o’r Duw 
Hindŵ Murudan, i gyrraedd ogofâu calchfaen 
llawn temlau a chysegrau, yn ogystal â’r mwncïod 
lleol – wastad yn chwilio am eu pryd bwyd nesa. 
Beth am orffen eich prynhawn ym marchnadoedd 
Petaling Street, lle ceir llwythi o stondinau, yn 
gwerthu bob dim dan haul, gan gynnwys crysau-t 
‘replica’ yr Adar Gleision? Er yn brysur ac yn 
swnllyd, mae’n lle da i fynd i fargeinio, neu i gael 

pryd o fwyd, a gwylio popeth. 

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 

Y caeau agored, arogl glaswellt a sain brefu’r 

defaid; y cyfle i wylio’r Gleision gyda pheint o 
SA a Clark’s Pie; cinio Sul Mam (er bod fy un i 
bron llawn cystal, wedi blynyddoedd o 
ymarfer, ond dyw’r grefi byth yn blasu ’run 
fath);  iaith y ddinas – prun ai’r Saesneg neu’r 
Gymraeg – ac yn olaf, caws Caerffili. 

Lowri Haf Cooke yn holi 
Robert Huw Kimura-Davies  

CERDYN POST 
O KUALA LUMPUR  



10  

NEWYDDION O’R EGLWYSI 
SALEM, TREGANNA 

Adran Salem yn fuddugol! 

Llongyfarchiadau enfawr i barti 
canu dan 12 oed Adran Salem 
am ennill y wobr gyntaf yn 
Eisteddfod yr Urdd! Dyma'r tro 
cyntaf i'r Adran gael llwyfan yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol ac fe 
gafwyd perfformiad caboledig a 
bywiog. Gwych iawn! Diolch i 
bawb a fu mor weithgar yn 

paratoi ac yn helpu gyda'r adran. 

Bedyddiadau 

Roedd dau fedydd yn ystod y 
mis. Bedyddiwyd Gwern, mab 
Teleri ac Aled, ddechrau Mai, ac 
Osian, mab Elin a Gavin, ac ŵyr i 
Gerallt a Pat,  ar 17 Mai. 
Dymuniadau gorau i Gwern ac 

Osian a'u teuluoedd i'r dyfodol. 

Priodasau 

Priododd Gareth, mab Bleddyn a 
Heather, â Susie ar 16 Mai. 
Llongyfarchiadau mawr i chi a 
phob dymuniad da. Yn ogystal, 
cynhaliwyd priodas Gail Franks a 
Wayne James ar 23 Mai. Pob 
hapusrwydd yn eich bywyd 

priodasol. 

Cydymdeimlo 

Cydymdeimlwn yn fawr â theulu 
Eluned Whitfield, a fu farw yn 
ddiweddar. Cydymdeimlwn â'i 
chwaer Kitty Jones a'r teulu oll yn 

eu colled fawr. 

Clwb criced 

Mae'r tymor criced wedi dechrau 
ac mae'r tywydd wedi rhwystro 
gêm eisoes, ond rydym yn 
edrych ymlaen yn eiddgar at 
amserlen lawn o chwarae os 
bydd y tywydd yn caniatáu! 

Clwb cerdded 

Cafwyd taith gerdded hyfryd fore 
Gwener 22 Mai, yn Fferm y 

Fforest. 

 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 

Y Gair Byw 

Nos Fawrth, 5 Mai, yn ein 
cyfarfod wythnosol, cawsom 
gwmni Wyn ac Angela Evans o 
eglwys yr Heath a fu’n rhannu 
hanes eu gwaith efengylu sy’n 
dwyn y teitl ‘Y Gair Byw.’  Ers 
rhai blynyddoedd bellach maent 
wedi bod yn ymweld â ffermydd 
yng nghefn gwlad gorllewin 
Cymru. Eu bwriad yw rhannu 
neges a gobaith efengyl Iesu 
Grist â phobl sydd yn aml yn unig 
ac yn wynebu llawer o 

anawsterau bywyd. 

Cawsom glywed am eu 
profiadau amrywiol, croeso 
mewn ambell i fan, dim croeso 
mewn man arall. Clywsom am 
bobl sydd wedi symud o 
ardaloedd trefol i chwilio am 
fywyd gwell ac yn aml yn cael eu 

siomi. Soniwyd hefyd am y 
dryswch sydd yn aml ym 
meddyliau pobl wrth iddynt ddod 
ar draws croestoriad eang o bobl 
o grefyddau eraill. Ar nodyn 
ysgafnach, amrywiol yw croeso’r 

cŵn yn y ffermydd! 

Roedd sêl a brwdfrydedd y ddau 
dros y gwaith yn amlwg a 
chawsom ein hannog i gofio 

amdanynt mewn gweddi.  

Paned a Sgwrs 

Yn ddiweddar yn ein cyfarfod 
merched ‘Paned a Sgwrs’ 
cawsom gwmni Ann Morgan, 
sydd bellach yn byw yng 
Nghaerfyrddin, a fu’n rhannu â ni 
ei cherddi allan o’i chyfrol 

ddiweddar ‘Carved from Coal.’ 

Cafodd Ann ei geni a’i magu 
yn Hirwaun a’i thad yn gweithio 
yn y pwll glo. Mae ei cherddi, sy 
wedi eu darlunio yn gelfydd iawn 
gan ei gŵr Gareth, wedi eu 
cloddio o gymdeithas lofaol ei 
phlentyndod. Cawn ddarluniau 
geiriol o’r caffi Eidalaidd gyda 
sŵn nodweddiadol y peiriant, 
cynnau tân pan oedd yn troi’n 
stwbwrn, y becws lle byddai 
trigolion y pentref yn mynd â’u 
cacenni Nadolig a’u twrci i’w 
coginio yno. Clywn am y glöwr a’i 
gyndynrwydd i sôn o gwbl am ei 
waith a’r glo consesiynol a gâi’r 
teulu bob blwyddyn - tâl bach 
iawn am y llafur caled a 
pheryglus. Cyn dyddiau’r ystafell 
ymolchi a’r en suite, cawn 
ddarlun o’r hen fath tin a hongiai 
ar y wal y tu allan a’r holl waith i 
gynhesu’r dŵr ar ei gyfer - 
unwaith yr wythnos yn unig wrth 
gwrs! Un darlun trist yw hwnnw 
o’r capeli gweigion, difywyd a’r 
adfeilion yna yn ein cyhuddo o’n 

crefydda gwag ac oer. 

Llwydda’r cerddi i beintio 
darlun o gymdeithas glos a’r glo 
yn taenu ei gysgod dros y cyfan. 
Cawsom orig ddifyr iawn wrth i 

Ann hel ei hatgofion. 

 

 

 Parti Canu dan 12 oed Adran Salem 
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EGLWYS Y TABERNACL 

Cofio  Gwenda Williams 

Bu farw Gwenda Williams 
ddechrau’r Gwanwyn a hithau o 
fewn dyddiau i’w phen-blwydd yn 
91 oed. Bu hi a’i phriod Gwynne 
yn gymaint rhan o’r eglwys ers 
degawdau a chyfrannu yn 
frwdfrydig i gymdeithas yr 
eglwys. Roedd i Gwenda ystod 
eang o ddoniau ac roedd wrth ei 
bodd yn canu a chyfeilio ar y 
piano. Bu’n un o drefnyddion 
blodau’r eglwys ers amser maith, 
ac yn barod i’w cyrchu i dai’r 
cleifion ar derfyn oedfa’r Sul. 
Cofiwn yn annwyl amdani, gan 
gydymdeimlo gyda’i theulu yn eu 

hiraeth. 

Llongyfarchiadau 

Roedd yn hyfryd clywed fod Efa 
Rogers wedi ennill cystadleuaeth 
gymnasteg fel pencampwraig 
Cymru, drannoeth wedi iddi 
gystadlu gyda chôr Ysgol y 

Wern. Da iawn Efa. 

Hefyd roedd nifer o gôr Heol y 
March ac Ysgol Iolo Morgannwg 
o’r Bontfaen, sydd hefyd yn 
gysylltiedig gyda’r Tabernacl, 
wedi dod i’r brig yng 
Nghystadleuaeth Côr Cymru. 

Cyd-ddathlwn yn eu llwyddiant.  

Bore Coffi 

Diolchwn i John a Gill Thomas 
am eu croeso ym mis Ebrill ac yn 
yr un modd yng nghartref Calan 
a Malcolm McGreevy  ganol fis 

Mai.  

Wythnos Cymorth Cristnogol 

Y Tabernacl oedd wedi ymrwymo 
i gasglu yn ardal Ystâd Lady 
Mary a bu Graham a Mary 
Thomas yn cydlynu’r gwaith yn ôl 
eu harfer. Codwyd y swm o £766 
– a hynny yn dilyn y swm 
anrhydeddus o £1,800 a godwyd 
gan holl eglwysi Caerdydd yn y 
Ffair a gynhaliwyd yn y 
Tabernacl y Sadwrn cynt. Diolch 
i bawb a gyfrannodd at yr 
ymgyrch i gasglu arian at 

Gymorth Cristnogol. 

Cymdeithas y Chwiorydd. 

Yn ôl eu harfer, i ddathlu diwedd 
gweithgareddau llwyddiannus y 
flwyddyn, aeth y chwiorydd i 
wledda yng Ngwesty’r Marriott. I 

orffen y prynhawn, aeth pawb 
draw i’r Tabernacl i gynnal y 

Cwrdd Blynyddol 

 

EGLWYS Y CRWYS 

Cydymdeimlo 

Gyda thristwch y clywsom am 
farwolaeth Mrs. Margaret Lewis.  
Daeth hi a’i phriod, y diweddar 
Dr. Dewi Lewis, yn aelodau rai 
blynyddoedd yn ôl wedi iddynt 
symud i Gaerdydd o Lundain.  
Bu yn aelod ffyddlon a hael i’r 
Eglwys a chydymdeimlwn yn 
fawr â’i merch Catrin a’r teulu yn 

eu profedigaeth. 

Estynnwn ein cydymdeimlad â 
Mr. E.D. Evans yn ei 
brofedigaeth o golli ei briod, Mrs. 
Euronwy Evans, wedi 
blynyddoedd lawer o fywyd 
priodasol dedwydd.  Cynhaliwyd 
yr angladd yn Nhywyn, 
Meirionnydd, ac Oedfa Goffa yn 

Eglwys Park End.  

Llongyfarchiadau 

Mae Keith a Delyth Shapey wedi 
dod yn nain a thaid unwaith eto; 
llongyfarchiadau cynnes i 
Jonathan a Julie ar enedigaeth 
eu mab bach, Noah.  Pob 

dymuniad da a bendith. 

 

EGLWYS DEWI SANT 

Festri'r Pasg 

Yn y cyfarfod blynyddol, 
derbyniodd Delyth Davies 
wahoddiad y Ficer i barhau fel 
warden y Ficer ac ailetholwyd 
Gwenda Williams yn warden y 

bobl. 

Cytûn Caerdydd Y Ddinas a'r 

Bae 

Cynhaliwyd y swper blynyddol a 
gwasanaeth byr ym mis Mai yn 
yr Eglwys a'r siaradwraig wadd 
oedd y Barch. Caroline Downs, 

ficer St Teilo a St Andreas. 

Cymorth Cristnogol 

Cyfrannwyd arian sylweddol 
mewn amryw o ffyrdd yn ystod 
wythnos Cymorth Cristnogol gan 
gynnwys o'r stondin delicatessen 
lwyddiannus yn y Ffair yn y 
Tabernacl fore Sadwrn lle bu 
Barbara Morgan hefyd yn casglu 

y tu allan gyda'r blwch. 

EGLWYS EBENESER 

Gwibdaith y Chwiorydd 

Allan am dro i diroedd breision 
Tresimwn, Y Fro aeth y 
chwiorydd ar 14 Mai ac yna i 
Glwb Golff The Grove, Porthcawl 
am bryd o fwyd blasus. Er iddi 
arllwys y glaw drwy’r dydd 
wnaeth hynny ddim gwahaniaeth 
i’r hwyl a gawsant yng nghwmni 
ei gilydd ac Alun y gweinidog. 
Diolch i’r rhai fu’n trefnu, ac yn 
arbennig i Megan Williams a 

gariodd ben trymaf y baich.   

Derbyn aelodau 

Cafwyd gwasanaeth hyfryd ar 17 
Mai pan dderbyniwyd pedwar 
aelod newydd: Richard a Lyn 
Timothy a Tim a Siân Evans. 
Braf oedd cael derbyn plant Tim 

a Sian hefyd sef Iwan a Mali.  

Y Clinc 

Aeth 50 o aelodau a ffrindiau 
Ebeneser i’r Clinc ar 21 Mai! Na, 
nid y carchar ond y bwyty sydd 
bellach wedi ennill gwobr cwmni 
‘Trip Advisor’ fel bwyty gorau 
Caerdydd. Roedd y bwyd yn 
fendigedig. Nid dim ond i lenwi’n 
boliau aethon ni ond i godi arian 
i’n helusen am eleni sef, 
Canolfan Gancr Maggie, a fydd 
yn cael ei adeiladu ar safle 
Ysbyty’r Eglwys Newydd, cyn bo 
hir. Braf gallu dweud i ni lwyddo i 
godi £457 at yr elusen.  
Llongyfarchiadau  
.. Lowri Non ar ei hethol yn brif 
ferch Glantaf y flwyddyn nesaf. 
..i Andrew a Llinos Brown, ar 
enedigaeth Martha Rhiannon ar 
16 Mai; chwaer i Megan ac  
wyres i Eynon a Delyth Williams.   
..i Gwilym Jeffs ac Alice Egerton-
Kemp ar eu priodas yng 
Nhrewynt ar 30 Mai. 
Dymuniadau gorau a phob 

bendith yn eu bywyd priodasol. 

Cydymdeimlwn  
…â Melora Parry ar golli ei 
chwaer yng nghyfraith, Glenys 

Parry fis Mai. 

Llawdriniaeth 
Cafodd Malcolm Thomas 
lawdriniaeth fawr yn ddiweddar 
ond mae’n gwella’n rhyfeddol ac 
eisoes wedi ailymuno â ni yn y 

cyfarfodydd. 
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BETHEL, PENARTH 

Cydymdeimlo 

Trist oedd clywed am farwolaeth 
John Walters yn dilyn cystudd 
blin dros nifer o flynyddoedd. Bu 
John ymhlith ein haelodau hynaf 
a ffyddlonaf. Bu’n athro Ffiseg yn 
Ysgol Uwchradd Cantonian, 

Caerdydd. 

Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’n 
ffrindiau yn Y Tabernacl, Y Barri 
yn eu profedigaeth o golli Islwyn 
(“Gus”) Jones; yn enwedig 
teimlwn dros Ann, ei wraig. 
Mewn teyrnged gynnes 
esboniodd ei gyfaill John Bevan 
o ble daeth y llysenw Gus – 
mabwysiadwyd yr enw o barch at 
baffiwr proffesiynol yn ieuenctid 

Islwyn. 

Gwellhad buan 

Anfonwn gyfarchiadau gwella at 
Tom Rees, yn ei boenau yn dilyn 
codwm diweddar  ar ei ffordd i 

gael pryd o fwyd. Mae Tom yn 
nodi un fendith – taw wrth fynd i’r 
café ac nid wrth ddod mâs y bu’r 

cwymp. 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Betsan (nain) 
a Howard (taid) ar ddyfodiad un 

fach newydd i’r teulu. 

Bu’r Sulgwyn yn gyfle pellach i ni 
elwa ar ddoniau creadigol ein 
gweinidog Kevin, y tro hwn wrth 
iddo drefnu bod fflamau byw yn 
codi o’i Feibl. At hyn, pwysodd 
arnom i droi at dair pennod Llyfr 

Joel yn yr Hen Destament.  

 

BETHEL, RHIWBEINA 

Llongyfarchiadau i Ken Williams 
ar ddathlu ei ben-blwydd yn 93 
oed, ac  i Osian Jenaer cyn-
ddisgybl yn Ysgol Glantaf ar gael 
ei dderbyn ym Mhrifysgol 
Goldsmith yn Llundain i astudio 
celfyddyd gain.   

Genedigaeth 
Ganwyd Bleddyn i Siân Elen a’i 
gŵr gan wneud Nia Williams yn 
nain a Sheila Ann Thomas yn 
hen nain. Llongyfarchiadau yn 
wir! 
Casgliad 
Cynhaliwyd casgliadau yn yr 
oedfaon ar gyfer Apêl Nepal a 
chyflwynwyd £371 iddo. 
Cymdeithasol 
Fore Mercher 5 Fai mentrodd 
rhai aelodau o’r Capel i Barc 
Cefn Onn er gwaethaf y tywydd 
anffafriol ac yna ymunodd nifer o 
aelodau llai heini â’r criw am bryd 
yn “Y Bwthyn” yn Llysfaen. 
Ar Daith 
Bu Gwenda Francis ysgrifennydd 
y capel a Tristan ei mab ar 
ymweliad â Dallas yn yr Unol 
Daleithiau i ymweld â Dewi, mab 
arall sy’n byw yno ers 
blynyddoedd bellach. 

Ysgol y Wern 
 

 

 Gymnasteg 

Llongyfarchiadau i dîm gymnasteg Ysgol Y Wern. 
Buodd Efa Rogers, Nia Griffiths, Monet Sherard, 
Hannah Williams, Jessica Parkin a Kate Wood yn 
cynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth 

cystadleuaeth 
gymnasteg Ysgolion 
Prydain. Fe wnaeth y 

tîm yn arbennig. 

 Dim ond 0.9 
pwynt oedd rhwng y 
trydydd a’r chweched 
– agos iawn. Da iawn 

ferched. 

 

 Trawsgwlad yr Urdd 

Llongyfarchiadau i dîm trawsgwlad merched 
Blwyddyn 5 yr ysgol a ddaeth yn fuddugol ym 
Mhencampwriaethau Cenedlaethol Trawsgwlad yr 
Urdd yn Aberystwyth. Aelodau’r tîm oedd Manon 
Davis, Erin Farrugia a Jessica Taylor. Da iawn chi 

ferched! 

Manon Davis, Erin 
Farrugia a Jessica 

Taylor  
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Ysgol Glantaf 
 

 

 

Rydym yn falch iawn o fechgyn blwyddyn 7, sydd 
wedi cael llwyddiannau di-ri ym myd y campau 

eleni.  

 Rygbi 

Mae carfan rygbi’r gynghrair wedi cyrraedd rownd 
derfynol Cwpan Prydain!  Teithiodd y tîm i Chorley 
i chwarae yn erbyn Ysgol St Bernard’s o Barrow. 
Wedi gêm gystadleuol iawn, y sgôr terfynol oedd 
20-12 i Lantaf. Bydd y bechgyn yn chwarae y gêm 
olaf yn erbyn Ysgol Wade Deacon o Widnes, 
(cadarnle rygbi’r gynghrair)  yn Wembley ar  Awst 
29, cyn ffeinal y Challenge Cup - profiad anhygoel 
i’r bechgyn! Os oes diddordeb gennych i fynd i 
Wembley i gefnogi’r bechgyn, gellir cysylltu gydag 

Adran Addysg Gorfforol yr ysgol i gael tocynnau. 

Da iawn chi bois - digon o ymlacio nawr cyn y 

gêm fawr ym mis Awst! 

 Pêl-Droed 

Roedd y gobeithion yn enfawr ar gyfer tîm 
Blwyddyn 7, gyda thalent anhygoel  yn y garfan. 
Mae’n wir dweud, fodd bynnag, bod y bechgyn 
wedi cyflawni’n well na’r disgwyl, drwy gipio’r dwbl; 
enillwyr Cwpan Caerdydd a Chwpan Cymru!  
Dyma’r tro cyntaf yn hanes Ysgol Glantaf  i dîm 
lwyddo i ennill tlws pêl-droed, sydd yn glod enfawr 

i bawb a gyfrannodd at eu llwyddiant. 

O dan arweiniad Mr Rhydian Garner a Mr 
Daniel Gwyn Hughes, llwyddodd y tîm i fynd o 
nerth i nerth drwy gydol y tymor, drwy nid yn unig 
dangos eu bod yn gallu chwarae yn wych ac ennill 
gemau yn gyfforddus, ond hefyd eu bod yn gallu 
brwydro’n galed gan ddangos digon o galon pan 

oedd angen. 

Sbardunwyd y bechgyn gan ymwelydd go 
bwysig a ddaeth i’r ysgol i gwrdd a’r tîm, cyn 

iddynt chwarae’r rowndiau terfynol. Daeth rheolwr 
tîm pêl-droed Cymru, Chris Coleman, i Lantaf i 
gwrdd â nhw, ac mae’n siŵr ei fod wedi eu 

hannog i chwarae eu gorau glas ac i lwyddo. 

Roedd Glantaf yn enillwyr llwyr haeddiannol 
yn rownd derfynol Cwpan Cymru; perfformiad 
gwych drwy reoli’r gêm gyfan gan guro Llanfair 
Caereinion o 2-0. Sgoriwyd goliau gwych gan 

Cian Hales a Rhodri Thomas. 

Gêm agosach a gafwyd yn erbyn ysgol St 
Richard Gwyn yn rownd derfynol Cwpan 
Caerdydd, ond eto, dyma fechgyn Glantaf yn 
dangos cryfder gan frwydro nes y chwiban olaf. 
Roedd Rhodri Thomas unwaith eto yn sgorio gôl 
mewn rownd derfynol; gôl anhygoel yn y munudau 

olaf y tro hwn, i wneud y sgôr yn 1-0. 

Llongyfarchiadau i bob aelod o’r garfan am eu 
hymdrechion eleni!  Da iawn fechgyn Blwyddyn 7 

Glantaf! 

 
Siân Golden 

 

Tîm  rygbi blwyddyn 7 

Tîm pêldroed blwyddyn 7 

Chris Coleman gyda’r tîm pêl-droed blwyddyn 7 
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CRICC 

 

D echreuodd  y  
diwrnod  am  11yb  

ym Mharc  yr  Arfau  gyda  
chic  gyntaf  Dan  12  yn  
ffeinal  Cwpan  y  Gleision  
yn  erbyn  Treorci. Erbyn  
hanner  amser  `roedd  
Treorci  12  pwynt  ar  y  
blaen, yn  bennaf  am  eu  
bod  yn  chwarae  gyda’r  
gwynt.  Yn  yr  ail  hanner,  
gyda’r  gwynt  yn  dal  i  
chwythu,  dyma  Cai Jemmett  a  Lloyd  Thomas  
yn  sgorio  2  gais  yr  un  heb  i  CRICC  ildio’r  un  
pwynt.  Enillodd  CRICC  o  20  pwynt  i 12  mewn  
gêm  gyffrous  o  safon  uchel,  wedi  ei  dyfarnu  
gan  Jesse  Lipetz-Robic  sy’n  ddisgybl  yng  

Nglantaf  ac  yn  gyn-aelod  o  CRICC. 

Yna  yn  cyflwyno’r  medalau  a’r  cwpan  roedd  
cyn-aelod  arall  o  CRICC  sef  Rhys  Patchell. 
Dim  rhyfedd  bod  wynebau  hapus  ar  ôl  i’r  
gêm  orffen  yn  y  llun  o’r  garfan  gyda’r  

hyfforddwyr. 

Yn  ôl  i  Faes  Diamond yn Yr Eglwys Newydd  
ar  gyfer  y  prynhawn,  gyda  phob  oedran  o  
dan  7  hyd  at,  ac  yn  cynnwys  dan  14,  yn  
derbyn  medalau  a  rhai  tlysau  arbennig  fel  y  

nodir  yn  y  tabl. 

Chwaraewr y Flwyddyn y Clwb:  

Jacob ‘Jake’ O’Shea 

 

  Chwaraewr  y  Flwyddyn Tlws  yr  Hyfforddwyr 

<  7   Melyn Rhys  Witchell Rhys  Thomas 

<  7   Gwyrdd Rhys  Ll.  Jenkins Ethan  Hanigan 

<  8   Coch Taylor  Coles Rhodri  Allsobrook 

<  8   Glas Wiliam  Evans Ryan  Watts 

<  9 Lewys  Thomas                          Connor Folland-Nickels 

<  10 Owen  Lloyd-Jones Rhys  Leach 

<  11 Rhydian  Williams Owain  Skyrme 

< 12 Cai Jemmett Osian  Evans 

<  13 Theo  Cabango Billy  Maher 

<  14 Ioan  Lloyd Cadan  Manley 

EISTEDDFOD CAERFFILI A’R CYLCH 

CANLYNIADAU CELF, DYLUNIO A  

THECHNOLEG 

Gwaith Creadigol 2D Bl 5 a 6: Betsi, Grace, Emily, 
Ffion a Lowri, Ysgol Sant Curig (1); 
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4: Casi a Nel, Ysgol 
Gynradd Creigiau (3); 
Argraffu Bl 5 a 6: Mared Seeley, Ysgol Pen y 
Garth (2); 
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl 7,8,9: Owain 
Llyr Corbis, Ysgol Glantaf (1), Dyfan Lloyd Owen, 
Ysgol Plasmawr (3); 
Mwgwd neu Byped Bl 7,8,9: Cadi Haf Rhys 
Binney, Ysgol Bro Morgannwg (3); 

Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau Bl 7,8,9: Mabli 
Yeoman, Ysgol Plasmawr (2); 
Gwaith Creadigol 3D Tecstiliau Bl 5 a 6: Mali 
Jones, Ysgol Gynradd Gwaun y Nant (1); 
Print Monocrom Bl 3,4: Beca Sioned Medi 
Davage, Ysgol Melin Gruffudd (3); 
Cyfres o Brintiadau Monocrom Bl 2 ac iau: Anna 
Delve, Ysgol Gynradd Nant Talwg (2); 
Cyfres o Brintiadau Lliw Bl 2 ac iau: Brochan 
Evans, Ysgol Gynradd Nant Talwg (2); 
Dylunio a Thechnoleg Bl 2 ac iau: Grace Ingram, 
Ysgol Pen y Garth (2); 
Casgliad o Waith Gorffenedig CDT 18-25 oed: 
Eluned Glyn, Aelod Unigol Dwyrain Caerdydd (1), 
Elian Williams, Aelwyd Y Waun Ddyfal (2). 
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Teyrnged i Islwyn Jones,  
1931 – 2015 

 

 

 

 

R hoddodd Islwyn Jones oleuni a lliw i'r 
diwylliant Cymraeg yn ardal Caerdydd a Bro 

Morgannwg dros drigain mlynedd wrth ysbrydoli a 
chefnogi a rhannu'n hael ei athrylith hwyliog a 

diymhongar.  

Bachgen o Frynaman oedd Islwyn ac aeth i 
Goleg y Brifysgol yn Aberystwyth.  Roedd yn 
aelod brwdfrydig o'r Geltaidd ac yn difyrru sawl 
cymdeithas lleol. Paffio oedd un o ddiddordebau 
mawr Islwyn ac roedd y paffiwr Gus Lesnevich yn 
dipyn o eicon yn y pedwardegau; daeth 'Gus' yn 

llysenw annwyl ar yr anwylaf o ddynion. 

Hanes a Llenyddiaeth Cymru oedd ei bynciau 
a'i ddiddordeb. Graddiodd yn y dosbarth cyntaf ac 
aeth ymlaen gyda'i MA ar un o Feirdd yr 
Uchelwyr, Hywel Cilan. Cafodd y traethawd ei 
wobrwyo fel cyfraniad pwysig i ysgolheictod ac fe'i 

cyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1963. 

Swydd gyntaf Islwyn oedd athro Cymraeg yn 
Ysgol Ramadeg y Garw, Pontycymer, lle bu, ar 
adegau gwahanol, Dafydd Rowlands a Hywel 
Teifi yn cyflenwi'r un swydd. Dyna pan ddaeth 
cymaint o blant Cymru i'w nabod fel swog yng 
Ngwersyll yr Urdd Llangrannog. O Bontycymer 
daeth i Goleg Hyfforddi'r Barri yn ddarlithydd yn y 
Gymraeg. Pan gyrhaeddodd y Coleg, ef oedd yr 
unig wryw yn y sefydliad ar wahân i'r gofalwr a'r 
garddwr! Bu’n Bennaeth Adran y Gymraeg yn y 
coleg am chwarter canrif, yn gyfrifol am hyfforddi 
ac ysbrydoli cannoedd o athrawon aeth i ddysgu 
dros Gymru gyfan. Roedd yn ysgolhaig, yn 
feirniad, yn ddarlledwr, ac yn ddarlithydd 
poblogaidd iawn. Bu'n gyd-olygydd nifer o 
gyfrolau o straeon byrion a cherddi diweddar a 

Blodeugerdd y Plant. 

Roedd yn gynganeddwr cyflym a medrus ac 
mae ei gyfaill gorau, John Bevan, fu'n ddarlithydd 

yn yr adran, yn cofio cyfarfod sych o'r Bwrdd 
Academaidd rhyw dro pan dderbyniodd ddarn o 

bapur gydag ysgrifen dwt Islwyn:  

  Y Bwrdd Academaidd 

 Lle i gewri pwyllgorol – i draethu 
 rhyw druth ansylweddol. 
 Esgus o gwrdd addysgol 

 di-ail le i siarad lol. 

Er ei hoffter o gynganeddu slic a'i ddawn 
arbennig i gyfathrebu'n ffraeth, clasurydd oedd 
Islwyn yn y bôn. Mewn unrhyw seiat lenyddol, mi 
fyddai ei ysgolheictod yn disgleirio, ac roedd ei 
ddarllen cyson o Feirdd yr Uchelwyr ar ôl ymddeol 
wedi dyfnhau'r ysgolheictod hwnnw. Roedd 
ganddo barch mawr at greadigrwydd a hefyd i'r 
safonau iaith oedd yn sail i'n llenyddiaeth. Roedd 
hi'n hollol naturiol bod y darlleniadau o'r Beibl yn 

ei angladd yn dod o gyfieithiad William Morgan.  

Fe gwrddodd ag Ann, ei bartner oes, yn 
Eisteddfod Genedlaethol y Fflint 1969, ac, wedi 
priodi, ymgartrefodd y ddau ym mhentref Gwenfô 
ym Mro Morgannwg. Roedden nhw'n dîm 
arbennig. Fe fydden nhw gyda'i gilydd yn y Babell 
Lên ym mhob eisteddfod ac Islwyn yn gyfrannwr 
cyson a difyr yno ac yn Eisteddfodau'r Urdd, Yr 
Ŵyl Gerdd Dant, Y Cymrodorion a phob achlysur i 

hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant Cymraeg. 

Roedd yn Ysgrifennydd Pwyllgor Llên 
Eisteddfod Genedlaethol Y Barri yn 1968 a phan 
ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Ben-y-bont 
yn 1998 cyhoeddwyd cyfrol werthfawr o'i waith ar 
Fro Morgannwg yn y gyfres Bröydd Cymru, sy'n 
glasur ac yn dangos dyfnder ei wybodaeth a'i 
ffordd naturiol ddiymhongar o'i gyflwyno. 
Dychwelodd yr Eisteddfod i Fro Morgannwg yn 
2012 ac Islwyn yn Llywydd anrhydeddus, yn aelod 
gweithgar o'r pwyllgor llên, yn awdur y Cywydd 
Croeso ac yn arweinydd Taith Lenyddol y Babell 
Lên. Dyma soned a sgrifennais i gofio am Islwyn 

sy'n seiliedig ar y daith honno: 

Roedd hon yn daith ardderchog; bws yn llawn,  
yr haul yn codi calon a’r hen fro 
yn wên o glust i glust. Gwelsom ei ddawn  
i'n cyfareddu fel y gwnâi bob tro 
wrth baratoi athrawon at y gwaith 
o ysbrydoli plant ar hyd y wlad 
i garu eu hetifeddiaeth; dyma'n taith 
dros y cenedlaethau – dyma'n parhad. 
 
Dirgelion hanes, cyfrinachau llên 
a ddaeth yn eglur gyda'i chwerthin iach 
a thywynnodd haul ei ddysg ar hen, hen  
hanesion a llenyddiaeth Cymru fach. 
Nid harddwch bro dwi'n gofio wedi'r daith  
ond Islwyn a'i athrylith mawr ar waith. 

 

Euryn Ogwen 

Islwyn ar y llwyfan cenedlaethol yn y Babell Lên 
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Mehefin 
 

Sadwrn 6 Mehefin 

Cyngerdd gyda Hogia’r Whilber, (pedwarawd o 
Batagonia), Côr Meibion Taf a Rhisiart Arwel (gitâr).  

Eglwys Salem, Treganna. am 7.30. 

Mercher, 10 Mehefin 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. Ymweliad 

prynhawn â Gerddi a Thŷ Dyffryn gyda Carys Whelan. 

Sadwrn, 13 Mehefin 

Bore coffi Cymdeithas y Beibl, yn Eglwys 
Bresbyteraidd Park End, Llandennis Road, rhwng 
10.30am a hanner dydd. Stondinau cacennau a 

phlanhigion. Mynediad am ddim. 

Sadwrn, 13 Mehefin 

Cymdeithas Carnhuanawc: Taith gerdded yn ardal 

Marcross ym Mro Morgannwg. Manylion pellach:  

teulujobbins@btinternet.com 

Llun, 15 Mehefin 

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 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 Rhiwbeina. Bore coffi yng 
nghapel Bethany, Heol Llanisien Fach, rhwng 10.30 a 
12.00. Yr elw er budd elusen y flwyddyn, sef gofal i’r 

Rhai â Dementia. 

Sadwrn, 20 Mehefin 

Tabernacl, Yr Ais. Organothon (Canwr y Byd). 

Mercher, 24 Mehefin 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. Te mefus ac 

adloniant, yn festri Capel Minny Street am 2.00pm. 

Sadwrn 27 Mehefin 

Clwb y Diwc ar grwydr gyda Steve Eaves a Rhai Pobl 
a Dion Lloyd Jones yn y Duck Egg Bleu, Heol 
Ddwyreiniol y Bont-faen, CF51JH, o 8.00pm tan 
hanner nos. Tocynnau: £10 (ar werth yn Caban). 

Noson agor wythnos Tafwyl. 

Sadwrn, 27 Mehefin - Sadwrn, 11 Gorffennaf 

‘{150}’. Cynhyrchiad ar y cyd gan Gwmni Theatr Cymru 
a National Theatre Wales mewn cydweithrediad ag 
S4C, o ddrama Marc Rees am y Wladfa ym 
Mhatagonia. Yn Storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol ar 
Ystâd Ddiwydiannol Aberaman, CF44 6DA. Tocynnau: 

029-2063-6464. 

 

Gorffennaf / Awst 
 

Mercher, 1 Gorffennaf 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. Taith Haf i ardal 

Dinbych-y-pysgod. 

Sadwrn - Sul, 4–5 Gorffennaf  

TAFWYL, yng ngerddi Castell Caerdydd. Manylion 

pellach: http://bit.ly/line-up-tafwyl 

Llun 9 Gorffennaf 

9Bach yn perfformio yn Neuadd Dewi Sant am 8yh. 

Llun - Mawrth, 6–7 Gorffennaf 

Cynhadledd Ddeuddydd ar y Wladfa Gymreig ym 
Mhatagonia, wedi ei threfnu gan Ganolfan 
Uwchefrydiau Cymry America, Ysgol y Gymraeg, 
Prifysgol Caerdydd. Fe’i cynhelir yn Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, 
CF10 3EU. Mynediad am ddim. Croeso cynnes i bawb. 

Manylion pellach gan yr Athro E. Wyn James:  

JamesEW@caerdydd.ac.uk 

Iau 10 Gorffennaf 

Meic Stevens yn perfformio yng Nghlwb y Bont, 

Pontypridd 

Sadwrn 25 Gorffennaf – Sadwrn 5 Medi 

Traeth Bae Caerdydd, gan gynnwys man chwarae dŵr 
bas, rhwydi a physt gôl ar gyfer pêl-droed a phêl foli a 
chadeiriau dec o dan ambarelau enfawr.  Ar agor o 10 
am bob dydd, mynediad am ddim ond tâl ychwanegol 

i’r cyfleusterau.  Roald Dahl Plass. 

Sadwrn, 8 Awst 

Clwyd Theatr Cymru ac Urdd Gobaith Cymru yn 
cyflwyno’r ddrama Mimosa yn Chapter, Caerdydd, am 
7.30pm. Manylion pellach gan Nerys Edwards: 
nerys.edwards@clwyd-theatr-cymru.co.uk; 01352 

701575. 

 
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 

CYFARFOD BLYNYDDOL 2015 

Cynhelir cyfarfod blynyddol y 

Dinesydd 

nos Lun, 22 Mehefin, 

yng Nghapel Bethel, Rhiwbeina, 

am 7.00 yr hwyr. 

Fe gewch adroddiad ar 

weithgareddau’r flwyddyn, mynegi 

barn, a thrafod syniadau ar gyfer y 

dyfodol. Byddwn yn cynnig mân 

newidiadau i’r Cyfansoddiad. 

Croeso cynnes i bawb. 

mailto:teulujobbins@btinternet.com
http://bit.ly/line-up-tafwyl
mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk
mailto:nerys.edwards@clwyd-theatr-cymru.co.uk
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   Rhif: 153 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ar Draws 

5. Diffyg cael Pen y Fan mewn amgylchiadau 
melys (4) 
7. Gwna dy hun yn gartrefol (10) 
8. Swclyn mewn preseb o losin (4) 
9. Gwirioneddau sylfaenol eginodd o’r wy wedi 
torri. (10) 
12. Can camp lawn ar yn ail a phêl bren (6) 
13. Pwyso y lle yr argreffir ‘Y Bedol’ (6) 
14. Mae dyn yn adeiladu tŷ cerrig (6) 
16. Hoe mewn man hedd simsan (6) 
17. ‘Cyrhaeddais ben Calfaria fryn 
       Ac ----- ----- Iesu gwyn (WJ) (4, 1, 5) 
20. Lliw’r ffrwyth (4) 
21. ‘----- ----- ----- groyw loyw 
       Yn ymdroelli tua’r pant (JCH) (4, 1, 5) 
22. Canu cymysg am ffrwyth y gollen (4) 
 
 
I Lawr 
1. ‘Mi â ’mlaen, a doed a ddelo, 
       Graig a -----, ar dy ôl’ (WW) (4) 
2.  Cael sedd yn nesg Iwan (4) 
3. Mae Benjamin Francis heno yn ymladd yn 
ddewr (3, 3) 
4. Twlsyn bach siarp! (6) 
5. ‘Wel dyma’r Cyfaill gorau gad, 
     ----- ----- gwell na mam na thad’ (MR) (3’1, 6) 
6. ‘Y rhai ym ’mhell mewn estron -----, 
    ----- ----- bore oes i’w co’ (HEL) (3, 3, 4) 
10. Gwn dur Ioan yn ffurfio amddiffynwyr bys 
(10) 
11. Yn pennu wyn ffôl tra’n britho (2, 8) 
15. Croes i 3 (2, 4) 
16. Y bachgen cwsg (6) 

18. Proffwydes yn dechrau adrodd neges 
newydd arall (4) 
19. Boddi ar i fyny yng nghanol diddosi (4) 
 

Atebion Croesair Rhif 151 

Ar Draws:  

2. Act   5. Bargen   7. Radiws   9. Cefn wrth gefn    
10. Molawd   11. Llwglyd   13. Basged   16. Diadell    

18. Dyma Geidwad   Yn ddi-os   20. Doniol   21. Try 
 
I Lawr:   
1. Parcio   2. Annwyd   3. Trythyll   4. Gwindy   
6. Gofiaf gwmni   8. Daeth gwanwyn    10. Mab  12. Dall    
14. Amdani   15. Digost   16. Deildy   17. Eidion 

  A       

D I N E S 

  R       

1  2   3  4  5  6  

7             

         8    

9 10  11          

             

12       13      

             

14     15  16      

             

   17       18  19 

20             

   21          

22             

Enillydd Croesair Rhif 151 

Marian Lake, Llanfihangel-ar-Elái 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 6 Gorffennaf,  2015. 

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

EISTEDDFOD CAERFFILI A’R CYLCH 

CANLYNIADAU LLWYFAN 

Dydd Sadwrn 

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl 10 a dan 25: Lleucu 
Parry, Ysgol Plasmawr (3); 
Ensemble 15-25 oed: Coleg Cerdd a Drama Caerdydd 
(1), Ysgol Glantaf (2); 
Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed: Aelwyd Y Waun 
Ddyfal (1); 
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl 10 a dan 25: Elwyn 
Sion Williams, Ysgol Glantaf (2); 
Detholiad o Ddrama Gerdd Gymraeg Bl 10 a dan 25 
oed: Ysgol Plasmawr (2); 

Côr Merched SSA (Aelwyd) 14-25 oed: Aelwyd Y 
Waun Ddyfal (1); 
Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed: Aelwyd Y 
Waun Ddyfal (1); 
Côr SATB (Aelwyd) dim mwy na 40 mewn nifer: 
Aelwyd Y Waun Ddyfal (1); 
Côr SATB (Aelwyd) dros 40 mewn nifer: Aelwyd Y 
Waun Ddyfal (1); 
Baton yr Arweinydd: Steffan Rhys Hughes, Aelwyd Y 
Waun Ddyfal/Aelwyd Menlli, Dinbych. 
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Trip ‘Cymraeg i oedolion’ i Neuadd 

Gregynog, Y Drenewydd 

 

 

 

 

 

 

C afodd criw Cymraeg i Oedolion amser o fri yn 
Neuadd Gregynog yn y Drenewydd.  Roedd 

yn siwrnai pell a throellog i fyny’r A470!  Mae’r hen 
neuadd wedi’i hamgylchynu â gerddi blodeuog ac  
wedi'i addurno â symbolaeth o gyfnodau cynharaf 
Tywysogion Cymru ac o arwyddocâd diwylliannol. 
Mae addurniadau’r neuadd yn dyddio nôl i’r 
1920au a’r ‘60au ac mae chwaeth ragorol ei 
pherchnogion, y Chwiorydd Davies, yn amlwg. Yn 
yr adeilad roedd lluniau gan Renoir, Monet a 
Picasso unwaith yn hongian ac mae cerflun Rodin 
yn dal i sefyll yno heddiw.  Ond, roedd un peth yn 
dychryn un o’n tiwtoriaid, sef bod ysbryd yn 
cerdded o’i chwmpas yng nghanol y nos.  Na, ni 
chysgodd Ana Simms o gwbl drwy’r penwythnos, 

ha ha! 

Dechreuodd y gwersi y munud y cyrhaeddon 
ni ar y nos Wener! Roedd amrywiaeth eang o ran 
gallu o ddechreuwyr pur i hyfedredd. Roedd y 
bwyd yn wych gyda rhywbeth at ddant pawb.  
Yna, cawson ni noson o ganu gyda’r ffefrynnau 

‘Oes Gafr eto’, ‘Calon Lan’, ‘Moliannwn’ a ‘Daw 
Hyfryd Fis’ yn cael ei bloeddio yn nhafarn y 
gwesty.  Yr ail ddiwrnod cafodd y dysgwyr eu 
rhannu i bedwar grŵp - sef Arthur, Gwenllian, 
Llywelyn a Glyndŵr - ar gyfer helfa drysor a chwis.  
Roedd yr helfa drysor yn arbennig gan fod yn 

rhaid cerdded drwy’r gerddi gogoneddus.  

Cawson ni gwis adnabod enwogion Cymru a 
rownd cyfieithu pop lle roedd chwerthin enfawr 
oherwydd “Dwi’n rhy rhywiol i fy nghrys, mor 
rywiol mae’n brifo” a “Dwi mor oer, gad fi fewn 
drwy dy ffenest, ti’n gwybod mae’n fi, Cathy!” 
Ceisiwch chi ddyfalu beth yw’r caneuon pop!  Yna, 
cawson ni dwmpath dan arweiniad Suzanne 
Condon.  Roedd digon o chwerthin a mwynhau 
sy’n hollbwysig ar gyfer dysgu Cymraeg.   
Cawson ni ambell i gêm iaith o amgylch yr adeilad 
oedd yn anhygoel!  Er mwyn i’r Gymraeg ffynnu, 
mae’n hollbwysig defnyddio’r iaith mewn sefyllfa 
anffurfiol y tu allan i’r dosbarth.  Ond, yn anffodus, 
roedd rhaid i ni ffarwelio ar y diwrnod olaf!  
Roeddwn yn drist iawn i’w gadael, ar ôl gweld 

cymaint o gynnydd yn eu gallu yn y Gymraeg.  

Tan tro nesaf!  

Dysgwyr y Ddinas 
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled 

Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion 
Caerdydd a Bro Morgannwg 

Glyn a’i ddysgwyr o flaen Gregynog 

Gregynog a gwisg gwirion 

EISTEDDFOD CAERFFILI A’R CYLCH 

CANLYNIADAU GWAITH CARTREF 

Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl 6 ac iau: Heledd Wynn 
Newton, Ysgol Pwll Coch (1); 
Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl 7,8,9: Rhys Wynn Newton, 
Ysgol Glantaf (2); 
Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl 10 a dan 19 - Y Fedal 
Gyfansoddi: Charlie Lovell-Jones, Ysgol Glantaf (1); 
Barddoniaeth Bl 8: Nel Lewis, Ysgol Bro Morgannwg 
(3); 
Barddoniaeth Bl 10,11: Garmon ab Ion, Ysgol 

Plasmawr (2); 
Barddoniaeth dan 19 oed: Bedwyr ab Ion, Ysgol 
Plasmawr (2) a (3); 
Rhyddiaith Bl 5 a 6: Awen Caron Roberts, Ysgol 
Pencae (1); 
Rhyddiaith Bl 8 a 9 [D]: Jazzy Nathan Ysgol Uwchradd 
Caerdydd (1); 
Rhyddiaith Bl 12 a dan 19 oed [D]: Huw Davies (1), 
Bethan Trigg (2), Martha O’Brien (3), Ysgol Uwchradd 
Caerdydd; 
Ysgoloriaeth Geraint George: Sioned James, Aelod 
Unigol Gorllewin Caerdydd. 
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A r ymweliad â Texas dwy flynedd yn ôl, fe 
brofais i fwyd bendigedig. Mae ngheg yn 

glafoerio wrth gofio bwyty barbeciw Hard Eight; y 
brisged cig eidion, y corn on the cob, y selsig a’r 
’slaw a’r asennau.  Gwta wythnos ar ôl dychwelyd, 
ac ro’n i yn fy seithfed nen, i ganfod bwyty BBQ 

o’r un safon – mewn tafarn yn y Sblot! 

Yn wir, taenodd griw Hangfire BBQ yr un hud 

dros y dre, mewn cyfres o leoliadau dros dro. 
Datblygwyd dilyniant mawr yn 
nhafarndai’r fro, o’r Canadian ar 
Pearl Street, i’r Landsdowne yn 
Nhreganna, cyn glanio yn y Pilot, 
Penarth. Sbardunwyd nid yn unig 
lu o fwytai barbeciw, ond hefyd y 
ffenomen sy’n dal i ffynnu yng 
Nghaerdydd, sef ffasiwn y bwytai 

‘pop-up’.  

Ro’n i eisoes wedi profi 
poblogrwydd aruthrol food trucks 

Califfornia – ymateb cogyddion 
ifanc a thalentog i brisiau rhent dychrynllyd y 
dalaith, a’r cyfle i redeg eu busnes eu hun. Dros 
amser, datblygodd gymuned o gogyddion slic, a 
chwsmeriaid oedd wrth eu bodd â ‘sothach’ 
soffistigedig bwyd y stryd. Cynhyrchwyd ffilm, o’r 
enw Chef, a crëwyd ambell seleb, fel yn achos 

brenin y taco truck, Roy Choi o Koreatown, LA. 

Dyma hefyd  i raddau sy’ ’di digwydd yng 
Nghaerdydd, wrth i fwytai ‘pop-up ‘ flaguro fel 
madarch. O fyrgers Chucks ym Mhontcanna, i 
roliau cimwch Hide ’n Sea, lledaenodd ffasiwn 
bwyd y stryd  fel feirws. Yn amlach na pheidio, 
cyfunwyd cerdd, celf a chwrw crefft, i ffurfio 

isddiwylliant o hipsters bwyd. Ac erbyn Tachwedd 
2014, agorodd ffair hwyrnos dros dro, i borthi’r 

pererinion bwyd yn y DEPOT ar Dumballs Road. 

Profodd Street Food Cardiff lwyddiant mor 
ysgubol y llynedd, nes agor Street Food Circus 
gerllaw, fydd ar agor bob penwythnos tan ddiwedd 
Mehefin.  Es i yno un nos Sadwrn ym mis Mai, 
gan fynd ar fy union at Hangfire BBQ, a derbyn 

Louisiana Po’boy heb ei ail. 

Yno hefyd, ceir stondinau 
amrywiol o souvlakis Meat and 
Greek i seigiau trawsasiaidd 
Hokkei. Yr eironi mawr yw bod 
bwytai sefydlog bellach yn ysu am 
stondin dros dro, sy’n egluro 
presenoldeb y Purple 

Poppadom, ymysg eraill.  

Yna bnawn dydd Sul, es i Art Car 
Bootique ar gyfer dathliad mawr 
yn maes parcio canolfan Chapter, 
Treganna.  Union flwyddyn yn ôl, 

sefydlwyd cwmni Ffwrnes, sy’n cynnig pizza ffwrn 
dân mewn fan. Bu’n rhaid mynd i ddymuno pen-
blwydd hapus i’r criw – a blasu’r pizza Jiawl Bach, 

oedd yn ardderchog. 

Y newyddion gorau oll yw y bydd criw 
Ffwrnes yng ngŵyl Tafwyl yng Nghastell 
Caerdydd, ar 4 a 5 Gorffennaf, ymysg nifer o 
fwytai dros dro eraill. Dewch draw i flasu, ac 
ymuno â mi yno am 2 yh ar y dydd Sul, wrth i mi 

holi rhai o sêr y sîn ‘pop-up’ Caerdydd. 

Street Food Circus, Old Stable Yard, John Street, CF10 

5PE;  DEPOT, 22 Dumballs Road, CF10 5FE 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, £9.99 

(Gwasg Gomer) 

 

 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Y newyddion gorau oll yw y bydd 

criw Ffwrnes yng ngŵyl Tafwyl .” 

Lowri Haf  Cooke 

 

 

 

 

  

 

Yr unig le i chwilio,  

yn hollol rhad ac am ddim, 

am gyfreithwyr o safon  

sy’n cynnig gwasanaeth 

 yn y Gymraeg,  

 

02920 829118 
www.cyfreithwyr.com 
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