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Steddfod y Cae

Beth yw’ch barn CHI?

Noson yng Nghwmni
Gareth F. Williams
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hithau'n ddeugain mlynedd ers sefydlu gwobrau
llenyddiaeth plant Tir na n-Og, braint oedd
croesawu awdur mwyaf llwyddiannus y gystadleuaeth
honno, Gareth F. Williams, i Ŵyl Llên Plant Caerdydd
yn ddiweddar. Brodor o Borthmadog yw Gareth ac mae
bellach wedi ymgartrefu yn y Beddau ac yn awdur a
dramodydd llawn amser. Yn ogystal ag ennill gwobr
Llyfr y Flwyddyn yn 2015 am y nofel Awst yn Anogia,
mae wedi ennill gwobr Tir na n-Og chwech o weithiau.
Yn yr Hen Lyfrgell nos Fercher 20 Ebrill, bûm yn
holi Gareth am yr hyn sy'n ei ysgogi i sgrifennu a'i farn
ar bwysigrwydd llyfrau a'r byd cyhoeddi Cymraeg.
Daeth cynulleidfa dda o
fyfyrwyr, sgwenwyr ifanc,
cynrychiolwyr o'r diwydiant
cyhoeddi a phobl sy'n
ymddiddori mewn llyfrau i
glywed y sgwrs ffraeth,
ddoniol a dadlennol. Fe
wnaeth y sgwrs yr hyn yr
oeddwn yn gobeithio ei gael a
llawer mwy, wrth i Gareth roi
cip inni ar fywyd llenor
creadigol, cynnig cyngor i
awduron ifanc a thanlinellu
pwysigrwydd
cynnig
amrywiaeth o nofelau da a
pherthnasol i ddarllenwyr iau.
Soniodd am sgwennu i blant a
phobl ifanc fel crefft arbennig
a chanddi ei hanghenion ei
hun, ac mae'n amlwg bod
Gareth yn feistr ar y grefft
honno.

cynnwys gweithdai i blant a sgyrsiau i oedolion er
mwyn cynyddu'r sylw i awduron a nofelau plant a phobl
ifanc. Rydym fel Prifysgol yn falch ofnadwy o fod yn
rhan o'r fenter hon ac yn gobeithio ei bod yn ysgogi
darllenwyr o bob oed i ymddiddori yn y straeon rydym
am eu trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf. Edrychaf
ymlaen at drefnu sgwrs debyg yn yr Ŵyl y flwyddyn
nesaf, ac os oes gan ddarllenwyr y Dinesydd unrhyw
awgrymiadau, neu ag awydd astudio agwedd ar lên
plant gyda mi yn y Brifysgol ar gwrs israddedig neu
ymchwil, byddwn yn falch iawn o glywed oddi wrthych
(rossersm@caerdydd.ac.uk 029 2087 4710).
Siwan Rosser,
darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Roedd y sgwrs yn rhan o
arlwy Gymraeg yr Ŵyl sy'n

R

Nodyn Golygyddol
Bae v Cae

ydyn ni’n gwybod yn barod mai yng Nghaerdydd y
bydd Eisteddfod Genedlaethol 2018, ond bellach
rydyn ni gam yn nes at wybod ble yn union yn y ddinas
y caiff ei chynnal a sut olwg fydd arni.
Ym mis Ebrill, derbyniodd Cyngor yr Eisteddfod
argymhellion i ddod â’r Brifwyl i’r Bae, a thros y
misoedd nesaf bydd ’na gyfarfodydd â Chyngor
Caerdydd, Canolfan y Mileniwm ac eraill i drafod
manylion. Mae’n bur debyg taw’r hyn a welwn ymhen
dwy flynedd yw Eisteddfod hollol wahanol i’r arfer – un
agored heb y Maes traddodiadol a heb bafiliwn – gan
ddefnyddio lleoliadau fel Canolfan y Mileniwm, er
enghraifft.
I rai, mae’r hyn sy’n cael ei ystyried yn cynnig
posibiliadau cyffrous; i eraill, mae’n ormod o naid. Ond
beth yw’ch barn chi? Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yn y
brifddinas yn ystod yr haf, felly ewch i ddweud eich
dweud.
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Gan aros gyda thema
eisteddfodol, hoffai’r Dinesydd
ddymuno’n dda i bob un o
blant a phobl ifanc Caerdydd
a’r Fro fydd yn cystadlu yn
Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint
ddiwedd y mis. Ewch amdani!

Rydyn ni eisiau clywed eich barn
Anfonwch eich sylwadau, eich gobeithion a’ch
pryderon ynglŷn ag Eisteddfod 2018 at Y Dinesydd.
Gadewch i ni gael trafodaeth fywiog ar dudalennau
ein papur bro. Ein Prifwyl ni fydd hon, felly peidiwch â
bod yn swil i fynegi eich barn.
Edrychwn ymlaen i glywed gennych.

www.mentercaerdydd.org
029 2068 9888

Eisteddfod Farddol
Menter Caerdydd

Golygydd:
Ioan Kidd
Golygydd Mehefin
Miranda Morton
Cyfraniadau erbyn 27 Mai i:
telynores.ysblot@yahoo.co.uk
32 Stryd Arthur, Y Rhath,
Caerdydd, CF24 1QR
0771 3765692
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 20843835 07985 174997
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testun ar gyfer cystadleuaeth y Gadair eleni yn Eisteddfod
Ysgol Farddol Menter Caerdydd oedd cywydd i unrhyw ganwr,
cantores neu grŵp Cymraeg. Enillydd y Gadair oedd Rhys Powys,
gyda’i gywydd i’r canwr Steve Eaves, cerdd a dderbyniodd
ganmoliaeth uchel gan y beirniad Llŷr Gwyn Lewis
Steve Eaves
Mae’r ‘gig’ fel cwrdd diwygiad!
Un “Amen” hir yw’n mwynhad
O weld duw sbectol dywyll
Yn datgan ei gân trwy’r gwyll.
A rebel, gwrthryfelwr
Ydy Steve, yn codi stŵr.
Annog bît mewn ‘deuddeg bar’
Mae’r adyn, hogyn hegar.
Llwnc o’r dôp, mae’r llanc ar dân,
Yn filwr dros y felan,
A griddfan trwy’i gân i gyd
Mae oglau clybiau myglyd,
A’r geiriau, yn gwau trwy’r ‘gig’,
Yw udo’r gorthrymedig.
Caf gip o’r Mississippi
Yn y grŵf, a chlywaf gri
Y gwan yn strymio’r tannau –
Rhythmau cur ei bur hoff bau.f y

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

Rhys Powyslwys
Cafwyd cystadlu brwd yng nghystadleuaeth yr Englyn hefyd a’r dasg
y tro hwn oedd ‘Englyn Cydymdeimlad’. Enillwyd y gystadleuaeth
hon gan Gwilym Williams. Llongyfarchiadau iddo yntau hefyd.
Englyn cydymdeimlad
Hen elyn a fyn alw – a’i gilwg
Dry’r galon yn chwerw,
Rhof fy llaw, dof ar fy llw
Â gair i dorri’r garw.
Gwilym Williams

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 BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

GWAITH DROS DRO
Mae Llydawr ifanc sydd yn fyfyriwr ym Mhrifysgol
Roazon (Rennes) yn awyddus i dreulio mis yn ystod
gwyliau’r haf yn gweithio yng Nghaerdydd i wella ei
Saesneg. Pe gallech gynnig gwaith iddo, a fyddech
cystal â chysylltu â Gwynn Matthews: 029 2056
2880 neu e.g.matthews@btinternet.com.
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“Rhaid i Osian Roberts, fynd ati i sicrhau bydd pob
copa walltog o’r tîm yn gallu canu ein Hanthem
Genedlaethol gydag arddeliad yn Ffrainc .”

Colofn G.R.

E

rbyn i hyn o erthygl ymddangos byddwn i gyd wedi
bwrw ein pleidlais i ethol aelodau i wasanaethu yn
ein Cynulliad ym Mae Caerdydd am y pum mlynedd
nesa. Bydd llawer o wynebau newydd ymhlith yr
aelodau, ac felly rhaid dymuno’n dda iddyn nhw yn eu
hymdrechion i sicrhau dyfodol mwy llewyrchus a theg
i’r genedl fach hon. Hefyd y mis nesa, byddwn yn
gorfod pleidleisio eto ynglŷn â’n perthynas â’r Undeb
Ewropeaidd ac anodd ydy darogan beth fydd canlyniad
y bleidlais honno. Ond beth bynnag a ddaw bydd
angen i ni fyw gyda’r sefyllfa!
Dros y Pasg draw yng Ngweriniaeth Iwerddon,
buodd coffâd i Wrthryfel y Pasg 1916 gan ei fod yn gan
mlynedd ers y digwyddiad dramatig hwnnw a
arweiniodd i Dde Iwerddon ennill ei hannibyniaeth o
Brydain. Carcharwyd dros fil a hanner o Wyddelod
mewn gwersyll carcharorion yn y Frongoch ger y Bala
o ganlyniad i’r gwrthryfel. Mae’r newyddiadurwr Lyn
Ebeneser wedi sgrifennu llyfr am y gwersyll a phob
blwyddyn, adeg y Pasg, cynhelir seremoni ar y safle,
ac eleni wrth gwrs cafwyd mwy o sylw i’r seremoni
oherwydd y canmlwyddiant.
Ar y 29 Chwefror, yn 81 oed, bu farw Vaughan
Williams y Sosialydd Cymreig ac arloeswr addysg
Gymraeg yng Ngwent. Tra buodd yn Warden Tŷ
Rhydychen yn Rhisga trefnodd Gyrsiau Sadwrn hynod
o lwyddiannus i ddysgwyr yr iaith a denodd ugeiniau
lawer o bobl iddyn nhw dros y blynyddoedd. Buodd ar
flaen y gad i sicrhau addysg Gymraeg yng Ngwent a
buodd ei blant, Geraint a Rhian, ymhlith y disgyblion
cyntaf i dderbyn addysg Gymraeg yn y sir. Diolch i bobl
fel Vaughan mae nifer o ysgolion Cymraeg yn britho’r

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

B

adau ysgafn yn cario cannoedd o oedolion a
phlant a’r rheiny’n suddo yn y moroedd wrth fentro
i gyfandir Ewrop sy’n hawlio penawdau ein newyddion
ers misoedd. Doedd dim modd dianc rhag meddwl am
eu cyfyngder wrth wrando a gwylio cyflwyniad Mererid
Velios nos Lun 18 Ebrill. Arbenigwraig ar gelfyddyd yw
hi a chawsom ganddi ddehongliad o’r darlun Rafft y
Medusa gan Théodore Géricault (1791-1842).
Campwaith enfawr, uchelgeisiol yw hwn sy’n crogi yn y
Musée du Louvre ym Mharis. Suddodd y Medusa ym
1816 a llwyddodd yr uchelwyr i achub eu hunain, gan
adael 149 ar drugaredd y môr ar rafft digon tila. Dim
ond 25 oedd yn fyw ar ôl tri diwrnod ar ddeg.
Trwy astudio cyrff a phennau am fisoedd lawer,
ac ymarfer ei grefft ddylunio, llwyddodd Géricault i
4

sir heddiw ac yn sicrhau na fydd yr iaith yn marw yn y
parthau hyn. Bu Vaughan hefyd yn Gyfarwyddwr
Cynorthwyol Addysg Gwent cyn ymddeol. Coffa da am
y gŵr hwn a gyflawnodd gymaint dros y Gymraeg yng
Ngwent.
Mae tîm pêl-droed Cymru yn ymbaratoi rŵan i fynd
i Ffrainc i gystadlu ym Mhencampwriaeth Bêl-droed
Ewro 2016 ac ym mis Mawrth chwaraewyd dwy gêm
gyfeillgar yn erbyn Gogledd Iwerddon a’r Wcráin ond
heb y sêr megis Gareth Bale ac Aaron Ramsey. Felly
cyfartal 1-1 oedd y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon a
cholli o un gôl yn unig yn erbyn yr Wcráin. Rhaid i
Osian Roberts, Is-Hyfforddwr y tîm ac yn frodor o Sir
Fôn, fynd ati rhag blaen i sicrhau bydd pob copa
walltog o’r tîm yn gallu canu ein Hanthem Genedlaethol
gydag arddeliad erbyn y gystadleuaeth yn Ffrainc a’i
annog i brynu “worry beads” i Chris Coleman yr
Hyfforddwr i’n harbed ni rhag gorfod ei wylio ar y teledu
yn cnoi cil ar gwm yn dragwyddol wrth iddo wylio ei dîm
yn chwarae!
Ymwelodd cynffon Storm Katie â Chaerdydd ddydd
Sadwrn y Pasg ynghanol Hanner Marathon y Byd o
gwmpas strydoedd y ddinas pan welwyd dros ugain mil
o redwyr o bedwar ban byd yn brwydro yn erbyn y
gwynt a’r glaw. Serch hynny, daliodd yr ysbryd yn
uchel a llwyddodd y rhan fwyaf i orffen y ras gan godi
miloedd o bunnoedd at wahanol elusennau. Y Ceniaid
oedd yn ben yn ras y dynion a’r merched, a Mo Farah
yn ennill y Fedal Efydd o drwch blewyn. Dewi Griffiths
o Orllewin Cymru ddaeth yn 27 yn y ras ac mae o â’i
fryd ar gystadlu yn Rio yn yr haf. Pob lwc iddo.

gyfleu dioddefaint a
gwewyr
y
rhai
ddioddefai
ar
fôr
tymhestlog, gan ennyn
emosiwn dwys yn y
sawl a wêl yr arlunwaith.
Llwyddodd hefyd i godi
cywilydd ar y sefydliad
yn Ffrainc a oedd yn
gyfrifol am yr anfadwaith
a holi o’r newydd beth
yw bod yn arwr.
Yn
ei
ffordd
ddiymhongar, hyfryd,
tywysodd Mererid ni
drwy hanes y cyfnod,
gan egluro celfyddyd
Ffrainc a dylanwad yr Académie Française. Cawsom
ddysgu am grefftwaith arlunydd o bwys mawr yn hanes
celfyddyd.

WHALU MEDDILIE
“clefyd dinistriol... sy'n costi mwy i'r wladwriaeth
na chost canser a chlefyd y galon gyda'i gilydd”

Beti George

D

w i'n sgrifennu hwn ychydig ddiwrnode cyn
etholiade'r cynulliad. Beth tybed yw cynllunie'r
pleidie ar gyfer y clefyd dinistriol sy'n effeithio ar o leia
45,000 yng Nghymru, ac sy'n costi mwy i'r wladwriaeth
na chost canser a chlefyd y galon gyda'i gilydd? Ces
gip ar y maniffestos.
Sdim cyfeiriad uniongyrchol ym maniffesto'r Blaid
Lafur at dementia. Ma'r Rhydd.Demiaid yn
canolbwyntio ar fwy o nyrsys - dim sôn am dementia.
Mae gan y Ceidwadwyr 7 o bwyntie (i gyd yn Saesneg
mor bell ag y galla i weld gyda llaw!) “Work with
dementia charities and other stakeholders to produce
a National Dementia Plan for Wales. Make Wales the
first dementia-friendly nation in the UK. Improve
support for carers of people living with dementia by
extending free bus travel to the principal carer” a.y.b...
Dim help i ni ym Minawel. Dim syniade gwreiddiol.
Dyw UKIP ddim yn sôn am y clefyd - a dweud y
gwir does dim llawer yn eu maniffesto nhw sy'n
benodol am Gymru. Ma "Britain" mas o'r "EU" yn
bwysicach! Plaid Cymru sy'n ennill y goron aur! "Fe
wnawn ni roi gofal am ddim i’r henoed, gan ddechrau
drwy ddileu taliadau am ofal cartref ac i bobl â
dementia yn y pum mlynedd nesa". Fe fydde ariannu

Dathliadau a
Gwyliau

B

u naws lenyddol i fis Ebrill yn Yr Hen Lyfrgell gyda
digwyddiadau di-ri yn cael eu cynnal yn y Caffi
Bar, Amgueddfa Stori Caerdydd, y Crèche yn ogystal
â'r ystafelloedd cynadledda. Daeth tyrfa i lansiad Taffia,
nofel newydd Llwyd Owen, ac i fwynhau cerddoriaeth
fyw gan Carwyn Ellis o Colorama. Fel rhan o Ŵyl Llên
Plant Caerdydd, daeth awduron i’r ganolfan i gynnal
sesiynau gyda darllenwyr ifanc - bu'r actores Lowri
Siôn yn cyflwyno llyfrau darllen dwyieithog i deuluoedd
a Caryl Lewis yn rhannu storïau o'i chasgliad Storïau
Gorau'r Byd. Roedd cystadlu brwd yma yn Eisteddfod
Farddol Menter Caerdydd rhwng beirdd y brifddinas a
llongyfarchiadau i Rhys Powys a enillodd y gadair eleni
am ei gerdd Steve Eaves.
Braf hefyd oedd dathlu pen-blwydd Amgueddfa Stori
Caerdydd yn bump oed dros wyliau’r Pasg gan

hyn yn dod o arbed gwerth £300 miliwn y flwyddyn o
adranne eraill y GIG. Her a hanner ond o am ei
gwireddu!
Mae hi wedi bod yn rhyw bythefnos bach digon
tricky yn ein hanes ni ym Minawel, fel sy'n digwydd i
bawb sy'n mynd ar yr un siwrne Alzheimer's â ni. Darn
bach arall o'r jig-so wedi datod a mynd yn rhydd. Bydd
rhaid dysgu dygymod â hynny.
Roedd noson yn Pontio, Bangor, yn ddiweddar yn
feddyginiaeth amserol iawn. Fe ges y pleser o arwain
Dementia dan Sylw oedd yn ddathliad o'r hyn sy'n
digwydd yno o ganlyniad i'r prosiect Corneli Cudd - sy'n
bartneriaeth rhwng y Brifysgol, Llenyddiaeth Cymru ac
ysgolion y ddinas.
Mynd â cherddoriaeth,
barddoniaeth a dawns i gartrefi gofal. Roedd y
dystiolaeth gan y cerddorion, y beirdd a'r dawnsiwr, a'r
darnau fideo, yn dangos pa mor bwerus o effeithiol yw
hynny wrth gyfathrebu â'r preswylwyr sy â dementia. O
na bai rhywbeth tebyg yn y ddinas hon!
O ran cael help gartre yng Nghaerdydd, ara mae
pethe'n symud. Sdim sôn eto am y "cynorthwywyr
personol" sy wedi cael eu haddo. Falle erbyn y tro
nesa.....?

groesawu plant o bob oed i ddathlu hanes a diwylliant
Caerdydd. Bu bysedd y plant yn brysur mewn potiau
paent a rhwng tudalennau llyfrau gydag Amser Stori,
sesiynau Ti a Fi a mwy yn y Crèche. Mae’r Crèche yn
agored i blant 2-8 oed am sesiynau awr a hanner,
ddyddiau Mawrth i Sul - cyfle gwych am hoe fach i
siopa heb y plantos!
Dros yr haf, mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau gan
gynnwys dosbarthiadau yoga a ffotograffiaeth
wythnosol, gig Meic Stevens a Heather Jones, Taith
Iaith gyda John Gower, cwis tafarn misol a llawer mwy.
Mae gwybodaeth am yr holl ddigwyddiadau, ein
gwasanaethau a bwydlenni’r Caffi Bar ar ein gwefan
newydd www.yrhenlyfrgell.cymru. Os am drefnu
digwyddiad yng nghanol Caerdydd, o barti i
gynhadledd, cofiwch fod ystafelloedd i’w llogi ar gael
yma ar gyfer unrhyw achlysur.
Rydym wrthi'n chwilio hefyd am bobl frwdfrydig i
wirfoddoli gyda ni i’n galluogi i roi’r croeso gorau posib
i’n hymwelwyr o bob cwr o'r byd. Os oes diddordeb,
cysylltwch â post@yrhenlyfrgell.cymru am fwy o
wybodaeth.
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Merched y Wawr
Caerdydd

L

Mair Dyfri Jones a Caryl Roese
gyda'u llwyau serch

lwyau Serch
oedd
pwnc
anerchiad
Caryl
Roese
ar
nos
Fawrth 12 Ebrill.
Aelod o’r gangen
yw Caryl, cerddor a
chrefftwraig
nodedig.
Fe
welwch
sawl
enghraifft o’i gwaith
yn arddangosfa’r
Hen Lyfrgell. Bu’n
westai ar raglen
Beti George yn
d d i we d d a r
a
s w y n o ’ r
gwrandawyr.

Wedi i’w thad, David Roberts, Ystradgynlais,
ymddeol o’r lofa, trodd at gerfio llwyau serch a’r
rheiny’n rhai cymhleth a roddai’n anrhegion ar benblwydd, priodas arian a bedydd plentyn. Cyflwynodd
Caryl y rhan fwyaf i Amgueddfa Aberhonddu ond daeth
ag enghraifft hardd i ni ei gweld. Fe ddysgon ni fod
cerfio llwyau yn gyffredin mewn sawl gwlad. Yn
Nuremberg, yr Almaen, mae’r llwy hynaf; lluniwyd hi ar
achlysur priodas yn 1664. Mae’r hynaf sydd yng
Nghymru yn dyddio o 1667 ac mae casgliad penigamp
i’w weld yn Sain Ffagan.
Ar sgrin, dangosodd Caryl enghreifftiau o Lydaw,
Norwy, Sweden, Hwngari, yr Eidal, Portiwgal a’r Swistir
– llwyau cain o natur gymhleth gan fugeiliaid a morwyr,
wedi’u haddurno â chalonnau, allweddi a choronau ac

Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

G

an na fu cyfarfod ym mis Ebrill mae’r bwlch yn
rhoi cyfle i mi rannu atgofion o achlysur pleserus
iawn a ddigwyddodd ar Fawrth 24ain.
Ers peth amser bu trefniant i fyfyrwyr Blwyddyn 12
ysgolion Cymraeg y De-ddwyrain ddod at ei gilydd,
fesul pwnc, am ddiwrnod i dderbyn cyfarwyddyd gan
athrawon arbenigol. Cemeg oedd dan sylw y tro hwn
gyda’r cyfarfod yn Ysgol Uwchradd Gartholwg. Gyda
chydweithrediad Rhodri Lloyd, cydlynydd y
cynadleddau, trefnwyd i’r diwrnod hwn agor gyda
sesiwn holi-ac-ateb, gyda neb llai na’r gwyddonydd byd
-enwog Syr John Meurig Thomas yn westai. Am
oddeutu awr a chwarter cafodd y gynulleidfa o 100 o
fyfyrwyr fodd i fyw wrth draed y cawr diymhongar hwn.
Yn ddiweddarach yr un bore, trefnwyd sesiwn
tebyg, yn Saesneg, yng Ngholeg Pabyddol Dewi Sant,
Caerdydd, eto gyda 100 o fyfyrwyr.
Gan fod y sesiynau’n llai ffurfiol na darlith, ar gais
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yn cynnwys cadwyni a pheli bychain a manylder y
fretwork yn syfrdanol. Cawsom wybodaeth ganddi am
feistri cyfoes yn y maes hwn sy’n gweithio ar
gomisiynau, rhai fel Siôn Llewelyn o Ben-y-bont ar
Ogwr ac Alun Davies o Abercynon.
Mae Caryl mewn cysylltiad â David Western o
Vancouver, Canada, sy’n cydweithio â’r Americanes o
dras Gymreig, Laura Jenkins Gorlun. Ar y cyd, lluniodd
y ddau lwy i’w chyflwyno’n wobr yn Eisteddfod West
Coast yr Unol Daleithiau. Roedd yn llym ei beirniadaeth
o’r llwyau a werthir yng Nghymru yn ein siopau crefftau
– hen rai salw, meddai. Daeth sawl aelod o’r gangen â
llwyau o’u heiddo i’w dangos. Mae Mair Dyfri Jones o
Riwbeina yn derbyn un bob blwyddyn gan ei phriod ar
ben-blwydd eu priodas a dangosodd sawl un ddiddorol
i ni.

Sandra Morris Jones, Is-lywydd Cenedlaethol
Merched y Wawr, yn cyflwyno tystysgrif i Lona
Roberts, Cadeirydd Cangen Caerdydd. Daeth y
Gangen yn drydydd ymysg Rhanbarthau’r De am
gynnydd aelodaeth yn ystod 2015-16.

Syr John, bu modd cyffwrdd ag agweddau personol o’i
fywyd a’i yrfa. Dyma rai sy’n aros yn fy nghof, (1)
mae’n codi am hanner awr wedi chwech ac yn
gwrando ar Radio 3 am 45 munud, gyda Schubert yn
uchel ganddo, (2) mae’n dwlu ar farddoniaeth, gyda
llawer yn aros yn ei gof, (3) o bosibl y cof mwyaf
llachar sy ganddo yw bod yn olynydd i Michael
Faraday, ‘tad’ trydan, yn Gyfarwyddwr y Sefydliad
Brenhinol, yn byw yn yr un fflat a defnyddio’r un tap
dŵr yr oedd Faraday wedi crafu ei enw arno, (4) bu
Eifftoleg yn hoff destun hamdden ar hyd ei fywyd ac
felly, meddai, mewn sylw ysgafn, nid syndod bod ei
wraig yn Eifftes, y briodas yn dilyn marwolaeth ei wraig
gyntaf ar ôl 44 o flynyddoedd o briodas, (5)
pwysigrwydd dal ati er gwaethaf anawsterau, deunaw
mlynedd o gancr yn ei achos yntau.
Da oedd i ni oll fod yno. Mawr ein braint.
Byddwn yn cloi ein rhaglen flynyddol ar yr 16eg o
Fai pan fydd Rhonwen Lewis yn ein goleuo ar y testun,
‘Datblygiad lleferydd anarferol mewn plentyn
dwyieithog’. Croeso i bawb yn ystafell G.77 ym Mhrif
Adeilad y Brifysgol, Park Place.

Merched y Wawr
Bro Radur

D

aeth criw reit dda o aelodau i’n cyfarfod nos
Fercher, Ebrill 6ed. Cafodd ein siaradwr gwadd,
Mr Huw Roberts, ei groesawu a’i gyflwyno i ni gan
Gadeirydd y noson, Mrs Ann Williams. Mae Huw yn
enedigol o Sir Benfro, ond wedi gweithio fel cyfrifydd
yn y De-ddwyrain ers blynyddoedd. Bu’n gweithio i
Gyngor Rhondda Cynon Taf ac wedyn i S4C. Erbyn
hyn, mae’n gweithio ar ei liwt ei hun, yn arbenigo
mewn Profiant Awdurdodedig. Mae e’n
llawn brwdfrydedd ac egni ac wrthi’n
gweithio’n galed i godi arian tuag at waith
Sefydliad y Galon (British Heart
Foundation). Mae wedi cerdded
milltiroedd er budd yr elusen ac wedi
llwyddo i godi £30,000. Mae hwn yn swm
arbennig iawn ac mae’n parhau i’w
chefnogi.

Roedd yr ail bererindod o Landdewi Brefi i Dyddewi
yn ei sir enedigol. Gwelsom sleidiau diddorol iawn o
Sbaen a Thyddewi. Fe orffennodd ei sgwrs gyda thaith
i ardal Waldo Williams yng ngogledd Sir Benfro.
Darllenodd gerdd T. Gwynn Jones ‘Rhos y Pererinion’,
oedd yn addas iawn. Cawsom noson ddifyr dros ben
yng nghwmni Huw. Diolch yn fawr iawn, Huw, am yr
holl waith da rydych yn ei wneud.
Elen Lewis
Eirlys Davies, Ann Williams, Huw Roberts ac
Eirlys Eckley ynghyd â cherflun o bererin

Yn ei sgwrs, fe soniodd Huw am dair
pererindod yr oedd wedi eu cyflawni i
gefnogi’r elusen. Bu ar bererindod i
Santiago de Compostela yn Sbaen sydd,
fel y gwyddom, yn denu miloedd o
ymwelwyr bob blwyddyn, a chleifion yn
arbennig i gael (gobeithio) gwellhad. Mae
Lourdes yn Ffrainc yn denu pobl am yr un
rheswm.

Cylch Cinio
Cymry Caerdydd
Mawrth
Cafwyd noson lwyddiannus yn rhaglen y cylch cinio
nos Lun, Mawrth 7fed pan ddaeth Eifion Glyn aton ni
fel gwestai. Yn ei sgwrs am y byd newyddiadurol,
canolbwyntiodd ar y straeon y bu’n rhan ohonyn nhw ar
ymweliadau â Chernobyl. Cawsom ddarlun llawn a
diddorol ganddo o’r ymweliadau hyn fel rhan o’r gyfres
Y Byd ar Bedwar; y golygfeydd erchyll a welodd a’r
bobl ‘bwysig’ a chyffredin y buodd o’n eu cyfweld.
Cafwyd sesiwn byr ar ôl y sgwrs yn holi Eifion, gyda

sawl un oedd yn bresennol yn cyfrannu. Croesawyd
nifer oedd ddim wedi gallu dod i’r cyfarfodydd ers tro a
braf hefyd oedd gweld nifer oedd heb fod o’r blaen.
Ebrill
Ca f wy d
n o so n
lwyddiannus arall nos
Lun, Ebrill 4ydd pan
ddaeth Eifion VaughanWilliams aton ni fel
gwestai. Cawsom ychydig
o hanes ei yrfa ganddo ac
yn a
ca f wyd
da rlu n
diddorol a chlir o’i waith
presennol fel llawfeddyg
sy’n arbenigo ar gancr y
fron. Ar ddiwedd ei sgwrs,
soniodd am ei ymweliad
ag Uned Gofal y Fron
Peony,
agorwyd
yn
Ysbyty'r Tywysog Philip,
Llanelli yn 2010, ac sy wedi ei chynllunio, nid yn unig i
iacháu'r corff, ond hefyd i roi'r hyder i fenywod adennill
eu bywydau. Bellach sefydlwyd cronfa i geisio cael
Uned Gofal Bron Arbenigol debyg yn Bwrdd Iechyd
Cwm Taf. Mae’n bosib cyfrannu at y gronfa a chael
mwy o fanylion ar eu gwefan givingtopink.com
Eifion Glyn yn mwynhau sgwrs gyda Siân Morgan Lloyd
(dau gyn-gyflwynydd Y Byd ar Bedwar)
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NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Lucy Hammond

Ble cawsoch eich geni a’ch magu?
Ces i fy ngeni yn Ysbyty Queen Charlotte yn Llundain a
chael fy magu yn Chiswick, yng ngorllewin y ddinas,
ddim yn rhy bell o’r M4!! Pan o’n i’n fabi symudon ni i
Dde Affrica, i Johannesburg, achos bu raid i Dad fynd
yno i weithio. Roedd e’n gweithio i Amgueddfa Hanes
Naturiol Llundain fel entomolegwr ac yn astudio pryfed
ac ati. Roedd hen fodryb i ni yn byw yno, a thra oedd
Dad yn teithio De Affrica wrth ei waith bu mam a fi yn
byw gyda’n modryb. Pan o’n i tua phedair oed daethon
yn ôl i Chiswick.
Ble addysgwyd chi?
Es i Ysgol Gynradd Chiswick ac yna i’r ysgol uwchradd
yno. Mwynheais yn yr ysgol gynradd ond do’n i ddim yn
hapus yn yr ysgol uwchradd bob amser. Roedd llawer
o’r plant yn rhoi pwysau ar y rhai oedd yn gweithio’n
galed ac roedd hynny yn fy ngwneud i’n anhapus.
Roedd yr ysgol yn agos i stiwdio’r BBC a phan o’n i ym
mlwyddyn naw sefydlwyd Theatr Ieuenctid Chiswick ac
ymunais i ȃ’r clwb. Roedd y clwb yn cael ei redeg gan
actorion proffesiynol. Ces ran bach yn Oedipus Rex
gyda John Gielgud, Clare Bloom a Cyril Cusack ond
penderfynais nad o’n i eisiau bod o flaen y llenni a ches
weithio tu ôl i’r llenni wedyn gyda phobol y BBC yn ein
dysgu. Roedd y profiad hwnnw’n hyfryd iawn. Es i’r
Coleg Chweched Dosbarth yn Kingston upon Thames i
astudio Mathemateg Ystadegol, Cemeg a Bioleg tuag
at fy Lefel A. Pan o’n i yn yr ail flwyddyn dechreuais
gael diddordeb mewn rygbi a ro’n i’n mynd i wylio rygbi
bob penwythnos ymhob tywydd! Ces i niwmonia a bûm
adref o’r ysgol am dymor cyfan. Serch hynny, llwyddais
yn fy arholiadau a phenderfynais gymryd blwyddyn i
ffwrdd o’r byd addysg. Es yn ôl i Dde Affrica a chael
profiadau hyfryd a rhai brawychus.
Soniwch am rai o’ch profiadau yn Ne Affrica.
Profiad arbennig oedd canwio ar afon Zambezi a gweld
Rhaeadr Victoria. Pan o’n i allan yn y wlad daeth
hipopotamws a phan welodd e fy ffrind a minnau
dechreuodd redeg ar ein holau a dw i erioed wedi
rhedeg mor gyflym ers hynny. Roedd yn frawychus.
Camgymeriad arall oedd penderfynu cysgu allan o dan
y sêr ac o dan goeden acasia. Clywon symudiadau
ynghanol y nos a phan edrychais gwelais eliffant mawr
wrth ein hymyl yn bwyta’r blodau. Symudon ni ddim
rhag ofn i’r eliffant redeg ar ein holau. Pan gafodd
ddigon o fwyd aeth yr eliffant i ffwrdd. Dysgon lawer o
wersi ar ein hymweliad.
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Beth wnaethoch ar ôl dychwelyd i Lundain?
Es i Brifysgol Leeds i astudio sŵoleg. Ro’n i eisiau
symud o Lundain felly dewisais fynd i Leeds.
Mwynheais yno yn fawr ac arhosais yno i wneud fy
noethuriaeth. Ro’n i ‘n hoffi astudio anifeiliaid a’u
symudiadau.
O ble daeth eich diddordeb mewn anifeiliaid?
Dw i wedi hoffi darlunio anifeiliaid ers yn blentyn. A
dweud y gwir bu’n anodd i mi ddewis rhwng
gwyddoniaeth a chelf yn fy arholiadau Lefel A. Ro’n i’n
astudio Biomecaneg, pensaernïaeth anifeiliaid, ac
roedd yn cyfuno arlunio a gwyddoniaeth. Teitl fy thesis
ar gyfer fy noethuriaeth oedd, “How fish swim”.
Bwytais lawer o bysgod adeg hynny!
Ar ôl eich llwyddiant yn Leeds beth ddigwyddodd
wedyn?
Roedd yn anodd cael gwaith ond, yn y diwedd, ces
waith yn Nhresaith yng Ngheredigion. Ydw i wedi eich
synnu, Falmai?
Beth ar y ddaear o’ch chi’n wneud yn Nhresaith?
Wel, roedd dyn wedi sefydlu cwmni cyhoeddi
gwyddonol yno ac roedd hynny yn apelio ataf yn fawr.
Bûm yno am tua blwyddyn a mwynhau yn fawr iawn.
Nefoedd ar y ddaear. Ro’n i’n mwynhau coginio ar y
traeth a rhedeg ar hyd yr arfordir. Mwynheais bob
munud yno. Gorffennodd y cwmni ac yna es nôl i
Lundain a chael gwaith yn Kew Gardens yn dylunio
graffeg ar gyfer llyfrau a chael hwyl a mwynhad wrth
wneud hyn. Symudais wedyn i Gaerdydd i weithio yn
adran Pensaernïaeth y Brifysgol fel rheolwraig
ymchwil. Cwrddais â fy ngŵr pan o’n i yno ac erbyn
hyn mae dau o blant ‘da ni, Jakob ac Erin. O’r Brifysgol
es i weithio yn yr Amgueddfa Genedlaethol yn yr adran
Bioleg. Gwaith diddorol iawn. Es i America i
arddangosfa hedfan, anifeiliaid ac awyrennau.
Mwynheais hynny yn fawr iawn achos ro’n i’n hoffi
hedfan. Ar ôl bod yno, penderfynais ddysgu hedfan. A
dweud y gwir, ro’n i’n gallu hedfan cyn fy mod yn gallu
gyrru! Yn 2001 dechreuais weithio yn y Brifysgol
unwaith eto yn rheolwraig adran Y Gyfraith a
Gwleidyddiaeth a ’dw i yma o hyd!
Ble a phryd daeth y diddordeb i ddysgu Cymraeg?
Pan o’n i’n gweithio yn yr amgueddfa es i ddosbarth
Cymraeg ddwywaith ond ces i broblem gyda’r wyddor,
dw i ddim yn gwybod pam, a rhoiais y ffidil yn y to!
Wedyn ro’n i’n clywed Cymraeg ac yn gweld Cymraeg
a dechreuais hoffi sŵn yr iaith a phenderfynais ddysgu.
Dw i’n dal i ddysgu ac wedi gwneud ffrindiau sy’n
Gymry Cymraeg. Roedd yn bwysig i fi yn fy swydd fod
myfyrwyr y gyfraith yn gallu dysgu’r gyfraith trwy’r
Gymraeg. Datblygais gwrs er mwyn i’r myfyrwyr fedru
gwneud hyn a dechreuais i ddysgu Cymraeg o ddifrif.
Erbyn hyn dw i’n teimlo taw Cymraes ydw i!
Pwy ’dych chi’n edmygu?
Nelson Mandela am ei fod wedi newid De Affrica, ac
am ei argyhoeddiad.

CERDYN POST
O BRIVE
Lowri Haf Cooke yn holi
Sara Debrach
Mae Sara Debrach (Bassett gynt) yn 57 oed ac yn byw
gyda’i gŵr Francis yn nhref Brive-la-Gaillarde yn
rhanbarth Corrèze, de-orllewin Ffrainc. Mae ganddynt
ddau fab: Sébastien (30 oed) a Ioan (28 oed).

Un o ble ydych chi'n wreiddiol, a beth yw’ch
cysylltiad â Chaerdydd a’r Fro?
Ces i fy magu yn Llandaf ac es i i Ysgol Bryntaf, yna
ymlaen i Ysgol Rhydfelen. Fy hoff atgofion yw dawnsio
yn ysgol ddawns Penny Lemon, Ystum Taf, a chanu
deuawdau gyda Sian fy chwaer. Hefyd, darllen Mallory
Towers a breuddwydio am fynd i ysgol breswyl. Yna’n
hwyrach darllen cylchgrawn Jackie a hala dyddiau yn
dilyn y tips ffasiwn a harddwch! Cael hwyl gyda'r teulu
a ffrindiau, a dawnsio yng nghlwb y Top Rank.
Sut glanioch chi yn Brive a beth ydych chi'n ei
wneud yno?
Ddes i i Ffrainc i ddysgu’r iaith i ddechrau, er mwyn
dilyn gradd mewn Llenyddiaeth Ffrangeg. Yna cwmpo
mewn cariad â Ffrancwr (neu ddau) a’r wlad ei hun.
Dechreuais i weithio mewn bwyty ym Mharis, cyn
teithio i’r Alpau a Chorsica. Yna priodi, cael plant,
dechrau cwmni cyfieithu, prynu a rhedeg gwesty am 10
mlynedd a nawr dwi’n hyfforddi morynion yn y maes
lletygarwch.
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol.
Codi yn gynnar a nofio cyn brecwast, a bant i 'r
farchnad yn Brive ar fore Sadwrn, neu farchnad
Terrasson ar lannau afon Vézère ar fore Iau, a phrynu
bwyd ffres - llysiau a ffrwythau ffres, hwyaden, wyau
fferm, rillettes a saucisson. Yna coffi gyda ffrindiau ar
terrasse un o'r cafés cyn mynd nôl i'r tŷ gyda'r bwyd i
baratoi cinio. Apéritif ar bwys y pwll a chinio yng
nghysgod y dderwen; carpaccio hwyaden â pherlysiau
ffres o’r ardd, tarte à la tomate gyda salad ac olew
cnau Ffrengig. Sieste fach ar ôl bwyd a mynd am dro o
amgylch y llyn. Darllen yng ngysgod y coed cyn paratoi
swper - fy hoff saig yw brest hwyaden wedi’i ffrio, a’i
weini â llysiau’r farchnad. Bwyta tu fas â photel o win o
seler y gŵr gyda'r teulu... a gwely.
Pa lefydd yn Brive y byddech chi'n annog unrhyw
un o Gaerdydd a’r Fro i ymweld â nhw i gael blas
go dda o'r dref?
Marchnad Brive yn gynta, cyn mynd am dro o amgylch

y dre. Caer oedd Brive yn yr Oesoedd Canol, ac mae’r
bensaernïaeth wreiddiol wedi derbyn adferiad
chwaethus yng nghanol y dre. Yno fe welwch chi
siopau bach steil boutique - mae Sian, fy chwaer, yn
aml yn dweud fod modd siopa am ddillad ym Mharis,
Efrog Newydd... a Brive! Hefyd, gerllaw, mae chwarel
lechi Travassac, yr unig un ar ôl yn Ffrainc, sy’n dal i
dorri llechi. Ac mae Le lac du Causse yn llyn
bendigedig islaw Château de Chasteaux, lle cynhelir
cystadlaethau rhwyfo rhyngwladol. Yna, nid nepell i
ffwrdd mae dau bentre trawiadol, sy’n hollol wahanol
i’w gilydd. Collonges la Rouge yw un o bentrefi mwya
prydferth Ffrainc; crewyd pob adeilad o dywodfaen
coch, ac mae’n edrych yr un peth ag y gwnaeth
ganrifoedd yn ôl. Mewn cymhariaeth, mae llwybrau
troellog pentre hyfryd Turenne yn arwain at château
mawr crand a grewyd o garreg lwyd; mae’r trigolion
yno yn gwisgo dillad o’r Oesoedd Canol i’ch tywys ar
daith o amgylch y pentre fin nos.
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd a’r
Fro?
Y teulu a ffrindiau, synnwyr digrifwch y Cymry, y theatr,
a chanu Cymraeg.
Ydych chi’n adnabod dinesydd o Gaerdydd sydd
bellach yn byw mewn dinas dramor, a fyddai’n fodlon
danfon Cerdyn Post atom ni? Ebostiwch
lowri.cooke@live.co.uk gydag unrhyw wybodaeth!

CYMDEITHAS CYMRU ARIANNIN – CANGEN Y DE
Gobeithio y gallwch ymuno â ni.
Cyfarfod Cyffrediol Blynyddol. Nos Lun Mai 16eg – Eglwys Gyfunol Treganna am 7.30yh. Sgwrs gan Gerallt
Nash – ‘Pererin wyf mewn anial dir… Adeiladau’r Cymry yn y Wladfa 1856 - 1915.
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
EGLWYS DEWI SANT

YR EGLWYS EFENGYLAIDD

Ddechrau'r mis, daeth nifer dda o
bobl ynghyd, yn ogystal ag aelodau
o G ôr y Gl eisi on a Chô r
Philharmonic Caerdydd, i recordio
dwy bennod o Dechrau Canu
Dechrau Canmol. Bydd y rhaglen,
sy’n dathlu 60 mlwyddiant yr eglwys,
yn cael ei darlledu ym mis Medi a’r
ail raglen ar Sul y Pasg 2017.

Aelod newydd
Llawenydd yn ddiweddar oedd
derbyn Bedwyr Lewis yn aelod
newydd. Mae Bedwyr yn un o blant
yr eglwys a ddychwelodd i Gaerdydd
yr haf diwethaf ar ôl treulio dwy
flynedd yn y Bala. Wrth ei dderbyn
yn aelod pwysleisiwyd nad dod yn
aelod oedd yn gwneud Bedwyr yn
Gristion ond y ffaith iddo eisoes
ddod i gredu yn Iesu Grist fel ei
waredwr.
Cofio emynwyr
Yn ddiweddar, bu’r Athro Wyn
James yn rhannu ychydig o’i stôr o
wybodaeth am ddau o emynwyr
Cymru. Yn ‘Bore Coffi’r Dysgwyr’
adroddodd beth o hanes Morgan
Rhys gan ein bod, eleni, yn dathlu
trichanmlwyddiant ei eni. Roedd
ardal Llanymddyfri yn enwog am ei
hemynwyr gan gynnwys, wrth gwrs,
William Williams Pantycelyn ei hun.
Ond dywedir bod mwy o ganu wedi
bod ar emynau Morgan Rhys nag ar
rai neb arall. Rydym i gyd mae’n
siŵr yn gyfarwydd â’i bennill
adnabyddus:
‘Dyma geidwad i’r colledig,
Meddyg i’r gwywedig rai;
Dyma Un sy’n caru maddau
I bechaduriaid mawr eu bai;
Diolch iddo
Byth am gofio llwch y llawr.’
Eleni hefyd, cofiwn am Robert ap
Gwilym Ddu a aned ddau gan
mlynedd a hanner yn ôl. Cawsom
glywed amdano gan Wyn yng

Cynhaliwyd Bore Coffi Dysgwyr
llwyddiannus fore Sadwrn, Ebrill 23.
Roedd nifer dda o ddysgwyr wedi
dod i gael paned a chlonc. Cynhelir
y rhain yn fisol a dyddiad y Bore
Coffi nesaf fydd Mai 21.
Brynhawn Sul, Ebrill 24, bedyddiwyd
Elisabeth Mair Evans, merch Lowri a
David Evans, Groeswen.
Yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor
Plwyf Eglwysig ailetholwyd Delyth
Davies yn Warden y Ficer a Gwenda
Williams yn Warden y Bobl.
Brynhawn Iau yr 28ain, aeth nifer o'r
aelodau i Winllan Llanerch am de
prynhawn. Yr achlysur oedd
ymddeoliad Barbara Morgan o Gylch
Dewi. Roedd Barbara wedi bod yn
aelod gweithgar o'r Cylch am
flynyddoedd lawer.
Cynhaliwyd cyfarfod diweddaraf
Cymdeithas Nos Iau ar Ebrill 28 pryd
y cafwyd sgwrs ddiddorol gan Ifan a
Margaret Roberts o Bentyrch am
Trysor Prin, hanes ffenestri lliw
eglwys Llanwenllwyfo, Ynys Môn.

Y Parch. Kevin Davies yn trosglwyddo siec i Rebecca Evans
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nghyfarfod ‘Paned a Sgwrs’ y
gwragedd. Roedd yn frodor o ardal
Eifionydd ac mae rhai yn mynnu mai
ef oedd bardd gorau’r bedwaredd
ganrif ar bymtheg, ac yn sicr un o
emynwyr gorau’r ganrif honno.
Cofiwn ei emyn enwog ar farwolaeth
Iesu Grist:
‘Mae’r gwaed a redodd ar y groes
O oes i oes i’w gofio;
Rhy fyr yw tragwyddoldeb llawn
I ddweud yn iawn amdano.’
Mae cynildeb ei englynion hefyd yr
un mor drawiadol ac yn hynod
gofiadwy. Un o’r rhai enwocaf efallai
yw ‘Crist ger bron Pilat’.
‘Dros fai nas haeddai, mae’n syn
– ei weled
Yn nwylaw Rhufeinddyn:
A’i brofi gan wael bryfyn,
A barnu Duw gerbron dyn.’
Diolchwn i Wyn am ddwyn i’n sylw
beth o’r cyfoeth sydd yn ein
hetifeddiaeth emynyddol a barddol.

BETHEL, PENARTH
Dewis Bethel Penarth o elusen eleni
oedd Tŷ Hapus, canolfan yn Y Barri i
bobl ifanc a phobl ganol oed sy’n
dioddef o ddementia. Sefydlwyd Tŷ
Hapus gan Justine Pickering pan
ganfuwyd bod ei mam yn dioddef o’r
clefyd a hithau ond yn ei
phumdegau cynnar. Aeth ati i godi
arian ac ymwybyddiaeth o’r clefyd
creulon yma.
Yn dilyn ein gwasanaeth Cymun fore
Sul Ebrill 10, trosglwyddodd y
gweinidog, y Parch. Kevin Davies,
siec am £1,000 i ddwylo dau o
gynrychiolwyr Tŷ Hapus, sef Dick
Davies a’r gantores opera Rebecca
Evans. Diolchwyd i’r capel am ei
haelioni, ac fe gadarnhawyd bod
pob ceiniog yn mynd at waith pwysig
a diflino'r ganolfan. Diolchwyd iddyn
nhw a phawb sydd ynghlwm â’r
ganolfan am eu hymroddiad a
danfonwyd dymuniadau da iddyn
nhw yn y dyfodol.
Yn ein hoedfa ar Ebrill 24 seiliwyd
ein myfyrdod ar rai o gerddi Gwyn
Thomas, y bardd a fu farw’n
ddiweddar. Ymhlith y cerddi a
ddarllenwyd gan aelodau oedd
‘Llestri Pridd’, sy’n adleisio’r hyder a
sialens a geir yn Ail Lythyr Paul at y
Corinthiaid, Pennod 4. Yn dilyn
ymddiswyddiad Siân Meinir, bydd
Neville Evans yn cario cyfrifoldeb
Ysgrifennydd Gohebol am gyfnod.

EGLWYS Y TABERNACL

EGLWYS MINNY STREET

Diaconiaid newydd
Mae’n hyfryd cael cyhoeddi bod yr
eglwys wedi penodi pedwar diacon
newydd; fe neilltuwyd Catrin Lloyd,
Gill Thomas, Llinos Metcalf a Huw
Jones yn ystod oedfa nos Sul y 3ydd
o Ebrill.
Dau aelod newydd
Cawson yr hyfrydwch o gwmni Ruth
a Bill Davies ers tro bellach. Mae’r
ddau wedi symud i Gaerdydd ac
wedi’u derbyn yn aelodau llawn.
Cydymdeimlo
Gyda thristwch y daeth y newyddion
am farwolaeth Gareth Lloyd, priod
Bethan a mab yng nghyfraith J.D.R.
a’r diweddar Gwyneth Thomas. Bu
Gareth a Bethan yn byw ers tro ym
Mhenybryn, ger Aberteifi.
Dathlu pen-blwydd yn 100 oed
Yn ystod oedfa nos Sul ein cyrddau
blynyddol, estynnwyd ein
llongyfarchiadau i Doris Bevan o
Glunderwen, mam Gill Thomas, ar ei
chanfed pen-blwydd.
Mae wedi
symud i fyw at Gill a John ers rhai
misoedd bellach.
Neges oddi wrth Alan Kemp
Dymunodd Alan a Siwan ddiolch i
bawb a fu mor gefnogol iddynt yn
ystod y cyfnod ers marw Alwen.
Comic y Pasg
Ynghanol digwyddiadau’r Pasg,
dosbarthwyd comic a drefnwyd drwy
law Cyngor Ysgolion Sul Cymru i’r
teuluoedd. Erbyn hyn, mae’n rhan o
weithgarwch y plant yn y festri.
Lesotho
Gwerthfawrogwyd adroddiadau difyr
gan Non a Gwenallt Rees yng
nghwrdd y Chwiorydd ac yn yr oedfa
foreol ar y digwyddiadau diweddaraf
yn Sefika. Mae’n amlwg bod llawer o
waith i’w wneud yno ac maent mor
ddiolchgar am gefnogaeth eglwys y
Tabernacl a rhoddion eglwysi eraill
yng Nghymru i’r prosiect hwn.
Cymdeithas Nos Fawrth
Yn y cyfarfod blynyddol,
cadarnhawyd taw Ann Williams fydd
y llywydd ne wydd a Calan
McGreevy yn ddirpr wy iddi.
Diolchwyd i Hugh Matthews, Rhys a
Rhodri ab Owen, Wil Morgan, Rob
Nicholls ac Angharad Watkins am
drefnu a bugeilio rhaglen 2015-16.
Bore Coffi
Daeth cyfle i fwynhau cyfeillach
ganol Ebrill ar aelwyd Calan a
Malcolm McGreevy. Diolch iddyn
nhw am eu croeso.

Aelodau Newydd
Hyfrydwch fu cael croesawu dwy
sydd eisoes wedi bod yn dod yn
ffyddlon i’n hoedfaon yn aelodau ym
mis Mawrth; dymunwn bob bendith i
Siwan ap Gwilym (Penylan) ac
Elenid Jones (Pontcanna) yn ein
plith.
Cyngerdd “Heddwch i Bawb”
Mae grŵp dawns a chân o
Madagascar, Ny Ako, ar daith drwy
Ewrop. Byddan nhw’n cynnal
cyngerdd ym Minny Street nos
Sadwrn, Mehefin 11 am 7.30. Bydd
yn gyfle i weld, clywed a chael blas
ar ddiwylliant yr ynys arbennig hon.
Pris tocyn yw £5 a budd yr elw yn
mynd tuag at gynnal gwaith Eglwys
Llanfair, Penrhys, eglwys sy wedi
meithrin cysylltiadau agos gyda’r
ynys ers rhai blynyddoedd.
Pitsa a Pop a PIMS
Roedd cynnwrf mawr ymhlith plant
yr Ysgol Sul ar fore Ebrill 17: pitsa i
ginio! ‘Pitsa a Pop’ a PIMS yn
gweini, gan obeithio y byddai
rhywfaint yn weddill iddynt! Cafwyd
hwyl i’w ryfeddu. Diolch i Gylch yr
Ifanc am fynd i’r afael â’r trefniadau.
A chan sôn am PIMS, roedd yn
ddiwrnod prysur iddynt: gweini wrth
y byrddau'r bore a chroesawu
ffrindiau o Eglwys Christ Church,
Parc y Rhath, y prynhawn.
Datblygiad newydd a chyffrous yw
hwn. Bu PIMS ar ymweliad â
hwythau ym mis Ionawr (10/2). Ein
braint oedd cael eu croesawu yn ôl.
Cafwyd cyfarfod hwyliog a buddiol a
phobl ifanc y naill eglwys a’r llall yn
dangos mor hawdd yw Undod
Cristnogol. Diolch i Sandra, un o
arweinwyr gweinidogaeth Christ
Church ymhlith yr ifanc, am ei
chwmni hithau a thrŵp o fechgyn!
Edrychwn ymlaen at ddatblygu’r
berthynas hon.

EGLWYS Y CRWYS
Cyfarchion
Da deall bod Mr. Robin Griffith yn
gwella yn dilyn triniaeth ar ei lygaid.
Edrychwn ymlaen at ei weld yn ein
plith unwaith eto.
Mae Miss Mair Thomas yn Ysbyty'r
Brifysgol; dymunwn adferiad llwyr a
buan iddi.
Pob dymuniad da i Mrs. Margaret
Kettle sydd wedi torri ei braich yn
dilyn da mwain.
Roedd yn
gwerthfa wrogi 'n fawr i awn
garedigrwydd y bechgyn ifanc a
ddaeth i'w chynorthwyo.

Y Grŵp Merched
Cafwyd prynhawn diddorol yng
nghwmni Mrs. Heulwen Wyn Jones
yn siarad am ei rhandir. Mae'r
aelodau yn edrych ymlaen at eu
taith i Lancarfan ac i ymweld â'r
eglwys.
Yr Ysgol Sul
Ar ôl cyfnod o ddeng mlynedd, mae
Hanna Jones yn cymryd seibiant
haeddiannol o waith yr Ysgol Sul.
Diolch yn fawr iddi am ei
hymrwymiad a'i chefnogaeth i'r plant
a'r ieuenctid.

EGLWYS EBENESER
Pesach
Ar nos Lun, 4 Ebrill aeth pedwar
ohonom i gynrychioli Ebeneser
mewn cinio Iddewig yn y synagog
yng Nghyncoed. Noson oedd hon i
ddathlu Gŵyl y Pasg (pesach) yng
nghwmni cynrychiolwyr o grefyddau
gwahanol sy’n cwrdd yng
Nghaerdydd. Mae’n draddodiad gan
Iddewon i wahodd pobl i ymuno yn y
dathliad hwn ac mae’n gyfle i feithrin
cyfeillgarwch a dealltwriaeth o’n
gilydd a’n gwahanol draddodiadau
crefyddol. Diolch am y croeso a
gawsom a’r wledd oedd wedi’i
pharatoi ar ein cyfer.
Llongyfarchiadau
... i Lisa a Tim Thomas-Ayres ar
enedigaeth Macsen Sam Llewelyn
ar 6 Ebrill. Brawd bach i Tora ac ŵyr
i Roger a Lorenza Thomas.
Bowlio 10
Aeth criw da o Gymdeithas y capel i
ganolfan bowlio 10 yn Nantgarw nos
Fawrth,19 Ebrill. Cafwyd lot o hwyl
wrth gystadlu’n frwd. Pencampwr y
noson oedd Cynan Llwyd.
Enfys Gobaith
Ar fore Sul, 24 Ebrill daeth Phil Ellis
atom i sôn am waith Enfys Gobaith
gydag Ymgeiswyr Lloches. Pobl yw'r
rhain sydd wedi ffoi am eu bywydau
o wledydd fel Affganistan, Eritrea,
Syria, Iran, Irac, a Somalia. Ar fore
Iau caiff pecynnau bwyd eu paratoi
ar gyfer ymgeiswyr lloches yn y
ganolfan yn Broadway. Cyn rhannu’r
pecynnau cânt baned wrth ddisgwyl
ac un neu ddwy gân cyn i rywun
rannu gair o’r Efengyl â nhw. Eu hoff
gân yw fersiwn arbennig y ganolfan
o ‘Mae ganddo’r holl fyd yn ei law’
sy’n cynnwys penillion fel ‘Mae
ganddo’r Swyddfa Gartref yn ei law’
ac ‘Mae ganddo fy ngwlad yn ei law’.
Ewch i rainbowofhope.co.uk i
ddysgu mwy ac os hoffech gyfrannu
neu wirfoddoli.
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BETHEL, RHIWBEINA
Llongyfarchiadau i Nerys a Dyfrig Frater, Maes-ybont ger Cross Hands, ar enedigaeth Iwan Rhys yn
ysbyty Glangwili ar y 26 Mawrth, sef brawd bach i
Gruff ac ŵyr arall i Julie a Wyn Jones, yr Eglwys
Newydd.
Croeso nôl i Llinos Howells, Merthyr Tudful, ar ôl
gwyliau tri mis yn teithio’r byd, a llongyfarchiadau iddi
ar ddod yn fam-gu i Tadhg yn Iwerddon.
Cynhaliwyd bore coffi er budd Cymorth Cristnogol yn
y capel fore Mawrth y 12 Ebrill a chodwyd dros £400
at yr achos. Yn ystod y bore cawsom gwmni Peredur
Griffiths, swyddog Cymorth Cristnogol.
Llongyfarchiadau i John Rodgers ar ddathlu ei benblwydd yn 90.

Y DINESYDD

Dewch i’n cefnogi
Hoffech chi gael y cyfle i drafod sut y gallen ni wella
ein papur bro?
Byddem yn falch o gael eich cwmni yng nghyfarfod
blynyddol Y Dinesydd nos Lun, 13 Mehefin, yng
nghapel Bethel, Maes-y-Deri, Rhiwbeina am 7.15
y.h.
Bydd croeso cynnes a chyfeillgar i chi.

Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd

unigolion y fro, a llawer stori gododd wên lydan ar
wynebau'r gwrandawyr - taith ddoniol a diddorol iawn.
Yr ail gyfranwraig oedd Mai Davies, aelod ffyddlon a
gweithgar arall y gymdeithas.

E

rs rhai blynyddoedd, mae'r Aelwyd wedi gwahodd
cerddorion ifanc sydd wedi cwblhau cyrsiau mewn
colegau lleol i ddarparu adloniant dan gynllun Yehudi
Menuhin (1977) Live Music Now Cymru. Ym mis Ebrill,
Olivia Gomez (soprano) o Gaerdydd a Ben Pinnow
(piano) o Ddyfnaint oedd y ddau ddawnus fu'n llonni
calonnau'r aelodau eiddgar, gan roi pleser mawr mewn
rhaglen gelfydd ac amrywiol. Clywid gweithiau gan
Bach, Meirion Williams, Mozart, Novello, Cesar Franck
ac amrywiaeth o ganeuon gwerin dros y byd. Bwriad y
cynllun yw dod ag amrediad o gerddoriaeth i bob math
o
gymdeithasau
a
chymunedau.
Yng nghanol y mis paratowyd rhaglen o Frethyn
Cartref
o
blith
yr
aelodau
dawnus.
Yn gyntaf, Gwenda Morgan fu'n diddori'r aelodau. Hi
oedd un o sylfaenwyr yr
Aelwyd - gwraig hwyliog a
chelfydd sy'n arbenigwraig
ar hen hanesion a
barddoniaeth o bob math.
Aeth ar daith o atgofion
am ei phlentyndod ym
Mrynaman, ardal y Gwter
Fawr. Soniodd am oes aur
ardal y Mynydd Du yn
ddiwylliadol, gan restru
ffugenwau teuluoedd ac
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Amlygodd ei dawn drwy ei hobi, sef cynllunio a
brodio sampleri croesbwyth yn lluniau celfydd,
anhygoel. Rhoddodd hanes datblygiad y ddawn o'r
15fed ganrif hyd at heddiw. Dangosodd enghreifftiau
hyfryd iawn o'i gwaith cywrain o fyd natur; hefyd
enghreifftiau o'r sampleri traddodiadol ar amrywiol
destunau. Mwynhaodd pawb wrando ar ei disgrifiadau
o'r gwaith sydd yn Amgueddfa’r V&A yn Llundain a'r
Fitzwilliam yng Nghaergrawnt. Gwerthfawrogwyd
cyfraniad y ddwy wraig ddawnus gan bawb.
Noder y bydd yr aelodau'n ymweld â Stiwdio
Tinopolis, Llanelli ddydd Mercher, Mai 4ydd.

TEYRNGED I
CHRIS COLES

A

r Ebrill y 14eg yng Nghapel y Wenallt yn
Amlosgfa Thornhill, cynhaliwyd seremoni i
ddathlu bywyd y ddiweddar Christine Coles. Seremoni
ddyneiddiol oedd hon, dan ofal Androw Bennett, sy’n
Weinyddwr Seremonïau gyda’r Gymdeithas
Ddyneiddiol. Estynnwn ein cydymdeimlad didwyll â
Chris, ei gŵr, a’r teulu.
Dyma deyrnged i Christine gan ffrind agos iddi,
Lisabeth Miles.
Cafodd Christine ei geni yn 1949 i rieni di-Gymraeg
a'i magu yn ardal Tremorfa yma yng Nghaerdydd.

Mynychodd Ysgol Gynradd Baden Powell yn
Nhremorfa a dyna lle dechreuodd ei diddordeb yn yr
iaith Gymraeg - iaith a ddysgodd yn berffaith. Yna aeth
i Ysgol Uwchradd Llanrhymni a chael gradd A yn yr
arholiad Lefel O yn y Gymraeg. Gadawodd yr ysgol,
wedyn, i weithio yn
Adran Iechyd Cyngor Sir
Morgannwg, a dyna lle y cwrddodd â’i darpar ŵr,
Chris. Yn y cyfnod yma bu’r ddau’n mynychu gwersi
Cymraeg gan Ethni a Nia Daniel yn Aelwyd yr Urdd.
Testun balchder mawr iddi oedd ennill gradd A yn
Lefel A. Ar ôl cyfnod gyda’r Cyngor Sir, symudodd i fyd
addysg, gan weithio i gyrff fel ACCAC, yn gwneud
gwaith clodwiw yn benodol i hyrwyddo dysgu
Cymraeg. Rai blynyddoedd yn ôl, fe aeth yn
gyfieithydd ar ei liwt ei hun gan ennill iddi ei hun enw
da am safon ei gwaith.
Roedd Chris yn aelod gweithgar o Blaid Cymru ac
yn ysgrifennydd i bwyllgor etholaeth Gorllewin
Caerdydd, ac fel popeth a wnaeth yn ei bywyd, fe
gyflawnodd y swydd yn gydwybodol, yn drylwyr ac yn
ddiffwdan. Mae pob un ohonom a gafodd y fraint o fod
yn ei chwmni yn mynd i gofio menyw dawel, ond
cadarn ei barn, menyw gydwybodol a gweithgar, a
chanddi gariad ac angerdd at ei gwlad, ei diwylliant a'i
Chymreictod.

Christine - mor anodd ydi dygymod â meddwl
amdani fel y ddiweddar Christine, y ffrind cywir,
cynnes ac annwyl i gynifer ohonom. Er yn fach o
gorffolaeth, roedd yn gawres o ran ysbryd ac
ymroddiad i bopeth y credai ynddo.

TEYRNGED I
KATHLEEN WOOD

cyfeirio at y dref. Cwrddodd â John, ei phriod hynaws,
yn Llundain pan oedd yn y Gwasanaeth Sifil, a
dysgodd iddo siarad y Gymraeg a chynganeddu’n
rhugl, ac ergyd drom iddi oedd ei golli.

hwith yw gorfod cofnodi marwolaeth Mrs Kathleen
Wood yn 82 mlwydd oed. Roedd hi’n wraig
arbennig ac yn gymeriad hynod a oedd yn barod bob
tro i ddatgan ei barn yn hyderus am bynciau o bob
math. Gwraig alluog oedd hi a’i gwybodaeth yn
helaeth. Darllenai’n eang a thros y blynyddoedd bu’n
ffyddlon iawn yn Eglwys y Crwys a chymdeithasau
Cymraeg eraill yn y ddinas.

Eifioncofiadwy
Vaughan-Williams
Roedd Kathleen yn gymeriad
mewn sawl
cyfeiriad, ac un o’r profiadau mwyaf dirdynnol a gâi
rhai ohonom o bryd i’w gilydd oedd cael ein tywys yn
ei char o’r capel a mannau eraill. Bu bron imi weddïo’n
dawel ar brydiau a hithau wrth y llyw yn teithio drwy rai
o strydoedd prysuraf y ddinas, a meddyliwn yn aml
beth tybed oedd y sgwrs rhwng y ‘clutch’, y gêr a’r
brêc troed wedi inni gyrraedd pen y daith! Ond
caredigrwydd Kathleen a ddangoswyd drwy’r cyfan;
bob tro’n barod ei chymwynas i bawb ynghyd â’i
gwasanaeth cyson i wasanaethau dyngarol fel Oxfam
yn Heol Albany dros nifer o flynyddoedd.

C

Gwraig ddiwylliedig oedd Kathleen a’r byd llenyddol
oedd ei phrif ddiddordeb. Meddai ar allu i drin a thrafod
barddoniaeth a rhyddiaith ein cenedl a chyfansoddai
gerddi caeth a rhydd, nifer ohonynt wedi eu cynnwys
yn Y Gadwyn, cylchgrawn y Crwys. Cyhoeddodd
nofelau byrion, sef Fi, Myrddin (1983), gyda’i chefndir
chwedlonol, a Llygad y Dydd (1995), hanes Marged o
Anjou a chanlyniadau ei phriodas yn 1445 â Harri VI o
Loegr. Cefais y cyfle i ddarllen y ddwy mewn teip cyn
iddynt gael eu hanfon i’r wasg a dangosai
aeddfedrwydd wrth eu paratoi a’u cynllunio.
Cyflawnodd gamp bersonol a oedd yn destun
bodlonrwydd iddi, sef ennill gradd B.A. yn y Gymraeg i
oedolion ym Mhrifysgol Aberystwyth.
Brodor o Borthmadog oedd Kathleen a gwyddai
pawb ymhlith ei chydnabod hynny am ei bod yn aml yn

Trist oedd ei gweld yn ei hwythnosau olaf yn ei
chartref yng Nghyncoed ac wedi hynny yn Tŷ Coch,
Llanisien. Yn ystod cyfnod ei gwaeledd a chyn hynny
rhoddwyd cymorth cyson iddi gan Mrs Lynfa Owens,
Mrs Gwen Holt a chyfeillion eraill, a gwerthfawrogodd
Kathleen eu caredigrwydd yn fawr. Bu’n ffyddlon i’w
theulu agosaf, sef Eiddwen, Gareth, Heledd a Siwan, a
chydymdeimlwn yn fawr â hwy a’r teulu oll yn eu
profedigaeth lem. Mae Kathleen bellach, fel y
dymunai, gyda’i phriod John, a diolchwn am gael
adnabod cymeriad mor hynod ddiddorol.
John Gwynfor Jones
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O’R YSGOLION
Ysgol Gwaelod y Garth
Trefnu peiriant diffibrilio i’r pentref
Cafodd Cymdeithas Rieni ac Athrawon Ysgol Gwaelod
y Garth arian gan Grant Cymunedol ASDA gan sicrhau
y gallai’r ysgol brynu peiriant diffibrilio i gymuned yr
ysgol. Mae’r peiriant wedi ei osod yn y neuadd bentref
leol. Caiff y gymuned gyfan fudd o osod y peiriant
pwysig hwn ac rydym yn falch iawn bod nifer fawr o’r
gymuned, yn ogystal â staff yr ysgol, wedi cael eu
hyfforddi i’w ddefnyddio.
Fe’i cyflwynwyd i’r ysgol gan Nerys Williams ar ran
Calonnau Cymru.

Eisteddfod yr Urdd
Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu yn yr
Eisteddfodau eleni. Pob lwc i’r ddau barti dawnsio fydd
yn cynrychioli Caerdydd a’r Fro yn y Fflint yn ystod
hanner tymor.

Cyngerdd Elusen
Nos Fercher yr 20fed o Ebrill,
fe gynhaliwyd cyngerdd yng
Nghapel Bethlehem, Gwaelod
y Garth, i godi arian at
Eisteddfod Genedlaethol y
Fenni 2016. Canodd côr yr
ysgol yn fendigedig gan godi’r
to. Cafwyd perfformiadau
unigol arbennig oddi wrth Ana
Gwen Wigley, Emily Baker,
Mia Owen, Manon Neale ac
Ela Williams. Da iawn bawb.

Ysgol Glantaf
Taith Astudiaeth Grefyddol i Wlad Thai

Y

n ystod gwyliau’r Pasg, aeth 15 o fyfyrwyr o’r
chweched dosbarth ar daith fythgofiadwy i Wlad
Thai fel rhan o’u hastudiaeth Lefel Uwch/Uwch
Gyfrannol o Fwdhaeth. Cafwyd deng niwrnod hynod o
brysur yn rhai o ddinasoedd prydferthaf de-ddwyrain
Asia gan gynnwys Bangkok, Chiang Mai a Chiang Rai.

Profodd y disgyblion ddiwylliant lliwgar y wlad gan
gynnwys ymweld â nifer o demlau hynafol ac enwog fel
y ‘Palas Mawr’ yn Bangkok a ‘Wat Rong Kjun’ yn
Chiang Rai. Yn un o’r temlau, cafodd y disgyblion y
fraint o fod yng nghwmni mynach profiadol a siaradodd
â nhw am rinweddau Bwdhaeth a’u hyfforddi i fyfyrio.
Blaswyd amrywiaeth o fwydydd traddodiadol gan
gynnwys gwledd Kantoke yn ystod sioe ddiwylliannol
Thai. Cafwyd hefyd gyfle prin i flasu rhai o ddanteithion
‘blasus’ strydoedd Bangkok - sgorpionau! Daeth
uchafbwynt y daith wrth i’r disgyblion ymweld â
Chanolfan Cadwraeth Eliffantod Lampang. Treuliwyd y
bore yn bwydo’r eliffantod, yn ymweld â’r feithrinfa a’r
ysbyty ac yn dysgu am yr eliffantod a’u perthynas agos
â’r ‘mahouts’. Cafwyd deng niwrnod anhygoel, llawn
profiadau newydd ac atgofion i’w trysori am byth.
Hoffai’r adran ddiolch i’r myfyrwyr a ddaeth ar y daith
am eu hymddygiad a’u hagwedd drwy gydol y daith khob khun kha!

Diwrnod y Llyfr
Ym mis Mawrth, buom yn dathlu Diwrnod y Llyfr. Yn ôl
y traddodiad, bu’r staff yn cyfnewid llyfrau a bu criw o
ddisgyblion blwyddyn 7 draw yn Ysgol Melin Gruffydd
yn darllen llyfrau yr oedden nhw wedi’u hysgrifennu i’r
plant yma!
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Ysgol Bro Edern
Taith Gwlad Belg

A

eth disgyblion blwyddyn 9 a 10 Ysgol Gyfun
Gymraeg Bro Edern ar daith i Wlad Belg ym mis
Mawrth. Aethon ni i ddysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf.
Gadawon ni'r ysgol ar nos Lun. Roedden ni'n teithio
am oriau ar y bws ac yna ar y fferi. Cyrhaeddon ni'r
bore wedyn. Ymwelon ni â mynwentydd Prydeinig a
mynwentydd Almaenig yn Ypres. Roedden nhw'n eithaf
gwahanol. Yn y mynwentydd Almaenig roedd llawer o
filwyr Almaenig yn yr un bedd, ond yn y beddau
Prydeinig roedd un milwr wedi ei gladdu. Roedd y
mynwentydd yn llefydd tawel a llonydd. Aethon ni i
ymweld â bedd Hedd Wyn, bardd Cymraeg oedd wedi
ymladd yn y rhyfel. Ymwelon ni ag amgueddfa am y
Rhyfel Byd Cyntaf, a chael dychmygu bod yn y ffosydd!

Yn y nos, aethon ni i siop siocled, roedd llawer o
siocled blasus i ni ei brynu! Dydd Mercher, ymwelon ni
â'r ffosydd go iawn a chofebau gwahanol, cofeb
Gymreig a chofeb i filwyr Canada. Ar ôl cinio, aethon ni
i Menin Gate, cofeb yn nhref Ypres ble mae enwau
nifer fawr o filwyr coll a fu farw yn y rhyfel. Pob nos yn
y Menin Gate mae yna wasanaeth i gofio'r milwyr.
Fy hoff beth oedd gwasanaeth y Menin Gate,
oherwydd roedd e'n ddiddorol gweld y ffordd mae pobl
Ypres yn dal i gofio am y milwyr a gollodd eu bywydau.
Teimlais yn drist dros y milwyr a'u teuluoedd oedd wedi
dioddef yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd y trip yn
ffordd arbennig o ddysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf, y
milwyr oedd ddim yn llawer hŷn na ni oedd wedi marw
yn ymladd dros ein gwlad a’n rhyddid. Trip a phrofiad
bythgofiadwy!
Mabli Beasley, Blwyddyn 9

Yng nghoedwig Mametz wrth gofeb y Cymry

D

DEG MEWN DEG

aeth rhyw 80 ynghyd yn yr Hen Lyfrgell i
groesawu nofel newydd yr awdur o
Gaerdydd, Llwyd Owen. Taffia yw ei
ddegfed nofel mewn deg mlynedd a
mawr fu’r disgwyl amdani. Yn ogystal
â gwrando ar Llwyd yn darllen rhan
o’r nofel, cafodd y ffans gyfle i glywed
cerddoriaeth fyw gan Colorama hefyd.
Nofel anturus yw Taffia sy’n trafod
rhai o hoff themâu’r awdur: twyll, trais a
dial, perthnasau, edifeirwch a methiant.
Mewn gwlad debyg iawn i’r Gymru
gyfoes, mae’r ditectif Danny Finch yn
colli ei swydd ar ôl cael ei gyhuddo o
dwyll. Rhaid iddo dderbyn gwaith fel
swyddog diogelwch i’r dihiryn Pete
Gibson, er mwyn y wraig a’r mab y mae’n
meddwl y byd ohonynt. Ond ar ôl gwrthod

cyfle i fod yn rhan o’r ‘busnes’ anghyfreithlon, mae ei
fòs yn cynllwynio yn ei erbyn.
Bydd Danny Finch yn adnabyddus i rai o
ddarllenwyr ffyddlon Llwyd Owen fel
cymeriad ymylol yn y nofelau Mr Blaidd a
Heulfan ond yn Taffia mae e’n camu i
ganol y cyffro.
‘Doedd dim cynllun nac uchelgais
benodol gennyf pan gychwynnais
gyhoeddi nofelau yn 2006, ond rhaid
cyfaddef fy mod i’n reit falch o’r hyn rydw
i wedi ei gyflawni. Beth bynnag sy’n
digwydd yn y dyfodol, gallaf edrych yn
ôl â balchder ar y degawd diwethaf.’
meddai Llwyd.
Mae Llwyd Owen yn un o’n hawduron
mwyaf poblogaidd a gwreiddiol.
Enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn yn
2007 am Ffydd Gobaith Cariad.
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Y
DIGWYDDIADUR

Mai
Mawrth, 10 Mai
Merched y Wawr, Caerdydd.
Cyfarfod Blynyddol a Noson y
Dysgwyr, am 7.30pm yn neuadd
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed, ar y
gornel rhwng Westminster Crescent
a Cyncoed Road. Croeso cynnes i
bawb. Manylion : 029-2075-4379.
Mercher, 11 Mai
Cyngerdd gan Gôr Poliffonig
Caerdydd, er budd Cymdeithas
Alzheimers Cymru, yn City Church,
Windsor Place, am 7.30pm.
Tocynnau £10. Trefnir gan Eglwys
Ebeneser, Caerdydd.
Iau, 12 Mai
Osian Roberts ac Ian Gwyn Hughes
yn cael eu holi gan Dylan Ebenezer
yn yr Hen Lyfrgell am 8.00pm.
Tocynnau: £5. I archebu tocyn, ebostiwch
Angharad@MenterCaerdydd.cymru
neu ffoniwch 029-2068-9888.
Sadwrn, 14 Mai
Côr Philharmonig Caerdydd yn
perfformio ‘Offeren Nelson’ gan
Haydn yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant
Sant Andreas, am 7.30pm.
Llun, 16 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.
Cyngerdd gan ddisgyblion Ysgol y
W ern , yn g ng ha pel Bet hel ,
Maesyderi, am 7.00pm. Tâl
mynediad: £5.
Llun, 16 Mai
Cy mdeithas Cy mru - Ariannin
(Cangen y De). Cyfarfod Cyffredinol

O

Blynyddol yn Eglwys Gyfannol
Treganna (Canton Uniting Church),
Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen,
Treganna, CF5 1LQ, am 7.30pm.
Sgwrs gan Gerallt Nash: ‘Pererin
wyf mewn anial dir…: Adeiladau’r
Cymry yn y Wladfa 1856–1915’.
Llun, 16 Mai
Cymdeithas W yddonol Cylch
Caerdydd. ‘Datblygiad lleferydd
anarferol mewn plentyn dwyieithog.’
Darlith gan Rhonwen Lewis
(Darlithydd y Coleg Cymraeg
Ce n e dl ae t h ol ym Mh r i f ysg ol
Metropolitan Caerdydd), yn Ystafell
G77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol
Caerdydd, Parc Cathays, am
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn
‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 17 Mai
Cymrodorion y Barri. Dewch yn llu i
Gwis Mawreddog – timau o 4 i 6.
Agored i bawb! Gwobrau anhygoel!
Yng Nghlwb Pêl-droed y Barri, Parc
Jenner, CF62 9BG, am 7.30pm.
Manylion pellach: Eiry Palfrey
(eirypalfrey@gmail.com).
Mercher, 18 Mai
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan Idris Charles ar y testun
‘Dad, Mam a fi’, yn festri Capel
Minny Street am 2.00pm.
Sadwrn, 21 Mai
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg.
Sgwrs am 11.00am gan y Parch.
Emyr James am yr addasiad
Cymraeg o gyfrol C. S. Lewis, Y
Llew a’r Wrach, gan Edmund T.
Owen. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes.
Sadwrn, 21 Mai
Tabernacl, Yr Ais. Datganiad Organ
gan Christopher Enston am
12.30pm. Mynediad am ddim.
Casgliad ar y diwedd.

Cwins Caerdydd

s ydych chi, fel fi, yn cofio chwarae rygbi yn erbyn
“Cardiff High School Old Boys” yn y 70au a`r
80au, yna bydd gweld y Gymraeg ar yr arwydd o
groeso i Faes Diamond yn anodd ei gredu. Roedd y
clwb yr adeg honno yn un o`r mwyaf “Seisnig” yn y
brifddinas.
Mae`r diolch yn bennaf i wirfoddolwr gweithgar sydd
hefyd yn un o brif noddwyr C.R. Cwins Caerdydd, sef
Steve Ballett, a hefyd i gefnogaeth y Cadeirydd
presennol, Phil Judd.
Yn anffodus, mae`r elfen wrth-Gymraeg yn dal i
berthyn i rai o swyddogion hŷn y clwb, a bu`n gyfnod
reit anodd cyn cael popeth i`w le. Gyda`r cyfleusterau
da sydd gan y clwb, cyfleusterau sydd ar fin cael eu
16

Gwener, 27 Mai
Menter Caerdydd yn cyflwyno noson
yng nghwmni Meic Stevens a
Heather Jones yng nghaffi/bar Yr
Hen Lyfrgell, am 8.00pm. Tocynnau:
£10.00. I archebu tocyn, ewch i
wefan Menter Caerdydd:
http://bit.ly/NosonMas

Mehefin
Mercher, 1 Mehefin
Merched y Wawr, Bro Radur. Allan â
ni!
Mercher, 8 Mehefin
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan Gwenda Thomas, cynaelod o’r Cynulliad Cenedlaethol, yn
festri Capel Minny Street am
2.00pm.
Sadwrn, 11 Mehefin
Cymdeithas y Beibl yn cynnal bore
coffi yng nghapel Salem, Heol y
Farchnad, Treganna rhwng 10.30 a
12.00.Stondinau cacennau a
phlanhigion. Mynediad am ddim.
Mawrth, 14 Mehefin
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs
gan Dr Gethin Matthews am y
Rhyfel Byd Cyntaf, am 7.30pm yn
neuadd Eglwys Fethodistaidd
Cyncoed, ar y gornel rhwng
Westminster Crescent a Cyncoed
Road. Croeso cynnes i bawb.
Manylion pellach: 029-2075-4379.
Sadwrn, 18 Mehefin
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg.
‘Bore Siarad.’ Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, CF24 4DX. Croeso cynnes
i bawb.
I anfon gwybodaeth
i’r Digwyddiadur
gweler manylion ar dud. 3

gwella hyd yn oed, gobeithio y daw mwy o Gymry
Cymraeg i gefnogi`r ymdrech i sefydlu clwb dwyieithog
o`r safon orau. Cyn-ddisgyblion Glantaf a Phlasmawr
yw mwyafrif yr aelodau yn barod, ond gobeithio gydag
amser y bydd yn bosibl dileu`r elfen wrth-Gymraeg am
byth, wrth gael cefnogaeth y rhai sy`n rhoi blaenoriaeth
i`n hiaith o fewn rygbi.

Rhif: 162
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Ar Draws
1.Yn drist llygadwn yr eiddil (7)
5. Cracio wy Tom a’i gynhesu (5)
8. ‘Bendithir yr un hael am ei fod yn rhannu ei fara i’r
-----’ (Diarhebion) (5)
9. Ymosod ar yr etholwyr (7)
10. ‘Diwalla bob peth byw
O ----- ----- ----- -----’ (DJ) (3,1’1,5,2)
12. Nifer o frawddegau yn colli dwy lythyren a gadael
ôl (6)
14. Rhwygo’r radio’n dipiau (6)
17. A yw dogni gwlan da yn achosi iselder? (12)
21. Toreth o lid afon o’r Bannau (7)
22. Dyn arwynebol ar waelod y côr (5)
23. Y gwan yn dal pedol ar y ddôl (5)
24. ‘Pan rodiwyf ddaear Ystrad Fflur
----- ----- ymdawelaf’ (TGJ) (1’1,5)
I Lawr
1. Dyn sy’n dechrau gwneud uwd tra’n odli (4)
2. Mynachlog a gradd preswylfa (5)
3. Tad arall yn troi at ddwyn (7)
4. Dŵr sych! Dyna benbleth (6)
5. Gwresogydd cain o Enlli ar yn ail (5)
6. Cynnen rhwng y beirdd (7)
7. ‘ A’r fflam a gerddai’r moelydd
Mewn gwisg ----- ----- ----- -----’ (IDH) (1,3,1,3)
11. A oes Gog anllad yn y lle hwn? (8)
13. ‘Da yw’r groes, a da yw -----.
Da yw profedigaeth llym’ (WW) (7)
15. ‘Gwae inni wybod y geiriau heb ---- y Gair
A gwerthu ein henaid am doffi a chonffeti
ffair’ (Gwenallt) (7)
16. Palu culffordd eiddo ar yn ail (6)

Gwasgu ar y sector Saesneg

D

aeth taenlenni mynediad i ysgolion y ddinas i law
ar gyfer mis Medi. Mae’r wasgfa ar y sector
Saesneg yn debyg o yrru rhieni i ddewis addysg
Gymraeg i’w plant, hyd yn oed y rheiny sydd wedi
cyrraedd 11 oed.

Gwrthodwyd 395 cais am le yn Cardiff High, gan
gynnwys 40 sy’n byw y tu mewn i’r dalgylch - yn
bennaf, fe ddeellir, plant Penylan. Mae hyn yn meddwl
y gallai addysg Gymraeg fod yn fwy deniadol i rai o’r
rhieni na derbyn lle mewn ysgolion eraill. Cafodd 94 eu
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18. Trosglwyddwr teuluol (5)
19. Cywasgu’r iachusol yn gyffrous (5)
20. ‘Ef sy’n fy nigoni â daioni dros fy holl ddyddiau i
adnewyddu fy ieuenctid fel -----’ (Salmau) (4)

Enillydd Croesair Rhif 160
Gwyn Pritchard Jones, Llanbedr-y-Fro
Atebion Croesair Rhif 160
Ar Draws: 2. Codi 6. Yn rhyferthwy 8. Mwsg 9. Bywyd
meirw 12. Sgadan 13. Tunnell 14. Gloria 16. Cysgod
17. Yn oer eu min 20. Ynys 21. Gyfiawnder 22. Clai
I Lawr: 1. Hysb 2. Hermon 3. Athrist 4. Cymwynasau
5. Diseremoni 7. Rhaw 10. Ysgol ganol 11. Ymderfysgi
15. Angorfa 16. Cariad 18. Mad 19. Nard
Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 6 Mehefin 2016.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

gwrthod yn Fitzalan, gan gynnwys 47 yn y dalgylch.
Mae 360 heb gael cynnig lle yn sector uwchradd
Saesneg Caerdydd.
Mae’r esgid yn gwasgu ar y sector Saesneg, a’m
gofid i yw y bydd hyn yn arwain at anfodlonrwydd i
fuddsoddi yn y sector Cymraeg lle mae angen 5 ffrwd
ychwanegol rhwng nawr a 2020 yn y sector cynradd.
Wedi 2022 bydd angen o leiaf 4 ffrwd ychwanegol yn
yr ysgolion uwchradd Cymraeg naill ai mewn 4edd
ysgol uwchradd neu drwy ehangu ysgol sy’n bodoli.
Michael Jones

Diolch

Newydd Da

Dymuna pwyllgor Y Dinesydd ddiolch yn fawr i
Gymrodorion Caerdydd am eu rhodd a’u cefnogaeth
hael i’n papur bro.

Llongyfarchiadau mawr i Huw a Luned Aaron a’u
merch Eos ar enedigaeth merch a chwaer fach sef
Olwen Aaron.
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Dysgwyr y Ddinas
Colofn yng ngofal Glyn Wise, Swyddog Lled
Ffurfiol, Canolfan Cymraeg i Oedolion
Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfweliad gyda Lisa Marsh - tiwtor y
tymor sydd wedi dysgu Cymraeg!
C Pwy dych chi?
A Lisa Marsh dw i.
C O ble dych chi'n dod yn wreiddiol?
A Dw i'n dod o Ferthyr Tudful yn wreiddiol.
C Ble dych chi'n byw nawr?
A Dw i’n byw yng Nghaerdydd nawr, ger Sain Ffagan.
C Ers faint dych chi'n byw yno?
A Dw i wedi bod yn byw yno ers 13 blynedd.
C Beth yw'ch gwaith chi?
A Dw i'n gweithio fel tiwtor Cymraeg i Oedolion a hefyd
fel athrawes Gymraeg yn Ysgol Gadeiriol, Caerdydd.
Dw i'n dysgu TGAU a Lefel A.
C Dych chi’n hofﬁ eich gwaith?
A Dw i'n mwynhau dysgu Cymraeg yn fawr iawn achos
dw i wedi dysgu Cymraeg fy hunan ac felly dw i'n
gwybod pa mor anodd yw hi.
C Ble mae eich dosbarthiadau chi?
A Dw i'n dysgu Cymraeg yn Llanedeyrn, Birchgrove ac
wrth gwrs yn yr Ysgol Gadeiriol.
C Oes teulu gyda chi?
A Oes, mae teulu gyda ﬁ. Mae dau fachgen, un ferch a
dau gi bach gyda ﬁ. William a Dylan yw enwau fy
meibion a Popi yw enw fy merch. Lili Wen Fach a Llew

Gwyn Bach yw enwau fy nghŵn.
C Beth dych chi'n hofﬁ ei wneud yn eich amser sbâr?
A Yn fy amser sbâr, dw i'n hofﬁ cadw’n heini yn y
gampfa gyda fy merch, mynd i wylio Cymru yn chwarae
rygbi a darllen nofelau Cymraeg.
C Ble dych chi eisiau mynd ar wyliau?
A Dw i eisiau mynd i Batagonia ar fy ngwyliau, efallai y
ﬂwyddyn nesa. Dw i eisiau mynd i Batagonia i weld y
bobl yn siarad Cymraeg ac i broﬁ diwylliant Cymraeg
mewn gwlad arall.
C Pam dych chi'n hofﬁ eich gwaith?
A Dw i’n hoffi fy ngwaith achos dw i'n teimlo'n gryf iawn
y dylai'r heniaith barhau. Nawr te, amser i ganu....
Mae hen wlad fy nhadau .......

Coffi a Chlonc i’r Dysgwyr
Fel y gwelwch yn y llun, daeth cwmni o ddysgwyr,
ambell diwtor a ficer Eglwys Dewi Sant i goffi a chlonc
yn neuadd yr eglwys fore Sadwrn, 23 Ebrill rhwng
10.30 a 12.00. Gwelir hefyd fod copi o Ddinesydd mis
Ebrill wedi derbyn sylw bwrdd o ddysgwyr hapus!

Tafwyl 2016 yn chwilio
am wirfoddolwyr
Mae Menter Caerdydd yn edrych i recriwtio unigolion
cyfeillgar a brwdfrydig dros 18 oed i wirfoddoli yn
T a f wy l
eleni,
ar
Orffennaf
2
a
3.
Prif rôl y gwirfoddolwyr yw bod yn bwynt cyswllt ar
gyfer y cyhoedd, felly bydd angen gwirfoddolwyr hapus
18

a chyfeillgar. Dyma gyfle gwych i fod yn rhan o’r ŵyl
gyffrous hon!
Fel diolch am wirfoddoli, byddwch yn derbyn tocyn
bwyd a diod i’w wario yn un o nifer o stondinau’r ŵyl, a
chrys-t Tafwyl. Bydd nifer o shifftiau a swyddi stiwardio
amrywiol ar gael, felly llenwch y ffurflen ar-lein
(www.tafwyl.cymru) neu cysylltwch ag Angharad am
ragor o fanylion: angharad@mentercaerdydd.cymru /
029 2068 9888 / www.tafwyl.cymru

Bwytai Merch y Ddinas
“fy uchafbwynt annisgwyl oedd sawru
ffagots y farchnad”

Lowri Haf Cooke
’Dwn i ddim amdanoch chi, ond mi fydda i’n meddwl o
bryd i’w gilydd mai twristiaid sy’n gweld y gorau o
Gaerdydd. Yn ffodus, wrth ymchwilio i ’nheithlyfr
cyfoes, Canllaw Bach Caerdydd, ces i brofi bywyd fel
ymwelydd â’r ddinas. Fe ddysgais i gymaint am
hanes Caerdydd wrth esgyn un o fysus
cochion City Sightseeing, ymweld â
Chanolfan
Hanes
a
Chelfyddyd Tre-biwt
a throedio taith
g e r d d e d
hanesyddol
Bill
O’Keefe
yng
nghanol y dre.
Yn ddiweddar,
derbyniais wahoddiad
gan
Sian
Bassett
Roberts i ymuno â hi ar
un o’i theithiau cerdded
bwyd y brifddinas. Yn dilyn
gyrfa ym maes bwyd a
thwristiaeth
Gy mr ei g,
sefydlodd Sian y teithiau difyr
hyn er mwyn i ymwelwyr
wneud y mwyaf o’u harhosiad,
a byddai o fudd i drigolion lleol
ymuno â nhw.
Mae taith gerdded bum awr o
amgylch canol dinas Caerdydd yn costio
£30, ac yn cynnwys rhai o brif atyniadau’r ddinas.
Fe ddechreuon ni’n brydlon am 10yb ger Castell
Caerdydd, lle ges i gyflwyniad i ymwelwyr â’r ddinas, o
bell ac agos. Yn eu plith yr oedd Sadika o Jakarta,
Indonesia, a Leonardo o Asunción, Paraguay – a
chwaer Sian, sef Sara, ar ymweliad adre o Brive, deorllewin Ffrainc (cyfrannydd colofn Cerdyn Post mis
Mai, tud. 9).
Cawsom grynodeb o hanes y ddinas wrth
gerdded heibio’r wal anifeiliaid, cyn profi ysblander
Parc Bute; yno, cyfeiriwyd at Dai Te Pettigrew fel lle
grêt am baned a chacen. Ymlaen â ni i’r Amgueddfa
Genedlaethol, am gip ar gelf o fri, cyn cael seibiant
dros baned a phlatiad o gacennau cri. O’r fan honno,
heibio Gerddi’r Orsedd, tua Heol y Frenhines, ac
ymlaen i ardal yr Ais, lle cafwyd gwledd o hanes deli
Wally’s - lle da i brynu bwyd o bendraw’r byd, ynghyd
â chawsiau a chwrw crefft Cymreig. Fe nadreddom ar
hyd arcêds Fictoraidd y ddinas, gan anelu am yr Hen
Lyfrgell. Yno cawsom lasied o gwrw Otley neu chwerw
Tomos Watkin, mewn awyrgylch gyfoes, hamddenol
Gymreig. Yn y farchnad gerllaw, cawsom flasu bara
lawr a chocos Penclawdd o stondin bysgod Ashton’s –
cwmni hynaf y ddinas, sy’n masnachu ers y flwyddyn

1800. Ymlaen i’r Market Deli am blatiad o ffagots a
phys, cyn gorffen â glasied o gwrw neu Cava yn Bar 44
ar Westgate Street.
Amrywiaeth eang felly o brofiadau dinesig, o
eiconau cyfarwydd i flasau newydd sbon. Fy
uchafbwynt, annisgwyl, oedd sawru ffagots y farchnad,
sef cymysgedd o gig brau ac afu porc gyda phupur a
saets, wedi’i daenu â grefi cyfoethog – y tro cyntaf i mi
wneud erioed, a dweud y gwir. Ac roedd cwrw golau
Toro Blanco Bar 44 gan Fragdy Morgannwg yn hynod
braf wedi oriau ar fy nhraed. Difyr oedd cael cwmni
cymeriadau o’r un anian – pobol â diddordeb byw yn
niwylliant bwyd rhyngwladol. Ond difyrrach fyth oedd
clywed argraffiadau’r estronwyr o’n seigiau
cyfarwydd ni, a chael clywed am sîn fwyd eu
dinasoedd nhw.
Gofynnodd Sian i bawb rannu eu
huchafbwynt nhw o’r daith, a diddorol
oedd clywed cymaint yn canmol
Yr Hen Lyfrgell. Diddorol
hefyd oedd darganfod
gan Ty Whithear o
G y n g o r
Caerdydd am
y cynlluniau i
drawsnewid
y
farchnad
yn
atyniad bwyd o fri.
‘Hen bryd’, oedd fy
ymateb i - rhagor am
hynny gen i yn y golofn
hon, cyn hir!

Am ragor o wybodaeth am deithiau cerdded bwyd y
brifddinas, ewch i wefan www.lovingwelshfood.uk
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke
(Gwasg Gomer) £9.99
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Taith a
Hanner

Siriol ar gopa Fuya Fuya, Ecwador (13,986 troedfedd)

F

el y gŵyr pawb, mae mynd o’r De i’r Gogledd yn y
car neu ar fws yn ddigon o gamp, ond sut hoffech
chi deithio o gwmpas y wlad... ar droed? Dyna’n union
yr her sy’n wynebu Siriol Griffiths dros y misoedd nesaf.
Mae hi’n bwriadu cerdded o amgylch Cymru – taith o
fwy na 1000 o filltiroedd - er mwyn codi ymwybyddiaeth
o gancr y pancreas.

Bydd Siriol yn cychwyn ar ei thaith arwrol ar Fehefin
1af, gan ddechrau y tu allan i’r Senedd cyn bwrw yn ei
blaen ar hyd Llwybr Clawdd Offa a Llwybr yr Arfordir.
Mae disgwyl i'r daith gymryd tua deufis a thra bydd hi
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wrthi, bydd hi’n cynnal blog - www.siriol.com - yn llawn
straeon a lluniau yn ogystal â manylion ynglŷn â sut i
gyfrannu at yr elusen Pancreatic Cancer UK. Mae Siriol
yn annog pawb i anfon eu cyfarchion drwy gyfrwng y
wefan uchod.
Fe gollodd Siriol ei thad, Brian, i'r clefyd yn 2012, ac
ers hynny mae wedi gorymdeithio yn Ne America i godi
arian ac ymwybyddiaeth. Y llynedd, fe ddringodd 4
llosgfynydd yn Ecwador, a'r flwyddyn cynt, fe gerddodd
ar hyd Llwybr yr Inca ym Mheriw.

