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D

ydd Sadwrn, 24 Hydref am 11.00 y bore, cynhelir seremoni
dan nawdd Cymdeithas Ddinesig Rhiwbeina i ddadorchuddio
plac ar wal tŷ rhif 8 Lôn Isaf, Rhiwbeina, i ddynodi’r ffaith fod Dr
Kate Roberts, ‘Brenhines ein Llên’ wedi byw yno am gyfnod, sef yn
syth ar ôl ei phriodas gyda Morris Williams ar 23 Rhagfyr 1928 tan
ddechrau 1931. Meddai Alan Llwyd yn Kate, ei gofiant gorchestol
iddi, ‘Lle ffasiynol i fyw ynddo oedd Rhiwbeina ar y pryd’ (ar y
pryd!?). Yn ei hatgofion dywedodd Kate Roberts, ‘Gwrychoedd
deiliog a blodau o liwiau poethion a gysylltaf i â’r pentref hwnnw
bob amser’. Ond nid oedd unman yn fêl i gyd iddi. Dywedodd
unwaith mai lle ‘anghymdeithasol’ oedd Rhiwbeina, eto i gyd, yno yr
oedd yn mwynhau cwmni Cymry diwylliedig fel R.T. Jenkins, W.J.
Gruffydd, Iorwerth Peate, Caradog Prichard a Tom Parry heb sôn
am ei chyd-aelodau o’r Blaid Genedlaethol. Dyfarniad Alan Llwyd
yw, ‘Yn Rhiwbeina y treuliodd Kate un o gyfnodau dedwyddaf ei
bywyd’.
Bid a fo am hynny, mae’r Gymdeithas Ddinesig i’w llongyfarch
am gydnabod cysylltiad Rhiwbeina gydag un o brif awduron
Cymraeg yr ugeinfed ganrif. Ond un o blith nifer yw Kate Roberts.
Gellid yn hawdd godi dwsin o blaciau i awduron Cymraeg a fu’n
trigo yng Nghaerdydd, a thrwy hynny dynnu sylw at Gymreictod y
ddinas – Cymreictod sy’n ymestyn yn ôl i gyfnodau ymhell cyn ei
chreu yn brifddinas.
GM

THEATR BARA CAWS
yn cyflwyno

DIFA gan Dewi Wyn Williams
Drama newydd heriol gan enillydd y Fedal Ddrama yn
Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 2014.
Drama ingol, ddoniol a phersonol, sy’n cynnig cyfle i grio a
chwerthin crio, yn aml ar yr un pryd. Yn ôl y dramodydd, “Y
ffordd orau i galon ddwys yw chwerthin trwy’r bol”, ac mae
‘DIFA’ yn mynd â ni o’r dwys i’r doniol ar helter-sgelter o
emosiynau.
Mae’r ddrama’n digwydd ym mhen Oswald Pritchard,
cyfieithydd, wrth iddo ymylu ar glogwyn gwallgofrwydd. Mae Os
wedi colli ei waith, ac yn ofni colli cariad ei wraig, Mona. Cawn
fynd yn ei gwmni i weld ei gyn-fos Peter a’r seiciatrydd Dr King,
a chael cipolwg ar ei fywyd priodasol anghonfensiynol, wrth
iddo bendilio o un emosiwn i’r llall, gan gynnig sylwadau
bachog, difyr am y byd a’i bethau, a hynny mewn iaith rywiog,
gref.
Mae hon yn ddrama dwy act, gydag egwyl yn y canol.
Heno daw eto’i hunan – i siglo
A siglo yn fudan,
Ofer yw ceisio’i herian,
Y mae hwn yma mhob man.
Huw Dylan Jones
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“Ydy ein colegau yng Nghymru mor wael â hynny fel
bod dros saith mil wedi ei hel hi am Loegr?”

Colofn G.R.

P

asiodd mis Medi fel y gwynt ac erbyn hyn mae
gwyliau’r Haf yn ymddangos ymhell bell yn ôl!
Erbyn hyn hefyd mae miloedd o’n pobl ifanc a fu’n
llwyddiannus yn eu harholiadau Safon A wedi dechrau
mewn colegau ledled Cymru a thu hwnt.
Yn ôl y ffigyrau a ddaeth i law odd dros ddeunaw
mil o fyfyrwyr wedi cael lle mewn colegau hefo dros
ddeng mil yn dewis aros yng Nghymru i astudio tra bod
dros saith mil wedi croesi Clawdd Offa i astudio yn
Lloegr. Ydy ein colegau yng Nghymru mor wael â
hynny fel bod dros saith mil wedi ei hel hi am Loegr tra
bod dros ddeng mil o Loegr wedi dod i astudio yng
Nghymru!
Mae llawer o’r saith mil sy wedi mynd i Loegr yn
Gymry Cymraeg ac yn gynnyrch ein hysgolion
uwchradd Cymraeg a Dwyieithog. Y tristwch ydy na
fydd llawer o’r bobl ifanc hyn yn dychwelyd i weithio
yng Nghymru ar ôl gorffen eu hastudiaethau a bydd
hyn o ganlyniad yn golled ddiwylliannol yn ogystal â
cholled economaidd.
Diddorol hefyd odd clywed ffigyrau gwylio S4C yn
ddiweddar hefo cannoedd o Gymry sy’n byw a gweithio
yn Lloegr yn gwylio ein Sianel Gymraeg! Er mai ond
tua 19% o boblogaeth Cymru sy’n medru’r iaith mae’n
amlwg fod miloedd mwy yn arddel yr iaith y tu allan i
ffiniau Cymru. Trueni mawr nad oes modd eu denu’n ôl
i fyw yma!

Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

Y

ng nghyfarfod cyntaf ein tymor cawsom gwmni
Owain Morris, aelod o staff Cwmni Tidal Lagoon
Power, a thestun ei sgwrs oedd Morlyn Llanw Bae
Abertawe. Cyn ymuno gyda’r cwmni yn 2013 bu Owain
yn gweithio yn Ffrainc am gyfnod byr wedi iddo raddio
mewn daearyddiaeth yn Aberystwyth. Cyn hynny bu’n
ddisgybl yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bryntawe yn
Abertawe ac Ysgol Gyfun Gymraeg Tre-gŵyr.
Dyma un o’r chwech menter ar draws Cymru a
Lloegr sy ar y gweill gan y cwmni gyda golwg ar
ddiwallu anghenion egni y dyfodol. Yn eironig, a
ninnau’n cael golwg ar ddull gwyrdd o gyrraedd y nod,
ar yr un diwrnod cyhoeddwyd y newyddion bod
llywodraeth Llundain yn bwriadu mynd i gytundeb gyda
chwmni yn Ffrainc ac yn Tseina i godi gorsaf bŵer
niwclear ar yr Hafren.
Ar hyn o bryd mae’r cynlluniau yn Abertawe mewn
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Y llynedd yn y byd gwleidyddol camp yr SNP yn
yr Alban a hawliodd y penawdau yn y papurau newydd
ond eleni buddugoliaeth ysgubol Jeremy Corbyn yn
ennill y bleidlais i fod yn arweinydd newydd y Blaid
Lafur Brydeinig sy wedi hoelio sylw Prydain. Ar
ddechrau ei ymgyrch arweinyddol odd fawr neb yn
meddwl y byddai yn ennill a felly pan enillodd
syfrdanwyd pawb! Amser a ddengys sut arweinydd
fydd e ac a fydd ei fuddugoliaeth yn lliwio yr
ymgyrchoedd ar gyfer Etholiadau y Cynulliad fis Mai
nesa? Cawn weld.
Ym mis Medi hefyd mae y gorlif o ffoaduriaid o
Syria a gwledydd eraill, lle mae trais ac anhrefn, wedi
ennyn cydymdeimlad cyffredinol. Anodd gwybod beth
fydd pendraw yr holl ymfudo hwn oherwydd rhyfel, trais
ac eithafiaeth. Mae dau ddarlun wedi serio ar fy
meddwl sef y llun o gorff bachgen bach ym mreichiau
heddwas ar draeth yn Nhwrci a’r llun arall o’r llif pobl yn
dechrau cerdded o Budapest am y ffin ag Awstria
oherwydd eu dymuniad diwyro i gyrraedd diogelwch a
heddwch yn Ewrop. Trwy drugaredd ildiodd yr
awdurdodau Hwngaraidd yn y diwedd a darparu bysiau
i’w cludo at y ffin. Serch hynny fydd dim diwedd ar y ffoi
nes bod heddwch a threfn yn dychwelyd i’r Dwyrain
Canol. Pryd bydd hynny? Wel dyn a ŵyr! Ond yn y
cyfamser mae’n ddyletswydd foesol ar bobl y gorllewin
i gynnig ymgeledd i’r teuluoedd hyn sy wedi dioddef
cymaint oherwydd creulondeb dyn at ei gyd-ddyn.

cyfnod cyffrous a phryderus o ran derbyn caniatad sawl
adran yn y llywodraeth i fwrw ymlaen. Eisoes cafwyd
cytundeb rhannol. Os daw’r golau gwyrdd yn y tri mis
nesaf gellir dechrau’r gwaith yn y gobaith o’i orffen
ymhen tair i bedair blynedd.
Beth bynnag yw barn dyn am y mentrau anferthol
hyn rhaid cydnabod trylwyredd y paratoi a’r
breuddwydio. Trawsnewidir Bae Abertawe, gyferbyn â’r
brifysgol, pan godir argae mawr iawn ar ffurf cylch i
ffurfio morlyn fydd yn gronfa derbyn a gollwng dŵr y
môr yn ôl rhythm trai a llanw lleol. Bydd mudiant y dŵr
yn peri i dyrbinau (o Dde Corea) gynhyrchu trydan ar
raddfa fydd yn gyfraniad sylweddol iawn at allu’r Grid
Cenedlaethol i sicrhau bod cartrefi a diwydiannau yn
cael eu digoni. Cawsom gipolwg ar ddata ar bob
agwedd o’r fenter gan gynnwys maintioli’r adeiladwaith
a chyfleoedd hamdden pan fydd y cyfan yn barod at
wasanaeth a defnydd.
Gellir cael syniad o’r bwriad trwy fynd at
h t t p : w w w . t id a l l a g o o n s w a n s e a b a y . c o m
neu
http:www.tidallagoonswanseabay.com/h/the-project/
film/107/

WHALU MEDDILIE
“.Mae Dŵr Cymru yn rhoi disgownt i bobl
sy â chlefyde sy'n gofyn bod rhaid
defnyddio mwy o ddŵr.”

C

hi'n gwbod fel mae gwynt yn gallu pryfocio. Mae'n
chwythu'ch cap chi i fffwrdd, chithe yn rhedeg ar ei
ôl. Erbyn i chi gyrraedd - wff, mae e'n cael ei gipio bant
'to a 'to a 'to!
Wel rhywbeth felna yw hi wedi bod yn y tŷ 'ma ers i
mi ddod nôl o'r steddfod. Colli rheolaeth ar fy mywyd,
ail-ddal gafael ynddo ond bant ag e 'to a 'to a 'to!
Ar y gwefannau cymdeithasol, fe fydda i'n darllen
blogiau a phrofiadau di-ri am bobl sy'n byw bob dydd
gyda Dementia - rheiny sy â'r clefyd a rheiny sy'n
gofalu. Mae na ambell un sy â'r clefyd yn credu bod
gofalwr yn gallu bod yn or ofalus - yn gwarafun iddyn
nhw'r annibyniaeth y maen nhw'n crefu amdano. Ac yn
teimlo bod disgrifio gofalu fel baich yn wrthun.
"Peidiwch a'm maldodi a'm rhoi mewn gwlan cotwm a
wedyn fydde dim angen disgrifio'r gofalu fel baich!"
Mae hynny mor wir am y rheiny sy newydd
ddarganfod bod y clefyd wedi cydio ynddyn nhw, yn
enwedig y rhai ifanca - yr "young" neu "early onset" fel
y maen cael ei alw.
Ond hyd yn oed nawr a chyflwr David wedi
gwaethygu, dw i ddim yn cyfri'r gofalu yn faich - rhan

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

Y

Parchedig Denzil John a’i briod, Siân, fu’n
diddanu’r gymdeithas ar ddechrau’r tymor
newydd, 21 Medi. Rydym yn gwybod bod Denzil yn
weinidog ffyddlon ar Gapel y
Tabernacl a’i fod yn dynnwr coes.
Fe hefyd yw awdur emyn 862 yn
Caneuon Ffydd, Ti, Arglwydd,
fu’n
dywysydd
ar
hyd
blynyddoedd oes. Wydden ni
ddim, er hynny, ei fod yn fardd
gwlad a bod ganddo stôr o
sonedau. Ei brifathro yn Ysgol y
Preseli slawer dydd
oedd y
Prifardd James Nicholas ac felly
ddylen ni ddim synnu.
Bu Denzil yn cyfarch sawl
cymeriad ar achlysur arbennig yn
eu bywyd gan gydnabod eu
cyfraniad gwerthfawr i fywyd
Cymru.
Dan
y
pennawd
Etifeddiaeth cyflwynodd ef a Siân
sawl soned hyfryd am Lily, Huw

Beti George
fwya o'r amser! Ond weithie mae e yn mynd yn drech ac mae hynny'n ymwneud â'r tŷ bach - rhywbeth 'dyw
pobl byth yn ei drafod yn agored. (Stopwch ddarllen
nawr os y'ch chi'n rhy sensitif i'r pethe ma sy'n
sylfaenol i fywyd!)
Yn syml mae e wedi anghofio beth mae'n gorfod
neud i fynd i neud dŵr - neu ei roi e'n blaen - i bisho.
Mae agor zip ei drowsus a.y.b. yn gymhleth! Mae'n
iawn yn y nos - achos dyw e ddim yn gwisgo trowsus ei
byjamas, ac mae'n gallu delio â dim ond pants!
Ddoe ddiwetha roedd rhaid golchi tri bâr o drowsus
a thri pâr o bants. (Roedd y dyn a ddaeth i ddarllen y
mesurydd dŵr tro diwetha yn synnu faint o ddŵr
roedden ni'n ei ddefnyddio a dim ond dau yn byw yma.
Fe esbonies. Wel, medde fe mae Dŵr Cymru yn rhoi
disgownt i bobl sy â chlefyde sy'n gofyn bod rhaid
defnyddio mwy o ddŵr - ecsema er enghraifft medde
fe. Ac roedd e'n meddwl bod gofynion rhywun fel David
yn haeddu disgownt yn fwy na rhywun gydag ecsema.
Dw i ddim wedi holi!)
Os na fydd y sensor yn dweud "Na" fe gewch fwy
am hyn fis nesa!

Sinclair, Edna May, Ethni ac Eirlys ynghyd â sonedau
tyner yn cyfarch aelodau ei deulu. Yn eistedd yn y rhes
flaen, dan ei drwyn, fel petai, roedd Hywel a Gwyneth
Jeffreys, a thynnodd Denzil sylw’r gynulleidfa niferus at
soirée olaf y ddau ar 30 Tachwedd er budd Cymorth
Cristnogol. Bu 150 soirée dros y blynyddoedd, meddai,
a thybiai fod miliwn o bunnoedd wedi’u codi at
elusennau.
Roedd dwy aelod newydd, sef Beti
Davies a Nia Jones, yn bresennol.
Cawsom glywed bod Siriol, merch
Falmai, yn dringo yn Ecuador i godi
arian at ymchwil i Ganser y
Pancreas, tra bod Falmai ei hunan
yn trefnu cyngerdd ar 9 Hydref am
1:15 y prynhawn yng Nghapel
Beulah, i gefnogi’r achos hwnnw.
Roedd pawb yn ymfalchïo yng
ngorchest y beiciwr Owain Doull,
Llanisien, sy’n ŵyr i Hazel, Heol
Llanisien Fach. Cydymdeimlwyd yn
ddwys â Mari Rogers a Rayann
James yn eu hiraeth. Hyfryd oedd
gweld Eleanor Jones a Glenys
Thomas yn y cyfarfod ar ôl
anawsterau iechyd.
Denzil a Sian John
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D

Ymweliad Annisgwyl

dechrau mis Medi dyma neges anghyffredin yn
cyrraedd trwy wefan y Dinesydd. ‘Dear Sir/
Madam,’ meddai rhywun o’r enw Seon-Ju Choi. ‘I hope
this email finds you well as I have no idea if I chose
right to send this message (I cannot understand
Welsh).’ Ar ôl tipyn bach o ymchwil, mentrwyd ateb, a
datblygodd rhywbeth digon hynod!
Esboniodd Seon-Ju Choi mai asiant yn y byd
cyfryngau oedd e ac yn ymholi ar ran cwmni teledu o
Dde Corea, KBS Jeju, sy’n cyfateb i BBC Cymru yn y
wlad hon, i weld a
fyddai
mo d d
gwneud ffilm am
Y
D in e s y d d .
Waw!! Wel, fel
rhan
fach
o
raglen
ddogfen
hwy.

Dinesydd? Wel, mae KSB Jeju am wneud rhaglen
ddogfen yn dangos sut mae gwledydd eraill yn ceisio
cynnal a hybu eu hieithoedd lleiafrifol. Roedden nhw
am ffilmio enghreifftiau o arfer dda – ac, ymhlith
pethau eraill, roedden nhw wedi clywed am y papurau
bro a’u cyfraniad hwythau i helpu’r achos. Chwilio am
Gymru; ei phrifddinas; ei phapur bro; bingo – Y
Dinesydd!

Credwch chi hyn neu beidio, ond pan ddaeth y criw
bach teledu o Dde Corea i ffilmio pwyllgor y Dinesydd
wrth ei waith nos Lun, 14 Medi, fe ofynnwyd i Seon-Ju
Choi, ‘Sut oeddech chi wedi clywed am Gymru?’ ‘Wel
dyna gwestiwn rhyfedd,’
meddai. ‘Mae pawb yn
Corea’n gwybod am
Gymru – fel mae nhw’n
gwybod am America a’r
Ar l ywyd d
Ob a ma! ’
Mae’n
debyg
bod
Cymru yn rhan o
gwricwlwm yr ysgolion.

Mae’n debyg
taw ynys fach
iawn yw Jeju
(1848km sgwâr),
oddi ar arfordir
De
Corea
a
chanddi ei hiaith
ei hun, sef Jeju.
Ond iaith leiafrifol
yw hi – er mai
dim ond 605,000
yw’r boblogaeth
gyfan! Ta beth, mae Gyda’r tri gŵr o Dde Corea (Seon-Ju Choi yn y canol) mae rhai
pobl, ac Unesco yn eu
o aelodau pwyllgor y Dinesydd y tu fas i gapel Bethel,
plith, erbyn hyn yn
Rhiwbeina: Gwilym Dafydd ar y chwith a Gwilym Roberts
darogan bod yr iaith ar
(cadeirydd) ar y dde. Yna yn y blaen, Eirian Dafydd
(cysodydd), Joel D'Auria (aelod newydd) a Huw Jones (prif
fin mynd i ebargofiant.
ddosbarthydd). Roedd diddordeb mawr ganddyn nhw i holi

Ond beth sydd gyda Joel – gŵr ifanc yn ymddiddori yn y pethau hyn – beth oedd ei
hyn i’w wneud â’r
gymhellion?

Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd

C

ychwynnodd tymor newydd yr Aelwyd ar ddydd
Mercher, Medi 9fed, dan lywyddiaeth y Parchedig
Haydn Thomas. Etholwyd swyddogion am 2015-16,
sef - Cadeirydd:- y Parchedig Allan Pickard; Isgadeirydd:- Gwenda Morgan; Ysgrifennydd:- Menna
Brown; Is-ysgrifennydd:- Beth Killen; Trysorydd:Robin Brown; Is-drysorydd:- Rhian Ruddock; ynghyd
â 10 aelod i'r Pwyllgor. Cyflwynwyd a derbyniwyd y
fantolen ariannol, a hefyd y rhaglen am 201516. Diolchodd Haydn Thomas am wasanaeth pob
aelod drwy'r flwyddyn.
Wedi cyflwyno'r cadeirydd newydd, rhoddodd Allan
Pickard anerchiad diddorol yn olrhain ei hanes yn
blentyn mewn ysgol, coleg a choleg diwinyddol, a'i
gyfnod fel gweinidog ac ar staff y cyfryngau fel
newyddiadurwr a chyflwynydd.
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Tybed a oes rhywbeth
gyda hyn i’w wneud â’r
ffaith
bod
Robert
Jermain Thomas, y
cenhadwr enwog o
Lanofer, a roddodd ei
fywyd
er
mwyn
lledaenu’r efengyl yng
Nghorea, yn uchel iawn
ei
ba r ch
ymh lit h
Cristnogion Corea. Mae
cysylltiadau cryf rhwng
Cristnogion y ddwy wlad, ac
mae nifer fawr o drigolion
Corea yn ymweld â man
g e n i Ro b e r t Je r ma i n
Thomas bob blwyddyn.
Bryan James

Ar Fedi 23, croesawodd y Cadeirydd newydd, Allan
Pickard, yr aelodau newydd a'r siaradwr gwadd, sef
Gwilym Roberts, Rhiwbeina, gŵr enwog drwy ei fro
enedigol a Chymru benbaladr. Mae'n adnabyddus ym
maes addysg - dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd a
Phatagonia, fel cerddor a Christion - gwir ‘ŵr y
Pethe’. Fe'i anrhydeddwyd â gwobr goffa Syr T. H.
Parry Williams gan yr Eisteddfod Genedlaethol.
Arweiniodd y gynulleidfa luosog drwy olrhain hanes
amryw o gymeriadau diddorol, enwogion cysylltiedig â
datblygiad a llwyddiant sefydlu Patagonia - Evan
Thomas, golygydd papur y Wladfa (Drafod), Irene
Hughes Jones, gwraig frwd dros y Wladfa, R. Bryn
Williams (Prydydd y Paith), Billy Hughes, Eluned
Morgan, Abraham Matthews, gweinidog cyntaf y
Wladfa ac eraill. Cyplysodd rhain â llu o'i gyfeillion
agos dros flynyddoedd lawer tra bu'n athro Cymraeg yn
y Wladfa.
Edmygai pawb ei frwdfrydedd heintus a manylder ei
wybodaeth. Diolch am brynhawn diddorol iawn.
Os ydych am ymuno â'r Aelwyd, cysylltwch â Menna
(029 2025 4679). Mae croeso yn eich disgwyl!

Cwins Caerdydd
Cwins Caerdydd 41 Heol y Cyw 14

M

ae gan ein hannwyl Undeb Rygbi olwg ddryslyd
braidd ar ddaearyddiaeth De Cymru. Y llynedd
llwyddodd y Cwins i oroesi tymor heriol yng nghyngrair
cyntaf y Dwyrain. Dros yr haf, rhoddodd rhywun
(Swalec ei hun, efallai) ryw swits ymlaen yn rhywle ac
ar Fedi 5 chwaraeon ni ein gêm gyntaf yng nghyngrair
cyntaf y Dwyrain Canolog.
Heol y Cyw oedd enw ein gwrthwynebwyr – enw
dieithr i lawer. Nid oedd neb o’u cefnogwyr yn gallu
esbonio ei arwyddocad. A oedd rhyw draddodiad o
lwfrdra yn hanes y pentre neu efallai problemau
tagfeydd traffig hyd yn oed? Pwy a ŵyr! Gobeithio y
bydd un o ddarllenwyr y Dinesydd yn fodlon ein goleuo

Côr Caerdydd

N

yn Ar Waith Ar Daith

i chafwyd rhyw lawer o hoe i Gôr Caerdydd dros
wyliau’r haf eleni. O fewn wythnosau i gystadlu yn
yr Eisteddfod Genedlaethol roedd y côr yn ymarfer ar
gyfer sawl digwyddiad ym mis Medi - dau yn Stadiwm
y Mileniwm ac un y tu allan i’r Ganolfan o’r un enw.
Cotiau a sgarffiau coch amdani...
Mae Côr Caerdydd wedi hen arfer â chynhesu’r dorf
cyn gemau rygbi rhyngwladol a’r anthemau’n
gyfarwydd erbyn hyn. Fe ddylai Il Canto degli Italiani,
Advance Australia Fair a God Bless Fiji roi cliw i chi o’r
gemau dan sylw – gydag un wrth gwrs yng Nghwpan y
Byd. Ond rhwng y ddwy gêm bu’r côr yn rhan o sioe
arall awyr agored, gyda chynulleidfa anferth - ond gyda
sgarffiau coch, glas a melyn y tro hwn.....
Dewiswyd Côr Caerdydd i gyd-ganu gydag ‘Only
Kids Aloud’ yn y sioe “Ar Waith Ar Daith” i ddathlu

ni. Yn sicr mae hanes eu clwb rygbi presennol, a
sefydlwyd dros 110 o flynyddoedd yn ôl, yn haeddu
pob parch.
Mae gêm gyntaf pob tymor yn gyffrous, a doedd
y Sadwrn cyntaf ar gae Diamond ddim yn eithriad.
Pnawn braf o hydref, y cae mewn cyflwr tip-top, ailgwrdd â chwmnïaeth ffyddlon yr ystlys a pherfformiad
addawol gan y Cwins; dyma beth oedd dechreuad
hyfryd. Sgorion ni 5 cais, daeth rhai chwaraewyr
newydd i’r amlwg a gadawon ni’r gêm â’n gobeithion
am eleni yn uchel. Mae un cais yn sefyll yn y cof.
Roedd gweld Mike Stephens (na, dim yr un yr ydych
chi’n ei adnabod, efallai) yn torri trwy olwyr yr
ymwelwyr fel cyllell trwy fenyn a sgorio dan y pyst yn
dod â dŵr i ddannedd y gwylwyr. Daw gemau mwy
caled, mae’n siwr: ond pam amharu ar deimladau braf
dechrau tymor trwy boeni am hynny nawr!

dengmlwyddiant Canolfan y Mileniwm. Cafwyd
amrywiaeth o gerddoriaeth – o sianti fôr yn croesawu
pysgotwyr i Fae Caerdydd i gytgan ddramatig yn
hebrwng y crochan anferth drwy’r dorf oedd yn llenwi
Plas Roald Dahl. John Rea o Gaerdydd oedd yn
gyfrifol am y gerddoriaeth hynod addas a chyffrous.
Daeth oddeutu 12,000 i weld y sioe liwgar oedd yn
cynnwys hyd at saith gant o berfformwyr - yn gantorion,
dawnswyr, pypedwyr ac artistiaid trapîs – i gyd wedi
dod ynghyd i adrodd stori geni’r Bardd Taliesin. Seren
y sioe wrth gwrs oedd y ddihafal Shân Cothi yn
portreadu’r ddewines Ceridwen.
Gyda goleuo
dramatig, tafluniadau enfawr a phyrotechneg cyffrous
daeth y cyfan i ben mewn uchafbwynt o dân gwyllt
trawiadol uwchlaw’r Ganolfan a’r Bae. Noson fydd yn
aros yng nghof aelodau Côr Caerdydd am flynyddoedd
i ddod.
Mae Côr Caerdydd yn ymarfer bob nos Fercher yn
Eglwys Wesley, Ffordd Ddwyreiniol y Bontfaen. Mae
croeso i aelodau newydd.

Côr Caerdydd o flaen adeilad y Pierhead yn y
Bae noson perfformio Ar Waith Ar Daith
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NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn dal i
holi Beti Davies
diolch i’r drefen fod ‘na orsaf betrol yn Nol Plu!!
Roedd yr ardal yma’n fy atgoffa o ogledd Cymru. Daeth
ein taith o rhyw ddwy fil o filltiroedd i ben wrth i ni
deithio ‘nôl i Sao Paulo drwy’r Andes a gweld
rhaeadrau anferth Igizu, tua un ar bymtheg rhaeadr
gyda’u gilydd. Profiad bythgofiadwy! Dw i wedi teithio i
lawer o wledydd Ewrop, Yr Unol Daleithau, Canada, lle
gwelais hen ffrindiau oedd wedi eu magu yn
Llanrhystud, Awstralia, Seland Newydd ac Israel a
chael nofio ym Môr Galilea. Ces wyliau arbennig yn
Uganda tua phymtheg mlynedd yn ôl.
Dwedwch ychydig am eich taith yno.

Fe ddwedoch yn y rhifyn olaf fod trampan yn eich
gwaed, allwch chi ymhelaethu ar hyn?
Cyn i mi ddod i’r byd roedd mam wedi mynd ar fordaith
gyda fy nhad i Dde America ac fe’i llongddrylliwyd a
buont yn gaeth ar ynys fechan ar arfordir Chile am
dros bythefnos. Tra roeddent yno daeth ymwelwyr i
weld y bobol od ’ma! Roeddent i gyd yn noethlymun
ynghanol y rhew a’r eira ac yn cadw’n gynnes trwy
rwbio saim morfil ar eu cyrff. Doedd mam ddim wedi
gweld dim byd tebyg yn Llanrhystud!! O wrando ar y
straeon, mae’n debyg taw ar y fordaith hon ces i fy
meichiogi ac efallai taw hyn yw’r esboniad fy mod yn
ysu am deithio, yn enwedig i Dde America. Mae De
America wedi denu’r teulu cyfan. Yn Chile cafodd
Wyre, fy mab, ei swydd gyntaf fel gohebydd a bu Siȃn,
fy merch, yn dysgu ym Mrasil am bum mlynedd cyn
dychwelyd i Brydain. Dw i wedi gwneud y daith i Chile i
ddilyn ôl traed mam a dad. Diddorol iawn!
Ydych chi’n cofio rhai o’r gwledydd ’dych chi wedi
ymweld ȃ nhw?
Ydw, dw i wedi bod yn Bolivia, Periw, Chile, Yr Ariannin
ac wrth gwrs i Batagonia. Dwi’n cofio pan o’n i’n byw
ym Mrasil fe benderfynon ni deithio yn y car gyda’r
plant o San Jose lle ro’n ni’n byw, trwy dde Brasil i
Montivideo yn Uruguay ac yna croesi’r afon Plate i
Buenos Aires ac oddi yno lawr i’r Wladfa. Yno galw ym
Mhorth Madryn a mynd i’r Capel yn Nhrelew a chwrdd
ȃ Mrs. Ednyfed Jones, chwaer Mrs. Macdonald, a chael
mynd i’r Gaiman lle ’roedd y Macdonalds wedi trefnu
asado (barbaciw) i ni. Profiad anhygoel oedd clywed
Cymry ac Archentwyr yn canu caneuon ac emynau
Cymraeg hyd oriau mȃn y bore. Wrth gwrs, ro’n i yno
yn y saithdege, cyn i deithiau i Batagonia ddod yn
ffasiynol. Roedd y croeso’n anhygoel. Ar ôl ffarwelio ȃ’r
Gaiman, mynd i ymweld ȃ phentre bach Dôl Afon ac
yna croesi’r paith ar heolydd gwael iawn i Esquel a
8

Roedd yn brofiad dirdynnol ond eto’n hapus. Es ar
wyliau at ffrindiau o’r ysgol ym Manceinion oedd wedi
mynd yno i weithio’n wirfoddol i hyfforddi athrawon.
Roedd plant yr ysgol wedi casglu arian i gefnogi ysgol
oedd yn agos i gartref fy ffrindiau. Codwyd mil o
bunnoedd, arian mawr yn Uganda! Penderfynodd y
Prifathro i’w wario i gael dŵr yn yr ysgol. Yr unig ddŵr
oedd ganddynt oedd dŵr budr o bwll yn llawn olew a
phob math o fudreddi, a’r merched yn ei gario i’r ysgol
bob bore cyn y gwersi, taith o bedair kilomedr bob dydd
a hwythau’n cael eu treisio’n achlysurol gan weithwyr y
blanhigfa gerllaw. Cofiwch hefyd fod llawer o’r plant ar
eu ffordd i’r ysgol am dri o’r gloch y bore, cymaint oedd
yr awydd i gael addysg! Hawl pob plentyn yn y byd yw
cael dŵr glȃn. Bu’r prosiect yn un anodd iawn
oherwydd fod tabl dŵr Uganda mor isel am ei bod yn
wlad mor sych. Methwyd taro dŵr ar ôl cloddio
deugain troedfedd i’r ddaear ac yna penderfynwyd mai
cynaeafu dŵr glaw fyddai’r peth gorau i’w wneud. Mae
dŵr glaw yn lanach yno oherwydd nad yw’n wlad
ddiwydiannol. Bu’r dull hwn yn llwyddiant mawr ac
roedd pawb yn Ysgol Uwchradd Buama yn hapus tu
hwnt. Bu’r profiad yn un cyffrous ac emosiynol o’r
cychwyn cyntaf, ond yn arbennig felly pan berfformiodd
yr ysgol gyngerdd allan yn yr haul i fy ffrind a minnau.
Roedd clywed y plant yn canu caneuon Affricanaidd a’i
gweld yn actio dramau wedi tynnu dagrau!
Cyffyrddwyd fy nghydwybod wrth weld y fath ymdrech
gan rai a ddioddefodd orthrwm dan law Idi Amin.
Braint oedd cael y cyfle i deithio a phrofi diwylliant
cymaint o wledydd. ’Dw i’n gobeithio fod hyn wedi cael
effaith arnaf ac wedi fy ngwneud yn berson mwy
amyneddgar, diolchgar a diymhongar gyda’r gallu i
gydymdeimlo ȃ phroblemau pobl ddifreintiedig.
Ymddangosodd rhan gyntaf cyfweliad Falmai Griffiths
gyda Beti Davies yn rhifyn mis Medi eleni o’r Dinesydd.

CERDYN POST
O SYDNEY
Lowri Haf Cooke yn holi
Esther Eckley

Mae Esther Eckley, sy’n 38 oed, yn fyfyrwraig lawnamser yn Sydney. Mae hi’n byw yno gyda’i gŵr Sion
Aaron a’u meibion Brandon Teifi (10 oed) a Jason Llŷr
(8 oed), yn ardal Allambie Heights.
Un o ble ydych chi'n wreiddiol?
Dwi'n cysidro fy hyn yn wreiddiol o'r Bala ac o
Gaerdydd! Nes i symyd i lawr i Gaerdydd i fyw pan
oeddwn i'n 11 oed, jest cyn dechrau yn Ysgol
Uwchradd, Glantaf. Yn yr Eglwys Newydd y cawsom
ein dwyn i fyny, ardal braf a diogel iawn.
Sut lanioch chi yn Sydney a beth ydych chi'n ei
wneud yno?
Wel rydym yn Sydney ers tua 8 mis bellach ac yn joio
gweld yr haul fwy neu lai bob dydd! Hyd yn oed yn y
gaeaf, mae hi'n gynnes yma, sydd yn ysgogi rhywun i
fynd allan i wneud yn fawr o'r haul bob dydd. Dwi'n
gwneud cwrs ôl-radd yma mewn Rheoli Cyfathrebu ym
Mhrifysgol Technoleg Sydney sydd yng nghanol y
ddinas. Dwi’n dysgu pethau newydd bob dydd ac yn
cwrdd â phobl o bob cwr o'r byd. Mae hi'n braf ac yn
fraint i fod yn ôl yn y byd addysg eto, a dwi'n gwneud
yn fawr o'r profiad. Roedd hi'n dipyn o sioc mynd yn ôl i
sgwennu traethodau ar y dechrau, ond dwi’n rêl
giamstar erbyn hyn! (Dim rili!) Mae fy ngŵr, Sion
Aaron, newydd gael swydd yn adran amaethyddiaeth
Llywodraeth New South Wales ac mi fydd yn dechrau
arni cyn hir.

Coffadwriaeth
Moelwyn Jones
Ddydd Mawrth, 8 Medi, yn Ysbyty’r Brifysgol,
Caerdydd, bu farw Moelwyn Jones. Roedd yn ŵr
tyner i’w wraig Delyth, yn dad arbennig i Dylan,
ac yn dadcu annwyl iawn i’w wyresau Bethan,
Ffion, Gwennan, a Catrin. Cyfansoddodd ei fab,
Dylan, y deyrnged hon iddo.

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Sydney..
Mae fy niwrnod delfrydol i dros y dyddiau diwethaf wedi
cynnwys rollerbladio ar fy rollerblades newydd (!) o'r
fflat yn Allambie Heights i draeth Shelley yn Manly ac
yn ôl, gyda'r bois yn dilyn ar eu sgwteriaid. Mae hi fwy
neu lai yn fflat yr holl ffordd ond pan mae allt o fy
mlaen, mae'r bechgyn yno i fy helpu! Mi o’n i eisiau
ffeindio gweithgaredd i'w wneud lle doedd o ddim yn
golygu rhedeg ond eto fy mod yn symud yn gyflym!
Mae un neu ddau o bobl yn edrych yn od arna i, ond
dwi ddim yn poeni o gwbwl.
Pa lefydd yn Sydney y byddech chi'n annog i
unrhywun o Gaerdydd ymweld â nhw, i gael blas
go dda o'r ddinas honno?
Mi fydd Mam yn dod i aros gyda ni ddiwedd mis Hydref
a phan fydd hi yma mi fyddai’n bendant yn ei hannog i
ymweld â Toronga Zoo (gyda'r plant wrth gwrs!) am y
dydd, traethau Manly a Shelley sydd yn agos i'w gilydd,
a pharc Luna, sef lle diddanu plant unwaith eto! Dwi'n
gobeithio y caiff y ddwy ohonom gyfle i fynd i'r Blue
Mountains gyda'n gilydd i gerdded a joio, gan nad ydyn
nhw’n bell o'r ddinas. Mae digonedd o draethau hyfryd
yma, felly mi fydd dipyn o dor-heulo ar yr agenda
hefyd.
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd?
Dwi'n colli llawer o bobl yng Nghaerdydd gan mai yno
mae fy nheulu. Dwi'n colli fy rhieni a’m chwaer
a'i theulu yn ofnadwy. Dwi hefyd yn colli cymuned Clwb
Rygbi Cymry Caerdydd - maent yn griw sbesial iawn ac
er fod y cysylltiad yn fwy gyda Sion, gan ei fod wedi
chwarae iddynt am ychydig flynyddoedd, mae pawb yn
cael eu gwneud i deimlo fel rhan o'r teulu.

Anwylaf Ddyn
Diffoddwyd golau llachar ym ‘Min y Coed’.
Fe gipiwyd dyn da yn ifanc oed.
Allan o’i gystudd a’r dioddefaint mawr
Achubwyd enaid ar doriad gwawr.
Eithafion poen a brofaist gyda dewrder,
Cymeraist y cyfan, a phob her.
Fe frwydraist Faes y Gad dy brofedigaeth
Gyda gwên dyneraf dy etifeddiaeth.
Diolchaf am y storïau a’r criced.
Heddiw dagrau sy’n gwlychu’r wiced.
Torrwyd fy nghalon gan boen dy ing a’th loes Fy Owain Glyndŵr hyd ddiwedd f’oes.
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
Gwener, Tachwedd 20, Christopher
Horner, ffidil,
7.00pm.
Priodas Aur
Tocynnau £15, sy’n cynnwys pris
Yn ystod yr haf bu Margaret a Glyn
swper. 02920 657475
Rees yn dathlu eu priodas aur.
Llongyfarchiadau a’n dymuniadau
gorau iddyn nhw i’r dyfodol.
SALEM, TREGANNA
Colli aelod.
Bedydd
Tristwch i bawb oedd clywed am Bedyddiwyd Nanw, merch Sioned
farwolaeth Gwyneth Evans, mam L e wi s yn Sal e m 2 0 Me di .
Sian Wyn Thomas a mam-gu Rhodri Dymuniadau gorau i’r dyfodol.
a Rhys ab Owen. Cynhaliwyd ei Priodasau
hangladd yng nghapel Pen-y-graig, Llongyfarchiadau mawr i Catrin
Cwmffrwd lle bu hi a’i phriod yn Griffiths a Sion Clwyd Roberts ar eu
aelodau am gyfnod sylweddol.
priodas yn Salem 12 Medi, ac i
Cydymdeimlwn gyda’r teulu yn eu Elinor Raw a Caerwyn Williams ar
hiraeth.
eu priodas yng Nghwm Ystwyth
Teithio dramor
ddiwedd Medi.
Bydd tri o’n cyfeillion ifanc yn newid Clwb criced
byd yn ystod yr haf a dymunwn yn Nos Wener 18 Medi cawsom ginio
dda iddynt yn eu cyfrifoldebau blynyddol ein clwb criced yn Zio
newydd. Bydd Angharad Jones yn Piero. Noson hwyliog tu hwnt!
teithio i Sri Lanka er mwyn cyflawni Gareth Owens a enillodd darian
gwaith gwirfoddol. Teithio dramor Tomos am fod yn fatiwr gorau’r
fydd hanes Dewi Preece, ac yntau tymor. Llongyfarchiadau mawr!
yn mynd i wlad Twrci i weithio gydag Clwb y Bobl Ifanc
asiantaeth newyddion Reuters.
Mae clwb y bobl ifanc wedi cwrdd
Dau arall sy’n symud dramor yw am gwis yn y festri yn ystod y mis ac
Trystan Coe a’i gymar Becca. wedi paratoi rhaglen lawn ar gyfer y
Maent yn edrych ymlaen at brofi tymor, gan gynnwys taith i’r
bywyd a gwaith yn Canada.
gorllewin ym mis Tachwedd.
Ond yr un sy’n dod adre i weithio am Cydymdeimlo
flwyddyn yw Ffion Baker. Mae’n Yn ystod y mis, daeth y newydd trist
cymryd hoe o’i chwrs coleg ac yn am farwolaeth aelod a ffrind hoffus a
gweithio gyda Network Rail.
gwerthfawr, Moelwyn Jones. Rydym
Penblwyddi 90 oed
yn cydymdeimlo’n fawr â’i deulu, yn
Ar drothwy mis Awst, bu dau o’n enwedig â’i briod Delyth a’i fab
haelodau, sef Diana Owen a Dylan. Rydym yn meddwl amdanoch
Gwynne Williams yn dathlu eu yn eich colled anferth.
penblwyddi yn 90 oed. Bu’r ddau yn Cydymdeimlwn yn fawr hefyd â
dathlu mewn ffyrdd gwahanol ond Geraint Bowen a’r teulu a gollodd ei
roeddynt
yn
ddiolchgar
am fam yn ddiweddar. Rydym yn
ddymuniadau da eu cyfeillion yn y meddwl amdanoch ar yr adeg anodd
Tabernacl.
yma.
Côr Cantemus
Clwb cerdded
Yn y cyngerdd a gynhaliwyd fis Cyfar fu’r cl wb cerdde d yng
Gorffennaf, cafodd y gynulleidfa’r ngwlypdiroedd Casnewydd 25 Medi,
fraint o glywed canu disgybledig a a chael tro hyfryd ar lwybrau da.
safonol, gydag ansawdd y sain yn Adran yr Urdd Salem/Clwb
wefreiddiol.
Cafwyd
rhaglen Brecwast
amrywiol o ganu digyfeiliant, ac i Mae’r adran wedi ail ddechrau ar
goroni’r
cyfan,
cafwyd
dau gyfer tymor yr Hydref, gan gwrdd am
ddatganiad ar yr organ gan eu yn ail nos Iau rhwng 6-7. Croeso i
harweinydd,
Huw
Williams, blant oed cynradd. Croeso hefyd i
Cyfarwyddwr Cerdd Capel Brenhinol blant/babanod o dan oed meithrin
Palas St James yn Llundain.
a’u rhieni/gwarchgeidwaid i gwrdd
Digwyddiadau cerddorol yn y
bob pythefnos ar fore Mercher am
Tabernacl
9.45 yn Ystafell Edwin.
Sadwrn,
Hydref 24, datganiad Codi ymwybyddiaeth am achos y
organ Jane Watts, 12.30. £5 wrth y ffoaduriaid
drws.
Rydym wedi bod yn ymgyrchu a

EGLWYS Y TABERNACL
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chydweithio gyda nifer o sefydliadau
eraill dros achos y ffoaduriaid, gan
gasglu dillad, bwydydd a rhoddion.
Braf oedd cael cyfraniad gwerthfawr
iawn gan un o’n haelodau, Ruth
Gwilym Rasool, wrth iddi sôn am
waith cyngor y ffoaduriaid, a’i gŵr
Salah wrth iddo rannu ei brofiadau
fel ffoadur gyda’n pobl ifanc ni.
Diolch i chi am ein hannog ni i gario
mlaen i gefnogi a gweithio dros yr
achos teilwng hwn.

BETHEL, RHIWBEINA

Gareth Owens, enillydd tarian
Tomos am fod yn fatiwr gorau'r
tymor
Braf oedd croesawu pawb yn ôl ar ôl
y gwyliau Haf ac ar y 6 Medi y
cennad oedd y Parch. Aled
Edwards.
Priodas
Priodwyd Lois Richards â Trevor
Huelin yn y Capel ar 23 Awst.
Gweinyddwyd y seremoni gan y
Parch. Glyn Tudwal Jones, cyn
weinidog Capel y Crwys yn y ddinas.
Dymunwn briodas hapus iawn i’r
cwpwl ifanc sydd wedi ymgartrefu yn
Rhiwbeina.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Trystan Francis a
ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth
bariton dros 25 oed yn yr Eisteddfod
Genedlaethol.
Cymdeithas Bethel
Ar 7 Gorffennaf, cynhaliwyd swper
diwedd tymor yn Deli Snails yn y
pentre a chafwyd noson ddymunol
iawn.

EGLWYS MINNY STREET

clywed Ieuan Jones, organydd
Dewi Sant, yn chwarae yn ystod
y bore Sadwrn a neilltuwyd i`r
cynllun Drysau Agored.
Requiem Fauré
Achlysur cerddorol arall oedd y
perfformiad o Requiem Fauré a
arweiniwyd gan David Leggett.
`Roedd yn gyfle i gantorion eraill
ymuno
â
Chôr
Ardwyn
i
fwynhau`r gwaith hyfryd hwn a
chafwyd cyngerdd o safon uchel.
Cymdeithas y Beibl
Cynhaliwyd gwasanaeth a noson
goffi er budd Cymdeithas y Beibl
pan godwyd £730. Diolch i Mr
Dai Wollridge am ei anerchiad
amserol a phwrpasol ac i Lynette
Allen am gydlynu`r noson ar ein
rhan.
Cymdeithas Nos Iau
Dewis poblogaidd iawn oedd y
siaradwr yng nghyfarfod cyntaf y
tymor, sef y Parch. Hywel Davies,
a fu`n ficer yn Eglwys Dewi Sant.
Bu`n sôn am ei brofiadau wrth
iddo wasanaethu mewn plwyfi
Anglicanaidd yn Ne Sbaen yn
ddiweddar.
Cydymdeimlad
Estynwn
ein
cydymdeimlad
diffuant â Delyth Davies, un o`n
Wardeniaid, ar ôl iddi golli ei
brawd, Hywel
Wyn
Davies,
Llwynbedw.

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad diffuant
i Dr Bethan Jones a Dr Hefin Jones
ar farwolaeth eu mam annwyl Mrs
Sarah Rachel Jones, Pencader.
Minny Gerdded
Cynhaliwyd taith gerdded gynta'r
tymor ar fore heulog mwyn o Fedi.
Taith hamddenol o gwmpas Llyn y
Rhath ydoedd ac ymborth cyn a
wedi'r daith fel arfer. Gan fod y daith
yn cyd-daro gydag Ymgyrch Nyrsus
Macmillan, cyfranwyd yn hael gan y
cerddwyr i'r achos teilwng hwnnw.
PIMs yn Bowlio Deg
Noson gymdeithasol ond tra
chystadleuol oedd hon. Hawliwyd
tair lôn a bu cystadlu brwd cyn i'r
gweinidog gyhoeddi mai Ioan a orfu.
Ymgasglwyd wrth y bwrdd wedyn ac
wedi gras mwynhau llond bol o fwyd
a chwerthin.
Genasaret, Tiberias,
Bethsaida, Capernaum.
Ymddangosodd rhain i gyd ar
galendr y mis. Nid yn unig fel enwau
lleodd yr oedd Iesu yn gyfarwydd â
nhw ond fel enwau ar gyfres o
gyfarfodydd newydd i gyfoethogi ein
bywyd defosiynol: un yn cwrdd yn y
caffi ger Llyn y Rhâth - Genasaret,
eraill ar wahnol adegau o'r dydd - yn
blygeiniol, ar ganol prysurdeb y dydd
a’r olaf
ar ddiwedd dydd i
ymdawelu. Barn y mynychwyr oedd
“Da oedd i ni fod yno ac fe ddown
EGLWYS Y CRWYS
eto.” Mae croeso i chithe ymuno.
Mae'r manylion ar y wefan Cyfarchion
www.minnystreet.org fel y mae Mae rhai o’n haelodau heb fod yn
dda eu hiechyd yn ddiweddar. Nid
manylion ein holl weithgareddau.
yw Mr. Keith Jones wedi bod yn
hwylus ac yr ydym yn meddwl
EGLWYS DEWI SANT
amdano ef ac Eirwen. Mae Mrs.
C y n h a l i w y d y G w a s a n a e t h Myfanwy Jarman yn Ysbyty Dewi
Diolchgarwch dydd Sul 27 Medi. Y Sant ers rhai misoedd. Braf gweld
pregethwr gwadd oedd y Parchedig bod Mrs. Glenys Thomas yn ôl yn yr
Howard Jones, Llanelli. Mae’n frodor oedfaon wedi damwain. Dymunwn
o Crosshands, Sir Gâr, a chyn yn dda iddynt.
ymddeol, bu’n gwasanaethu yn Dymunwn yn dda i’n heuenctid ar
E s g o b a e t h A b e r t a w e a c d d e ch r a u e u cyf n o d me wn
Aberhonddu ac yn athro a chaplan Prifysgolion; Elen Roberts yn yr
yn Lloegr. Trwy lafur Cylch Dewi, a Academi Brenhinol yn Llundain;
gyda chynnyrch godidog Len Kristof Gibbon ym Mhrifysgol
Williams, gwisgwyd yr eglwys yn Caerdydd, ac Iwan Gruffydd ar gwrs
a r b e n n i g o h a r d d . W e d i ’ r ymarfer dysgu ym Mhrifysgol
gwasanaeth cafwyd Cinio Cynhaeaf Aberystwyth. Pob llwyddiant iddynt.
ardderchog yn neuadd yr eglwys.
Llongyfarchiadau
Datganiadau Organ
Llongyfarchiadau i’r Dr. Menna
Cafwyd gwledd o gerddoriaeth yn Tudwal Jones ar ei phenodiad yn
ystod mis Medi pan gynhaliwyd Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol
dau ddatganiad awr ginio ar Gymdeithaseg ym Mhrifysgol
organ Willis yr eglwys gan Jeffrey Dwyrain Llundain.
Howard
a
David
Geoffrey
Llongyfarchiadau i Lois Richards ar
Thomas. Yn ogystal, braf oedd
ei phriodas â Trevor Huelin a

gynhaliwyd yng nghapel Bethel,
Rhiwbeina. Pob dymuniad da iddynt.
Llongyfarchiadau i Sioned a Cai
Pritchard ar enedigaeth Steffan,
brawd bach i Mai ac ŵyr i’r
Parchedigion Ifan a Catrin Roberts a
Graham a Julie Pritchard.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â theulu’r
diweddar Mr. Dyfrig Thomas a fu’n
organydd yn y Crwys am rai
blynyddoedd.
Bedydd
Mewn gwasanaeth o dan arweiniad
y Parch Meirion Morris, bedyddiwyd
Elin, merch fach Helen Roddick a
Richard Ace. Roedd Manon Wyn, ei
chwaer fawr a taid a nain, Winston a
Cennin Roddick wrth ei bodd hefyd.
Y Gymdeithas
Dechreuwyd tymor y Gymdeithas
g yda ‘Ha wl i Holi’ o da n
gadeiryddiaeth Mr. Emyr Jenkins.
Derbyniwyd llu o gwestiynau
amrywiol ac atebion diddorol gan
aelodau’r Panel, Hannah Thomas,
Gareth Rhys Davies, Parch Glyn
Tudwal Jones ac Alun Tobias.
Cylch Cymorth
Cynhaliwyd Ffair Fedi a gwnaed elw
teilwng tuag at elusennau lleol.
Diolch i rieni’r Ysgol Sul am eu
cymorth.

EGLWYS EBENESER
Sul arbennig
Ar fore Sul 13 Medi bedyddiwyd
Martha Rhiannon, merch fach Llinos
ac Andrew Brown a chwaer i Megan.
Roedd teulu estynedig sylweddol
wedi dod i dystio i’r bedydd a gyda
rhai yn ddi-Gymraeg braf oedd gallu
darparu cyfieithu ar y pryd iddynt
gael profi’n llawn o’r gwasanaeth. Ar
y bore hwn hefyd cawsom ymweliad
gan ddau gynrychiolydd o elusen
Maggie, Geraint Talfan Davies a
Gwen Axford i dderbyn siec o
£4,600 gasglwyd yn ystod tymor
2014/2015. Braint oedd cael
cyfrannu at y Ganolfan Gancr hon
fydd, gobeithio, yn agor ymhen dwy
flynedd, ac a fydd yn allweddol yn y
driniaeth i gleifion a chefnogaeth i’w
teuluoedd. Disgwylir y bydd y
ganolfan yn derbyn hyd at 20,000 o
ymweliadau’r flwyddyn. Am fwy o
wybodaeth, ewch i
www.maggiescentres.org.
(mwy o newyddion Ebeneser ar
dudalen 12)
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parhad o dud. 11
Dathlu
Aeth criw ohonom allan i La Lupa,
Treganna nos Iau 17 Medi i ddathlu
ein bod wedi bod yn helpu gyda
ch yn l l u n b wyd o ’r d i - g a r t r e f ,
‘Paradise Run’, ers dwy flynedd.
Dyma gynllun sy’n parhau i fod yn
agos at ein calonnau ac yn rhan
bwysig o weithgareddau Ebeneser.
Blwyddyn Medrau
Yn dilyn llwyddiant y flwyddyn gyntaf

ddaeth i ben yn ystod yr haf gyda
Gwion Dafydd, rydym wedi’n
bendithio gyda dwy ferch ifanc yn
mynychu’r cwrs y tro hwn. Daw
Miriam Davies atom o’r Wyddgrug a
Beth Roberts o Lanrug. Cawsom
gyfle i’w cyfarfod ar fore Sul, 20
Medi.
CWM
Hyfr yd wch ma wr oe dd ca el
croesawu cynrychiolwyr o Gyngor y
Genhadaeth Fyd-eang yn yr oedfa
ar fore Sul 27 Medi yng nghwmni Dr

Merched y Wawr
Bro Radur

A

r Fedi’r 2ail braf oedd agor tymor newydd cangen
Radur o Ferched y Wawr gyda chynifer o aelodau
wedi ymgynnull yn Festri Capel y Methodistiaid,
Windsor Rd. Croesawodd ein Llywydd newydd Eirlys
Eckley ni’n gynnes, gan estyn croeso hefyd i dair aelod
newydd i ymuno â’r gangen a mwynhau yr arlwy ar
gyfer y flwyddyn.
Wedi ail-ymaelodi a
rhoi’r byd yn ei le, nodwyd
amrywiol weithgareddau y
Mudiad
yn
lleol,
r h a n b a r t h o l
a
chenedlaethol. Dymunwyd
yn dda i’r rhai oedd am
d r e ul io ’r
Pe n wyt h n o s
Preswyl yn Llanbedr Pont
Steffan, ac hefyd yn ein
Clwb Llyfrau a’r Teithiau
Cerdded.
Cyflwynwyd ni i
westeion y noson, Ifan a
12

Geraint Tudur, Ysgrifennydd
Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr
Cymraeg. Y cynyrchiolwyr oedd
Ysgrifennydd Cyffredinol CWM Y
Parch. Collin Cowan, ei gynorthwyydd Fiskani ac Ysgrifennydd
Cyffredinol Adran Ewrop CWM,
Wayne Hawkins. Cyfarchodd y
Parch. Cowan ni yn gynnes gan
ddymuno bendith Duw arnom fel
rhan o’r 21 miliwn o Gristnogion sy’n
perthyn i deulu CWM.

Margaret Roberts, Pentyrch, ac yn eu tro fe gawsom
gip ar eu Trysor Prin. Eglwys Llanwenllwyfo ar Ynys
Môn oedd y Trysor. Man dieithr i’r rhan fwyaf ohonom,
ond profodd Margaret drwy ei sgwrs fod yno wir drysor
yn y ffenestri lliw hardd sydd yno. Roedd lluniau Ifan
yn fodd i ni ryfeddu at harddwch cynllun lliw a storïau y
gwahanol baenau.
Daeth y ffenestri i Gymru o
Fflandrys. Cawsom ddisgrifiad manwl o’r ffenestri a’r
straeon a gynhwysir ynddynt a thynnodd Margaret ein
sylw at fanylion ac arwyddocâd y gwahanol luniau, a
sut y bu i’r Trysor yma gyrraedd Ynys Môn. Noson
ddifyr addysgiadol dros
ben ac wedi codi awydd
arnom i ymweld ac i brofi’r
Trysor Prin.

Cafwyd paned a chlonc i
gloi noson dda i agor y
tymor.
Carys Puw Williams

Margaret ac Ifan Roberts
yng nghwmni’r llywydd
newydd, Eirlys Eckley

ADDYSG GYMRAEG –
Dim Rhifau Mwy Diweddar: Sefyllfa
Ysgol Newydd Grangetown/Trebiwt

W

edi pwyso am rifau mwy diweddar na diwedd
Mehefin am fynediadau i sector cynradd addysg
Gymraeg nid wyf wedi llwyddo i’w cael. Yn anffodus
mae sefyllfa’r dosbarth cychwynnol oedd i ragflaenu
agor ysgol newydd Grangetown/ Trebiwt yn ddigon clir.
Nid yw e wedi agor. Yr unig newyddion da yw bod y sir
o’r diwedd wedi cyhoeddi a dosbarthu y dogfennau
ymgynghorol i arwain at benderfyniad gan Gabinet
Caerdydd i agor yr ysgol Gymraeg newydd ond fel
rhan o gynllun i agor 2 ysgol newydd ar gyfer
Grangetown, y llall i fod yn ysgol cyfrwng Saesneg. Yn
amlwg dyna’r rheswm am yr holl oedi – doedd e ddim
yn dderbyniol i agor ysgol Gymraeg yn unig. Dau safle
sy’n cael eu cynnig fel posibiliadau i’r ysgol Gymraeg
sef safle yn ymyl y Marl a safle yn ymyl ysbyty
Hamadryad. Mae sawl safle arall yn bosibiliadau ar
gyfer yr ysgol Saesneg yn cynnwys y posibiliadau fel
safle i’r ysgol Gymraeg. Bydd yn ddiddorol i weld
ymateb y trigolion a phenderfyniad Cabinet y sir. Bydd

O’r Silff Lyfrau
Dwy Farwolaeth Endaf Rowlands, Toni Bianci, Gwasg
Gomer £8.99

L

longyfarchiadau gwresog i Tony Bianchi ar ennill y
Fedal Ryddiaith ym Meifod eleni a hynny,
meddai’r beirniaid, mewn cystadleuaeth o safon uchel
iawn lle gallai un o dair nofel fod wedi ennill.
‘Nofel afaelgar, od.’ Dyna ddisgrifiad un o’r beirniaid,
Manon Steffan Ros – ac rwy’n credu ei bod wedi
bwrw’r hoelen ar ei phen! Mae’r teitl ei hunan yn od a
gafaelgar, ac mae’r cynnwys, wedyn, yn bryfoclyd o
ddiddorol.
Caerdydd yw lleoliad y nofel, ac fe allwch chi
adnabod rhai o’r mannau a ddisgrifir yn iawn, ond dyw
hynny’n ddim mewn gwirionedd ond sgerbwd i gynnal
meddyliau’r awdur. Y meddyliau hynny, a’r awydd i
ddadansoddi a gweld arwyddocâd y gwahanol synau
o’i gwmpas, yw prif thema’r nofel. Mae yma stori, wrth
gwrs, ond mae datblygiad y stori honno, fel yr
awgrymais uchod, yn bryfoclyd – mae’n symud ac yn
datblygu, yn araf, gan bwyll bach, cynnil, digon i gadw
ein diddordeb ... ond gohirio, gohirio ... ac ar y diwedd
on i’n dal i ddyfalu beth yn union oedd arwyddocâd y
teitl!
Ond y pwynt yw, nid y stori ei hunan yw’r peth
pwysicaf yma. Yr hyn sy’n digwydd y tu fewn i ben
Tomos Glyn Rowlands yw canolbwynt y nofel – ac mae
hwnnw’n fyd od a rhyfedd. Dywedwyd gan y beirniaid

Beicio
Llongyfarchiadau i Owain Doull ar ei safleoedd uchel
yn y ras feicio ‘Tour of Britain’ a phob dymuniad da

y dosbarth cychwynnol yn Ninian Park (Tanyreos) yn
cael ei gynnig eto eleni ar gyfer Medi 2016 a does ond
gobeithio y bydd rhieni yn derbyn y cynnig o le yno y
tro hwn ac na fydd darogan gwae ar fynd yno fel y bu
eleni.
Er nad yw’r rhifau terfynnol ar gael mae’n amlwg
na fydd cyfanswm y mynediadau lawer yn uwch na’r
700 a welir yn rhifau diwedd Mehefin, pryd y gwelwyd
hefyd bod y ceisiadau wedi cyrraedd 805, h.y. bod 105
plentyn wedi methu cael lle yn y sector Cymraeg er
bod 757 lle i gael (yn cynnwys wrth gwrs 30 yn uned
Tanyreos). Mae’n warthus i weld bod 27 plentyn wedi
cael eu gwrthod er eu bod yn byw tu fewn i ddalgylch
yr Ysgol (Glanmorfa -1, Melin Gruffydd -1,Mynydd
Bychan - 8, Pencae - 4, Y Wern - 2, Nant Caerau - 8,
Penypil - 3). Mae’n hollol amlwg i swyddogion RhAG
bod angen mwy o leoedd ar draws y ddinas ac yn
arbennig yn Y Wern a Glanmorfa a newid talgylchoedd
ysgolion nad oes modd eu ehangu megis Mynydd
Bychan, Pencae a Nant Caerau.
Michael Jones

‘bod
hwn
yn
waith cyffrous ac
yn delynegol o
athronyddol’.
Rwy’n
hoffi’r
d i s g r i f i a d
‘telynegol’, achos
ysgafn
yw’r
athronyddu,
chwarae
â
syniadau – a’u
disgrifio’n
farddonol
o
gelfydd.
Mae’r
iaith yn raenus,
yr arddull yn
g r e f f t u s,
a’r
darllen
yn
bleserus.
Ond ‘cyffrous’?
Nid dyna’r gair
fyddwn i’n ei
ddewis. Ydy, mae’n gafael, mae’n cydio yn y dychymyg
a’i dywys ar hyd llwybrau anghyfarwydd i ddirgelion
meddwl dyrys y prif gymeriad. Mae’n corddi’r
chwilfrydedd, yn sicr – ond mae’n well gen i’r gair
‘pryfoclyd’.
Byddwn i’n sicr yn argymell darllen y nofel hon, a
bod yn barod am brofiad ‘gwahanol’!
Bryan James

iddo yn ei ymgais i gael cystadlu yn y Gemau
Olympaidd y flwyddyn nesaf. Mae Owain yn gynddisgybl o Ysgol y Wern ac Ysgol Glantaf.
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Y
DIGWYDDIADUR
Hydref
Iau, 8 Hydref–Sadwrn, 17 Hydref
Addasiad Dafydd James o ddrama
Fabrice Melquiot, ‘Yuri!’, yng Nghanolfan
Celfyddydau Chapter. Manylion pellach:
029-2030-4400; http://www.chapter.org/
cy.
Sadwrn, 10 Hydref
Gêm rygbi Adran 1: CWINS CAERDYDD
v. Rhiwbina. C.G. 1.30pm, Maes
‘Diamond’, Heol Fferm y Fforest, Yr
Eglwys Newydd. Croeso i bawb
gymdeithasu yn y clwb cyn ac ar ôl y
gêm.
Mawrth, 13 Hydref
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs,
ynghyd â lluniau, gan Rob Evans, yn sôn
am deithio o amgylch Cymru gyda’i
gam era,
yn
neuadd
E g l w ys
Fethodistaidd Cyncoed, Westminster
Crescent, Heol Cyncoed, am 7.30pm.
Manylion pellach: 029-2075-4379.
Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 14 Hydref
‘Yr Esgob Morgan a’r Gamp Lawn.’ Yr
olaf mewn cyfres o dair darlith gan
Gwynn Matthews ar ‘Hanes y Beibl
Cymraeg’, yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant
Sant Andreas, rhwng 11.30 ac 1.00 o’r
gloch. Darperir paned am 11.15am.
Mae’r cwrs darlithiau hwn yn rhad ac am
ddim.
Mercher, 14 Hydref
Cymdeithas Cymru-Ariannin (Cangen y
De). Sgwrs gan Eiry Palfrey ar hanes ei
mam-gu, Nel Fach y Bwcs, yn Eglwys
Gyfannol Treganna (Canton Uniting
Church), Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen,
Treganna, CF5 1LQ am 7.30pm.
Gwener, 16 Hydref
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Thomas
Gee (1815–98): Saernïwr ynteu Drych o’i
Gyfnod?’ Sgwrs gan Bob Morris, yn
Ystafell 0.31, Adeilad John Percival,
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00pm.
Croeso cynnes i bawb.
Sadwrn, 17 Hydref
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer
rhai sy’n dysgu Cymraeg. Sgwrs am
11.00am gan Lis Williams am lyfrau Mari
Jones, Llanymawddwy. Yn adeilad yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes i
bawb.
Sadwrn, 17 Hydref
Tabernacl, Yr Ais. Organothon rhwng
2.00pm a 6.00pm.
Sul, 18 Hydref
Cwmni Theatr Arad Goch yn cyflwyno
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‘Hola!’, cynhyrchiad Mari Rhian Owen
am obeithion, ofnau ac anturiaethau’r
Cymry a hwyliodd i Batagonia i greu
bywyd newydd. Yng Nghanolfan
Celfyddydau Chapter. Manylion pellach:
029-2030-4400; http://www.chapter.org/
cy.
Llun, 19 Hydref
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. ‘Trio
Eto.’ Noson gyda’r delyn yng nghwmni
Sian Thomas a’i ffrindiau, yng nghapel
Bethany, Heol Llanisien Fach, am
7.30pm.
Llun, 19 Hydref
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
Ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd,
Parc Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl
nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 20 Hydref
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan Gareth Blainey a
Hywel Dafydd ar y testun ‘Wrth Fy
Ngwaith’, yn festri Capel Minny Street
am 7.30pm.
Mawrth, 20 Hydref
Cymdeithas y Tabernacl. Sgwrs gan
Karen Owen ar y testun ‘Lein a bît yng
nghalon bardd’, yn festri’r Tabernacl, Yr
Ais, am 7.30pm.
Mawrth, 20 Hydref
Cymrodorion y Barri. Noson ddifyr yng
nghwmni tîm cynhyrchu y ddwy gyfres i
ddysgwyr ar S4C, ‘Cariad @Iaith’ a ‘Dal
Ati’, yn festri Capel y Tabernacl, Sgwâr y
Brenin, Y Barri, am 7.15pm. Croeso
cynnes iawn i bawb.
Mercher 21 Hydref
‘Y
Danbaid
Fendigaid
Ann’ (Cyfarwyddwr: Lis Hughes Jones).
Dehongliad o waith yr emynyddes, Ann
Griffiths, mewn perfformiad theatrig gan
y gantores, Sian Meinir (mewn
cydweithrediad ag Archif Brith Gof), yng
nghapel Bethel, Penarth, am 7.30pm.
Mynediad £5. Manylion pellach:
www.sianmeinir.com.
Sadwrn, 24 Hydref
Cymdeithas Ddinesig Rhiwbina.
Dadorchuddio plac ar wal 8 Lôn Isa,
Rhiwbina, am 11.00am, i ddynodi’r ffaith
fod Kate Roberts wedi byw yn y tŷ
hwnnw am gyfnod.
Sadwrn, 24 Hydref
Tabernacl, Yr Ais. Datganiad organ gan
Jane Watts am 12.30pm. Tâl: £5 (wrth y
drws).
Mercher, 28 Hydref
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Taith i Blas Llanelly: ‘Hanes yn dod yn
fyw.’
Iau–Sadwrn, 29–31 Hydref
I ddathlu 10 mlynedd oddi ar agor
Canolfan Mileniwn Cymru a Gwersyll yr
Urdd Caerdydd, cyflwynir ‘Les
Misérables: Fersiwn Ysgolion’ yn Theatr
Donald Gordon, Canolfan y Mileniwm.
Manylion pellach a thocynnau: 029-2063
-6464; www.wmc.org.uk.

Tachwedd
Mawrth–Mercher, 3–4 Tachwedd
Cwmni’r Frân Wen yn cyflwyno ‘Saer y
Sêr’, sioe theatr i blant 3–7 oed a’u
teuluoedd, yn Neuadd yr Urdd, Canolfan
Mileniwm Cymru. Manylion pellach a
thoc ynn au:
029-2063-6464;
www.wmc.org.uk.
Mawrth, 3 Tachwedd
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan Daniel Jenkins Jones
(RSPB) ar y testun ‘Stori garu: fy hanes
yn gwylio a gwarchod ein hadar mân’, yn
festri Capel Minny Street am 7.30pm.
Mawrth, 3 Tachwedd
Cymdeithas y Tabernacl. ‘Nodau
damweiniol a d’rawyd.’ Noson o ddathlu’r
cyfansoddwr Daniel Protheroe gyda’i
nith, Hannah Protheroe Griffiths, a Rob
Nicholls, yn festri’r Tabernacl, Yr Ais, am
7.30pm.
Mercher, 4 Tachwedd
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan y Parch. Kevin Davies ar y
testun ‘Byd y Blodau’, yn festri Capel
Minny Street am 2.00pm.
Mercher, 4 Tachwedd
Merched y Wawr, Bro Radur. ‘Y Busnes
Arlunio’ gyda Rhiannon Roberts, yn
neuadd Capel y Methodistiaid Saesneg,
Ffordd Windsor, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 6 Tachwedd
Cymrodorion Caerdydd. ‘Ymysg Lladron
a Dihirod Eraill: Nofelau T. Llew Jones.’
Sgwrs gan Dr Siwan Rosser, yn festri’r
Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm. Croeso.
Gwener, 6 Tachwedd
Cymdeithas Carnuhanawc a Chylch
Cinio Cymraeg Caerdydd, yn Jolyons, 10
Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ,
am 7.00pm ar gyfer 7.30pm. Siaradwr
gwadd: Dr Dylan Foster Evans. Pryd tri
chwrs; pris £21 y pen. Tâl ymlaen llaw.
Cys ylltydd:
Glyn
Hughes
(glyn@clwb.net; 07813-779780).
Sadwrn, 7 Tachwedd
Theatr Iolo yn cyflwyno ‘Y Dywysoges a’r
Bysen Fechan Fach’, yn Theatr
Sherman am 1.30pm. Manylion pellach a
thocynnau: 029-2064-6900.
Mawrth, 10 Tachwedd
Merched y Wawr, Caerdydd. Noson o
siopa Nadolig. Stondinau gan grefftwyr
lleol, yn neuadd Eglwys Fethodistaidd
Cyncoed, Westminster Crescent,
Cyncoed. Yn dechrau am 7.30pm.
Manylion pellach: 029-2075-4379.
Mawrth, 10 Tachwedd
Cymdeithas y Tabernacl. Sgwrs gan Ilid
Anne Jones ar y testun ‘Leila Megane
(1891–1960): Anwylyn Cenedl’, yn
festri’r Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm.
I anfon gwybodaeth
i’r Digwyddiadur
gweler manylion ar dud.3.

E

Taith Gerdded Capeli’r
Crwys a Salem

leni mae capeli Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn
codi arian i wella adnoddau Ysbyty Shillong,
Gogledd Ddwyrain India, hen faes cenhadol yr enwad.
Aeth aelodau capeli’r Crwys a Salem ar daith fore
Sadwrn 19 Medi o gapel i gapel i hybu’r apêl. Ar
ddiwrnod braf o Fedi a miloedd o gwmpas yn dathlu
Rygbi’r Byd aeth y daith o hen gapel Pembroke
Terrace trwy’r dorf at yr Hen Lyfrgell ar Yr Ais. Cyn
codi honno, yno y safai Capel Seion, achos cyntaf y
Methodistiaid Calfinaidd yn y dref. Ymlaen wedyn
heibio’r Castell a’r bêl rygbi hynod honno’n taro’r mur

M

Cell Caerdydd
Cymdeithas yr Iaith

ae wedi bod yn haf prysur i Gell Caerdydd
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Yr uchafbwynt
oedd lansio drafft o’r ddogfen polisi Siarter Caerdydd
mewn digwyddiad llwyddiannus yng Ngŵyl Tafwyl.
Mae’r ddogfen yn cynnwys gweledigaeth
uchelgeisiol a hir dymor am ffyniant yr iaith yng
Nghaerdydd. O drafnidiaeth i gynllunio, o’r system les
i’r system gyfiawnder, nid da lle gellir gwell yw hi o ran
y Gymraeg yng Nghaerdydd! Bydd y ddogfen yma yn
llywio ymgyrchoedd Cell Caerdydd dros y cyfnod sydd i
ddod.
[I’w darllen yn llawn ewch i www.cymdeithas.cymru/
SiarterCaerdydd]
Yn fuan iawn ar ôl y lansiad rhoddwyd y
weledigaeth hon ar waith drwy gynnal protest greadigol
yn erbyn arwydd uniaith Saesneg gorsaf Drenau Heol
y Frenhines ble gofynnwyd y cwestiwn i Network Rail
ar ffurf rhes o ymbarelau a beintiwyd: “Ble mae’r
Gymraeg?”. Bu’r brotest yn llwyddiant ac mae Network

ac i ganol Gwyddelod brwd yn disgwyl eu gêm yn
erbyn Canada. Dros bont y Taf wedyn, heibio cartref
Ivor Novello a chyrraedd capel hardd Salem lle’r oedd
yn aelod yn yr Ysgol Sul.
Y Dr John Gwynfor Jones fu’n cyfleu hanes y
capeli i’r cerddwyr. Dros gwpanaid yn Salem, cafwyd
hanes Ysbyty Shillong gan y Parchedig Dafydd Andrew
Jones. Wedyn croesi afon Taf unwaith eto a cherdded
trwy Barc Bute, heibio’r Amgueddfa Genedlaethol a
than bontydd y rheilffyrdd i gyrraedd Capel y Crwys a
diwedd y daith.
Y Cerddwyr tu allan i Hen Gapel Pembroke Terrace

Rail wedi addo cywiro’r arwydd – gyda’r Gell yn cadw
llygaid barcud ar y sefyllfa!
Serch hynny nid protestio yw’r unig arf sydd ym
meddiant y Gell. Cwrddodd y Cadeirydd ynghyd ag
aelod arall gyda chyngor Caerdydd i drafod y Siarter
a’r modd allwn ni symud at droi’r weledigaeth yn realiti.
Yn dilyn y cyfarfod yma byddwn yn cwrdd gydag
arweinydd y Cyngor, Phil Bale, ynghyd â phenaethiaid
sawl adran y mae gennym ddiddordeb ynddi (gan
gynnwys cynllunio) ddiwedd mis Medi.
Yn anffodus, fel daethom tuag at ddiwedd yr haf,
derbyniasom sawl darn o newyddion siomedig sydd yn
dangos bod yr her i wireddu’r freuddwyd o Brifddinas
Gymreig am fod yn her fwy nag y disgwyliasom.
Felly ymlaen â’r frwydr! Dewch i’r cyfarfod Cell
nesaf yn y Mochyn Du, 6yh ar y dydd Mercher cyntaf o
bob mis, ac ymunwch â ni yn ein hymgais i
drawsnewid ein dinas!
[Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Heledd Williams,
Swyddog Maes y De, ar 07547 654966 / 02920
486469 / Cymdeithas.org@Morgannwg_Gwent]
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Pererindod Clwyd

Y

n ystod yr haf eleni trefnodd eglwys Dewi Sant
bererindod i rai o abatai a ffynhonnau Clwyd.
Buom yn ymweld ag Abaty Glyn y Groes, ger
Llangollen ac Abaty Dinas Basing, Maesglas. Wrth i ni
gael ein tywys o gwmpas daeth bywyd y mynaich
gwynion wyth canrif ynghynt yn fyw iawn i ni. Profiad
unigryw oedd ymweld â Phriordy Pantasaff a dringo’r
Calfaria a godwyd ar fryn coediog gyda 14eg o
orsafoedd y groes a chael profi bwffe blasus a
baratowyd gan y brodyr.
Mae’n syndod gymaint o ffynhonnau, cyrchfan
pererindodau am ganrifoedd, sydd yn y rhan yma o
Gymru. Roedd Ffynnon Santes Tegla yn Llandegla yn
adnabyddus am wella rhai a ddioddefai o epilepsi, a
elwid yn ‘Clwyf Tegla’ yn Gymraeg. Ond yr enwocaf
ohonynt yw Ffynnon Gwenffrewi yn Nhreffynnon.
Dyma’r unig fan ym Mhrydain sydd â hanes di-dor o
bererindota ers tair canrif ar ddeg. Rhyfeddol oedd
gweld y pentwr o ffyn baglau a adawyd gan rai a
iachawyd yno.
Un o’r ffynhonau mwyaf cofiadwy i mi oedd Ffynnon
Fair ger Trefnant. Rhaid oedd croesi caeau a nant
fechan i gyrraedd yr adfeilion o’r 15ed ganrif ac roedd y
distawrwydd a’r awyrgylch yn gyfareddol.
Uchafbwynt y daith oedd ymweld â Ffynnon Dyfnog
yn Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch, mangre arbennig
iawn. Mae’r lleoliad yn ddramatig ac yno y cawsom ein
gwasanaeth olaf. Mae’r rhaeadr yn dal i fwydo’r pwll
sylweddol lle roedd y cleifion yn ymdrochi yng nghanol

Aneurin a Meirion Jones:
Gwaith Newydd

M

ae arddangosfa o waith newydd gan Aneurin a
Meirion Jones i’w gweld ym Mhafiliwn Pier Penarth
y mis hwn, a hyd at 19 Tachwedd.
Mae dehongliadau Aneurin o fywyd gwledig Cymru
bellach yn eiconig, ac yn y casgliad newydd hwn mae’n
datblygu’r themâu sydd wedi tanio’i ddychymyg ers
degawdau – yr unigolyn myfyrgar, grwpiau o bobol
wledig, ceffylau Cymreig ac adfeilion amaethyddol. Mae
llawer o’r gweithiau mewn cyfrwng cymysg sy’n rhoi
rhwydd hynt i arbrofi a thorri tir newydd.

Mae syniadau Meirion yn tyfu o lefydd y mae’n
gyfarwydd â nhw yng Nghymru, ac yn benodol, llefydd
sydd â golau arbennig iddynt. Yn wir, fe all mai golau yw
ei brif thema ac sy’n creu’r ysfa i baentio. Mae’r llefydd
hyn yn ymestyn o greigiau Sir Benfro i Aberaeron, o
fryniau Ceredigion i drefi Sir Gâr. Mae’r ymlyniad at y
llefydd yma yn bwysig. Mae ganddo adnabyddiaeth
bersonol ohonynt, eu cymeriad a’u mympwyon. Ond mae
gwaith ffigurol yr un mor ganolog iddo – yn enwedig
pobol yn erbyn golau. Mae’r cyfuniad hwn yn beth
cyffrous ac mae sylwi ar bobol yn fodd i ddarganfod y
farddoniaeth sydd mewn bywyd bob dydd.
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Rhai o bererinion Eglwys Dewi Sant wrth Ffynnon
Dyfnog yn Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
y coed. Roedd y cyfan yn dwyn y gorffennol yn agos.
Yn Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg yr oeddem yn
aros. Mae yno stafelloedd braf a bwyd da. Ar ddiwedd
bob dydd cawsom wasanaeth Cwmplin yn y capel ac
roedd gwasanaeth Cymun bob bore. Y Parchedigion
Dyfrig Lloyd, ficer Dewi Sant, a Rhian Linecar, y curad,
oedd yn gwasanaethu. Roeddent hefyd yn cynnal
gwasanaeth byr ymhob cyrchfan fel rhan hanfodol o’r
bererindod. Ein tywysydd ar y daith oedd Gwynn
Matthews.
Rhiannon Gregory

TIWTOR MATHEMATEG
Llongyfarchiadau llon i’m myfyrwyr
Mathemateg ar eu llwyddiant campus
yn eu harholiadau TGAU eleni.
Haen Uwch: 5A*, 4A, 3B
Haen Sylfaenol : 3C
(C yw’r radd uchaf sy’n bosibl)
Gwilym Wyn Roberts,
Penylan, 07968 463 737
Tiwtor Mathemateg
(hyd TGAU a Safon Uwch)
30 mlynedd o brofiad. Wedi ymddeol
fel Pennaeth Adran Mathemateg.

Gwyddorau Bywyd
Enillodd pedwar o ddisgyblion TGAU o Ysgol
Plasmawr, sef Osian Morris, Nia Walsh, Amy Lloyd
Evans a George Watts y wobr gyntaf mewn cwis
agored i ysgolion Cymru ar y Gwyddorau Bywyd a
drefnwyd gan fyfyrwyr ymchwil Prifysgol Caerdydd.
Llongyfarchiadau i’r pedwar.

Rhif: 156
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Ar Draws
1. Llam i’r blwch sbwriel (4)
4. Dios dwl, dwl yw gwyleidd-dra (7)
8. Gwyrth oedd y cof yn creu golud mawr (12)
9. Llewyrch tanwydd yw hanner dwsin (8)
10. Lliw pwsi wedi gwylltio (4)
12. Gwlad Affricanaidd nawr yn y Gogledd da (6)
14. Mae hepgor dewis yn greiddiol i fod dros
bwysau (6)
16. Afon mewn awyr agored (4)
17. ‘Ysbryd -----, dyro’r golau
Ar dy eiriau Di dy hun’ (ER) (8)
20. Papurau yn denu arwyddion cymysg (12)
21. Gragedd yn cefnu ar wyneb rhyfedd (7)
22. ‘----- yn Seion, aros yno,
Lle mae’r llwythau’n dod ynghyd’ (WW) (4)

I Lawr
2. Cyfeilorni yn grwt yn Rio ar yn ail (5)
3 ‘Er dechrau’r byd o oes i oes
----- wnaed am waed y groes’ (RW)(8)
4. Sangem ar ben Theo yn nhreiglad amser (6)
5. Disgybl mewn cwmni agored (4)
6. Indiad anwar yn dal William heb bwyth (7)
7. Datgloi drws i ddydd o glydwch (9)
9. Croes i fod yn erbyn rhan o’r pen (9)
11. Cernod i sylfaen y gwrandawr (8)
13. Hyfforddwyr nid yma a thraw ond yn y canol
(7)
15. Taid yn dal oriau’r bore am dipyn (6)
18. Peri a chrafu (5)
19. Israeliad yn gorffen paratoi gwledd rywle
acw (4)

Merched y Wawr
Caerdydd
Ymaelododd deugain yn aelodau o’r gangen yn y
cyfarfod agoriadol ar 8 Medi. Llwyd Owen, y nofelydd,
ddaeth yno i sôn am ei waith. Roedd yn ddiddorol
clywed am ei saith nofel ac am y bobl a’r digwyddiadau
yn ei gefndir ei hun a ysgogodd ei ddychymyg byw i
lunio cymeriadau lliwgar a brawychus, ynghyd â
straeon gafaelgar, rhai digon cignoeth ar brydiau.
Bu’n darllen darnau o’i waith a daeth ei allu i gyfleu
pynciau mewn modd sensitif i’r amlwg yn ogystal â’i
ddawn i ddarlunio sefyllfaoedd enbyd. Rhoddodd
gipolwg i ni ar y gwaith caled sydd y tu ôl i lunio nofel
dda, afaelgar sy’n apelio at bobl o bob oed. Mae ei
nofelau’n ysgogi trafodaeth ar bynciau y mae’n well
gennym yn aml eu hosgoi ac mae Llwyd yn falch fod
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Enillydd Croesair Rhif 154
Juli Paschalis Llandaf Caerdydd
Atebion Croesair Rhif 154
Ar Draws:
1. Talentog 6. Iran 8. Gadael 9. Archebu 10. Llantrisant
12. Casglu
14. Adlais 15. Melyn a gwyn 19. Tirion
20. Difrod 21. Cnwd 22. Malwoden

I Lawr:
2. Afal 3. Eraill 4. Telynau 5. Gwair 6. Iachusol
7. Arbennig 11. Materion
13. Gwylied 14. Anwadal
16. Arnom 17. Nofio 18. Bore
Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Tachwedd, 2015.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

h y n n y ’ n
digwydd. Mae
ganddo nofel
arall ar y gweill
ac
edrychir
ymlaen at ei
gweld yn dod
o’r wasg.
Wedyn, yn
ystod y sgwrsio
dros baned yng
ngofal Penny a
Catherine,
cafwyd blas ar
fisgedi ennyd
fach felys a
c h r w n s h
siocled o waith
Penny ei hunan.
Hyfryd!

Llwyd Owen gyda Rhiannon Gregory
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Dysgwyr y Ddinas
Cyfraniadau gan Jan Hill-Tout
Un o’n Dysgwyr

Cegin Bryn

D

ych chi’n nabod rhywun sy’n tyfu llysiau yn eu
ardd neu rhandir? Ydych? Wel, byddwch chi’n
gwybod fod gormod o lysiau weithiau a mae’n anodd
defnyddio popeth. Mae cyfres ‘Cegin Bryn’ am lysiau
yn wych os mae gormod o lysiau gyda chi. Mae pob
rhaglen yn y gyfres yn canolbwyntio ar un llysieuyn ac
mae Bryn yn dangos i chi sut dych chi’n gallu gwneud y
cwrs cyntaf, prif gwrs a pwdin gyda’r llysieuyn. Mae
Bryn yn coginio bwyd syml fel salad corbwmpen a
bwyd sy’n anodd i’w wneud fel tarten rhiwbob a confit
coes hwyaden. Dych chi’n gallu darllen am y rhaglen
â’r bwyd ar y we (www.s4c.cymru/ceginbryn) a hefyd
mae Bryn wedi ysgrifennu llyfr am y rhaglenni. Mae’r
mwyafrif o’r bwyd yn edrych yn hyfryd ond dwi ddim
eisiau blasu pwdin gyda pys, siwgr a hufen chwipio!
Mae’r gyfres yn ddiddorol iawn achos bod Bryn yn
coginio mewn lleoedd gwahanol. Mae e’n gweithio yn
y cegin fel arfer, ond weithiau mae e’n coginio yn ei
ardd gyda barbeciw. Mae Bryn yn meddwl bod llysiau
lleol yn mwy blasus, felly mae e’n siarad gyda
garddwyr lleol ym mhob rhaglen. Mae cyfres hon wedi

Ysgol y Wern
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i dîm pêl droed merched yr ysgol a
enillodd dwrnament Sport Cardiff yn erbyn 20 o dimau
eraill. Aethant drwy’r twrnament gan ennill pob gêm. Da
iawn ferched.

bod yn ffilmio yn gogledd Cymru felly mae cyfle i weld
cefn wlad Cymru hefyd. Mae e’n hyfryd!
Dwi’n dysgu Cymraeg wrth gwrs. Ydy ‘Cegin Bryn’
yn gallu fy helpu gyda’r Gymraeg? Mae Bryn yn
defnyddio geiriau yr ydym yn ei ddefnyddio pob dydd
fel padell, cyllell, halen, papur ac ar ôl tair rhaglen
rwy’n dechrau cofio’r geiriau! Hefyd dwi’n gallu deall yn
well achos dwi’n gallu gweld beth sy’n digwydd! Ond
mae e’n annodd i ddysgu Cymraeg gyda Bryn hefyd –
mae e’n siarad gyda acen gogledd Cymru a weithiau
mae’n anodd deall ef!
Dwi wedi mwynhau edrych ar ‘Cegin Bryn’ Mae’n
ddiddorol – nawr dwi’n gallu coginio llawer o fwyd gyda
pys, rhiwbob a gorpwmpen! Mae wedi hefyd fy helpu
gyda fy Nghymraeg! Diolch yn fawr Bryn!
Jan Hill –Tout Sylfaen 1
(Ni olygwyd yr ysgrif hon er mwyn dangos safon uchel
iaith Jan. Gol.)
Gwaith arbennig fan hyn gan Jan Hill-Tout. Bydd yn
ennill tocyn am ddim i ddod i Cwrs Sadwrn yng
Nghanolfan Dysgu gydol Oes yn Palmerston ar 3
Hydref. Cofiwch os ydych chi eisiau dod i ddysgu
Cymraeg am 4 awr dan y thema Mabinogi mae croeso
i chi ddod! Am fwy o wybodaeth ewch i
https://welshforadults.cardiff.ac.uk/learning/courses/
search?location=Barry&duration=6&level=All&=Search

Llongyfarchiadau pellach i Miki Curtis a Mali Thomas ar
gael eu gwahodd i ymuno â thîm pêl droed Ysgolion
Caerdydd a’r Fro i ferched.
Llongyfarchiadau mawr i Connor Hellings a ddaeth yn
gyntaf dros Brydain yng nghystadleuaeth barddoniaeth
siocled Masnach Deg Divine 2015. Da iawn ti
Connor.
Bore Coffi
Braf
iawn
oedd
cymryd rhan ym
more coffi mwya’r
byd a chodi arian ar
gyfer
Macmillan.
Cafwyd
bore
llwyddiannus iawn a
chodwyd £500 i’r
elusen yma. Diolch i
bawb.

Pencampwyr
Tïm Pêl Droed
Merched
Ysgol Y Wern
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Bwytai Merch y Ddinas
“Meddai

Padrig,

dyma’i

‘ddanteithyn

ynys

anial’; beth am brofi’r paradwys hwn eich hun? ”

Lowri Haf Cooke

Y

n ogystal â bwyta a choginio, dwi wrth fy modd yn
darllen am fwyd; o glasuron ffuglennol fel
Heartburn Nora Ephron, i weithiau ffeithiol gan M.F.K
Fisher, hyd at hunangofiannau i’ch gadael yn gegrwth
fel Kitchen Confidential Anthony Bourdain a Whit Heat
gan Marco Pierre White.
Mae nhw i gyd, yn eu tro, yn trafod bwyd mewn
termau emosiynol. Ac fel yn achos un blas o deisen
madeleine yr awdur Marcel Proust – oedd yn borth i
atgofion ei blentyndod - mae eu sgrifennu crefftus yn
datgloi teimladau cryfion, sy’n cyffwrdd y darllenydd i’r
byw.
Fe dalwn i arian da i
ddarllen hunangofiant
Chef Padrig Jones o
Gaerdydd. Yn 14
oed,
dechreuodd
s w y d d
b o b
pen wyt hno s
yng
nghegin
b wy ty
Spanghero’s
ar
Westgate Street yn y
dre. Yno, dysgodd
wersi i bara am oes,
a chanfod pwdin ei
freuddwydion, Nougat Glacé.
Mae’r danteithyn delfrydol wedi’i ddilyn ar hyd ei
yrfa, o Lundain i Ffrainc ac yn ôl i Gaerdydd, gan
gynnwys Le Gallois, Pontcanna gynt, lle bu’n chefpatron am ddegawd llwyddiannus iawn. Mae’r pwdin
i’w weld ar fwydlen The Bistro Penarth, lle mae e’n
Chef ers rhai misoedd bellach, ac mae’n ddanteithyn,
yn wir, i ddenu dŵr i’r dannedd.
Mae’r bwyty dymunol yng nghanol Penarth i’w
ganfod nid nepell o’r orsaf; wrth groesi ei riniog cewch
ddihangfa dros dro i noson freuddwydiol ym Mharis.

Gyda’r llieiniau siec, a sain accordion uwchben, a
rhosys cochion ar bob bwrdd, nid Amelie sydd yno i’ch
cyfarch ond Charlotte, gynt o Pier 64.
Ceir pwyslais mawr ar seigiau o Ffrainc gyda throad
Cymreig yn y gynffon. Cychwynais y wledd â chocos
crenshlyd o Benclawdd, cyn cael fy swyno gan Souffle
Roquefort perffaith. Heb air o ormodiaith, roedd y saig
cyntaf hwn fel croesawu cwmwl hynod sawrus i ’ngheg!
Â hithe’n dymor cig hela, dewisiais i’r betrisien oddi
ar y fwydlen arbennig fel prif gwrs; fe’i brwysiwyd
mewn saws cyfoethog gydag amrywiaeth o fadarch
gwyllt. Cafodd ei gweini ar wely o stwnsh gwreiddyn
persli, sydd nid yn anhebyg i banas. Cyfuniad gwych o
flasau gwahanol, gan gynnwys dail y Swisdir, a
ffurfiodd saig llwyddiannus dros ben.
Ond uchafbwynt o wledd, heb os nac oni bai, oedd y
Nougat Glacé hirddisgwyliedig. Cafwyd henen
sylweddol o hufen iâ praline â chnau cyll a meiringue
yn y canol, wedi’i daenu yn ysgafn â saws mafon siarp,
gan uno’r chwerw a’r melys mewn glân briodas. Wedi
noson o seigiau go sawrus, da oedd cael gorffen yn
ysgafn braf .

Ar ddiwedd ein swper, rhannodd Padrig atgofion o’i
ddyddiau fel is-gogydd ar ei brofiant, gan gynnwys ei
rôl fel ‘bownser’ yn nhafarn The Dog and Duck, yn 16
mlwydd oed! Ond disgleiriodd ei lygaid wrth gofio
darganfod ei bwdin perffaith, yn rhewgell bwyty
Spanghero’s. Mewn perlesmair pur, llifodd y profiad yn
ôl; ‘Gallen i di’i fwyta fe am byth!’
Hyd heddiw, meddai Padrig, dyma’i ‘ddanteithyn
ynys anial’; beth am brofi’r paradwys hwn eich hun?
The Bistro Penarth, 4 Washington Buildings, Penarth
CF64 2AD – 029 2070 9600
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke, Gwasg
Gomer (£9.99)

Y Crochan yn Y Bae
ar noson
Ar Waith Ar Daith
(gweler tud. 7)
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Ysgol Gyfun
Gymraeg Glantaf

D

echreuodd y tymor newydd gyda’r ysgol yn
edrych yn ôl dros lwyddiannau y flwyddyn
ddiwethaf. Bu buddugoliaeth tîm
rygbi’r gynghrair blwyddyn 7 yn
Wembley yn rownd derfynol
Cwpan Prydain yn goron ar
flwyddyn arbennig.

fuddigol eleni- am yr ail flwyddyn yn olynol!
Bu criw o ddisgyblion yn cynrhychioli’r ysgol yn
Senedd Ieuenctid Ewrop yn ddiweddar- bu cyfle iddynt
drafod amryw o bynciau cyfoes.
Roedd yr ysgol gyfan yn fôr o las, gwyn a coch ar
Medi 25 wrth i ddisgyblion a staff wisgo gwisgoedd
Ffrengig er mwyn codi arian at gancr er côf am
Madame Lowri Gruffydd. Diolch am bob cyfraniad.

Roedd yn hyfryd gweld holl
dalent yr ysgol yn cael ei ddathlu
yn Noson Wobrwyo gyntaf yr
Adran Addysg Gorfforol. Hyfryd
oedd croesawu cyn ddisgyblion,
sydd nawr yn enwog yn y byd
chwaraeon, yn ôl i’r ysgol i
gyflwyno’r gwobrau: Jamie
Roberts (rygbi), Rhys Priestland
(rygbi), Darius Jokarzadeh (codi
pwysau), a Megan Jones (rygbi).
Hoffwn ddiolch i Rhodri Llywelyn
am arwain y noson.
Cynhaliwyd yr ŵyl drawsgwlad flynyddol ar Medi 16. Bu
disgyblion o flwyddyn 7 i 13 yn
mwynhau rhedeg y 3km ar
lannau’r Tâf. Dyfrig oedd yn
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Ras trawsgwlad Ysgol Glantaf

