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D

dydd Calan eleni dathlwyd digwyddiad
arwyddocaol yn hanes addysg Gymraeg yng
Nghaerdydd, sef sefydlu’r Ysgol Gymraeg gyntaf.
Daeth pymtheg o blith disgyblion cynharaf Ysgol
Gymraeg Caerdydd at ei gilydd, gan gynnwys mwyafrif
y deunaw cyntaf a aeth i’r ysgol ar y diwrnod cyntaf o
Fedi 1949. Yr achlysur oedd croesawu Ifan a Ceri
Payne yn ôl i Gaerdydd; Ifan o brifysgol Technoleg a
Mwyngloddio Mecsico Newydd, a’i frawd, Ceri, o
Pershore ger Caerwrangon. Bu toreth o barablu a hel
atgofion, gan fod rhai ohonom heb gwrdd ers 62 o
flynyddoedd!

Sefydlwyd yr ysgol - rhagflaenydd Bryn Tâf, am
ddwy flynedd mewn dwy ystafell yn Ysgol Parc Ninian,
gyda’r dosbarth hŷn dan ofal y brifathrawes Miss Enid
Jones (fel yr oedd hi cyn priodi Ithel Davies) a’r
babanod gydag Miss Edwina Davies. Rhannwyd sawl
llun o flynyddoedd cynnar Bryn Tâf, a sicrhau bod
gennym bob enw’n gywir o’r llun cyntaf swyddogol, a
dynnwyd ar yr iard yn Sloper Road ym 1949. Cofiwyd
yn dyner am Ethni (Daniel) Jones, a fu’r cyntaf ers
sawl blwyddyn i drefnu achlysur fel hwn, sydd bellach
dan anhwylder mawr. Methodd rhai o’r disgyblion
cynharaf, Rhodri Jones, Ann George, Arfon Price a
Sian Pierce, fod yn bresennol, ond cymaint oedd yr
awydd i gyd-gyfarfod eto (‘cyn ein bod yn rhy hen’!), fel
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y bo cynlluniau i gwrdd o fewn y flwyddyn.

Yn bresennol: (cefn, chwith i’r dde) - Iolo Walters, Ann
Evans (Britton), Mair Wyn Jenkins (Evans), Beti Wyn
Treharne (Jones), Gwenda Francis (Davies), Teleri
Gray (Jarman), Iwan Guy, Ifan Payne, Ceri Payne.
Rhes flaen - Sian Thomas (Morgan) Lona Roberts
(Daniel), Eryl Thomas (Hopkin), Alwyn Evans, Ann
Rees (Williams), Mair Eluned Eames (Evans).
Dyma bôs i ddarllenwyr y Dinesydd – faint o’r rhai
oedd yno allwch chi adnabod yn llun gwreiddiol 1949
Ysgol Gymraeg Caerdydd? (gweler y clawr)
Bydd yr ateb, ynghÿd â rhestr gyflawn yn Y
Dinesydd mis nesaf.
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Ariennir yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

Llun: Hyfforddi hwylio ar Lyn Llanisien yn y gorffennol.
Pryd cawn ni weld yr olygfa hon eto? (O Wikipedia)

A

r 18 Ionawr cafwyd cadarnhad bod Dŵr Cymru wedi prynu
cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien a'r tir cyfagos – ar brydles
o 999 mlynedd. Bydd y caffaeliad hwn yn caniatáu i Ddŵr Cymru
ddefnyddio'r ddwy gronfa i gyflenwi dŵr yfed i’r brifddinas a hefyd i
ddatblygu adnoddau hamdden i’r gymuned.
Llongyfarchiadau mawr i’r Grŵp Gweithredu lleol sy wedi bod
yn ymladd ers blynyddoedd i sicrhau hyn. Dywedodd cadeirydd y
Grŵp, Richard Cowie, eu bod wrth eu bodd i glywed y
newyddion. “Edrychwn ymlaen,” meddai, “at gael gweithio gyda
Dŵr Cymru, fel y gall y safle agor i'r cyhoedd o'r newydd yn y pendraw, ac y gall pobl gael pleser o'r rhan brydferth a phoblogaidd
yma o Gaerdydd unwaith eto.”
Croesawyd y newyddion yn gynnes gan Craig Williams, yr
Aelod Seneddol dros Ogledd Caerdydd a Julie Morgan, yr Aelod o'r
Cynulliad dros Ogledd Caerdydd. Talodd y ddau deyrnged i’r grŵp
ymgyrchu am eu dyfalbarhad, gan ddatgan eu diolch i Dŵr Cymru
ac i’r gwerthwr, cwmni dur CELSA, am ddod i'r trefniant hwn.
Dywedodd Phil Bale, arweinydd Cyngor Caerdydd: “Mae hyn
yn newyddion bendigedig i'r ddinas ac i bawb sydd wedi brwydro
mor galed dros gyfnod mor hir i roi bywyd newydd i'r cronfeydd.
Wrth edrych tua'r dyfodol, mae hi'n bwysig bod y Cyngor yn
cydweithio'n agos â Dŵr Cymru er mwyn sicrhau y gall y cronfeydd
dŵr fod yn llefydd y gall pawb eu mwynhau. Ac i'r holl ymgyrchwyr,
llongyfarchiadau enfawr – rydyn ni wedi achub ein cronfeydd!"
[Adroddiad Bryan James yn seiliedig ar ddatganiad i’r wasg gan
Dŵr Cymru 18 Ionawr, 2016.]

DYDD MIWISIG 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

Eleni, am y tro cyntaf Chwefror 12, 2016 yw Dydd Miwsig
Cymru - diwrnod i gyd-ddathlu cerddoriaeth Cymraeg yn arwain
at wobrau’r Selar ar Chwefror 20, 2016.
Gyda chefnogaeth rhai o brif gerddorion Cymru a'r diwydiant, bydd
y prosiect yn codi ymwybyddiaeth ac yn dathlu bron i 50 mlynedd o
gerddoriaeth.
Mae modd i bawb fod yn rhan o’r dathlu trwy gynnal cystadlaethau,
codi ymwybyddiaeth ac annog pobl ifanc i wrando, mwynhau a
chymryd rhan. Bydd pecynnau adnoddau arbennig ar gael i ysgolion
a sefydliadau addysg i'w helpu gyda’r trefniadau.
Gall unrhyw un gefnogi'r ymgyrch #DyddMiwsigCymru drwy rannu
eu hoff #Tiwn ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd.
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“....a rwan dan ni'n wynebu blwyddyn hynod o
ddiddorol a phwysig yn hanes Cymru. ”

Colofn G.R.

M

ae'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd wedi hen
basio bellach a rwan dan ni'n wynebu blwyddyn
hynod o ddiddorol a phwysig yn hanes Cymru a
Phrydain. Dim ond pedwar mis sy cyn y cynhelir
etholiadau ar gyfer y Senedd ym Mae Caerdydd a
hwyrach yn yr Haf cynhelir refferendwm o blaid neu yn
erbyn aros yn rhan o'r Gymuned Ewropeaidd. Ar ben
hynny bydd tîm pêl-droed Cymru yn chwarae yng
Nghystadleuaeth Cwpan Pêl-droed Ewrop yn Ffrainc.
Felly, dyna ddigon i gnoi cil arno yn ystod y misoedd
nesa!
Eleni hefyd mae tair merch yn dechrau mewn
swyddi allweddol yn y frwydr dros yr iaith a felly rhaid
dymuno pob llwyddiant iddyn nhw. Cyfeirio ydw i at
Sioned Hughes, Prifweithredwr newydd yr Urdd;
Bethan Williams, Cyfarwyddwr y Ganolfan Gymraeg yn
yr Hen Lyfrgell yn yr Ais yng Nghaerdydd ac Efa
Gruffydd Jones, cyn Brifweithredwr yr Urdd, sydd
bellach yn Brifweithredwr cyntaf Canolfan Dysgu
Cymraeg Cenedlaethol.
Agorodd y Ganolfan Gymraeg yn yr Ais y mis
diwethaf ac mae ar agor saith diwrnod o'r wythnos ac
yn cyflogi nifer o weithwyr llawn a rhan amser. Mae
angen ein cefnogaeth ar y Ganolfan hon a felly bob tro
dach chi'n mynd i siopa yn y dre cofiwch bicio i mewn
i'r Ganolfan am baned a sgwrs. Bydd croeso cynnes yn
eich aros!

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

D

aeth tyrfa fawr i gyfarfod cyntaf y flwyddyn ar 18
Ionawr i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan
ddisgyblion Ysgol Uwchradd Glantaf, y mwyafrif yn y
chweched dosbarth, dan arweiniad Delyth Medi,
pennaeth yr adran gerdd.
Roedd pymtheg o aelodau yn y côr meibion a
chlywyd darnau o waith Robert Arwyn, Rhys Jones a
Delwyn Siôn, ynghyd â chaneuon o sioeau cerdd.
Eitem boblogaidd oedd y cyflwyniad o Hen Feic Penny
Farthing fy Nhaid. Cafwyd
rhagflas gan unawdwyr
o’r
sioe
gerdd
Les
Miserables fydd ar lwyfan
yr ysgol cyn bo hir. Roedd
hefyd
driawd
lleisiol:
Aaron, Penri a Joseff. Un
ar ddeg oed yw Hannah,
â’i dawn ar y delyn yn
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Mae Sian Lewis, Prifweithredwr Menter Caerdydd
a'i thîm yn brysur baratoi ar gyfer cynnal Tafwyl yn y
Castell dros benwythnos yr 2 a'r 3 Gorffennaf ar ôl
llwyddiant ysgubol yr Ŵyl y llynedd. Mae Llywodraeth
Cymru a Chyngor Caerdydd ac eraill yn noddi'r
digwyddiad er gwaethaf y cwtogi ar arian cyhoeddus.
Felly, nodwch y dyddiadau yn eich dyddiaduron rwan!
Dros y Nadolig darllenais i hunan gofiant Tedi
Millward "Taith rhyw Gymro". Yn y gyfrol mae'n adrodd
ei hanes yn cael ei fagu yn y ddinas ac yn datblygu'n
Gymro brwd wrth astudio'r iaith yn Ysgol Uwchradd
Cathays wrth droed yr Athro Cymraeg ysbrydoledig
W.C. Elvet Thomas. Mae o hefyd wedi sgrifennu ei
hunangofiant sef "Tyfu'n Gymro" ac yn adrodd hanes ei
fagwriaeth yntau yn y ddinas.
Un arall sy wedi sgrifennu am ei fagwriaeth yn y
ddinas ydy Alun Llywelyn Williams, cyn ddisgybl yn
Ysgol Uwchradd Caerdydd a bu ei gyfrol "Gwanwyn yn
y Ddinas" yn un o lyfrau gosod y Cyd-Bwyllgor Addysg
flynyddoedd yn ôl. Mae'r cyfrolau hyn yn codi awydd
arna'i i barhau'r traddodiad gan i mi gael fy ngeni yn y
ddinas hefyd! Ond, mae amser yn brin a felly ofnaf
bydd yr Wyddfa wedi troi'n gaws cyn i mi fentro arni! Yn
y gorffennol roedd llawer o'n cyd genedl yn feirniadol
iawn ynglŷn â diffyg Cymreictod prifddinas Cymru ond
rhagfarn oedd hyn gan i Gaerdydd arwain y ffordd dros
y blynyddoedd a gallwn ymfalchïo yn nhwf Cymreictod
yma er gwaethaf popeth.

rhyfeddod. Roedd cyflwyniad yr ensemble offerynnol o
dair ffidil, Branwen, Hannah a Charlie, yn ennyn
edmygedd y gynulleidfa, yn enwedig trefniant Charlie o
Hefo Deio i Dywyn. Mae Charlie wedi cyrraedd rownd
derfynol Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC. Â’i dad,
Simon, yn cyfeilio, fe gyflwynodd ddarn o Fiddler on the
Roof, Suo Gân a darn o jazz. Roedd ei berfformiad yn
wefreiddiol.
Cysgod ar y noson oedd y newydd am farw Eilonwy
Jones, un o ffyddloniaid y gymdeithas a chyfaill cywir i
gymaint, ac un a fyddai wedi dotio at noson gerddorol o
safon mor uchel gan ddisgyblion ysgol.
Dylid cysylltu â Falmai os am ymuno â’r daith
flynyddol ym mis Mehefin, i Eastbourne y tro hwn.

WHALU MEDDILIE
“Iddo fe doedd Nadolig na'r Calan yn
ddim gwahanol i ddyddie eraill.”

Beti George

F

e ath y Nadolig ac fe fydd y nesa 'ma cyn i ni droi
rownd. Am ffys a ffwdan! A gwae chi os nad o'ch
chi'n llon ac yn joio byw.
Beth bynnag, fe gawson ni Nadolig dedwydd iawn
yng nghwmni ffrindiau yn eu cartre yn Llyswyrni yn y
Fro - er bod ysbryd Cromwell yn cyhwfan uwch ein
penne ni. Yn ôl hen wheddel - roedd e wedi aros yn yr
hen ffermdy.
Tawel oedd hi nos Galan, ond roedd D wedi hen
fynd i'r gwely cyn i'r tanau gwyllt groesawu 2016 ar y
sgrin fach fawr.
Iddo fe doedd Nadolig na'r Calan yn ddim
gwahanol i ddyddie eraill.

- beth bynnag yw'r rheiny yn y grefydd Hindwaidd. Ie
teulu o Bangalore yn Ne India yn nhw. Ces groeso
cynnes i'w canol - nhw a llond tŷ o'u ffrindie, i gyd o’r
India. Arhoses i ddim am y deirawr ond rown i'n
synhwyro y bydd rhain yn gymdogion y galla' i droi atyn
nhw am help os bydd angen. Ac wedi blynyddoedd o
brin nabod y cymdogion o'r blan, ma hynny'n deimlad
braf ar ddechre blwyddyn newydd.
Wir, mae 2016 wedi dechre'n eitha da. Am y tro
cynta ers i David gael y deiagnosis o Alzheimer's ar
ddiwedd 2008, fe ddaeth na rywun o un o
wasanaethau'r awdurdod lleol (mae na gymaint ohonyn
nhw!) i ofyn a odd ishe help arnon ni! Wes plis oedd
f'ateb i! Wnes i ddim dweud - ble y'ch chi wedi bod!

Fe dorrwyd ar undonedd gweddill y gwylie pan
gawson ni wahoddiad i "dwymo tŷ" drws nesa - mae da
ni gymdogion newydd. Gwahanol iawn hefyd oedd y
digwyddiad i'n harfer ni. Rodd 'na ffeirad wedi dod yr
holl ffordd o Abertawe i gysegru'r cartre. Fe fu e yn
ngwydd y perchnogion newydd yn y deml fach yn
gweddïo'n uchel - mewn Sanskrit - am deirawr cyfan
ag yntau a dim nodyn o'i flaen na llyfr emynau na Beibl

Rodd hi'n fenyw hyfryd llawn cydymdeimlad, ond
fel y dwedodd hi ma'r olwynion yn ara iawn i droi. Cawn
weld, a chewch chithe wbod.

Aelwyd Hamdden
Cymry Caerddydd

hedd y mynydd sanctaidd, Iesu annwyl wele
ni” ( Caneuon Ffydd 621). 'Roedd yn bleser i glywed ei
ŵyr yn siarad mor ddifyr, ac annwyl a pharchus ohono.

C

ychwynwyd dathliadau Gŵyl y Geni â gwasanaeth
a pharti. Croesawyd yr aelodau a gweinidogion y
Ddinas gan y Llywydd, y Parchedig Allan Pickard, a
chyflwynodd y Parchedig Alun Tudur anerchiad
amserol.
Cymerwyd rhan gan Siân ac Eleanor
Llewellyn, Sally Davies, Eirlys Roberts, Gwenda
Morgan, Robin Brown, Gwenda Hopkins, Mair Morgan,
Marian Lake, Elisabeth Gilpin, y Parchedig Dyrinos
Thomas, Idwal Hughes a Rhian Ruddock.
Yr
organyddes oedd Dilys Hicks.
Paratowyd y
gwasanaeth gan Menna Brown. Darparwyd tê blasus
wedi'r oedfa gan Audrey Lake a merched yr
Aelwyd. Cyfranwyd y casgliad o £188 at Trinity
Project ar gyfer ffoaduriaid sydd yn y Ddinas.
Yng nghyfarfod cyntaf y Flwyddyn Newydd, Dr
Hefin Jones, aelod y Ddinas a'r Brifysgol, sy'n hanu o
Bencader, oedd y siaradwr. Bu’n trafod hanes ei
dadcu - Thomas Jones, Gwarcoed, Rhydcymerau
(1880-1963) - Bardd, Emynydd, Amaethwr a gwir
Werinwr. Sonnir amdano gan D. J. Williams yn ei
ysgrifau Perlau Pridd.
Enillodd 25 cadair
eisteddfodol. Dysgodd mam Hefin i aredig a chystadlu
yn y Primings 'Redig. Ymhlith ei emynau ceir "Yma'n

Un stori fach i orffen. Fe ddihunodd David un bore
gyda golwg cythryblus yn ei lyged. Finne'n trio ei
gysuro. Fe gydiodd yn fy llaw a dweud "Thank God for
you"! Do fe lifodd y dagre'n dawel bach.

Roedd cyfarfod Ionawr 20fed ar ffurf
cwis. Achlysur blynyddol boblogaidd gan Idwal a Mair
Hughes gan ddangos eu dyfalbarhad i ymchwilio yn
fanwl er mwyn goglais côf yr aelodau - prynhawn llawn
difyrrwch a hwyl.
T a e n w y d
tristwch dros y
cyfarfod
gan
farwolaeth
Mrs
Eilonwy
(Lon)
Jones.
Bu’n
aelod gweithgar a
g wer th fa wr
o
A e l w y d
Hamdden Cymry
Caerdydd
a
sefydlodd hi gyda
Gwenda
Morgan
Eilonwy wrth ei hoff offeryn
ym 1991. Hi hefyd
sefydlodd Gôr yr Aelwyd a fu mor llwyddiannus mewn
llawer Eisteddfod Genedlaethol. Cofir amdani gyda
diolch a pharch mawr am ei gallu cerddorol a'i
chyfeillgarwch di-ddiwedd tuag at ei disgyblion a'r
ffrindiau. Coffa da amdani.
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Cofio John Albert Evans
(1937- 2015)
Teyrnged Cenard Davies

Y

n 1978 ces wahoddiad i fynd gyda John Albert i
Brifysgol Bucknell, yn Lewisburg, Pensylvania
UDA lle roedd e’n arwain cyrsiau Cymraeg
Cymdeithas Madog. Roedd rhaid codi'n gynnar i ddal y
bws i Heathrow, ac arhosais dros nos yn ei gartref yn
Llysfaen. Roedd Tegwen wedi rhoi afalau yng nghês
John, rhag ofn na fyddai'r bwyd ar yr awyren at ein
dant. Roedd John, fel Cardi i'r carn, wedi dod i'r
casgliad bod marchnad dda i nwyddau Cymreig yn
America. Roedd ganddo gês yn llawn o recordiau a
llyfrau Cymraeg a gofynnodd i fi a fyddai ots 'da fi
gario parsel. Ym Maes Awyr Dulles, Washington, es i
drwy'r dollfa'n ddidrafferth ond dyma nhw'n gofyn i
John agor ei gês. Beth welon nhw'n syth oedd yr
afalau, a gan ei bod yn anghyfreithlon i fynd â
ffrwythau i mewn i'r wlad, dyma ddau ddyn du,
cydnerth yn cydio yn John, ei arwain i mewn i
swyddfa, a'm gadael i yno yn magu'r parsel. Roeddwn
i wedi gofyn iddo beth oedd cynnwys y parsel ac yntau
wedi ateb, "Trigain pâr o nicers Mr Urdd!". Crynais
wrth drio meddwl am esboniad da dros ddod â thrigain
pâr o nicers i America. Ond trwy lwc, ddaeth neb ar fy
ngofyn ac ymhen amser, cymerodd y ddau swyddog
drugaredd ar John a'i ryddhau. Gadewais y maes awyr
heb golli fy enw da, a'r unig beth a gollodd John oedd
dau afal!
Roedd John, â'i allu i gyfuno sgiliau dysgu a
difyrru, yn ddewis delfrydol i arwain cyrsiau preswyl,
a'r Americanwyr wrth eu bodd yn clywed ei hanesion
am droeon trwstan trigolion Bwlch-llan. Roedd ganddo
egni di-ben-draw, digon i gynnal hwyl noson lawen hyd
oriau mân y bore ar ôl bod yn dysgu drwy'r dydd.
Nôl yng Nghymru, bu'r ddau ohonom ynghlwm
wrth fenter Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn. Arferai'r
pwyllgor gwrdd yn fisol a'r drefn oedd bod John a
minnau yn cwrdd ym Mhontypridd neu Dreorci ac yn
mynd â'n ceir am yn ail. Edrychwn ymlaen at y
siwrneiau gan fod y daith yn gyfle i roi'r byd yn ei le.
Roedd yn gwmnïwr penigamp, yn hwyliog ac yn
ffraeth, ond o dan yr ysgafnder roedd argyhoeddiadau
cryf yn enwedig mewn perthynas â'r Gymraeg a'i
dyfodol. Yn ei waith ym Morgannwg Ganol, brwydrai
yn aml yn erbyn difaterwch cynghorwyr a theimlai'n
rhwystredig ar brydiau o gofio ei sêl bersonol dros yr
iaith. Ond hyd y diwedd cadwodd ei ffydd a rhoi o'i
orau ym mha gylch bynnag y digwyddai fod.

Teyrnged John Walter Jones

M

ae englyn coffa’r Prifardd Emyr Lewis yn
cwmpasu’r cyfan am John Albert.
Direidi’r wên, dewrder enaid - geiriau
cyfeillgarwch tanbaid;
llawn hwyl am ei anwyliaid
bob tro; gobeithio di-baid.

Y “gobeithio di-baid” arweiniodd at “gyfeillgarwch
tanbaid” y ddau ohonom am yn agos i ddeugain
mlynedd.
Roedd nos Fercher am naw yn awr
gysegredig, - ein ‘seiat wythnosol’. Trafod oeddan ni a
rhoi Cymru a Chymry yn eu lle - neu o leia’ yn lle
roedda ni yn meddwl y dylia nhw fod!

Roedd ‘na un pwnc oedd yn haeddu lle cyson ar
yr agenda wythnosol. Pêl-droed - a thîm Dinas
Caerdydd yn benodol. Pêl-droed oedd ‘i ddileit o, a
Chaerdydd oedd ‘i dîm o. Ac mi fuo’n driw i ‘City’ ers
dod i Gaerdydd yn athro ifanc yn 1961.
Roedd y straeon yn llifo. Roedd ganddo gôf fel
eliffant - a dychymyg byw. A roedd pob stori yn donic.
O’n gweld ni a’n clywed ni’n chwerthin ar nos Fercher,
fydda neb yn meddwl mai sail ein pleser yn amal fydda
atgofion ‘Albert’ am gymeriada a digwyddiada Sir
Aberteifi o fart i festri.
Mae unrhyw un sy’n ymlafnio i drio cyflawni
rhywbeth ym myd y Gymraeg yn sicr o wynebu heriau
cyson a siomedigaethau lu. Mi ‘nath John wynebu’r
ddeubeth - ond roddodd o ‘rioed y ffidil yn y tô. Roedd
ganddo weledigaeth, a roedd o’n glynu wrth ‘i
egwyddorion. Roedd ‘i siarad plaen weithia yn mynd
ag o i ddyfroedd dyfnion - “Ma’ isie dweud. D’yw pilo
wye’n dda i ddim!”
“Direidi’r wên, dewrder enaid” yn ymdreiddio
drwy bopeth - bron. Pan glywis i o’n deud wrtha i nôl
ym mis Medi nad oedd o wedi gwrando ar sylwebaeth
gêm City - “Fawr o awydd Walter” roedd hynny’n deud
y cyfan. Ond ‘da ni gyd yn gwbod y byddai’r dorch o
flodau glas a gwyn ar siap pêl-droed welson ni yng
nghapel Minny Street ar y 23ain o Ragfyr wedi ennyn
gwên anferth a sylw bachog ganddo.
Y tristwch ydy nad oes ’extra time’ na ‘gêm ail
gyfle’ yn yr hen fywyd ‘ma - ond i rywun fel ‘Albert’
gyflawnodd gymaint, mi gyrhaeddodd pob cic o’r
smotyn gefn y rhwyd!
(gweler llun ar y clawr)

Heddwch i'w lwch.
Robin Gwyndaf yn ein cywiro
Rai blynyddoedd yn ôl anfonais nodyn at Y Dinesydd
yn gofyn yn garedig i bawb arfer y ffurf Gymraeg ‘ar yr
Ais’, nid ‘yn yr Aes’ (‘on the Hayes’). Derbyniais
gefnogaeth gan ysgolheigion, megis Yr Athro Gwynedd
Pierce, i’m hawgrym. Y mae Cyngor Dinas Caerdydd,
fodd bynnag, wedi gosod ‘Yr Aes’ ar eu harwyddion.
Bellach, y mae’r ffurf ‘Yr Ais’ wedi’i dderbyn yn lled
gyffredinol.
A chymaint hyfrytach i’r glust ydyw.
Parheir, fodd bynnag, i ddefnyddio’r ffurf ‘Yr Aes’ gan
rai, gan gynnwys Menter Caerdydd. Prin fod angen
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atgoffa neb o’r gwaith rhagorol iawn a gyflawnir gan y
corff ardderchog hwn, ac rwy’n arbennig o falch o gael
dal ar y cyfle yn awr i ddweud yn ddiffuant iawn: canmil
diolch, ac i ddymuno pob llwyddiant i’r fenter newydd
hollbwysig yn Yr Hen Lyfrgell, ar yr Ais.
Dyma, fodd bynnag, gais caredig i Fenter Caerdydd
a phawb arall. Dau gais yn wir: defnyddiwn y ffurf: ‘ar yr
Ais’, ac anfonwn at Gyngor Dinas Caerdydd i ofyn
iddynt osod y ffurf hwn ar arwyddion yn lle ‘Yr Aes’.
Diolch o galon.

Y Dr R. Elwyn Hughes
Teyrnged Neville Evans

Teyrnged Glyn O. Phillips

wyf yn wir ystyried y cyfle hwn yn fraint, yn
gyntaf i ddatgan cydymdeimlad dwys gyda Ceri
a’r teulu ac, yn ail, i ddiolch a gwerthfawrogi dros
aelodau Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd lle bu
Elwyn yn aelod ffyddlon, yn wrandawr astud, yn
adeiladol ei sylwadau, yn aml yn nodi cyswllt â
Chymru.

eitl ei lyfr gorchestol ar Alfred Russel Wallace yw
Y Gwyddonydd Anwyddonol. Disgrifiad teg o
Elwyn hefyd. Roedd yn ymchwilydd o’r radd flaenaf.
Cyhoeddodd ymchwil arloesol ar Fitamin C, er
enghraifft. Ond roedd ei faes astudiaeth yn fwy
helaeth na hynny. Gwyddonydd Anwyddonol diwylliedig, eang a llydan ei astudiaethau oedd Elwyn.

R

T

Des i nabod Elwyn gyntaf yn y 60au pan
ymunais â Choleg Technoleg Uwch Cymru yng
Nghaerdydd. Roedd yntau ar staff yr Adran Fioleg a
minnau yn yr Adran Ffiseg. O’r cyfarfod cyntaf
synhwyrais fod yma gymeriad nodedig, yn ddeallusol
o’r radd flaenaf, cwmnïwr diddan ac yn llwyr
ymroddedig i’r Pethe. Gwisgai ei ysgolheictod yn
ysgafn, yn aml yn celu y tu ôl i hiwmor tawel ond
awgrymog. Cydnabyddwyd ei ddisgleirdeb
disgyblaethol wrth gael ei ddethol yn Gymrawd y
Gymdeithas Linneaidd, anrhydedd uchel iawn. Yn
2005 derbyniodd Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg
Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Roedd ef â Iolo Wyn Williams yn gyfeillion
ffyddlon a dibynadwy wrth lywio Y Gwyddonydd am
ddeng mlynedd ar hugain. Un felly oedd Elwyn tawel, meddylgar, gweithgar, doniol a direidus.
Anrhydeddodd y Gymraeg drwy gyhoeddi peth o’i
waith pwysicaf yn y cylchgrawn.

Mae dau gyfraniad ganddo sy’n arbennig o
bwysig i ni yng Nghymru.
Ni fyddai enw a gwaith Alfred Russel Wallace,
parthed damcaniaeth esblygiad, wedi ennill y sylw sy
nawr yn hysbys onibai am lafur Elwyn. Hwyrach bod
diddordeb Elwyn yn Wallace yn deillio o ddau factor,
sef, roedd canolbarth Cymru yn gynefin i’r ddau a
theimlad Wallace at y Gymraeg.
Gwnaeth Elwyn waith aruthrol yn olrhain hynt y
Gymraeg fel cyfrwng gwyddoniaeth o’r G19 ymlaen.
Mae ei lyfr Nid Am Un Heddwch Iaith yn glasur o
gofnod hanesyddol a chymdeithasegol ac yn
enghraifft wych o’i wybodaeth eang a’i ddawn
dadansoddi a chrynhoi. Bu’n flaengar yn y
trafodaethau parthed y defnydd o’r Gymraeg yn
gyfrwng addysgu’r gwyddorau mewn cyrsiau ysgol a
choleg. Roedd yn falch iawn o’r llwyddiannau a
welodd, ac yn pryderu na fyddai’r llwyddiannau yn peri
i neb laesu dwylo yn y frwydr barhaus i ddiogelu
safonau ieithyddol. Nid yr un peth yw sefydlu
cyfundrefnau a thywys myfyrwyr at orwelion godidog.
Derbyniais rodd gan Elwyn - y llyfryn Merched
Digon Trafferthus. Rwyn siŵr ei fod wedi pendronni
uwch y dewis o deitl. Mae hwn yn crynhoi nodweddion
gwyddonol, athronyddol a ieithyddol Elwyn.

Fe gysylltir am byth ei enw efo Ascobic acid – sef
Fitamin C . Mae ei bentwr o bapurau yn y cylchgronau
academaidd mwyaf awdurdodol. Papurau sy’n datrys
sut mae y fitamin C holl bwysig yn gweitho yn y corff.
Gwyddom am Darwin a’i syniadau am esblygiad,
ond llyfr pwysig Elwyn sy’n dangos mor ddyledus
oedd Darwin i’r syniadau cynnar oedd yn frith gynt
drwy’r tir yn y Gymru Gymraeg. Dyna’r cysylltiad efo
Wallace a anwyd ac a dreuliodd ei flynyddoedd
cynnar yng Nghymru. Dangosodd fod Wallace wedi
llunio’n union yr un damcaniaeth, sef, bod “Dewisiad
Naturiol” yn amlygiad o’r frwydr i oroesi. Meddai
Darwin “ Ni welais erioed y fath gyd-ddigwyddiad
trawiadol - pe bai Wallace wedi derbyn copi o’m
traethawd ni allai fod wedi llunio gwell crynodeb”.
Aeth Elwyn ati i unioni’r cam a gafodd Wallace
oherwydd i’w waith gael ei gysgodi gan enwogrwydd
Darwin.
Onibai am erthyglau Elwyn a fyddem yn cofio
heddiw am gyfraniad Edward Smith a wnaeth yr
astudiaeth cyntaf o ymbortheg Prydain yn 1863?
Melus Moes Mwy oedd teitl ei erthygl am fanteision
ac anfanteision siwgr. Cyfrannodd yn helaeth at ein
gwybodaeth am fwyd a maetheg. Mae ei lyfr “Dysgl
Bren a Dysgl Arian” yn drysor. Gellir dweud yn glir mai
Elwyn a’n harweiniodd i ddeall yn well y berthynas
rhwng lluniaeth ac afiechyd.
Dyna wir gamp Elwyn – medru olrhain y
datblygiadau diweddaraf heddiw i’w gwreiddiau
hanesyddol.
Diolch iddo am ei waith, ei gyfeillgarwch ac am
bob amser arddel y pethau gorau. Coffa da amdano.

Braint oedd ei nabod. Dolur dwfn yw ei golli.

Mwynhau’r Dinesydd yn 2016
Diolch i chi am eich cefnogaeth i’ch papur bro yn y flwyddyn a aeth heibio. Gobeithio i chi gael blas ar ei
ddarllen.
Byddem yn falch iawn pe baech chi’n adnewyddu eich tanysgrifiad am 2016 trwy ddychwelyd y ffurflen sydd
yn y rhifyn hwn.
A beth am gael cymydog i ymuno â ni trwy lenwi’r ffurflen sbâr? Byddai hynny’n gymwynas fawr.
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Ble cawsoch eich
geni a’ch magu?
Yn ysbyty Aberteifi un
o ’r
babi s
diwetha’ a anwyd
yn o
a ch o s
israddiwyd yr ysbyty
yn fuan ar ôl fy
ngenedigaeth. Ces i
fy nghodi
ym
mh e n t r e ’
bach
Llantwd, pentre o
ryw lond dwrn o dai.
Ro’n i’n byw ar
fferm Llantwd.
Ble cawsoch eich addysg?
Doedd dim ysgol yn Llantwd ac felly roedd rhaid teithio
i’r ysgol yng Nglanrhyd, ar y ffordd i Drewyddel ond
pan gaewyd honno fe es i ysgol Llandudoch. Ac yna i
Ysgol Uwchradd Aberteifi a mwynhau yno hefyd.
Ar ôl gorffen yn yr ysgol beth wnaethoch chi?
Des i i’r Brifysgol yng Nghaerdydd a graddio mewn
fferylleg. Ers yn blentyn roeddwn wedi rhoi fy mryd ar
fod yn filfeddyg achos ro’n i wedi bod yn helpu Dad pan
oedd e’n helpu’r gwartheg i roi genedigaethau.
Newidiais fy meddwl achos mae hynny’n waith caled
iawn ac mae angen llawer o gryfder i’w wneud.
Flynyddoedd yn ôl roedd hi’n anodd i ferch gael gyrfa
fel milfeddyg oherwydd hyn. Mae pethau wedi newid
a gallwch fod yn filfeddyg anifeiliaid bach nawr.
Dw i wedi gweithio yn fferyllfa Ysbyty’r Waun yn yr
adran haemotoleg sy’n ymwneud a chyffuriau
chemotherapi. Maen dda gwybod fod camau mawr
wedi’u gwneud i helpu pobol sy’n dioddef o ganser,
ond mae’r cyffuriau yn ddrud iawn a hoffwn weld y
prisau yn gostwng er mwyn gwneud gwell defnydd o’r
datblygiadau hyn. Erbyn hyn dw i wedi priodi gyda dau
o blant bach. Mae Guto Teifi newydd ddechre yn yr
ysgol ac mae Manon Lois Ogwen bron yn ddwy oed.
Oes amser ‘da chi i ymlacio a mwynhau?
Dwi’n hoff iawn o gerdded a chanu. Ces brofiadau
hyfryd pan es i gerdded yn Nepal a chael ymweld ȃ

Cymdeithas Gymraeg
Dinas Powys

NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Nia Evans
Katmandu. Dyna ddinas hudolus! Roedd popeth mor
wahanol; y bwyd, y gerddoriaeth a’r bobol. Roedd
llawer yn paentio’u hwynebau ac yn cadw barf hir iawn.
Pan o’n i’n cerdded yn yr Himalayas roedd y sherpas
yn cario’n bagiau ac yn symud yn chwim ar hyd y
mynyddoedd a ninnau braidd yn gallu anadlu gan fod
yr aer mor denau. Roedd ‘na siopau bach ar hyd y
mynyddoedd yn gwerthu moddion a thabledi a siocled
ar gyfer cerddwyr. Ond roedd y prisau’n codi wrth i chi
ddringo, felly os am gerdded yn Yr Himalayas prynwch
eich holl nwyddau yn Katmandu cyn dechrau’ch taith!!
Dechreuodd fy niddordeb mewn cerddoriaeth yn yr
ysgol gynradd. Fe dalodd Tadcu i fi gael gwersi canu
gan Mrs. Young Jones yn Aberteifi. Roedd hi’n enwog
yn yr ardal am ddysgu canu. Datblygodd fy llais a dyna
ddechrau ar gystadlu yn yr eisteddfodau lleol. Roedd
‘steddfodau yn frith yn yr ardaloedd gwledig bryd hynny
a ro’n i’n mynd i rywle bron pob penwythnos i gystadlu.
Daeth y siawns wedyn i ddysgu offeryn a chwaraeais
yng Ngherddorfa’r Sir a chanu yng Nghôr Ieuenctid
Cymru. Roeddwn wrth fy modd yn cymryd rhan yn y
sioeau cerdd yn ysgol Aberteifi; un a fwynheuais yn
fawr oedd “Trafferth Lawr yn Tseina” yn ymwneud ȃ
hanes Crawshay a’r terfysg ym Merthyr Tydfil. Maen
debyg fod ‘na gornel o Ferthyr o’r enw Tseina. Dw i’n
cofio gwneud “Joseff” ac “Oliver” hefyd. Erbyn hyn dw
i’n mwynhau canu yng Nghôr Y Polyphonic. Dw i’n hoffi
cerddoriaeth Bach a’r Ffrancwr o’r enw Durufle yn fawr
iawn. Mae canu yn fy ymlacio ar ôl diwrnod caled o
waith. Dw i hefyd wedi gwneud fy noethuriaeth mewn
Fferylleg. Rhaid sôn am ein ci Carw sy’n rhoi llawer o
hapusrwydd i ni i gyd. Border terrier chwareus iawn
sy’n rhan bwysig o’n teulu.
Pwy ydy’ch arwr chi?
Dw i’n edmygydd mawr o Griff Rhys a’r Super Furry
Animals. Dw i’n mwynhau eu cerddoriaeth ac yn hoffi
hiwmor Gruff Rhys.

Rowland Owen ac Eifion Hopwood – dau o sylfaenwyr
y Gymdeithas ‘nol yn 1965. Diolch i bawb am eu
cefnogaeth.

A

r nos Wener y 27ain o Dachwedd bu Cymdeithas
Gymraeg Dinas Powys yn cynnal ei Noson
Elusennol flynyddol. Cafwyd noson fendigedig. Roedd
Neuadd y Pentref dan ei sang a’r awyrgylch yn gynnes
a chyfeillgar. Agorwyd y noson gydag ychydig o ganu
carolau cynulleidfaol cyn symud ymlaen i gael gwledd
o gân yng nghwmni’r canwr opera ifanc o Aberdâr,
Emyr Wyn Jones. Pawb wrth eu boddhau. Noson
lwyddiannus iawn, a’r newyddion gorau yw ein bod
wedi gallu cyflwyno siec o £2,250 i goffrau hosbis
Holme Towers ym Mhenarth er cof annwyl am
8

Cymrodorion Dinas Powys

CERDYN POST
O NEW HAVEN,
CONNECTICUT
Lowri Haf Cooke yn holi
Thomas Rees
Bu Thomas Rees, sy’n 25 oed, yn byw yn yr Unol
Daleithiau am bum mlynedd cyn dychwelyd adre yn
ddiweddar. Fel myfyriwr yn nhalaith Connecticut
treuliodd ei amser yn ninas New Haven. Mae e bellach
yn gweithio fel Dadansoddwr Risg i gwmni Deloitte yng
Nghaerdydd.
Un o ble ydych chi'n wreiddiol?
Ges i ngeni yn Rotterdam yn yr Iseldiroedd, ond ges i
fy magu yng Nghreigiau, ar gyrion Caerdydd. Fy hoff le
yng Nghreigiau yw’r cwrs golff – treuliais i lawer o
amser fel plentyn yn chwarae ac ymarfer yno.
Sut lanioch chi yn Connecticut a beth oeddech
chi'n ei wneud yno?
Enillais i ysgoloriaeth golff i astudio Cyfrifeg a Chyllid
ym Mhrifysgol Post yn Waterbury, Connecticut. Fe
raddiais i bedair mlynedd a hanner yn ddiweddarach,
yna gweithiais i am flwyddyn fel Dadansoddwr Credyd
a Gwarantwr i fanc rhanbarthol, gan dreulio llawer o fy
amser yn ninas New Haven.
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn New Haven...
Mae Prifysgol Yale yn ninas New Haven - lle â hanes a
phensaerniaeth delfrydol. Ond y prif reswm i mi
ymweld â New Haven oedd i gael cwrdd a
chymdeithasu â ffrindiau, gan fod yno nifer o fariau a

Cymrodorion Caerdydd

Y

n eu cyfarfod nos Wener 4 Rhagfyr bu
Cymrodorion Caerdydd yn gwrando ar yr Athro
Katie Gramich o Brifysgol Caerdydd yn trafod gwaith
Caradoc Evans ar achlysur canmlwyddiant cyhoeddi ei
gasgliad o storïau byrion, My People. Yr oedd yr
ymateb i’r storïau hyn yn 1915 yn ffrwydrol gyda llu o
sylwebyddion Cymreig yn condemnio Caradoc Evans
am y modd y difrïai ei storïau Gymry gwladaidd y
gymdeithas y cafodd ef ei hun ei fagu ynddi. Yr oedd
adolygwyr y byd llenyddol Seisnig, fodd bynnag, yn
gosod ei storïau ar yr un gwastad â gwaith J.M. Synge
ac Emile Zola.
Dewisodd yr Athro Gramich gymharu My People
gyda Dubliners gan James Joyce.

Teitl ei darlith oedd ‘Dianc i’r byd modern’ a
thynnodd sylw at y modd y bu i’r ddau lenor bortreadu
cymdeithas eu mebyd fel un gaeth i draddodiadau
afiach. Rhagrith y sefydliadau crefyddol a reolai dros

bwytai gwych. Un o
fy fy hoff lefydd i
oedd bar o’r enw
Bar, sydd hefyd yn
fwyty a chlwb nos.
Mae nhw’n coginio
pizzas tan oriau
mân y bore yno un o’r pizzas gorau
i mi eu blasu
erioed.
Pa lefydd yn New
Haven 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?
Y peth gorau am y ddinas yw ei lleoliad; mae hi mor
agos i Manhattan am noson allan, ac mae’n gyfleus i
ymweld â Rhode Island a dinas Boston hefyd. Mae trefi
arfordirol Connecticut, fel Fairfield a Southport, yn
hyfryd iawn, gyda’u tai prydferth a’u gerddi ar lan y dŵr.
Ond y ddau le cyfagos greodd yr argraff fwyaf arna i
oedd Martha’s Vineyard ac ardal yr Hampton - East
Hampton yn enwedig. Roedd Mam wastad wedi sôn
am fynd i Martha's Vineyard rhyw ddiwrnod, oherwydd
mai dyna lle y ffilmiwyd Jaws. Wedi aros yno am
wythnos, darganfuais i pa mor hyfryd oedd yr ynys
fechan. Fe seiclon ni o amgylch yr ynys, gan ymweld â
phob goleudy ac yna neidio oddi ar bont enwog y ffilm.
Yna, gyferbyn â Martha's Vineyard oedd East
Hampton; llawn siopau eithradol a stondinau bwyd, lle
prydferth ar lan y môr. Gawson ni noson arbennig yno
fel teulu ar y traeth, yn mwynhau picnic hwyr y nos
gyda thrigolion yr ardal, tra’n gwylio arddangosfa tân
gwyllt i ddathlu ‘Labor Day’.
Beth oeddech chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd a’r
Fro?
Colli teulu a ffrindiau oedd yn fwy fyth – hefyd, ein
diwylliant a’n ffordd o fyw. Mae'r Amerig yn wlad hynod,
ond does dim fel teimlo'n rhan o'ch treftadaeth; dyna
beth ddysgais i ar ôl bod i ffwrdd.

fywydau’r werin bobl (Pabyddiaeth yn achos Joyce ac
Anghydffurfiaeth yn achos Evans) oedd yr hyn a
geisiau’r ddau ohonynt ei ddinoethi. Cyfyngu golygon a
phrofiadau unigolion oedd effaith y dylanwadau
ceidwadol hyn yn eu barn hwy. Dadleuai rhai o
gefnogwyr Caradoc Evans, fod y modd y darlunai ef
fywyd cefn gwlad capelyddol Cymru, gyda’i holl
frychau, yn ymgais i ddeffro’r gymdeithas honno gyda
golwg ar ei sbarduno i ymryddhau o gaethiwed
ysbrydol.
Yn Saesneg yr ysgrifennodd Cardoc Evans ac fe’i
ystyrir fel un o sylfaenwyr pwysicaf y traddodiad
llenyddol Eingl-Gymreig. Yn y Gymraeg y byddai
cymeriadau’r storïau wedi llefaru wrth gwrs, ac i gyfleu
hyn fe greodd Caradoc Evans ddeialog Saesneg yn
defnyddio priod-ddulliau Cymraeg (tybiedig). I
ddarllenwyr Cymraeg yr oedd hyn yn warth ond
edmygai rhai adolygwyr di-Gymraeg y modd y plygodd
yr iaith Saesneg i’w ddiben.
Fel y gellid disgwyl, cafwyd trafodaeth fywiog yn
dilyn y ddarlith.
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EGLWYS Y TABERNACL

EGLWYS EBENESER

BETHEL, RHIWBEINA

Genedigaeth.
Mae’n braf cael croesawu Carys
Mair, merch i Sioned ac Emyr
Jones, chwaer i Dewi a Gwyn ac
wyres i Dafydd a Jen Williams.
Cofio Gwyneth Thomas, Wrecsam
Gyda
thristwch
y
nodwyd
marwolaeth Gwyneth Thomas, priod
Ron a mam Gaenor, Lynne a
Bethan. Roedd Gwyneth yn amlwg
gyda’r Ysgol Sul, Cymdeithas y
Chwiorydd, trefnwyr y nosweithiau
drama a’r tîm trefnu blodau.
Oedfaon y Nadolig
Cynhaliwyd
nifer
o
oedfaon
gwerthfawr yn y capel dros gyfnod yr
Adfent a’r Nadolig.
Diolch i’r
cyfeillion a gyfrannodd iddynt.
Trefniadau Blodau’r Cysegr.
Bu nifer o wragedd dros y degawdau
yn gofalu am drefniadau’r blodau yn
y capel o Sul i Sul. Prin y bu neb
ffyddlonach na Margaret Mostyn
Jones ac mae ein dyled iddi yn
sylweddol. Gwaelodd ei golwg dros
y ddwy flynedd ddiwethaf a
manteisiwn ar y Dinesydd i ddiolch
iddi am flynyddoedd o wasanaeth.
Bedd Charles Davies
Gan mlynedd yn ôl roedd Charles
Davies yn 65 oed ac yn dod i
ddegawd olaf ei weinidogaeth yn y
Tabernacl. Mae ei fedd ym mynwent
Cathays a bu Graham Thomas yn
hael ei amser yn tacluso’r bedd.
Drama’r Nadolig.
Yn ystod mis Rhagfyr, bu miloedd o
bobl yn ymweld â’r festri er mwyn
gwerthfawrogi cyflwyniad y cyfeillion
a ddaeth ynghyd i actio yn nrama’r
geni. Cydnabyddwn unwaith eto
wasanaeth gwirfoddol llawer o
garedigion yr achos gyda’r gwaith
hwn.
Bore Coffi
Diolch i Geoff ac Ann Nicholls am eu
croso cynnes i’w haelwyd ym mis
Rhagfyr, ac am yr un croeso ganol
Ionawr ar aelwyd Beryl Eurig Evans.
Cyngor
Eglwysi
Cymraeg
Caerdydd
Llongyfarchiadau i Helen Jones ar
gael ei gwahodd i weithredu fel
llywydd y Cyngor am y flwyddyn
hon. Dyma fydd y tro cyntaf i lywydd
y Cyngor Eglwysi Cymraeg a
Chyngor Eglwysi Canol y Ddinas fod
yn bâr priod.

Nadolig 2015
Ma e ’r a t go fi o n me l y s o ’n
gwasanaethau Nadolig yn dal yn fyw
yn y cof. Cafwyd pum gwasanaeth a
hynny yng ngŵydd yr ieuenctid,
chwiorydd, plant, ar y cyd gydag
aelodau City Church; ac yna plygain
ar Sul ola’r flwyddyn. Er mai’r un
yw’r neges cawsom ein deffro o’r
newydd i wir ystyr y Nadolig a’r
gobaith sy’n dod yn sgil y neges
honno. Mae’r plant a’r ieuenctid yn
ein gwefreiddio bob blwyddyn
gyda’u cyflwyniadau. Rhaid diolch
iddyn nhw am eu brwdfrydedd a’u
ffyddlondeb dros y flwyddyn. Diolch
hefyd i bob aelod a gymerodd ran
mewn unrhyw fodd drwy air neu ar
gân yn y pum gwasanaeth.

Yn ystod wythnosau olaf Rhagfyr
cynhaliwyd tri gwasanaeth Nadolig
llwyddiannus iawn. Braf oedd gweld
y capel yn llawn bob tro. Ar Sul ola’r
flwyddyn daeth rhai o aelodau
Salem i ymuno â ni yn ein
gwasanaeth. Anfonwn ein cofion at
Ken Williams, un o’n haelodau
hynaf, ac edrychwn ymlaen at ei
weld nôl yn ei sedd arferol yn ein
hoedfaon cyn hir.

Blwyddyn y Beibl Byw
Y mae 2016 wedi ei dynodi yn
flwyddyn y Beibl Byw. Y nôd syml
ond anodd yw annog rhagor o bobol
i ddarllen y Beibl yn gyson. Bydd
nifer o syniadau yn cael eu cynnig
ac adnoddau yn cael eu paratoi.
Felly cadwch olwg allan am yr
a d n o d a u a g we i t h g a r e d d a u
arbennig. Tynnwch y Beibl oddi ar y
silff er mwyn bod yn rhan o
Flwyddyn y Beibl Byw. Byddwn ni fel
eglwys yn rhan o’r gweithgaredd
hwn.
Cydymdeimlad
Trist iawn oedd colli Brian
Whettleton yn ystod mis Rhagfyr.
Mae’n cydymdeimlad dwysaf yn
mynd i Glesni ei wraig a gweddill y
teulu. Yr oedd Brian yn gymeriad
arbenni g a wei thi odd am
flynyddoedd i’r NUT gan gynorthwyo
athrawon ac ysgolion ar hyd a lled
Cymru. Cynhaliwyd yr angladd ar
ddydd Mawrth 12 Ionawr yn
Amlosgfa'r Ddraenen Wen.
Y Mob
Ar nos Wener, 22 Ionawr cafwyd
cwmni tri o Goleg y Bala yng
nghyfarfod Y Mob (Mas o’r Bâd), sef
ein clwb ieuenctid. Diolch i Guto
Gwyn Evans, Sion Morris a Carly
Dittert am gynnal gweithgareddau
llawn hwyl. Gobeithio y gallwn
feithrin y cysylltiad hwn a chydweithio eto yn y dyfodol.

EGLWYS MINNY STREET
Cydymdeimlo
Bu’n gyfnod trwm o golledion i’r
eglwys dros y misoedd diwethaf wrth
i ni gofio yn annwyl a diolchgar am
Meriele Myhre (Penylan), Elwyn
Hughes (Llandaf), John Albert
Evans (Llysfaen), Gwyn Pritchard
(Penylan) ac Eilonwy Jones
(Rhiwbeina).
Estynnwn bob
cydymdeimlad i’w teuluoedd a’u
cyfeillion.
Genedigaeth
Croeso cynnes i Awen, Tegid a
Cadog, trilliaid i Catrin ac Owen
Pickrell (Pontcanna) – dau o
ffyddloniaid ein hoedfaon (ac mae
Owen hefyd yn un o’n
horganyddion!). Pob dymuniad da i’r
teulu.
Aelod Newydd
Hyfrydwch oedd croesawu Y
Parchedig
Dewi
Lloyd
Lewis (Rhiwbeina) yn aelod atom
ddechrau’r flwyddyn.
Y Plygain
Ers sawl blwyddyn bellach, ‘rydym
yn cynnal Gwasanaeth Plygain ar
ddechrau’r flwyddyn newydd. Buom
yn ei gynnal yng nghapel syml
Bethesda’r Fro ond erbyn hyn
eglwys hardd Teilo Sant yn Sain
Ffagan yw’n cyrchfan. Y Parchedig
Ddr R. Alun Evans, aelod
‘anrhydeddus’ gyda ni yn Eglwys
Minny Street sydd wedi arwain ein
Plygain lawer tro, a mawr ein diolch
iddo. Wedi defosiwn byr (a
chyfoethog) ganddo, cyhoeddwyd y
blygain ‘ar agor’. Hanfod y Blygain
yw eich bod chi’n dod i gymryd rhan;
a da gweld yr eglwys ynghyd, o’r
ieuengaf i’r hynaf, yn cymryd rhan
gydag asbri, a’r cymysgedd o ganu
cyfoes a charolau traddodiadol yn
ymestyn o’r Cread i’r Croeshoeliad
a’r Atgyfodiad.

EGLWYS DEWI SANT
Y Nadolig
Bu tymor y Nadolig yn un prysur yn
yr eglwys. Ar ôl Gwasanaeth Teuluol
hyfryd gyda phlant yr Ysgol Sul
ddydd Sul y 13eg, aeth nifer o'r
aelodau am ginio Nadolig blasus i
Goleg Mihangel Sant. Dydd Mercher
yr 16eg croesawyd ffrindiau hen a
newydd i Garolau'r Cilgant. Cafwyd
gwasnaeth Naw Llith a Charol nos
Sul 20fed o Ragfyr a Chymun Cyntaf
y Nadolig noswyl y Nadolig am 11 yr
hwyr a braf oedd gweld cynifer o
bobl wedi dod i'r holl wasanaethau.
Gwasanaeth Cristingl
Cynhaliwyd Gwasanaeth Cristingl
nos Sul y 3ydd o Ionawr a pharatodd
y plant y Cristinglau yn yr Ysgol Sul.
Gwnaethpwyd casgliad at Gronfa'r
Archesgob er Budd Plant.
Y Côr
Cyn diwedd y flwyddyn bu'r côr yn
brysur yn canu yn nifer o'r
gwasanaethau Nadolig, felly cafwyd
egwyl o'r ymarferion cyn ailddechrau eto ar ôl y Calan.
Banc Bwyd Caerdydd
Yn ystod y flwyddyn casglwyd dros
38mil o nwyddau sydd wedi mynd i
brif ganolfan ddosbarthu'r ddinas.
Cymdeithas Nos Iau
Ni chafwyd noson gymdeithasol ym
mis Rhagfyr ond Nos Iau yr 28ain o
Ionawr aeth criw ma's am noson
hwyliog a chyri blasus ym
Mhontcanna.
Gwaith yr Eglwys
Dros yr wythnosau diwetha aeth y
gwaith rhagddo ar loriau Capel Mair,
transept y gogledd a'r gangell. Bydd
y gwaith o atgyweirio a glanhau'r
organ yn dechrau yn fuan.

SALEM, TREGANNA
Bedydd
Bedyddiwyd Lea Dyfi, merch
Angharad a Dafydd ym mis Ionawr.
Llongyfarchiadau mawr i chi fel teulu
a dymuniadau gorau i'r dyfodol.
Clwb y Bobl Ifanc
Cyfarfu Clwb Bobl Ifanc Salem nos
Wener Ionawr 22 yn Ystafell Edwin, i
fwynhau noson hwyliog tu hwnt!
Daeth gwestai i ddangos sut i
goginio pizzas, a bu'r bobl ifanc

wrthi'n tylino a rhoi toppins, gan
goginio'n brysur! A joio'r bwyta
wedyn wrth gwrs...! Noson grêt.
Grŵp Canu, Adran yr Urdd, Clwb
Brecwast
Daeth y grŵp canu at ei gilydd o dan
arweinyddiaeth Geraint Cynan
ddwywaith yn ystod y mis, a'r Adran
ar nosweithiau Iau i blant oed
cynradd, a'r clwb brecwast i blant o
dan oed meithrin.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn fawr â sawl un
o'n haelodau sydd wedi colli
anwyliaid yn ddiweddar.
Cydymdeimlwn yn fawr â Gareth
Jones sydd wedi colli ei fam, ac Aled
Gwynne sydd wedi colli ei fam. Mae
ein cydymdeimlad dwysaf hefyd
gyda Jennifer ac Alison sydd wedi
colli eu tad, a Dan Roberts sydd
wedi colli ei chwaer. Meddyliwn yn
dyner amdanoch mewn cyfnod
anodd.

EGLWYS Y CRWYS
Cyfarchion
Dymunwn yn dda i Mrs. Doris James
sydd wedi symud i Cartref,
Llanishen. Bydd aelodau y Grŵp
Merched yn edrych ymlaen i ymweld
â hi.
Yn dilyn damwain yn ei chartref yn
Llanrwst cyn y Nadolig, mae Miss
Marian Williams bellach yn Ysbyty
Llandudno. Dymunwn adferiad llwyr
a buan iddi.
Bu Mr. Jeff James yn yr ysbyty ond
da deall ei fod bellach wedi
dychwelyd gartref yn yr Eglwys
Newydd. Pob dymuniad da iddo.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â Huw a
Lona Roberts a'r teulu yn eu
profedigaeth o golli mam Huw yn
106 mlwydd oed yng Nghaernarfon;
hefyd ei hwyrion Sarah, Huw, a
Geraint Lloyd.
Aelodau Newydd
Pleser yw cael croesawu Mr.
Michael Jones, Mrs. Ethni Jones a
Mr. Garmon Michael yn aelodau yn
Eglwys y Crwys. Pob dymuniad da i
chi fel teulu.
Y Grŵp Merched
Rhannodd Mrs. Carol Williams ei

hanes fel aelod o'r grwp Ding Dong
Belles tra roedd yn fyfyriwr ym
Mhrifysgol Aberystwyth. Dangosodd
y Dr. Margaret Roberts enghreifftiau
o'i hamryddawn ddoniau artistig, a
chafwyd hanes ei magwraeth yn
Lerpwl gan Mrs Barbara Evans oedd
yn yr un dosbarth ysgol a John
Lennon. Diolchwyd iddynt gan Miss
Eirian Edwards.
Y Gorlan
Cynhaliwyd dau gyfarfod diddorol o'r
Gorlan gyda David Jones yn hel
atgofion am y 50'au a'r Parch Rhian
Linekar yn sgwrsio ar 'Agor dipyn o
gil y drws, 'gael gweld y môr a'r
tonnau'.
Y Gymdeithas
Cynhaliwyd Gwasanaeth Dechrau
Blwyddyn hyfryd a drefnwyd gan y
Dr. Alun Tiplady. Cymerwyd rhan
g a n yr ael od au a th al wyd
gwerthfawrogiad i bawb gan y
Gweinidog, y Parch Aled Huw
Thomas.

BETHEL, PENARTH
Yn rhifyn diwethaf Y Dinesydd
soniwyd ein bod yn edrych ymlaen
at fenter newydd, sef, cyflwyno
Gwasanaeth Adfent yn lle’r
Gwasanaeth Carolau ar Sul cyntaf
Rhagfyr. Da cofnodi bod y fenter
wedi ‘llwyddo’ yn yr ystyr bod y
capel dan ei sang, gyda gorlif i’r
stafell gefn. Un gair o gyngor, mae’n
rhyfedd mor effeithiol yw galwad
trwmped at roi trefn ar gynulleidfa.
Yn nes at hen arfer cawsom fendith
wrth gyd–ddathlu gyda’r plant lleiaf.
Diolch i bawb a gyfrannodd at y
ddau achlysur. Yn ei neges Nadolig
pwysodd ein gweinidog arnom i
feddwl am y nifer o ddigwyddiadau
annisgwyl (‘syrpreis’ oedd ei air) sy’n
rhan o hanes y geni a’n hannog i fod
yn agored i syrpreis yn ein bywyd a
gwneud yn fawr o’r profiad. Yn ei
fyfyrdod diweddar bu’r Parchedig
Allan Pickard yn cyfeirio at hanes
Iesu’n achub y sefyllfa anffodus trwy
sicrhau cyflenwad digonol o win.
Pwysodd arnom i beidio a
gordrafferthu ynghylch manylion y
wyrth ond i ystyried sut y mae
presenoldeb Iesu yn gallu newid
sefyllfaoedd ein bywydau
beunyddiol.

Diolch
Dymuna pwyllgor y Dinesydd ddiolch yn fawr i Gylch Llyfryddol Caerdydd am y rhodd anrhydeddus o hael i
gefnogi ein papur bro.
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Y PARCH ALED HUW THOMAS
EGLWYS Y CRWYS

Bresbyteraidd Cymru gan dderbyn galwad i
weinidogaethu ar bedair Eglwys Saesneg yn Abertawe.
Yn 1984 cafodd ei ordeinio gan yr Eglwys yng
Nghymru, a bu am gyfnod yn Gurad ym Mhlwyf
Llandeilo. Symudodd yn 1986 i fod yn Offeiriad yn
Llangrannog, Blaen Celyn a Llandysilio.
Yn 1988 penodwyd ef yn Gaplan yn y Llu Awyr lle
y bu am bedair blynedd cyn dychwelyd i Gymru i fod yn
Rheithor yn Ystradgynlais a Chaplan yr ysbyty yno. Yn
1994 ymunodd â'r fyddin fel Caplan a bu’n
gwasanaethu yn yr Almaen, Gogledd Iwerddon,
Afghanistan ac Irac ddwywaith. Dychwelodd i Gymru
yn 2008 yn Uwchgaplan y fyddin yn Aberhonddu.
Ymddeolodd o'r fyddin yn 2010.
Ail ymunodd â'r Eglwys yng Nghymru gan
wasanaethu yng Ngogledd Sir Benfro, ac yna yn 2014
cafodd ei ordeinio unwaith eto yn Weinidog gydag
Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

I

onawr 30ain, cynhaliwyd Cyfarfod Sefydlu y Parch
Aled Huw Thomas yn Weinidog Eglwys y Crwys.

Fe’i ganwyd a’i magwyd yng Nghaerdydd, yn fab
i'r Parch W. Roydn Thomas, gweinidog gyda'r
Presbyteriaid Saesneg yn y Tyllgoed. Derbyniodd ei
addysg gynnar yn ysgolion Bryntaf a Rhydfelen cyn
derbyn gradd yn y Gymraeg, Hanes Cymru a Drama
yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth.
Yna
derbyniodd radd B.D. yn y Coleg Diwinyddol yn
Aberystwyth.
Yn 1983 fe’i ordeiniwyd yn Weinidog yn Eglwys

Merched y Wawr
Bro Radur

S

tori garu wahanol i’r arferol a gafwyd yn Ionawr gan
Daniel Jenkins-Jones,
Pennaeth Materion Cyhoeddus
RSPB Cymru. Taniwyd cariad
angerddol ynddo tuag at adar
yn saith mlwydd oed, pan
laniodd titw mawr ar foncyff yn
ei ymyl tra’n chwarae yn y coed
ger ei gartref. Ers hynny mae
ei gariad, ei frwdfrydedd a’i
edmygedd o adar mawr a mân
wedi tyfu a ffynnu a bu’n ddigon
ffodus i allu cyfuno ei waith
gyda’i ddiddordeb. Tynnodd ein
sylw nid yn unig at harddwch,
cymeriad a chân rhai o’n hadar
cyfarwydd
ond
hefyd
persaerniaeth ryfeddol eu
nythod. Tipyn o bencampwr yw
ei hoff aderyn sef y wennol ddu.
Gall hwn hedfan am ddwy
flynedd heb lanio a chysgu tra’n
hedfan, a gall hedfan mor bell
â’r Almaen i chwilio am fwyd i’w
12

Crêd bod ei fagwraeth fel mab y Mans ac fel
myfyriwr diwinyddol mewn dau draddodiad wedi bod o
gymorth iddo tra'n gweithio mewn awyrgylch seciwlar.
Er ei fod yn gwerthfawrogi cyfraniad litwrgi a'r bywyd
sacramentaidd, mae'n teimo bod ei brofiad o weithio 'ar
gyrion' yr Eglwys gyda phobl ifanc wedi bod yn brofiad
gwerthfawr, ac wedi dysgu iddo werth arbrofi gyda
dulliau gwahanol o gyflwyno’r Efengyl.
Ei ddiddordebau yw mynydda, seiclo, sgïo,
cerdded a physgota. Mae'n cyfrannu'n gyson ar y
cyfryngau ar bynciau militaraidd, moesol a gwleidyddol.
Dymunwn yn dda iddo yn Eglwys y Crwys a
gweddiwn am fendith ar ei Weinidogaeth.

gywion. Ac mae ganddo sbectol dywyll gynhenid yn y
plu uwchben ei lygaid! Ffactor wow heb amheuaeth!
Ond mae’r berthynas agos hon sydd gan Daniel â’r
adar dan fygythiad oherwydd y lleihad syfrdanol a fu yn
niferoedd sawl rhywogaeth dros yr hanner canrif
ddiwethaf. Oni wrthdroir y tueddiad yma, gwanwynau di
-gân aderyn fydd tynged Cymru.
Er bod yr RSPB yn gweithio’n
galed ym maes cadwraeth,
addysg a gwleidyddiaeth i ailsefydlu hen gynefinoedd a
chynyddu’r poblogaethau,
pwysleisiwyd ein rhan ni yn y dasg
trwy greu cartref i fyd natur yn ein
gerddi a bod yn stiwardiaid cyfrifol.
Rhaid ennyn brwdfrydfedd a
chariad hefyd at natur ymysg ein
plant! Oni fyddant hwy yn gadael
eu teclynnau electronig a phrofi’n
helaeth o gyfoeth byd natur, pwy
fydd yma i ddiogelu ein treftadaeth
naturiol.
Diolch i Daniel am ei sgwrs hynod
ddiddorol a’i her i ni ar gychwyn
blwyddyn newydd.
Nia Jones, llywydd y noson,
gyda Daniel Jenkins-Jones

Ysgol y Wern
Pencampwyr Nofio
Llongyfarchiadau i bawb fu’n cystadlu yn Rownd
Genedlaethol Nofio’r Urdd ac yn arbennig i aelodau'r
tîm bechgyn Bl. 3 a 4 a ddaeth yn gyntaf yn y ras
gyfnewid cymysg.
Gymnasteg
Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm gymnasteg. Buon nhw
yn cystadlu yng nghystadleuaeth gymnasteg ysgolion
Cymru yn ddiweddar. Bydd tîm triawd a thîm ‘Floor/
Vault’ yn cynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth
Prydain yn Stoke-on Trent ym mis Mawrth ac Ebrill.
Hefyd llongyfarchiadau i’r tîm gymnasteg a fydd yn
cynrychioli Caerdydd yn Rownd Genedlaethol
Gymnasteg yr Urdd.

Ysgol Gwaelod y Garth
Llongyfarchiadau i Milly Ivins, Blwyddyn 6, ar ennill
cystadleuaeth gydag Ysgolion Yn Erbyn Hiliaeth. Mae
llun Milly yn cynrychioli ‘r mis Ionawr ac i’w weld ar ffurf
poster o amgylch y ddinas. Enillodd siec o £150 i’r
ysgol ac mae wedi dewis ei wario ar byst pêl-rwyd
newydd. Diolch Milly!
Cafodd côr Ysgol Gwaelod y Garth y pleser o
berfformio mewn cyngerdd er budd Welsh Hearts
Calonnau Cymru yn Eglwys Dewi Sant. Fe
berfformiodd y plant yn wych gan rannu llwyfan gyda
Trystan Llŷr Griffiths, Ellen Williams, Côr Abercynon ac
Ysgol Glantaf. Da iawn chi blantos a diolch yn fawr i
Mrs Price am hyffordddi’r côr.

Ysgol Nant Caerau
Sioeau Nadolig
Aeth Blwyddyn 5 a 6 yn ôl i’r Ail Ryfel Byd gyda’u sioe
Pa Dawel Nos. Sioe hynod i’r ysgol a’r gymuned!
Perfformiodd Blwyddyn 3 a 4 Sinderela - sioe wych yn
cynnwys straeon Sinderela, Eira Wen a stori’r geni
mewn un.
Perfformiodd blwyddyn 1 a 2 y sioe wych - Cerdyn
Nadolig gyda help Jac y postmon.
Aeth y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn ar daith gyda’r
Minions o gwmpas y byd i egluro gwir ystyr y Nadolig.
Ffair Nadolig
Diolch i bawb am eich cefnogaeth gyda’n Ffair Nadolig.
Codwyd £803.
Tripiau
Aeth Blwyddyn 2 a 3 i Eglwys yr Ais a gweld stori’r
Geni yn dod yn fyw!
Ar ddechrau Tachwedd aeth Bl. 5 a 6 i Abertawe a
dysgu am yr Ail Ryfel Byd, gwisgo fel milwyr ac
efaciwis – a mynd i’r Amgueddfa a Theatr Dylan
Thomas i wylio’r sioe ‘Ac Abertawe’n Fflam’.
Cristingl
Diolch i Flwyddyn 3 am wasanaeth Cristingl arbennig

Rygbi
Llongyfarchiadau i Thomas Meek ac Ifan Cox,
disgyblion ym Mlwyddyn 6, am gael eu dewis i chwarae
rygbi i Ysgolion Caerdydd. Pob lwc i chi yn ystod y
tymor.
Tîm Menter
Llongyfarchiadau i dîm menter yr ysgol, ‘Y Wern Ar
Waith’, am ddod yn ail mewn cystadleuaeth i ysgolion
Caerdydd yn ddiweddar. Llwyddodd aelodau’r tîm
(Rhys Leach, Mathew Young, Nia Griffiths, Victoria
Owens, Manon Davis a Dylan Barr) wneud elw o dros
£1800 gan ddechrau gyda £10 yn unig trwy gynhyrchu
a gwerthu cryno ddisgiau Lleisiau’r Wern. Rhoddwyd
£900 o’r elw i Ysbyty Felindre. Mae aelodau’r tîm wedi
derbyn gwahoddiad i Dŷ’r Maer i gyflwyno siec i’r
ysbyty. (gweler llun ar y clawr)

Mae Band Pres Ysgol
Gwaelod y Garth yn
mynd o nerth o nerth
ac yn ymarfer yn
wythnosol yn yr ysgol
o dan ofal Mat, yr
athro pres. Cawson
nhw’r cyfle i berfformio
ddwywaith dros gyfnod
y Nadolig – yng
nghyngerdd Nadolig yr
Adran Iau yng Nghapel
Bethlehem ac yn Ffair
Nadolig yr ysgol.

ac aeddfed. Ffordd hyfryd o orffen tymor llwyddiannus
a phrysur.
Côr
Canodd y côr garolau ac adroddwyd rhannau o stori’r
Geni yn Eglwys yr Atgyfodiad Trelai ac addurno
coeden Nadolig gyda phengwiniaid.
Plant Mewn Angen
Casglwyd arian drwy werthu nwyddau elusennol a
thocynnau raffl. Codwyd £735.50
Prosiectau Cymunedau’n Gyntaf
Ar 29ain o Dachwedd daeth Cymunedau’n Gyntaf i’n
hysgol. Cafodd 10 plentyn y cyfle i ddod ag aelodau
o’u teulu i’r ysgol i wneud darn o gelf am ‘fy uchelgais’.
Dangosir y celf yn y Senedd.
Cafodd blwyddyn 4 sesiynnau Lads Dads and
Daughters. A chreu gemau hwylus efo’n tadau.
Wythnos Gwrth-fwlio
Gwnaeth pob dosbarth waith yn seiliedig ar fwlio.
Creodd Dosbarth Derbyn lun o ddwylo caredig.
Gwnaeth Blwyddyn 1 a 2 luniau a brawddegau am
wrthfwlio. Ysgrifennodd Blwyddyn 3 wybodaeth am
wrth-fwlio. Daeth Mrs Stokes i siarad gyda Blwyddyn 3
a 4 ar sut i stopio bwlio. Astudiodd Blwyddyn 5 & 6
‘Bug’s Life’ a’r bwlio sy’n digwydd yn y ffilm.
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ADDYSG GYMRAEG CAERDYDD

F

is Rhagfyr 2015 pasiodd Cabinet Caerdydd ddau
gynllun pwysig gan ychwanegu tair ffrwd at y nifer
o ffrydiau cynradd i saith ffrwd ar hugain, yn cynnwys
Ysgol Hamadryad i wasanaethu Trebiwt a Thre Lluest
(Grangetown). Caiff y ffrydiau hyn adeiladau newydd
erbyn Medi 2017 ond bydd dosbarth dros dro yn agor
eleni yn hen Ysgol Tanyreos ar safle Ysgol Ninian
Park. Ni fydd ychwanegiad at Ysgol Glanmorfa cyn
symud i’r adeilad newydd ddwy ffrwd ar safle’r Maltings
yn 2017.
Cyhoeddwyd yr hysbysiadau statudol; ac os na fydd
gwrthwynebiad dechreueir datblygu’r ddwy ysgol ym
mis Chwefror.
Nid yw’r angen am ddarpariaeth ychwanegol ar
gyfer y sector Cymraeg yn dod i ben, yn arbennig yn
wyneb bwriad y Cyngor i ychwanegu tua 80,000 o
ddinasyddion yn ystod y ddegawd nesaf ar safleoedd
Melin Trelai (gwaith wedi dechrau), Radyr-RhydlafarCapel Llanilltern-Y Creigiau (5000 tŷ, yn dechrau’n
fuan), safle’r BBC yn Heol Llantrisant (i ddechrau yn
2019) ac yn y “Bwlch Llysfaen-Porth Caerdydd” (i
ddechrau’n fuan).

Merched y Wawr
Caerdydd
Rhagfyr 2015

Bydd rhaid paratoi WESP newydd eleni ar gyfer
datblygu addysg Gymraeg yn y cyfnod 2017-2020 a
mae RhAG wedi cynnig rhaglen ar gyfer creu pum
ffrwd ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn:
1.Ychwanegu un ffrwd trwy symud Ysgol Nant Caerau i
safle dwy ffrwd i wasanaethu Caerau a Melin Trelai.
2. Ychwanegu ffrwd arall trwy ehangu Coed-y-gof i dair
ffrwd i wasanaethu’r tai newydd o gwmpas Rhydlafar.
3. Symud Pencae i adeilad newydd dwy ffrwd ar gyfer
plant safle’r BBC.
4. Ehangu’r Wern o ddwy ffrwd a hanner i dair ffrwd i
dderbyn plant sy’n byw rhwng Heol Heathwood a
Rhodfa’r Dwyrain ond sy’n methu cael lle yn Ysgol
Mynyddbychan.
5. Agor Ysgol newydd yn Llaneirwg Newydd (un ffrwd
all dyfu’n ddwy ffrwd) i dderbyn plant Trowbridge (sydd
hefyd i weld adeiladu newydd).
Mae dyletswydd ar gwmniau sy’n codi tai
newydd i gyfrannu at gost helaethu darpariaeth
ysgolion a gall y sir ddisgwyl cyfraniad sylweddol at
gost y rhaglen hon.

Ionawr 2016
Trafod materion cyfoes o bwys mawr o safbwynt
Gwasanaeth Erlyn y Goron wnaeth Catrin Wooler ar
12 Ionawr. Mae’n gyfrifol am yr adran sy’n delio ag
achosion sy’n ymwneud â masnachu pobl,
caethwasanaeth, priodasau ffug, cymryd mantais ar
blant, a seibr-droseddu, yn ogystal â’r arfer o dorri
merched (FGM). Dywedodd bod ei hadran yn
ymwneud â sefyllfaoedd a phobl o bob math - yr ifanc
a bregus a’r rhai wynebgaled a gwancus. Cyfeiriodd at
ddewrder y sawl sy’n rhoi tystiolaeth mewn llys a’u
safiad yn golygu dedfryd euog a charchariad i’r rhai
fu’n cam-drin. Roedd ei sgwrs yn agoriad llygad ac yn
addysg. Rhoddodd fraslun i ni hefyd o weithgaredd
sawl elusen sy’n gweithio yn y maes hwn, fel
Barnados, Black and Ethnic Women’s Network a Safer
Wales.

Marged, Glesni a Steffan
Cafwyd noson o gerddoriaeth fyw ar 8 Rhagfyr gan
artistiaid lleol, Steffan a Marged Jones, brawd a
chwaer o Rydypennau. I gyfeiliant Marged ar y piano,
cyflwynodd Steffan, yn ei lais cyfoethog, raglen
amrywiol ar thema’r Nadolig. Cawsom glywed Clychau
Bethlehem a Brenin y Sêr o waith Robert Arwyn, yn
ogystal ag Un Seren, Delwyn Siôn. Cyflwynodd Noson
Oer Nadolig o waith Meic Stevens a’r hyfryd O Faban
Glân yn yr iaith Almaeneg. Roedd geirio Steffan mor
eglur, camp arbennig a werthfawrogwyd yn fawr iawn.
Rhoddwyd cyfle yn ogystal i’r gynulleidfa ymuno i ganu
carolau a chafwyd blas ar Dawel Nos, Ganol Gaeaf
Noethlwm ac I Orwedd Mewn Preseb. Noson hyfryd
yng nghwmni dau gerddor dawnus. Dyna falch oedd
aelodau’r gangen o gwmni Eira, eu mam, hefyd.
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Catrin Wooler a Lona Roberts

Cydymdeimlwyd yn fawr â Glesni Whettleton, un o’n
hysgrifenyddion, yn sgil marwolaeth ei phriod, Brian.
Dathlodd y ddau eu priodas aur yn ddiweddar a buont
yn gefn ac ysbrydoliaeth i’w gilydd ym maes addysg.
Un o’r teulu yw Mair John, ein trysorydd, a chofiwn
amdani hithau yn ei galar ar ôl Brian.

Y Cylch Cinio

I

ola Baines, Swyddog Datblygu Ffilm Archif Sgrin a
Sain Genedlaethol Cymru [rhan o Lyfrgell
Genedlaethol Cymru] oedd gwestai’r Cylch nos Lun,
Rhagfyr 7fed. Cafwyd noson ddiddorol tu hwnt yn
gweld rhan o gyfoeth adnoddau’r Archif.
Gwelsom ffilm animeiddiedig o ‘Billy’r Morlo’
ddenodd gymaint i’w weld ym Mharc Fictoria, ffilm o
Stryd y Santes Fair ers talwm, ffilm fer liw am gynhaeaf
gwair yn un o ffermydd Y Fro dros hanner can mlynedd
yn ôl, ffilm o’r 1950au am Bwll Nofio’r Gymanwlad ac
yna ffilm o ddwy briodas yn Grangetown, tua deugain
mlynedd yn ôl, yn dangos cefndir
ethnig gwahanol y gymdeithas yno.

gyrsiau i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg, ynghyd â 150 o
ysgoloriaethau israddedig a ddyfernir i fyfyrwyr yn
flynyddol. Erbyn 2015, roedd dros 100 o ddarlithwyr
newydd wedi’u penodi, a hynny mewn meysydd mor
amrywiol ag Astudiaethau Busnes, y Gyfraith,
Meddygaeth, Nyrsio a Bydwreigiaeth, Amaethyddiaeth
ac Addysg Gorfforol. Gobaith y Coleg ydy datblygu yr
un mor llwyddiannus yn y dyfodol ond mae sawl her i’w
hwynebu gan gynnwys cael cefnogaeth ariannol
ddigonol yn hinsawdd y toriadau presennol. Am fwy o
wybodaeth ewch i’w gwefan www.colegcymraeg.ac.uk
Eifion Glyn fydd gwestai
‘Newyddiaduraeth yng Nghymru’.

Mawrth

7fed,

Roedd yn braf cael cwmni
Barry a Delyth Thomas a Gwilym
Williams yn y Cylch Cinio am y tro
cyntaf. Croeso i eraill ddod atom
unrhyw amser.
cylch.cinio@gmail.com
02920 568420
Cafwyd cyflwyniad llawn a difyr
am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
yn y cinio ar Ionawr 4ydd 2016 gan
Dafydd Trystan (Uwch Reolwr
Academaidd a Chofrestrydd y
coleg). Cawsom gefndir sefydlu’r
coleg yn 2011. Mae’r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio
drwy ganghennau a leolir ar hyd
saith o brifysgolion ledled Cymru.
Ceir bellach dros 1,000 o wahanol
Barry a Delyth Thomas, Iola Baines a
Gwilym Williams

Camau Mawr y Coleg Cymraeg

F

uoch chi’n siopa Nadolig yn John Lewis? Os do,
mae’n bosib iawn taw un o fyfyrwyr y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol fu’n gofalu amdanoch. Mae
Megan Meredith-Spurr wedi disgleirio yn ystod ei
blwyddyn frechdan yn gweithio i’r cwmni – nes ei bod
wedi cael dyrchafiad a chyfrifoldeb am y siop Nadolig.
Daw Megan o Ferthyr Tudful, o gefndir di-Gymraeg, ac
mae hi’n astudio Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol De
Cymru. Mae hi’n siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl –
ac wedi elwa’n sylweddol ar ddatblygiadau newydd a
noddwyd gan y Coleg Cymraeg.
Gyda datblygiad Canolfan ABC – canolfan
gydweithredol rhwng Prifysgolion De Cymru, Met
Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd, mae dros 100 o
fyfyrwyr yn astudio busnes a phynciau cysylltiedig yn y
Gymraeg. Mae’r cyfleoedd a roddir i fyfyrwyr fel Megan
wedi ehangu yn sylweddol iawn, a hynny yn ystod y
pum mlynedd ers sefydlu’r Coleg Cymraeg.
Mae dros 1,000 o gyrsiau gradd bellach ar gael
gydag elfen o ddarpariaeth yn y Gymraeg. Yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf datblygwyd cyrsiau fel

newyddiaduraeth, sŵoleg, cyfraith, meddygaeth a
gwyddorau cyfrifiadurol mewn sawl lleoliad i sicrhau
fod gan fyfyrwyr y cyfle i astudio yn y Gymraeg beth
bynnag fo’u dewis o bwnc.
Ond, un darn o’r darlun yn unig yw’r ddarpariaeth –
does fawr o bwrpas datblygu ystod eang o
ddarpariaeth os nad yw’r myfyrwyr yn dymuno elwa ar
y cyfleoedd hynny. Mae dros 900 yn fwy o fyfyrwyr
llawn amser yn astudio yn y Gymraeg ers 2011, ac
mae’r cynnydd hynny i’w weld yn amlwg yn y
brifddinas.
Mae’r Coleg Cymraeg wedi profi dechrau da. Y
gamp nawr – yw cynnal y ddarpariaeth. Mae’r Coleg yn
barod am yr her, ac yn edrych ymlaen at groesawu
cannoedd mwy o fyfyrwyr dros y blynyddoedd i ddod –
ac i weld llawer mwy o fyfyrwyr fel Megan yn llwyddo
yn ddwyieithog ar draws ystod eang o feysydd.
Dafydd Trystan
(Cofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol)
(gweler llun o Megan ar y clawr)
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Chwefror
Mercher, 10 Chwefror
Y Gorlan. Sgwrs gan D. Bryan
James ar y testun ‘Beirdd Di-nod’,
yng Nghapel y Crwys, Heol
Richmond, am 2.15pm.
Sadwrn, 13 Chwefror
Tabernacl, Yr Ais. Organothon
rhwng hanner dydd a 3.00pm.
Llun, 15 Chwefror
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
‘Antur Archentaidd.’ Noson yng
nghwmni Ioan Kidd, yng Nghapel
Bethany, Heol Llanisien Fach, am
7.30pm.
Llun, 15 Chwefror
Cymdeithas W yddonol Cylch
Caerdydd. ‘Adeiladau fel Pwerdai.’
Darlith gan Trystan W atson
(Prifysgol Abertawe), yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 16 Chwefror
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys
Minny Street. Sgwrs gan Margaret
Jones (Port Talbot) ar y testun
‘Gwirfoddoli’, yn festri Capel Minny
Street am 7.30pm.
Mawrth, 16 Chwefror
Cymdeithas Cymru-Ariannin –
Cangen y De. Noson yng nghwmni
J o n G o we r , a wd u r G wa l ia
Patagonia, yn Eglwys Gyfannol
Treganna (Canton Uniting Church),
Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen,
Treganna, CF5 1LQ, am 7.30pm.
Mawrth, 16 Chwefror
Cymrodorion y Barri. ‘Y Cymry
Newydd.’ Noson ddifyr o dan ofal
rhai o ddysgwyr y Barri. Yn Festri
Capel y Tabernacl, Sgwâr y Brenin,
Y Barri, am 7.15pm.
Mercher, 17 Chwefror
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan Yvonne Evans ar y
testun ‘Yvonne y Tywydd’, yn festri
Capel Minny Street am 2.00pm.
Gwener, 19 Chwefror
Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Rhyw
Flodau Rhyfel: Y Ffin Rhwng Ffaith
a Ffuglen.’ Sgwrs gan Dr Llŷr Gwyn
Lewis, yn Ystafell 0.31, Adeilad John
Percival, Safle Rhodfa Colum,
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am
7.00pm. Croeso cynnes i bawb.
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Sadwrn, 20 Chwefror
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg.
Sgwrs am 11.00am gan Lynne
Davies am ryddiaith Williams
Pantycelyn. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, CF24 4DX. Croeso cynnes
i bawb.
Mawrth, 23 Chwefror
Cymdeithas y Tabernacl. Noson yng
nghwmni’r Prifardd a’r Prif Lenor
Mererid Hopwood, yn festri’r
Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm.
Mercher, 24 Chwefror
Y Gorlan. Sgwrs gan Gareth Rhys
Davies, yng Nghapel y Crwys, Heol
Richmond, am 2.15pm.
Sadwrn, 27 Chwefror
Tabernacl, Yr Ais. Unawd ffidil gan
Christopher Horner am 12.30pm.
Tocynnau wrth y drws.
Sadwrn, 27 Chwefror
Twmpath Dawns gyda Jac y Do yn
Neuadd y Dref, Y Bont-faen, am
8.00pm. Tocynnau: £8/£6.
Llun, 29 Chwefror
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys
Minny Street. Dathlu Gŵyl Ddewi
dan ofal y Parch. Owain Llŷr Evans
ac aelodau PIMS, yn festri Capel
Minny Street am 7.30pm.

Mawrth
Mawrth, 1 Mawrth
Bydd Merched y Wawr Caerdydd yn
cael cinio yng Nghlwb Golff yr
Eglwys Newydd i ddathlu Gŵyl ein
Nawddsant. Manylion pellach: 0292075-1320.
Mercher, 2 Mawrth
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Cinio Gŵyl Ddewi, yn festri Capel
Minny Street am 1.00pm. Gwraig
wadd: Y Prifardd a’r Prif Lenor
Manon Rhys.
Mercher, 2 Mawrth
Cymdeithas y Tabernacl. Swper
Gŵyl Ddewi yng nghwmni’r Parch.
Peter Dewi Richards.
Mercher, 2 Mawrth
Merched y Wawr, Bro Radur. Noson
y Dysgwyr, yng ngofal Shirley
Williams, yn neuadd Capel y
Methodistiaid Saesneg, Ffordd
Windsor, Radur, am 7.30pm.
Gwener, 4 Mawrth
Cymrodorion y Barri. Cinio Gŵyl
Ddewi yng Nghlwb Golff y Wenfô am
7.30pm. I archebu lle, cysyllwch â
Rhoswen Deiniol
(rhoswen@hotmail.co.uk).
Gwener–Sul, 4–6 Mawrth
Y Cwlwm Celtaidd ym Mhafiliwn
Porth-cawl. Gŵyl i’r teulu cyfan o
gerddoriaeth a dawns o’r gwledydd

Celtaidd. Rhagor o fanylion:
www.cwlwmceltaidd.org
Sadwrn, 5 Mawrth
Tabernacl, Yr Ais. Perfformiad gan y
triawd telyn, ‘Trio Eto’, am 12.30pm.
Mynediad am ddim. Casgliad ar y
diwedd.
Llun, 7 Mawrth
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Swper Gŵyl Ddewi ac adloniant, yng
Nghapel Bethany, Heol Llanisien
Fach, am 7.30pm.
Llun, 7 Mawrth
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd, CF11 9LJ, am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwestai: Eifion Glyn,
‘Newyddiaduraeth yng Nghymru’.
Am fanylion pellach, e-bostiwch
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch
029-2056-8420 / 07800-558996.
Gwener, 11 Mawrth
Cymrodorion
Caerdydd.
‘Gwreiddiau’r Wladwriaeth Les a
Chymru’r Ddeunawfed Ganrif.’
Sgwrs gan Vaughan Roderick, yn
festri Capel y Crwys, Heol
Richmond, am 7.30pm. Croeso
cynnes i bawb.
Gwener, 11 Mawrth
Cylch Cadwgan. Sgwrs gan yr Athro
E. Wyn James ar y testun, ‘William
Williams Pantycelyn, Ann Griffiths a
Llenyddiaeth y Mudiad Cenhadol’,
yn Y Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf,
am 8.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru.
Llun, 14 Mawrth
Darlith Goffa G. J. Williams (dan
nawdd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol
Caerdydd). Fe’i traddodir gan yr
Athro Angharad Price ar y testun ‘T.
H. Parry-Williams, yr Almaen a’r
Rhyfel Byd Cyntaf’, yn Siambr y
Cyngor, Prif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, CF10 3AT,
am 5.30pm. Bydd derbyniad gwin yn
dilyn y ddarlith. Croeso cynnes i
bawb.
Mawrth, 15 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys
Minny Street. Sgwrs gan Gareth
Pierce (Caerfyrddin) ar y testun
‘Cipolwg Cerddwr: Ardaloedd a
Hanesion’, yn festri Capel Minny
Street am 7.30pm.
Mawrth, 15 Mawrth
Cymdeithas y Tabernacl. Cyfarfod
Blynyddol y Gymdeithas, yn festri’r
Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm.
I anfon gwybodaeth
i’r Digwyddiadur
gweler manylion ar dud. 3
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Ar Draws
1. A yw da Brychan yn dangos prinder maintioli? (8)
6. Methu dod o hyd i actor llais ar yn ail (4)
8. Menyw sy’n torri gwair Gwilym (6)
9. ‘----- Iesu, cofio’r wyf
Iti ddioddef marwol glwyf’ (TL) (6)
10. Cynnydd bach i aderyn! (3,7)
12. Taid yn cofleidio gradd bellach o dipyn (6)
14. Marc sy’n galw i’r meddwl arswyd mewn cwdyn
(6)
15. Y gŵr fel arth wyllt sy’n terfysgu (10)
19. ‘O! Iesu, pwy all beidio
A’th ----- ddydd a nos?’ (WW) (6)
20. Adar yn swnio’n ofnus (6)
21. Gwasgu’r eiliadau yn un llinyn (4)
22. ‘----- yw clod y cledd
A’i rwd yw ei anrhydedd’ (WA) (8)
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Enillydd Croesair Rhif 157
Robin Bateman, Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd

I Lawr
2. ’Rwyf yn troi’n ddiotwr (4)
3. Anifail ag anaf cas ar ben y bonc (5)
4. Goddef yng nghanol cludo mygydau i fyny (7)
5. Dyma gapel sy’n cynnwys y cariad hwn (5)
6. Arian wrth gefn cwmni cyfyngedig yr afal briw (7)
7. ‘Y mae gan y ----- ffeuau, a chan adar yr awyr
nythod….’ (Mathew) (8)
11. Dilynwyr y Corn Hirlas! (8)
13. Y Llan heb ddechrau ar destunau caneuon (7)
14. Be gai gan Modryb Elin Enog? (7)
16. Yr ifanc gwyrdd (1,4)
17. Menter y truan, druan (5)
18. Cael meddiant ar ddiwedd bore coffi cyflwynydd
radio (4)

Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

C

awsom gwmni’r Ddr. Ellen Evans i agor ein
rhaglen eleni gan draethu ar y testun, ‘Ymchwil
Hylendid Bwyd yn y Ganolfan Diwydiant Bwyd’.
Magwyd Ellen yn Sir Fôn lle bu’n ddisgybl yn Ysgol
Gynradd Llangoed ac Ysgol Uwchradd David Hughes.
Gydag ysfa i fod yn Chef gadawodd addysg uwchradd
yn 16 oed a chychwyn ar gwrs galwedigaethol, ond cyn
pen dim o amser fe’i denwyd gan wyddoniaeth
bwydydd, yn enwedig y prosesau o hybu hylendid
bwyd yn y diwydiant cynhyrchu a masnachu. Dilynodd
gwrs gradd yng Nghaerdydd ac aros i ennill
doethuriaeth yn dilyn ymchwil ar ddiogelwch bwyd yn y
cartref. Ar hyn o bryd mae’n gydymaith ymchwil yng
Nghanolfan Diwydiant Bwyd ym Mhrifysgol Fetropolitan
Caerdydd. Prif waith y ganolfan yw cynnal ymchwil,
cynnig addysg a dal cysylltiadau gyda’r diwydiant bwyd
yng Nghymru, gyda phwyslais ar faterion diogelwch

Atebion Croesair Rhif 157
Ar Draws: 5. Clyd 7. Herwgipiwr 8. Ifor 9.Disgyblion
12. Y gwawn 13. Gwagedd 14. Ieuanc 16. Caledi
17. Ansefydlog 20. Odli 21. Sgubo’r dail 22. Cnot
I Lawr: 1. Ehud 2. Crys 3. Hirben 4. Rhiniog
5. Crintachlyd 6. Yn ochneidio 10. i’w gael o dan
11. Gwahanaist 15. Costus 16. Cofion 18. Liam 19. Galw

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 6 Mawrth 2016.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

bwyd a materion iechyd cyfatebol.
Clywsom am ymchwil diweddar Ellen yn ymwneud
â listeriosis mewn pobl dros 60 oed, haint sy ar
gynnydd yn rhyngwladol, yn rhannol oherwydd
gwerthiant bwyd parod-i’w–fwyta. Mae’r gegin gartref
yn lleoliad sy’n gysylltiedig â salwch a gludir gan fwyd.
Mae’n bwysig iawn i bobl weithredu arferion da er
mwyn lleihau risg, yn enwedig ymhlith unigolion
bregus. Bu’r ymchwil yn cynnwys ymweliadau gydag
unigolion a theuluoedd yn eu cartrefi yng Nghaerdydd
er mwyn cofnodi ymddygiad ac arferion pobl, yn
enwedig yng nghyd–destun storio bwyd. Un sylw a
wnaed oedd bod llawer o bobl hŷn yn aml yn llac eu
harferion, er enghraifft, cadw golwg ar dymheredd
oergell a dyddiadau ar bacedi bwyd, gyda’r canlyniad
bod risg uwch o listeria’n taro.
Cafwyd cipolwg hefyd ar ymchwil dan nawdd
Tenovus ynghylch pwysigrwydd hylendid bwyd i
gleifion sy’n derbyn triniaeth cemotherapi.
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Nes Draw. Mererid Hopwood.
Gomer. £9.99
Adolygiad Gwynn Matthews.

M

ae ymddangosiad y flodeugerdd newydd hon
sy’n cynnwys 75 o gerddi gan un o’n beirdd
cyfoes pwysicaf, Mereid Hopwood, i’w groesawu’n
fawr. Mae diwyg y gyfrol yn hardd iawn o ran rhwymiad
ac ansawdd y papur.
Mae rhychwant y casgliad yn eang ac yn
adlewyrchu cymeriad addfwyn a dyngarol y bardd.
Cawn ganu ysbrydol dwys a gyfyd o’r ymchwil am y
‘canol llonydd’ hwnnw sydd mor anodd i’w gyrraedd.
Mae tinc cyfriniol i’r llinellau, ‘Dyfod wnest ti at stafell /
holl belydrau’r golau gwell - / y golau sy’n cynnau cân /
ddyfnaf, hynaf yr hunan’ (td.12).
Ond, y mae canu tyner hefyd sydd yn ymhyfrydu
yn y serch a brofwyd ac a brofir. Pwy all anghofio llinell
fel hon, ‘yn dy law dwi’n teimlo’n dlws’ (td.28)? Elfen
bwysig arall yn y cerddi yw natur, megis ‘Y rhosyn a’r
gwynt’ (td.22). Myfyrdod ar natur Cymreictod yw’r
gerdd ‘Caerdydd’ (td.75).

CYNGHERDDAU CÔRDYDD
Ar ôl dathlu carreg filltir yn bymtheg mlwydd oed y
llynedd, mae cantorion Côrdydd yn paratoi at gyfnod
hynod brysur. Ar ôl ennill gwobr Côr yr Ŵyl yn yr
Eisteddfod Genedlaethol fwy nag unrhyw gôr arall
erioed, byddwn yn cynnal cyfres o gyngherddau dros y
misoedd nesaf.
Nos Sadwrn, Mawrth y 5ed, bydd Côrdydd yn
croesawu Côr Glanaethwy i Gaerdydd, gydag Iwan
Griffiths yn cyflwyno'r noson - sef cyngerdd ar y cyd
yng Nghapel Salem, Treganna. Ar ôl eu llwyddiant ar
'Britain's Got Talent', mae Glanaethwy wedi denu
cynulleidfa ehangach a bydd hwn yn gyfle prin i’w
clywed yng Nghaerdydd.
Bythefnos wedyn, bydd Alwyn Humphreys yn
cyflwyno noson gyda Côrdydd a Chôr Llanddarog yng
Nghapel y Tabernacl, yr Ais – sef y ddau gôr enillodd
gystadlaethau'r corau Cymysg yn Eisteddfod
Genedlaethol Meifod 2015. Mae Llanddarog wedi ennill

Mae rhai o ddelweddau’r
bardd yn hudolus iawn, a rhai
yn ymwthio yn ôl i’r cof dro ar ôl
tro.
Mae
del wed d
y
‘Sampler’ (td.68) i gyfleu cariad
yn drawiadol iawn, ‘Tu ôl i’r
llun, mewn patrwm tyn, / mae
cwlwm ‘rôl cwlwm yn y lliain
gwyn; ... ac fel y brodwaith a
wnaed â llaw, / mae cwlwm
cariad, beth bynnag a ddaw, //
yn cydio ein pwythau, a’u
tynnu’n un / i’n cadw ni i gyd yn
rhan o’r llun.’
Y canu sy’n cyfleu un o brif ofidiau a phryderon
Mererid Hopwood yw’r canu am ryfel a thrais.
Enghraifft ingol yw’r soned ‘Fesul un’ (td.83). Wedi
cyfeirio at obsesiwn yr oes gyda rhifedd gesyd y bardd
yr obsesiwn hwnnw yn y cyd-destun milwrol: ‘ ‘run
modd cyfrifwn gyrff ar faes y gad - / eu cyfrif fesul mil,
nid fesul llanc. / Clyw, Iesu, aros heno ar ddi-hun / ‘da’r
fam sy’n cyfri’r golled fesul un.’
Llyfr i’w drysori.

y gystadleuaeth i gorau dros 45 o leisiau sawl gwaith.
Y bwriad yw dod â'r ddau gôr ynghyd cyn iddyn nhw
deithio i Ganada. Bydd Côrdydd yn mynd yno gyda'r
Tri Thenor fis Ebrill eleni a Llanddarog yn teithio yno yn
2017. Bydd y ddau gôr yn perfformio yng Ngŵyl
Gymreig Gogledd America ac yn cymryd rhan mewn
cymanfaoedd canu.
A gair byr i gloi am 2017. Derbyniodd Côrdydd
wahoddiad gan y cyfansoddwr byd enwog, Eric
Whitacre, i berfformio dan ei arweiniad eto mewn sawl
cyngerdd mewn lleoliadau ar draws Prydain - mae'r
berthynas rhyngddo a'r côr yn mynd o nerth i nerth. A’r
Royal Philharmonic Orchestra fydd yn cyfeilio yn y
cyngherddau oll.
Os am archebu tocynnau
ebostiwch cordydd1@gmail.com
Mae'r tocynnau ar gyfer y ddau gyngerdd yn £10 yr un.
Croeso i aelodau newydd i ymuno yn y cyffro, drwy
gysylltu â cordydd1@gmail.com - ymarfer bob nos Iau
yng Nghapel Salem am 19.30.

ARAD GOCH
Bydd Cwmni’r Arad Goch yn cyflwyno Cysgu’n Brysur
mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru a
Chanolfan Celfyddydau Aberystwyth yng Nghanolfan
Mileniwm Cymru Mawrth 21-26 Mawrth 21-23: 1pm /
23–25: 7pm / 26: 2pm + 8pm.
Drama gerdd gyfoes, Gymraeg am fod yn ifanc yn yr
unfed ganrif ar hugain.
£14 - £12. Ysgolion / £7 (athro am ddim gyda phob 10
plentyn) 029 20636464
www.wmc.org.uk www.cysgunbrysur.cymru
@CysgunBrysur IP:
18

Bwytai Merch y Ddinas
“... gorffwylldra pur yw troi eich cefn
ar eich gwreiddiau.”

Lowri Haf Cooke

B

Chapel 1877

u’r cyfnod ers Nadolig yn llewyrchus i Gaerdydd,
yn arbennig i’r sîn bwyd a diod. Bûm i nifer o
lansiadau, o gadwyni bwyd Jamaicaidd Turtle Bay, a
Shake Shack o Efrog Newydd, gyda’i arwyddair
Cymraeg, ‘Byrgers am Byth’. Clywais yn ddiweddar ar
raglen ddogfen y Food Programme ar BBC Radio 4,
fod hyd at 60 o gadwyni mawrion Llundain yn aros am
ofod i agor yn ein prifddinas. Ffaith drist, ac eto sy’n
adlewyrchu llwyddiant Caerdydd fel canolfan
lletygarwch; rheswm pellach i gefnogi’n busnesau
anibynnol.
Ond tra fod y cadwyni’n lluosogi yn y CBD, mae’n
amlwg fod y gystadleuaeth yn ormod i rai. Clywais si
fod bwyty Burger and Lobster yn wynebu trafferthion
ger yr Ais, er fod canghennau Efrog Newydd a
Llundain yn mynd o nerth i nerth. Dydw i ddim yn
synnu a dweud y gwir; wedi’r cyfan mae £20 yn andros
o bris yng Nghaerdydd, i gymharu â llai na degpunt am
fyrger cystal yn Got Beef ger Gabalfa.
Parti arall es iddo’n ddiweddar oedd lansiad
bwydlen ginio newydd Chapel 1877; y bwyty deniadol a
agorodd ar Ffordd Churchill yn 2012. Bu’r adeilad yn
gyfarwydd i addolwyr Cymraeg Caerdydd am
genedlaethau fel ‘Capel Pembroke Terrace’. Fe
agorodd yn wreiddiol ym 1877, wedi i Gapel Seion gau
ei drysau ger y farchnad ar Stryd y Drindod.
Cynlluniwyd y capel gan bensaer o fri, sef Henry C.
Harris o Benarth; adeiladodd ei gapel cyntaf Bethania yn Llaneirwg - pan oedd ond deunaw mlwydd
oed, ond Capel Pembroke Terrace oedd y goron ar ei
yrfa. Yn wir, gyda’i bensaerniaeth Gothig-Ffrengig,
oedd yn wahanol iawn i’r norm, arddangoswyd y
cynlluniau yn yr Academi Frenhinol ym 1878.
Pan gaewyd y capel, bu’n swyddfa i bensaer arall,
ac yna sefyll yn segur am flynyddoedd. Denwyd
diddordeb datblygwr o’r enw David Bevan yn 2008, a
roddodd ei fryd ar adfer yr adeilad i sefydlu bwyty o’r
radd flaenaf. Profodd y bwyty lwyddiant mawr, ar ôl
agor yn 2012, ac mae’r fwydlen fin nos yn fendigedig.

Y broblem mae’n debyg yw denu cwsmeriaid ganol
dydd, a arweiniodd at benderfyniad eithafol. Gyda
chymaint o ganolfanau galwadau wedi’u lleoli gerllaw,
sy’n orlawn o bobol ifanc, fe benderfynon nhw gynnig
bwydlen dipyn rhatach. Llai na phumpunt am ddiod
meddal a phlatiad o fwyd; risotto, lasagne, chilli a
nachos, neu sglodion a ham, sef bwyd o’r un safon â
thafarndai cyfagos.
Heb
feiddio
swnio’n snobyddlyd,
dwi’n credu fod hyn
yn gam gwag; mae’n
well gan bobol ifanc
heidio i’r gampfa neu
siopau
Stryd
y
Frenhines
a
St
David’s 2 dros eu
hawr ginio a galw yn
Pret neu Eat neu
McDonalds
cyn
dychwelyd i’r gwaith.
Ac o brofi’r plateidiau
cinio, roedd yn hynod
ddi-flas,
mae
na
beryg o effeithio’n andwyol ar enw da’r bwyty.
Ar ben popeth, bwydlen Albanaidd i nodi Burns
Night oedd ar gynnig ar Ionawr 25, ac nid bwydlen
Gymreig Santes Dwynwen. Mewn lleoliad mor
anhygoel, llawn hanesion Cymraeg, gorffwylldra pur yw
troi eich cefn ar eich gwreiddiau. Dwi’n mawr obeithio
mai gweld y golau wnaiff reolwyr y bwyty; mae’n drysor
dinesig sydd, fel arfer, yn werth ei ddathlu.
Chapel 1877, Ffordd Churchill, Caerdydd CF10 2WF;
(029) 2022 2020
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg
Gomer) £9.99

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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HOLI – Dr Dylan Jones

Diolch i bapur y Gem a Menter Bro Morgannwg am
ganitad i ail-gyhoeddi’r erthygl hwn
Ar ôl 15 mlynedd fel Pennaeth Ysgol Gyfun Bro
Morgannwg mae Dr Dylan Jones wedi ffarwelio â’r
ysgol er mwyn dechrau ar swydd newydd ym
Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Pa ardal o’r Fro ydych chi’n byw, ac ers pryd ydych
chi wedi bod yn byw yno?
Symudodd Glenda a fi i’r Bontfaen ym mis Hydref 1987
yn fuan wedi i ni briodi. Fe fuodd y teulu’n byw yn
Ystradowen am gyfnod ac erbyn hyn yn Nhresimwn.
Beth yw’r peth gorau am fyw yn y Fro?
Y gymuned a hefyd y cyfle i fyw yn y wlad, yn agos at y
môr, ac o fewn cyrraedd i Gaerdydd. Mae’r gorau o
sawl byd gennym ni.
Pa atgofion sy’n aros yn y cof fwyaf, o’ch cyfnod
fel Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg?
Mae gen i gymaint o atgofion melys. Yr atgof orau pob
tro yw gweld wynebau disgyblion wedi iddynt lwyddo ar
rywbeth.

Ers dechrau yn eich rôl fel Pennaeth dros 15
mlynedd yn ôl, ydych chi’n gweld bod statws a
phroffil y Gymraeg wedi cynyddu yn y Fro?
Do yn bendant ac rwy’n gobeithio bod yr ysgol wedi
gwneud cyfraniad pwysig yn hyn o beth. Dechreuwyd
YGBM gyda 123 o ddisgyblion. Cyn pen dim fe fydd
1500 yn yr ysgol. Mae dwy ysgol gynradd newydd
wedi eu sefydlu yn ddiweddar. Beth sydd yn braf yw
cael sgwrs ar strydoedd yr ardal gyda rhieni sydd wedi
dewis danfon eu plant at ysgolion cyfrwng Cymraeg
oherwydd llwyddiant ein hysgolion. Testun balchder
oedd bod Eisteddfod 2012 wedi gwneud elw ac wedi
bod yn llwyddiant yn wyneb sawl her gan gynnwys y
gemau Olympaidd yn Llundain.
Dwedwch ychydig wrthom am eich swydd newydd.
Rwy’n mynd i fod yn Ddeon Addysg Prifysgol y Drindod
Dewi Sant. Mae nifer o newidiadau ar droed ym myd
hyfforddi athrawon a’r nod yw arwain y Gyfadran yn
ystod y cyfnod yma. Rydym yn anelu at greu Athrofa
Addysg Genedlaethol fydd yn ganolbwynt arbenigedd
addysg a hyfforddiant i Gymru gyfan.
Beth yw eich uchelgais am y ddeng mlynedd
nesaf?
Fod yr Athrofa yn cael ei gweld fel un o’r goreuon yn y
DU ac ein bod yn darparu athrawon o’r radd flaenaf.
Mae pobl ifanc y wlad yn haeddu hyn ac mae ein
hathrawon yn haeddu’r gefnogaeth broffesiynol orau
posib.
Pwy ydych chi’n eu hedmygu?
Pobl sy’n llwyddo ac yn cyflawni heb fynd yn
hunanbwysig. Heb ei fai heb ei eni.
Beth yw eich gwyliau delfrydol?
Nid oes un math arbennig. Ond gan amlaf dwi’n
mwynhau orau pan rwyf yn gwneud rhywbeth. Nid wyf
yn un da am eistedd i lawr wrth y pwll am oriau er fod
hyn yn apelgar iawn ar hyn o bryd!

Cymdeithas Carnhuanawc
Cofio Gwrthryfel y Pasg yn y Ganolfan newydd
Cynhelir Ysgol Fore 2016 Cymdeithas Carnhuanawc ar Sadwrn Mawrth 5ed yn y Ganolfan Gymraeg newydd
yn Yr Hen Llyfrgell, Yr Ais, Caerdydd. Bydd cofrestru am 9.45. Rydym yn falch o gefnogi'r datblygiad pwysig,
newydd i'r iaith Cymraeg yng nghanol ein prifddinas ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda staff y ganolfan.
Thema’r Ysgol fydd ‘Gwrthryfel y Pasg’ a disgwylir Syd Morgan, Diarmit Mac Giolla Chriost a Paul O’Leary i
annerch. Am fwy o fanylion cysylltwch ag Alan Jobbins (alan@alanjobbins,cymru)
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