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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 

Crèche Yr Hen Lyfrgell 

D dydd Sadwrn, Chwefror y 6ed, agorwyd crèche 
newydd Mudiad Meithrin yng nghanolfan yr Hen 

Lyfrgell, Caerdydd. 

Disgwylir i’r crèche hwn fod yn adnodd arbennig i 
bawb o bobl Cymru sydd yn ymweld â Chaerdydd 
adegau rygbi, i siopa neu wrth ymweld â theuluoedd. 
Bydd croeso mawr i’r plant yma tra bo eu rhieni yn 
mwynhau yr amrywiol weithgareddau sydd gan y 

brifddinas i’w chynnig. 

Yn ychwanegol i agoriad y crèche, lansiwyd anthem 
newydd y Mudiad hefyd. Yn dilyn proses o dendro 

daeth y gân ‘Un Teulu Mawr’ a gyfansoddwyd gan 
Carys John i’r brig. Mae Carys John yn 
gyfansoddwraig, cantores a pherfformwraig gyda’i 
chwmni Ffa-la-la sy’n cynnal sesiynau canu, symud a 
dawnsio o fewn meithrinfeydd, cylchoedd meithrin ac 
ysgolion cynradd yn ardal Caerdydd. Mae Carys hefyd 
yn wyneb cyfarwydd i blant bach Cymru gan ei bod yn 

actio ar nifer o raglenni teledu ar Cyw. 

Meddai Carys John cyn y perfformiad: 
“Mae cael y cyfle i berfformio fy nghân i blant bach yn y 
Crèche yng Nghaerdydd yn fraint anferthol, mi fydd yn 
wych gweld eu hymateb. Dwi'n siŵr bydd pawb wrth eu 

boddau gyda'r anthem!” 

Meddai Iola Jones, Pennaeth Tîm Cyfathrebu 
a Phartneriaethau Mudiad Meithrin: 
“Rydym wedi bod yn edrych ymlaen yn 
eiddgar at lawnsio anthem newydd y Mudiad 
a’i rhannu gyda phlant bach Cymru fel rhan o 
ddathliadau agor Crèche cyntaf y Mudiad yng 
Nghaerdydd ddydd Sadwrn. Mae Carys yn 
amlwg yn gyfarwydd iawn â diddanu’r plant ac 
mae’r anthem hyfryd mae hi wedi’i 
chyfansoddi yn crisialu profiad plentyn o 
fwynhau a datblygu trwy chwarae yn ein 
cylchoedd gan wneud i bob plentyn deimlo ei 

fod yn perthyn i un teulu mawr y Mudiad.” 

Os am glywed yr anthem newydd ewch i: 
http://www.meithrin.cymru/newyddion/i/88655/
desc/mudiad-meithrin-yn-lawnsio-anthem-

newydd--lsquoun-teulu-mawr/ 
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Golygydd Ebrill 
Hefin Mathias 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Mawrth i: 

hefinmathias@hotmail.co.uk 
13 Heol Don, Yr Eglwys Newydd,  

Caerdydd, CF14 2AR 
                      029 20311340 
 

Y Digwyddiadur:  
Yr Athro  E Wyn James 

JamesEW@caerdydd.ac.uk 
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 

029 20628754 
 

Hysbysebion: 
Iestyn Davies 

iestyn@gmail.com 
63 De Burgh St., Glan-yr-afon, 

CF11 6LB 
07876 068498 

              
Dosbarthu copïau:  

Huw Jones 
huwgybuw@aol.com 

22 Blaen-y-coed, Radur,  
Caerdydd, CF15 8RL 

029 20842811  07985 174997 
 

www.dinesydd.cymru 
 

Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd. 
Nodir hawl y golygyddion i gwtogi  

ar erthyglau yn ôl y gofyn. 

 
Argraffwyr:  

Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd. 
 

Ariennir yn rhannol gan 
Lywodraeth Cymru 

 
 

Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd 
 

CABAN, Pontcanna 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbeina 

FOOD  FOR  THOUGHT, Y  Barri 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Golygydd: 

Eirian Dafydd 

Y PRIF WEINIDOG YN AGOR  
CANOLFAN GYMRAEG ‘YR HEN LYFRGELL'  

YNG NGHAERDYDD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Prif Weinidog Cymru wedi agor canolfan Gymraeg Caerdydd, 
Yr Hen Lyfrgell yn swyddogol. Croesawodd Carwyn Jones AC yr 
atyniad newydd yn un o adeiladau mwyaf eiconig y brifddinas, Yr 
Hen Lyfrgell ar yr Ais, gan ddweud y byddai'n hwb i ymwelwyr i 

Gymru yn ogystal â phobl Caerdydd.  

Yn ymuno ag ef roedd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y 
Cynghorydd Phil Bale, partneriaid y prosiect, plant Ysgol Pwll Coch 
a chynrychiolwyr o sefydliadau a busnesau sy'n cefnogi'r iaith 

Gymraeg ar draws y ddinas. 

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones AC: 
"Mae'n bwysig iawn bod Yr Hen Lyfrgell yng nghanol ein prifddinas, 
mewn lleoliad eiconig. Mae'r lle hwn nid yn unig ar gyfer siaradwyr 
Cymraeg o Gaerdydd neu rannau eraill o Gymru, mae hefyd yn fan 
i ymwelwyr o dramor a mannau eraill y Deyrnas Unedig ddod i weld 
rhywle lle mae'r iaith Gymraeg wrth galon popeth sy'n mynd 

ymlaen".  

Pwrpas Yr Hen Lyfrgell yw ceisio hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r 
Gymraeg mewn awyrgylch bywiog a chroesawgar i bob oed a 
chefndir yng nghanol y brifddinas. Wedi'i gydlynu gan Gyngor 
Dinas Caerdydd a'i arwain gan Menter Caerdydd a phartneriaid 
eraill, mae'r prosiect wedi derbyn cyllid buddsoddi gan Lywodraeth 
Cymru fel rhan o'i strategaeth iaith Gymraeg 'Bwrw Mlaen - Symud 

Ymlaen'. 

Dywedodd Siân Lewis, Prif Weithredwr Menter Caerdydd: 
"Mae'r iaith Gymraeg wedi bodoli erioed yng Nghaerdydd .... Mae 
yma gartref teilwng nawr i'r iaith yng nghalon ein prifddinas. Ein 
gobaith yw ymestyn yr iaith tu hwnt i furiau Yr Hen Lyfrgell gan 
ddenu pobl i mewn ond hefyd fynd â'r iaith allan i'w chlywed fwyfwy 

ar strydoedd y ddinas. " 

Yn ystod yr agoriad swyddogol, fe gafodd y Prif Weinidog ac 
Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd eu tywys ar daith o amgylch y 
ganolfan newydd, sydd wedi ei drawsnewid i mewn i ofod cyfoes a 
chyffrous yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau. 
Yn hwyrach y noson honno cafwyd parti lansio Yr Hen Lyfrgell gyda 
tri o blant y ddinas - y DJ Huw Stephens, y gantores Gwenno 
Saunders a'r actor ifanc Tom Rhys Harries a band jazz Coleg 
Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd. Roedd y diwrnod yn ddechrau 

penwythnos o ddathlu agoriad Yr Hen Lyfrgell.  

Ar agor saith niwrnod yr wythnos, ddydd a nos, mae’r ganolfan yn 
gartref i Gaffi Bar, Siop Bodlon yn gwerthu cynnyrch Cymreig, 
anrhegion a chardiau Cymraeg, Crèche Mudiad Meithrin, gwersi 
Cymraeg i ddysgwyr a gwersi gloywi, llwyfan berfformio ar gyfer 
gigs acwstig a nosweithiau comedi neu stomp, cyfleusterau 
cynadledda, ystafelloedd digwyddiadau i'w llogi ar gyfer dathliadau 

ac Amgueddfa Stori Caerdydd. 

mailto:hefinmathias@hotmail.co.uk
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
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M ae 2016 ar garlam yn barod a’r mis hwn mae 
Cymry dros y byd i gyd yn dathlu Gŵyl Ddewi ac 

yn arddel eu hymlyniad â’u gwreiddiau. Mae’r bardd 
Eifion Wyn yn annog pawb i ochel rhagrith yn ei gerdd 
“Os wyt Gymro” gan ddweud “Gwisg genhinen yn dy 

gap / a gwisg hi yn dy galon”. 

Er gwaethaf ein pryderon am ddyfodol yr iaith mae 
lle i lawenhau wrth glywed am agor mwy a mwy o 
ysgolion cyfrwng Cymraeg ledled Cymru. Yn y 
gorllewin bwriedir agor Ysgol Gymraeg yn nhre 
Dinbych y Pysgod ac Ysgol Gyfun Gymraeg yn ardal 
Hwlffordd; yn y dwyrain bwriedir agor Ysgol Gyfun 
Gymraeg yng Nghasnewydd tra yng Nghaerdydd 
mae’n fwriad gan y Cyngor i agor Ysgol Gymraeg yn 

ardal Trebiwt ar ôl ymgyrchu caled gan rieni’r ardal. 

Yna, yn y Canolbarth mae Ysgol Gymraeg Y 
Drenewydd newydd gael adeilad newydd sbon a 
gostiodd wyth miliwn yn ôl y sôn, ac yna yn y gogledd-
ddwyrain agorwyd Ysgol Gymraeg ar y ffin i 
wasanaethu Shotton a Queensferry. Wedyn yn y de-
ddwyrain amddiffynnir y ffin yno gan Ysgol Gymraeg y 
Ffin. Byddai’n braf gweld agor ysgolion Cymraeg yng 

Nghasgwent a Threfynwy hefyd. 

Flynyddoedd yn ôl bu Mudiad Adfer yn galw ar y 
Cymry Cymraeg oedd yn byw yn ardaloedd mwyaf 
Seisnig y wlad i ddychwelyd i fyw i’r ardaloedd 
Cymraeg i gryfhau’r iaith yn yr ardaloedd hynny. Ond 
odd y diweddar Dr Jac L. Williams yn erbyn y syniad 
hwn gan ddweud “unwaith yr encilir o’r ardaloedd 

Seisnig fydd hi’n amhosibl i’w hadennill”. Dwy’n cofio’r 
un gŵr yn dweud pan agorwyd Ysgol Gymraeg yn 

Rhydaman o bob man “ennill ysgol ond colli ardal”! 

Mae’n bosibl bydd hyn yn wir yn Sir Powys hefyd 
gan fod sôn am agor Ysgol Uwchradd Gymraeg yn y 
Sir ond yn anffodus er mor dderbyniol fydda’ i agor 
ysgol o’r fath bydd Cymreictod gweddill yr Ysgolion 
Uwchradd o fewn y sir wasgarog hon yn dioddef a felly 
mae hyn yn peri tipyn o gur pen ynglŷn â beth fydd 

orau i’w wneud dan yr amgylchiadau. 

Mae sefydlu’r holl ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ein 
hardaloedd Seisnig wedi golygu bod y Gymraeg wedi 
dychwelyd i’r ardaloedd hyn am y tro cyntaf ers 
blynyddoedd lawer a felly siaredir yr iaith ymhob cwr o 

Gymru bellach. Felly, does dim encilio i fod! 

Y gamp nesa ydy perswadio yr holl blant a phobl 
ifanc sy’n derbyn addysg Gymraeg i arddel yr iaith y tu 
allan i furiau’r ysgol. Mae Mentrau Iaith Cymru, yr Urdd, 
Canolfannau Iaith ac ati yn ceisio eu gorau glas i fagu 
balchder a theyrngarwch y bobl hyn tuag at ein hiaith a 
thraddodiadau gorau Cymru. Pob llwyddiant i’w 
hymdrechion gan gofio geiriau Eifion Wyn eto sef “O 
Fannau Epynt i Fannau Llŷn / mynnwn gael siarad ein 

hiaith ein hun”. 

Ie, ym mis dathlu Gŵyl Ddewi mae’n beth da i’n 
hatgoffa o’n dyletswydd fel Cymry Cymraeg i sicrhau 
parhâd i’r iaith sy mor bwysig i gryfhau hunaniaeth y 
genedl ar gyfer y dyfodol. Felly, ymlaen â’r gwaith 

ymhob rhan o Gymru! – does dim llaesu dwylo i fod! 

Colofn  G.R. 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

“...ym mis dathlu Gŵyl Ddewi mae’n beth da i’n 

hatgoffa o’n dyletswydd fel Cymry Cymraeg i 

sicrhau parhâd i’r iaith .. ” 

 

 
 
 
 
 

Y r awdur, Ioan Kidd, fu’n annerch yng nghyfarfod 
mis Chwefror, ar y testun Antur Archentaidd. 

Treuliodd dri mis yn Ne America ychydig flynyddoedd 
yn ôl, yn gloywi ei Sbaeneg ac yn casglu syniadau ar 

gyfer nofel a welodd olau dydd fel Un o Ble Wyt Ti? 

Bu yn ninas Buenos Aires am ddeufis a dangosodd 
sleidiau o’r ddinas dwym, liwgar, swnllyd, gyffrous, 
boblog honno. Wedi bore mewn ysgol iaith byddai’n 
treulio’r prynhawniau’n gwirfoddoli, gan ymwneud â 
grwpiau o bobl hŷn oedd yn byw ar y strydoedd neu â 
phlant oedd hefyd yn byw ar y stryd. Dinas ag 
anghyfartaledd mawr ynddi welodd Ioan, a hynny 
mewn gwlad â digonedd o adnoddau naturiol. Aeth â ni 
i Ddinas yr Ymadawedig, mynwent enfawr lle mae 
bedd Evita, sef Eva Peron. Cawsom wedyn symud 
gydag e i’r Wladfa lle teithiodd ar fysus i gyrraedd 
Trelew, y Gaiman, Esquel a Threfelin. Cafodd ei 

gyffwrdd i’r byw 
pan ymwelodd â 
m y n w e n t  l l e 
claddwyd rhai o’r 
fintai gyntaf. Roedd 
y lluniau o’r 
rhewl i foedd  a 
mynyddoedd yr 
A n d e s  y n 
ardderchog. Mae 
Ioan wrth ei fodd 
yn teithio a phan 
ofynnwyd iddo 
gyfrannu at gyfrol  
newydd, dan y teitl, 
Fy Nghariad Cyntaf, 

teithio ddewisodd e’n destun. 

Clywyd am alar Gwenda Francis yn ei hiraeth ar ôl ei 
merch, Lowri, ac am golled Bob Roberts. Bu farw ei 
frawd. Un o ffyddloniaid y Gymdeithas oedd Larry 
Davies, Heol Rhydypennau, a thrist oedd clywed am ei 

farwolaeth sydyn. 

Shirley Williams, ysgrifennydd y 
gymdeithas ac Ioan Kidd 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

M ae tymor y pantomeims wedi dod i ben ond 
mae'n bantomeim yn tŷ ni bob dydd o'r flwyddyn. 

Pantomeim y tabledi. Llynca hon ..... ble ma hi? .... odi 

hi'n dal ar dy dafod? ..... llynca hi fel hyn.....  o na!...... 

Ers rhwy ddwy flynedd a mwy mae David wedi 
anghofio'r ffordd i lyncu tabledi ac mae hynny'n 
broblem fel y gallwch chi ddychmygu.  Mae e ar Aricept 
a Memantine ar gyfer yr Alzheimer's. Statin ar gyfer y 
cholesterol,  aspirin ar gyfer - dw i ddim yn siwr beth, a 
metformin ar gyfer y clefyd melys  -  er bod hwnnw 
wedi diflannu yn ôl y meddyg. Ond fe ddarllenais i yn 
rhywle bod tabledi ar gyfer diabetes yn dda ar gyfer 
Alzheimer's hefyd. Ond na fe, mae na rywbeth yn y 
papure bob dydd bron sy'n honni bod hwn a hwn yn 
dda at Alzheimer's - olew cneuen goco er enghraifft. A 

dwy i ddim yn credu!  

Beth bynnag - y tabledi  - am ei fod e'n methu eu 
llyncu, mae e yn eu cael nhw ar ryw ffurf arall mwy 
costus mae'n debyg - rhai sy'n toddi ar y tafod, neu yn 

hylif.   

Ond mae na un dabled fach fach bwysig ar gyfer y 
prostad, sy'n peri poendod ofnadw. Dyw hi ddim yn fwy 
na thop pin. Ond y pantomeim! Ei rhoi mewn llwyed o 
smwddi cyn rhoi glasied o sudd ffrwythe iddo ac mae'n 
dal ar y tafod. Ei rhoi heb ddweud wrtho mewn hufen iâ 

neu dreiffl ...... mae'r ddisgl yn lân ond mae'r tabled sy, 
erbyn hyn, wedi mynd yn ddim bron yn dal yn y geg.  
(Mae'n union run fath a Missy - ci fy mab. Mae hi'n cael 
y tabled mewn darn o gaws -  y caws wedi mynd a'r 

tabled ar ôl ar y llawr! ) 

Dw i wedi ei thorri'n fan - ond dw i wedi ffindo'r 

meicrodarnau fan hyn a fanco ar y silff lyfre!   

Does na ddim ffurf arall arni. A dyna elfen arall 
ynglyn â'r clefyd yma  -  fe ddyle'r cwmniau cyffurie 
ystyried gofynion pobl â dementia. A dweud y gwir mae 
na ffortiwn i'w neud i gynhyrchu pob math o bethe ar eu 
cyfer - yn ddillad, yn ddodrefn, yn stafelloedd 

molchi .............  

Roedd hi'n bantomeim y plat cinio yma rhyw 
ddiwrnod hefyd. Roedd e wedi byta'r bwyd, ond rown 
i'n methu'n deg a dod o hyd i'r plat. Drannoeth fe 
ffindes i fe  -  wedi ei roi yn wag ac yn gelfydd rhwng y 

llyfre ar y silff!    

Gyda llaw - fe ddwedes i'r mis diwetha am y 
weithwraig gymdeithasol hyfryd ddaeth i'n "hasesu" jyst 
wedi'r Nadolig, cyn penderfynu ar yr help ddylen ni 

gael.  

Dal i aros! 

“mae na rywbeth yn y papure bob dydd bron sy'n 

honni bod hwn a hwn yn dda at Alzheimer's ” 

Llanc o Gaerdydd ar ei  Ffordd  
i Disneyland Paris 

Dros benwythnos cyntaf mis Mawrth bydd Daniel 
Calan Jones, un o ddisgyblion Ysgol Plasmawr, yn un 
o bum o ieuenctid Cymru, a fydd yn cael cyfle 
bythgofiadwy i berfformio mewn cyngerdd Gŵyl Ddewi 
yn Disneyland Paris. Daw’r cyfle gwych hwn i ran 
Daniel gan mai ef oedd enillydd y ddawns unigol i 
fechgyn bl. 9 ac iau yn Eisteddfod yr Urdd, Caerffili y 
llynedd. Eleni mae llwyfan y cyngerdd Gŵyl Ddewi yng 
nghanol y parc, o flaen castell eiconig Y Dywysoges 
Drwg ei Chwsg. Yn ogystal â pherfformio bydd Daniel 
a’r pedwar arall yn cael arwain gorymdaith ddyddiol 
cymeriadau enwog y parc mewn cerbyd gyda Minnie a 

Mickey, o flaen degau o filoedd o ymwelwyr. 

Bydd y pump enillydd a’u teuluoedd yn hedfan allan 
i Baris nos Iau, 3 Mawrth gan aros yno tan brynhawn 
dydd Sul y 6ed o Fawrth.  Bydd y diwrnod Gŵyl Ddewi 
yn cael ei gynnal ar y dydd Sadwrn, gyda Minnie 
Mouse a Mickey Mouse i’w gweld mewn gwisgoedd 

Cymreig o amgylch y parc.   

 

Meddai Daniel, ““Dyma fydd yr ail dro i mi fynd i 
Disney gyda’r Urdd gan fy mod i wedi bod ddigon 
ffodus i ennill ddwy flynedd yn ôl hefyd.  Roedd e’n 
brofiad gwych y tro diwethaf a dwi’n edrych ymlaen at 
berfformio eto. Mi fyddaf yn gwisgo gwisg draddodiadol 

Gymreig a dwi wastad yn cael lot yn holi am y wisg.” 

Marged Jones, Daniel Jones, Siwan Jones, 
Caitlin Drake a Lowri Davies  
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Adeiladau fel Pwerdai 
Darlith Trystan Watson  

(Prifysgol Abertawe) 

Y n ystod misoedd oer y flwyddyn, mae derbyn 
biliau pŵer yn gallu bod yn brofiad poenus. Ond 

sut hoffech fyw mewn tŷ hunan gynhaliol, lle mae’r holl 
egni a gwres yn dod o'r Haul, a does dim angen 
cysylltiad i'r Grid Cenedlaethol na chyflenwad nwy? 
Erbyn heddiw mae hyd yn oed yn bosib adeiladu tŷ 
sydd yn cynhyrchu mwy o egni nac sydd angen arno - 
sef tŷ egni positif. Yn ei ddarlith soniodd Trystan am rai 

o'r technolegau sy'n gwneud hyn yn bosib. 

Mae Trystan yn gweithio yn nghanolfan SPECIFIC 
(Sustainable Product Engineering Centre for Innovation 
in Functional Coatings), menter gydweithredol rhwng 
Prifysgol Abertawe a chwmniau fel Tata Steel, NSG 
Pilkington a BASF gydag arian o Lywodraeth Cymru a'r 
Cyngor Ymchwil EPSRC. Mae Trystan yn arbenigwr ar 
ddyfeisiau ffotofoltaic sy'n troi egni golau mewn i egni 
trydanol. Dyma'r dechnoleg sydd yn y paneli solar sydd 
i'w gweld ar doeon tai ymhobman. Mae Trystan yn 
gweithio ar y genhedlaeth nesaf o'r dechnoleg, lle mae 
celloedd solar yn rhan o'r paneli dur sy'n gorchuddio 
adeiladau, neu yn rhan o'r gwydr yn y ffenestri, neu 

hyd yn oed yn cael eu hargraffu ar blastic hyblyg. 

Esboniodd Trystan 
fel roedd canolfan 
SPECIFIC yn debyg 
iawn i ffatri lle gellir 
p r o f i ' r  b r o s e s 
d d i w y d i a n n o l  o 
gynhyrchu defnyddiau 
newydd. Soniodd yn 
arbennig am y defnydd 
Perovskit a ellir ei 
argraffu ar haen o 
blastig i  wneud 
celloedd solar hyblyg 
i a w n .  U n  o 
lwyddiannau mawr 
grŵp ymchwil Trystan 
oedd darganfod proses lle gellir cynhyrchu Perovskit 
mewn eiliadau yn hytrach nac oriau - gan arbed llawer 

iawn o amser ac arian. 

Roedd brwdfrydedd Trystan yn bleser i'w weld wrth 
iddo esbonio fel bydd technoleg egni haul yn ogystal â 
gwelliannau mewn technoleg batri yn newid y ffordd 
rydym yn cynhyrchu a storio egni trydanol. Ac roedd 
hi'n dda i gael clywed hanes am lwyddiant technolegol 
yn dod o gampws newydd y Brifysgol ym Mae 
Abertawe. Fel y dywedodd Trystan ar ddechrau ei 
ddarlith, mae digon o egni yn dod o'r haul mewn un 
diwrnod i bweru dynoliaeth am 27 mlynedd - ac mae'n 
bryd i ni ddechrau defnyddio y ffynhonnell hon o egni 

yn well. 

Dr Rhys Morris   

Â 
'r gaeaf gwlyb, oer a chyfnewidiol yn brysur fynd 
rhagddo, mae cynhesrwydd yr Aelwyd yn para i 

ddod â llawenydd a boddhad i galonnau'r aelodau. 

Siaradwr cyntaf mis Chwefror oedd Arfon Haines 
Davies, cymeriad poblogaidd i bawb o Gymry'r ddinas 
a Chymru ben baladr, mab y mans, ac aelod dawnus a 
gweithgar ym myd y cyfryngau.  Rhannodd hanes ei 
blentyndod mewn gwahanol rhannau o Gymru - 
Caernarfon, Llandeilo, Aberystwyth ac ati - ei hoffder o 
hanes trenau Cymru - e.e. y Cambrian Coast Express - 
ers yn ifanc, a'i ddiddordeb diflino mewn pobl yn Ysgol 

Ardwyn, Ysgol Glan Clwyd a Choleg y Drindod.   

Ond, ar ben yr awr agorodd drws y festri a daeth 
criw ffilmio Tinopolis - Prynhawn Da - yng nghwmni 
Alwyn Humphreys ac Alun Horan, i chwilio am ddau 
aelod gweithgar a ffyddlon yr Aelwyd, sef Idwal a Mair 
Hughes, i'w hanrydeddu â phlât a blodau Halen y 
Ddaear haeddiannol iawn.  Bu'r ddau yn weithgar ers 
sefydlu'r Aelwyd yn 1991, Idwal yn gadeirydd a 
thrysorydd diwyd yr Aelwyd a'r Côr, ac yn sicrhau 
gweithgareddau diddorol, a Mair yn "frenhines y gegin", 
yn paratoi gwleddoedd, yng nghwmni'r gwragedd, ar 
g y f e r  l l a we r  o  d d a t h l i a d a u  d r o s  y 
blynyddoedd.  Tystiodd yr aelodau fod y ddau yn wir 
haeddu'r anrhydedd hon, gan ddiolch am eu 
hymroddiad i'r Aelwyd, a'u llongyfarch yn gynnes. 

Darlledwyd y rhaglen bythefnos yn ddiweddarach.   

 Ganol mis Chwefror daeth "awel iach" i festri 
Minny Street ym mherson Yvonne Evans - Yvonne y 
Tywydd - merch hwyliog a diddorol, yn enedigol o ardal 
Aberaeron, ond bellach yn gyflwynydd rhagolygon y 
tywydd ar S4C a chyflwynydd a chyfranwraig gyson i 
Prynhawn Da a Heno.   Wrth ddehongli cymhlethdodau 
paratoi'r tywydd ar gyfer y gwrandawyr, sylweddolwyd 
fod Yvonne yn gaffaeliad i'r gwaith a gymerir yn 
ganiataol gan bawb.  Bu'n redwraig i Glwb Aberaeron, 
gydag Andras Jones, y rhedwr Olympaidd, ac yn 
nabod Colin Meads, y chwareuwr rygbi.  Bu'n 
brynhawn diddorol a hwyliog iawn yng nghwmni’r 

ddarlledwraig hoffus  a thalentog hon! 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

Aelwyd Hamdden  
Cymry Caerdydd 

Idwal a Mair Hughes 

Llun: Prifysgol Abertawe 
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Teyrnged i 
Roger Ioan Stephens Jones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I  ni Gymry ifainc Aelwyd yr Urdd, dan arweiniad 
Gwilym Roberts yn West Grove, Caerdydd yn y 

50au, roedd hi'n amlwg mai bachgen unigryw oedd 
Roger.   Dysgwr Cymraeg oedd o, ond un a ddaeth 
yn huawdl yn ei ddwy iaith ymhen fawr o 
amser.   Ysgol Howardian, Coleg Iesu Rhydychen, 
ac, wedi priodi ag Ann o Borthmadog, aeth ymlaen i 
ddysgu ym Mhrifysgol Carleton yn Ottawa, Canada 

am saith mlynedd. 

Dychwelasant adra wedi geni Gwenllian yn 
Ottawa, gan ei bod yn bwysig iddynt ei magu hi, a'i 

brawd Huw, a anwyd yng Nghaerdydd, yn Gymry 
Cymraeg.   Cafodd ei benodi yn bennaeth adran 
Saesneg Ysgol Botwnnog yn Llŷn, gan ddilyn Gruff 
Parry yn y swydd honno. Fel ei ragflaenydd, 
dylanwadodd ar garfan ar ôl carfan o ddisgyblion, 
gan sicrhau fod ei ddiléit ef mewn llenyddiaeth 
Saesneg yn eu sbarduno, ochr yn ochr â'u gafael ar 
y Gymraeg. Roedd olyniaeth lenyddol rhwng Gruff 
Parry ag yntau hefyd, gyda Roger yn ennill gwobr 
Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 

yn 1989. 

Ac wedi iddo ymddeol yn gynnar, golygai ei 
ddiddordeb mewn pobl a phethau ei fod yn dal i 
chwarae rhan flaenllaw mewn cymdeithas.   Roedd 
yn aelod brwd o dîm cwis lleol, yn canu 
mewn  corau, yn flaenllaw yn y frwydr i ail-sefydlu 
rhandiroedd yn Nefyn, yn aelod pwysig o Eglwys 
Dewi Sant, Nefyn ac yn gymwynaswr ffyddlon a 
diymhongar. Yn dyst i’r parch iddo roedd y nifer 
fawr a ddaeth ynghyd i'r eglwys yn Nefyn i dalu'r 

deyrnged olaf. 

Roeddwn innau - a myrdd o’i gydnabod yn y 
Gogledd ac yng Nghaerdydd - yn falch i gael ein 
cyfri ymhlith ei gyfeillion.   Huna'n dawel yng 

Nghoedlan Boduan, 'rhen ffrind. 

Alwyn Evans 

 

‘CHWIFIWCH Y DDRAIG GOCH NID JAC 
YR UNDEB’ MEDDAI SIÔN JOBBINS 

O ’r Chwe Gwlad i rowndiau terfynol pêl-droed yr 
Ewros, bydd hedfan baner draig goch Cymru yn 

boblogaidd iawn eleni. Ond, mae awdur llyfr newydd ar 
hanes baner Cymru wedi galw ar bobl Cymru i beidio â 
hedfan baner Jac yr Undeb. Byddai hynny’n gyfystyr â 

‘ildio cenedligrwydd Cymreig’.  

Mae ei sylwadau yn ymddangos mewn llyfryn 
newydd am faner eiconig Cymru a gyhoeddir gan Y 

Lolfa.  

‘Yn y pendraw, mae chwifio Jac yr Undeb yn golygu 
ildio i San Steffan a gwneud Cymru yn anweledig’ 
meddai Siôn Jobbins ‘Ble mae gennym faner Jac yr 
Undeb – yn ystod Gemau Olympaidd mewn ychydig o 
fisoedd, er enghraifft, gwelwn fod Cymru yn anweledig 
a ddim yn bodoli. Mae hedfan Jac yr Undeb yn golygu 
cytuno bod ein Cymreictod ond yn gallu cael ei 
ganiatáu o fewn cyfyngiadau a rheolau San Steffan yn 

unig.’ 

Mae’r llyfr yn adrodd y stori tu ôl i un o faneri mwyaf 
nodedig y byd a symbol mwyaf Cymru. Gwnaiff yr 
awdur sawl darganfyddiad diddorol iawn hefyd, megis 
y ffaith y gwnaed y faner fel y mae hi heddiw yn 
swyddogol yn 1959. Mae Siôn yn cofio’r ymgyrchu a fu 
i gydnabod baner Cymru megis ymgyrchwyr lleol o 
genedlaetholwyr a myfyrwyr Bangor yn dringo i fyny 
polyn y fflag ar Dŵr yr Eryr yng nghastell Caernarfon ar 

ddydd Gŵyl Dewi yn 1923 i rwygo Jac yr Undeb i lawr.  

Mae’n debygol na fydd mwyafrif helaeth o bobl 
Cymru yn ymwybodol chwaith mai nid baner Cymru fel 
y mae hi heddiw oedd baner swyddogol Cymru yn yr 
1950au. Yn hytrach, cynllun y Swyddfa Gymerig oedd 

y faner swyddogol. 
Dim ond yn dilyn 
ymgyrch fawr wedi 
ei harwain gan 
O r s e d d  y r 
Eisteddfod yn 1958 
y penderfynodd y 
cabinet yn 1959 y 
byddai ’ r  faner 
g y f a r w y d d  a 
phoblogaidd, o’r 
diwedd, yn dod yn 

faner swyddogol.  

Mae Siôn hefyd 
yn cynnig y dylai’r 
28ain o Fai fod yn 
‘Ddiwrnod Baner’ y 
Ddraig Goch am 
mai ar y diwrnod 
hwn yn ôl yn 1865 
mae’r cofnod cyntaf o’r faner yn ei ffurf fodern yn cael 
ei hedfan. Bu’r faner hefyd yn hedfan ar long y Mimosa 
wrth iddi hwylio o Lerpwl gyda’r ymfudwyr cyntaf ar 

gyfer y wladfa Gymreig ym Mhatagonia.  

Cafodd Siôn Jobbins ei eni yn Zambia a’i fagu yng 
Nghaerdydd. Fe hefyd yw awdur y llyfr poblogaidd The 
Welsh National Anthem: its story, its meaning’, hefyd 

wedi’i gyhoeddi gan Y Lolfa. 

Mae The Red Dragon – The Story of the Welsh Flag 
yn gyfrol lliw, llawn lluniau ac yn siwr o apelio at 
ymelwyr a brodorion i Gymru fel ei gilydd. (£3.99, Y 

Lolfa) ar gael nawr.  

Am fwy o wybodaeth neu am gopi cyfarch, cysylltwch â 
mi ar fflur@ylolfa.com neu drwy ffonio 01970 832 304.  

mailto:fflur@ylolfa.com
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Ble cawsoch eich geni a’ch magu? 

Yn ysbyty Glanaman yn Sir Gȃr. Symudon i fyw i 
bentre bach o’r enw Riverside sy rhwng Cross Hands a 

Chwmgwili. 

Ble cawsoch eich addysg? 

Pan ddechreuais yn yr ysgol es i i Ysgol Gynradd 
Cwmgwili ond symudon ni i fyw i Cross Hands ac felly 
roedd rhaid newid ysgol a mynd i Ysgol Gynradd Cross 
Hands. Pan o’n i tua unarddeg oed roedd rhaid sefyll yr 
arholiad bondigrybwyll, yr Eleven Plus.  Bues i’n ffodus 
i lwyddo ac yna cael mynd i Ysgol Ramadeg Y 
Gwendraeth yn Nhrefach.  Roedd fy addysg yn 
Saesneg a mae’n rhaid i mi ddweud nad oeddwn yn 
hapus iawn yn yr ysgol ond ces fy ysbrydoli gan fy 
athro celf.  Roedd arlunio yn fy ngwaed pan on i’n 
fachgen bach ac eisiau bod yn arlunydd ers y cyfnod 

hynny.   

Ar ôl gorffen yn yr ysgol beth wnaethoch chi?  

Fe wnes i rywbeth nad oedd yn ffasiynol yr adeg 
hynny; cymerais flwyddyn bant o’r byd addysg neu 
“gap year” fel ei gelwir heddi’.  Codais fy mhac a mynd 
i weithio yn Llundain, yn Soho yn y busnes arlwyaeth. 
Yna symudais i’r Cotswolds i Stow On The Wold ac ar 
ôl cyfnod yno fe ddes ‘nôl yn nes i Cross Hands i 
weithio yn Llanelli.  Roedd rhaid cael arian ar gyfer 
mynd i’r coleg ac fe es i i Goleg y Drindod yng 
Nghaerfyrddin i astudio Celf, Hanes ac Addysg a 

mwynheuais bob munud yno.  

Ai bod yn athro celf oedd eich breuddwyd? 

Nage wir, eisiau bod yn arlunydd oeddwn i ond gan ei 
bod yn rheidrwydd yr adeg hynny i gael swydd ddiogel 
a phensiwn ar ddiwedd eich gyrfa bu rhaid i mi wneud 
fy ail ddewis a bod yn athro celf!! Dechreuais fy ngyrfa 
mewn Ysgol Gynradd yn Efail Wen ac aros yno am 

ddwy flynedd a byw allan yn y wlad yn Hebron. 

Beth wedyn? 

Priodais Glenys ym mil naw saith deg a symud i  Gwm 
Rhondda i ddysgu yn Ysgol Uwchradd Fodern Craig yr 
Eos a byw yn Ynys y Bwl ger Pontypridd.  Bum yno am 
bum mlynedd ac yn byw bryd hynny ym Mhontypridd.  
Ym 1978 agorwyd Ysgol Uwchradd Glantaf yng 
Nghaerdydd a chefais swydd Athro Celf yno. Bum yn 

bennaeth yr adran gelf tan 1990. 

Pryd wireddoch eich breuddwyd? 

Ym mis Medi’r flwyddyn honno.  Dechreuais mewn 
stiwdio lawr yn y dociau yng Nghaerdydd.   Wedyn 
symudais i’r Hen Lyfrgell yng nghanol Caerdydd fel 
rhan o gwmni o naw arlunydd a galw’r cwmni yn 
“Cwmni Cydweithredol Yr Hen Lyfrgell Cyf.”  Symudon 
yma i Glamorgan St. yn Nhreganna ychydig yn ôl.  Dw 
i’n galw fy hun yn  Arlunydd Tirluniau.  Fydda’ i byth yn 
paentio’r tirlun fel mae e, falle daw’r awen a gweld 
rhywbeth arall yn y tirlun ac yna peintio beth sy wedi 
dod i’r dychymyg.  Bydde paentio’r tirlun fel mae e fel 
tynnu llun ȃ chamera.  Diflas!  Dw i’n hoff o 
farddoniaeth ac i mi mae paentio fel barddoni  ble dych 
chi eisiau i’r bobl ddefnyddio’u dychymyg.  Byddwn i 
gyd ddim yn gweld yr un peth mewn llun.  Mae gan 
“artist” iaith ac maen nhw’n dweud stori. Perfformiad 

yw lluniau yn llawn emosiwn a theimlad. 

Ydych chi’n cael digon o waith? 

Ydw, dw i  wedi gwneud pob math o waith celfyddydol i  
gyhoeddwyr llyfrau plant, beirdd, cwmniau teledu yn 
adeiladu setiau, a phrops i theatrau. Dw i’n brysur 
iawn.  Dw i’n arddangos lluniau mewn saith oriel o 
amgylch Cymru ac mae pobol yn eu prynu ond os nad 
oes rhai yn cael gwerthiant mewn un oriel byddaf yn eu 
symud i oriel arall ac yn gobeithio cael gwerthiant fan 
hynny.  Dw i’n cael gwaith comisiwn hefyd ac yn gorfod 
gweithio i “deadline”.  Mae pob darlun yn dod â’i 
broblemau. Pan dw i’n cael problem dw i’n symud i 
waith arall ac yn aml fe ddaw’r awen wrth weithio ar y 

gwaith arall. 

Gawsoch chi eich cyffroi pan glywsoch fod un o’ch 
cyn ddisgyblion wedi cael ei henwebu am Oscar 

eleni? 

Do, roedd yn deimlad da a roedd yn hyfryd ei bod wedi 
fy nghofio i fel athro celf iddi er nad ydym wedi gweld 

ein gilydd ers iddi adael yr ysgol. 

Oes amser ’da chi i gael diddordebau ? 

Oes, dw i’n hoff iawn o actio ac wedi actio gyda 
chwmni’r Fuwch Goch yn Y Genedlaethol ac wedi 
mwynhau pob eiliad yn y cwmni.  Mae gwleidyddiaeth 
yn bwysig i fi hefyd a dw i’n mwynhau gweithio yn y 
gymuned a dod i ‘nabod y bobol.  Cynlluniais boster 
etholiad 1966 i’r diweddar Gwynfor Evans pan enillodd 
mewn is-etholiad a mynd i San Steffan i gynrychioli 
Plaid Cymru.  Fe dreies chwarae rygbi ond doedd dim 

llawer o siap arna i!! 

Pwy dych chi’n ei edmygu? 

Dw i’n edmygu’r dosbarth gweithiol a phawb sy’n 
gweithio’n galed fel gwnaeth y glowyr.  Dw i’n 
edmygydd mawr o weithiau Gareth Miles a Myrddin ap 
Dafydd hefyd. Wrth gwrs, mae fy nheulu yn werth y byd 

i mi a dw i’n mwynhau treulio amser gyda nhw. 

 

Falmai Griffiths yn holi 
Anthony Evans 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 
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Mae Iolo Cadwallon 
Davies, sy’n 44 oed, 
yn Athro Mathemateg 
yn Ysgol Gynradd 
C o l e g  E g l w y s 
Uniongred Groeg 
Sant Spyridon yn 
Sydney. Mae e’n byw 
yno gyda’i wraig 
Rhian, a’u merch 
Elsa Gwenllian, sy’n 
deirblwydd a hanner 
oed. 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol?  

Ces fy magu ar Connaught Road yn ardal y Rhath, tu 
ôl i dafarn y Claude gyda fy mrodyr, Guto a 
Sion.  Roedd Mam yn berchen siop o'r enw Gwerin 
gyda Teleri Gray, oedd yn gwerthu nwyddau Cymreig 
rownd y gornel o'r tŷ a gyferbyn â'r hen Globe Cinema 
ar Albany Road, tra roedd Dad yn gweithio fel pensaer 
ac yn seiclo bob bore i'r swyddfa ar Greyfriars 
Road.  Symudon ni fyny i Benylan pan o'n i'n 8 mlwydd 
oed – ond do’n i byth yn bell o'r Rec, lle ro'n i’n arfer 
treulio orie ar ôl ysgol ac ar y penwythnose, yn esgus 
chware rygbi a phêl-droed dros Gymru gyda ffrindie 
ysgol.  Ar ôl trochi yn y mwd, fe fyddwn wedyn yn 
cerdded draw i siop hufen iâ Thayer's ar Wellfield Road 
(ble ges i fy swydd gyntaf) i gael can o Fanta a 

'99'.  O'n i wrth fy modd ! 

Sut lanioch chi yn Sydney a beth ydych chi'n ei 

wneud yno? 

Cafodd fy ngwraig, Rhian, gynnig gwych i fynd i 
weithio yn Sydney fel  uwch-gynghorydd 
recriwtio.  Doedd dim angen meddwl ddwywaith am 
symud, er, roedd hi'n anodd iawn i adael teulu, ffrindie 
ac Ysgol Coed y Gôf ym Mhentrebane, ble ro'n i wedi 
bod yn dysgu am 14 mlynedd.  Ond roedd y siawns o 
brofi bywyd newydd yn yr haul ar ôl tri mis o law yn 
anodd iawn i wrthod. Pan gyrhaeddon ni Sydney, fe 
gafon ni fis o wylie gyda'n gilydd cyn i Rhian 
ddechre’i swydd newydd hi yn y ddinas.  Fe gymeres i 
chwe mis i ffwrdd o’r gwaith i edrych ar ôl 
Elsa, ein merch fach.  Fe dreulion ni’r 
misoedd nesaf yn joio ar ein hanturiaethau o 
amgylch Sydney; mae bywyd yn braf ac ry’ 
ni yn bendant wedi neud y penderfyniad 
iawn.  Rwy’n dysgu Mathemateg mewn 
ysgol breifat erbyn hyn - St Spyridon Greek 
Orthodox College – falle ddyliwn i  newid fy 
enw i Mr Iolopopodopoulos!  Mae'r ysgol 
ryw 7 munud i ffwrdd o'r traeth a rwy’n aml 
yn mynd am ddip bach yn y môr, cyn neu ar 

ôl ysgol.  

 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Sydney... 

Dihuno'n gynnar gyda double espresso cyn neidio ar y 
beic a seiclo i draeth Coogee am frecwast o pain au 
chocolat.  Cwrdd â Rhian ac Elsa ar draeth Balmoral i 
gael cinio (byrgyr yn y Boat Shed, bob tro!) a threulio 
gweddill y prynhawn ar y paddleboard a chwarae ar y 
traeth.  Wedyn, draw â’r tri ohonom ni, a Gruff y ci, i'r 
dafarn leol am 'schooner' o gwrw cyn gwahodd ffrindie 

draw i'r tŷ am bbq.  

Pa lefydd yn Sydney 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? 

Mae angen i bawb gerddedd o draeth Coogee i Bondi 
Beach. Dyma’r cyfle i chi wylio 'Sydneysiders' yn 
seiclo, cerdded, loncio a syrffio ar hyd yr arfordir wrth 
edrych allan ar olygfeydd hudolus...er, ddim cweit 
cystal â mynd dros y top o wersyll yr Urdd i bentref 
Llangrannog.  Yn ail, yn fy marn i, does dim ffordd 
gwell i deithio yn Sydney nac ar fferi - a dwi'n ffodus 
iawn i gael gwneud hynny bob bore ar fy ffordd i’r 
gwaith. Mae cyrraedd yr harbwr gyda'r Tŷ Opera ar y 
naill ochr a'r Harbour Bridge ar y llall yn brofiad 
unigryw....a rhad!  Yn olaf,  fe fydden i yn awgrymu 
mynd i wylio ffilm yn un o nifer o 'Outdoor Cinemas' y 
ddinas.  Fe aethon ni i un ohonynt wythnos ddwetha, 
ble mae'r sgrîn yn sefyll ar stilts yn yr harbwr gyda'r Tŷ 
Opera a’r bont yn y cefndir.  

Beth ydych chi'n ei golli am Gaerdydd a’r Fro? 

Heblaw teulu a ffrindie, dwi'n colli pob math o bethe am 
Gaerdydd.  Ond y peth mwyaf yw cerdded trwy un o fy 
hoff lefydd yn y byd, Parc Biwt, ar fore oer yn yr Hydref 
- s'dim unman gwell!  Mae’n anodd colli rhywle dwi heb 
fod iddo o'r blaen, ond dwi wir yn edrych mlaen i 
ymweld â'r Hen Lyfrgell pan fyddwn ni ’nôl nesa. Hen 
bryd bod canolfan o'r fath, slap bang yng nghanol y 
brifddinas. A mae’r Chef newydd, Paj,  yn hen ffrind ers 

ysgol gynradd - talent 
arbennig, ac mae wastad yn 
bleser i fwyta bethbynnag 

mae e'n coginio. 

 

Lowri Haf  Cooke yn holi 
Iolo Davies 

CERDYN POST 
O SYDNEY 

'siop nwyddau Cymreig 
oedd Mam yn berchen 
arno gyda Teleri Gray 

ar Albany Road o'r enw 
Gwerin - cwmni 

Darlow's sydd yno 
nawr.' 

'Dwi'n cofio crwydro 
maes Eisteddfod 

Genedlaethol 
Caerdydd 1978 yn 
gwerthu'r 'Dinesydd 
Dyddiol...10c' O'n i'n 
cael 1c am bob copi 

o'n i'n gwerthu. Dyma 
fi yn 1978 gyda 2 

'Humpty' roedd Mam 
di neud ar gyfer 

stondin siop Gwerin 
yn yr Eisteddfod' 
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NEWYDDION O’R EGLWYSI 
EGLWYS MINNY STREET 
Cyfarfod Chwefror  y Gymdeithas  
'Gwi r foddol i '  oedd  pwnc y 
siaradwraig wadd, Mrs. Margaret 
Jones o Bort Talbot. Wedi iddi 
ymddeol fel athrawes ysgol mae hi'n 
treulio llawer o'i hamser bellach yn 
cyflawni gwaith gwirfoddol - fel 
y m w e l y d d  c a r c h a r ,  f e l 
ymgynghorydd annibynnol i blant a 
phobl ieuanc, fel cydlynydd banc 
bwyd yr ardal ... ond yn bennaf oll fel 

aelod o'r Samariaid yn Abertawe. 

Pwysleisiodd bwysigrwydd gwrando 
a rhybuddiodd rhag dau berygl (a) 
cynghori a (b) dweud eich bod yn 
gwybod yn iawn sut mae dioddefwr 
yn teimlo. Mae gwahaniaeth mawr, 
meddai, rhwng tosturi ac empathi. 
Mae'r gallu i wrando yn llawer gwell 
sgil i wirfoddolwr na'r demtasiwn i 
siarad. 

Noson ddadlennol a diddorol.  

Teithiau'r Grawys. 
‘Solvitur ambulando’, meddai Awstin 
Sant (c.354-430): ‘Datrysir y peth 
drwy gerdded’. Un o fendithion 
pennaf bywyd yw cerdded, 
ychwanegir bendith at fendith wrth 
gerdded mewn cwmni. ‘Roedd yr 
Americanwr Henry David Thoreau 
(1817-1862) yn gerddwr o fri. 
Awgrymai Thoreau fod y ferf ‘to 
saunter’ yn tarddu o Sainte Terre - y 
Wlad Sanctaidd. Yn y llyfr 
Wanderlust (2000; Penguin) - hanes 
cerdded - mae Rebecca Solnit 
(gan.1961) yn sôn am gerdded yn 
nhermau tri chymeriad yn dod 
ynghyd am sgwrs - y meddwl, y corff 

a’r byd. 

‘Solvitur ambulando’, meddai Awstin 
Sant - ‘Datrysir y peth drwy 
gerdded’. Boed i’n cerdded ninnau 
dros gyfnod y Grawys eleni fod yn 
gymorth ac yn gyfrwng i ddod â 

meddwl, corff, byd ac enaid ynghyd. 

Nasareth i Fethlehem. 65 milltir 
dros 40 diwrnod. 1.6 milltir/4000 o 

gamau'r dydd. 

Via Dolorosa. 88 milltir dros 40 
diwrnod. 2.2 milltir bob dydd/5500 o 

gamau’r dydd. 

Genedigaeth 
Croeso cynnes i Erin Beth, merch 

fach i Sioned Eurig a Daniel 
Guilfoyle  (Y Rhath). Pob dymuniad 

da i’r teulu. 

 

 

BETHEL, RHIWBEINA 
Ar 2 Chwefror croesawyd Mair 
Robins, cyn brifathrawes Ysgol 
Gymraeg Mel in  Gru f fydd  i 
Gymdeithas y Capel a chafwyd 
sgwrs ganddi am ei gwyliau yng 
Ngwlad yr Iâ. Darparwyd lluniaeth 
ysgafn gan y chwiorydd ar ôl y 

sgwrs.  

Ar 7 Chwefror aeth y chwiorydd i 
Sinema Nantgarw i fwynhau 
perfformiad o'r opera "La Traviata" 
gan Gwmni Opera y Tŷ Opera yn 

Llundain.  

Cynhaliwyd cyfarfod misol Cyngor 
Eglwysi Cymraeg Caerdydd ym 

Methel ar y 25 Chwefror.  

Ar 27 Chwefror bu grŵp o chwiorydd 
y capel yng nghyngerdd awr ginio 
Capel Bethel yn y pentre i wrando ar 

gantorion o'r Coleg Cerdd a Drama.  

Yn 43 oed bu farw Lowri Francis yn 
Ysbyty'r Brifysgol ar 14 Chwefror. 
Odd hi'n ferch i Gwenda Francis, 
Ysgrifennydd y Capel a'i diweddar 
ŵr Dennis Francis. Cydymdeimlir â'r 
teulu oll yn eu galar a hiraeth am 

Lowri. 

 

SALEM, TREGANNA 
Y Grŵp Canu, Y Clwb Coffi, Y Gell 

Weddi a'r Clwb Brecwast  

Cyfarfu y rhain ym mis Chwefror.  

Adran yr Urdd 

Mae Adran yr Urdd Salem wedi 
d e ch ra u  yma r fe r  a r  g y fe r 
cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd, 
gan obeithio am brofiadau gwych 
eto eleni. Mae'r plant iau wrth eu 
boddau yn chwarae gemau a 
gwneud gwahanol weithgareddau 

wrth i nifer o'r plant hŷn ymarfer. 

Bwydo a rhoi lloches i'r di-gartre 
yn Salem 

Rydym hanner ffordd drwy ein 
hymdrechion dros y gaeaf i helpu'r 
di-gartre. Diolch i bob un yn aelodau 
a ffrindiau Salem sydd wedi cymryd 
rhan yn y project pwysig hwn yn 

wythnosol. 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn gywir iawn ag Ion 
a Lusa Thomas a'r teulu wedi i Ion 
golli ei dad, Dewi Thomas, yn 
ddiweddar. Cawsom gyfle i ddod i'w 
adnabod yma yn Salem wedi iddo 
symud i Gaerdydd ac roeddem yn 
gwerthfawrogi ei gwmni a'i gymeriad 

hynaws yn fawr. 

 

EGLWYS Y CRWYS 
Cyfarchion 
Da deall bod Mr. Delwyn Tibbott 
gartref ar ôl cyfnod yn yr ysbyty.  

Dymunir adferiad llwyr a buan iddo. 

Dymuniadau gorau i Mrs. Kathleen 
Wood sydd wedi symud i Cartref Tŷ 

Coch, Llanishen. 

Llongyfarchiadau i Miss Mair 
Thomas ar ddathlu ei phenblwydd 
yn 95 oed yn ddiweddar.  Mae 
mewn hwyliau da yn Cartref, 
L l anishen  ac  yn  mwynhau 

ymweliadau y Grŵp Merched. 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf 
â Mr.  Bob Roberts yn ei 
brofedigaeth o golli ei frawd, Mr. 
John Roberts.  Meddyliwn amdano 
ef, Margaret ac Alun, ynghyd â'r 

teulu yn Aberthin. 

Y Grŵp Merched 
Cafwyd prynhawn diddorol yng 
nghwmni Caryl Roese yn siarad am 

'Llwyau Caru'.   

Y Gymdeithas 
Cynhaliwyd Cinio Gŵyl Ddewi y 
Gymdeithas yng Nghlwb Golff 
Caerdydd.  Wedi mwynhau gwledd 
fendigedig, anerchwyd  gan y Gŵr 
Gwâdd, un o aelodau'r Crwys, sef 
Mr. Winston Roddick, Comisiynydd 
yr Heddlu yng Ngogledd Cymru.  
Talwyd y diolchiadau gan Mr. Alun 
Tobias a'r Parch Aled Huw Thomas.  
Diolch i'r Dr. Alun Tiplady am y 

trefniadau trylwyr. 

 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 
Llongyfarchiadau 

Llawenhawn gyda Catrin ac Andy 
Gardiner ar enedigaeth Eila Ann 
Gwynn gan longyfarch Gwynn a Lis 
Williams ar ei hwyres fach gyntaf. 
Cofiwn hefyd am Gwynn wrth iddo 
wella ar ôl  ei  lawdriniaeth 

ddiweddar. 

Oedfaon y Sul 

Ar hyn o bryd mae Emyr a Trystan 
yn pregethu ar efengyl Luc yn y bore 
a phenodau cyntaf Genesis yn y 
nos. Mae modd gwrando ar y 
pregethau ar y wefan: 

 www.cwmpawd.org 

Clwb Sbri 
Ar ddau fore ddiwedd wythnos 
hanner tymor cynhaliwyd Clwb Sbri 
ar gyfer plant cynradd yn Ysgol 
Glantaf. Bu’r plant yn dysgu am 
hanes Daniel a’i ddewrder a’i 

http://www.cwmpawd.org
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ffyddlondeb i Dduw. Y pnawn Sul 
canlynol cynhaliwyd oedfa deulu yn 
y Tabernacl, yr Eglwys Newydd pan 
fu’r plant yn rhannu gyda’u rhieni 
beth o’r hyn roedden nhw wedi’i 
ddysgu yn ystod y ddeuddydd. 

Diolch i bawb a gynorthwyodd. 

Mae Clwb Sbri yn parhau yn Ysgol 
Glantaf bob nos Lun o 5.30 i 6.30. 
Byddai’n hyfryd croesawu plant 
n e w y d d  i  y m u n o  y n  y 

gweithgareddau. 

Oedfa’r Eglwys Newydd 
Bwriedir cynnal oedfa Gymraeg yn y 
Tabernacl, yr Eglwys Newydd, am 4 
o’r gloch ar Sul cyntaf y mis. Bydd y 
cyntaf ar Fawrth 6. Croeso cynnes i 

bawb.  

 

EGLWYS DEWI SANT 
Llongyfarchiadau   

i  Siwan  a  Paul  Seaman  ar  
enedigaeth  eu  merch, Greta  Fflur, 

chwaer  fach  i  Ela. 

Cydymdeimlad   

Estynnwn  ein  cydymdeimlad  â  
Siân  Dyer, ei  brawd  David  a`r  
teulu  ar  ôl  iddynt  golli  Ray, mam  
a  mamgu  mor  annwyl. Bu  Ray`n  
aelod  ffyddlon  yn  Newi  Sant  am 

dros  hanner  can  mlynedd. 

Grŵp  Trafod  y  Garawys   
Bydd  y  grŵp  trafod  wythnosol  yn  
dilyn  y  thema  “Yr  Ysgrythur  Fyw”  
yn  ystod  y  Garawys. Diben  y  
cwrs  yw  gwella`n  gafael  ar  y  

Beibl. 

Y  Dysgwyr  
Cynhaliwyd bore  Coffi  er  mwyn  
rhoi  cyfle  i  ddysgwyr  ddod  
ynghyd  i  sgwrsio. Mae`n  hyfryd  
gweld  cefnogaeth  frwd  i`r  fenter  
gan  aelodau  Dewi  Sant. Croeso  i  
unrhyw  ddysgwr  alw  i  mewn  i`r  
sesiwn  nesaf  am  11am  ar  ddydd  
Sadwrn  Ebrill  23. 
Cymdeithas  Nos  Iau  

Cafwyd  noson  hynod  o  ddiddorol  
pan  ddaeth  Allan  Cook  atom  i  
sôn  am  hanes  pererindodau  ac  
am  bwysigrwydd  Penrhys  yn  

benodol. 

Dathlu  60  mlwyddiant  

Edrychwn  ymlaen  at  nifer  o  
ddigwyddiadau  i  ddathlu  trigain  
mlynedd  ers  i  Dewi  Sant  symud  
i`r  adeilad  presennol. Hefyd, mae`r  
gwaith  o  adnewyddu`r  adeilad  
wedi   e i   gwblhau. Bydd  
gwasanaeth  ailgysegru`r  eglwys  
yn  digwydd  ar  Sul  olaf  Chwefror  
pan  fydd  Archesgob  Cymru  yn   

gweinyddu  ac  yn  pregethu. 

 

EGLWYS Y TABERNACL 
Oedfa Sefydlu Rob Nicholls 
Roedd yn brofiad arbennig i weld y 
capel yn East Castle St.,  Llundain  
yn llawn i’r ymylon a chymaint wedi 
teithio o Gymru er mwyn cefnogi’r 
gweinidog newydd.  Dymuna Rob 
ddiolch i’w ffrindiau am fynd i 
Lundain ac am eu cyfarchion wrth 
ddymuno’n dda iddo.  Bu’n oedfa 
hyfryd ac ymrwymwn i weddïo dros 

lwyddiant y weinidogaeth yno. 

Cofio Alwen Kemp 

Cydymdeimlwn yn ddidwyll gydag 
Alan a Siwan a’u teulu yn eu 
profedigaeth wrth ffarwelio gydag 
Alwen. Bu’n gystudd hir ac anodd 
iddi ers cael ei tharo gan y stroc.  
Cofiwn ei phersonoliaeth gynnes a’i 
chyfeillgarwch cywir a hwyliog, y 
wên hyfryd a’r llais godidog. Bu’n 
selog i’w Harglwydd ar hyd y daith 
ac ymddiriedwn ei gofal Iddo.   
Cymdeithas Nos Fawrth. 
Ail-gychwynnodd y Gymdeithas nos 
Fawrth ganol Ionawr a mwynhawyd 
gwrando ar Vaughan Roderick yn 
rhannu ei ddisgwyliadau ar y gorwel 
gwleidyddol yn 2016.  Yn yr un 
modd, pleser oedd gwrando ar Rob 
Nicholls yn rhannu portread hyfryd 
o’r gantores Maureen Guy o 
Benclawdd.  Ar ddechrau Chwefror, 
cawsom noson odidog yn gwrando 
ar, ac yn cydganu gyda, Band 
Ukulele Menter Caerdydd. Wil 
Morgan, un o’r band, drefnodd y 
noson. Gwahanol iawn oedd 
cyfraniad Calan McGreevy wrth iddi 
drosglwyddo i’r Gymdeithas bregeth 
a gyflwynwyd gan ei thad, Elfed 
Davies. Y teitl a a roddwyd i’r noson 

gan Calan oedd “‘Y Deis”.  

Cymdeithas y Chwiorydd 
Cafodd y Chwiorydd amser braf yn 
mis Ionawr yn gwrando ar Euros 
Rhys Evans yn adrodd ei hanes yn 
mynd am dro. Yna, wythnos yn 
ddiweddarach, dysgwyd llawer yng 
nghwmni Margaret Rees yn sôn am 
gael hwyl gydag edafedd. Ddechrau 
Chwefror tro Ann Nicholls oedd hi, 
a’i  thestun oedd ‘Mâs i Gocsa’, 
pwnc anarferol ond yn ddyrys dros 
ben. Roedd cyfarfod diddorol ola’r 
mis yng ngofal Mair Robins a’i 

thestun oedd ‘Gwlad yr Iâ’. 

Te Prynhawn Sul 
Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol 
ddechrau Chwefror a diolchwyd am 
y sawl a ymroddodd i’r cyfrifoldebau 
yn ystod 2015.  Diolchwyd i Eluned 
O we n  R o o k  a m f u g e i l i o ’ r 

dyletswyddau hyn.   

 

BETHEL, PENARTH 
Anfonwn longyfarchiadau gwresog 
at Rhiannon Berry ar ennill lle yng 
Ngholeg Magdalen, Pri fysgol 
Rhydychen. Bydd Rhiannon yn 
dechrau ym mis Hydref eleni gan 

astudio biowyddorau meddygol. 

Yn rhan o baratoadau tymor y 
Grawys cawsom achlysur dymunol 
iawn ar Ddydd Mercher Lludw pan 
drefnwyd noson grempog. Un o’n 
pobol ifainc, Llinos Jones, oedd yn 
gyfrifol. Yn Haf 2017 bydd Llinos a 
ffrindiau yn mynd ar fenter, dan ofal 
World Challenge, i Nicaragua gyda’r 
bwriad o wirfoddoli gwasanaeth i 
gymdeithasau yn y wlad. Wrth 
reswm, bydd angen arian a felly 
roedd Llinos yn fodlon iawn ar y 
nawdd a gyfrannodd aelodau Bethel 

ac eraill wedi blasu’r crempogau. 

Anfonwn ein cariad at Vernon 
Llewellyn sydd, yn dilyn cyfnod go 
sylweddol o anhwylder, wedi 
penderfynu gadael ei gartref a 

symud i gartref gofal ym Mhenarth. 

Yn un o’n hoedfaon diweddar 
seiliwyd ein myfyrdod ar ysgrif yn Y 
Tyst. Roedd yr awdur yn cyfeirio at y 
llu o enghreifftiau yn ei brofiad 
personol o bobl yn amlygu 
camddealltwriaeth ddybryd o’r hyn a 
dybir ganddynt yw Cristionogaeth a 
chred y sawl sy’n ceisio dilyn Iesu. 
Cyn i g i od d  y r  a wd u r  ch we 
‘gwironedd’ y mae ef yn eu gwrthod 
yn llwyr. Yr her i’r gynulleidfa  oedd 
ystyried y chwech a cheisio 
penderfynu ar ymateb, gan gynnwys 

efallai chwe gwahanol.      

 

EGLWYS EBENESER 
Odid 

Mae astudiaeth Feiblaidd Odid yn 
parhau i gyfarfod o dŷ i dŷ pob  rhyw 
dair wythnos. Ym mis Ionawr 
dechreuwyd edrych ar Lyfr Daniel. 
Mae’n gyfle i gael cymdeithas â’n 
gilydd, i drafod Cristnogaeth ac i 

ofyn cwestiynau am ein ffydd. 

Brethyn Cartref 

Ar Chwefror 9fed cawsom noson 
braf yn y Gymdeithas pan fu Alice a 
Gwilym Jeffs, 2 o’n haelodau ifanc 
yn sôn am ddod i Gaerdydd yn 
fyfyrwyr, cyfarfod â’i gilydd, eu ffydd 
fel Cristnogion ifanc a sut bu iddynt 
ymuno â ni yn Ebeneser. Siaradodd 
Gwilym yn gyntaf ac Alice ychydig 
yn ddiweddarach. Mae Gwilym o’r 
Wyddgrug ac yn athro Saesneg yn 

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda.  

(parhad ar dud. 12) 
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(parhad o dud. 11) 

Ym Medi bydd yn dechrau yn Ysgol Bro Morgannwg.  
Mae Alice bellach yn feddyg yn Ysbyty’r Brifysgol, yn 
wreiddiol o Winchester ac yn dysgu siarad Cymraeg. 
Heb funud o wersi ffurfiol mae safon ei Chymraeg yn  

glod iddi. 

Cawsom gwmni  Mair Robins hefyd i sôn am gyfnod yn 
ei bywyd fel cantores ac aelod o’r grŵp, nid anenwog, 
Y Diliau. Faint ohonoch chi sy’n eu cofio? Soniodd fel 
roedden nhw'n diddori llu o gynulleidfaoedd ar draws y 
wlad. Buont yn rhannu llwyfannau gydag enwogion fel 

Ryan Davies yng Nghymru ac Ewrop a chawsant 
gyfleoedd i ymddangos yn gyson ar deledu ar raglenni 
fel Disg a Dawn. Roedd y lluniau ddangosodd drwy 
daflunydd yn dwyn atgofion i nifer. Diolch i’r tri am 

noson hynod ddiddorol ac i’r pwyllgor am drefnu.  

Cleifion 

Mae Mefus Eirwyn Evans, ein haelod hynaf, yn gwella 
ar ôl cael triniaeth ar ei chlun yn dilyn codwm 
diweddar. Dymunwn yn dda iddi yn ei hadferiad a 
hithau wedi dychwelyd i’r cartref gofal ar ôl prin ddau 

ddiwrnod yn yr ysbyty.  

A r ddechrau mis Chwefror, Carys Puw Williams 
oedd Cadeirydd cyfarfod y gangen.  Cawsom 

noson yng nghwmni Sian Bassett Roberts o Bentyrch 
(ei mam Menna yn aelod yn y gangen yno). Merch o 
Gaerdydd yw Sian ac fe rannodd gyda ni yn frwdfrydig 
ei diddordeb mewn bwydydd Cymreig.  Diddorol oedd 
gwrando ar gefndir Sian a’i phrofiadau mewn gwahanol 
feysydd tra’n gweithio ar Radio Wales ac ar y rhaglen 
wyliau ‘Llygad yr Haul’.  Mae hefyd wedi bod yn coginio 

ar y sianel deledu ‘Made in Cardiff’. 

Enw ei chwmni yw ‘Loving Welsh Food’ sydd yn 
cynnig amryw o deithiau a gweithgareddau sydd yn 
eich galluogi i nabod y Cynhyrchwyr, blasu bwydydd a 
diodydd gwahanol, a dysgu mwy am fwyd a diod yng 

Nghymru. 

Cawsom brofi danteithion o waith Sian, bisgedi 

ceirch blasus,  profi seidr o Fro Morgannwg, caws lleol, 
a phice ar y maen.  Roedd yn wledd arbennig a mawr 

fu’r mwynhad a’r diddordeb. 

 Ann Williams                                                                                                            

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Sian Bassett Roberts a Carys Puw Williams 

C ynhaliwyd cyfarfod cyntaf Cymrodorion Caerdydd 
am 2016 nos Wener 5 Chwefror yn yr Eglwys 

Efengylaidd Gymraeg. Y siaradwr oedd Dr Dyfed Elis-
Gruffydd, awdur y gyfrol 100 o Olygfeydd Hynotaf 

Cymru. 

Golygfeydd hynod oedd thema ei gyflwyniad a 
chawsom wledd i’r llygad wrth iddo ddangos rhai 
ohonynt i ni ar y sgrîn. Eglurodd mai daeareg oedd ei 
faes academaidd a bod ganddo felly ddiddordeb mawr 
yn ffurfiant tirwedd y golygfeydd 
a ddangosodd i ni. Nid rhain o 
a n g e n r h e i d r w y d d  o e d d 
golygfeydd tlysaf Cymru – ond yr 
oeddynt yn hynod am bob math o 

resymau daearegol. 

Yr oedd cysylltiadau dynol 
rhai o’r safleoedd yn ddiddorol ac 
yn amrywiol megis, Meddygon 
Myddfai, Adelina Patti, Sebastian 
Boyesen (cynllunydd y gofeb 
hynod drawiadol i golledigion 
tanchwa Six Bells). Efallai mai’r 
person pwysicaf (o safbwynt 
daeareg yn sicr) i ni glywed 

amdano oedd Syr William Edmond Logan. Fe’i ganed 
yng Nghanada yn 1798 i rieni Albanaidd ac yn yr Alban 
y cafodd ef ei addysg ysgol a phrifysgol. Daeth i 
Abertawe yn 1831 i ofalu am waith copr ac 
ymddiddorodd yn naeareg y fro. Ef oedd yn gyfrifol am 

lunio map daearegol cyntaf maes glo de Cymru. 

Daeth i sylw ei wlad enedigol, ac yn 1842 fe’i 
gwahoddwyd i sefydlu’r Geological Survey of Canada. 
Gwnaeth waith gorchestol gan dderbyn anrhydeddau 
uchaf sawl gwlad. Enwyd mynydd uchaf Canada ar ei 
ôl. Fodd bynnag, i orllewin Cymru y dewisodd ymddeol, 
ac yno, yn Llechryd y bu farw yn 1875. Tynnodd Dyfed 

Elis-Gruffydd sylw at y 
ffaith fod plac arbennig 
wedi ei osod ar ei fedd yn 
coffáu ei orchestion yng 
Nghymru a Chanada – 
g a n  d d a e a r e g w y r 

Canada! 

Cyfarfod nesaf – 11 
Mawrth 7.30 y.h. yn 
Eglwys y Crwys: Vaughan 
Roderick yn trafod 
‘Gwreiddiau’r wladwriaeth 
l e s  a  C h y m r u ’ r 
ddeunawfed  ganr i f ’ 

Croeso cynnes i bawb. 

Cymrodorion Caerdydd 

Llyn y Fan Fach 
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Dyddiadur  

Dyn Dŵad Nôl 

D ychwelais yn ôl i fyw i Gaerdydd ym Medi 2014 ar 
ôl seibiant o union 40 mlynedd i’r mis. Roedd dod 

yn ôl yn teimlo fel cyrraedd adref ar ôl cyfnod hir i 

ffwrdd, teimlad braf, cyfarwydd â chynnes.   

Yn amlwg mae persbectif dyn chwe deg dau wedi 
cyrraedd diwedd ei yrfa yn mynd i fod braidd yn 
wahanol i un gŵr ifanc dwy ar hugain ar ddechrau ei 
yrfa. Serch hynny mae wedi rhoi pleser mawr i mi hel 

atgofion a gwneud y gymhariaeth. 

 Fe gyrhaeddais y ddinas yn 1974 yn syth o 
brifysgol Aberystwyth, heb waith a heb fawr o syniad o 
be yn union roeddwn am wneud. Hon oedd blwyddyn 
yr wythnos tri diwrnod, chwyddiant o 16%, llywodraeth 
Harold Wilson, pris peint yn 12 ceiniog, diflaniad Lord 
Lucan, hit cyntaf Edward H Dafis, lansiad Pobol y Cwm 
(Hydref 1974), canu Hymns and Arias am y tro cyntaf 
gan dorf rygbi a blwyddyn bedyddio’r dyfarnwr 

Gwyddelig dall, John West. 

Wedi byw mewn fflat yn ardal y Rhath gyda dau 
ffrind am chwech mis symudais i fyw gyda’m partner i 
Severn Grove, Pontcanna. Yno y buom cyn prynu tŷ yn 
Rhydri ar ddiwedd 1978. Yn ystod y cyfnod cyntaf yma 
yng Nghaerdydd fe’m trawsnewidiwyd o fod yn gyn-
fyfyriwr heb ofal yn y byd i fod yn ddyn priod, yn 

gyfrifydd parchus gyda morgais ac uchelgais. 

Fe aeth yr uchelgais yma a fi o Gaerdydd ac o 
Gymru ym mis Ionawr 1981 i fyw i Luxembourg. 
Treuliais gyfanswm o chwe blynedd ar hugain yn byw 
yn y Grand Duchy a Gwlad Belg cyn troi nôl adref i’m 
cynefin ym Methesda ar ddechrau 2007. Fe gaewyd y 
cylch ym Medi 2014 pan brynais dŷ gyda’m gwraig 

(newydd) ag ymgartrefu yn Heol y Gadeirlan. 

Yn ystod y bwlch o 40 mlynedd bu i mi ymweld â’r 
brifddinas ar amryw achlysur. Roedd y rhan fwyaf 
ohonynt yn ymwneud â gemau rygbi ond yn 
ddiweddarach, rhwng 2007 a 2014 yn rhinwedd fy 
swydd fel Prif Weithredwr Cymdeithas Tai. Felly nid 
oedd dychwelyd ym Medi 2014 yn sioc ormodol i’r 
system. Ta waeth am hynny mae 'na wahaniaeth mawr 

mewn byw rhywle ac ymweld â’r lle yn achlysurol. 

 Rhai o’r atgofion a fyrlymodd yn ôl wedi 
dychwelyd oedd: fy swydd barhaol cyntaf gyda’r Bwrdd 
Glo yn Llanisien; agoriad  canolfan Chapter; theatr y 
Sherman; bwytai Indiaidd Ffordd Crwys a Ffordd y 
Ddinas; gemau rygbi rhyngwladol y cyfnod aur; 
chwarae rygbi gyda Chlwb Rygbi Cymry Caerdydd 
gydag ymysg eraill, Huw Llywellyn Davies, Alun ‘Tuds’ 
Jenkins, Dafydd Hywel, Wyn Lewis, Geraint Evans (Y 

Barri), ac yn achlysurol Dewi Pws. Roedd tafarn Y 
Conway bryd hynny’n llawn Cymry Cymraeg, yn eu 
plith Gwilym Roberts (am lasiad yn dilyn rhoi gwersi 

Wlpan) a Kevin Roberts. 

Ymysg fy ffrindiau pennaf bryd hynny oedd Robin, 
mab John Roberts Williams (Dros ei Sbectol) a’i briod 
Cathy. Nid oedd Robin na Cathy yn gallu Cymraeg ar y 
pryd ond erbyn hyn maent yn rhugl a mae eu dwy ferch 
wedi derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 
Roedd 'na lawer o Robins a Cathys ledled y ddinas 
pryd hynny, yn ddi-Gymraeg ond yn falch iawn o’u 
Cymreictod.  Oherwydd rhain mae eu plant a phlant eu 
plant yn siarad Cymraeg heddiw. Mor braf oedd 
dychwelyd a chlywed llawer mwy o Gymraeg yn y 
ddinas nac yr oedd ddeugain mlynedd yn ôl. Mae’r 
ddyled yn fawr iddynt a’r rhai a fu’n ymladd mor galed i 
sicrhau fod ysgolion Cymraeg  wedi eu sefydlu yn ein 

prif ddinas 

Wrth gwrs mae 'na amryw o ardaloedd o’r ddinas 
lle nad oes llawer o Gymraeg yn cael ei siarad. Cofiaf 
John Davies (‘Bwlchllan’) yn dweud mai pobl ddwad 
oedd yn poblogeiddio Grangetown ac nad oedd y lle yn 
perthyn i neb ond i bawb.  Fel eglureb adroddodd 
hanes pan oedd o a’i wraig yn sgwrsio yn ei ardd gefn. 
‘Pa iaith maent yn siarad’, medda gwraig y Pacistani 
drws nesaf wrth ei gŵr, ‘O  Cymracis ydynt’ medda fo. 
Ia mae’r Cymracis, Iracis, Bangladeshis, Somalis ayyb 

oll yn berchen ar Grangetown.   

Wrth gwrs rydym i gyd yn gyfarwydd â’r 
newidiadau mawr positif, datblygiad y Bae, canol y 
ddinas, sefydlu Llywodraeth Cymru, Canolfan y 
Mileniwm ayyb ond beth am fy myd bach i? Mae’r 
Conway bellach yn ‘gastro pyb’ gyda Barry John yn 
gwsmer.  Mae’r Clwb Rygbi’n dal i fodoli ac yn mynd o 
nerth i nerth.  Mae bwytai a siopau ardal Pontcanna 
hyd yn oed yn well ag yn fwy niferus nag yr oeddynt 
ers talwm. Mae canolfan Chapter wedi dyblu ei faint a 
bellach yn swyddfa foreol i Hywel Gwynfryn, ag amryw 
eraill. Mae cerdded y cŵn yng ngerddi Sophia a 
chaeau Llandaf yn bleser anferth. Yno dw i wedi 
cyfarfod ag ail gyfarfod gymaint o bobl, yn eu mysg 

amryw o Gymry Cymraeg. 

Fy nghasgliad pendant ydi fod Caerdydd yn well 
lle i fyw ynddo rŵan nag yr oedd ddeugain mlynedd yn 
ôl. Dim ond dau beth sydd wedi fy siomi, un mae 
gwylio gemau CRCC ydw i bellach ac nid chwarae a 
bod pris peint wedi cynyddu tri deg gwaith. Ond wrth ail 
ystyried mae’n llawer gwell gen i chwarae golff na 
rhynnu ar gaeau Llandaf ac mae llawer gwell gen i win 
bellach sydd ond wedi cynyddu tua deg gwaith yn 

ystod yr un cyfnod.   

         Alwyn Llwyd 

Chwilio am leoliad ar gyfer digwyddiad arbennig? 
Ydych chi’n trefnu cynhadledd, cyfarfod, parti pen-blwydd, noson godi arian neu ddigwyddiad? 
Yna mae gennym ni'r ateb i chi.... 
Mae gennym ni ddwy ystafell ar gael i’w llogi gyda lluniaeth wedi’i ddarparu gan Padrig Jones. Mae offer 
clyweledol o’r radd flaenaf ar gael i chi, mewn adeilad godidog yng nghalon y ddinas sydd ar agor saith niwrnod yr 
wythnos. Dyma’r adeilad perffaith ar gyfer eich digwyddiad chi! 
Os am fwy o wybodaeth am becynnau llogi ystafelloedd a lluniaeth ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch 
â post@yrhenlyfrgell.cymru 
Cofiwch i ddilyn ni ar Twitter @YrHenLyfrgell ac ar Facebook!  

mailto:post@yrhenlyfrgell.cymru
https://twitter.com/henlyfrgell
https://www.facebook.com/henlyfrgell/
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Ateb y Pôs 
 

Ysgol Gymraeg Caerdydd –  
Y Flwyddyn Gyntaf, 1949-50 

 
Rhes gefn, Chwith i’r Dde: Elgar Evans, Sian Hopkin, 
Sian Fell, Sian Morgan, Rhys Williams, Mair Eluned 
Evans, Eryl Hopkin, Angharad Rhys, Sian Pierce, 
Teleri Jarman, Beti Wyn Jones, Rhiddian Davies. 
Rhes Ganol: Alwyn Evans, Derek Lloyd Jones, Iolo 
Walters, Ethni Daniel, Elizabeth Williams, Ifan Payne, 
Ceri Evans, Arfon Price, Gwyn Williams, Iwan 
Humphreys. 
Rhes Flaen: Luned Rees, Iwan Guy, Mair Wyn Evans, 
Delyth Roberts, Gwenda Davies, Joy Llewellyn, 
Glyndwr Owen,  Gwyn Rees, Ann George, Rhodri 
Jones, Olwen Rees, Ceri Payne 
 

Yn y Llun Ad-uniad, ond heb eu cynnwys yn y llun 
gwreiddiol  

Ann Britton (Absennol yn sâl), Ann Rees (heb symud i 
Gaerdydd eto), Lona Daniel (Absennol). 12 felly, sydd 
yn y ddau lun. Faint gawsoch chi’n gywir? 

 

 

 

 

 

 

Awduron Cymraeg Lond y Lle ym 
Mhennod Nesaf  Gŵyl Llên 

Plant Caerdydd  

 

B ydd mwy o sesiynau Cymraeg nag erioed ym 

mhedwaredd Ŵyl Llên Plant Caerdydd.  

Bydd y digwyddiad poblogaidd i’r teulu yn dychwelyd 
i’r brifddinas o 16-24 Ebrill 2016 gyda thros 50 o 
ddigwyddiadau cyffrous yn Gymraeg a Saesneg gydag 
awduron a darlunwyr lleol a chenedlaethol, gan 

gynnwys y ffefryn cyson, Jacqueline Wilson.    

Nod yr ŵyl yw creu darllenwyr am oes, ac mae gan y 
rhaglen Gymraeg gyffrous ddigon i’w chynnig i blant 

Cymraeg eu hiaith ac oedolion sy’n dysgu hefyd.  

Bydd yr arlwy enfawr ac amrywiol hwn yn cynnwys 
Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, ac awdur mwyaf 
llwyddiannus Cymru, Gareth F Williams, sydd wedi 
ennill gwobr fawreddog Tir Na Nog am lên plant chwe 
gwaith yn ogystal ag ennill Gwobr Llyfr Cymraeg y 
Flwyddyn am ei nofel ‘Awst yn Anogia’ y llynedd. Rhai 
eraill o enillwyr blaenorol Tir Na Nog a fydd yng ngŵyl 
eleni yw Manon Steffan Ros, Caryl Lewis a’r awdur 
plant profiadol Bethan Gwanas. Eleni yw 
canmlwyddiant geni Roald Dahl, ac er mwyn dathlu’r 
awdur chwedlonol, bydd nifer o’r sesiynau’n adrodd 
straeon a’r sesiynau crefft yn cynnwys rhai gwesteion 

arbennig iawn. 

 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Lydia Whitfield, 
Effective Communication, ar 029 2083 8315 / 

 lwhitfield@effcom.co.uk 

Eisteddfod yr Urdd  
yn lansio  

Penwythnos i Bobl Ifanc 

 

A m y tro cyntaf eleni, bydd Maes Eisteddfod yr 
Urdd Sir y Fflint yn cael ei drawsnewid yn ŵyl 

gerddorol i bobl ifanc ar y dydd Gwener a Sadwrn olaf.  
Bydd bandiau ac artistiaid ar y llwyfan perfformio trwy 
gydol y dydd, cae wedi ei neilltuo i ieuenctid wersylla a 

bar a gig ar y Maes ar y nos Sadwrn. 

Bydd pecynnau gwersylla yn cael eu cynnig fydd yn 
cynnwys mynediad i’r Maes ar gyfer y ddau ddiwrnod, 
y gig nos Sadwrn a gwersylla nos Wener a nos 
Sadwrn, gyda’r pris yn amrywio o £17 i gystadleuwyr 

ac aelodau’r Urdd i £30 i oedolion.   

Yn chwarae ar y nos Sadwrn bydd Mellt, Y Bandana 
a Candelas ac ar ddydd Gwener yr Eisteddfod sef 
diwrnod Cerddoriaeth y BBC, bydd yr Urdd yn 
cydweithio gyda’r BBC i lwyfannu bandiau yn cynnwys 
Band Pres Llareggub.  Bydd criw cylchgrawn cerddorol 
Y Selar yn gyfrifol am y llwyfan perfformio weddill yr 
wythnos, gan gynnwys y dydd Sadwrn olaf, gydag 

amrywiaeth o fandiau yn chwarae.   

Yn ôl Branwen Haf, trefnydd y penwythnos a 
Threfnydd Cynorthwyol Eisteddfod yr Urdd, “Mae hwn 
yn ddatblygiad hynod gyffrous sydd wedi deillio o 
drafodaethau Bwrdd Syr IfanC, ein fforwm ieuenctid 
genedlaethol.  Roeddent yn teimlo, er fod digon i 
deuluoedd ei wneud ar y Maes, y byddai’n braf pe 
gallem gynnig rhywbeth penodol i bobl ifanc ar y 

penwythnos olaf. 

“Mi fydd y nos Sadwrn yn gyfle i ddathlu’r Eisteddfod 
ac yn rhoi clo cyffrous i’r wythnos.  Mae Eisteddfod yr 
Urdd ers blynyddoedd yn rhoi llwyfan i dros 30 o 
fandiau ac artistiaid yn ystod yr wythnos, ond bydd yn 
braf eleni gallu ymestyn hyn i’r nos Sadwrn hefyd.  
Gyda’r maes gwersylla drws nesa i’r Maes, gall pobl 
ifanc fwynhau penwythnos cyfan yn Eisteddfod yr Urdd 
yn cwrdd â ffrindiau newydd a chael blas ar y Sin Roc 

Gymraeg heddiw.” 

mailto:lwhitfield@effcom.co.uk
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M ae Andrew Dixey yn rheolwr Ystâd yn yr 
Amgueddfa Werin yn Sain Ffagan ers 1996. Fe 

ddaeth atom ar Chwefror 1af gan roi sgwrs ddiddorol i 
ni ar ‘Crefftwyr, Crefftau a Chymunedau’. Wrth astudio 
am ôl-radd yn Plymouth, Cottbus (yr Almaen) & 
Newcastle roedd wedi datblygu diddordeb cryf mewn 
‘Treftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol’ (Intangible 
Cultural Heritage). Roedd y sgwrs yn dadlau am olwg 
o'r crefftwr fel canolbwynt 'ecosystem crefft'.  Credai 
Andrew bod canolbwyntio'n ormodol ar artiffactau 
cyffyrddadwy a'u cynnal a’u cadw, yn tanseilio’r grefft, 
sydd yn rhan o'n treftadaeth ddiwylliannol anniriaethol. 
Gyda gweld crefft a'r crefftwr fel trobwynt y system 
mae mwy o siawns i'r crefftwr a'i grefft barhau. Cafwyd 
sylwadau amrywiol gan aelodau’r cylch ar ôl i’r 

siaradwr orffen ei sgwrs. 

 

Eifion Glyn fydd y gwestai ar Fawrth 7fed a bydd yn 
sôn am ‘Y Byd Newyddiadurol’. Y llawfeddyg Eifion 
Vaughan Williams fydd y gwestai ar Ebrill 4ydd a bydd 

e’n mynd â ni i’r byd meddygol yn ei sgwrs.   

Mwy o wybodaeth: cylch.cinio@gmail.com neu 

02920568420. 

 Cylch Cinio  
Cymry Caerdydd 

Llythyr 
Annwyl Olygydd, 

Braf ydoedd clywed am agor Canolfan Gymraeg yng 
Nghaerdydd.  O'r diwedd!  Dylai hon wneud byd o 
wahaniaeth i Gymry'r Brifddinas. Adeilad amlbwrpas ar 

gyfer pobl o bob oed. 

Fel yr athrawes gyntaf a fu'n gweithio yn yr Andes 
o dan y Cynllun Dysgu Cymraeg ga i ddweud mor falch 
y mae 'Cymry' Esquel  o'u Canolfan hwythau.  Pan 
gyrhaeddais i yno ym 1997 yr unig gyfle gaent i 
gymdeithasu oedd ar y Sul pan gynhelid oedfa yng 
nghapel Seion. Gwelais, er hynny, nad oedd gan yr 
Archentwyr hyn o dras Cymreig fodd i gwrdd â'i gilydd, 
i fwynhau nosweithiau llawen, i gynnal twmpath, i 
baratoi ar gyfer yr eisteddfodau nac i wylio'r tapiau 
fideo y byddent yn eu derbyn yn rheolaidd gan 
garedigion o Gymru.  Codi Canolfan oedd yr unig beth 

amdani! Felly dyma fynd ati i 'werthu brics' ar eu rhan - 
punt y fricsen a derbyniwyd rhoddion gan unigolion 
ledled Cymru.   Llwyddwyd i agor y Ganolfan ym mis 
Mawrth 2002 ac mae ar agor yn ddyddiol ac yn cynnig 

llu o weithgareddau amrywiol.  

Bellach mae angen estyniad. Derbyniwyd swm o 
arian tuag at y prosiect gan lywodraeth y Dalaith, ond 
mae hwn eisoes wedi'i wario. Felly os oes rhywun yn 
teimlo ar ei galon y gall gyfrannu swm o arian, boed 
fach neu fawr, a fyddwch mor garedig, os gwelwch yn 
dda, â chysylltu â mi.  Mae cyfrif yn dal i fod ym Manc 
Lloyds, Rhydaman yn dwyn yr enw 'CANOLFAN 

GYMRAEG YR ANDES. 

Yr eiddoch yn gywir,  
Hazel Charles Evans,  
Llais yr Andes, 
Llandybïe, 
Rhydaman SA18 2TH 
 

Andrew Dixey a llun o grefftwr coed 

Pobl o bob oed yn  mwynhau yn y  
Ganolfan Gymraeg yn Esquel 

mailto:cylch.cinio@gmail.com
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Mawrth 

 

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, 
a m  8 . 0 0 p m .  C y d n a b y d d i r 

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. 

Mercher, 16 Mawrth 

Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Ann Williams ar y testun 
‘Dilyn Byd y Nyrs’, yn festri Capel 

Minny Street am 2.00pm. 

Gwener, 18 Mawrth 

Cylch Llyfryddol Caerdydd. ‘Bod yn 
Fardd Plant Cymru.’ Sgwrs gan Anni 
Llŷn, yn Ystafell 0.31, Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 

7.00pm. Croeso cynnes i bawb. 

Sadwrn, 19 Mawrth 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 

Sgwrs am 11.00am gan Amanda 
Griffiths am un o gerddi’r Prifardd 
Myrddin ap Dafydd. Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays CF24 4DX. 

Croeso cynnes i bawb. 

Sadwrn, 19 Mawrth 

Tabernacl, Yr Ais. Organothon 

rhwng 11.00am a 2.00pm. 

Sul, 20 Mawrth 

Sul y Blodau. Perfformiad o 
Oratorio'r Pasg Gorffennwyd gan 
Eilir Owen Griffiths  gan gôr CF1. 
Eglwys y Crwys, Richmond Road 
am 7.30pm. (Digwyddiad rhad ac 

am ddim, gyda’r casgliad arferol). 

Llun, 21 Mawrth 

Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. ‘Ffynhonnell Golau 
Diamond yn Swydd Rhydychen.’ 
Darlith gan Alun Ashton (Cwmni 
Diamond Light Source), yn Ystafell 
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, am 
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn 

‘arbenigwyr’ gwyddonol. 

Llun–Sadwrn, 21–26 Mawrth  

Cynhyrchiad Arad Goch, Canolfan 
Mileniwm Cymru a Chanolfan 
Celfyddydau Aberystwyth o’r 
ddrama gerdd gyfoes, ‘Cysgu’n 
Brysur’, yng Nghanolfan y Mileniwm. 
Am 1.00pm ar 21–23 Mawrth; am 
7.00pm ar 23–25 Mawrth; ac am 
2.00pm ac 8.00pm ar 26 Mawrth. 
Tocynnau a manylion pellach:  

029-2063-6464; www.wmc.org.uk 

Mercher, 23 Mawrth 

Y Gorlan. Taith i Abaty Llanddewi 
Nant Hodni dan arweiniad yr Athro 

J. Gwynfor Jones. 

Iau, 24 Mawrth 

Cymdeithas y Tabernacl. Oedfa Nos 
Iau Cablyd, yn y Tabernacl, Yr Ais, 

am 7.00pm. 

Mawrth, 29 Mawrth 

Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys 
Minny Street. Cinio Pen Tymor yng 
Nghlwb Golff yr Eglwys Newydd am 

7.00pm. Gwestai: Alun Guy. 

 

Ebrill  

 
Llun 4, Ebrill 

Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn 
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan, 
Caerdydd CF11 9LJ, am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Gwestai: Eifion 
Vaughan Wi l l iams,  ‘Y Byd 
Meddygol’. Am fanylion pellach, e-
bostiwch cylch.cinio@gmail.com neu 
ffoniwch 029-2056-8420 / 07800-
558996. 

Mercher, 6 Ebrill 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
‘Live Music Now.’ Datganiad 
cerddorol yng nghwmni Tom Smith 
(tenor) ac Ella O’Neill (piano), yn 
festri Capel Minny Street am 
2.00pm. 
Mercher, 6 Ebrill 

Merched y Wawr, Bro Radur. Sgwrs 
gan Huw Roberts am Sefydliad y 
Galon, yn neuadd Capel y 
Methodistiaid Saesneg, Ffordd 
Windsor, Radur, am 7.30pm.  

Iau, 7 Ebrill 

Cylch Cinio Merched Caerdydd, yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Gwŷr gwadd: 
Christine a Rhodri Jones. Croeso 
cynnes i bawb. Am fanylion pellach, 
cysyllter â’r Ysgrifennydd, Linda 
G r u f f u d d  ( 0 7 5 8 7 - 1 5 7 0 4 5 / 

Linda@gruffudd.org). 

Mawrth, 12 Ebrill 

Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs 
gan Caryl Roese am lwyau caru, am 
7.30pm yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed, ar y gornel 
rhwng Westminster Crescent a 
Cyncoed Road. Mae croeso i bawb 
ddod â llwyau caru i gael 
ychwanegu at y drafodaeth. 

Manylion pellach: 029-2075-4379. 

Sadwrn, 16 Ebrill 

Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. Yn 
adeilad yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg, Harriet St, Cathays CF24 

4DX. Croeso cynnes i bawb. 

Sadwrn, 16 Ebrill 

Gŵyl Llên Plant Caerdydd. ‘Awr yng 
Ngwlad y Rwla’ gydag Angharad 
Tomos a Mair Tomos Ifans yn Is-
Grofft Castell Caerdydd am 12.00; 
‘Pwy Fu’n Paentio?’  gydag 
Angharad Tomos yn y Llyfrgell 
Ganolog am 3.00; a bît-bocsio gyda 
Mr Phormula yn Is-Grofft Castell 
Caerdydd am 4.00. Manylion 
pellach: www.cardiff-events.com/ 

Sul, 17 Ebrill 

Gŵyl Llên Plant Caerdydd. Twrw 
gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, 
yn Theatr Reardon Smith am 1.00; 
‘Chwedlau o Gymru’ gyda Mair 
Tomos Ifans yn Is-Grofft Castell 
Caerdydd am 2.00; a ‘Dafydd a Dad’ 
gyda Manon Steffan Ros yn Is-Grofft 
Castell Caerdydd am 4.00. Manylion 
pellach: www.cardiff-events.com/ 
 

I anfon gwybodaeth  
i’r Digwyddiadur  

gweler manylion ar dud. 3 

Y 

DIGWYDDIADUR 
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   Rhif: 160 

 

 

 
 
 

 
 

 

Ar Draws 
4. Cofnodi heb fraw yr adeiladu (4) 
6. ‘Pan fo creigiau’r byd yn rhwygo 
     ------ -----’r farn a ddaw’ (SJG) (2,8) 
8. ‘Dacw ’nhw: y lili fach 
     Mint a theim a -----‘ (Crwys) (4) 
9. ‘Ffynnon loyw, ----- ----- 
     Arch i gadw dyn yw Duw’ (anad) (5,5) 
12, Sgandal diddiwedd yn ymwneud â physgodyn (6) 
13. Mae’r truan yn deall am yn ail yr hen bwysau (6) 
14. Gwraig mewn gogoniant (6) 
16. ‘Daeth ----- sydyn dros y waun 
       A chri a chyffro lle bu cerdd’ (IDH) (6) 
17. ‘Fe’th welais di ar lawnt y plas 
       A gwyntoedd Mawrth ----- ----- ----- -----’ (IDH)  
 (2,3,2,3) 
20. Darn o’r Barri yw Môn (4) 
21. ‘Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion, 
      Dy ----- fyddo’i grym’ (HEL) (10) 
22. Cael pridd o’r bonc laith (4) 

 
I Lawr 
1. Mae hysbysiad byr yn ddiffrwyth (4) 
2. A oes lle mor hen a hwn? (6) 
3. Prudd yw Tresaith druan wedi’i golli e’ (6) 
4. Y canu amwys sy’n arwain at ffafrau (10) 
5. Eisteddfod heb gadeirio (10) 
7. Offer i ddechrau rhofio am wynwyn (3) 
10. Lle o addysg i’r galon flin (5,5) 
11. ‘Paham, fy enaid, y’th ddarostyngir, ac yr ----- 
 ynof?’ (Salmau) (10) 
15. Mewn storm angof â’r hafan (6) 
16. ‘Adeiladwyd gan dlodi;- nid cerrig 
       Ond ----- yw’r meini’ (RWP) (6) 

18. Da ond dwl yn Lloegr (3) 
19. Darn cymhleth o ennaint (4) 

Atebion Croesair Rhif 158 

Ar Draws:  2. Call    5. Cracio   7. Esmwyth    
9. Gyda’r llwythau   10. Cymylu   11. Diegni   13. Meseia    
16. Pampas   17. Ymrysonfeydd   19. Hafoty   20. Cofiodd    
21. Dwl 

I Lawr:  1. Grug   2. Coffrau   3. Lletwad   4. Tylluan    
6. Cydgyfeirio   8. Methlem mae ef   10. Cam   12. Ias    
14. Emynau   15. Arswyd   16. Pinacl   18. Ddiog 
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20             
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22             

Enillydd Croesair Rhif 158 
Idwal Hughes, Mynydd Bychan, Caerdydd  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Ebrill 2016. 

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

C atrin Hall, Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr 
Cymru dros y De-ddwyrain oedd ein siaradwraig 

ym mis Chwefror. Disgrifiodd sut mae’r gwasanaeth yn 
ymateb i argyfyngau o fewn 3 munud i dderbyn galwad 
frys. Gall yr hofrennydd deithio ar gyflymdra o 150 
milltir yr awr, gan anelu at gyrraedd y claf o fewn 20 
munud. Gall fynd i fannau anghysbell a chyfyng iawn, 
llefydd na all ambiwlans cyffredin eu cyrraedd. Mae tri 
hofrennydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd, un yn y  
de, un yn y canolbarth a’r trydydd yn y gogledd. 
Gobeithir cael un arall yn y dyfodol. Bydd canolfan  
newydd yn agor yn Dafen ger Llanelli yn fuan, gyda 
swyddfeydd a hangar bwrpasol ar gyfer yr hofrennydd. 
Erbyn hyn mae arbenigwr yn teithio gyda’r parafeddyg 
yn yr hofrennydd, sy’n golygu bod triniaethau dwys yn 

cael eu cynnig 
yn y fan a’r lle. 
Mae hyn yn 
gofyn am offer 
mwy cymhleth 
a drud hefyd. 
Mae’r gost o 
r e d e g  y 
gwasanaeth yn 
6 miliwn o 
bunnoedd y 
flwyddyn, a 
rhaid codi’r 
arian yma i gyd 
yn wirfoddol; ni 
cheir unrhyw 
gymhorthdal. Roedd Catrin yn ein hannog i 
ddefnyddio’r siop yn yr Eglwys Newydd, sy’n hapus i 
dderbyn pob math o bethau yn cynnwys dillad, llyfrau, 
teganau, nwyddau trydanol a chelfi.     

Merched y Wawr 
Caerdydd 

Anne Hughes a Catrin Hall  
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Cymorth ar faterion ariannol ar ôl 
colli un annwyl 

 
Cyfrifydd Profiadol yn cynnig 

gwasanaeth Profiant (“Probate”) 
 

M ae colli un annwyl yn un o brofiadau mwyaf 
anodd bywyd ac mae angen cymorth a 

chefnogaeth sensitif a phrofesiynol wrth ddelio gyda 

materion ariannol yn ymwneud â phrofiant.  

Mewn oedran pan mae sawl un yn ystyried ymddeol, 
safodd y cyfrifydd profiadol Huw Roberts o’r Eglwys 
Newydd arholiad i’w wneud yn gymwys i weithredu’r 
gwasanaeth newydd fel Ymarferydd Profiant 
Awdurodedig ac mae’n un o’r cyfrifyddion cyntaf yn 

Nghymru i lwyddo yn yr arholiad. 

Mae’r gwasanaeth ar gael i unigolion a theuluoedd 
ar draws de Cymru sydd angen cwblhau ffurflenni 
Profiant (Probate) a chyflwyno ffurflenni treth 
etifeddiaeth.  Bydd hefyd yn cynorthwyo’r teulu i ddelio 
gyda holl asedau ariannol sydd angen eu 
trosglwyddo.  Mae gan Huw brofiad helaeth o ymdrin â 

chwmnïau ariannol mawr a’r Swyddfa Dreth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am wasanaeth personol, proffesiynol a dibynadwy 
neu am fwy o fanylion,  cysylltwch â Huw trwy ffonio 
029 2069 4524 neu ar ebost: 
huwrobertsaccountant@googlemail.com 

www.huwrobertsaccountant.cymru  

Ski Sunday?  
– wel dim eto! 

 

Y m mhencampwriaethau sgïo Cymru 
yn ddiweddar yn Les Crosets yn y 

Swistir, daeth Megan Jones yn ail yng 
Nghymru yn yr adran dan 10. Er ei bod 
wedi’i chodi a’i magu yn y Swistir, mae 
gwreiddiau dwfn gyda hi yng 
Nghaerdydd. Mae ei thad, Arwel Jones 
yn gyn-aelod o sgwad sgïo Cymru, yn 
gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gymraeg 
Glantaf ac yn un o “blant” Eglwys Minny 

Street. 

Yn ogystal â hyn, aeth Megan drannoeth gyda 
thîm sgïo Leysin i rasio yn Juan yn y Swistir lle daeth  
yn ail mewn un ras, ac yn drydedd mewn ras arall. Nid 
yn unig ei gallu sgïo sy’n fater o falchder mawr i Tad-cu 
a Mam‑gu Caerdydd, ond y ffaith ei bod hefyd yn 

siarad Cymraeg yn rhugl. 

 

    Llythyr 

 

Annwyl Olygydd 

Cyfle i Hyrwyddo Eich Busnes 

Os ydych am hyrwyddo busnes neu gymdeithas 
newydd cofiwch fod modd gwneud hynny am ddim 
drwy ychwanegu eich manylion i Gyfeiriadur Y Lolfa. 
Mae’r cyfeiriadur yn ymddangos yn holl ddyddiaduron 
Y Lolfa ac ar wefan Y Lolfa. Y cyfan sydd angen i chi ei 

wneud yw dilyn y ddolen yma: 

 www.ylolfa.com/cyfeiriadur a llenwi ffurflen ar-lein syml 
neu fy ffonio ar 01970 832304 neu ddanfon e-bost i 

sonia@ylolfa.com. 

Mae croeso i chi hefyd wirio gwybodaeth am gwmni 

sydd yn y cyfeiriadur yn barod. 

Pob hwyl 
Sonia Hughes 
sonia@ylolfa.com 
Y Lolfa 
Talybont 
Ceredigion 
SY24 5HE 

mailto:huwrobertsaccountant@googlemail.com
http://www.huwrobertsaccountant.cymru/
mailto:sonia@ylolfa.com
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Yr Hen Lyfrgell 

P ur anaml y cewch chi’r hawl i fwyta mewn llyfrgell, 
heb son am gymdeithasu; ond dyna’n union gaiff 

ei annog, yn yr iaith Gymraeg, yng nghanolfan Yr 
Hen Lyfrgell. Llongyfarchiadau mawr i bawb 
a fu ynghlwm â’r agoriad mawr ym mis 
Chwefror. Bues i yno sawl gwaith 
d ros  y  penwythnos 
agoriadol, a droeon, 
rhaid dweud, ers 

hynny.  

U n  o ’ r 
elfennau sydd i’w 
ganmol fwyaf ydy’r 
cantina canolog, dan 
arweiniad Chef Padrig 
Jones, o Gaerdydd. 
Sgr i fennai s  e is i oes 
amdano yn y golofn hon, 
a’i yrfa yn y ddinas a thu 
hwnt; wedi cyfnod o weithio mewn 
bwytai o fri, cawn brofi’i a t h r y l i t h 

mewn awyrgylch hamddenol. 

Ces wahoddiad i brofi rhagflas o’r 
fwydlen fin nos toc cyn yr agoriad swyddogol; 
rhaid dweud i mi ryfeddu at safon y bwyd, a’r 
prisiau hynod resymol. Gwneir pob ymdrech i brynu 
cynnyrch o’r farchnad ganolog, gan sicrhau defnydd o 

gynhwysion 
t y m h o r o l .  
C e s  i 
damaid o 
bob dim, 
g a n 
g y n n w y s 
n i f e r  o 
seigiau a 
d d i l y n o d d 
Paj o fwyty 
Le Gallois. 
Ymysg fy 
f f e f r yn na u 
o e d d  y 
Bourgignon 
Cig Eidion 
cy foe thog , 
yr Hwyaden 
Gras,  a’r 
P a r s e l 

Pysgodyn, Ond sêr y sioe i mi oedd y salad Thai 

rhagorol, a’r Crême Brûlée a’r Bara Brith. 

 

 

Bu’n fedydd tân o benwythnos,  rhwng gêm rygbi 
Cymru a Ffrainc a’r parti lansio mawreddog, ond rhwng 
y canapés blasus a’r macarŵns amryliw, crewyd argraff 
dda ar bawb. Clywais ganmol i fyrgers a byns porc y 

cigydd J T Morgan, ac mae’r dewis o gwrw ger 
y bar yn sylweddol. O Gwrw Llŷn a 

Monty’s Sir Drefaldwyn i 
P i p e s 

Pontcanna 
a Bragdy 

Dinbych y 
Pysgod, ceir 

cwrw crefft o 
G y m r u 

benbaladr. Mae 
dewis y gwin 

h e f y d  y n 
ddiddorol, gyda 

s a w l  u n  â 
chysylltiad ‘Cymreig’ – fel vinho 
verde o’r enw  Gwin o Bortiwgal, 
a gwin pefriog pinc Rosa De 

Los Vientos, o Batagonia. 

Fe ddychwelais dros y 
penwythnos i brofi’r Cawl cig 

oen – dewis perffaith am ginio 
ysgafn. Yn ôl Paj, arferai ei Nain amrywio ei chigoedd, 
felly gwyliwch allan am y Cawl cig eidion, neu goesgyn 
ham. Gweinir y Cawl â chaws cheddar Hafod o Fferm 
Bwlchwernen, nid nepell o Lambed, a bara surdoes 

Alex Gooch o’r Gelli Gandryll.  

Wedi sawru fy nghinio ardderchog, a chlywed 
bwrlwm y clecs o nghwmpas, syllais lawr ar yr Ais, gan 
ymhyfrydu fod ganddom gartref canolog i’r iaith 
Gymraeg yng Nghaerdydd. Ond nid newydd-ddyfodiad 
i’r ddinas mo’r iaith;  bu yma ers canrifoedd. Cewch 
weld  hynny’n glir o ffenest yr Hen Lyfrgell, ar arwydd 

‘Heol y Cawl’ islaw. 

 

Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd CF10 1BH 

 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg 
Gomer) £9.99 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Ond nid newydd-ddyfodiad i’r 

ddinas mo’r iaith;  bu yma ers 

canrifoedd.” 

Lowri Haf  Cooke 
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Llwyddiannau’r disgyblion tu hwnt i furiau’r ysgol 

Yn ddiweddar, enillodd Jake, Karlin a Harry gap rygbi’r 
gynghrair yr un dros Ddwyrain Cymru. Hoffem hefyd 
longyfarch Erin Prynne (bl. 9) am iddi gael ei dewis i 
sgwad pêl-droed Cymru Dan 17. Yn ogystal â’r 
llwyddiannau o fewn y  byd chwaraeon gwelwyd Catrin 
Mackie (bl. 8) yn dod yn fuddugol drwy Gymru gyfan 
mewn cystadleuaeth Ysgrifennu Llythyr gan y Post 
Brenhinol. Llongyfarchiadau mawr iddi hi. 

 Gala’r Urdd 

 

Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a fu’n nofio yng 
Ngala’r Urdd yn ddiweddar. Pleser oedd gweld cymaint 
o lwyddiant a hynny mewn cystadlaethau unigol a rasys 
cyfnewid. Gwelwyd pump o ddisgyblion yr ysgol yn 

derbyn medal yr un am eu campau unigol. 

Ysgol Glantaf 

 

Cadeirydd Cyngor Ysgol Melin Gruffydd yn cyflwyno 
siec o £1,615.00 i ddwy o sylfaenwyr Elusen Jac Bach 

(www.jacbach.com).  

Penderfynodd aelodau Cyngor yr ysgol gefnogi'r 
elusen drwy wneud casgliad ariannol yn ystod pob 

cyngerdd Nadolig yn 2015. 

Ysgol Melin Gruffydd 

Les Misérables 

Ysgubwyd y gynulleidfa yn ôl i strydoedd 
tywyll Ffrainc, 1815 ar gyfer sioe gerdd yr 
ysgol eleni, gyda pherfformiad anhygoel o 
Les Misérables.  Mae’r sioe yn adrodd hanes 
y carcharor Jean Valjean sy’n ysu am 
faddeuant wedi 19 mlynedd o gaethiwed. 
Wedi iddo gael ei rhyddhau caiff gymorth 
gan esgob i ddechrau bywyd newydd. Yng 
nghanol ei frwydr bersonol caiff Valjean 
ynghyd â chymeriadau amrywiol eraill eu 

llusgo i gyfnod chwyldroadol yn Ffrainc.   

Ar ôl wythnosau o ymarferion ar ôl ysgol ac 
ar y penwythnosau, roedd yn amser i gamu 
o flaen cynulleidfa am y tro cyntaf. Roedd y 
perfformiad cyntaf i ddisgyblion blwyddyn 6 
yr ysgolion cynradd yn nhalgylch Glantaf, ac 
roedd neuadd yr ysgol dan ei sang am 
bedair noson o berfformiadau i’r cyhoedd.  
Hyfryd oedd gweld cymaint o ddisgyblion yn 
chwarae rôl, boed hynny ar y llwyfan, gefn llwyfan, 
helpu gyda goleuo a sain, neu’n paratoi gwisgoedd.  
Gwelwyd actio heb ei ail a pherfformiadau lleisiol 
bythgofiadwy gan y cast. Hoffem ddiolch i bawb oedd 

ynghlwm â’r sioe am eich amser ac ymroddiad – roedd 
ffrwyth eich llafur werth yr amser a’ch ymdrech! 

Llongyfarchiadau mawr i adrannau perfformio'r ysgol .  


