CIP YN ÔL …
A CHIP YMLAEN
Cip yn ôl: Pêl rygbi iconig Castell
Caerdydd (Cwpan Rygbi’r Byd 2015)
yn denu sylw’r byd! (gweler tud.18)
Cip ymlaen: Gŵyl y Gaeaf yn
dychwelyd i’r brifddinas ar
drothwy’r Nadolig (gweler tud.18)

Cip yn ôl: Yr artist lleol, Anthony
Evans, yn dathlu hanner can mlynedd
o waith creadigol (gweler tud.19)

Cip yn ôl ... a chip ymlaen:
Tîm Pêl-droed Cymru drwodd i
Bencampwriaeth Euro 2016!
Llun: Cymdeithas Bêl-droed Cymru

LES MIS YNG NGHANOLFAN Y MILENIWM
Gweler adroddiad ar dud.13

PENCAMPWYR
GWELER TUD. 20

Llun: Irfon Bennett
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Yma o hyd:
Banciau Bwyd
Golygydd:
Alun Treharne
Golygydd Rhagfyr:
Sian Parry-Jones
Cyfraniadau erbyn 27 Tachwedd i:
sepj@cardiffbay.clara.co.uk
87 Halliard Court, Glanfa Iwerydd,
Caerdydd, CF10 4NH
07985 043633
Y Digwyddiadur:
Cyfraniadau erbyn 27 Tachwedd i:
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.

Banc bwyd: gwasanaeth brys i unigolion a theuluoedd sydd
mewn argyfwng i’w hatal rhag newynu. Er mai cymharol brin
fu’r sylw i fanciau bwyd ers ymgyrchu Etholiad Cyffredinol mis
Mai eleni mae eu drysau’n dal ar agor led y pen ac nid oes
rhagolygon y byddant yn cau yn fuan.
Pam mae angen banciau bwyd yn 2015? Meddai Oxfam
mewn adroddiad diweddar: ‘Mae Cymru yng ngafael storm
berffaith o doriadau i fudd-daliadau, cyflogau isel a swyddi
ansefydlog.’ Ategir hyn gan elusen Ymddiriedolaeth Trussell:
‘Bydd pobl yn troi at fanciau bwyd yn bennaf achos bod eu
hincwm yn rhy isel i allu talu am eu hanghenion sylfaenol –
cartref, dillad a bwyd – ac mae’r cymorth biwrocrataidd sydd
ar gael iddyn nhw yn rhy araf yn ymateb i’w problemau.’
Yng Nghymru mae 25% o swyddi’n talu llai na chyflog
byw.
Derbyniodd 8,651 o bobl gymorth argyfwng gan Fanc
Bwyd Caerdydd dros gyfnod o flwyddyn 2014/15.
Derbynnir dros 100,000 kg o fwyd i warws Banc Bwyd
Caerdydd yn Sblot bob blwyddyn a dosberthir dros
100,000 kg o fwyd i gleientiaid anghenus.
Ers sefydlu Banc Bwyd Caerdydd chwe blynedd yn ôl
cynyddodd nifer y cleientiaid anghenus fesul 20% bob
blwyddyn. Mae’r angen yn dal i dyfu.
Daeth dros 100 o bobl anghenus i Fanc Bwyd Caerdydd
ar fyr rybudd ar Noswyl y Nadolig y llynedd.
Mynnwch gyfle i gefnogi gweithgarwch Banc Bwyd Caerdydd.
Mae mannau casglu bwyd mewn nifer o archfarchnadoedd
mwyaf y brifddinas a bydd nifer o eglwysi a chapeli’n
cyfrannu bwyd yn gyson. Beth am awgrymu cyfrannu’n gyson
yn eich gweithle?
www.cardiff.foodbank.org.uk

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

Oliver, Tomos a Mared - aelodau o PIMS (Pobl Ifanc Minny Street)
- yn cynorthwyo i brosesu rhoddion bwyd yn warws Banc Bwyd
Caerdydd yn ddiweddar
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‘Braf ydy meddwl y bydd “Gwlad, gwlad!” yn seinio
unwaith eto ym meysydd pêl-droed Ffrainc.’

Colofn G.R.

H

af go lew gawson ni eleni ond ym mis Medi
cawson ni dipyn o hwb i’r ysbryd pan
wellodd y tywydd a phrofon ni Haf Bach Mihangel
cyn dyfodiad yr hydref. Bellach mae’r dydd yn
byrhau ond mae harddwch yr hydref yn dal i’n
swyno cyn daw dyddiau blin y gaeaf.
Gelwir mis Tachwedd yn ‘Fis Du’ a gwir y
gair, tra gelwir mis Chwefror yn ‘Fis Bach’, a mis
Mai yn ‘Fis y Blodau’. Pe bawn yn hedfan draw i’r
Wladfa rwan byddwn yn dal y gwanwyn yno ac
erbyn y Nadolig byddwn yn gallu torheulo a nofio
yn y môr a mwynhau asado i ddathlu’r Nadolig yn
lle’r twrci arferol!
Tra’n sôn am y Wladfa, mae’r flwyddyn
arbennig yn ei hanes yn brysur ddod i ben ond
mae’r holl ddathlu draw, ac yng Nghymru, wedi
bod yn hynod o lwyddiannus a phawb bellach yn
ymwybodol o ymdrechion yr Archentwyr Cymreig i
gadw eu hunaniaeth ar gyfer y dyfodol yng
nghanol y môr o Sbaeneg. Dylai eu hymdrechion
fod yn sbardun i ni yng Nghymru weithio’n
galetach dros yr iaith.
Dros y blynyddoedd Ffrangeg fu’r brif iaith
dramor a addysgwyd yn ysgolion uwchradd ein
gwlad, ond yn ôl y sôn mae ’na ostyngiad yn nifer
y disgyblion sy’n astudio unrhyw iaith dramor
mewn gwirionedd. Hoffwn i awgrymu y dylid
cyflwyno Sbaeneg yn hytrach na Ffrangeg yn ein
hysgolion gan fod ’na fwy o gyfle i siarad yr iaith
honno dros y byd.
Darllenais i yn rhywle mai’r Unol Daleithiau
ydy’r ail wlad yn y byd ar ôl Mecsico lle siaredir
fwyaf o Sbaeneg. Erbyn hyn y Latinos ydy’r grŵp

Côr Heol y March
yn codi arian i Dŷ Hafan
Bydd Côr Heol y March (Côr Cymru 2015) yn
cynnal Cyngerdd Lansio eu CD Sain newydd, i
godi arian i Dŷ Hafan nos Wener, 13 Tachwedd
2015 am 7.30 p.m. yn Eglwys yr Holl Saint,
Penarth. Y gwesteion fydd Ellen Williams
(soprano) a Rhydian Jenkins (Tenor). Tocynnau
£8/£5 oddi wrth aelodau'r côr, 01446 781858,
neu corheolymarch@gmail.com.
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ethnig mwyaf yng Nghaliffornia a chyn bo hir
credir y bydd traean o ddinasyddion yr Unol
Daleithiau hefo Sbaeneg yn famiaith iddyn nhw.
Mae 4.9 miliwn o ddinasyddion Los Angeles o
dras Hispanig yn siarad yr iaith honno.

Mae dysgu unrhyw iaith yn gofyn ymroddiad a
dyfalbarhad, ac o blaid Sbaeneg mae’r ffaith ei
bod mwy neu lai yn iaith ffonetig fel y Gymraeg,
ac felly yn gymorth i’r dysgwr. Felly, ewch ati i’w
meistroli er mwyn i chi allu cyfathrebu â thrigolion
y Wladfa yn Gymraeg a Sbaeneg!
Yn ddiweddar roedd y cwmni Seisnig a
brynodd Blas Glynllifon ger Caernarfon eisiau
newid enw’r plas i Wynnborn Mansion! Wedi
derbyn sawl cwyn, dyma nhw’n callio a
phenderfynu cadw’r hen enw ar y lle cyn newid eu
meddwl eto, ac, yn y pen draw, rhoi’r gorau i’w
cynllun yn llwyr. Ond yng Nghaerdydd mae
perchnogion Gwesty’r Parc yng nghanol y ddinas
am newid ei enw ym mis Tachwedd i Jury’s Inn!
Dydy disgrifio’r gwesty urddasol hwn yn Inn ddim
yn apelio rywsut!
Er i dîm rygbi Cymru frwydro’n ddewr iawn
yng Nghystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd colli fu
eu hanes yn erbyn De Affrica mewn gêm hynod o
gyffrous. Ond pob clod i dîm Cymru am eu
hymdrechion teilwng. Yn y cyfamser rhaid
llongyfarch ein tîm pêl-droed am lwyddo i ennill lle
ym Mhencampwriaeth Euro 2016 yn Ffrainc y
flwyddyn nesa a hynny am y tro cyntaf ers dros
hanner can mlynedd. Hir yw pob aros ynte! Braf
ydy meddwl y bydd ‘Gwlad, gwlad!’ yn seinio
unwaith eto ym meysydd pêl-droed Ffrainc yn
2016!

WHALU MEDDILIE
‘Falle 'mod i'n lwcus nad ydw i'n un sy'n treulio rhyw

lawer o amser yn meddwl ac yn hiraethu am ryw
gyfnod aur yn y gorffennol.’

Beti George
ma'r wythnose 'ma’n hedfan yn gynt a chynt.
J iw,
Fe fydd Nadolig 'ma cyn 'mod i'n troi rownd, a
wedyn y misoedd diflas hir cyn bod y gwanwyn yn
dychwelyd i godi calon a wedyn ............?
Y diwrnod o'r blân, fe ofynnodd nyrs sy'n
gweithio 'da pobl â dementia i fi a oeddwn i'n
galaru am y David oedd yn arfer bod. Dyna,
medde fe, sy'n gyffredin ymhlith gofalwyr cymar sy
â'r clefyd. 'Dw i felly yn anghyffredin wath 'na' yw
f'ateb i. Falle 'mod i'n lwcus nad ydw i'n un sy'n
treulio rhyw lawer o amser yn meddwl ac yn
hiraethu am ryw gyfnod aur yn y gorffennol. A gan
'mod i'n byw 24/7 gyda David 'dw i ddim yn sylwi
cymaint â hynny ar y newid sy'n digwydd yn ei
gyflwr. Fe alwodd ffrind y dydd o'r blân oedd heb
ei weld e ers blwyddyn a mwy. Hithe'n dweud fel
roedd e wedi dirywio.
Ond mae 'na chwe blynedd ers iddo gael y
diagnosis, ac mae e yma o hyd! A'r dyddiau

Merched y Wawr
Caerdydd

Y

ffotograffydd, Robert Evans, o Abertawe, a
ymwelodd â’r gangen ar 13 Hydref. Magwyd
e ym Moelfre, ar Ynys Môn, lle roedd ei dad yn
ficer plwyf. Symudodd yn fachgen gyda’i deulu i
Saundersfoot, Sir Benfro. Wedi gyrfa fel cyfrifydd
ac fel argraffydd yn ninasoedd Lloegr, dychwelodd
i Gymru. Tra oedd dros y ffin, ailgydiodd yn y
Gymraeg trwy ddarllen llyfrau, gwrando ar Radio
Cymru a mynychu dosbarthiadau nos. Ei brif
ddiddordeb
wedi
ymddeol
yw
crwydro
Cymru
gyda’i
gamera
digidol. Aeth â ni ar
daith o Fôn i
Benfro,
gan
ddechrau
ym
Moelfre a hanes
trychineb y Royal
Charter. Gwelwyd
cerflun yr arwrol
Dic Evans cyn ein
cludo i Landdwyn

diwetha 'ma mae e'n llawn sbort drygionus, ac yn
hapus o'r funud pan fydd yn codi i'r funud pan aiff
i'r gwely. Ac y'ch chi'n gwbod pam? Wel fe gafodd
y cwyr oedd yn ei glustie' ei chwistrellu mas! Am
ryw bythefnos cyn hynny roedd e wedi mynd yn
eitha pigog a digon anodd ei drin ar brydie'. Ond
yn syth wedi'r driniaeth fe newidiodd yn ôl i'r hen
David dymunol a hawddgar. Y neges yw bod rhaid
bod yn effro i unrhywbeth, i'r anhwylder lleia, a all
ypseto trefen y corff.
Y mis diwetha' problemau tŷ bach oedd yn
mynd â'm sylw, a dw i'n deall bod rhai yn meddwl
'mod i wedi mynd yn rhy bell - mater preifat yw
rhywbeth fel 'ny. Ond chi'n gwbod beth - wrth
rannu fy rhwystredigaeth a'm gofid ar Twitter - lle
ma' 'na gymuned dementia gefnogol tu hwnt - fe
ges ddigonedd o gynghorion a help. Diolch byth
bod 'na rai sy'n deall ac yn gwerthfawrogi bod
mynd i'r tŷ bach yn rhan naturiol o fywyd!

hardd a rhyfeddodau Afon Menai. Mae Robert
Evans yn tynnu ei luniau yn y bore bach pan fydd
goleuni’r cyfnod hwnnw’n tanlinellu harddwch ein
tir a’n môr a’n mynyddoedd. Mor hardd oedd
Aberdyfi ac Aberaeron, Dinbych-y-pysgod, Porthgain ac Amroth. Hefyd, mae gan y ffotograffydd
gasgliad o luniau o bobl a’u diddordebau, y cwbl
yn cyfleu amrywiaeth godidog ein gwlad. Gellir
gweld y ffotograffau ar www.robertevans.co.uk
Croesawyd Eluned Norton a Gwenda Morgan
i’n plith a hyfryd oedd gweld Mallt Anderson
ymysg y gynulleidfa. Ar 4 Tachwedd bydd rhai o’n
haelodau’n ymuno â chriw o’r Rhanbarth ym
mwyty Clink i flasu te prynhawn, a rhaid hogi’r
meddwl erbyn 13
Tachwedd er mwyn
ymuno â thîm y
gangen yn y Cwis
Cenedlaethol.

Robert Evans gyda
Heather Owens a
Shan Morgan
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Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina
Trio Eto – tair telyn a thair telynores – ddaeth i
Gapel Bethany nos Lun 19 Hydref i gynnal noson.
Y tair oedd Siân Thomas, Ann Williams a Llinos
Metcalf. Cyflwynwyd sawl cadwyn o alawon pert
yn cynnwys ‘Angylion y Plant’, ‘Migldi Magldi’,
‘Suo Gân’, ‘Y Gelynnen’ a ‘Hob y Deri Tango’!
Roedd rhaglen y noson hefyd yn cynnwys ‘Morfa
Rhuddlan’ a ‘Gwenynen Gwent’, yn ogystal â
chaneuon serch hudolus, ynghyd â threfniant a
glywodd y tair gyntaf yn repertoire y bandiau pres.
Trio Eto, sef Siân Thomas, Ann Williams
a Llinos Metcalf
Rhwng yr eitemau, byddai Siân, Ann a
Llinos yn dweud straeon ac yn rhoi hanes eu
telynau. Mae Llinos yn mynd ar daith gerdded i
Batagonia i godi arian at Ysbyty Felindre yn fuan.
Cafwyd noson ddifyr yn eu cwmni.

£1,000 i Elusen Hafal Dr Elin Jones o elusen
Hafal, yn derbyn siec am £1,000 gan drysorydd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina, Tom Smith.
Codwyd yr arian gan y gymdeithas yn ystod
tymor 2014-15. Mae Hafal yn cynnig
cefnogaeth i rai sy’n dioddef salwch meddwl
difrifol ac i’w gofalwyr.

Nadolig cynnar ar S4C
wrth i bumed bennod
Pobol y Cwm ddychwelyd

B

ydd dilynwyr drama nosweithiol S4C yn cael
anrheg Nadolig gynnar eleni wrth i Pobol y
Cwm ddychwelyd i’r sianel bum diwrnod yr
wythnos. Bydd rhifyn dydd Mercher yn dychwelyd
ar 16 Rhagfyr am 8.00 p.m. gan ddechrau ar
gyfnod o ddrama heb ei hail pan nad Siôn Corn
fydd yr unig un i roi syrpreis neu ddau i
gymeriadau'r opera sebon. Cyhoeddodd S4C ym
mis Gorffennaf y byddai'r bumed bennod yn
dychwelyd cyn diwedd y flwyddyn wedi i'r ddrama
nosweithiol ostwng i bedair pennod yr wythnos ar
ddechrau 2015.
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Bydd adfer y bumed bennod yn ddechrau ar
gyfnod cynhyrfus o straeon gafaelgar a fydd yn
gweld ambell gymeriad eiconig yn dychwelyd i
Gwmderi ar adeg pen-blwydd yr opera sebon
fytholwyrdd yn 41 oed. Bydd nifer o gymeriadau
newydd yn ymuno â'r cast gan gynnwys Vicky
(Carli De'La Hughes) a Dolores (Lynn Hunter). Yn
ogystal, bydd stori fawr Sheryl a Hywel yn dod i
ben llanw dros y misoedd nesaf.
Bydd nos Fercher hefyd yn datblygu’n noson
lawn dop o ddrama ar S4C, gyda'r ddrama lys
barn Dim ond y Gwir yn parhau bob nos Fercher
a'r gyfres ddrama Gwaith/Cartref yn dychwelyd i'r
sgrîn bob dydd Mercher yn Ionawr 2016.
Meddai Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu
S4C, Dafydd Rhys: ‘Mae'n amser gwych i bumed
bennod Pobol y Cwm ddychwelyd. Bydd yn
gwneud amserlen Nadolig S4C hyd yn oed yn fwy
blasus.’

Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd
Cymru a Copenhagen Cysylltiadau Cymreig y
Ffisegydd Niels Bohr

A

r nos Lun, 19 Hydref 2015, cawsom sgwrs
ddiddorol dros ben gan Rowland Wynne am
ffrwyth ei ymchwil ar wyliau diweddar i Ddenmarc.
Aeth e a'r mathemategydd Gareth Ffowc Roberts i
Copenhagen a threulio diwrnod yn archif y
ffisegydd Niels Bohr (1885-1962) gyda'r bwriad o
ddysgu mwy am ei gysylltiadau Cymreig. Mae
Niels Bohr yn cael ei gofio am ei waith arloesol yn
creu model mathemategol o'r atom a oedd yn
gam enfawr ymlaen yn ein dealltwriaeth o sut
mae'r bydysawd yn gweithio. Roedd Bohr yn un o
wir fawrion Ffiseg ac mae ei waith yn rhan
hanfodol o gwrs Ffiseg pob prifysgol.
Cysylltiad Cymreig cyntaf Rowland oedd
Edwin Augustine Owen (1887–1973) o Flaenau
Ffestiniog a oedd yn gyfaill i Bohr yn Labordy
Cavendish yng Nghaergrawnt; mae nifer o'i
lythyrau at Bohr yn yr archif yno. Aeth Owen
ymlaen i fod yn Athro ym Mhrifysgol Bangor lle
sefydlodd grŵp ymchwil arloesol yn arbenigo ar

Cymdeithas Gymraeg
Dinas Powys

A

r nos Lun, 5 Hydref,
daeth
aelodau
Cymdeithas Gymraeg
Dinas Powys at ei gilydd
i agor tymor
newydd ac i
ddathlu achlysur
arbennig iawn.
R o e d d
y
Gymdeithas yn
dathlu ei phenblwydd yn 50
oed.
Cyn
dechrau ar y
dathlu cafwyd oedfa hyfryd yn Eglwys
San Pedr, Dinas Powys, yng nghwmni’r
Parchg Aled Edwards - yntau yn ein
hannog i ofyn y cwestiwn ‘Pwy ydan ni?’
ac i wynebu gwirioneddau digon pigog.

ffiseg metelau. Mae ei lythyrau yn cynnwys sawl
gwahoddiad i Bohr fynd gydag ef i ogledd Cymru,
ac yn wir fe aeth o leiaf unwaith.
Aeth Rowland ymlaen i sôn am lythyrau
William Ewart Williams (1984-66) o Rostryfan ger
Caernarfon. Cyfarfu â Bohr tra oedd yn fyfyriwr
ym Manceinion. Er i'w meysydd ymchwil
ymbellhau wrth i Williams symud i UDA a gweithio
i nifer o gwmnïau a dod yn ddyfeisiwr cyfoethog,
roeddent yn llythyru’n gyson.
Yn olaf, soniodd Rowland am lythyrau Evan
James Williams (1903-45) o Gwmsychbant yng
Ngheredigion a ddaeth yn enwog am ddarogan
bodolaeth gronyn is-atomig y pion ac am ei
gyfraniad enfawr i'r frwydr yn erbyn llongau tanfor
yr Almaen yn yr Ail Ryfel Byd. Roedd Williams yn
ffisegydd gwych, gan ennill dau ddoethuriaeth o
brifysgolion Manceinion a Chaergrawnt cyn ei
benodi’n Athro Ffiseg yn Aberystwyth yn 1938.
Treuliodd flwyddyn yn Copenhagen gyda Bohr yn
1933 a bu mewn cysylltiad cyson â'r ffisegydd
enwog. Mae hyn yn dangos bod gan Gymru fach
wyddonwyr o'r radd flaenaf oedd yn cydweithio
gyda mawrion y byd gwyddonol yn ystod y cyfnod
cyffrous lle gwnaed nifer o ddarganfyddiadau
chwyldroadol.
Diolchwn o galon i Rowland a'i gyfaill, Gareth,
am eu hymchwil ac am agor ein llygaid i
gysylltiadau Cymreig Niels Bohr.
Rhys Morris

yn neuadd yr eglwys. Cafwyd gair o groeso gan
ein Cadeirydd, Alun Daniel, ac ar ôl cydganu ‘Pen
-blwydd hapus’ cafwyd darn o gacen arbennig,
gwydraid o siampên (wel, ‘gwin pefriog’!) a chyfle
i gloncian a hel atgofion am y dyddiau a
fu. Dechreuad hyfryd i’r tymor newydd. Noson
‘euraidd’ yn wir.
Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys a’r Cylch:
llawenydd dathlu pen-blwydd y gymdeithas yn 50 oed

Wedi’r oedfa dyma ni’n ymgynnull
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O
ble
’dych’
chi’n dod a ble
cawsoch
eich
addysg?
Dw i’n dod o
B e n r h o s l lu g w y,
pentre bach ger
Moelfre ar Ynys
Môn. Es i i Ysgol
G ym unedo l
Moelfre ac yna i
Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch. Bues i’n lwcus
i dderbyn fy addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Dw
i’n cofio’n iawn yr hyn ddigwyddodd pan ddaeth yr
amser i mi ddewis pynciau ar gyfer Lefel A! Fi
oedd yr unig un i ddewis Cerddoriaeth a bu rhaid i
mi fynd i Ysgol Llangefni, a’r sir yn darparu bws i
’nghludo i yno. Bws i mi fy hun! Yn 2006 des i i’r
brifysgol yma yng Nghaerdydd i astudio Cerdd ac
aros yma.
Pryd ddechreuodd chi ymddiddori mewn
cerddoriaeth?
Roedd gen i ddiddordeb pan oeddwn yn ifanc
iawn, a dweud y gwir. Dechreuais gael gwersi
piano pan oeddwn yn chwech oed a roeddwn yn
canu’r organ yn yr eglwys pan oeddwn yn wyth
oed. Organ fach electronig oedd hi! Bues i yno tan
y Sul olaf cyn i fi ddod i Gaerdydd! Roeddwn yn
canu’r organ mewn angladdau hyd yn oed yn
ystod amser ysgol ac yn cael caniatâd gan y
prifathro i adael yr ysgol i wneud hynny. Bu Nain
yn organyddes yr eglwys am flynyddoedd hefyd.
Oedd cyrraedd Caerdydd yn sioc ar ôl byw
yng nghanol y wlad?
Oedd, siŵr iawn. Y prysurdeb yn fwy na dim a
chael siopa yn hwyr y nos a cherdded i’r siopau.
Adra roedd rhaid mynd yn y car am ddeng milltir
cyn cyrraedd y siop agosaf.
Pa mor bwysig yw’r eglwys i chi?
Yn bwysig iawn. Pan ddes i Gaerdydd fe es i
Eglwys San Ioan yng nghanol y ddinas am ryw dri
mis ac yna fe droiais i fewn i Eglwys Dewi Sant
rhyw fore Mercher ac roeddwn yn y côr y Sul
canlynol!! David Legget oedd arweinydd y côr
bryd hynny ac erbyn hyn mae e’n arweinydd Côr
Ardwyn yn y ddinas.

Beth ’dych chi’n wneud nawr?
Dw i’n gweithio’n llawrydd yn y byd cerddorol. Dw
i’n ymchwilydd cerdd i gwmni teledu, yn cyfeilio i
Gôr Orffiws Treforus, Côr Heol y March yn y
Bontfaen, i Gôrdydd ac i Gôr Meibion Parc yr
Arfau, ac yn gyfarwyddwr cerdd yn Eglwys Dewi
Sant.
Ydych chi wedi teithio dramor gydag unrhyw
gôr?
Ces y fraint o fynd i Efrog Newydd gyda Chôrdydd
a chael cyfeilio iddynt yn Neuadd Carnegie.
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NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Ieuan Jones
Profiad bythgofiadwy! Hefyd pan oeddwn yno
chwaraeais yng Nghymanfa Ganu Cymdeithas
Gymraeg Efrog Newydd mewn eglwys arall yn y
ddinas honno. Es ar daith gyda’r Orffiws i
Iwerddon a’r llynedd cael y fraint o ymweld ȃ
Gwlad Belg i goffáu dechrau’r Rhyfel Mawr gan
mlynedd yn ôl. Roedd gweld holl feddau’r milwyr
ifainc wedi fy synnu’n fawr. Aethon ni i lan bedd
Hedd Wyn a chanu ‘Dros Gymru ’Ngwlad’ ac
englynion coffa R. Williams Parry, ‘Y bardd trwm
dan bridd tramor...’ Profiad emosiynol tu hwnt!
Mae’n anodd meddwl bod amser gyda chi i
gael diddordebau heblaw am gerddoriaeth ond
dw i’n mynd i ofyn er hynny!
Oes. Dw i’n hoffi arlunio tirluniau a phortreadau
mewn acrylics a dw i’n chwarae ychydig o snwcer,
sboncen a chriced. Hefyd dw i’n hoffi coginio ac fe
ddaeth y diddordeb hynny ar ôl gweithio mewn
tafarn a gweini bwyd. Gan nad oes car gen i dw
i’n cerdded llawer ac yn cerdded wyth milltir bob
dydd Sul i’r eglwys ac yn ôl ddwywaith!!
Oes rhywle yn y byd wedi eich gwefreiddio?
Heb os, Rhufain. Mae holl hanes yr adeiladau yn
fy nghyffroi yn fawr ac mewn cyferbyniad llwyr
mwynheais Efrog Newydd, yn enwedig y bariau
jazz achos dw i’n hoffi jazz yn fawr iawn.
Ydych chi wedi canu mewn côr?
Ydw, a dw i’n mwynhau hynny. Dw i’n yodlan
hefyd!!
Clywais Frank Ifield yn yodlan a
mwynhau’r sain ac fe ddechreuais i ymarfer yn y
gawod ac erbyn hyn dw i’n mwynhau’r gamp!!!
Oes ’na berson ’dych chi’n ei edmygu’n fawr?
Oes, Taid. Taid oedd y dyn hyfrytaf y gwn i
amdano. Morwr oedd o ac wedi teithio’r byd.
Roedd o’n gymwynasgar iawn. Roedd o’n rhoi
biniau allan i bobl na fedrai wneud hynny ac yn
mynd i bentrefi cyfagos i wneud hyn ar ddyddiau
gwacáu biniau ac yn mynd yn ôl yn yr hwyr i’w
rhoi’n ôl yn eu lle. Hefyd roedd yn gwisgo’n smart
iawn a minnau eisiau gwisgo dillad yr un peth pan
oeddwn yn hogyn bach. Roedd pawb yn meddwl
y byd ohono. O ie, Taid.
Ydych chi’n meddwl yr ewch chi’n ôl i fyw ym
Môn rhyw ddydd?
Dw i ddim yn siŵr achos yma mae fy ngwaith i a
dw i’n mwynhau byw yn y ddinas; ond mae’n rhaid
i mi ddweud fy mod yn gwerthfawrogi fy hen ardal
lawer mwy ers i mi ddod i Gaerdydd.

Mae
Ceiri
Torjussen, sy’n
39
oed,
yn
gyfansoddwr
cerddoriaeth
ffilm, ac mae’n
byw
gyda’i
wraig
Patricia
yn Los Angeles.
Un o ble ydych chi'n wreiddiol?
Wedi byw yn Rhiwbeina ers fy ngeni (efo sawl
blwyddyn yn yr Eglwys Newydd hefyd); mae Mam
a Dad yn dal i fyw yn Rhiwbeina.
Sut lanioch chi yn Los Angeles a beth ydych
chi'n ei wneud yno?
Des i yma yn wreiddiol yn 1998 i astudio gradd
Masters mewn Cyfansoddi ym Mhrifysgol De
Califfornia. Ers hynny dw i wedi bod yn cyfansoddi
cerddoriaeth i ffilm a theledu yma yn LA. Er fy
mod yn byw yng Nghaliffornia dw i'n aml yn
gweithio ar ffilmiau o Brydain – dw i newydd orffen
sgwennu’r gerddoriaeth i ffilm ddogfen newydd
am Joe Calzaghe (Mr Calzaghe) fydd allan mewn
sinemâu ledled Prydain ym mis Tachwedd. Y
llynedd gwnes i sgorio ffilm arswyd o'r enw The
Canal oedd yn gyd-gynhyrchiad rhwng Iwerddon a
Chymru.
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Los
Angeles...
Codi'n fore a mynd am dro yn y mynyddoedd yma
yn Topanga (yn ymyl Santa Monica sy'n rhan o
LA). Dod ar draws cougar (llew mynyddig), a
thynnu ei lun. (Wedyn danfon y llun i National
Geographic ac ennill gwobr am y llun mwyaf
anhygoel o natur gwyllt Califfornia!) Cerdded
adref, dim ond i gael galwad ffôn gan Steven
Spielberg yn gofyn i mi gyfansoddi sgôr i'w ffilm
nesa. Yna cael paned bach o de. Wedyn efallai
mynd i gwrdd â Mr Spielberg am ginio neis yn
Malibu, cyn mynd am ddip yn y Môr Tawel a nofio
wrth ymyl morfil humpback sydd yn pasio o
Alasca i Fecsico. Yna mynd am hufen iâ efo'r

A

CERDYN POST
O LOS ANGELES
Lowri Haf Cooke yn holi
Ceiri Torjussen
wraig cyn efallai eistedd wrth y piano a thrïo
meddwl am fy syniadau cyntaf i'r ffilm Speilberg
dw i newydd gytuno ei sgorio! Diweddu’r dydd yn
bwyta pizza a gwylio’r ffilm Close Encounters of
the Third Kind. Base hwnna'n ddiwrnod delfrydol.

Pa dri lle yn Los Angeles y byddech chi'n
annog unrhywun o Gaerdydd i ymweld â nhw,
i gael blas go dda o'r ddinas honno?
Mae Venice Beach yn lle bohemaidd iawn - llawn
artistiaid, cerddorion, syrffwyr a phob math o bobl
o bob rhan o’r byd. Mae tipyn bach fel timewarp
o’r 1960au hwyr, lle mae’r hippie yn dal i fodoli yn
ei elfen. Mae Topanga Canyon yn y mynyddoedd
rhwng Santa Monica a Malibu, ac mae’n ardal
heddychlon iawn - hollol wahanol i drwmbwl y
ddinas fawr. Yn y 1920au roedd yn lle i actorion y
silent movies ddengyd oddi wrth holl ‘sŵn’
Hollywood, a bu hefyd yn gartref i gerddorion fel
Neil Young, Marvin Gaye a Joni Mitchell. Yna mae
Watts Towers yn hollol unigryw: rhes o dyrrau
sydd wir yn gerflunwaith a grewyd gan un dyn
dros tua 30 mlynedd rhwng y 1920au a’r 1950au,
sef Simon Rhodia. Mae haneswyr yn cyfeirio atynt
fel un o’r enghreifftiau mwyaf anhygoel o folk art
yn y byd. Mae’n must see i unrhywun sy’n ymweld
â’r ddinas.
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd?
Mam a Dad, y teulu, hen ffrindiau, Mynydd y
Wenallt a chwrw Brains. Mae LA yn llawn cyffro,
amrywiaeth a phob math o greadigrwydd
anhygoel. Mae gan Gaerdydd bob un o’r rhain
ond efo llai o draffig.

Cymrodorion Caerdydd

gorwyd tymor newydd y Cymrodorion gydag
arwisgiad y Llywydd newydd, Brynmor
Jones, â chadwyn ei swydd, nos Wener, 2 Hydref
yn neuadd Eglwys Dewi Sant. Yn dilyn ei arwisgo
cafwyd sgwrs yn llawn ffraethineb a hiwmor
ganddo ar ‘Fois y Cilie’. Cawsom ein cyflwyno i
gynefin ac achau’r teulu dawnus hwn, ac wedi eu
gweu drwy’r cyfan roedd talpau o gerddi’r ‘bois’ yn
cael eu hadrodd ar ei gof gan Brynmor.
Cychwyn addawol iawn i raglen y flwyddyn.
Yn dilyn y cyfarfod darparwyd paned gan aelodau
sy’n mynychu Eglwys Dewi Sant.

Cymrodorion Caerdydd: Yr Athro John Gwynfor
Jones (Llywydd Anrhydeddus), Brynmor Jones
(Llywydd) a’r Parchg Dyfrig Lloyd (Is-lywydd)
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
EGLWYS Y TABERNACL
Pen-blwydd priodas
Dathlodd Gwyneth a Ron
Thomas eu 65ed pen-blwydd
priodas yn ystod y mis.
Llongyfarchwn hwy ar y garreg
filltir hon a diolchwn i Dduw am y
berthynas gyfoethog a chariadlon
hon. Cyfrannodd y ddau yn
sylweddol iawn at fywyd yr
eglwys am flynyddoedd lawer.
Genedigaeth
Rhannwn lawenydd Lowri a Tom
Guy ar enedigaeth eu merch
Hanna, chwaer i Wil. Edrychwn
ymlaen i’w gweld yn y Tabernacl.
Beibl.net
Bydd gan nifer ohonom sawl
Beibl gwahanol yn ein meddiant.
Cyhoeddwyd un arall yn
ddiweddar ac mae modd i ni
archebu copïau. Arfon Jones, un
o ddiaconiaid Eglwys Ebeneser,
sy’n gyfrifol am y cyfieithu a’i nod
yw cynnig y testun mewn iaith
ystwyth a dealladwy i bawb.
Eisoes darllenwyd ddwywaith o’r
Beibl newydd hwn yn y
Tabernac l ac fe ga fodd
dderbyniad brwd gan aelodau’r
gynulleidfa.
Cymdeithas y Chwiorydd.
Mae mis Hydref yn adeg i’r
chwiorydd ail-gydio yn eu
rhaglen a gwyddom eu bod yn
gymuned weithgar a hwyliog.
Braf oedd croesawu Rhiannon
Alun Evans wrth iddi ein diddanu
ar y testun ‘Dilyn Trywydd’.
Ddiwedd y mis cawsom gwmni
ein cyfeillion o Ebeneser mewn
Cwrdd Diolchgarwch.
Cymdeithas Nos Fawrth.
Gwyddom fod y swyddogion
wedi trefnu rhaglen amrywiol ar
ein cyfer bob nos Fawrth.
Dechreuodd gweithgareddau’r
tymor
gydag
Oedfa
Ddiolchgarwch dan ofal y
gweinidog. Yna cyn hanner
tymor daeth Karen Owen i siarad
ar bwnc eithriadol o ddifyr, sef
‘Lein a bît yng nghalon bardd’.
Bore coffi
Diolch i Delun a John Callow am
ein croesawu i’w haelwyd yn
ystod mis Hydref.
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YR EGLWYS EFENGYLAIDD Y Wladfa
Llongyfarchiadau ...
... i Ifan Lewis ac Esther Burns ar
eu dyweddïad. Dymunwn bob
llawenydd a bendith iddynt wrth
drefnu eu priodas yr haf nesaf.
Croeso’n ôl
Mae’n braf iawn cael Bedwyr
Lewis yn ôl gyda ni ar ôl iddo
dreulio dwy flynedd yn y Bala.
Mae Bedwyr bellach wedi gorffen
ei addysg uwchradd ac yn
treulio’r flwyddyn hon yng
Nghaerdydd cyn penderfynu ar y
dyfodol.
Oedfa
Bendith a braint unwaith eto
oedd clywed un o ddynion ifanc
yr eglwys, Aled Lewis, yn
pregethu yn oedfa’r hwyr yn
ddiweddar. Seiliodd Aled ei
bregeth ar bennod gyntaf Llyfr
Daniel gan bwysleisio sut y bu i
Daniel fyw yn sanctaidd er iddo
wasanaethu yn llys y brenin ym
Mabilon am ddeng mlynedd a
thrigain. Cymhwysodd y neges
i’n sefyllfa ni gan ein hannog i
geisio byw yn sanctaidd yn ein
dydd ni.
Salwch
Dymunwn yn dda i Noel a Helen
Gibbard sydd heb fod yn iach
iawn yn ddiweddar. Llawenhawn
nad oes rhaid i Helen dderbyn
rhagor o driniaeth am dipyn a
dymunwn yn dda i Noel wrth iddo
ddod dros y llawdriniaeth ar ei
lygad. Braf iawn yw gweld Gill
Burns yn ôl gyda ni ar ôl iddi gael
anaf i’w throed.
Clwb y Plant Bach
Bob bore Gwener o 10:00 o’r
gloch ymlaen mae cyfle i rieni/
gwarchodwyr fwynhau paned
gyda’i gilydd tra bod y plant yn
chwarae ac yn cael sesiwn o
ganu. Mae croeso cynnes i eraill
ymuno â’r gweithgaredd hwn.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn â Lis Williams a’r
teulu ar ôl i Lis golli ei brawd, ac
â Katherine Hallam a’r teulu ar
golli mam-gu Katherine.

Dymunwn yn dda i Wyn a
Christine James a Lois Dafydd
wrth iddynt ymweld â’r Wladfa yn
ystod blwyddyn y dathlu.

EGLWYS Y CRWYS
Llongyfarchiadau ...
... i’r Parchg Glyn Tudwal Jones
ar gael ei ethol yn Llywydd
Cymdeithasfa’r De,
Eglwys
Bresbyteraidd Cymru;
... i Mr Delwyn Tibbot ar ddathlu
50 mlynedd fel blaenor yn
Eglwys Bresbyteraidd Cymru ac
i’r Athro John Gwynfor Jones ar
ddathlu deugain mlynedd fel
blaenor yn Eglwys Pembroke
Terrace ac Eglwys y Crwys;
... i Ceiri Torjussen: mae dau o’i
gyfansoddiadau cerddorol wedi
eu
henwebu
am
un o’r
gwobrwyon rhyngwladol mwyaf
clodfawr ym myd cyfansoddi
cerddoriaeth ar gyfer ffilmiau, sef
yr International Music and Sound
Awards. Pob llwyddiant iddo.
... i Ceri Rhys Davies ar gael ei
ethol i ddwy swydd ran-amser yn
dysgu Saesneg i raddedigion ac
ôl-raddedigion
mewn
dwy
brifysgol ym Mharis. Hyd yn
ddiweddar bu’n gweithio i’r
Cyngor Prydeinig yn y ddinas.
Y Cymdeithasau
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf tymor
y Gorlan gydag anerchiad gan y
Parchg Ddr R. Alun Evans ar y
testun ‘Ymfudo o Faldwyn’. Dr
Rosina Davies oedd siaradwraig
wâdd cyfarfod cyntaf Grŵp y
Merched a mwynhawyd yn fawr
ei hanerchiad ar hanes Dr
William Price, Llantrisant.
Diolchgarwch
Cafwyd Gwasanaeth Diolchgarwch arbennig gan blant ac
ieuenctid yr eglwys gydag
anerchiad amserol gan Thomas
Ellis Williams. Diolch i athrawon
a rhieni yr Ysgol Sul am y
trefniadau.

EGLWYS DEWI SANT

EGLWYS EBENESER

Mae'r mis a aeth heibio wedi bod
yn un prysur a chymdeithasol
iawn yn yr eglwys unwaith eto.
Hanes y Beibl Cymraeg – y
Gamp Lawn
Cafwyd cyfres o dair darlith
hynod ddiddorol ar waith a
bywyd yr Esgob William Morgan
ar dri bore Mercher yn ystod y
mis gan Gwynn Matthews.
Dyma'r ail gyfres o ddarlithoedd
blynyddol gan Gwynn ar thema
cyfieithu'r Beibl. Daeth Gwynn â'r
Esgob Morgan, ei waith a'i
gyfnod yn fyw i ni a hyfryd oedd
croesawu nifer o ymwelwyr aton
ni i wrando ar y darlithoedd yma.
Gobeithir yn fawr y cawn gyfres
arall gan Gwynn y flwyddyn
nesa.
Gwasanaeth Teuluol
Cynhaliwyd ein Gwasanaeth
Teuluol misol fore Sul, 11 Hydref,
ac roedd yn hyfryd gweld cynifer
o blant yn y gwasanaeth.
Croesawu Myfyriwr
Estynnwn groeso cynnes i Alun
Evans o Goleg San Mihangel
sydd wedi ymuno â ni tan y
gwanwyn. Brodor o Ddoc Penfro
yw Alun ac yn ystod ei gyfnod
gyda ni bydd yn cymryd rhan yn
y gwasanaethau.
Cymdeithas Nos Iau
Ddiwedd mis Hydref aeth
aelodau o'r Gymdeithas i siop
Cook i flasu a phrynu'r
danteithion a werthir yno. Roedd
pawb wedi mwynhau'r noson a
chafwyd cyfraniad i'r eglwys gan
Cook ar ddiwedd y noson. Nos
Iau, 26 Tachwedd, cynhelir cwis
blynyddol y Gymdeithas yn
nhafarn Y Mochyn Du.
Bore Coffi Dysgwyr
Cynhaliwyd y cyntaf o'r boreau
coffi i ddysgwyr fore Sadwrn, 10
Hydref. Menter newydd yw hon i
gynnig cyfle i gwrdd a chael
clonc dros baned gyda dysgwyr y
ddinas. Bydd y bore coffi nesa
fore Sadwrn, 14 Tachwedd.
Stondin Cynnyrch Cartref
Cafwyd stondin llewyrchus iawn i
godi arian fis Hydref. Roedd
aelodau'r eglwys wedi paratoi
danteithion lu i'w gwerthu a
gwnaethpwyd elw o dros £200.

Cyfarfodydd pregethu
Dyna braf oedd croesawu ffrind
mynwesol i’n plith ar Sul, 11
Hydref. Daeth y Parchg Ddr R
Alun Evans atom a chafwyd dwy
bregeth i’n herio. Yn y bore aeth
â ni at y bedd gwag â’n cymell i
beidio â bod fel Mair Magdalen
yn poeni am y bedd gwag ond i
ganolbwyntio ar yr Atgyfodiad.
Wedyn gyda’r nos cawsom ein
cymell i ‘ddal ati’ drwy bob
anhawster ac i ddal yn gryf yn
ein ffydd a’n cred. Diolch am ei
negeseuon pwrpasol.
Y Gymdeithas
Nos Fawrth, 13 Hydref, oedd
noson gyntaf rhaglen tymor
newydd y
Gymdeithas. Ein
haelod annwyl Freda Evans, a’i
merch Catrin, oedd y gwesteion
a chawsom flas o’r daith a
gawson nhw fel teulu i Batagonia
y llynedd. Cawsom glywed am y
croeso Cymreig a Sbaenaidd a
gawson nhw heb bron ’run gair o
Saesneg i’w glywed, ynghyd â
hanes
ambell
brofiad
bythgofiadwy. Diolch am weld
rhai o’u profiadau drwy luniau ar
y PowerPoint oedd yn dangos
prydferthwch a hagrwch y wlad.
Diolch am noson ddiddorol iawn
a gwybodaeth am ardal y gellid
efallai ei galw’n ‘Gymru fach’,
oddeutu 8000 o filltiroedd i
ffwrdd.
Colli aelod
Trist oedd clywed am farwolaeth
y diweddar Marjorie Bowyer. Yn
aelod ffyddlon, yn arbennig i
oedfa’r bore, roedd ei
habsenoldeb yn amlwg iawn, yn
dilyn cyfnod o salwch yn yr
ysbyty. Estynnwn gydymdeimlad
diffuant â Geraint y mab a’r teulu
estynedig. Coffa da amdani.

EGLWYS MINNY STREET
Genedigaeth
Croeso cynnes i Osian Benjamin
Dafydd, mab Hywel a Jenny (Y
Mynydd Bychan) ac ŵyr i Ann a
Zac Davies.
Priodas
L longyfa rch iadau a phob
dymuniad da i Iona Lotwick a

Claude Le Razavet yn dilyn eu
priodas yn Minny Street ar 26
Hydref.
Y Gymdeithas Ddiwylliannol
Agorwyd y tymor nid â bang
aflafar ond â seiniau swynol a
thelyn gyfareddol Gwenan
Gibbard. ‘Noson i Godi'r Galon’
oedd thema’r noson ac roedd
pawb fu yno yn gytûn ei bod yn
chwip o noson. Dau o'n
haelodau, y darlledwr rhugl
Gareth Blainey a'r athrylith o
feddyg Hywel Dafydd, fu'n rhoi
cip ar eu byd dyddiol yn sesiwn
‘W rth fy Ngwaith’. Mae'r
Gymdeithas yn cyfarfod bob yn
ail nos Fawrth yn y Festri. Mae'r
rhaglen yn un ddifyr a byddai
croeso cynnes yn eich disgwyl
pe baech yn taro mewn.
Pedal Power
Hon yw ein helusen eleni. Elusen
leol yw hi sy'n darparu cyfleoedd
i blant ac oedolion sy'n dioddef
anabledd i fwynhau’r profiad o
fod ar gefn beic. ’Beic i Bawb’ yw
ein harwyddair a gobeithir trefnu
gweithgareddau pwrpasol i
sicrhau cyfraniad anrhydeddus i'r
elusen fechan ond gwerthfawr
hon. Pan ymwelodd yr Ysgol Sul
â chanolfan Pedal Power yn
ystod yr haf sylweddolwyd mor
allweddol yw'r gweithgarwch
syml hwn yn natblygiad hyder ac
annibyniaeth y beicwyr.

BETHEL, PENARTH
Llongyfarchwn deulu John a
Jane Thomas ar groesawu aelod
newydd, Steffan John, a aned ar
11 Hydref. Mae ei rieni, Nia ac
Alex Smith, ar ben eu digon.
Bu cyfnod yr hydref, tymor
Diolchgarwch, yn hynod o brysur
i’n gweinidog Kevin. Heblaw am
gyflwyno oedfa arbennig – gydag
aelodau dwy eglwys yr ofalaeth
yn addoli gyda’i gilydd yn
Nhabernacl, Y Barri - bu Kevin
yn tywys disgyblion saith ysgol
yn y Fro yn eu cyfarfodydd
diolch. Yn ei fyfyrdod rhoddodd
bwyslais ar eiriau yn Llythyr Paul
at y Galatiaid (Penodau 5 a 6) lle
ceir cyngor a rhybudd ynghylch
hau a medi.
(parhad ar dud. 12)
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(parhad o dud.11)
Atgyfnerthwyd y neges â geiriau
emyn Rebecca Powell, ‘Pan
dda w pob t ym o r yn e i
dro’ (Caneuon Ffydd, rhif 81).
‘Rhyfeddol’, ‘trawiadol’,
‘dyrchafol’ – dyna rai o’r
ansoddeiriau a ddefnyddiwyd
gan aelodau’r gynulleidfa wrth
ymateb i gyflwyniad un-person
Sian Meinir,
‘Y Danbaid,
Fendigaid Ann’, ym Methel ar 21
Hydref. Mewn cynhyrchiad ar sail
cyflwyniad gan gwmni Brith Gof
yn dyddio yn ôl i’r 1980au,
cafwyd cipolwg, ar gân ac ar
lafar dros fwy nag awr o amser,
ar agweddau ar bererindod
ysbrydol yr emynydd Ann
Griffiths. Roedd y cyflwyniad hwn
yn rhan o gyfres gan Sian Meinir
ar draws Cymru. Os cewch gyfle
i weld y cyflwyniad, ewch a
phrofwch.

SALEM, TREGANNA
Bedydd
Bedyddiwyd Ania Wyn, merch
Lowri ac Iwan, ddydd Sul, 4
Hydref. Dymuniadau gorau
iddynt fel teulu.
Gwasanaeth diolchgarwch
Thema ein gwasanaeth eleni
oedd ‘Ffoaduriaid’. Diolch o
galon i'n hieuenctid a'r Ysgol Sul
am wasanaeth arbennig iawn, ac
am ein cynorthwyo i uniaethu â
theimladau ffoaduriaid mewn

modd effeithiol iawn. Gwnaed
casgliad arbennig at apêl y
ffoaduriaid.
Clwb y Bobl Ifanc
Cawsom noson hwyliog yn
bowlio deg yn y Bae nos Wener,
16 Hydref.
Ysgol Treganna yn Salem
Cynhaliodd Ysgol Treganna
wasanaethau diolchgarwch yn
Salem eleni – tri gwasanaeth i
gyd - gydag Evan yn annerch ym
mhob un. Hyfryd oedd gweld
Salem yn llawn o blant
Treganna.
Awr Dawel nos Lun,
19 Hydref, 5.30 - 6.30 p.m.
Unwaith y mis bydd y capel ar
agor ar gyfer gweddi, cynnau
cannwyll a chyfle i daro heibio
am lonyddwch.
Adran yr Urdd
Mae'r Adran wedi bod yn cwrdd
ddwywaith y mis, ac mae Beca
Hughes a Gwenllian Evans o
Flwyddyn 10 Ysgol Plasmawr,
sydd hefyd yn mynychu Salem,
yn gwirfoddoli gyda'r plant fel
rhan o'u gwaith gwirfoddol
cymunedol.
Clybiau eraill
Bu'r Clwb Cerdded ym Mharc
Gwledig Llynnoedd Cosmeston
ar 23 Hydref. Hefyd yn ystod y
mis cyfarfu’r Grŵp Canu, y Clwb
Coffi a'r Clwb Brecwast.

BETHEL, RHIWBEINA
Bore Coffi
Ar ddydd Gwener, 25 Medi,
cynhaliwyd bore coffi yn y capel
er budd Nyrsys Macmillan gan
Sian Francis, gyda chymorth rhai
o wragedd y capel. Bu’n fore
llwyddiannus a daeth llawer
ynghyd i gefnogi’r achos.
Cymdeithas Bethel
Ar fore Mawrth, 29 Medi, aeth
rhai o aelodau mwyaf heini’r
capel am dro o gwmpas Llyn
Parc y Rhath cyn picio i’r caffi ar
lan y llyn am goffi ac yna ymlaen
i’r Three Arches am ginio gyda
nifer o’r aelodau llai heini!
Llongyfarchiadau i ...
... Gareth a Hayley Jones ar
enedigaeth Erin Ann, wyres i
Wyn a Julie Jones;
... Gerallt a Nia Evans ar
enedigaeth Twm Dafydd, brawd
bach i Guto a Deio.
Dadorchuddio Plac Glas
Bore Sadwrn, 24 Hydref,
dadorchuddiwyd plac glas ar wal
tŷ yn Lôn Isa lle bu’r llenor
enwog Dr Kate Roberts yn byw
am gyfnod. Trefnwyd yr achlysur
gan Gymdeithas Ddinesig
Rhiwbeina a bu paned a chyfle
am sgwrs yn Festri Bethel ar ôl y
seremoni ddadorchuddio.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn ddiffuant â
Mrs Eira Gage a’i theulu yn dilyn
m a r wo la e t h e i m a m yn
ddiweddar.

Merched y Wawr
Bro Radur

A

r ddechrau mis Hydref, Rhiannon Alun

Evans oedd Cadeirydd cyfarfod cangen
Merched y Wawr, Bro Radur. Cawsom noson yng
nghwmni Edwina Williams Jones, y cynllunydd
gwisgoedd o Borthcawl. Testun ei sgwrs oedd
‘Trwsio ac Addasu Dillad a Dodrefn’. Yn ei ffordd
unigryw fe'n hargyhoeddodd na ddylid taflu dim i
ffwrdd i'w ailgylchu ond yn hytrach gweld
potensial ailddefnyddio popeth at ryw bwrpas.
Noson ddifyr iawn.

Cath Edwards
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Eirlys Eckley, Llywydd y gangen, Edwina Williams
Jones a Rhiannon Alun Evans

Dysgwyr y Ddinas
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled
Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion, Caerdydd
a Bro Morgannwg

C

Cwrs Sadwrn y Mabinogi

afodd cwrs Sadwrn anhygoel ei gynnal yng
Nghanolfan Dysgu gydol Oes Palmerston ar
3 Hydref. Roedd pedwar dosbarth llawn o
ddysgwyr ar bob lefel, a thema’r cwrs – y
Mabinogi - yn plesio pawb. Stori Blodeuwedd a’r
Bedwaredd Gainc a ddaliodd ddychymyg y cwrs
Uwch dan law’r tiwtor, Catrin Llwyd. Daeth pawb i
wybod am hynt a helynt y ferch a gafodd ei
gwneud o flodau a’r dynion oedd yn ei
chanlyn. Oes gwirionedd i’r storïau hyn? Dyna
oedd y cwestiwn ar flaen tafodau’r dysgwyr. Mae’r

Dathlu’r Deg – Clod i
berfformiad 130 o Gymry Ifanc
o Les Misérables yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru
‘Pawb yn y theatr ar eu traed wrth i’r nodyn olaf
sein io .
#LesMisC ym raeg
gwefr eidd io l!
Llongyfarchiadau @Yganolfan @Urdd’ (neges
drydar gan Sioned Treharne) – dyna un o lu o
negeseuon trydar tebyg yn dilyn perfformiadau
Cymraeg fersiwn ysgolion Les Misérables yng
Nghanolfan y Mileniwm ddiwedd mis Hydref. A’r
un fu ymateb pawb a welodd y cynhyrchiad.
Cynhyrchwyd y sioe gan Theatr Ieuenctid
Genedlaethol yr Urdd a Chanolfan Mileniwm
Cymru mewn partneriaeth ag Ysgol Glanaethwy a
gyda chefnogaeth Prifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant fel rhan o ddathliadau 10 mlynedd
Canolfan Mileniwm Cymru a Gwersyll yr Urdd
Caerdydd. Roedd 130 o bobl ifanc o Flwyddyn 10
a dan 19 oed o bob cwr o Gymru yn rhan o’r cast
ac arweiniwyd y cynllun gan Cefin Roberts,
Cyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy a thîm o
hyfforddwyr profiadol yn cynnwys Carys Edwards
a Rhian Roberts, a John Quirk fel Cyfarwyddwr
Cerdd.

ffaith bod tylluan yn aml yn hedfan uwchben Llyn
y Morwynion ger Blaenau Ffestiniog yn peri
gofid. Ai hi sy’n dal yno hyd heddiw? Rhoddwyd
sylw i ddramâu, ffilmiau a mapiau yn ymwneud â’r
gainc yn ystod y dydd! Mae cymaint i’w ddysgu o’r
Mabinogi a’r un negesuon moesol sy’n berthnasol
i ni hyd heddiw.

Pwyll Pendefig Dyfed a’r Gainc Gyntaf oedd
testun sylw’r lefelau Canolradd a Sylfaen; cafodd
nifer o’r dysgwyr eu siomi gan gosb Rhiannon a’i
hartaith wrth gario ymwlewyr i’r llys. Bu’r grŵp
Lefel Mynediad yn trafod hanes Bendigeidfran a’r
Ail Gainc.
Yn sicr fe ddaliodd straeon arbennig y
Mabinogi ddychymyg y dysgwyr a’u difyrru.
Gwnaeth pawb fwynhau yn fawr, gan ddysgu
mwy am eu gwlad a’i llenyddiaeth wrth ddysgu’r
iaith.

Cafodd y cast a’r tîm cynhyrchu eu hysbrydoli
gan ddiddordeb personol Cameron Mackintosh,
cynhyrchydd y sioe yn Llundain, a ymwelodd ag
ymarferion cynhyrchiad Theatr Ieuenctid yr Urdd
yn ystod yr haf. Yn dilyn ei ymweliad gwahoddwyd
criw yr Urdd i ymuno â chast y sioe ar y llwyfan yn
y West End yn Llundain ar gyfer achlysur
arbennig i nodi pen-blwydd y sioe gerdd enwog yn
30 oed ddechrau mis Hydref. Yn ystod y
perfformiad yn Llundain fe ymunodd cast yr Urdd
â'r perfformwyr gwreiddiol ar lwyfan Theatr y
Frenhines. Ymysg y sêr ar y llwyfan roedd pump
o'r rhai sydd wedi chwarae rhan Jean Valjean yn
y cynhyrchiad o'r blaen, gan gynnwys y Cymro
John Owen Jones.
Llwyfannwyd y perfformiad cyntaf o Les
Misérables yn y Gymraeg gan Theatr Ieuenctid yr
Urdd yn ystod Eisteddfod yr Urdd Canolfan y
Mileniwm 2005 ac eleni cafodd cenhedlaeth
newydd o berfformwyr ifanc brofi’r un wefr. A
gwefr hefyd a gafodd y gynulleidfa o fwynhau
cynhyrchiad o’r safon uchaf o ran ansawdd y
lleisiau, egni’r perfformio ac agweddau technegol.
Llongyfarchiadau cynnes iawn i bawb a fu’n
gysylltiedig â’r fenter!

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i Emma Watt a Tom Aubrey ar enedigaeth mab, Ellis Thomas, ŵyr i Ruth a
Howard Watt a gorwyr i Mrs Doris James.
Llongyfarchiadau mawr i Amelia Curley a Geraint Thomas ar eu priodas yn Eglwys St. Joseff, Y
Mynydd Bychan, ar 30 Hydref. Mae Amelia yn dod yn wreiddiol o Bolton ond wedi bwrw ati i ddysgu’r
Gymraeg. Mae Amelia yn gweithio fel rheolwraig gyda chwmni M & S a Geraint yn ohebydd gyda’r
BBC.
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Y
DIGWYDDIADUR
Tachwedd
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 7.30 p.m.
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 7.30 p.m.
Mercher, 11 Tachwedd
Y Gorlan. Sgwrs gan y Parchg Glyn
Tudwal Jones ar y testun ‘Ymweliad â’r
India’, yng Nghapel y Crwys, Heol
Richmond, am 2.15 p.m.
Mercher, 11 Tachwedd
Cyfarfod
y Caerdog ion,
grŵp
cymdeithasol yng Nghaerdydd ar gyfer
siaradwyr Cymraeg. Am ragor o fanylion,
ewch i ‘Caerdogion’ ar Facebook a
Twitter neu ebostiwch
caerdogion15@gmail.com.
Llun, 16 Tachwedd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. Noson
yng nghwmni Gerwyn Williams, y
cartwnydd, yng nghapel Bethany, Heol
Llanisien Fach, am 7.30 p.m.
Llun, 16 Tachwedd
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Cregyn Gleision Dŵr Croyw a’u
Perthynas â’r Brithyll a’r Eog’. Darlith
gan Gethin Thomas (Darlithydd Swoleg
y Coleg Cymraeg Cenedlaethol,
Prifysgol Abertawe), yn Ystafell G77 ym
Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30 p.m. Croeso i bobl nad
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 17 Tachwedd
Bore coffi a chacen ym Methel,
Maesyderi, Rhiwbeina, am 10.30 a.m. Yr
elw tuag at Ysbyty Felindre.
Mawrth, 17 Tachwedd
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan John Albert Evans a
Glyn Jones ar y testun ‘Hen
Gymeriadau’, yn festri Capel Minny
Street am 7.30 p.m.
Mawrth, 17 Tachwedd
Cymrodorion y Barri. Noson yng
nghwmni Gareth Thomas, awdur y nofel
boblogaidd A Welsh Dawn, yn festri
Capel y Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y
Barri, am 7.15 p.m. Croeso cynnes.
Mawrth–Iau, 17–19 Tachwedd
Theatr Bara Caws yn cyflwyno ‘Difa’ gan
Dewi Wyn Williams, yn Theatr Sherman
am 7.30 p.m. Manylion pellach a
thocynnau: 029-2064-6900.
Mercher, 18 Tachwedd
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan Fflur Gwynn (Sain Ffagan) ar
y testun ‘Gemau a Theganau’r Oes a fu’,
yn festri Capel Minny Street 2.00 p.m.
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Mercher, 18 Tachwedd
Cylch Cadwgan. Sgwrs gan Dr Walter
Brooks ar y testun ‘Patagonia 150’, yn y
Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf, 8.00 p.m.
Iau, 19 Tachwedd
Caffi Parkinson’s Cymraeg. Cinio yn
nhafarn yr Ivor Arms, Brynsadler, Pont-yclun am 1.00 p.m. Croeso i siaradwyr a
dysgwyr Cymraeg sy’n byw gyda’r
cyflwr, ynghyd â’u teuluoedd, gofalwyr
neu ffrindiau. Cadarnhewch, os gwelwch
yn dda, drwy gysylltu â Rebecca Lydon o
Parkinson’s UK Cymru (ar 0844-2253714; rlydon@parkinsons.org.uk) neu
Siân Cadifor (ar 01443-238-615;
scadifor001@btinternet.com).
Gwener, 20 Tachwedd
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Pam na fu
Cymru’. Sgwrs gan Dr Simon Brooks yn
Ystafell 0.31, Adeilad John Percival,
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00 p.m.
Croeso cynnes i bawb.
Gwener, 20 Tachwedd
Tabernacl, Yr Ais. Perfformiadau ar y
ffidil gan Christopher Horner o waith
Bach, Prokofiev a Rodrigo, am 7.00 p.m.
Tocynnau: £15 (yn cynnwys pris swper).
Ffoniwch 029-2065-7475 am docynnau
(cyfyngedig i 80).
Sadwrn, 21 Tachwedd
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer
rhai sy’n dysgu Cymraeg. Sgwrs am
11.00 a.m. gan Marc Evans ar y testun
‘Cymru Mewn Celf’. Yn adeilad yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes i
bawb.
Mawrth, 24 Tachwedd
Cymdeithas y Tabernacl. Ymweld ag
Eglwys Uniongred Roegaidd Sant
Nicholas, Stryd Bute.
Mercher, 25 Tachwedd
Y Gorlan. Sgwrs gan yr Athro J. Gwynfor
Jones ar y testun ‘Thomas Gee o
Ddinbych’, yng Nghapel y Crwys, Heol
Richmond, am 2.15 p.m.
Gwener, 27 Tachwedd
Merched y Wawr, Bro Radur. Bwyd ac
adloniant yn y Bae: pryd bwyd yn Ffresh
ac adloniant gyda Cherddorfa Gymreig y
BBC yn Neuadd Hoddinott. Trefnwyr y
bwyd: Eiryl Walters a Delyth Williams. Y
bwyd am 12.00 p.m. ar gyfer 12.30 p.m.
a’r adloniant am 2.00 p.m.
Gwener, 27 Tachwedd
‘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 y Crwys, Heol Richmond, am
7.30 p.m. Mynediad: £5. Manylion
pellach: www.sianmeinir.com.

Rhagfyr
Mawrth, 1 Rhagfyr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Seiat Holi yn festri Capel Minny
Street am 7.30 p.m. Aelodau’r panel:
Angharad Mair, Betsan Powys, Eurfyl ap
Gwilym a Vaughan Roderick. Cadeirydd:
Hywel Gwynfryn.

Mawrth, 1 Rhagfyr
Cymdeithas y Tabernacl. Cinio Nadolig y
Gymdeithas yn Giovanni’s. Siaradwraig
wadd: Caryl Parry Jones.
Mercher, 2 Rhagfyr
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Gwasanaeth a the parti’r Nadolig, yn
festri Capel Minny Street am 1.00 p.m.
Gŵr gwadd: Parchg Ddr Alun Tudur.
Iau, 3 Rhagfyr
Cymdeithas Hanes Plaid Cymru. Noson i
gofio cyfraniad yr Athro Griffith John
Williams a’i wraig, Elizabeth. Bydd
aelodau o’u teuluoedd – Elenid Jones ac
Emrys Roberts – yn rhannu eu hatgofion
amdanynt, a bydd yr Athro E. Wyn
James yn rhoi sgwrs ar y testun, ‘“Gweld
gwlad fawr yn ymagor”: breuddwyd
gyffrous G. J. Williams a Saunders
Lewis’. Yng nghapel Bethlehem,
Gwaelod-y-garth, 7.30 p.m.
Iau, 3 Rhagfyr
Cylch Cinio Merched Caerdydd, yng
Nghlwb Golff Radur am 7.00 p.m. ar
gyfer 7.30 p.m. Gwraig wadd: Margaret
Williams. Croeso cynnes i bawb. Am
fanylion
pellach, cysyllter
â’r
Ysgrifennydd, Linda Gruffudd (07587157045; Linda@gruffudd.org).
Iau, 3 Rhagfyr
Cymdeithas Cymru-Ariannin (Cangen y
De). Parti Nadolig yn y Plymouth Arms,
Sain Ffagan, am 7.30 p.m. ar gyfer 8.00
p.m. Manylion pellach gan Bob Puw:
apllwydd44@gmail.com; 029-2034-0803.
Gwener, 4 Rhagfyr
Cymrodorion Caerdydd. Sgwrs gan yr
Athro Katie Gramich ar y testun ‘Dianc i’r
Byd Modern: My People gan Caradoc
Evans a Dubliners gan James Joyce’, yn
festri Capel Salem, Treganna, am 7.30
p.m. Croeso cynnes i bawb.
Sadwrn, 5 Rhagfyr
Cȏr Philharmonig Caerdydd yn
perfformio
‘Ceremony
of
Carols’ (Benjamin Britten) a rhannau o’r
‘Messiah’ (Handel) yn Eglwys Dewi Sant,
Cilgant Sant Andreas, am 7.30 p.m.
Sul, 6 Rhagfyr
Cynhelir cyngerdd Cerddorfa Dinas
Powys am 7.30 p.m. yn Neuadd y Plwyf,
Dinas Powys. Manylion ar wefan y
gerddorfa: www.cdpo.org.uk.
Llun, 7 Rhagfyr
Merched y Wawr. Gwasanaeth Carolau’r
Rhanbarth yng Nghapel y Methodistiaid
Saesneg, Ffordd Windsor, Radur, dan
ofal Cangen Bro Radur.
Llun, 7 Rhagfyr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd CF11 9LJ, am 7.00 p.m. ar
gyfer 7.30 p.m. Gwestai: Iola Baines,
‘Bro’r Brifddinas ar Ffilmiau o’r Archif’.
Am fanylion pellach, e-bostiwch
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch:
029-2056-8420 / 07800-558996.

I anfon gwybodaeth
i’r Digwyddiadur
gweler manylion ar dud.3.

Bryn Fôn:
Noddwr Stafell Fyw
Caerdydd

A

m 8:00 o’r gloch ar nos Sadwrn 28
Tachwedd bydd Bryn Fôn a’i Fand yn
perfformio mewn cyngerdd arbennig yn Neuadd
Bentref Pentyrch. Trefnir y digwyddiad hwn ar
ran Stafell Fyw Caerdydd gan Ffrindiau’r Stafell
Fyw. Fel y bydd darllenwyr Y Dinesydd yn
gwybod, canolfan yw’r Stafell Fyw sy’n cefnogi a
rhoi cymorth i’r rhai sy’n deisyfu adferiad tymor hir
o broblemau difrifol alcohol a/neu broblemau eraill
yn ymwneud â chyffuriau neu ymddygiadau
niweidiol eraill.
Fel un o noddwyr Stafell Fyw Caerdydd mae
Bryn Fôn yn gefnogol iawn ac wedi perfformio
eisoes mewn cyngerdd arbennig i ddathlu penblwydd cynta’r mudiad dair blynedd yn ôl. Ar ran
Stafell Fyw Caerdydd dywedodd Wynford Ellis

Ysgol y Wern
Bws Cerdded

Bws Cerdded Ysgol y Wern: plant ac
oedolion ar eu ffordd i’r ysgol

Dull iach, diogel a chynaladwy o deithio i’r ysgol
ac oddi yno yw bws cerdded. Bydd y plant a
gwirfoddolwyr (oedolion) yn cerdded gyda’i gilydd
gan godi a gollwng ‘teithwyr’ ar y ffordd.

Owen ei fod yn
hynod falch o
gefnogaeth
perfformiwr mor
adnabyddus
â
Bryn Fôn.
‘Mae gwybod
bod Bryn yn dod i
berfform io
i
Bentyrch
yn
newyddion gwych
ac rwy’n hyderus
y caiff groeso
arbennig gan ddilynwyr pell ac agos,’ meddai.
‘Felly dewch yn llu i gyd-deithio gyda Bryn a’i
Fand lawr Strydoedd Aberstalwm, i flasu cawl
cartra’ ac i gefnogi achos teilwng iawn yn y
“Noson Ora ’Rioed” – i gyd am £15!’
Am docynnau cysyllter â Stafell Fyw
Caerdydd ar 029 20493895 neu trwy e bost
at livingroom-cardiff@cais.org.uk. Mae tocynnau
ar werth hefyd yn eich siop Gymraeg leol.
ysgolion Caerdydd. Daeth tîm bechgyn Blwyddyn
5 yn gyntaf. Derbyniodd Lewys Thomas fedal
unigol am ddod yn drydydd. Bydd timau bechgyn
a merched Blwyddyn 5 a 6 yn mynd ymlaen i
gystadlu yng nghystadleuaeth ysgolion De Cymru.
Da iawn chi!
Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 3 a
enillodd gystadleuaeth Chwaraeon.Caerdydd
(Sport.Cardiff) yn ddiweddar. Aeth ugain o
ddisgyblion i gystadlu mewn amrywiaeth o
chwaraeon yn Llys Talybont.
Achosion da
Diolch i bawb a ddaeth â thedi i gefnogi Prosiect
Paddington. Casglwyd nifer fawr o dedis ac maent
ar eu ffordd i Syria i’r plant sy’n ffoaduriaid.

Ar ddydd Mercher, 14 Hydref, fe ddaeth llu o
blant, rhieni, athrawon, heddlu a gwahoddedigion
ynghyd i ddathlu blwyddyn lwyddiannus y Bws
Cerdded trwy gerdded i’r ysgol. Roedd yr ymgyrch
hon yn cael ei chefnogi gan nifer o asiantaethau
gan gynnwys staff yr ysgol, yr Heddlu Cymunedol,
Sustrans, Diogelwch y Ffordd Sir Caerdydd,
Eglwys Christ the King, Rhwydwaith Ysgolion Iach
Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r
Fro. I nodi’r achlysur cynhaliwyd gwasanaeth
arbennig yn yr ysgol gan aelodau y Cyngor a’r
Pwyllgor Eco. Diolch i bawb am eu cyfraniad i’r
prosiect.
Chwaraeon
Aeth wyth o blant Blwyddyn 5 i gaeau Trelái i
gystadlu yng nghystadleuaeth traws gwlad

Mae’r tedis bach hyn bellach ar eu ffordd at
blant bach yn Syria.
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Bwytai Merch y Ddinas
‘Gadewch eich rhagfarnau ger y drws, a
phrofwch bŵer trawsffurfiol pryd o fwyd.’

Lowri Haf Cooke

D

o’n i erioed wedi bod i’r carchar o’r blaen,
cyn profi cinio ym mwyty The Clink - agoriad
llygaid o brofiad sy’n werth ei sawru. Es i yno ar
ran rhaglen Heno, yn dilyn cyhoeddiad newyddion
mawr: cyrhaeddodd y bwyty ddeg uchaf Trip
Advisor ledled Prydain, gan hawlio’r penawdau i
gyd. Nid ar chwarae bach y mae menter o’r fath
yn cadw cwmni i Michel Roux a Raymond Blanc,
a bu’n rhaid profi’r bwyty yng Ngharchar Caerdydd
i gael barnu drosof fy hun.
Agorodd The
Clink yn 2012,
ger
mynedfa
C a r c h a r
Caerdydd, ar y
ffin rhwng canol
y
ddinas
a
Waunadda.
Mae’r rhan fwyaf
o’r gweithwyr –
o’r cogyddion i’r
gweinyddwyr
yn garcharorion
Categori D yng
Ngharchar
Prescoed
ger
Brynbuga. Yn eu
goruchwylio
i
gyd y mae Chef
Royston Somersall o ddociau Caerdydd, a
hyfforddodd yn wreiddiol yng nghegin y New
House yn Nhrelales. Er nad oes ganddo brofiad o
gwbl o garchar, bu ei dad dan glo ers
blynyddoedd, ond fel dyn o Gaerdydd mae’n
hawlio parch pob aelod o’r tîm.
O’r eiliad y croesais i riniog The Clink, ces fy
synnu gan ansawdd y lle; o’r croeso a’r décor
dymunol, i gerddoriaeth Ella Fitzgerald uwchben.
Clywais chwedl ddinesig mai cyllyll a ffyrc plastig
a geir yno ond nonsens pur yw hynny; dodrefnwyd
pob bwrdd i’r un safon â bwytai gorau’r ddinas. Yn
wir, yr unig wahaniaeth mawr rhwng The Clink a
bwytai eraill Caerdydd yw na weinir yr un diferyn o
alcohol yno. Oherwydd hynny, archebais mocktail
y dydd, oedd yn cynnwys mango, llugaeron a
sinamon - cyflwyniad blasus i fwydlen dymhorol
dri-chwrs.
Tyfir y ffrwythau, llysiau a pherlysiau a weinir
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yn y bwyty yng ngerddi carchardai Prescoed a
Chaerdydd; fe heriwn i unrhyw fwyty arall yn y
ddinas i weini saig mor lleol a blasus â’r Salad
Hydref a archebais fel cwrs cyntaf. Ar y plât yr
oedd betys, rwdan a chorbwmpen, wedi’u
cyflwyno ar ffurf darn o gelf.
Paratowyd lwyn cig carw fy ail gwrs yn
berffaith; roedd yn binc yn y canol, wedi’i ffrio’n
ysgafn, ac fe doddodd yn fy ngheg. Cyfosodwyd
blas y cig – a’i jus
cyfoethog
– â
t h a t w s
a
marchysgall rhost;
yr unig wendid i mi
oedd y tortelloni
diflas y gallai’n
hawdd fod wedi
cael ei hepgor. Ond
ni fedrwn ddweud
hynny am y pwdin
ardderchog; tarten
eirin a riwbob, gyda
phestri
ysgafn,
wedi’i weini ar y cyd
â sorbet sinsir.
Diweddglo campus
i bryd bwyd o safon
uchel iawn.
Yr hyn a ddyrchafodd y pryd i fod yn ‘brofiad
arbennig’ oedd proffesiynoldeb a chwmni diddorol
y staff; roedd nifer yn agored am eu bywydau dan
glo, a’r hyn a arweiniodd at eu dedfryd. I rai, y
cyfle i ymfalchio yn eu crefft oedd y tro cyntaf
iddynt brofi hunanhyder, heb sôn am y teimlad o
frawdgarwch fel aelod allweddol o dîm. Y gobaith
i’r rhan fwyaf yw gadael carchar â chymhwyster,
a’r tebygolrwydd o allu dilyn gyrfa yn y maes.
Wnaiff y rhan fwyaf ddim dychwelyd i’r carchar
wedi cyfle o’r fath.
Gadewch eich rhagfarnau ger y drws, a
phrofwch bŵer trawsffurfiol pryd o fwyd; nid gimic
mo’r Clink, ond profiad bythgofiadwy, i bawb.
The Clink Restaurant, Carchar Caerdydd,
Heol Knox, Waunadda CF24 0UG

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf
Cooke, £9.99 (Gwasg Gomer)
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Ar Draws
5. Cywasgu’r cysetlyd i’w wneud yn ddiddos (4)
7. Mae gwep hir i ŵr sy’n troi’n lleidr dynion (10)
8. Mae hwn yn cuddio mewn cenllif o rew (4)
9. Preswylwyr yr ysgol (10)
12. ‘Pan fydd dagrau f’anwylyd fel gwlith ar— —Rwy’n gwybod, bryd hynny, mai hyn sydd
yn iawn’ (DI) (1, 5,)
13. Y menywod yn colli dechrau’r ras sy’n
oferedd (6)
14. Ie, canu ansicr rhai heb fod yn hen (6)
16. Cyfaill cyntaf Delia yn pobi rhywbeth anodd
(6)
17. Ai lle gwamal yw Ysgol Dafen? (10)
20. Coed Elai ar yn ail yn seinio’n debyg (4)
21. ‘Ac mae’r henwr wrthi’n fore’n
----- -----’ (Crwys) (5’1, 4)
22. Cwlwm ar ddiwedd mainc dan do lluest (4)
I Lawr
1. Gwe hudol yn dal y ffôl (4)
2. Dilledyn syr yn codi wedi’r cyfrif cyntaf (4)
3. Ffurf wyneb call (6)
4. ‘Robin goch ar ben y ----Yn gofyn tamaid heb un geiniog’ (tradd.) (6)
5. Mae dyn tir calch yn gallu bod yn gybyddlyd
(10)
6. Och! Ie, dynion gwyllt sy’n griddfan (2,8)
10. ‘Does enw ----- ----- ----- ----Yn unig ond ei enw ef. (WW) (1’1,4,1,3)
11. Ha! Gwas Tina, rywsut fe’i neilltuaist (10)
15. Pris plisg ŷd gwerthfawr (6)
16. Coffa cynnes am un o Gaernarfon ag ôl
nodyn (6)
18. Mae hwn yn codi’r post yn Lloegr (4)
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19. ‘Mi wn eu bod yn -----‘n ofer arnom
Hen bethau angofiedig dynol ryw.’ (Waldo)
(4)

Enillydd Croesair Rhif 155
Buddug Roberts, Yr Eglwys Newydd
Atebion Croesair Rhif 154
Ar Draws: 1. Dychrynllyd 6. Cae

8. Merthyr, Etyb Oes
9. Hendy 10. Troedle 11. Bregus 13. Actiaf
16. Anwadal 18. Datod 20. Anesmwythyd yn y 22. Dau
23. Stondinau
I Lawr: 1. Dim 2. Choron 3. Yn ymylu 4. Lluesty 5.
Dwylo 6. Clochdai 7. Eisteddfod 9. Heb damaid
12. Enwaedu 14. Cyd fynd 15. Clwydo 17. Demas 19.
Teyrn 21. Ysu

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Rhagfyr 2015.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

Cynhadledd er cof am yr Athro Trefor M. Owen
Dan nawdd Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin
Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan,
Sadwrn, 21 Tachwedd, 10.00 a.m. — 4.30 p.m.
‘Astudio Cymunedau Cymru: Agweddau ar Fywyd a Gwaith

Iorwerth C. Peate, Alwyn D. Rees a Trefor M.Owen’. Siaradwyr:
Rhys Jones, M. Wynn Thomas, Tecwyn Vaughan Jones ac
Eurwyn Wiliam. I archebu lle cysylltwch ag Elen Phillips, d/o
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, CF5 6XB.
(elen.phillips@amgueddfacymru.ac.uk; 029-2057-3432). Ni
chodir tâl am fynychu’r gynhadledd, ond rhaid archebu lle
ymlaen llaw. Croeso cynnes i bawb.

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.
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Cwpan Rygbi’r Byd yn Denu ac
yn Cyffroi Ymwelwyr i’r
Brifddinas

Arfau. Dyma’r ardal cefnogwyr fwyaf poblogaidd
o’r holl ddinasoedd a groesawodd y twrnamaint.
Cyflwyno Cerflun

B

u Twrnamaint Cwpan Rygbi’r Byd 2015 yn
llwyddiant mawr i Gaerdydd gyda llawer iawn
yn ymweld â'r brifddinas. Teithiodd cannoedd o
filoedd o gefnogwyr rygbi o bedwar ban byd i'r
ddinas ar gyfer yr wyth gêm twrnamaint a
gynhaliwyd yn Stadiwm y Mileniwm.
Bu un atyniad yn arbennig o boblogaidd, sef y
castell. Ers dechrau’r twrnamaint, ddydd Gwener
18 Medi, bu replica anferth a dramatig o bêl
Cwpan Rygbi'r Byd 2015 yn wal y castell, fel pe
bai wedi glanio yno dros nos. Creodd y bêl anferth
gyffro mawr yn y cyfyngau cymdeithasol ac aeth
sôn amdani cyn belled â Singapore ac Awstralia;
bu’r cyfryngau ledled y byd yn darlledu am y stori.
O ganlyniad ymwelodd 8,000 yn fwy o ymwelwyr
â’r castell o’i gymharu â’r cyfnod yma'r llynedd a
heidiodd 2,100 o ymwelwyr drwy’r gatiau ar 2
Hydref ar y diwrnod pan oedd Seland Newydd yn
chwarae yn erbyn Georgia yn Stadiwm y
Mileniwm.
Ardal Cefnogwyr
Caerdydd – y
Fanzone - ar
faes Parc yr
Arfau
Atyniad poblogaidd arall i ymwelwyr a
thrigolion y brifddinas fu Ardal Cefnogwyr
Caerdydd – yr enwog Fanzone – ar faes Parc yr

GŴYL Y GAEAF CAERDYDD
YN DYCHWELYD
www.gwylygaeafcaerdydd.com

B

ydd Gŵyl y Gaeaf yn dychwelyd i’r brifddinas
ddydd Iau 12 Tachwedd am 51 diwrnod, hyd
3 Ionawr, gyda'r llawr iâ yn cael ei osod ar lawnt
hyfryd Neuadd y Ddinas. Noddir yr ŵyl am yr ail
flwyddyn yn olynol gan WalesOnline, cangen
ddigidol Media Wales. Sglefriodd 60,000 o bobl,
mwy nag erioed o’r blaen, ar y llawr sglefrio y
llynedd, er gwaetha’r tywydd annifyr, ac ymwelodd
tua 300,000 â’r atyniad sy’n cynnwys Pentref
Alpaidd a ffair. Eleni eto bydd yno nifer o reidiau
ac atyniadau lliwgar, a Phengwiniaid Sglefrio Hwyl
i'r plantos eu defnyddio wrth gamu i'r iâ am y tro
cyntaf!
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Jason Leonard, Llywydd yr RFU, yn cyflwyno
cerflun i’r Cynghorydd Dilwar Ali, Dirprwy
Arglwydd Faer Caerdydd

Cyflwynwyd cerflun cain i’r Dirprwy Arglwydd
Faer i nodi a dathlu rôl y ddinas fel dinas
groesawu yn Nhwrnamaint Cwpan Rygbi’r Byd
2015. Dywedodd y Dirprwy Arglwydd Faer, y
Cynghorydd Ali: ‘Cafodd y twrnamaint effaith fawr
ar y ddinas – roedd yr awyrgylch yma’n wych. Ein
hardal cefnogwyr swyddogol ni yng Nghaerdydd
oedd yr un fwyaf llwyddiannus o holl ddinasoedd
croesawu y DU gyfan, gan ddenu dros 158,000 o
ymwelwyr dros 11 diwrnod ac rydym wedi cael
llawer o ganmoliaeth gan gefnogwyr yn teithio i’r
ddinas. Gallwn fod yn falch iawn o'n rôl yn
cyfrannu at lwyddiant Cwpan Rygbi'r Byd 2015.’

Bydd Gŵyl y Gaeaf eto’n cynnal rhaglen
adloniant dros gyfnod o saith wythnos a dewiswyd
Gofal Canser Tenovus yn elusen yr ŵyl eleni:
bydd canu carolau dan olau cannwyll ar y safle
dros y Nadolig. Yn ogystal â Gŵyl y Gaeaf, bydd
Nesáu at y Nadolig yn nodi dechrau’r ŵyl ar 12
Tachwedd, gydag adloniant a siopa hwyrnos,
caban pren Siôn Corn ar Heol y Frenhines, a
sioeau Nadolig traddodiadol yn y Theatr Newydd,
Neuadd Dewi Sant a Stadiwm SWALEC.
Meddai’r Aelod Cabinet dros Ddatblygu
Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau
Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury:
‘Mae Caerdydd yn lle hudolus i bawb o’r teulu
dros y Nadolig. Gyda rhaglen dymhorol drawiadol
ar y gweill, a rhai atyniadau newydd, mae’r ddinas
yn lle gwych i bawb fwynhau dros yr ŵyl.’
(tocynnau: www.ticketlineuk.com/event/cardiffswinter-wonderland / gwybodaeth:
cardiffwinterwonderland.com ).

AMSER: gwaith celf
rhwng 1965 a 2015
Anthony Evans yn bwrw trem yn ôl
AMSER: gwaith 1965 - 2015 – dyna yw teitl
arddangosfa o waith yr artist lleol, Anthony Evans,
yn bwrw trem yn ôl dros hanner can mlynedd o
weithgarwch creadigol.
Yn wreiddiol o Cross Hands yn Sir Gâr, ac yn
gyn-fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin,
bu Anthony’n athro celf am nifer o flynyddoedd
cyn ymsefydlu fel artist llawn amser yn 1990.
Mae’n aelod o grŵp o artistiaid a sefydlodd gwmni
Artistiaid yr Hen Lyfrgell ac Oriel Canfas yn
Nhreganna.
Yn ogystal ag arddangos ei waith celf ar draws
Cymru a Lloegr mae Anthony hefyd wedi cymryd
rhan mewn cyweithiau artistig yng ngwledydd
Ewrop, India a’r Unol Daleithiau. Mae ei waith yn
rhan o gasgliadau cyhoeddus a phreifat yng
Nghymru, yr Unol Daleithiau ac Awstralia.

Y Bae a Thu Hwnt: o'r sioe' Wythnos ar Enlli'

Mae arddangosfa AMSER: gwaith 1965 –
2015 yn gyfle i gael golwg ar ystod eang o
weithgarwch yr artist, yn cynnwys brasluniau o
Cross Hands yn y 1960au; brasluniau/
cynlluniau ar gyfer posteri/baneri streic y glowyr
1984; posteri o ymgyrchoedd y mudiad gwrthapartheid yn y 1980au; llyfrau plant; gwaith i feirdd
a gwaith personol dros yr hanner canrif, gan
gynnwys lluniau mwyaf diweddar. Cyflwynir dros
60 o ddelweddau o waith mewn pensil, olew,
acrylig i argraffu leino.
AMSER: gwaith 1965 – 2015, Oriel Cynfas, 44a
Glamorgan Street, Treganna, tan 14 Tachwedd
2015.
Machlud: darlun am rygbi yn y cymoedd
o'r sioe 'The House of Pain'

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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