NADOLIG LLAWEN A
BLWYDDYN NEWYDD DDA
I’N HOLL DDARLLENWYR
Yr Hen Lyfrgell Pennod Newydd i'r Gymraeg yng Nghaerdydd
Mae'r gwaith ar drawsnewid un o adeiladau mwyaf
eiconig Caerdydd yn ganolfan Gymraeg yn mynd
rhagddi ar wib. Erbyn diwedd mis Ionawr bydd y
gwaith wedi ei gwblhau ac Yr Hen Lyfrgell ar yr Aes
yn barod i agor ei drysau i bobl Caerdydd.
(parhad ar dud. 5)
Bethan Williams

“Na” i ffracio - gw. tud. 13

Partneriaid yr Hen Lyfrgell

Y Diweddara o Gwrt Insole, Llandaf
Bydd Cwrt Insole yn ail-agor ym Mai 2016 fel atyniad treftadaeth a hyb cymunedol.
Yn y Tŷ bydd prif ystafelloedd a gofod ar gyfer arddangosfeydd penodol, tra bydd y Bloc Stablau yn cynnwys
cyfleusterau megis Canolfan Ymwelwyr, gofodau gweithgareddau, neuadd gymunedol newydd a swît hyfforddi.
Bydd yna hefyd Ystafell De newydd.
Mae cryn gyfle i ddiffinio a datblygu Ystafell De bwrpasol sy’n cyfoethogi profiad ymwelwyr a defnyddwyr, a
photensial pellach i ymestyn y cynnig arlwyo i weithgareddau a digwyddiadau o fewn y Tŷ.
Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle yma yna e-bostiwch info@insolecourt.co.uk gyda’ch manylion
cyswllt a gellir anfon Prosbectws atoch. Gellir hefyd trefnu ymweliadau â’r safle. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn
ymatebion ydy Dydd Llun, 14 Rhagfyr.
Mae'r rhan fwyaf o’r adeiladau’n agos at gael eu cwblhau a’r gwaith gorffenedig yn cael ei wneud. Yr
adeilad olaf i gael ei godi ydy’r Neuadd Gymunedol.
Sicrhaodd y nawdd gwych gafwyd dros ddwy flynedd gan fasnachwyr lleol ac unigolion yn y gymuned bod
y Daith Glo-Aur, tripiau, y Picnics Haf a rhaglen y cyngherddau i gyd gyda’i gilydd wedi codi swm o fwy na
£16,000 tuag at gronfa Tŵr y Cloc, sy'n golygu y gallai’r Ymddiriedolaeth osod cloc sy’n gweithio hefyd!
Os oes gyda chi brofiad o weithio neu fyw
yng Nghwrt Insole neu os oes gyda chi unrhyw
atgofion arbennig yr hoffech eu rhannu byddem yn
falch o glywed gennych.
Dilynwch y datblygiadau ar Twitter yn
@insolecourt neu ar www.facebook.com a chwilio
am Cwrt Insole.
Gallwch hefyd ymweld â’r wefan
www.insolecourt.com (sy’n cael ei gynllunio o’r
newydd ar hyn o bryd) neu os am dderbyn
cylchlythyr e-bostiwch info@insolecourt.com .

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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Golygydd:
Sian Parry-Jones
Golygydd Chwefror
Eiry Palfrey
Cyfraniadau erbyn 27 Ionawr i:
eirypalfrey@yahoo.co.uk
2, Tŷ Sain Baruc, Clôs Highfield,
Heol y Parc, Y Barri CF62 6NU
07720 009902

W

Addysg Gymraeg - 2015 :
Blwyddyn Drychinebus

rth gael o’r diwedd y rhifau terfynol am fynediad eleni mae’n
eglur pam nad oedd y sir yn awyddus iddynt i’w cyhoeddi. Yn
hytrach na chynyddu’r mynediadau cynradd a welwyd ddiwedd
Mehefin (700) y rhif terfynol yw 699, 8 yn llai na mynediadau 2014, y
tro cyntaf i leihad ddigwydd ers 1949 pryd agorwyd Ysgol Gymraeg
Caerdydd.
Ni ddigwyddodd hyn am fod diffyg ceisiadau. Roedd 805 cais
am 727 lle fel oedd hi yn Rhagfyr 2014; ni chynigwyd lle yn Ysgol
newydd Grangetown tan ddiwedd Mai, rhy hwyr i ddenu fawr neb.

Y Digwyddiadur:
Yr Athro E Wyn James
JamesEW@caerdydd.ac.uk
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ
029 20628754

Doedd y sefyllfa ddim yn well yn y sector uwchradd lle
symudodd 483 ymlaen o’r 564 plentyn yr oedd yr ysgolion cynradd
wedi’u derbyn yn 2008. Mae’n deg i ddweud bod 15 plentyn o gylch
Ffynnon Taf wedi mynd fel arfer i Ysgol Gartholwg a bod colledion
bob tro o gwmpas 5% (tua 30) yn ystod 7 mlynedd yn sgil teuluoedd
yn symud i ffwrdd, dewis ysgolion bonedd ayyb, ac fe fyddai disgwyl
bod 530 yn trosglwyddo i’r 3 ysgol uwchradd, ond mae colli 50 yn
fwy yn annisgwyl ac nid oherwydd diffyg lle yn yr ysgolion sy’n gallu
derbyn 600.

Hysbysebion:
Iestyn Davies
iestynd@gmail.com
63 De Burgh St., Glan-yr-afon,
CF11 6LB
07876 068498

Mae’n amlwg bod problem yn tarddu o’r ffaith bod dalgylch
Plasmawr yn rhy fawr i’r nifer mae’r ysgol yn gallu derbyn (180).
Roedd 244 plentyn wedi cael mynediad i’r 7 ysgol gynradd yn
nhalgylch Plasmawr yn 2008 (wedi tynnu maes plant Ffynnon Taf)
a’r nifer wedi disgyn i 230 erbyn Chwefror 2013, ond fe ellir disgwyl
bod rhai plant o Bwll Coch hefyd yn ceisio lle ym Mhlasmawr sy’n
byw ym Mharc Fictoria ac felly yn y dalgylch.

Dosbarthu copïau:
Huw Jones
huwgybuw@aol.com
22 Blaen-y-coed, Radur,
Caerdydd, CF15 8RL
029 20842811 07985 174997

www.dinesydd.cymru
Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd.
Nodir hawl y golygyddion i gwtogi
ar erthyglau yn ôl y gofyn.

Argraffwyr:
Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

Ariennir yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru
Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd
CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

O’r 240 plentyn fe gafodd 189 le yn Ysgol Plasmawr yn
awgrymu bod 50 wedi’u colli i addysg Gymraeg pryd y gellid disgwyl
colled o 5% neu 14/15 fel y gwelwyd yn nalgylchoedd Glantaf a Bro
Edern.

Mae’r sir erbyn hyn wedi ymgynghori ar yr ysgol newydd yn
Grangetown a chael atebion yn llethol o blaid safle Hamadryad.
Bydd y sir yn sefydlu’r Ysgol gyda 2 ffrwd cyn Medi nesaf a bydd
plant sy’n ceisio lle (yn Nhanyreos dros dro) yn aelodau Ysgol
Hamadryad o’r cychwyn ac yn symud yno cyn gynted â bod yr ysgol
wedi’i adeiladu.
Felly bydd 787 lle ar gael Fedi nesaf ond yn anffodus nid o
reidrwydd ble oedd y galw ar ei uchaf - sef 20 wedi’u gwrthod ym
Mynydd Bychan, 23 ym Mhencae, 16 yn Nhreganna a 21 yn Nant
Caerau. Bydd rhai plant yn gorfod teithio am nad yw’r sir yn cynnig
dim ysgolion ychwanegol cyn 2018 ac eithrio yn ardal Glan Morfa lle
maent wedi ymgynghori ar safle newydd 2 ffrwd i’w agor erbyn Medi
2017.
Y safle yw’r Maltings ar ffin orllewinol Sblot ac yn cael ei
groesawu gan y rhieni yn hytrach na’r dewis arall o symud i safle
Ysgol Baden Powell yn Nhremorfa o ble nad yw rhieni BP am
symud. Bydd agor yr ysgol newydd hon yn codi cyfanswm y lleoedd
cynradd i 817 a does ond gobeithio y bydd y rhieni yn ffeindio modd
i gyrraedd yr ysgolion sydd â lle.
Yn y sector uwchradd mae’r sir wedi dechrau trafod newid y
ffin rhwng dalgylchoedd Plasmawr a Glantaf i gynnwys o leiaf un
ysgol gynradd arall yn nhalgylch Glantaf sy’n angenrheidiol am fod y
nifer yn dod lan o Nant Caerau a Threganna yn cynyddu ac yn
gwneud y broblem yn waeth.
Bydd rhaid gobeithio gweld mwy o blant yn cael eu derbyn i’r
sector cynradd yn 2016 a llai yn cael eu colli i’r sector uwchradd o’r
586 ddaeth i mewn yn 2009.
Michael Jones
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“Mae eleni wedi bod yn flwyddyn o gofio.”

Colofn G.R.

D

an ni ar drothwy’r Nadolig ac mae pawb bellach
wrthi fel lladd nadroedd yn paratoi ar gyfer
dathlu’r Ŵyl. Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan fydd llawer
yn edrych ymlaen at dreulio’r amser gyda’u teuluoedd
tra bydd eraill yn dianc a mynd i sgïo neu i wledydd lle
mae’r haul yn gwenu! Wrth edrych yn ôl dros y
blynyddoedd cofiaf un Nadolig yn arbennig.
On i’n llanc deunaw oed ac yn cyflawni fy
ngwasanaeth milwrol mewn gwersyll rhwng Warrington
a Knutsford a chyn y Nadolig ces i fy nharo gan y ffliw
am y tro cyntaf yn fy mywyd ac on i’n swp sâl. Ces i fy
rhuthro liw nos mewn ambiwlans i Ysbyty Militaraidd
Caer ac yna bues i dros y Nadolig!
Fel on i’n cael fy nghludo ar stretcher i
dderbynfa’r ysbyty dyma filwr ifanc arall yn pentyrru
pethau fel mwg, plât, crys gwyn, tei coch, tywel ac ati
ar fy mrest a minnau yn dal ar fy hyd ar y stretcher!
Yna, dyma fe’n estyn clipbwrdd dan fy nhrwyn a gofyn i
mi arwyddo am y cwbwl!
Yn ddiweddar gwnaeth Cymdeithas Ddinesig
Rhiwbeina drefnu dadorchuddio plac ar wal y tŷ yn
Rhiwbeina lle buodd Kate Roberts yn byw ar ddechrau
tridegau’r ganrif ddiwethaf. Eisoes odd plac wedi ei
ddadorchuddio ar wâl tŷ Dr Iorwerth Peate. Ond bydd
angen sawl plac arall ar waliau tai y pentre gan fod
cymaint o lenorion ac enwogion wedi byw yna.
Buodd y bardd Dewi Emrys yr aderyn drycin
hwnnw yn lletya yn Rhiwbeina ar un adeg ac mae Dr
Peate yn ei gyfrol “Rhwng Dau Fyd” yn adrodd hanes
amdano yn hel ei bac heb dalu am ei le gan adael
cadair eisteddfod ar ôl fel tâl i’r lletywraig druan.
Rhoddodd hi’r gadair yn rhodd i Capel Beulah mae’n
debyg!
Am flynyddoedd buodd y nofelydd Jack Jones
gynt o Ferthyr Tudful yn byw yn Rhiwbeina a hefyd
nofelydd arall o’r enw Lily Tobias. Cafodd hi ei geni yn
Lily Shepherd yn Ystalyfera yng Nghwm Tawe yn 1887
lle odd ei thad yn cadw siop.

CYMRODORION CAERDYDD
Ble mae’r cyfarfod heno ?
Cymdeithas grwydrol yw Cymrodorion Caerdydd.
Bydd pob cyfarfod drwy’r flwyddyn mewn lle gwahanol.
Gall hyn fod yn broblem, fel y profodd un aelod a
anghofiodd ble yn union y cynhelid cyfarfod mis
Tachwedd. Treuliodd nos Wener 6 Tachwedd yn
crwydro o gapel i gapel – yn ofer.
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Teulu Iddewig on nhw ac yn perthyn i deulu Leo
Abse. Yn 1911 priododd ŵr o’r enw Phillip Valentine
Tobias ac am gyfnod buon nhw’n byw yn Rhiwbeina
cyn iddyn nhw symud i fyw yn Haifa ym Mhalesteina.
Odd hi’n frwd dros weld sefydlu Gwladwriaeth Iddewig
yna.

Yn 1938 llofruddiwyd ei gŵr ond arhosodd yn
Haifa er iddi ymweld â Chymru o dro i dro hyd ei
marwolaeth yn 1984 ac fe’i claddwyd yn Haifa. Mae
Gwasg Honno wedi ail argraffu dwy nofel ganddi yn
2004 ac eleni ac mae Jasmine Donahaye newydd
gyhoeddi bywgraffiad amdani o’r enw “The Greatest
Need”.
Mae eleni wedi bod yn flwyddyn o gofio megis
150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa; 150 o
flynyddoedd ers sefydlu Byddin yr Iachawdwriaeth; 150
o flynyddoedd ers i Abraham Lincoln cael ei lofruddio;
deng mlynedd ers agor Canolfan y Mileniwm; 80
mlynedd ers creu y gêm boblogaidd Monopoli; cofio am
drychinebau Dolgarrog a boddi Cwm Tryweryn; 25
mlynedd ers agor Canolfan Popeth Cymraeg yn nhre
Dinbych; diwedd y Rhyfeloedd Byd; dathlu pen-blwydd
50 oed y canwr enwog Bryn Terfel ac ati ac ati!

O! ie, ac mae rhaid bod y flwyddyn 1935 yn un
arbennig gan yn y flwyddyn honno y ganwyd Luned
Gonzalez arweinydd y Cymry Archentaidd yn y Wladfa
ac Ifor Davies yr arlunydd o Benarth a minnau! Buodd
Ifor Davies yn yr un dosbarth â mi yn Ysgol Ramadeg
Penarth ac odd ei ddawn yn amlwg hyd yn oed y pryd
hynny.
Wrth edrych ymlaen at 2016 bydd papur
Cymraeg “Y Drafod” draw yn y Wladfa yn 125 oed.
Ymddangosodd am y tro cyntaf ar Ionawr 17 yn 1891.
Felly, mae’r “Dinesydd” yn ifanc i gymharu â’r papur
hwn!
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl
ddarllenwyr y golofn hon a diolch i chi am eich
cefnogaeth i’r “Dinesydd” yn 2015.

I Grwys? – ni chefais groeso, - Minny Street?
Mewn strach oeddwn yno;
‘N Harriet Street ‘rwy ‘nawr ers tro,
I Salem cyn noswylio.
B.J,

(Yn Tabernacl, yr Ais, y cynhaliwyd y cyfarfod fel
mater o ffaith!)

WHALU MEDDILIE
“Mae'n debyg fy mod yn ddisgynnydd i

glwstwr o fenwod odd yn byw yma yng
Nghymru rhwng dwy fil a phum mil o
flynyddoedd yn ôl.. ”

M

ae e wedi bod yn fis bishi iawn rhwng popeth.
Fe ddaeth cynhyrchiad DNA Cymru i ben ac
erbyn i chi ddarllen hwn fe fydd y gyfres wedi bod ar
S4C. Roedd yn brofiad diddorol tu hwnt. Y mis diwetha
fe ges inne ganlyniad y profion. Peidiwch â gofyn i fi
shwt mae'r wyddoniaeth yn profi hynny, ond mae'n
debyg fy mod yn ddisgynnydd i glwstwr o fenwod odd
yn byw yma yng Nghymru rhwng dwy fil a phum mil o
flynyddoedd yn ôl. Wel na fe te! Mae jyst yn profi mod
i'n Gymraes trwyddi draw!
Y tro diwetha, ches i'm cyfle i son am y
cynadleddau y bum yn eu hannerch ym mis Hydref.
Diolch i'r Dr Ceri (G) Evans, roedd hi wir yn dipyn o
anrhydedd i siarad am fy mhrofiadau yn byw gyda
David mewn cynhadledd i feddygon a nyrsys,
gweithwyr cymdeithasol a seicolegwyr sy'n gweithio ym
maes yr henoed. Cynhadledd OMNI oedd hi - Old
Mind, New Ideas - am deitl gwych! Achos mae na wir
angen am syniadau gwbwl newydd i fynd i'r afel a
chefnogi pobl â dementia a'u gofalwyr a'u teuluoedd.
Ac yn ôl yr ymateb roedd na gryn gefnogaeth i fy ymbil
i bod rhaid wrth newidiade - wel - chwildroadol yw'r
gair. Yn y prynhawn roeddwn yn annerch cynhadledd y
Gymdeithas Alzheimer's gyda'r un neges. Roedd hi'n fy

Yr Hen Lyfrgell Pennod Newydd i'r Gymraeg yng
Nghaerdydd
(parhad o dud. 1)
Yno yn eu disgwyl bydd amrywiaeth o
wasanaethau a chyfleusterau - ar gael ddydd a nos,
saith niwrnod yr wythnos. Mewn gofod godidog dros dri
llawr bydd y ganolfan yn cynnig rhywbeth i bawb, o bob
oed.
Bydd yno Gaffi Bar a bwyty, Siop Bodlon yn gwerthu
cynnyrch, llyfrau a chardiau Cymraeg, crèche Mudiad
Meithrin, gwersi Cymraeg i ddysgwyr, llwyfan
perfformio ar gyfer gigs acwstig a nosweithiau comedi
neu stomp, cyfleusterau cynadledda o'r radd flaenaf,
ystafelloedd digwyddiadau i'w llogi ar gyfer dathliadau
ac Amgueddfa Stori Caerdydd.
Bydd Yr Hen Lyfrgell hefyd yn cynnig rhaglen lawn o
weithgareddau bob dydd o'r wythnos wedi ei chydlynu
gan Menter Caerdydd. Gyda mudiadau eraill megis
Clwb Ifor Bach fydd yn rhedeg y caffi bar dan
oruchwyliad y cogydd Padrig Jones, Prifysgol

Beti George
synnu i cynifer ddath mhlan ar y diwedd i ddiolch i fi
am bwysleisio'r diffyg cefnogaeth sy na i ofalwyr pobl a
dementia ledled Cymru.
A David? Wel fe gafodd bwl eitha drwg o annwyd
ac mae hynny'n ypseto'r balans ac yn ei neud yn fwy
ffwndrus. Y broblem yw ei fod e wedi anghofio mai
chwythu trwyn sy ore yn hytrach na sugno popeth yn ôl
miwn. Run peth gyda'r peswch - yn hytrach na chael
gwared ar y fflem ei lyncu nôl fydde fe'n neud.
Ond mae e erbyn hyn yn tip top! Ac un canol
nos, fe glywes i e'n canu agoriad enwog Suite Romeo
a Juliet gan Prokofiev. Na, meddylies, fi odd yn
breuddwydo!

Ond wir i chi roedd e wrthi drannoeth yn canu ac
yn arwain y darn yn llawn hwyl. Ac yn ei enwi! Ma'r hen
Alzheimer's yma yn glefyd rhyfedd ac anesboniadwy!
Fe ffindies gyngerdd ar You Tube ar y teledu odd
yn cynnwys y gwaith - ac fe gawson brynhawn wrth
ein bodde!
Nadolig Llawen i chi i gyd a Blwyddyn Newydd
Dda.

Caerdydd yn gofalu am wersi Cymraeg, Mudiad
Meithrin, Bodlon yn rhedeg y siop a Chyngor Caerdydd
wedi cydlynu'r prosiect, mae'r fenter wedi cael
cefnogaeth gref gan bartneriaid o'r cychwyn cyntaf.
Mae'r prosiect wedi cael nawdd datblygu gan
Lywodraeth Cymru.
Cyfarwyddwr newydd Yr Hen Lyfrgell, Bethan
Williams, sydd wrthi'n cydlynu'r trefniadau wrth iddo
dynnu tua'r terfyn. Meddai;
"Dyma gychwyn un o benodau mwyaf cyffrous yr
iaith yn y brifddinas. Mae cyfle unigryw yma i ddathlu a
hyrwyddo'r iaith yng nghanol y brifddinas. Drwy gynnig
rhywbeth i bawb ein gobaith yw ein bod ni'n denu
cymaint â phosib drwy'r drysau i brofi a mwynhau'r
Gymraeg mewn awyrgylch groesawgar. "
Bydd Yr Hen Lyfrgell yn agor yn swyddogol gyda
phenwythnos cyfan o ddathlu mis Ionawr - cofiwch
ddilyn y datblygiadau ar Facebook Yr Hen Lyfrgell ac
ar Twitter @HenLyfrgell.

Mae rhagor am crèche yr Hen Lyfrgell ar
dudalen 17.

5

Y Gymdeithas Wyddonol

Y

n ein cyfarfod olaf am eleni cawsom gwmni Dr.
Gethin Rhys Thomas o Brifysgol Abertawe, lle
mae’n ddarlithydd sŵoleg dan nawdd y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol. Cafodd ei addysg ysgol yn Ysgol
Gynradd Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Gyfun
Gymraeg Maesyryrfa. Wedyn dilynodd gyrsiau
biowyddorol ym Mhrifysgol Bangor. Yna ymlaen i
Aberystwyth ar gyfer ymchwil ac ennill doethuriaeth. Ei
arbenigedd yw anifeiliaid di-asgwrn-cefn a pharasitiaid.
Testun yr anerchiad oedd Cregyn Gleision Dŵr
Croyw a’u Perthynas gyda’r Brithyll a’r Eog. Ar y
cychwyn trafodwyd hanes y cregyn gleision hyn sy'n
dra gwahanol i’r cregyn glas morol y bydd rhai ohonom
yn eu blasu dan yr enw moules marinière.
Mae’r misglod hyn yn byw mewn afonydd ucheldirol
yng Ngogledd Orllewin a De Ddwyrain Cymru ac yn
gallu byw am 200 mlynedd dan amodau ffafriol. Dros

gylch bywyd y misglod maent yn defnyddio (fel parasit)
pysgod eogaidd, megis y brithyll ac eog, yn organeb
lletyol (host).
Cawsom gipolwg ar ymchwil sy’n ymwneud ag
effaith y cyfnod parasitig ar ffisioleg ac ymddygiad y
pysgod wedi iddynt gael eu heintio. Yn wahanol i’r
effaith mae nifer o barasitiaid eraill yn ei chael ar eu
horganeb lletyol, byr dymor a chymedrol yw’r effeithiau
ar y pysgodyn.
Ceir bod heintiad gan fisglod yn achosi i’r pysgodyn
ymddwyn yn fwy swil, gan gymryd mwy o amser cyn
gadael y lloches. Mae’r newid yma yn ymddygiad y
pysgod yn medru lleihau y risg ysglyfaethu, sy o fantais
i’r pysgodyn a’r misglod sy ynghlwm iddo.
Rhyfeddod i ni yn y gynulleidfa oedd deall am
‘gampau’ ac arferion creaduriaid mor fach.
Bydd ein cyfarfod nesaf ar Ionawr 18fed pan fyddwn
yn clywed am wyddoniaeth bwyd. Dewch yn llu i brif
adeilad y brifysgol, mynedfa Parc Place.

Merched y Wawr
Caerdydd

N

oson o gwmnïa ymysg gwahanol stondinau a
gafwyd yn y cyfarfod ar 10 Tachwedd. Pobl leol o
Lanisien, Cyncoed a Llysfaen a’r cyffiniau fu’n
arddangos eu nwyddau.
Roedd gan Edna Morgan dlysau a chardiau o waith
llaw. Bagiau ac amrywiol nwyddau oedd ar ford Carol
Lewis. Daeth Pete Shaw â nwyddau wedi’u gwneud o
fêl, yn cynnwys sebonau ac eli croen. Stondin o
amrywiol nwyddau cain, yn cynnwys poteli deniadol,
oedd gan Helen Moseley. Yno hefyd oedd bord Jo
Knell, un o enillwyr Dysgwr y Flwyddyn. Daeth hi ag
enghreifftiau o’r llyfrau a nwyddau ‘vintage’ sydd
ganddi ar werth yn ei siop, Cant a Mil, ar Heol yr
Eglwys Newydd.

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

C

afodd ei annog gan Phil Smith, athro celf Ysgol
Uwchradd Aberteifi, i fynd i Ysgol Gelf Chelsea,
Llundain, ond penderfynu mynd i Goleg Addysg
Abertawe wnaeth Gerwyn Williams, a threulio ugain
mlynedd olaf ei yrfa yn brifathro Ysgol Gynradd
Gwaelod y Garth.
Bu’n arlunio ers yn blentyn yn Llandudoch a
chanmolai Mair Garnon James a fyddai’n dathlu gwaith
plant yr ysgol gynradd leol. Dyna geisiodd yntau ei
wneud gydol ei yrfa. Mae darllenwyr papur bro Tafod
Elái yn gyfarwydd â’i waith, gan fod Penri Williams, y
golygydd, wedi’i berswadio i gyfrannu sawl cartŵn.
Daeth Gerwyn i Gymdeithas Gymraeg Rhiwbeina ar
16 Tachwedd a dangos sawl enghraifft o’i waith sy’n
darlunio cymeriadau o bob math - cefnogwyr Blues
Caerdydd a chefnogwyr rygbi mewn côr a gyda’u tîm
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Daeth aelodau Merched y Wawr oddi yno wedi cael
gafael ar amrywiol anrhegion Nadolig gwreiddiol. Yno
hefyd roedd Shirley Williams â’r Ategolion at y Galon.
Cafwyd blas ar drafod a chwmnïa wrth fynd o stondin i
stondin yn ogystal â chlebran wrth ymlacio yn y
cyntedd a dod i adnabod aelodau’n well.
Diolch i Rosina a Glesni, yr ysgrifenyddion, am
drefnu noson wahanol a fu’n llwyddiant mawr.
lleol, yn ogystal â thu fa’s
i Ganolfan y Mileniwm
adeg gêm ryngwladol.
Mae’n treulio oriau’n
llunio cefndir addas ac yn
darlunio’r
cymeriadau
cartwnaidd yn fanwl i
gyfleu cyflyrau emosiwn
sy’n rhychwantu ecstasi a
siomiant affwysol. Maen Gerwyn gyda Carol a Rosina
nhw mor fyw nes bo sawl
un wedi dweud wrtho eu bod yn adnabod y bobl yn y
dorf.
Cafodd ei waith, sydd mewn lliw neu’n ddu a gwyn,
groeso a gwerthfawrogiad gan aelodau’r gymdeithas a
bydd sawl un o’u perthnasau’n derbyn anrheg Nadolig
gofiadwy.

Croesawyd Alun Guy ’nôl i’n plith o Eisteddfod y
Wladfa lle bu’n beirniadu a hefyd Judith Poulson ar ôl
gwyliau rhyfeddol ar Ynys Cuba.

Merched y Wawr
Bro Radur
Rhiannon a’i Chelf

Y

ng nghyfarfod y gangen yn Nhachwedd
treuliasom noson yng nghwmni'r Arlunydd
Rhiannon Roberts. Croesawyd hi gan lywydd y noson,
Elsbeth Edwards.

Rhiannon ac Elsbeth Edwards

Dechreuodd
Rhiannon
ei
gyrfa yn 2010
yn
garej
ei
chartre
yng
Nghiliau Aeron.
Symudodd
i
Fae Caerdydd
yn
2012
i
weithio
ar
gomisiynau, a
gyda
phlant
mewn ysgolion.

Roedd yn wledd
i’r llygad i weld ei defnydd o liwiau llachar a’i dychymyg
lliwgar. Mae gwaith Rhiannon yn troi amryw o
olygfeydd o Gymru yn ddarluniau chwareus sy’n llawn

cymeriad a hwyl.
Cewch gyfle i brynu ei gwaith yn ei chaban Ffair
Nadolig yn yr Aes. Cyfeiriodd y Llywydd wrth ddiolch
iddi am ei dyfeisgarwch a’i dewrder i fentro ar ei liwt ei
hun.
Gellid cael cip olwg ar nwyddau Rhiannon a
p h r yn u ’n
u n i o n g yr ch o l
t r wy
ei
g we f a n
www.rhiannonart.co.uk

Buddugoliaeth i Dîm Cwis Merched y
Wawr Bro Radur!
Daeth y Tîm yn fuddugol trwy Gymru ar Noson Cwis
Hwyl y Mudiad. Am holl fanylion a chanlyniadau’r cwis
ewch i Wefan M y W. www.merchedywawr.com

Aelodau’r Tîm Buddugol: Eirlys Davies, Elsbeth Edwards,
Heulwen Jones a Mair Morgan

Carnhuanawc - Ymlaen i’r
Ganolfan Newydd

A

m y tro cyntaf, eleni, ar Dachwedd 6ed, roedd y
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd a Chymdeithas
Carnhuanawc yn cynnal eu cinio blynyddol ar y cyd yn
Jolyon’s. Ar ôl cinio cafwyd cyflwyniad byr gan Ceri
Tudno ar Ganolfan Gymraeg yr Hen Lyfrgell.
Y gŵr gwadd oedd y Dr Dylan Foster Evans a
disgrifiodd rai o ddihirod Cymraeg eu hiaith oedd yn
byw yng Nghaerdydd dros ganrif yn ôl. Gwahanol iawn
i’r sgwrs roddodd Dylan yn un o’r Eglwysi yn
ddiweddar.
Bydd y Cylch Cinio yn parhau i gwrdd yn fisol tan fis
Mai, gydag amrywiaeth eang o siaradwyr a thestunau.
Bydd Ysgol Fore Cymdeithas Carnhuanawc ar
Sadwrn Mawrth 5ed yn y Ganolfan Gymraeg newydd

Tlws John a Ceridwen
Ydych chi’n adnabod rhywun yn yr ardal sydd wedi
gwneud gwaith gwych gyda phobl ifanc? Mae’r Urdd
nawr yn croesawu enwebiadau ar gyfer Tlws John a
Ceridwen – tlws a roddir yn ystod Eisteddfod yr Urdd i
unigolyn sydd neu wedi gwneud cyfraniad sylweddol i
fywyd ieuenctid Cymru.
Mae angen i’w gwaith fod trwy gyfrwng y Gymraeg,
neu gyda ieuenctid sy’n dysgu’r iaith. Gall fod yn
ymwneud gydag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, ond

Dafydd Griffiths, Dylan Foster Evans a Keith Best
yn yr Hen Lyfrgell. Thema’r Ysgol fydd ‘Gwrthryfel y
Pasg’ a disgwylir Syd Morgan, Paul O’Leary a Diarmit
Mac Giolla Chriost i annerch.

ei fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros
11 oed a thu allan i oriau ysgol. Gall fod gydag unrhyw
fudiad ieuenctid.
Mae Gwobr John a Ceridwen yn cael ei rhoi gan
Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a
Ceridwen, oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.
Mae’r wobr yn cael ei chynnig ers 23 mlynedd.
Mae ffurflen gais ar gyfer enwebu ar gael trwy
gysylltu gydag Enfys Davies ar 01239 652 163 neu
enfys@urdd.org. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw yr
8fed o Ionawr, 2016.
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NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Sioned Bryant
O ble ’dych chi’n dod a ble cawsoch eich addysg?
Ces i fy ngeni yma yng Nghaerdydd ond symudon ni i
fyw yng Ngwaun Meisgyn pan ’o’n i’n fabi bach.
Dechreuais fy addysg yn Ysgol Gartholwg ac yna es i
Ysgol Gynradd Llantrisant. Symudon ni eto a dod ’nôl i
Gaerdydd pan ’o’n i tua deg oed a mynychais Ysgol
Gymraeg Melin Gruffudd ac yna es i Ysgol Uwchradd
Gymraeg Glantaf.
Ai Cymraeg oedd iaith yr aelwyd?
Ie. Mae mam yn dod o Lanpumpsaint yn Sir Gȃr a Dad
o Langadog.
Ar ôl gorffen yn yr ysgol beth ddigwyddodd
wedyn?
Gadewais yr ysgol pan ’o’n i’n ddwy ar bymtheg oed a
mynd i Goleg Colchester Avenue i ddilyn cwrs mewn
Therapi Cyflenwol (Complementary Therapy a
Choluro).
O ble ddaeth y diddordeb hyn?
Wrth edrych ’nôl, maen siwr ‘da fi, taw o’r amser
dreuliais i fel merch ifanc yn mynd i swyddfa’r B.B.C yn
Llandaf. Roedd Dad yn gweithio yno a phan o’dd
gwyliau gen i baswn yn mynd i’r B.B.C. gyda fe ac yn
cael fy ngwefreiddio gyda’r merched oedd yn coluro
actorion ac yn penderfynu mai dyma beth oeddwn i am
ei wneud ar ôl gadael yr ysgol.
Maen amlwg eich bod chi wedi gwireddu eich
breuddwyd.
Do. Ar ôl tair mlynedd yn y coleg, dechreuais i fy
musnes yn yr Eglwys Newydd a galw’r busnes yn
Stiwdio Sioned oedd bryd hynny yn Old Church Road.
Symudais wedyn i lofft uwchben Siop trin gwallt
Lazerou. Wrth gwrs, roeddwn yn talu rhent am fy
stiwdio ac roedd y rhent yn codi ac yn codi ac yna
gwnaeth fy ngŵr a mi benderfynu troi ’stafell yn ein tŷ,
yn stiwdio. Roedd fy musnes wedi cynyddu a bach
iawn ’o’n i’n gweld o’r plant. Rhwng hynny a’r rhent
uchel roedd yn benderfyniad hawdd ei wneud.
Ydych chi’n dal i goluro?
Ydw, ond Adweitheg (Reflexology) dw i’n ei hoffi fwyaf.
Pan ddechreuais fy nghwrs yn y coleg sylweddolais
taw adweitheg oedd fy hoff bwnc a dw i wedi mynd ar
gyrsiau diri a sefyll arholiadau trwy gydol fy ngyrfa er
mwyn perffeithio yr hyn dw i’n ei wneud. Maen bwysig
i gadw lan gyda’r holl ddatblygiadau sy’n digwydd yn
nhriniaethau cyflenwol.
Dw i wedi arbenigo yn
Aromatherapi, Tyluniad Swedeg (Swedish massage)
ac mewn triniaeth “hot stone” a dw i bob amser yn

defnyddio
olew
naturiol
yn
y
triniaethau.
Oes amser gyda chi
i gael diddordebau?
Dim llawer, a dweud y
gwir. Fy nheulu yw fy
mhrif ddiddordeb ac
hefyd fy ngwaith. Dw
i’n hoffi garddio a
cherdded hefyd.
Sut
hoffech
chi
dreulio
eich
p e n w y t h n o s
ddelfrydol?
Byddaf wrth fy modd
yn
cerdded
y
mynyddoedd
ar
ddiwrnod braf o haf neu’n garddio a choginio ac yna
eistedd o flaen y tân. Dw i’n swnio yn ferch ddiflas
iawn i gymharu â rhai o’m ffrindiau!
Oes rhywle yn y byd yn eich denu a pham?
Hoffwn ymweld â China, India a Peru. Mae diddordeb
gen i yn niwylliannau’r gwledydd hyn ac hoffwn
gerdded ar hyd y “Great Wall of China” a cherdded i
Machu Pichu yn Peru.
Ydy hi’n wir eich bod yn gwneud gwaith gwirfoddol
hefyd?
Ydy. ’Dw i’n gwneud un diwrnod o waith gwirfoddol yn
Hosbis Dewi Sant yng Nghasnewydd bob wythnos.
Dw i’n rhoi triniaethau i’r bobl sy’n dioddef o salwch
terfynol. Mae hyn yn eu helpu i ymlacio. Mae’n bleser
mynd yno pe bai ond i weld eu hwynebau yn llonni pan
dw i’n cyrraedd. Mae hyn yn rhoi gwefr i minnau ac yn
fy ngwneud i’n hapus hefyd. Dw i’n credu’n gryf fod
rhaid rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymdeithas.
Oes rhywun neu rywrai dych chi’n eu hedmygu?
Dw i’n edmygu fy nheulu cyfan. Ces fagwraeth dda,
gyda chefnogaeth gan bawb . Rhoeson nhw foesau a’r
gwerthoedd gore i mi a dyna pam dw i’n eu hedmygu.
Dw i a fy ngŵr yn gwneud ein gorau i roi’r gwerthoedd
hyn i’n plant.
Ar ôl siarad ȃ Sioned mentrais mynd ati i dreio
adweitheg a chael dros awr o fwynhad ac ymlacio’n
llwyr. Roedd gwrando ar Sioned yn egluro shwd oedd
y driniaeth yn gweithio a shwd mae gwadnau ein traed
yn cyfateb ȃ rhannau’r corff mor ddiddorol. Ces i fore
wrth fy modd .
Os hoffai unrhywun gysylltu ȃ Sioned dyma ei
chyfeiriad e-bost sioned.bryant@ntlworld.com
Cyfeiriad gwefan ydy : www.sioned.wales Mae’r wefan
yn ddwyieithog ac roedd hynny yn bwysig iddi hefyd.
Rhif ffôn ydy:02920 694193. Ei rhif ffôn symudol
ydy :07855 796057.

Diolch
Mae’r Dinesydd yn ddiolchgar iawn i Eglwys Minny Street am ei rhodd hael ym mis Tachwedd.
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CERDYN POST
O DOHA, QATAR
Lowri Haf Cooke yn holi
Rhodri Ogwen

Mae Rhodri Ogwen Williams, sy’n 47 oed, yn
gyflwynydd, cynhyrchydd a phennaeth rhaglenni
Saesneg sianel deledu Al-Kass yn Qatar. Yn dad i
Jodie, sy’n 7 mlwydd oed, mae e’n byw yn ninas Doha.
Un o ble ydych chi'n wreiddiol?
Ges i fy ngeni yng Nghaerdydd a bues i’n byw yn
Radyr nes o’n ni’n bedair. Wedyn fe symudon ni i’r
Barri - lle hyfryd i dyfu i fyny wrth y môr. Roedd ein tŷ ni
fel canolbwynt a fanna fydde ni gyd yn cwrdd fel plant i
chwarae. Perci, traeth a phwll nofio enfawr y Knap yn
yr haf. Licien i alli deithio ’nol mewn amser nawr. I
ddweud y gwir dwi bach yn emosiynnol yn ysgrifennu
hwn nawr.
Sut lanioch chi yn Doha a beth ydych chi'n ei
wneud yno?
Ma hwn yn gwestiwn diddorol. Ar y pryd roeddwn yn
gweithio i sianel deledu Al Jazeera Sport ac roeddwn i
newydd weithio ar y Gemau Olympaidd yn Llundain
iddyn nhw, pan ges i alwad ffôn gan gwmni arall yn
Doha oedd ishe fi i fynd allan i sefydlu sianel
Chwaraeon Saesneg iddyn nhw. Ynghyd â’r cynning
arbennig yma roedd na bethau difrifol yn digwydd yn fy
mywyd personol ac roedd hwn yn gyfle i newid pethe
yn ddramatig.
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Doha...
Wel mae’r tywydd yn Doha yn gynnes drwy’r
flwyddyn ond yn annioddefol rhwng mis Gorffennaf a
mis Medi pan ma’r tymheredd dros 50 gradd yn
ddyddiol. Ar hyn o bryd ma’r tywydd oddeutu 25 gradd
yn ystod y dydd ac yn oeri i rhyw 18 gradd gyda’r nos.

B

Cymrodorion Caerdydd

u Cymrodorion Caerdydd yn dathlu canmlwyddiant
geni T. Llew Jones yng nghyfarfod mis Tachwedd
gyda darlith ddiddorol iawn gan Dr Siwan Rosser ‘Ymysg Lladron a Dihirod Eraill: nofelau T. Llew Jones’.
Eglurodd Dr Rosser mai fel bardd (yng Nghylch y
Cilie) y dechreuodd T. Llew Jones ar ei yrfa fel llenor ar
ddechrau 50au yr ugeinfed ganrif, ond fe’i cymhellwyd
gan Alun R. Edwards (Llyfrgellydd Sirol Ceredigion ar
y pryd) i ysgrifennu ar gyfer plant. Cafodd lwyddiant o’r
cychwyn a hynny oherwydd ei ddawn fel storïwr a’i allu
i gofio’r profiad o fod yn blentyn. Ymateb ei ddarllenwyr

Dwi’n brysur gyda gwaith ar hyn o bryd ond fe ges i fy
hoff ddiwrnod wythnos yn ôl. Dihuno am rhyw 8 y bore
ac allan i rhedeg ar hyd y Corniche. Wedyn nôl i’r tŷ i
nofio yn y pwll nofio ac i gal sauna bach. Wedyn allan
gyda ffrindie i gael ‘brunch’ (rhywbeth ma pob gwesty
yn cynnig bob dydd Gwener). Wedyn i ddawnsio
ychydig ac yna lawr i’r harbwr i fynd allan ar yacht fy
ffrind ac ymlacio o dan olau lleuad. Neis iawn rhaid
dweud.
Pa lefydd yn Doha y byddech chi'n annog i
unrhywun o Gaerdydd a’r Fro i ymweld â nhw, i
gael blas go dda o'r ddinas honno?
Fe fydden i’n annog rhywun i fynd i’r Museum of
Islamic Art ac wedyn dod i gwrdd â fi ac fe allen i fynd
â nhw wedyn allan yn yr yacht ac am drip bach i
wersyll yn yr anialwch. Ma cymaint o lefydd arbennig i
fwta yn Doha. Ma Nobu newydd agor yma ac roedd
Robert DeNiro yma wythnos diwetha i agor y lle yn
swyddogol gyda Nobu ei hun. Dwi’n licio Hakassan
hefyd am fwyd o Asia a’r Spice Market yng Ngwesty’r
W. Ma bwyty Eidalaidd hyfryd o’r enw Nonna
Zannon, lle dwi’n byw a lle fyddai byth yn edrych ar y
fwydlen; yn hytrach, fe fydd Andrea y cogydd yn creu
pryd i fi. Ond fy ffefryn yw MArket gan Jean George yn
Ngwesty’r W lle mae Didi y cogydd sushi o’r Maldives
yn creu’r sushi gorau a mwya creadigol dwi wedi’i gal
unrhywle yn y byd. Unwaith eto, fydda i yn gadael i Didi
greu pryd i fi.
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd a’r
Fro?
Dwi’n colli fy nheulu yn fwy na dim. Ond ma’r teulu yn
licio dod allan i weld fi, sy’n neis. Wedi dweud hynny
dwi’n lwcus dros ben ac yn cael lot fawr o wylie ac felly
dwi nôl yn aml. Dwi hefyd yn colli mynd i weld Cymru
yn chwarae yn Stadiwm y Mileniwm.

ifanc a roes iddo statws ‘Brenin Llenyddiaeth Plant’.
Mae plant ei storïau yn ymdopi â byd oedolion,
ond nid yw ei nofelau yn ceisio ‘dysgu’ plant na moesoli
o safbwynt oedolyn. Cymeriadau gwrywaidd, dewr, yw
ei arwyr (ar batrwm rhai R. L. Stevenson – a edmygai
T. Llew yn fawr), ond cymeriadau digon brith, fel Harri
Morgan, Barti Ddu a Twm Sion Cati. Dynion garw
ydynt, ond maent yn goresgyn gormes.
Gwnaeth Dr Rosser y pwynt fod sicrhau
darllenwyr ifanc yn hynod bwysig o safbwynt goroesiad
iaith leiafrifol fel y Gymraeg a rhaid parhau i gynhyrchu
llenyddiaeth gyfoes i blant. Dylid sicrhau statws teilwng
i lenyddiaeth ar gyfer plant.
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EGLWYS EBENESER

EGLWYS Y TABERNACL

BETHEL PENARTH

Esgyn
Ar noson Calan Gaeaf cynhaliwyd
noson Esgyn. Noson i ddathlu ein
ffydd a lansio beibl.net. Diolchwyd i
Arfon Jones am ei waith caled am
17 mlynedd yn cyfieithu’r Beibl i
Gymraeg dealladwy ar gyfer
cenhedlaeth newydd.
Derbyn 4 o’n hieuenctid
Ar ddechrau mis Tachwedd, ac yn
blant yr eglwys, derbyniwyd Carys
Mair Jones, Esyllt Jones, Lowri
Tudur a Cai Hayes. Mae’r pedwar
we di bod yn ffy ddl on i ’r
gwasanaethau a gallwn ond
gweddïo y byddant yn cael eu
harwain i fod yn aelodau gweithgar a
thystion ffyddlon yn ein plith.
Y Gymdeithas
Braf oedd croesawu Geraint Lewis i
gyfarfod Y Gymdeithas ar 10fed o
Dachwedd i gyflwyno Darlith Goffa
Emlyn Jenkins. Ei destun oedd dau
gerddor – Joseph Parry a Hubert
Parr y; awdur ‘Jerusal em’.
Cyflwynodd ddarlun a hanes y ddau
gerddor enwog a’u cymharu. Diolch
iddo am noson ddiddorol dros ben.
OCC
Â’r Nadolig yn nesáu daeth cyfle eto
i anfon bocsys drwy gynllun
Operation Christmas Child i blant difreintiedig. Braint yw cael cefnogi
elusen sy’n cwrdd ag anghenion rhai
sy’n dioddef o ganlyniad i ryfel, tlodi,
newyn a thrychinebau naturiol.
Cyfranwyd 30 o focsys o’r eglwys
gan blant ac aelodau.
Y Llusern
Wrth i ni agosáu at ddiwedd y
flwyddyn 2015, byddwn yn dathlu
pen-blwydd 80oed rywbeth sy’n
ganolog a phwysig ym mywyd ein
heglwys, sef ein cylchgrawn misol Y
Llusern, [1935 - 2015] â’r arwyddair
“Llewyrched felly eich goleuni”.
Ymddangosodd y rhifyn cyntaf ar
gais y gweinidog ar y pryd, y Parch.
Ddr Rees Griffiths, ar ei benblwydd
cyntaf yntau yn Ebeneser.
Llongyfarchiadau…
…a phenblwydd hapus i Rhian
Ruddock sy’n dathlu pen-blwydd
arbennig ddiwedd mis Tachwedd.
…mawr i Beca Dafydd a oedd yn
aelod o Theatr Ieuenctid yr Urdd a
lwyfanodd y sioe gerdd Les
Miserables yng Nghanolfan y
Mileniwn. Yr oedd yn gynhyrchiad
gwefreiddiol.

Ffarwelio gyda Robert Nicholls
Cyhoeddwyd ym mis Hydref fod
Eglwys Canol Dinas Llundain, sy’n
cyfarfod yn Castle Street, wedi
gwahodd Robert Nicholls i fod yn
weinidog arnyn nhw.
Bydd y
Cyfarfodydd Neilltuo yn digwydd yn
Castle St. ar brynhawn Sadwrn
Ionawr 23.
Estynnwn iddo ein
dymuni adau gorau ar ei
gyfrifoldebau newydd. Colled
Caerdydd yw ennill Llundain.
Cyfarfod y Chwiorydd
Testun Delun Callow oedd ‘Fy hoff
emynau/ddarn o farddoniaeth/
drysor. Cafwyd eitemau gwahanol a
diddorol gan bedair o’r chwiorydd.
‘Cyfnewid Cyfeillion yn Seland
Ne wyd d ’ o e d d ma e s Ca l a n
McGreevy, cyfraniad arddechog a
gwerthfawr.
Yn sesiwn olaf fis
Tachwedd, ‘Perthnasau Draw’ oedd
gan Bob Puw i’w drafod – pnawn
amrywiol iawn i orffen y mis.
Bore Coffi
Diolch i Ann Williams, Glan yr Afon
ac yna Delun a John Callow am eu
croeso cynnes yn ddiweddar.
Cymdeithas Nos Fawrth
Noson werthfawr oedd gwrando ar
Hannah Prothero Griffiths, perthynas
agos yn llinach Daniel Prothero, yn
son am yr athrylith cerddorol a
dreuliodd gymaint o’i yrfa yn yr
Amerig ond nad anghofiodd ei
wreiddiau yng Ngwm Tawe yn
benodol, na Chymru’n gyffredinol.
Yna Ilid Anne Jones ddaeth i’n
difyrru wrth sôn am Leila Megane
‘Anwylyn Cenedl’. Ymweld â’r
Eglwys Uniongred Roegaidd ar
Stryd Bute oedd achlysur ola’r
Gymdeithas fis Tachwedd - roedd
hi’n brofiad arbennig i gael persbectif
gwahanol ar addoli yn y ddinas.
Datganiad Organ Jane Watts
Yn dilyn y wledd a gafwyd fis
ynghynt gan Iestyn Evans, ddiwedd
Hydref clywyd yr offeryn unwaith eto
ar ei orau, a hynny dan ddwylo a
thraed medrus un o organyddion
enwoca’r byd, sef Jane Watts. Mae
Jane bellach yn gwbl gartrefol ym
mhrif neuaddau cyngerdd ac eglwysi
Cadeiriol bedwar ban y byd. Roedd
ei rhaglen yn un uchelgeisiol, yn
amrywio o’r cyfarwydd i’r llai
adnabyddus, o William Lloyd
Webber a J.S. Bach i Dudley Buck.

Yn ddi weddar ca wso m fudd
arbennig dan arweiniad y Parchedig
Glyn Tydwal Jones. Seiliodd ei
genadwri ar adnod o Lythyr Paul at y
Philipiaid (Pennod 4, Adnod 13) – y
mae gennyf gryfder at bob gofyn
trwy yr hwn sydd yn fy nerthu i. Mae
rhan gyntaf yr adnod yn ddweud
mawr; mae’r ail ran yn ychwanegu’n
gyfoethog ac awgrymog bod Iesu’n
gwmni ym mhob achlysur.
Ar Sul y 22ain cawsom hanes difyr
Rhiannon a Betsan ar eu taith i
Kerala yn yr India haf diwethaf.
Roedd fideo yn ychwanegiad
allweddol at y cyflwyniad. Mae’n
amlwg iddynt elwa’n helaeth o’r
profiad a bod eraill wedi cael
mantais o’u gwasanaeth gwirfoddol.
Yn wahanol i’n harfer o agor ein
paratoad Nadolig gyda gwasanaeth
carolau ar Sul cyntaf Rhagfyr, eleni
byddwn yn gwneud hynny trwy
gynnal Gwasanaeth Adfent yn yr
hwyr ar y Sul cyntaf (6ed). Cawn
rannu ein profiad yn rhifyn nesaf Y
Dinesydd.
Ar Ragfyr 4ydd bydd mentro o fath
arall, sef, cynnal sesiwn Llan Llanast
(Messy Church), yn bennaf i’r rhai
ifanc ond croeso i eraill hefyd. Mil
diolch i Rhiannon a Sian Meinir am
fwrw’r cwch i’r dwr.

BETHEL RHIWBEINA
Cinio Sul
Aeth nifer o’r aelodau am ginio Sul
yn y Pendragon yn Llanisien ar ôl
oedfa’r bore ar Dachwedd 8.
Bore Coffi
Cynhaliwyd Bore Coffi llwyddiannus
yn y Capel ar fore Mawrth,
Tachwedd 17. Rhoddwyd yr holl elw
i Ysbyty Felindre.
Y Banc Bwyd
Mae’r aelodau yn dal i gefnogi
gwaith y Banc Bwyd ac yn cyfrannu
nwyddau o Sul i Sul.
Cinio Nadolig
Cynhaliwyd cinio Nadolig y Capel yn
y Toby Inn ddydd Mawrth Rhagfyr 8.
Trefniadau’r Nadolig
Cynhelir Gwasanaeth Nadolig yr
aelodau ar fore Sul, Rhagfyr 13 a
Gwasanaeth Nadolig y plant ar fore
Sul, Rhagfyr 20. Bydd Gwasanaeth
Llith a Charol yn y Capel am 11.00
Noswyl Nadolig, dan nawdd
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.

EGLWYS Y CRWYS
Cyfarchion
Mae Mr. E.D. Evans wedi symud i
gartref Sunrise yng Nghyncoed a
Mrs. Myfanwy Jarman i Cartref,
Llanishen. Hefyd mae Mrs. Glenys
Rowlands wedi symud i Gartref Bryn
Seiont Newydd, Caernarfon. Pob
dymuniad da iddynt.
Bedydd
Mewn gwasanaeth hyfryd o dan
arweiniad y Parch. Glyn Tudwal
Jones bedyddiwyd Katy Siân, merch
fach Dr. Gethin a Helen Edwards ac
wyres Gareth a Gwen Edwards a
gor-wyres Mrs. Doris James. Yn yr
un gwasanaeth bedyddiwyd Martha
Haf, merch Owain a'r Dr. Rhiannon
Evans, wyres Arthur a'r Dr. Diana
Evans.
Y Gorlan
Cynhaliwyd dau gyfarfod o'r Gorlan
gyda'r Parch. Glyn Tudwal Jones yn
sôn am ei 'Ymweliad â'r India' a'r
Athro Ddr. John Gwynfor Jones yn
annerch ar 'Thomas Gee'. Diolch i'r
ddau am sgyrsiau diddorol dros ben.
Y Gymdeithas
Cafwyd noson i'w chofio gyda
chyflwyniad Siân Meinir o Gwmni
Opera Cymru ar y 'Danbaid
Fendigaid Ann'. Gwledd yn wir.
Diolch i'r Dr. Alun Tiplady a Mr.
Gareth Rhys Davies a m y
trefniadau.
Y Grŵp Merched
Cynhaliwyd noson agored pryd y
daeth Dylan Iorwerth i roi sgwrs
ddiddorol ac addysgiadol ar ei daith
yn dilyn ôl troed y Genhades o Fôn,
Helen Rowlands, yn y Maes
Cenhadol yn yr India.
Mwynhawyd Swper Nadolig y Grŵp
Me r ch e d yn g Nghl wb Gol ff
Caerdydd. Diolch i'r Parch Lona
Roberts am y trefniadau.
Galw Gweinidog
Mae'r Parch. Aled Huw Thomas
wedi derbyn galwad i weinidogaethu
yn Eglwys y Crwys. Cynhelir y
Cyfarfod Sefydlu ddiwedd Ionawr.
Mae'r aelodau yn ei groesawu'n
gynnes iawn a gweddiwn am fendith
ar ei weinidogaeth.

EGLWYS DEWI SANT
Gwasanaeth Teuluol
Braf oedd gweld cymaint yn y
gwasanaeth teuluol. Sera Wade
oedd y darllenydd a bu Meirion
Saunders a`i dad Tim yn ein
harwain mewn gweddi. Gan ei fod
yn Sul y cofio gosodwyd torch ar
y gofeb.

Operation Christmas Child
Bu plant yr Ysgol Sul yn llenwi
bocsys esgidiau yn ystod mis
Tachwedd, er mwyn eu hanfon i
Rwmania.
Grŵp Trafod
Cychwynnwyd
grŵp
trafod
wythnosol sy`n dilyn cwrs newydd
yr Eglwys yng Nghymru, “Byw a
Dysgu: Eglwys i`r Dyfodol.”
Bore Coffi i Ddysgwyr
Menter newydd arall yw cynnig
cyfle
i
ddysgwyr
y
ddinas
gyfarfod
er
mwyn
sgwrsio`n
anffurfiol. Daeth sawl un i gael
coffi a chlonc y mis hwn. Diolch i
aelodau`r eglwys a gefnogodd y
dysgwyr ac yn arbennig i Gwenda
Williams am gydlynu`r fenter.
Cymdeithas Nos Iau
Cynhaliwyd cwis yn y Mochyn Du
lle `roedd pawb wedi mwynhau
cystadlu. Diolch i`r cwis feistr,
Gerallt
Hughes, am
baratoi`r
cwestiynau a`r lluniau - rhai`n
hawdd a rhai`n heriol !
Cydymdeimlo
Estynnwn ein cydymdeimlad i
deulu`r diweddar Vincent Phillips,
a fu`n aelod ffyddlon ac yn
warden yn yr eglwys.
Llongyfarchiadau i …
Tomos
a
Jen Brodie
ar
enedigaeth merch fach, Catherine,
yn Rhydychen ac hefyd i Huw ac
Anna Brodie ar ddod yn dadcu a
mamgu.
Dr. Vernon Davies, wrth iddo
ddathlu ei benblwydd yn 101
ddiwedd mis Hydref.

YR EGLWYS EFENGYLAIDD
Dysgwyr
Cynhelir bore coffi i’r rhai sy’n
awyddus i ymarfer eu Cymraeg
unwaith y mis yn adeilad yr eglwys.
Ym mis Tachwedd bu Marc Evans
yn trafod llun eiconig Curnow
Vosper ‘Salem’ a chawsom fore
diddorol wrth glywed am y llun
cyfarwydd yma.
Ar Ragfyr 12 am 10.30 edrychwn
ymlaen at gael cwmni Christine
James a fydd yn trafod carol Madog
ap Gwallter.
Nadolig
Edrychwn ymlaen unwaith eto at
gael dathlu dyfodiad yr Arglwydd
Iesu Grist fel ‘baban i’n byd’.
Rhestrir yma rai o’r digwyddiadau
dros y Nadolig ac estynnwn groeso
cynnes i ymuno â ni.
Nos Wener, Rhagfyr 4, am 7.00 o’r
gloch - rhostio mochyn a chyfweliad

gyda’r archdderwydd
Christine
James yn adeilad yr eglwys.
Nos Sul, Rhagfyr 6, am 6.00 o’r
gloch - Oedfa Garolau yn adeilad yr
eglwys.
Nos Sul, Rhagfyr 13 am 5.00 o’r
gloch - Oedfa Garolau’r Eglwys
Newydd yn Capel Tabernacl, 81
Heol Merthyr.
Bore Sul, Rhagfyr 20 am 10.30 o’r
gloch - Oedfa Garolau Deuluol yn
adeilad yr eglwys.
Bore Nadolig am 10.30 - Oedfa
Nadolig yn adeilad yr eglwys.

SALEM TREGANNA
Bedydd
Bedyddiwyd Gwenllian, merch Awel
a Rh o d r i a r 1 T a ch we d d .
Dymuniadau gorau i chi fel teulu.
Noson Gymdeithasol yn Elgano
Cafwyd noson hyfryd yn Elgano,
Ffordd y Gadeirlan yn ystod mis
Tachwedd, gyda sypreis o adloniant
cerddorfa ukeleles Caerdydd! Noson
fendigedig!
Penwythnos y Bobl Ifanc yn
Traeth Mawr
Aeth criw o bobl ifanc Salem i'r
gorllewin ganol mis Tachwedd, i
ganolfan ger Traeth Mawr. Digwydd
bod roedd y tywydd yn erchyll, ond
roedd y cwmni'n hynod o gynnes a
chafwyd llawer iawn o hwyl. Diwrnod
o weithgareddau awyr agored ar
ddydd Sadwrn cyn cael gwledd o
adloniant byrfyfyr nos Sadwrn a
chyfnod myfyriol fore Sul. Diolch i'r
swogs egniol ac i Evan, Dai, Gill a
Dewi am benwythnos i'w gofio.
Ffair Cymorth Cristnogol
Cynhaliwyd ffair Nadolig Cymorth
Cristnogol yn festri Salem ar 21
Tachwedd.
Bu Salem yn brysur yn ystod y mis,
wrth i Adran yr Urdd gyfarfod
ddwywaith ar nos Iau, y clwb
brecwast a'r grwp canu,
Gwasanaethau mis Rhagfyr
Croeso i bawb i ymuno a ni, dyma
wasanaethau arbennig yr Ŵyl eleni:
Dydd Sul 13 Rhagfyr
10.30 - Gwasanaeth Nadolig yr
Ysgol Sul
6.00 - Gwasanaeth y Goleuni
24 Rhagfyr Noswyl Nadolig
11.30 - Gwasanaeth Carolau a
Chymun
25 Rhagfyr
9.30 - Oedfa Deuluol Anffurfiol
Dewch i ddangos eich teganau i
Evan!
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Penarth yn Cofio Arwr Cymru
Diwrnod i'w gofio i Benarth - dyna ddywedodd
ymgeisydd lleol Plaid Cymru Dr Dafydd Trystan Davies
ar ôl dadorchuddio plac glas i gofio cysylltiad y dre
gyda Saunders Lewis.

Trefnir y gweithgareddau gan Gangen Penarth o
Blaid Cymru a Chymdeithas Hanes y Blaid, gyda
chefnogaeth gref Philippa a Granville John, sydd
bellach yn byw yn y tŷ ac sydd wedi cadw nifer o'i
nodweddion.
Bu Saunders Lewis yn sylfaenydd Plaid Cymru a'i
llywydd rhwng 1926 a 1939. Fe deithiodd i Benarth i
fynychu cyfarfod yn Bedwas Place yn 1924 a
arweiniodd at lansiad y blaid y flwyddyn wedyn.
Yn ogystal â'i rôl wleidyddol, bu hefyd yn un o
lenorion amlycaf Cymru yn ystod yr 20fed ganrif. Bu'n
ddramodydd, yn fardd, hanesydd ac yn feirniad
llenyddol - ac ystod ei arhosiad yn Westbourne Road fe
luniodd ei ddramâu mwyaf adnabyddus a'i ddarlith
radio Tynged yr Iaith yn 1962.
Wrth ddadorchuddio'r plac, dywedodd cyn-lywydd
Plaid Cymru Dafydd Wigley ei fod yn amserol yn ystod
y cyfnod cyn y refferendwm ar barhad aelodaeth o'r
Undeb Ewropeaidd i ni gofio'r weledigaeth Ewropeaidd
a gyfrannodd Saunders Lewis at wleidyddiaeth Cymru.
Symudodd Saunders Lewis i Benarth yn 1952 gan
drigo yn y tŷ yn Westbourne Road hyd at y flwyddyn
cyn ei farwolaeth yn 1985.

Mewn gwirionedd roedd dwy ran i'r diwrnod, sef
dadorchuddio'r plac yn 158 Westbourne Road ac
wedyn darlith ar fywyd a gwaith Saunders Lewis gyda'r
nos yn Ysgol Gynradd Evenlode.

Cyn y dadorchuddio, rhoddodd swyddogion o
Gymdeithas Hanes Plaid Cymru flodau ar fedd
Saunders Lewis a'i wraig Margaret, ac ar fedd eu
merch Mair, sydd wedi’u claddu ym Mynwent Penarth
yn Castle Avenue.
newyddiadurwr, gohebydd, cynhyrchydd a golygydd.

Cylch Cinio
Cymraeg Caerdydd

A

shok Ahir oedd gwestai noson agoriadol tymor
2015-2016 y Cylch. Cawsom ei hanes o’i eni yn
Wolverhampton hyd at y presennol. Mae o’n byw nawr
yng Nghaerdydd gyda Manon ei wraig a’i dri phlentyn.
Bu’n gweithio dros bron i ddau ddegawd ym maes
darlledu cyhoeddus yng Nghymru a Llundain fel

Soniodd fel y penderfynodd adael y BBC yn 2012 i
ddechrau menter newydd gyda’i wraig Manon gan
sefydlu asiantaeth gyfathrebu Mela.
Mae Mela wedi ymrwymo i fod yn un o grŵp o
bartneriaid sy'n cynnwys Menter Caerdydd, Prifysgol
Caerdydd, Mudiad Ysgolion Meithrin ac eraill i
ddatblygu canolfan yn yr Hen Lyfrgell lle gall pawb
ddod i ddefnyddio a chlywed y Gymraeg.
Ei neges wrth gloi oedd mor bwysig ydy hi i'r rheiny
sy'n dysgu'r iaith, a'r rhieni hynny sy'n anfon eu plant i
ysgolion cyfrwng Cymraeg y ddinas, gael rhywle lle
mae'n nhw'n medru clywed a gweld
yr iaith yn fyw.
‘Gobeithio y gwnewch gefnogi'r
fenter a'r dysgwyr hynny sydd ar
ddechrau eu taith. Plîs sgwrsiwch â
nhw. Yr unig ffordd rydw i wedi
dysgu Cymraeg ydy drwy gael
cymaint o bobl oedd yn fodlon
sgwrsio gyda fi - mae'n holl bwysig.’
I gael manylion digwyddiadau sydd i
ddod cysylltwch â Meri Griffiths ar
cylch.cinio@gmail.com neu 02920
568420.
Dafydd Griffiths
Paul Morgan (Is-lywydd), Ashok Ahir
a Dafydd Griffiths (Llywydd)
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Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd

A

r brynhawn rhyfeddol o braf a sych ar 28ain o

Hydref, teithiodd deugain o'r aelodau i Lanelli i
ymweld â Plas Llanelly, hen adeilad urddasol ynghanol
y dref. Trosglwyddwyd pawb yn ôl mewn hanes i'r
ddeunawfed ganrif, yn "nghwmni'r" perchnogion, Syr
Thomas a'r Fonesig Stepney, drwy ffilm anghyffredin o
fyw. Darlithiodd un o'r tywyswyr, Sian Williams, ar
gyfnod Sioraidd a Fictoraidd yr adeilad. Yn ystod y
ddwy flynedd olaf, adferwyd y tŷ i'w ogoniant, gan greu
awyrgylch arbennig yr amserau. Yn ychwanegol,

gwelwyd arddangosfa deithiol o wisgoedd y gyfres
deledu "Downton Abbey". Daeth hanes yn fyw y dydd
hwnnw.
Cafwyd cwmni y Parchedig Kevin Davies,
gweinidog Annibynnol Eglwysi Bethel, Penarth a
Thabernacl, Y Barri, ar Dachwedd 4ydd. Daeth â
phrydferthwch anhygoel ac amrywiol yr Hydref yn fyw
i'r Aelwyd. Rhoddodd syniadau gwych i'r aelodau ar
baratoi trefniadau blodau ar gyfer y cartref gan
ganolbwyntio ar ryfeddod lliwiau'r tymor o'r cloddiau a'r
gerddi. Hefyd, cyflwynodd harddwch y Nadolig mewn
modd a amlygai ei arbenigedd ar greu amryw themâu.
Trawsnewidwyd yr awyrgylch gan lonni calon pob
aelod drwy ei bersonoliaeth annwyl a'i hiwmor heintus.
Ar Dachwedd 18fed, Fflur Gwynn, Uwch Guradur
Adran Bywyd Diwylliannol Amgueddfa
San Ffagan oedd y siaradwraig.
Cyflwynodd mewn ffordd siriol a
chynhwysfawr ddyletswyddau ei
swydd newydd - alwodd yn "dream
job"! Eglurodd y cynlluniau sydd ar
droed yn yr Amgueddfa - y galerïau,
gweithdai ag am ail-adeiladu, e.e.
"Tafarn y Vulcan".

Wedi son am y cyfnod yn gwneud ôlradd yn y Victoria & Albert yn
Llundain, soniodd am ei diddordeb
penodol yn natblygiad y delyn deirhes
o'r delyn baroc Eidalaidd hyd at
delynau o gyfnod Evan Jones, John
Thomas Pencerdd Gwal i a,
Arglwyddes Llanofer a'r annwyl Nansi
Richards.
Gwerthfawrogwyd ei
chyflwyniad diddorol a thrylwyr.

Vincent Howell Phillips
(1930-2015)
Teyrnged gan Roy Saer

safonau uchaf, gan ymgynghori’n fanwl gydag
arbenigwyr priodol ar draws gwledydd. Roedd cofnodi
tystiolaeth y to hynaf o’n cyd-frodorion Cymraeg yn
genhadaeth allweddol yn ei olwg.

Mae’n wir na fu’n ffigur amlwg yn ystod blynyddoedd
diweddar, ond ddegawdau yn ôl arferai ddarlithio llawer
r ddydd Mercher, 4 Tachwedd, bu farw Vincent gerbron cymdeithasau diwylliannol; cyfrannodd hefyd ar
Phillips yn Ysbyty Dewi Sant.
sawl rhaglen radio Gymraeg, ac yn ail hanner y
Magwyd ef ar ffarm yn Llanddarog, Shir Gâr. Ar ôl chwedegau ymddangosodd yn wythnosol ar gyfres
derbyn ei addysg uwchradd yn y ‘Gram’ yng deledu Swyn y Glec.
Nghaerfyrddin enillodd radd dosbarth cyntaf yn y
Er na chyhoeddodd yr un gyfrol, na mwy na dyrnaid
Gymraeg yng Nghaerdydd, cyn llunio traethawd M.A. ar o ysgrifau ymchwil, erys archif sain unigryw yr
dafodiaith Dyffryn Elái (wrth ddilyn ei waith maes ar Amgueddfa Werin, gyda’i miloedd o recordiadau maes,
gyfer hyn y cyfarfu â Margaret, a ddaeth yn wraig iddo yn gofeb nodedig iddo.
yn ddiweddarach).
Fyth er dod i fyw yng Nghaerdydd mynychodd
Yn 1957 fe’i penodwyd ar staff Amgueddfa Werin Eglwys Dewi Sant yn selog. Bu yn ei dro yn
Cymru lle neilltuwyd iddo’r dasg o sefydlu archif sain o’r Ysgrifennydd a Warden iddi, ac am gyfnod roedd yn
tafodieithoedd Cymraeg, ac ychwanegodd ef wedyn aelod ymroddedig o Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng
faes y traddodiadau llafar.
Nghymru.

A

Crëwyd yr Adran Dafodieithoedd a Thraddodiadau
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’w feibion
Llafar yn swyddogol yn 1964, gydag yntau’n Geidwad Rhodri a Huw a’u teuluoedd, a hyn gan gofio gyda
arni.
thristwch mai naw mis yn unig a aeth heibio er iddynt
Gwerthfawrogai Vincent yn burion ei fod yn sefydlu golli Margaret hithau.
casgliad cenedlaethol, ac ymhob dim anelai at wireddu’r
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Shrek a Priscilla’n Ymweld â’r
Ganolfan

M

ae dwy sioe “blockbuster” yn dod i Ganolfan y
Mileniwm dros y misoedd nesa’.

Mae Shrek The Musical sy’n seiliedig ar y ffilm
animeiddio lwyddiannus gan DreamWorks yn sioe
berffaith i’r teulu cyfan ar gyfer Nadolig.

Gyda llwyth o ganeuon newydd yn ogystal ag
anthem cwlt Shrek I’m a Believer, mae Shrek The
Musical yn dod â chymeriadau annwyl DreamWorks yn
fyw mewn sbloets fawr o ganu a dawnsio.
Yn y flwyddyn newydd mae’r sioe syfrdanol a hynod
lwyddiannus, Priscilla Queen of the Desert the Musical
yn dychwelyd i’r Ganolfan oherwydd galw mawr - gyda
Jason Donovan fel Tick!
Yn seiliedig ar y ffilm boblogaidd, mae Priscilla yn
antur gynnes am dri ffrind sy’n neidio ar hen lanast o
fws i chwilio am gariad a chyfeillgarwch. Ond yn y pen
draw, maen nhw’n dod o hyd i lawer mwy nag yr
oedden nhw erioed wedi'i ddychmygu.
Mae Shrek The Musical yng Nghanolfan Mileniwm
Cymru tan 10 Ionawr. Mae tocynnau yn costio £19.50 £44. Canllaw oed 5+ (Dim plant o dan 2 oed).
Bydd Priscilla Queen of the Desert the Musical yn
y Ganolfan o 12 – 16 Ionawr 2016. Mae tocynnau yn
£19 - £42. Canllaw oed 15+ (Dim plant o dan 2 oed).
Am
ragor
o
wybodaeth
ewch
www.yganolfan.org.uk neu ffoniwch 029 2063 6464.

i

Dean Chisnell (Shrek) a Faye Brookes (Princess Fiona)

The Lost Welsh Kingdom
gan John Hughes

Y

Adolygiad Rhiannon Gregory

m mis Hydref cyhoeddodd John Hughes, awdur
Glyndwr’s Daughter a Llywelyn, ei drydedd nofel,
The Lost Welsh Kingdom. O’r bennod gyntaf mae’n
bachu sylw’r darllenydd gyda disgrifiad bywiog o wledd
yn 1041 mewn llys yng Nghaerfyrddin y noson cyn
priodas Hywel, Tywysog Deheubarth, ag Elen, merch y
llys.
Dyma Berddig, y bardd crwydrol, yn cyrraedd a
chyn hir mae’n difyrru’r dorf gyda’i ddawn gyfareddol ac
yn adrodd hanes brwydr ddwy flynedd yng nghynt pan
drechodd Gruffudd ap Llywelyn y Sacsoniaid.
Gruffydd yw cymeriad pwysicaf y nofel ac mae’r
disgrifiad cyntaf ohono ac o’r frwydr yn ddramatig a
chofiadwy. Cawn hanes Gruffydd a’i orchestion milwrol
nes iddo, wrth goncro ac adennill tiroedd, gael ei goroni
‘n Frenin ar Gymru gyfan. Roedd yn deyrn creulon a

L

Tipyn o Gamp!

lwyddodd mam a'i mab o Gaerdydd gyrraedd
rowndiau terfynol Prydain ar gyfer cystadleuaeth
tenis i deuluoedd.
Bu Rhian Griffiths a'i mab Dafydd James yn
cystadlu yn ystod yr Hydref yn y rowndiau terfynol
Prydeinig a gynhaliwyd yng Nghanolfan Tenis yr LTA
yn Roehampton. Yn ystod yr haf y nhw oedd
pencampwyr cystadleuaeth Tenis Cenedlaethol Cymru
yn Wrecsam. Rhaid oedd llwyddo ar ôl hynny mewn
cystadleuaeth rhagbrofol ychwanegol yn Ne Lloegr.
Twrnament ar gyfer rhiant (neu ewythr/modryb) a
phlentyn dan 18 yw'r gystadleuaeth a oedd yn cael ei
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didrugaredd a phawb yn ei ofni ond o 1055 hyd 1063 ef
oedd Brenin Cymru, yr unig un a fu yn Frenin ar Gymru
gyfan erioed.
Mae Elen, a orfodwyd yn gynnar yn ei hanes i briodi
Gruffydd, yr un mor bwysig ag ef yn natblygiad y nofel,
a gwelwn agweddau ar greulondeb diharebol ei gŵr
drwy ei llygaid hi. Cawn hefyd ddarlun lliwgar o fywyd y
llys yn Rhuddlan.
Mae John Hughes yn hanesydd ymroddedig gyda
gwybodaeth fanwl am ddigwyddiadau hanesyddol y
cyfnod, ond mae hefyd yn meddu ar y ddawn i adrodd
stori sy’n llawn cynnwrf a chyffro ac yn llwyddo cadw
diddordeb y darllenydd yn fyw.
Ychydig iawn o hanes Cymru a ddysgir yn ein
hysgolion ac mae’n drist ein bod fel cenedl mor
anwybodus am ein hanes ni ein hunain. Yn ‘The Lost
Welsh Kingdom’ mae John Hughes wrth gyflwyno inni
bennod bwysig yn hanes ein cenedl yn gwneud
cymwynas â ni, ac yn haeddu ein diolch am hynny.
Cyhoeddir The Lost Welsh Kingdom gan Y Lolfa £8.99
noddi
gan
Quorn. Rhian
oedd yr unig
o e d o l y n
beny waidd
allan o'r 16
p a r
a
gyrhaeddodd
y
rowndiau
terfynol.
Cawsant
gyfle yn ystod
y diwrnod i gwrdd â chael hyfforddiant gan Greg
Rusedski. Llongyfarchiadau mawr i’r ddau ohonynt!

Clwb y Diwc

S

tori o lwyddiant fu unig waddol Eisteddfod
Genedlaethol 2008, ond fel y gwyddoch erbyn hyn
mae’n siŵr mae'r Duke of Clarence wedi cau ac mae
Clwb y Diwc yn ddigartref, ac mae’r Pwyllgor wedi
penderfynu rhoi’r gorau i’r clwb am y tro.
Nid penderfyniad hawdd oedd dod â Chlwb y Diwc i
ben, ond yn dilyn
m i s o e d d
o
ansicrwydd
am
ddyfodol tafarn y
Duke of Clarence a
gweld yr adeilad yn
raddol dirywio, yn
ogystal â’r pwysau
cynyddol i sicrhau na
fyddai’r nosweithiau’n
myn d
yn
fai ch
ariannol, teimlwyd y
byddai seibiant yn
beth da er mwyn
gweld
a
fyddai
cyfleoedd eraill yn
codi i’r dyfodol o fewn
ardal Treganna a’r
cylch.

Trefnwyd rhyw 80 o ddigwyddiadau yn cynnwys
cwisiau, nosweithiau o gerdd â chân gyda phrifeirdd a
llenorion o fri, ac wrth gwrs denwyd rhai o artistiaid
amlycaf Cymru yn cynnwys Huw Chiswell, Al Lewis,
Elin Fflur, Caryl, Dafydd Iwan, Heather Jones,
Sibrydion, H a’r Band, Geraint Lovgreen, dim ond i
enwi rhai.
Pleser a braint oedd cael bod yn gadeirydd ar
bwyllgor fu’n helpu llywio’r digwyddiadau. Mae fy nyled
yn fawr iddyn nhw,
yn ogystal â’r holl
gwis
feistri,
artistiaid, bandiau ac
wrth gwrs i bob un
ohonoch
chi
brynodd docyn ac a
gefnogodd
y
digwyddiadau dros y
blynyddoedd.
Aled Wyn

Llun: Irfon Bennett

Hoffai’r Dinesydd
gydnabod a diolch
i Glwb y Diwc am
ei gefnogaeth hael.

Pwyllgor Clwb y Diwc

Dylan Iorwerth

A

r 2 Tachwedd, daeth nifer fawr ynghyd i Theatr y
Crwys o wahanol gapeli a chymdeithasau i
wrando ar Dylan Iorwerth, Golygydd-Gyfarwyddwr y
cylchgrawn Golwg.
Yn ei gyfres deledu, Dylan ar
Daith, Y Genhades Goll oedd
pennawd
rhaglen
am
Helen
Rowlands, o Borthaethwy, Ynys
Môn, a fu’n gweithio ar hen faes
cenhadol y Methodistiaid Calfinaidd
yn Sylhet a Karimganj.
Enwau arall arni yw Didima (y fam
orau) a Blodyn rhyfeddol o ardd
Cymru. Cenhades goll am fod ei
hanes bron yn angof yn ein mysg ni
Gymry; didima am mai dyna’r enw
gafodd hi gan ferched mwyaf
difreintiedig Sylhet a Karimganj;
blodyn rhyfeddol oherwydd ei gallu meddyliol a’i
dyngarwch aberthol.
Dangosodd Dylan luniau ohoni: yn 1925 yng
nghwmni Mahatma Ghandi ac yn unig ferch ymysg

darlithwyr a myfyrwyr coleg, a hefyd ymysg plant.
Roedd hi’n gwbl rugl mewn Bengaleg a byddai wedi
sgwrsio â Ghandi yn yr iaith honno. Cafodd y fraint o
dalu teyrnged iddo yn yr oedfa goffa. Yn wir, cafodd
gynnig cadair coleg yn yr iaith honno.
Aeth Dylan a’r criw ffilmio at Annedd Goleuni,
canolfan a sefydlodd hi yn 1940 ar
gyfer plant a gweddwon o ddosbarth yr
esgymun rai. Credai fod rhoi addysg a
pharch i ferched yn hollbwysig ac yn
allweddol i iechyd eu cymunedau. Yn
ffeminydd
cyn
bod
sôn
am
ffeministiaeth, fe dorrodd ei chŵys ei
hunan, yn llawn hiwmor a llawenydd.
Tra bod Cymru wedi mwy neu lai
anghofio amdani, yn India mae’r
Rowlands Memorial High School yn
bod o hyd ac, yn adran Bengaleg un o’r
colegau, cedwir ystafell yn ei henw.
Caiff ei bedd yn Karimganj ei barchu a’i
gadw’n lân a thaclus.
Diolch i Dylan am gyflwyniad ardderchog ac am ei
gymorth i chwyddo Apêl Ysbyty Shillong.

Ffair Dolig y Mochyn Du
Bydd Ffair Dolig y Mochyn Du yn digwydd rhwng 10am a 3pm ar ddydd Sadwrn 12 Rhagfyr. Bydd
stondinau’n gwerthu anrhegion a chynnyrch Cymraeg a Chymreig, a bydd cyfle i fwynhau bwyd a diod a
charolau wrth siopa.
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Mercher, 24 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Gwasanaeth Cannwyll a Charol yng
Nghapel Bethel, Maesyderi, 11.00pm.

Ionawr
Rhagfyr
Mercher, 9 Rhagfyr–Iau, 31 Rhagfyr
Theatr Iolo yn cyflwyno ‘Y Dywysoges
a’r Bysen Fechan Fach’ yn Theatr
Sherman. Perfformiadau Cymraeg ar 9,
10, 12, 15, 16, 17, 22, 24 a 31 Rhagfyr.
Manylion pellach a thocynnau:
029-2064-6900.
Iau, 10 Rhagfyr
Darlith gan yr Athro E. Wyn James ar y
testun ‘Cristnogaeth a’r Wladfa’, yn y
gyfres seminarau ‘Cymru, Cristnogaeth
a’r Celfyddydau’, yn Ystafell 2.03,
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, 7.00pm.
Iau, 10 Rhagfyr
Cyfarfod
y Caerdogion,
grŵp
cymdeithasol yng Nghaerdydd ar gyfer
siaradwyr Cymraeg. Am ragor o
fanylion, ewch i ‘Caerdogion’ ar
Facebook a Twitter neu e-bostiwch
caerdogion15@gmail.com.
Sadwrn, 12 Rhagfyr
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer
rhai sy’n dysgu Cymraeg. Sgwrs am
11.00am gan yr Archdderwydd Christine
James am garol gan Madog ap Gwallter
o’r 13eg ganrif. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, CF24 4DX. Croeso cynnes.
Llun, 14 Rhagfyr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Dathliad Nadolig yng Nghlwb Golff yr
Eglwys Newydd, am 7.00pm.
Mawrth, 15 Rhagfyr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Dathlu’r Nadolig yng nghwmni
Marged Williams ac Owen Saer, yn festri
Capel Minny Street am 7.30pm. Pwnsh
a mins peis i ddilyn.
Mawrth, 15 Rhagfyr
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 7.15pm. Croeso cynnes.
Sul, 20 Rhagfyr
Dathlu’r Nadolig yng Nghapel Salem,
Treganna, am 6.00pm, yng nghwmni
Brigyn, aelodau Band Pres Melingriffith,
ac eraill. Cyflwynydd: Dewi Rhisiart.
Mynediad am ddim. Casgliad er budd
cronfa’r digartref. Croeso wedyn i
barhau â’r canu a’r dathlu yn Chapter.
Llun, 21 Rhagfyr
Tafwyl a Chlwb Ifor Bach yn cyflwyno
noson i godi arian at ‘Tafwyl 2016’ yng
nghwmni Huw Chiswell a’r Gerddorfa
Ukulele, yn Neuadd St Catherine,
Pontcanna, CF11 9DE, am 7.00pm.
Tocynnau : £12 (yn cynnwys mins pei a
gwin poeth gan Canna Deli) oddi wrth
llinoswilliams@mentercaerdydd.cymru;
029-2068-9888.
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Llun, 4 Ionawr
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd CF11 9LJ, am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwestai: Dafydd Trystan,
‘Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol’. Am
fanylion
pellach,
e -bostiwch
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch 029
-2056-8420 / 07800-558996.
Mercher, 6 Ionawr
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan Dr Hefin Jones ar y testun
‘Thomas Jones, Gwarcoed: Bardd
Gwlad’ yn festri Capel Minny St. 2.00pm.
Mercher, 6 Ionawr
Merched y Wawr, Bro Radur. Sgwrs gan
Daniel Jenkins Jones (RSPB Cymru), yn
neuadd Capel y Methodistiaid Saesneg,
Ffordd Windsor, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 8 Ionawr
Cymdeithas Eglwys
y Crwys.
Gwasanaeth Blwyddyn Newydd o dan
ofal y Gymdeithas, yng Nghapel y
Crwys, Heol Richmond, am 7.30pm.
Sul, 10 Ionawr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Dathlu’r Plygain gyda’r Parch.
Ddr R. Alun Evans yn Eglwys Sant Teilo,
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan,
am 2.00pm. Trefnir cinio yn y Bwtri.
Mawrth, 12 Ionawr
Merched y Wawr Caerdydd. Bydd Catrin
Wooler yn trafod Gwasanaeth Erlyn y
Goron yn neuadd Eglwys Fethodistaidd
Cyncoed, Westminster Road am
7.30pm. Manylion : 029-2075-4379.
Mercher, 13 Ionawr
Y Gorlan. Sgwrs gan David Jones ar y
testun ‘Diddordebau’, yng Nghapel y
Crwys, Heol Richmond, am 2.15pm.
Gwener, 15 Ionawr
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Yn ôl i’r Dref
Wen.’ Sgwrs gan y Prifardd Myrddin ap
Dafydd, yn Ystafell 0.31, Adeilad John
Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00pm.
Croeso cynnes i bawb.
Sadwrn, 16 Ionawr
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer
rhai sy’n dysgu Cymraeg. Sgwrs am
11.00am gan Lois Dafydd am y
genhades i’r India, Helen Rowlands
(‘Helen o Fôn’). Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, CF24 4DX. Croeso cynnes.
Llun, 18 Ionawr
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson
gerddorol yng nghwmni disgyblion Ysgol
Gyfun Gymraeg Glantaf, yng Nghapel
Bethany, Heol Llanisien Fach, 7.30pm.
Llun, 18 Ionawr
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Ymchwil hylendid bwyd yn y Ganolfan
Diwydiant Bwyd.’ Darlith gan Ellen
E v a ns
(P r if ys g o l
Me tr o p o l it a n
Caerdydd), yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc

Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 19 Ionawr
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan Shani Llŷr ac R. Alun
Evans ar y testun ‘Fy Hobi’, yn festri
Capel Minny Street am 7.30pm.
Mawrth, 19 Ionawr
Cymdeithas y Tabernacl. Noson yng
nghwmni Vaughan Roderick, yn festri’r
Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm.
Mawrth, 19 Ionawr
Cymrodorion y Barri. Noson ddifyr o
frethyn cartref i ddathlu’r flwyddyn
newydd, yn festri Capel y Tabernacl,
Sgwâr y Brenin, Y Barri, am 7.15pm.
Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 20 Ionawr
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan Arfon Haines Davies ar y
testun ‘Atgofion’, yn festri Capel Minny
Street am 2.00pm.
Mawrth, 26 Ionawr
Cymdeithas y Tabernacl. ‘Cofio
Maureen Guy, y Mezzo-Soprano o Benclawdd.’ Sgwrs gan Rob Nicholls, yn
festri’r Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm.
Mercher, 27 Ionawr
Y Gorlan. Sgwrs gan Rhian Linecar ar y
testun, ‘Agor dipyn o gil y drws, ’gael
gweld y môr a’r tonnau’, yng Nghapel y
Crwys, Heol Richmond, am 2.15pm.
Chwefror
Llun, 1 Chwefror
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd CF11 9LJ, am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwestai: Bethan Lewis,
‘Dyfodol Sain Ffagan’. Manylion:
e-bostiwch cylch.cinio@gmail.com neu
ffoniwch 029-2056-8420/07800-558996.
Mawrth, 2 Chwefror
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys Minny
Street. Sgwrs gan Alun Wyn Bevan ar y
testun ‘Winifred a Frank’, yn festri Capel
Minny Street am 7.30pm.
Mawrth, 2 Chwefror
Cymdeithas y Tabernacl. Noson
Gerddorol yng nghwmni Wil Morgan a’i
ffrindiau – Band Ukulele Menter
Caerdydd, yn festri’r Tabernacl, Yr Ais,
am 7.30pm.
Mercher, 3 Chwefror
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Cwis dan ofal Idwal a Mair Hughes, yn
festri Capel Minny Street am 2.00pm.
Mercher, 3 Chwefror
Merched y Wawr, Bro Radur. ‘Bwyd a
diod Cymru’ gyda Siân Bassett-Roberts,
neuadd Capel y Methodistiaid Saesneg,
Ffordd Windsor, Radur 7.30pm.
Iau, 4 Chwefror
Cylch Cinio Merched Caerdydd, yng
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar gyfer
7.30pm. Gwraig wadd: Elin Jones, AC.
Croeso cynnes i bawb. Am fanylion
pellach, cysyllter â’r Ysgrifennydd, Linda
Gruffudd
(07587-157045
/
Linda@gruffudd.org).
I anfon gwybodaeth i’r Digwyddiadur
gweler maynylion ar dud. 3
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Ar Draws
2. Mae’r doeth yn dechrau cefnogi adnoddau lleol (3)
5. Mae’r aelod cynulliad wedi’i amgylchu gan weiddi
yn torri lawr (6)
7. Hollti mes ar ôl saith yn gysurus (6)
9. ‘----- ----Unwn ninnau
Ar y llwybrau
At y crud (WI) (4’1,6)
10. Mae’n tywyllu wrth i’r hoff gwmpasu’r ffin (6)
11. Drysu Indeg ddechrau Ionawr heb rym (6)
13. ‘Wele, cawsom y ----Cyfaill gwerthfawroca’ rioed’ (DJ) (6)
16. Holi yn dawel yr Aelod Seneddol ar y paith (6)
17. Brwydrau’r beirdd (11)
19. Bwthyn gwyliau! (6)
20. ‘Duw a’n -----, Duw a’n carodd
Duw osododd Iesu’n Iawn’ (Anad) (6)
21. Gwneud y difeddwl yn llai ffôl (3)

I Lawr
1. ‘Taniwyd y ----- a’r eithin
Yng ngwyliadwriaeth nos’ (IDH) (4)
2. Cistiau – gwag ar ôl y Nadolig? (6)
3. A yw llaw Ted fel llwy fawr? (6)
4. Aderyn y nos yn tyrchu perfedd sant (6)
6. Mynd tuag at yr un lle gyda’n gilydd (11)
8. ‘Ein disgwyl yn Salem i ganu yr anthem
Ddechreuwyd ym -----, ----- -----’ (Anad) (6,3,2)
10. Cerddediad cyfeiliornus (3)
12. Profi cyffro mewn gwersi astrus (3)
14. Odlau ysbrydol (6)
15. Mae be’ sy’ draw yn gallu codi ofn (6)

Crèche Cyntaf Mudiad Meithrin yn Agor

D

yn Yr Hen Lyfrgell

dydd Sadwrn 23ain Ionawr bydd Mudiad Meithrin
yn agor drysau'r crèche cyntaf yng nghanol
Caerdydd a fydd wedi ei leoli yn y Ganolfan Gymraeg
newydd yn Yr Hen Lyfrgell.
Fel rhan o’r ganolfan arloesol hon bydd crèche
Mudiad Meithrin yn cynnig darpariaeth gofal plant
sesiynol i hyd at 16 o blant rhwng yr ystod oedran 3 - 8
mlwydd oed.
Bydd y crèche ar agor o ddydd Mawrth hyd ddydd
Sul a bydd modd i rieni archebu llefydd o flaen llaw
drwy system archebu ar-lein am sesiwn o 1 awr neu 3
awr. Lleolir y crèche mewn un ystafell fawr ar lawr
cyntaf Yr Hen Lyfrgell, ac mae lifft hwylus ar gael fel y
bydd modd gadael bygis yn ddiogel.
Bydd crèche Yr Hen Lyfrgell wedi ei ddylunio fel pe
bai wedi ei leoli y tu mewn i long ofod cymeriadau
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16. Llifio’r planc a chynffon ci sy’n creu uchafbwynt
(6)
18. A yw’r Robin hwn yn y ddawns? (4)

Enillydd Croesair Rhif 156

Dyfed Evans, Pwllheli
Atebion Croesair Rhif 156
Ar Draws: 1. Sgip 4. Swildod 8. Cyfoethogrwydd
9. Gloywder 10. Piws 12. Rwanda 14. Gordew 16. Wyre
17. Sanctaidd 20. Newyddiaduron 21. Benywod 22. Trig
I Lawr: 2. Gwyro 3. Proffwydo 4. Sathrem 5. Iago
6. Diwniad 7. Diddosrwydd 9. Gwrthwyneb
11. Bonclust 13. Athrawon 15. Tamaid 18. Achosi
19. Iddew
Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Chwefror, 2016.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

hoffus Mudiad Meithrin, Dewin a Doti. Bydd yn ofod
cyffrous ac apelgar i blant o bob oed. Bydd ardaloedd
amrywiol o fewn yr ystafell yn cynnig gweithgareddau
sy’n addas i ystod eang o oedran a hefyd sy’n cynnig
amser tawel a chwarae’n rhydd.
Meddai Dona Lewis, Prif Weithredwr dros dro
Mudiad Meithrin sydd wedi gweithio'n agos gyda
phartneriaid y ganolfan newydd: “Mae'r crèche yn
fenter gyffrous ac unigryw i Mudiad Meithrin ac rydym
yn hynod o ddiolchgar cael bod yn rhan o ddatblygiad
uchelgeisiol Yr Hen Lyfrgell.
“Byddwn yn agor ein drysau yng nghanol mis
Ionawr ac edrychwn ymlaen yn fawr i groesawu holl
blant bach Cymru i long ofod newydd y brifddinas!”.
Os am dderbyn mwy o wybodaeth am y datblygiad
cyffrous hwn cysylltwch â post@meithrin.cymru, neu
dilynwch @henlyfrgell ar Twitter.
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Dysgwyr y Ddinas
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled
Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion
Caerdydd a Bro Morgannwg

Cwrs Sadwrn Tywysogion a Cestyll
Cymru i ddysgwyr Caerdydd a’r Fro

D

ydd Sadwrn y 7fed o Dachwedd cafwyd Sadwrn
Siarad ym Mhrifysgol Caerdydd. Daeth llawer o’r
Fro i ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol.
Tywysogion a chestyll Cymru oedd y thema a cafodd y
dysgwyr storïau a ffeithiau di-ri am Llywelyn ein Llyw
Olaf, Owain Glyndŵr a Dafydd ap Gruffudd.
Sian Poole oedd yn dysgu y wers am Llywelyn ap
Gruffudd a bu farw ar yr 11eg o Ragfyr 1282. Roedd
pawb wrth eu boddau yn dysgu am y tywysog a gafodd
ei ladd yng Nghilmeri. Roedd y tiwtor wedi gwisgo i
fyny fel Llywelyn ac wedyn roedd yn adrodd cerdd
Gerallt Lloyd Owen ‘Cilmeri’.
Roedd hanes castell Caerdydd dan ofal Carmel
Gwyn yn ddiddorol tu hwnt. Cafodd ei adeiladu yn yr
11eg ganrif gan y Normaniaid. Gyda’r holl ryfeloedd a

Y

Neges Amserol

ng nghinio Cronfa Glyndŵr yng Nghlwb Golff
Radur ar 24 Hydref, cafodd cynulleidfa o yn agos i
100 ei gwefreiddio gan anerchiad ein gwestai, Yr Athro
Laura McAllister.
Prif swydd Laura yw Athro Llywodraethu ym
Mhrifysgol Lerpwl, ond mae hefyd yn Gadeirydd
Chwaraeon Cymru. Tynnodd
ar ei phrofiad yn y ddwy rôl i
draddodi neges hynod bwerus
ac amserol.

brwydro sydd wedi bod yn ei chylch rhwng y
Normaniaid a'r Cymry, mae’n rhyfedd fod yr adeilad yn
dal i sefyll. Ond, fy hoff ran i oedd pan glywais fod
Owain Glyndŵr ei hun wedi marchogaeth i mewn a’i
gymryd drosodd yn ystod y gwrthryfel.
Bu pawb yn mwynhau, hyd yn oed yn y cwis ar
ddiwedd y dydd ble roedd rhaid i’r dysgwyr gyfieithu
caneuon poblogaidd o’r thema e.e Dancing Queen gan
Abba, I want to break free gan Queen, Love and Pride
gan King. Gyda digon o chwerthin daeth y diwrnod i
ben ar ôl diwrnod llawn o ddysgu, cyfoethogi ac
ymarfer eu Cymraeg.
I ymarfer eich Cymraeg gallwch ddod i’n Cwrs
Calan sydd yn cael ei gynnal yma yn y Brifysgol ar yr
2il a 3ydd o Ionawr. Dros 5 awr o ddysgu Cymraeg,
bwyd, te a choffi a gweithgareddau felly dewch yn llu.
Bydd yn £20 am un dydd neu £30 am y ddau. I
ymrestru ewch i welshforadults.cardiff.ac.uk

Mae’n rhaid i ni feithrin arweinyddiaeth gyhoeddus
sy’n arloesol, yn uchelgeisiol a hyderus. Bydd hyn yn
golygu gofyn cwestiynau anodd ac anghyfforddus, yn
seiliedig ar yr her sylfaenol - pa mor barod ydyn ni yng
Nghymru i fod y gorau? Cafwyd ystadegau i ddangos
bod athletwyr Cymru eisoes yn llwyddo ar lwyfan y
BYD - a’r llwyddiant hwnnw’n seiliedig ar adnabod
talentau yn ifanc gan feithrin ynddynt y medrusrwydd
a’r hunangred i lwyddo ar y lefel uchaf. Neges Laura
oedd bod rhaid i ni ledaenu hynny
ymhell y tu hwnt i’r byd chwaraeon.
Ond pwysleisiodd hefyd bod Cymru ar
y blaen o ran cynyddu’r nifer o bobl
gyffredin sy’n cyfranogi me wn
gweithgaredd corfforol, gan arwain at
ffordd iachach o fyw. Mae hyn wedi
digwydd, meddai, oherwydd bod
Cymru wedi mentro datblygu polisi
gwahanol i wledydd eraill Prydain, gan
ymwneud â dulliau anffurfiol a llai
’traddodiadol’ o ddenu pobl i fwynhau
gweithgaredd corfforol o bob math.

Prif thema’r anerchiad oedd
dyfodol Cymru o fewn ‘undeb’
y Deyrnas Unedig – undeb sy
ar y ffordd i gael ei
drawsnewid yn ddirfawr. Ond
os yw Cymru i gael ei chymryd
o ddifri o fewn yr undeb
newydd, mae angen i ni fel
cenedl fod yn fwy unfrydol
ynghylch yr hyn a ddymunwn Gerald Latter, cadeirydd Cronfa Glyndwr
“Os ydyn ni am greu dyfodol gwahanol i
ar gyfer dyfodol ein gwlad, yn
a’r Athro Laura McAllister
Gymru, mae’n rhaid i ni i gyd osod
fwy hyderus i arwain yn well, i
fod yn fwy parod i herio a bod yn feirniadol – o eraill ac nodau uwch ar gyfer y sefydliadau rydyn ni’n gweithio
ynddyn nhw, gan ymestyn ein gorwelion gwleidyddol a
ohonon ni ein hunain.
phersonol. Mae’n rhaid i ni feithrin dinasyddion
Mynnodd ein bod ni’n wynebu argyfwng real iawn o uchelgeisiol, ysbrydoledig a hunanfeirniadol, yn
ran arweinyddiaeth yn gyffredinol yng Nghymru, ac un ddynion a merched. Wedyn, efallai cawn ni’r
o’r problemau mwyaf yw’r tanddefnyddio “gwastraffus” arweinyddiaeth y mae arnom ei hangen, a’r llwyddiant
o ferched mewn swyddi arwain. Er bod rhywfaint o y mae ein cenedl dalentog yn ei haeddu yn y dyfodol.”
gynnydd wedi bod yn y maes yma, cyflwynodd rai
Gellir gweld fersiwn cyflawn o anerchiad Laura
ystadegau oedd yn dangos bod y sefyllfa yn bell o fod
McAllister ar y wefan www.cronfaglyndwr.net
yn foddhaol.
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Bwytai Merch y Ddinas
“Mewn lansiad, fel arfer, ceir glasied o
win, a chanapé neu ddau – os fyddwch
chi’n lwcus. Ond pryd tri chwrs a brofais.”

P

a le yw eich hoff dŷ cyrri chi? Fetia i mai’r tŷ cyrri
mwyaf lleol i chi yw hwnnw. Prun ai’n ciniawa
mewn cwmni, neu’n archebu gwledd tec-awê, anaml
iawn fydd dyn am deithio’n bell i fwynhau un o brydau
bwyd mwyaf poblogaidd gwledydd Prydain. Mi
gyfaddefa i, yn y fan a’r lle, mod i’n ffafrio bwyty’r
Himalayan, a leolir fetrau’n unig o nghartref i yn y
Rhath.
Ond yn 2006 cynhaliwyd chwyldro yng
Nghaerdydd, wrth i Chef Anand George agor bwyty
Mint and Mustard ger Gabalfa. Denwyd ymwelwyr i’r
bwyty o bob cwr o Gaerdydd, i brofi seigiau gwahanol
fel draenog môr polichanu o Kerala. Cyhoeddwyd
adolygiadau ffafriol, ac enillwyd gwobrau lu, gan brofi’r
awch am gyrri cyfoes yn y ddinas.
Bum mlynedd yn ddiweddarach, sefydlodd Chef
George Purple Poppadom yn Nhreganna. Yr un
llwyddiant a ddilynodd, wrth arbrofi ac addasu, gan
gynnig tro newydd ar seigiau cyfarwydd; fel sianc cig
oen gyda stwnsh corbwmpen ar y cyd â sorbet mintys,
a crème brûlée petalau rhosod a the gwyrdd i bwdin.
Mae’r ddinas ar ei hennill ers sefydlu’r bwytai
hyn, a bellach, mae nifer o’u his-gogyddion wedi
graddio i sefydlu eu bwytai eu hunain. Cymerwch
Spiceberry ar Stryd Caroline, er enghraifft, a agorodd
yn 2013, lle mae Chef Sundarmoorthy Krishnasamy yn
cynnig seigiau cyffelyb am brisiau tipyn rhatach.
Yr un yw hanes bwyty diweddaraf Grangetown,
Purple Mint ger tafarn The Grange. Wedi agoriad digon
distaw, yn ystod yr haf, ges i wahoddiad i’r parti lansio
ym mis Tachwedd. Rhaid meddu ar gryn hyder gyda’r
enw Purple Mint, sy’n benthyg o lwyddiant cewri cyrri
Caerdydd. Er mawr ryddhad i’r ddau brif Chef, Rahul
Chauhan a Bhumi, derbyniwyd sêl bendith Chef Anand
George, eu cyn-gyflogwr, yn ddiweddar.
Mewn lansiad, fel arfer, ceir glasied o win, a

Lowri Haf Cooke
chanapé neu ddau – os fyddwch chi’n lwcus. Ond pryd
bwyd tri chwrs a brofais tro ma, llawn blasau o Ogledd
India.
Yn gwrs cyntaf, ffriwyd briwgig oen i greu cibab
Galauti, a gyflwynwyd ar y cyd â chalamari mewn
cytew blawd ffacbys; ysgafnhawyd y cyfan gan salad a
saws lemwn a mwstard. Dilynwyd hynny gan sorbet
lemwn gwych, yna cyrri cig oen Rogan Josh; pryd
perffaith ar noson aeafol, llawn cyfoeth turmeric, gyda
reis Pilau a bara naan Peshwari.

I bwdin, ges i brofiad newydd; fe fwynheais i’r
Bhapa Dohi yn fawr, sef iogwrt blas rhosyn wedi’i
stemio, nid yn anhebyg i pana cotta. Ar y plât yn
ogystal oedd Halwa, sef semolina wedi’i rostio mewn
sudd pinafal ffres; yn anffodus, roedd yn llawer rhy
felys, a dyma oedd isafbwynt y wledd i mi.
Serch hynny, fe fwynheais i’r profiad o ymweld,
a’r tro nesaf fe archwilia i’r fwydlen ymhellach; y mae
pwyslais y bwyty ar seigiau tandoori, ac yn ôl y sôn
mae’r sianc cig oen yn werth ei flasu. Mae hefyd werth
nodi y gall aelodau o’r gwasanaethau brys hawlio
gostyngiad o 15%; anrheg Nadolig i’r gweithwyr di-flino
hynny sy’n profi ochr wahanol i hwyl yr ŵyl.
Purple Mint, 156 Heol Penarth, Grangetown, CF11
6NJ; 029 2039 6226

Yn Eisiau
Tiwtor ar gyfer
merch fach 6 mlwydd oed
sydd â rhieni di-Gymraeg.
Angen cymorth
llythrennedd a darllen.
Rhif Ffôn: 0776 7276384
neu 02920 513862
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Ysgol y Wern
Achosion Da
Roedd neuadd yr ysgol dan ei sang ar Ddiwrnod Plant
Mewn Angen gyda phlant yn prynu a gwerthu
cacennau. Codwyd £1100 yn ystod y diwrnod. Hoffai’r
ysgol ddiolch i bawb am eu cyfraniad.
Eto eleni mae disgyblion yr ysgol wedi bod wrthi yn
ddiwyd yn paratoi bocsys yn llawn nwyddau a fydd yn

cael eu dosbarthu i blant yn Romania cyn y Nadolig.
Braint o’r mwyaf oedd i gôr yr ysgol dderbyn
gwahoddiad i berfformio gyda Chôr Orpheus Treforys
a’r teulu Lovell-Jones yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru. Roedd y noson dan arweiniad Arfon
Haines Davies a’r nôd oedd codi ymwybyddiaeth ac
arian ar gyfer ‘Age Cymru’. Roedd y neuadd dan ei
sang a chafwyd noson i’w chofio.
Gwyddbwyll
Llongyfarchiadau i bawb aeth lawr i stadiwm Caerdydd
ar gyfer cysatdleuaeth gwyddbwyll De Cymru. Fe
ddaeth tîm A yn drydydd – canlyniad arbennig o dda
gan feddwl bod 44 o ysgolion eraill yna! Da Iawn Rhys
Matthews am ennill pob un gêm!
Rygbi
Llongyfarchiadau i Thomas Meek ac Ifan Cox am gael
eu dewis i gynrychioli tîm rygbi Ysgolion Caerdydd
eleni.
Trawsgwlad
Da iawn i dimau trawsgwlad Blwyddyn 5 a 6 am wneud
yn arbennig o dda yng nghystadleuaeth De Cymru.
Llongyfarchiadau i dîm merched Blwyddyn 6 am ddod
yn 2il yn y gystadleuaeth. Fe ddaeth Lewys Thomas o
Flwyddyn 5 hefyd yn drydydd.

L

Pennaeth Newydd Y Fro

longyfarchiadau i Hywel Price ar ei benodiad yn
Bennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg i
gychwyn yn Ionawr 2016.

llywodraethwyr
yr
ysgol ac i’w harwain
yn ei chyfnod nesaf yn
ei hanes.

Dywedodd Hywel wrth y Dinesydd: “Mae teimladau
cymysg gen i yn gadael Ysgol Gyfun Rhydywaun
oherwydd natur hyfryd y disgyblion, cwmni cydweithwyr
arbennig, safonau academaidd uchel a naws bositif yr
ysgol.

“Gosodwyd seliau
cadarn iawn a safonau
uchel iawn i’r ysgol
dros y 15 mlynedd
diwethaf gan staff
ymroddgar iawn o dan
arweinyddiaeth
Dr
Dylan Jones. Fel ysgol
3-18
oed
bydd
poblogaeth yr ysgol yn
cynyddu yn gyflym
iawn a bydd hyn, yn ei
dro, yn codi cwestiwn
am ddyfodol y safle presennol. Bydd y blynyddoedd
nesaf yn rhai cyffrous iawn i Ysgol Gymraeg Bro
Morgannwg ac rydw wrth fy modd i fod yn rhan o hyn”.

“Eto, roedd y cyfle i symud i un o ysgolion gorau
Cymru, gydag amryw o ddatblygiadau mawr ar y gweill,
yn gyfle unigryw ac atyniadol iawn. Rwy’n edrych
ymlaen at weithio gyda disgyblion, staff a

Llongyfarchiadau hefyd i Ceri Innes Parry ar ei
phenodi'n Brifathrawes Ysgol Gymraeg Casnewydd.
Bydd yn dechrau yn ei swydd newydd yn mis Ionawr.

Mae Hywel yn byw yn Llandaf, yn briod â Mairwen
ac yn dad i efeilliaid, Megan a Gwenan (y ddwy yn
dilyn cwrs i fod yn athrawon mewn ysgol uwchradd).
Bu Hywel yn Bennaeth ar Ysgol Gyfun Rhydywaun,
Aberdâr, ers 2010.
Cychwynnodd ei yrfa gyda
chytundeb blwyddyn yn dysgu Hanes yn Ysgol
Aberconwy ac yna symudodd i Ysgol Gyfun Cwm
Rhymni gan dreulio 24 mlynedd yno yn dysgu Hanes a
chael ei benodi yn Ddirprwy Bennaeth yno yn 2008.

Apêl gan Cwins Caerdydd
Mae C. R. CWINS CAERDYDD yn chwilio am bobl i lenwi’r swyddi gwirfoddol canlynol, sef Ysgrifennydd
a Trysorydd.
Gan fod CRICC yn gyfrifol am yr holl blant sy’n chwarae ar yr un safle, a rheini yn medru’r Gymraeg,
byddai’n ddelfrydol pe byddem yn llwyddo i ddenu siaradwyr Cymraeg i lenwi’r swyddi pwysig uchod.
Byddai hyn, gobeithio, yn ein cynorthwyo i greu awyrgylch dwyieithog gryfach ar Faes Diamond.
Os oes diddordeb ganddoch ffoniwch 07985 174997.
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