
   

Yn y rhifyn hwn ...  

 cofio Aber-fan 

 Addysg Gymraeg: 

Cynhaeaf yn ei bryd 

 Banc Bwyd Caerdydd yn 

agor canolfan newydd 

Dyma Gariad (fel y moroedd):  
arddangosfa o waith diweddar Iwan Bala (tud. 2) 

Gwahoddiad i gysylltu â Siôn Corn!  

Ymgyrch Nadolig 2016 Bobath Cymru (tud. 22.) 

Gareth Lewis – Hogyn o’r Felin ac o 

Gwmderi – yn ei hwyliau yn noson 

lansio ei hunangofiant yng Nghaffi Bar 

yr Hen Lyfrgell (tud. 17) 



2  

Côr Canna 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

 

Dyma Gariad (fel y moroedd)  
Arddangosfa o waith diweddar  

Iwan Bala   

O s ewch chi i’r Pafiliwn ar bier Penarth o hyn i 
ddiwedd mis Tachwedd fe gewch chi agoriad 

llygad!  Yn ystod y pum mlynedd diwethaf bu’r arlunydd 
enwog o Gymro yn gweithio ar gasgliad o luniau 
dychanol sy’n adlewyrchu ei ymateb i’r sefyllfa 
wleidyddol yng Nghymru a Phrydain, yn cynnwys 
Brexit. Mae ei arddull yn ‘wahanol i’r disgwyl’ a dweud 
y lleiaf – gan ei fod yn cofnodi’r broses feddyliol o greu 
yn hytrach na chanolbwyntio ar y gwrthrych 
gorffenedig. Byddai ‘pryfoclyd’ yn ansoddair priodol! 

Ganed Iwan yn Sarnau ger y Bala ond mae bellach 
yn byw yng Nghaerdydd. Enillodd brif wobrau celf yr 
Eistedddfod Genedlaethol lawer gwaith ac mae ei 
luniau’n enwog am adlewyrchu’r ymgyrch dros yr iaith 
Gymraeg. 

Ailagorwyd Pafiliwn Pier Penarth ym mis Rhagfyr 
2013 ar ôl i elusen Celf a Chrefft Penarth Cyf. godi £4.2 
miliwn i’w adnewyddu. Mae’n lle dymunol i dreulio 
diwrnod: rhaglen dda o weithgareddau – a chaffe 
hyfryd – ar agor bob dydd o’r wythnos. 

Go West / Dos 
(fersiwn 2, 2016), 
cyfryngau cymysg 

GŴYL Y GAEAF CAERDYDD YN 

CODI'R TO YM MIS TACHWEDD! 

M ae atyniad poblogaidd y gaeaf yn ôl eto i ddod â 
hud a lledrith yr Ŵyl i ganol dinas Caerdydd. 

Eleni, mae’r cyflogwr lleol, Grŵp Admiral, yn ymuno â’r 
fenter ac mae nodwedd newydd sbon a fydd yn cadw’r 
sglefrwyr yn sych ar Lawr Sglefrio Dan Do Caerdydd.  

Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd gyda Llawr Sglefrio 

Admiral yma o ddydd Iau 10 Tachwedd tan ddydd 
Mawrth 3 Ionawr, ac wedi un o’r gaeafau gwlypaf a 
gofnodwyd erioed y llynedd, mae’r trefnwyr wedi 
goresgyn yr her o dywydd tebyg trwy gadw sglefrwyr yn 
sych dan do clir a goleuadau'r nos. 

Dywedodd Sayers Amusements: ‘Roedden ni am 
osgoi siomi sglefrwyr a fyddai’n cyrraedd ac yn gweld 
bod eu sesiwn wedi ei chanslo oherwydd y glaw, felly   

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 2015 

(parhad ar dud. 4) 
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Golygydd Rhagfyr / Ionawr 
Clive Rowlands 

 
Cyfraniadau erbyn 27 Tachwedd i: 

clive43@icloud.com 
5 Clos y Wern, Rhiwbeina,  

Caerdydd CF14 6NL 
029 22417045    07866 667313 

              
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 
 

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 BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbeina

Golygydd: 

Alun Treharne 

 

Cofio Sioned James 

‘Does gen i ddim dwywaith y byddwn yn dathlu cyfraniad Sioned i 
fyd corawl Cymru a thu hwnt am ddegawdau i ddod. Mae’n 
ddylanwad enfawr, yn golled bersonol i nifer ohonom ac mae 
Cymru’n dlotach lle hebddi.’ Dyna eiriau Huw Foulkes yn ei 
deyrnged i’r diweddar Sioned James yn rhifyn mis Medi Y 
Dinesydd. 

Ddydd Sadwrn, 15 Hydref, cynhaliwyd Oedfa Ddiolch dan ofal y 
Parchg Denzil John a Betsan Powys yn Eglwys y Tabernacl, yr Ais 
i ddathlu bywyd Sioned. Talwyd teyrngedau teimladwy gan Alwyn 
Humphreys a Keith Davies, cafwyd unawdau gan Gwawr Edwards 
a Trystan Llŷr Griffiths a chyfrannwyd rhaglen amrywiol o ganeuon 
ac emynau gan aelodau Côrdydd. Yn ôl y disgwyl, yr oedd yr oedfa 
ar ei hyd yn gyfuniad o’r llon a’r lleddf. 

Yn ystod yr oedfa hefyd darllenwyd yr englynion coffa canlynol 
gan Emyr Davies. Braint yw cael eu cynnwys yn y rhifyn hwn. 

 

I  Sioned 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trwy’r lafant a’r wylofain, hebddi hi  
  Ni bydd hwyl yn atsain; 

Heno sut mae llenwi’r sain  
A hiraeth yn ein harwain? 

 
Ni welwyd strab anwylach; y Ilynedd  

  Yn lIonni’r gyfeillach; 
Os un waith bu’n rhosyn iach,  
Y mae hi ynghwsg mwyach. 

 
Yn feistres lond y festri; yr oedd aur  

  Y gerddoriaeth drwyddi’n 
Wythïen, cyn ei thewi: 

Craig yr oesoedd ydoedd hi. 
 

Daw’r haf llawn glaw yn ei dro – Awst ei hun  
  Yn tristáu wrth deimlo 
Ein cur ar lwyfan y co’ – 

Y brifwyl wedi'i brifo. 
 

Y mae’r haf yn dymor rhyfedd weithiau;  
  Chwythodd yn y diwedd 

Rhyw gorwynt didrugaredd  
Löyn byw i Ian y bedd. 

 
Wedi’r haf, rhaid ailafel yn seiat  

  Nos Iau; ac i’r gornel 
Daw hi i wrando’n dawel – 

Hen ffrind yno’n dweud ffarwél. 
 

Emyr Davies 

mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
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D an ni wedi troi’r clociau’n ôl awr erbyn hyn ac 
mae Noson Calan Gaeaf a Noson Guto Ffowc 

wedi mynd heibio a Sul cyntaf yr Adfent ar ein 
gwarthaf, ac felly rwan gallwn ganolbwyntio at baratoi i 
ddathlu’r Nadolig, gan geisio anghofio ein bod yng 
nghanol ‘y Mis Du’, hefo’i nosweithiau hir a dyddiau 
byr. Ond wyddoch chi beth - mai dim ond tua saith 
wythnos sy ar ôl rwan cyn y byddwn yn dymuno 
‘Nadolig Llawen’ i bawb! Felly does dim amser i’w golli! 

Y llynedd bues i’n sôn yn y golofn hon am wahanol 
fudiadau yn dathlu cerrig milltir yn eu hanes ac mae 
hyn yr un mor wir eleni. Ar 8 Medi 1966 agorodd y 
Frenhines Bont Hafren – y bont gyntaf dros yr afon - 
sef hanner canmlynedd i eleni; ac mae’r byd rygbi yn 
cofio’r ffaith fod y gêm rygbi gyntaf yng Nghymru wedi 
ei chwarae 150 mlynedd yn ôl rhwng Coleg Llanbedr a 
Choleg Llanymddyfri. Hefyd mae Clwb Rygbi Cymry 
Caerdydd yn dathlu hanner canmlwyddiant ei sefydlu a 
Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn 70 oed eleni. 

Dechreuodd Clwb Rygbi Cymry Caerdydd fel rhan o 
weithgareddau Aelwyd yr Urdd yn y ddinas dan 
arweiniad gŵr ifanc brwd o’r enw Martin Williams odd 
yn ddisgybl yn Ysgol Cathays ar y pryd. Ei fab, Gareth 
Williams, yw hyfforddwr y tîm presennol. 
Llongyfarchiadau iddyn nhw wrth ddathlu’r garreg filltir 
hon yn eu hanes. 

Mae Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru hefyd 
yn dathlu ei hanner canmlwyddiant eleni. Dyma’r 
gerddorfa gyntaf o’i bath yn y byd ac mae nifer o gyn-
aelodau o’r gerddorfa hon wedi serenu yn y byd 
cerddorol, megis y cyfansoddwr Karl Jenkins. Mae’r 
gerddorfa yn dal i fynd o nerth i nerth a safon eu 
chwarae yn syfrdanol, er mor ifanc yw’r aelodau. 

Wedyn, yma yng Nghaerdydd, mae’r Aelwyd 
Hamdden ar gyfer Cymry Cymraeg hŷn, sy’n cyfarfod 
yn festri Minny Street bob mis, yn haeddu sylw bach, 
ac mewn te parti yn ddiweddar gwelwyd Gwenda 

Morgan, un o sylfaenwyr yr Aelwyd, yn torri’r gacen i 
ddathlu 25 mlynedd ers ei sefydlu. 

Ond i mi y mudiad sy’n haeddu clod a mawl 
arbennig yw’r Mudiad Meithrin, sy’n 45 oed eleni. 
Deilliodd y syniad o gyfundrefnu’r ysgolion meithrin 
Cymraeg odd mewn bod ar y pryd o Gaerdydd, ac ar ôl 
gwyntyllu’r syniad mewn cyfarfod ar faes Eisteddfod 
Bangor, cynhaliwyd cynhadledd yn Aberystwyth yn 
Hydref 1971 a daeth y Mudiad i fodolaeth. Erbyn hyn 
mae’r Mudiad yn mynd o nerth i nerth ac mae 
cannoedd ar gannoedd o blant bach yn mynychu’r 
cylchoedd ledled Cymru. Mae’r Llywodraeth ym Mae 
Caerdydd yn sôn am weld miliwn o siaradwyr Cymraeg 
ymhen rhai blynyddoedd, ac yn sicr mae twf y mudiad 
hwn yn gallu cyfrannu at y nod. Pen-blwydd Hapus 
Mudiad Ysgolion Meithrin! 

Bu gan Gaerdydd ran yn natblygiad y Mudiad gan i’r 
diweddar Ifan Wyn Williams, Prifathro Ysgol Rhydfelen 
ar y pryd, alw cyfarfod yn ei gartref yn yr Eglwys 
Newydd i drafod sefydlu pwyllgor i ehangu addysg 
feithrin Gymraeg yn y ddinas a thrwy hynny orfodi 
cyngor y ddinas i agor mwy o ysgolion cynradd 
Cymraeg gan mai ond un, sef Ysgol Bryntaf, odd ar 
agor ar y pryd. Cafwyd enw crand ar y pwyllgor hwn 
sef Pwyllgor Canolog Ysgolion Meithrin Caerdydd ac 
aethpwyd ati’n llawn brwdfrydedd i gyflawni nod y 
pwyllgor. Ffrwyth y gwaith arloesol hwnnw a 
arweiniodd at lwyddiant y dyddiau hyn hefo 17 ysgol 
gynradd Gymraeg yn y ddinas a thair ysgol gyfun 
Cymraeg. Felly gallwn ymfalchïo yng Nghaerdydd yn 
ein hymdrechion i sicrhau lle teilwng i’r Gymraeg yn ein 
prifddinas. 

Penodwyd Ashok Ahir yn Gadeirydd Pwyllgor 
Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yn y 
Bae mewn cyfarfod ar nos Fercher, 12 Hydref. 
Llongyfarchiadau cynnes iddo a phob llwyddiant gyda’r 
paratoadau i groesawu’r Ŵyl i Gaerdydd unwaith eto. 

Colofn  G.R. 

“I mi y mudiad sy’n haeddu clod a mawl 

arbennig yw’r Mudiad Meithrin, sy’n 45 oed eleni.” 

(parhad o dud. 2) 
rydyn ni wedi gwneud popeth posib i osgoi hyn eleni. 
Rydyn ni’n gobeithio felly gallu sglefrio am 55 diwrnod 
trwy dymor yr Ŵyl, a chau ar ddydd Nadolig yn unig.’ 

Er gwaethaf y tywydd gwael, bu dros chwarter 
miliwn o ymwelwyr yng Ngŵyl y Gaeaf y llynedd o flaen 
Neuadd y Ddinas, a byddant yn ôl eleni i brofi’r 
amgylchedd lliwgar a'r reidiau ffair, gan gynnwys yr 
olwyn fawr sydd yr un maint â thri bws deulawr a fydd 
yn rhoi golygfa wych o’r brifddinas, a’r Pentref Alpaidd 
gyda Bier Keller, Glühwein a chŵn poeth Almaenig. 

Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd eto eleni’n cynnal 
rhaglen adloniant trwy gydol y cyfnod o wyth wythnos. 

Yn ogystal, mae Nesáu at y Nadolig Cyngor Caerdydd 
yn nodi dechrau’r ŵyl ar 10 Tachwedd gydag adloniant 
a siopa gyda’r hwyr. 

Elusen Gŵyl y Gaeaf eleni yw elusen yr Arglwydd 
Faer, Ymchwil Canser Cymru, a bydd yr arian a godir 
yn mynd at waith ymchwil clinigol ac mewn labordai 
prifysgolion ac ysbytai yng Nghymru gyfan, gan 
gynnwys Canolfan Ganser Felindre, sy’n ganolfan o 
ragoriaeth ar gyfer triniaeth ganser ddi-lawdriniaeth. 
 
http://www.cardiffswinterwonderland.com/cy/  
Tocynnau: www.ticketsource.co.uk/cardiff-winter-
wonderland / 0333 666 3366 
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

F e sonies i ym mis Medi ein bod yn troi'r stafell 
molchi yn stafell wleb. Yn hytrach na'r pythewnos 

gafodd ei addo fel yr amser fydde hi'n gymryd i neud y 
gwaith, fe fuodd hi bron yn fis. Ninne'n gorfod symud 
stafell wely a 'dodd hynny ddim yn rhwydd fel y 
gallwch chi ddychmygu gan fod David yn ei chael hi'n 
anodd torri ar arferiad. Rodd na bethe odd ddim yn 
iawn ac fe addawon nhw ddod nôl i'w cywiro nhw  -  
ond fis wedyn? Dim sôn. Ew maen nhw'n hala fi'n 
grac!  

Wrth gwrs rodd popeth yn sang-di-fang am 
gyfnod. Ond rodd e'n gyfle i dowlu mas! Ma hynny'n 
anodd - fel sech chi'n towlu'ch gorffennol i'r domen 
sbwriel.  

Ond un peth fydd ddim yn cal ei dowlu yw sawl 
llythyr gan fy Anti Lizzie, Llech yr Ychain (neu Ochain 
- yn dibynnu pa mor ramantus yw'r dychymyg). Rodd 
hi'n sgrifennu llythyron maith - i gyd mewn tafodieth 
gwaelod shir Aberteifi a heb atalnode. Dw i'n difaru na 
chadwes i fwy ohonyn nhw. Fe fydde gen i drysorfa. A 
finne'n straffaglu fan hyn yn Whalu Meddilie i gadw 
(mor anghyson) at fy nhafodieth ac yn sylweddoli mod 

i wedi colli cyment ohoni.  

Ma na fwy nag un peth yn gyffredin rhwng Anti 
Lizzie a fi - trwyne a gofalu. Fe fuodd hi'n gofalu am 
Mam-gu fu'n orweddog am chwe blynedd wedi iddi 
dorri ei chlun. 'Dodd dim modd cael clun newydd y 
dyddie hynny. Felly 'dodd dim amdani ond aros yn y 
gwely. Ac fe gafodd y gofal perffeth. 

Yr hyn sy'n dod nôl i fi yw'r gwynder. Rodd popeth 
yn garlwm wyn - y dillad gwely, hyd yn oed y runner ar 
ben y leino ar y stâr. Gan fod na fisitors yn galw fe 
fuse rhaid ei olchi bob dydd neu ddwyweth y dydd os 
odd y tywydd yn lyb. A'r nyrs fuse'n dod rhyw 
ddwywaith y dydd - rodd gwyn ei ffedog a'i phenwisg 
hithe yn disgleirio'n wyn.  

Ac rodd y gofal hefyd yn disgleirio! Chwe blynedd 
o orwedd yn y gwely a dim un briw – bedsore – wedi 
ymddangos ar gorff Mam-gu.  

Dyw David ddim yn orweddog diolch byth, ond fe 
fydda i'n dwyn i gof yn amal y gofal gafodd Mam-gu 
gan Anti Lizzie ac yn gobeitho y galla i fod hanner 
cystal â hi o leia.  

“ Yr hyn sy'n dod nôl i fi yw'r 

gwynder. Rodd popeth yn garlwm wyn.” 

A r nos Lun, 17 Hydref, cawsom ddarlith gofiadwy 
ar 'Ailfapio Tywodfaen Coch yn Ne Cymru' gan 

Dr John H. Davies (‘John the Rocks’ i rai ym 
Mrycheiniog). Cafodd John ei eni yn Lerpwl cyn 
symud i Gaerdydd a mynd i Ysgol Gynradd Ton-yr-
Ywen ac Ysgol Uwchradd Fodern Allensbank. 
Ymlaen wedyn i Goleg Llandaf i ddilyn cyrsiau Lefel O 
a Lefel A. Oddi yno i Goleg Chelsea ym Mhrifysgol 
Llundain i ddilyn ei ddileit mewn daeareg a daniwyd 
gan ddarlithoedd Emlyn Evans yn yr Amgueddfa yng 
Nghaerdydd. Enillodd ddoethuriaeth am ymchwil ar 
Gerrig Gogledd Brycheiniog. Gweithiodd fel 
daearegwr i Gomisiwn Cefn Gwlad Cymru – swydd 
oedd wrth ei fodd ar hyd ei yrfa.  

Dechreuodd John y ddarlith trwy drafod rhai o'r 
termau creiddiol; er enghraifft, mae ‘Hen Dywodfaen 
Coch’ yn cyfeirio at garreg waddodol (sedimentary) o'r 
cyfnod Defonaidd. Mae i'w gael ar draws Prydain, 
Iwerddon, Gogledd America, a chyn belled i'r gogledd 
â'r Ynys Las ac Ynysoedd Svalbard. Wrth fynd heibio, 

nododd John gysylltiad Cymreig y termau daearegol 
‘Silwraidd’ a ‘Cambriaidd’ a’r modd y gwnaethpwyd 
llawer o'r gwaith cynnar ar ddaeareg yn Abertawe yn 
y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Eglurodd John fod ein gwybodaeth am yr haenau 
cerrig o dan dir Cymru yn ddifrifol o anghyflawn a bod 
angen mwy o waith mapio i ddeall pa gerrig sy'n torri 
i'r wyneb. Yna aeth â ni ar wibdaith ddaearegol o 
amglych Cymru gan ddangos lluniau o Dyddewi, 
Mynydd Epynt, y Mynydd Du, Allt Cunedda, 
Pontsenni a Llanisien, cyn mynd draw i Swydd 
Henffordd ac ardal Bryste. Dangosodd luniau 
trawiadaol o'r holl lefydd gan adrodd ambell stori am y 
drafferth a gafodd yn tynnu'r lluniau. 

Pwysleisiodd John bwysigrwydd enwau lleoedd 
Cymraeg i ddaearegwyr – enwau megis ‘Creigiau’, 
‘Talgarreg’ a ‘Maenclochog’ yn awgrymu bod haen o 
gerrig wedi brigo ac felly o ddiddordeb mawr. Nid yw'r 
wybodaeth hon i'w chael o'r enwau Saesneg. Roedd 
brwdfrydedd John yn heintus; anogodd y gynulleidfa i 
fynd am dro i rai o'r llefydd y bu’n sôn amdanynt a 
dod i adnabod daeareg Cymru yn well. 

 
Rhys Morris 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 
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Aelodau’r Aelwyd Hamdden yn mwynhau eu hymweliad â Llancaiach Fawr 

C roesawodd y gangen Daniel Jenkins-Jones o’r 
Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB 

Cymru) i’w cyfarfod ar 11 Hydref. Oddi ar 2011, Daniel 
yw Pennaeth Materion Cyfoes y gymdeithas honno, a 
bu’n sôn am ei gariad at adar, eu harddwch, eu sain, 
eu harferion a’u gallu anghyffredin. Dangosodd inni 
luniau hardd o’r Drudwy, y Gylfinir, y Nico neu Deiliwr 
Llundain, y Gornchwiglen  neu Hen Het, y Corhedydd 
neu Was y Gog. Soniodd am nodweddion yr amrywiol 
adar a chymharu pwysau’r Dryw â’r 
Eryr Môr anferth. Peiriannydd o fri 
yw’r Titw Cynffon Hir sy’n cynllunio 
nythod rhyfeddol a’r fenyw yn dewis 
pa un i ddodwy ynddo! Hyfryd oedd 
clywed am yr Adar Drycin Manaw 
sy’n gaeafu ym Mhatagonia ond yn 
teithio yma i Gymru wrth eu miloedd. 

Mae Daniel yn dwlu ar lais yr 
Aderyn Du Bigfelen a siom oedd 
deall nad yw’r Eos i’w chlywed 
bellach. Mae 50% yn llai o’r Gwcw yn 
ymweld â ni nawr a bron â diflannu o 
Forgannwg mae’r Gwybedog Brith. 
Mae dulliau amaethu a newid 
hinsawdd yma yng Nghymru, ynghyd 
â chymhlethdodau draw yng 
nghynefinoedd yr adar sy’n gaeafu yn 
ardaloedd y Sahel, yn Affrica, yn 
golygu bod ambell rywogaeth bron â 
diflannu.  

Rhoi Cartre i Fyd Natur yw arwyddair yr RSPB yng 
Nghymru. Cawsom gyngor gan Daniel i beidio â chadw 
gerddi rhy dwt ac i blannu blodau a fyddai’n denu 
gwenyn a thrychfilod, i osod bwyd i’r adar ac i wneud 
hynny yng nghwmni plant. Cawsom wybod am waith y 
gymdeithas yn gwarchod cynefinoedd ac am yr 
ymweliadau ag ysgolion i ysbrydoli’r genhedlaeth 
nesaf. Roedd Daniel yn ein hannog i ymaelodi â’r 
RSPB ac i bwyso ar aelodau’r Cynulliad i roi sylw i’r 
maes hwn. 

Merched y Wawr 
Caerdydd 

Daniel Jenkins-Jones yng nghwmni Gwenda Morgan 
a Rhiannon Gregory 
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T refnwyd ymweliad â maenor Tuduraidd Llancaiach 
Fawr, Nelson, yng Nghwm Rhymni ar gyfer yr 

aelodau ar ddechrau mis Hydref.   Wedi pryd blasus 
hanner dydd yn y ffreutur, tywyswyd pawb o lawr i lawr 
gan bortreadu bywyd y teulu Pritchard yn y 17eg 
ganrif.  Gwisgai'r arweinwyr wisgoedd priodol gan 
siarad iaith y cyfnod.  Wrth grwydro drwy'r Neuadd 
Fawr, y ceginau, yr ystafelloedd ymgynnull a’r 
ystafelloedd gwely cafwyd darlun o fywyd bonheddig y 
cyfnod a lle'r gweision wrth redeg y tŷ a gweithio yn y 
gerddi.  Treuliwyd amser yn y ganolfan groeso cyn 
ymadael.  Bu’n brynhawn diddorol, gan ddysgu am 
gyfnod anghyffredin y 17eg ganrif! 

Yn ail gyfarfod mis Hydref croesawyd Dr Ieuan 

Thomas, darlithydd ac arbenigwr ar Fotaneg a 
Garddwriaeth, a darlledwr cyson ar raglen Tinopolis, 
Prynhawn Da.  Gofynnodd i'r aelodau am gwestiynau 
amrywiol: cyflwynwyd y rhain gan Eirlys Roberts (gofal 
am geraniwm), Robin Brown (tocio hen rosyn dringo), 
Idwal Hughes (pry tŷ gwydr) a Margaret Evans (gofal 
am astromeria), a'u recordio ar gyfer rhaglen Prynhawn 
Da.  Hefyd trafododd Dr Thomas amryw o faterion eraill 
- sut i docio gwinwydden (Ann Saer), adnabod coeden 
geirios anarferol (Dyrinos Thomas), defnydd o dir 
cleiog (Allan Pickard), trin blodau azalea (Gwenda 
Hopkins) a pha blanhigion sy’n tyfu orau mewn lle 
cysgodol  (Marian Lake).  Cafwyd prynhawn diddorol 
ac addysgiadol! 

Mae croeso cynnes i Gymry a dysgwyr y ddinas 
ymuno â'r Aelwyd.  Am fanylion pellach, ffoniwch 2025 
4679. 

(gweler llun o’r ymweliad gyferbyn) 

A gorwyd tymor newydd Cymrodorion Caerdydd 
gydag arwisgo’r Llywydd etholedig, Y Parchedig 

Dyfrig Lloyd, â chadwyn hanesyddol ei swydd gan y 
Llywydd ymddeoledig, Brynmor Jones. Cynhaliwyd y 
cyfarfod yn neuadd Eglwys Dewi Sant gyda nifer dda o 
aelodau, hen a newydd, yn bresennol.  

      Pwnc cyflwyniad diddorol iawn y Llywydd oedd 
bywyd a gwaith ‘Yr Hen Ficer’, sef y Ficer Prichard 
(1579?-1644). Gosodwyd Rhys Prichard yn ei gefndir 
hanesyddol, gan ddangos fel y bu iddo ei drwytho ei 
hun yn iaith Beibl William Morgan a mydryddiad y 
Salmau gan Edmwnd Prys i gynhyrchu corff sylweddol 
o farddoniaeth a gyhoeddwyd wedi ei farwolaeth, sef 
Cannwyll y Cymry. 

     Cawsom ambell hanesyn am fywyd Rhys Prichard. 
Pan oedd yn llanc ifanc roedd ganddo fwch gafr wrth ei 
gwt ble bynnag yr elai, gan gynnwys i’r dafarn. Un 
noson llwyddodd rhai o’i gyfeillion i gael y bwch gafr i 
yfed cwrw – digon i beri iddo 
gael hangover y bore wedyn!  
O hynny ymlaen yr un lle na 
ddilynai’r bwch gafr Rhys 
iddo oedd y dafarn! Stori 
ddoniol oedd honno, ond 
stori arswydus oedd hanes 
llofruddio ei fab, Samuel, a’r 
modd y ceisiodd y llofrudd 
gael gwared o’r corff. 

      

 

Roedd ‘Yr Hen Ficer’ yn feirniad llym iawn ar 
gymdeithas ei ddydd. Dyma ei rybudd i’w blwyfolion yn 
Llanymddyfri: 

Mene Tecel, Tre’ Llan’ddyfri, 
Pwysodd Duw di yn dy fryntni; 
Ni cha’dd ynot ond y sorrod; 

Gochel weithian rhag ei ddyrnod. 
 

Tebyd ydwyt i Gomorra, 
Sodom boeth, a thref Samaria, 
Rhai na fynnent wella hyd farw, 
Nes eu troi yn llwch a lludw. !! 

 

Ond, mae’n debyg mai’r darn mwyaf cyfarwydd o waith 
y Ficer Prichard yw ei garol, ‘Awn i Fethlem’: 

Awn i Fethlem, bawb, dan ganu, 
Neidio, dawnsio a difyrru, 

I gael gweld ein Prynwr c’redig, 
Aned, heddiw, ddydd Nadolig.   

 
 

Cymrodorion Caerdydd 

Aelwyd Hamdden 
Cymry Caerdydd 

Llywydd newydd 
Cymrodorion Caerdydd, Y 

Parchedig Dyfrig Lloyd, 
gyda’r cyn-Lywydd, 

Brynmor Jones  
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Croeso i ail golofn Gohebwyr y Groes. Rydym wedi 
cael mis prysur iawn yn llawn o ddigwyddiadau 
diddorol. 

Gwasanaeth diolchgarwch 

Cawsom wasanaeth diolchgarwch hyfryd ar y 12fed o 
Hydref. Daeth y Parchedig Kevin Davies i adrodd stori 
ddiddorol am Alun ac Ali. Yn ogystal cawsom ein 
diddori gan barti llefaru Blwyddyn 5 a 6 yn adrodd 
‘Dawns y Dail’. Darllenodd Blwyddyn 3 a 4 eu 
disgrifiadau gwych o’r hydref a gwnaeth plant y Cyfnod 
Sylfaen a’r Adran Iau ganu caneuon am ddiolchgarwch. 
Casglwyd dros 200 o  becynnau bwyd i’r Banc Bwyd a 
diolch i’r rhieni am eu caredigrwydd. 

T. Llew Jones 

Gwnaethon ni ddathlu Diwrnod T. Llew Jones ar yr 
11eg o Hydref  wrth i bawb, yn cynnwys yr athrawon, 
wisgo fel cymeriadau allan o nofelau T.Llew Jones. 
Cawsom ddiwrnod penigamp yn llawn o weithgareddau 
diddorol yn ymwneud â’i nofelau a’i gerddi. 

 

Llyfrgellwyr 

Mae wedi bod yn fis cyffrous iawn i Adran Iau yr ysgol 
oherwydd roedd ffurflenni cais yn hedfan o gwmpas, 
rhestr fer a chyfweliadau pwysig yn swyddfa Mrs 
Fenner! Ond o’r diwedd cafodd tair o ferched Blwyddyn 
6 eu penodi yn llyfrgellwyr yr ysgol. Llongyfarchiadau 
mawr i Paige, Taylor a Melanie. Maent wedi dechrau ar 
eu gwaith wrth drefnu partneriaid darllen a chreu  
arddangosfeydd fydd yn ein hysbrydoli. Ar ôl hanner 
tymor byddant yn cynorthwyo yn ein Clwb Darllen. 

Cyfeillion Campus 

Yn dilyn cyfarfod cyntaf y Cyngor Ysgol penderfynwyd 
ffurfio Cyfeillion Campus. Maent yn cynnwys disgyblion 
o Flwyddyn 5 a 6 sydd wedi eu hyfforddi i ddilyn 
cwestiynau ‘Parch’ er mwyn cynorthwyo a datrys 
problemau ar yr iard amser cinio. Rydym yn falch iawn 
o’u gwaith ac maent yn llwyddo i sicrhau bod pawb yn 
hapus wrth chwarae ar yr iard. 

Diolch! 

Diolch am ddarllen ein colofn! Cofiwch ymweld â’n 
gwefan neu ein dilyn ar @YGPenyGroes er mwyn cael 
mwy o wybodaeth am ein hysgol ni. Hwyl am y tro! 

Daniel Carnell, Melanie Carr a Samuel Jones 

Ysgol Pen-y-groes 

Roald Dahl 

Cawsom ddiwrnod i’r brenin yn dathlu canmlwyddiant 
ein hawdur lleol, Roald Dahl.   Roedd yr ysgol yn llawn 
Oompa Loompas, Matilda, a’r CMM ac roedd ambell i 
Mrs Trunchball yn ein plith!  Mwynhawyd sesiwn stori a 
bu’r dosbarthiadau yn dathlu bywyd a gwaith yr awdur 
gydol y dydd.  Cyhoeddwyd ein gwaith ysgrifennu trwy 
‘TryDahl’ ar wefan Cymru Fyw!  Profiad creadigol i 
Flwyddyn 6 oedd creu drama mewn diwrnod.  
Cydweithiodd cwmni drama â’r disgyblion i sgriptio, 
actio, ymarfer a pherfformio drama am Roald Dahl i 
weddill yr ysgol.  Ar ddiwedd y dydd, roedd y 
neuadd yn fôr o chwerthin wrth i bawb fwynhau’r 
perfformiad. Llongyfarchiadau i Alfie (Bl 6) a 
Rhydderch (Bl 4) ar ddod yn fuddugol mewn 
cystadleuaeth gelf ym mhentref Llandaf i gynllunio 
poster Roald Dahl. Cynhaliwyd seremoni hyfryd yn 
y ’Stiwt yn Llandaf. 

‘Drysau Agored’ y gymuned 

Dathlon ni ddoniau ein disgyblion yn ein cyngerdd 
‘Drysau Agored,’ lle croesawyd ein teulu estynedig 
a’r gymuned am baned er budd  elusen Macmillan.  
Bu Menna, Indeg a Megan (Bl 6) yn perfformio - 
diolch iddyn nhw.  Aeth Blwyddyn 5 am dro i’r 
Eglwys Gadeiriol, lle cawsant eu hysbrydoli wrth 
fraslunio’r ffenestri lliw yn Eglwys Fair. 

Blwyddyn 6 yn Llangrannog 

Cafwyd wythnos benigamp gyda chlwstwr Glantaf 
yn Llangrannog.  Bu’r disgyblion yn mwynhau y 
gweithgareddau di-ri gydol y dydd a’r 
gweithgareddau tîm bob nos, heb sôn am greu 
ffrindiau newydd.  Uchafbwyntiau oedd y sgïo, 
trampolinio, cartio, gwibgartio, rhaffau uchel, ein trip 
i lawr i’r traeth ac i Ddolau Cothi, a’r disgo. Diolch o 
galon i Ysgol Glantaf am yr holl drefnu ac i’r swogs 

am eu gwaith diddiwedd.  Mae pawb yn edrych ymlaen 
at ddychwelyd y flwyddyn nesaf ym Mlwyddyn 7! 

Blwyddyn 2 yn ymweld â Sain Ffagan 

Aeth Blwyddyn 2 am ddiwrnod i Sain Ffagan i ddysgu 
am fywyd ’slawer dydd.  Dysgon nhw am fywyd heb 
drydan ac am ddiwrnod mewn ysgol yn ystod Oes 
Fictoria.  Er gwaethaf y tywydd cafodd pawb amser 
arbennig.   

Shoctober 

Mae’r ysgol gyfan wedi cymryd rhan mewn sesiynau 
cymorth cyntaf.   Buom yn dysgu sut i achub bywyd a 
bu Blwyddyn 1 a 2 yn ymarfer eu sgiliau gyda’u tedi 
bêrs. 

Ysgol Pencae 

Enillwyr Diwrnod Roald Dahl 
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Pencampwriaethau Nofio Cymru    

Llongyfarchiadau gwresog i Nia Evans (Bl.11), ar ei 
llwyddiant ysgubol ym maes nofio. Braf iawn oedd 
clywed ei bod wedi ennill dwy fedal aur ac un arian ym 
Mhencampwriaethau Cymru dros wyliau’r haf. 

Traws gwlad    

Cafwyd gŵyl draws gwlad lwyddiannus unwaith eto 
eleni gyda nifer fawr o ddisgyblion (dros 1000) yn 
rhedeg! Dewi ddaeth i’r brig ar ddiwedd y dydd, ond 
gyda 7 pwynt yn unig yn eu gwahanu oddi wrth Illtud, 
cafwyd cystadlu brwd iawn! Teilo ddaeth yn drydydd, 
gyda Dyfrig yn y pedwerydd safle.  Llongyfarchiadau i 
bawb a redodd, ac ennill pwyntiau i’w llys, ond yn 
arbennig i´r disgyblion a redodd y ras 3.7km mewn 
amseroedd  anhygoel o gyflym. 

Gemau Caerdydd    

Llongyfarchiadau mawr i dîm canwio’r ysgol ar ddod yn 
fuddugol yng nghystadleuaeth canwio Gemau 
Caerdydd. Braf oedd gweld Mr Norton hefyd yn dod i’r 
brig yng nghystadleuaeth yr athrawon. 

Taekwondo    

Newyddion gwych am lwyddiant  Megan Tucknutt 
(Bl.10) mewn  cystadleuaeth Taekwondo yn yr Alban 
yn ddiweddar.  Yn ystod y gystadleuaeth llwyddodd 
Megan i gipio dwy fedal aur ac yna mynd yn ei blaen i 
dderbyn gwregys du yn y gamp. Rydym yn falch iawn 
ohonot Megan. 

Ymweliad awdur    

Yn ddiweddar cafodd criw o Flwyddyn 8 gyfle gwych 

gan Gyngor Llyfrau Cymru  i gyfarfod â’r awdur  Llŷr 
Titus. Roedd y dosbarth wedi bod yn astudio Gwalia, 
sef y nofel a enillodd Wobr Tir na n-Og yn 2016, ac 
felly braf oedd cael y cyfle i holi’r awdur. Yn ystod y 
sesiwn awr o hyd aeth y disgyblion ati i gyd-drafod â 
Llŷr Titus sut i greu stori lwyddiannus. Yn sicr roedd y 
disgyblion wedi’u hysbrydoli erbyn diwedd y sesiwn.  
Pwy a ŵyr, efallai bod awduron y dyfodol yma yn ein 
plith yng Nglantaf?   

Cyfansoddwyr y dyfodol    

Braf yw gweld brawd a chwaer yn ffynnu ym myd 
cerddoriaeth.  Bellach mae Rhys a Heledd Newton yn 
enwau cyfarwydd ar lwyfannau eisteddfodol, ond tawel 
iawn oeddent am eu llwyddiant mewn cystadleuaeth 
gyfansoddi.  Cipiodd y ddau'r wobr gyntaf yng 
nghystadleuaeth gyfansoddi’r Urdd i Flynyddoedd  7 i 9 
eleni. Da iawn chi! 

Ysgol Glantaf Gemau Caerdydd: tîm canwio buddugol Ysgol Glantaf 

Taith Hanes i Lerpwl 

Y n y gwersi Hanes rydym ni wedi bod yn astudio 
caethwasiaeth. Felly, ar y 4ydd o Hydref aethom 

ni (Blwyddyn 9), cyn ein hasesiad, ar daith i Lerpwl i 
ymweld ag Amgueddfa Caethwasiaeth Lerpwl. Deffrais 
yn gynnar er mwyn mynd ar y daith hirfaith i Lerpwl. 
Pan gyrhaeddon ni Lerpwl roeddem ni i gyd wedi'n 
syfrdanu ein bod o’r diwedd yn gweld gyda’n llygaid ein 
hunain y dociau a oedd yn cael eu defnyddio i ddanfon 
y llongau i Affrica a chipio'r caethweision – roeddem 
wedi dysgu cymaint amdanynt yn y gwersi!  

Ar ôl cyrraedd yr amgueddfa aeth fy ngrŵp i yn syth 
i’r arddangosfa ble roeddech yn dilyn taith y caethwas 
o Affrica i America. Roedd llawer o ddarnau darllen 
bachog i'w cofio a chlustffonau'n adrodd profiadau 
personol ac erchyll y caethweision. Mwynheais wylio’r 
fideo byr am gaethwasiaeth fodern hefyd wrth i bobl 
sydd mewn dyled gael eu gorfodi i weithio i dalu’r 
ddyled. Cyffyrddodd y fideo addysgiadol hwn â fy 
nghalon i a fy ffrindiau wrth i ni sylweddoli realiti 
caethwasiaeth ein byd ni heddiw!  

Fe wnaeth trydydd llawr yr amgueddfa fy helpu i'n 
fawr iawn gyda fy nhasg asesu wrth iddynt gymharu 
sut mae bywyd pobl dduon wedi newid ers cyfnod 
caethwasiaeth. Roedd yr arddangosfa ar yr ail lawr am 
y llongau hefyd yn ddiddorol a rhyngweithiol iawn, ac 

yn newid hyfryd o fod yn yr ystafell ddosbarth! Roedd 
manylder y modelau bach o'r llongau yn rhoi syniad i 
mi o’r math o awyrgylch roedd yn rhaid i'r caethweision 
fyw ynddo.  

Yr uchafbwynt i mi oedd ymweld â'r seler am fod yr 
addangosfa o fod mewn llong yn teimlo'n realistig iawn 
ac un peth sy’n sicr, mi fydden i'n casau gorfod byw 
mewn amgylchedd gwarthus fel y llongau hynny - fe 
wnaeth godi ofn arna i ychydig hefyd! Joiais mas draw 
ar y daith hanes ysblennydd eleni ac rwy'n edrych 
ymlaen at y trip nesaf! 

Lleucu Evans  

Disgybl Blwyddyn 9 

Ysgol Bro Edern 

Disgyblion brwd Blwyddyn 9 yn Lerpwl! 
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Eifion Vaughan-Williams 

Bore coffi 

Braf iawn oedd cymryd rhan ym more coffi mwya’r byd 
a chodi arian ar gyfer elusen Macmillan. Cafwyd bore 
llwyddiannus iawn a chodwyd cyfanswm o £512. 
Roedd y neuadd dan ei sang. Diolch i bawb. 

Gwaith yn y gymuned 

Os ewch am dro o gwmpas 
Llanisien fe welwch waith 
mosaic Ysgol y Wern ar un o 
strydoedd y pentref. Bu’r ysgol 
yn gweithio gydag artist i greu 
lluniau o fywyd yr ardal. 

Rygbi 

Llongyfarchiadau i Cohen 
Davies a Dewi Thomas ar gael 
eu dewis i gynrychioli tîm rygbi 
Ysgolion Caerdydd eleni. Pob 
lwc i chi’ch dau yn ystod y 
tymor. 

Traws gwlad 

Da iawn i dimau traws gwlad 
Blwyddyn 3, 4 a 5 am wneud 
yn arbennig o dda yng 
nghystadleuaeth draws gwlad 
yr Urdd. Llongyfarchiadau i dîm 
bechgyn Blwyddyn 4 ar ddod 

yn gyntaf, tîm bechgyn Blwyddyn 5 ar ddod yn ail, tîm 
merched Blwyddyn 5 ar ddod yn 3ydd a thîm bechgyn 
Blwyddyn 3 ar ddod yn 3ydd yn y gystadleuaeth. Daeth 
Thomas Pricket Bl.3 yn gyntaf, Mared Davies Bl.4 yn 
ail a Will Evans Bl. 5 yn drydydd yn y ras unigol. Da 
iawn bawb!  

Ysgol y Wern 

Bore coffi llwyddiannus er budd elusen Macmillan 

 

Cystadleuaeth draws gwlad 

Llongyfarchiadau i’r holl redwyr o Ysgol Pen-
y -Gar t h a  gym er odd  r an yng 
nghystadleuaeth draws gwlad yr Urdd. Clod 
mawr i’r unigolion  a wnaeth yn dda yn eu 
categorïau oedran. 

 

 

Gwasanaeth diolchgarwch 

Croesawodd Ysgol Pen-y-Garth y Parchedig Kevin 
Davies i arwain gwasanaeth diolchgarwch 
eleni. Diolch i rieni’r ysgol am eu 
cyfraniadau gwerthfawr ar gyfer banc 
bwyd  y Fro.  

Ysgol Pen-y-Garth 

Llwyddiant yng nghystadleuaeth draws 
gwlad yr Urdd i'r unigolion hyn o Ysgol 

Pen-y-Garth 
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COFIO ABER-FAN 

Y m mis Hydref 1966 daeth pentref Aber-fan ger 
Merthyr Tudful yn ffocws sylw a chydymdeimlad y 

byd cyfan pan lithrodd 150,000 o dunelli o wastraff 
glofaol ar Ysgol Gynradd Pant-glas a thai cyfagos ar 
21 Hydref gan ladd 116 o blant a 28 o oedolion. Eleni, 
hanner can mlynedd yn ddiweddarach, cafodd y 
trychineb ei goffáu yn ystod mis Hydref trwy amryw 
gyfryngau – yn wasanaethau coffa, rhaglenni radio a 
theledu, ysgrifau a chyngherddau.  

Nos Wener, 8 Hydref, 
y n g  N g h a n o l f a n 
M i l e n i wm  Cy m r u , 
cafwyd perfformiad 
cyntaf Cantata Memoria: 
Ar gyfer y Plant (er cof 
am Aber-fan 1966) – 
f f rwy th cydwei th i o 
arbennig iawn rhwng y 
c y f anso dd wr  K a r l 
Jenkins a’r prifardd 
Mererid Hopwood – a 
gomisiynwyd gan S4C. 

Meddai Karl Jenkins: 
‘Roeddwn yn ymwybodol bod gennyf gyfrifoldeb drwy’r 
comisiwn i gyfansoddi rhywbeth onest a fyddai’n 
cyrraedd ac yn cyffwrdd â phawb – y teuluoedd sy’n 
dal gyda ni a gollodd anwyliaid, y rhai sy’n cofio a’r rhai 
y mae’r trychineb yn newydd iddynt. Bu delio â phwnc 
sydd mor ddwfn yn enaid y genedl yn brofiad a oedd 
yn ddirdynnol ac yn ddyrchafol ar yr un pryd, ond 
gwnaeth fy nghydymaith - y bardd, yr academydd a’r 
ieithydd disglair Mererid Hopwood – a ysgrifennodd y 
libreto nodedig, y daith cymaint â hynny’n haws a mwy 
gwerthfawr. Yng ngeiriau Mererid, “ein gobaith yw y 
bydd y gwaith yn cydio dwy galon wrth nifer fawr o 
galonnau.” ’ 

Yng Nghymru, daeth Aber-fan yn ffocws i gorff o 
farddoniaeth Gymraeg drawiadol wrth i’r beirdd ymateb 
i’r trychineb, ar y pryd a hefyd dros y blynyddoedd hyd 
heddiw. Nos Iau, 20 Hydref, yn ystod wythnos cofio 
hanner can mlynedd ers y trychineb, lansiwyd Dagrau 
Tost : Cerddi Aber-fan a olygwyd gan E. Wyn James a 
Christine James. Cynhaliwyd y noson yn y Drwm, yn 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Cafwyd 
darlleniadau dirdynnol gan T. James Jones a Gwyneth 
Glyn a bu Manon Rhys yn holi’r ddau olygydd am y 
gyfrol. 

Dyma’r tro cyntaf i gasgliad mor gyflawn o gerddi 
am Aber-fan gael eu cywain ynghyd yn yr un lle. 
Cafodd y ddau olygydd eu magu yn y 1950au a’r 
1960au yng nghymoedd diwydiannol y de-ddwyrain, 
nid nepell o Aber-fan – Christine yn Nhonypandy yng 
Nghwm Rhondda a Wyn yn Nhroed-y-rhiw, y pentref 
nesaf i Aber-fan. Yn ddisgybl ysgol yn ei arddegau, bu 
Wyn yn Aber-fan ar ddiwrnod y trychineb wedi i’w ysgol 
dderbyn cais am gymorth i ymateb i’r argyfwng.  

Diolchir i Gyngor Llyfrau Cymru am ganiatâd i 
gynnwys yr adolygiad treiddgar canlynol gan Lyn 
Ebenezer o Dagrau Tost: Cerddi Aber-fan oddi ar 
www.gwales.com: 

‘Gyferbyn â thudalen deitl y gyfrol ingol hon ceir llun 
sy’n crisialu trychineb a newidiodd fywydau 
cannoedd o drigolion Aber-fan am byth. Llun cloc 
sydd yno, cloc larwm cleisiog, ei fysedd wedi'u 
rhewi ac yn dangos 9.13 y bore. Y dyddiad oedd 
dydd Gwener, 21 Hydref 1966. 

Seriwyd y dyddiad a’r amser ar eneidiau’r 
genedl. Boddwyd Ysgol Pant-glas gan gyfog trioglyd 
Tip 7, y slyri marwol a fygodd ac a ddarniodd gyrff 
116 o blant a 28 o oedolion. Hanner canrif yn 
ddiweddarach ac mae trychineb Aber-fan yn 
rhannu’r psyche cenedlaethol â thrychinebau Coed 
Mametz a Senghennydd. 

Yn y rhagair cawn amlinelliad o fwriad y gyfrol 
sef “edrych yn benodol ar ymateb y beirdd Cymraeg 
i ’r digwyddiad”. Cyfeirir at swyddogaeth 
gymdeithasol beirdd dros y canrifoedd “i fod yn llais 
i ddelfrydau a dyheadau ac i ofnau a safbwyntiau eu 
cymunedau”. 

Craidd y gyfrol yw’r casgliad o gerddi a 
gyfansoddwyd ar y pryd ac wedyn, fel ymateb i’r 
trychineb. Mae’r casgliad yn un swmpus ac 
amrywiol o waith beirdd amlwg i feirdd llai enwog. 
Mae’r farddoniaeth ei hun yn amrywiol hefyd, o 
gerddi cignoeth Gwenallt i alargan dyner Mererid 
Hopwood. Addas iawn fu agor y flodeugerdd gyda 
cherdd hyfryd Rhydwen Williams, “Yn Nheyrnas 
Diniweidrwydd”. Mae gosod y gerdd hudolus hon fel 
arweiniad i gerddi sy’n darlunio bryntni’r trychineb 
yn dra eironig. 

Yn dyfnhau’r pathos ac yn ailgynnau’r cof ceir 
nifer o ffotograffau du a gwyn, atgofion didostur o’r 
hyn a ddigwyddodd hanner canrif yn ôl. Mae’r 
darlun ar y clawr yn ddigon ynddo’i hun i ennyn 
dagrau. Ysgol Pant-glas yn sarn, a bachgen yn 
cysuro bachgen iau, braich y mawr yn dyner dros 
ysgwydd y bychan. 

Ni wnaf feiddio dewis fy hoff gerddi o blith y 
pedwar ugain a mwy. Fe fyddai hynny fel gorfod 
dewis arch o blith casgliad o eirch. Ac eto mae rhyw 
harddwch yn yr anlladrwydd a adlewyrchir yn amryw 
o’r cerddi. Enynnant emosiynau’n amrywio o alar i 
ddicter. Cyfyd y cwestiwn, “Pam y caiff bwystfilod 
rheibus / Dorri’r egin mân i lawr?” 

Dyma gyfrol y bydd rhywun yn dychwelyd ati dro 
ar ôl tro. Nid i’w mwynhau. Ond er mwyn peidio ag 
anghofio. Cyfyd pob math ar emosiynau – galaru, 
cyhuddo, rhwystredigaeth, dicter, cofio. Mae’r 
emosiynau’n drên. 

Mae brawddeg ola’r 
r h a g y m a d r o d d  y n 
c r y n h o i ’ r  c y f a n , 
“Senghennydd 1913. 
Aber-fan 1966. Hanner 
canrif, a beth – ie, beth, 
yn wir – oedd wedi 
newid?” Yr ateb anochel 
yw “Dim byd”.’ 

  
Dagrau Tost: 
Cerddi Aber-fan; £11.95 
Cyhoeddiadau Barddas 

Deutsche Grammophon 
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EGLWYS DEWI SANT 
Gwasanaeth teuluol 
Cynhaliwyd y gwasanaeth teuluol 
misol ar 9 Hydref ar y thema Newid 
Hinsawdd. Mwynhaodd y plant yn 
ogystal â'r gynulleidfa yn fawr gan 
ddysgu tipyn am ein tywydd. 
Cymdeithas Nos Iau 
Y mis diwethaf  c roesawyd 
Cymdeithas Nos Iau ynghyd â 
phlwyfolion Eglwys Sant Ioan 
Fedyddiwr i'r Eglwys Uniongred 
Roegaidd yn Nhrebiwt gan y Tad 
Eleuthenios. Clywsom am hanes yr 
eglwys,  y gwasanaethau a 
swyddogaeth yr eiconau sy'n edrych 
ar harddwch a phrydferthwch y nef. 
Noson ddiddorol iawn. Nos Fercher 
26 Hydref cafwyd cyfle i fynychu 
swper blynyddol Cytûn Caerdydd 
Dinas a'r Bae. 
Cymrodorion Caerdydd 
Nos Wener 7 Hydref arwisgwyd y 
f icer â chadwyn Llywydd y 
Cymrodorion yn neuadd Eglwys 
Dewi Sant, ac yn dilyn yr arwisgo 
rhoddodd y ficer gyflwyniad ar 'Yr 
Hen Ficer', sef y Ficer Prichard. 
Coffi a chlonc 
Fore Sadwrn 15 Hydref croesawyd 
bron dwsin o ddysgwyr i'n bore coffi 
misol a braf oedd eu gweld yn 
sgwrsio'n hwylus yn Gymraeg gydag 
aelodau'r eglwys. Cynhelir y bore 
coffi a chlonc nesaf fore Sadwrn 19 
Tachwedd rhwng 10:30 a 12:00 ac 
mae croeso i holl ddysgwyr y ddinas 
daro draw. 
Sesiwn hyfforddi trefnu blodau 
Fis Mehefin y flwyddyn nesaf bydd 
Gŵyl Flodau'n cael eith threfnu yn yr 
eglwys ac i baratoi ar gyfer y 
digwyddiad mae Ann Mears yn 
trefnu sesiynau hyfforddi. Roedd 
pymtheg o aelodau'r eglwys wedi 
ymgynnull ar gyfer y sesiwn gyntaf a 
dw i'n credu bod pawb ohonom wedi 
dysgu llawer, yn ogystal â chael 
hwyl. Edrychwn ymlaen at y sesiwn 
nesaf ar 3 Tachwedd ac at addurno'r 
eglwys ar gyfer y Gwasanaeth 
Dathlu a'r Nadolig. 
Gwasanaeth Dathlu symud i 
Gilgant Sant Andreas 
Drigain mlynedd yn ôl, symudodd 
Eglwys Dewi Sant i Gilgant Sant 
Andreas ac i nodi’r achlysur cynhelir 
gwasanaeth arbennig fore Sul 6 
Tachwedd. Gwahoddir cyn-ficeriaid 
yr eglwys i’r gwasanaeth hwn, a 
chynhelir cinio dathlu ar ôl y 
gwasanaeth yn Jury’s Inn. 

BETHEL, PENARTH 
Marwolaeth 
Trist yw nodi marwolaeth Jean 
Evans yn 95 oed. Bu Jean a’i 
diweddar ŵr, Ieuan, a fu farw yn 
2014, yn ffyddlon iawn i oedfaon 
Bethel am flynyddoedd lawer, cyn i 
iechyd bregus eu gorfodi i ymadael â 
Phenarth. Erys atgofion melys iawn 
am hynawsedd siriol Jean a hefyd 
am ei gwisg drawiadol o drwsiadus. 
Cyfarchion 
Anfonwn ein cyfarchion gwresog at 
Vernon Llewellyn, Bethan Lloyd, 
Graham Davies, Bob Colley a Tom 
Rees sy naill ai’n profi salwch neu’n 
mendio’n dda. 
Priodas 
Dymunwn briodas ddedwydd i Ffion 
Burgess a Llŷr Owens. 
Achosion elusennol 
Ers dechrau mis Hydref buom yn 
cydginiawa bob dydd Gwener ag 
eglwysi eraill y dref i gyfrannu at 
Gronfa Lesotho. Hefyd bu rhai o’n 
haelodau yn cynorthwyo Alwena 
mewn casgliad stryd ar ran Cymorth 
Cristnogol. Aeth tua £750 i’r coffrau.    
Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau lu i’n gweinidog ar 
orffen, gyda gwelliant ar ei amser, yr 
hanner marathon a gynhaliwyd yn 
ddiweddar yng Nghaerdydd. Mae 
Kevin yn hynod ddiolchgar i’r 
aelodau ac edmygwyr a’i galluogodd 
i drosglwyddo £520 i elusen Cymorth 
Canser Macmillan. 
Oedfaon nodedig 
Cafwyd dwy oedfa nodedig o 
fendithiol dan ofal y gweinidog yn 
ystod mis Hydref. Ar y nawfed 
cynhaliwyd oedfa ddiolchgarwch. 
Roedd yr arddangosfa o flodau a 
llysiau ar y bwrdd cymun, ynghyd â’r 
genadwri, yn ysgogi dychymyg ac 
ysbryd. Ar y trydydd ar hugain buom 
yn cofio Aber-fan, gyda chymorth 
darlleniadau amrywiol. Elfen fwyaf 

trawiadol y cofio, o bosib, oedd pan 
ddarllenodd y gweinidog enw pob un 
o’r 144 a laddwyd tra bod aelodau yn 
gosod ar furiau’r capel silhouette du 
ar bapur gwyn yn cynrychioli’r 
meirwon. Yn ei stori i’r plant 
defnyddiodd Kevin ychydig o 
fathemateg mewn perthynas â 
dyddiad y trychineb, 21/10/1966. 
Mae adio 21 a 10 a 19 a 66 yn rhoi 
116, sef nifer y blant a gollwyd. 
Cymorth i bawb. 
 

BETHEL, RHIWBEINA 
Yn ystod mis Hydref cawsom gwmni 
ein gweinidog, y Parchg Evan 
Morgan, Mr Ion Thomas, y Parchg 
Dafydd Andrew Jones a’r Athro 
Gwynfor Jones i arwain ein 
hoedfaon. 
Teithio’r byd 
Fore Mawrth, 18 Hydref, daeth 
Ll inos Howells i  gyfarfod o 
Gymdeithas y Capel i siarad am ei 
thaith o gwmpas y byd ar ddechrau’r 
flwyddyn. Mae Llinos yn ferch i’r 
diweddar Barchg Tudor Davies: 
gwelir nifer o’i emynau yn Caneuon 
Ffydd. 
Banc Bwyd Caerdydd 
Mae aelodau Bethel yn dal i 
gyfrannu nwyddau bob Sul i Fanc 
Bwyd Caerdydd. 
Prosiect y Digartref 
Ar 22 Tachwedd cynhelir bore coffi 
gyda stondinau amrywiol yn y capel i 
godi arian ar gyfer Prosiect y 
Digartref. 
Dathlu’r Nadolig 
Y m  m i s  R ha g f y r  c y nh e l i r 
gwasanaeth Nadolig y plant ar yr 
11eg, gwasanaeth Nadolig yng 
ngofal yr aelodau ar y 18fed, a 
gwasanaeth Llith a Charol dan 
nawdd Cymdei thas Gymraeg 
Rhiwbeina ar y 24ain am 11:00 yr 
hwyr.  

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Bethel, Penarth: cofio trychineb Aber-fan 
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EGLWYS MINNY STREET 
Cyfarfodydd 
Estynnwn groeso i bawb i’n 
cyfarfodydd ar y Sul (10:30 a 18:00) 
ac yn ystod yr wythnos. Bydd ein 
hoedfa foreol gynnar (9:30) yn 
arbennig ar gyfer y plant ar 13 
Tachwedd o dan arweiniad y 
teuluoedd Patchell a Williams. 
Gobeithiwn yn fawr y bydd y festri yn 
orlawn eto fel ag yr oedd ar gyfer yr 
oedfa yng ngofal Glyn Jones a Rhun 
Jones pan gawsom wybod am 
wahanol fersiynau o ‘Weddi’r 
Arglwydd’. Yn y Gymdeithas 
edrychwn ymlaen nesaf at glywed 
atgofion Caryl Roese am yr artist 
Josef Herman ar 1 Tachwedd ac am 
‘filltir sgwâr’ Elenid Jones a Dewi 
Lloyd Lewis ar 15 Tachwedd. Dr Elin 
Jones, Cadeirydd elusen Hafal, fydd 
gyda ni ar 29 Tachwedd. 
Gweithgarwch mis Tachwedd 
Dewch â’ch babanod i sesiynau 
Babimini, ar 4 a 18 Tachwedd rhwng 
9:45 a 11:15. Croeso i bobl ifanc 
ymuno â PIMS (Pobl Ifanc Minny 
Street) nos Lun 14 a 28 Tachwedd 
rhwng 19:00 a 20:30. Caiff yr 
oedolion gyfle i drafod Cyfeillion Paul 
yng nghyfarfodydd Bethania ar 8 
Tachwedd (yng nghartref un o’n 
haelodau) ac, yn Genesis (17 
Tachwedd, 19:00), cawn ddefosiwn 
syml yn arwain at waith llaw buddiol. 
Bydd croeso i chi hefyd yng nghaffe 
Terra Nova, Parc Llyn y Rhath, ar 25 
Tachwedd (11:00 – 12:00) i ymuno â 
sesiwn Llynyddwch - egwyl am 
baned a thrafodaeth. 
Cynllun Gair am Air 
Cofiwch hefyd am ein cynllun Adfent: 
Gair am Air. Mae croeso i chi ymuno 
â ni. Ceir manylion llawn ar ein 
gwefan www.minnystreet.org ddydd 
Sul 13/11. 
Cofio 
Cofiwn yn annwyl am Margaret 
Russell (Y Mynydd Bychan gynt ond 
sydd wedi bod mewn cartrefi gofal 
dros nifer o flynyddoedd) fu farw ar 
23 Medi. Cydymdeimlwn yn ddiffuant 
â’r teulu. 
Croeso 
Hyfrydwch oedd cael y fraint o 
groesawu Catrin Roberts yn ffurfiol 
i’n plith ddechrau Hydref – mae hi 
(ac Owen ei phriod) wedi bod yn dod 
yn ffyddlon i’n hoedfaon dros gyfnod 
bellach. 
Da iawn, Lleucu! 
Ymfalchïwn fel eglwys yn llwyddiant 
un o’n haelodau ifanc, Lleucu Parri, 
a r  e i  p h e r f f o r m i a d  y n g 
nghystadleuaeth Ysgoloriaeth Urdd 
Gobaith Cymru Bryn Terfel 2016.  

EGLWYS 

EBENESER 

Carreg filltir 
Ar fore Sul 2 Hydref 
cawsom gyfle i ddymuno 
p e n - b l wy d d  h a p u s 
a r b e n n i g  i ’ n 
Hysgrifennydd, Malcolm 
Thomas, a oedd yn dathlu 
ei bedwar ugain ar 4 
Hydref. Roedd Eira Jones 
wedi paratoi cyfarchiad 
iddo ar ffurf nifer o 
benillion a chyflwynwyd 
cerdyn ac ysgrifbin iddo 
fel rhodd.  Deallwn iddo 
gael diwrnod i’w gofio a 
bod y dathlu wedi parhau 
am beth amser! 
Sul arbennig 
Roedd bore Sul 9 Hydref 
yn arbennig iawn gan i ni 
gael tystio i fedydd Mari Haf, merch 
Nia a Ryan Chard, a chwaer fach 
Elin Wyn. Roedd y ddau deulu 
estynedig wrth eu bodd, wrth gwrs. 
Roedd hi’n gwrdd pregethu hefyd 
pan gawsom y pleser o groesawu 
hen ffrind i’n plith, sef y Parchg Ddr 
Geraint Tudur. Yn y bore soniodd 
am sacrament y bedydd a’r cymun, 
ac yn y nos bwysigrwydd gadael ein 
hunain yn agored i ddylanwad yr 
Ysbryd Glân. Diolch iddo am ddwy 
bregeth rymus.  
Cinio Cytûn 
Ar nos Fercher  26 Hydref aeth criw 
ohonom i ginio blynyddol Cytûn yn 
adeilad Cornerstone.  Ble mae 
Cornerstone? Wel, roedd yn brofiad 
arbennig i ni gan mai yn hen adeilad 
Ebeneser ar Heol Siarl y mae’r lle 
hwn. Cafwyd taith o gwmpas yr 
adeilad gan ei weld ar ei newydd 
wedd. Wedyn cafwyd gwasanaeth 
byr cyn cael pryd dau gwrs blasus 
dros ben. Y siaradwr gwadd oedd yr 
Archesgob George Stack a soniodd 
mai’r weledigaeth y tu ôl i 
Cornerstone oedd ymestyn allan i’r 
gymuned. Mae’r ganolfan yn lle i 
gynnal cynadleddau, cael paned a 
sgwrs, ac i giniawa. Mae yna 
ddatblygiadau diddorol ar y gweill a 
dymunwn yn dda i’r perchnogion 
newydd ar eu menter a ’u 
gweledigaeth. Am fwy o wybodaeth 
ewch i www.cornerstonecardiff.org.  
 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 

Dyweddïo 
D y m u n w n  b o b  b e n d i t h  a 
hapusrwydd i Hanna Morris ac Iwan 
Taylor ar eu dyweddïad. 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i Owain James ar 
ennill gradd Meistr o Brifysgol 
Rhydychen.  Dymunwn yn dda iddo 
nawr wrth iddo astudio am 
ddoethuriaeth yn hanes cynnar yr 
eglwys yng Ngholeg y Drindod, 
Rhydychen. 
Croesawu Carlos 
Cawsom y fraint yn ddiweddar o 
groesawu Carlos Ruiz o’r Wladfa i’n 
cwrdd wythnos. Mae Carlos yn 
weinidog ar gapeli Cymraeg Dyffryn 
Camwy lle cynhelir y gwasanaethau 
trwy gyfrwng y Sbaeneg a’r 
Gymraeg. Er nad yw’n siarad 
Cymraeg ei hun mae Carlos yn 
ymwybodol iawn o bwysigrwydd yr 
iaith ac mae ganddo faich arbennig i 
weld yr efengyl yn cael ei phregethu 
yn y Gymraeg. 
Cofio Aber-fan 
Diolchwn am waith arbennig Wyn a 
Christine James yn golygu’r gyfrol o 
farddoniaeth Dagrau Tost sy’n coffáu 
hanner canmlwyddiant  trychineb 
Aber-fan. Yn y gyfrol ceir ymateb i’r 
trychineb gan feirdd ar y pryd a thros 
y blynyddoedd wedyn. Profiad 
buddiol ac ingol, yn aml, yw pori yn y 
cerddi hyn. (Gweler adolygiad o’r 
gyfrol ar dudalen 11.) 
Cydymdeimlo 
Cydymeimlwn yn fawr â’r Parchg 
Ddr Noel Gibbard ar golli ei chwaer 
yn ddiweddar. 
Swydd newydd 
Dymunwn yn dda i Aled Lewis wrth 
iddo ddechrau ar ei swydd newydd 
gyda Chyfoeth Naturiol Cymru. 

Bedydd: Mari Haf yng nghwmni ei 
theulu a’r gweinidog 

http://www.minnystreet.org/
http://www.cornerstonecardiff.org
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Y TABERNACL 
Cynrychioli Prydain 
Mae Geran Hughes wedi mwynhau 
rhedeg erioed, yn sicr ers iddo fod 
yn ei arddegau.  Wrth fynd yn hŷn, 
datblygodd ei  al lu i  redeg 
marathonau gan gystadlu mewn 
amryw ohonynt.  Cystadlodd hefyd 
mewn sawl râs Iron Man, ac eleni 
dewiswyd ef i gystadlu dros Brydain 
mewn triathlon yn cynnwys seiclo, 
nofio a rhedeg. Llwyddodd i ennill ei 
amser gorau erioed ac, o gymharu’r 
amser rhedeg yn unig, roedd yn 
gyflymach na’r cystadleuwyr a 
ddaeth yn ail a thrydydd.  Camp 
ryfeddol. Llongyfarchiadau Geran! 
Cymdeithas y Chwiorydd. 
Myf i  Cosslet t  ddec hreuodd 
weithgareddau’r tymor a’i thestun 
oedd ‘Y tad a’r mab’.  Yn yr ail 
gyfarfod, ymunodd Chwiorydd y 
Tabernacl â chwiorydd Ebeneser ar 
gyfer eu cyfarfod diolchgarwch. 
Bore coffi. 
Diolch i Ann Williams, Glan yr Afon 
am ei lletygarwch yn ystod mis Medi.  
Derbyniwyd yr un croeso gan Ruth a 
Bill Davies ganol mis Hydref. Cafwyd 
amser hyfryd ar y ddwy aelwyd.   
Cronfa'r organ 
Cawsom ddatganiad arbennig iawn 
ar yr organ gan Iestyn Evans 
ddiwedd Hydref. Gwerthfawrogwyd 
ei raglen uchelgeisiol a difyr, ei 
c h w a r a e  m e i s t r o l g a r  a ’ i 
ddehongliadau gwefreiddiol. Cofiwch 
hefyd am ddatganiad Jeffrey Howard 
ddydd Sadwrn 19 Tachwedd am 
12:30. Gallwn eich sicrhau  y bydd yr 
arlwy’n syfrdanol! 

Cynllun Drysau Agored 
Diolch i Helen Jones a phawb a fu’n 
bugeilio’r gwaith hwn. Galwodd dros 
gant o bobl dros sawl diwrnod gyda 
llawer yn dangos diddordeb yn yr 
adeilad ac yn hanes yr eglwys. 
Dywedodd amryw iddynt gerdded 
heibio i’r capel droeon ond erioed 
wedi bod ynddo.  Mae’r cyfleoedd 
hyn yn bwysig.  
 

EGLWYS Y CRWYS 

Llongyfarchiadau 
Llongyfarchiadau i’r Dr Selyf a 
Hannah Shapey ar enedigaeth 
Catrin, chwaer fach i Ffion. Mae 
Naid a Taid, Keith a Delyth Shapey, 
wrth eu bodd yn croesawu eu 
pedwaredd wyres, heb anghofio 
Peter wrth gwrs. Pob dymuniad da i’r 
teulu. 
Cydymdeimlo 
Cydymdeimlir yn ddwys â Mrs Siân 
Griffiths, Emyr ac Iwan yn eu 
profedigaeth o golli mam a mam-gu 
arbennig iawn, sef Mrs Rhianydd 
Parry, Pen-y-graig, Y Rhondda. Bu 
Mrs Parry yn wyneb cyfarwydd i ni 
yn y Crwys am flynyddoedd a 
byddem bob amser yn falch o’i 
gweld. Pob bendith ar y teulu yn eu 
colled. 
Gwasanaeth diolchgarwch 
Cafwyd gwasanaeth arbennig gan 
blant ac ieuenctid yr Ysgol Sul i 
ddiolch am y cynhaeaf. 
Gwerthfawrogir yn fawr waith 
Thomas Williams, ynghyd ag 
athrawon a rhieni yr Ysgol Sul, am 
eu ffyddlondeb a’u gweithgarwch. 

Cafwyd ymateb da i’r cyfraniadau 
tuag at Fanc Bwyd Caerdydd. 
Y Gymdeithas 
Cafwyd gwibdaith arbennig o 
ddiddorol i ardal Abertawe a Bro 
Gŵyr. Ymwelwyd â Chapel y 
Tabernacl, Treforus; Rhosili; hen 
Gapel Ilston a Chapel Mynydd-bach. 
Mwynhaodd pawb y cinio blasus yn 
nhafarn y Brenin Arthur. Diolch i 
deulu Tiplady am y trefniadau 
trwyadl. 
Y Gorlan 
Cafwyd dau gyfarfod yn ystod mis 
Hydref. Daeth y Dr Neville Evans i 
annerch ar ‘Wyddonwyr Cymru’ a 
Daniel Jenkins-Jones i sôn am waith 
y Gymdeithas Frenhinol er 
Gwarchod Adar (RSPB Cymru). 
Mwynhawyd y sgyrsiau yn fawr 
iawn. 
Y Grŵp Merched 
Yng nghyfarfod cyntaf y tymor 
newydd bu Mrs Shirley Williams yn 
annerch ar waith Merched y Wawr. 
Cafwyd pnawn hynod ddiddorol yn ei 
chwmni. 
Croeso 
Mae bob amser groeso yn Eglwys y 
Crwys. Ein Gweinidog, y Parchg 
Aled Huw Thomas, fydd yn ein 
gwasanaethu yn ystod mis Rhagfyr 
gyda gwasanaeth Nadolig y plant a’r 
bobl ifanc fore Sul 11 Rhagfyr a 
gwasanaeth y Gymdeithas nos Sul y 
18fed. Ar fore dydd Nadolig bydd ein 
cyfeillion o Eglwys Minny Street yn 
ymuno â ni pryd y pregethir gan y 
Parchg Owain Llyr Evans. 
 

Addysg Gymraeg –  
Cynhaeaf  yn ei Bryd 

 

M ae rhifau mynediad i’r sector cynradd ddechrau 
Hydref wedi dod i law yn fuan ar ôl i mi fynychu’r 

cwrdd diolchgarwch a gynhaliwyd i nodi agor Ysgol 
Hamadryad ar safle Ysgol Ninian Park. Roedd yn fraint 
bod yng nghwmni’r 17 disgybl newydd a ddaeth i ddilyn 
yr 19 a ffurfiodd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng 
Nghaerdydd ar yr un safle yn 1949. Dros y 67 mlynedd 
mae nifer yr ysgolion cynradd Cymraeg wedi tyfu o 1 i 
17, ac o ychwanegu’r tair ysgol uwchradd mae 
cyfanswm ysgolion Cymraeg Caerdydd wedi cyrraedd 
20. 

Siomedig oedd nifer y disgyblion newydd erbyn 
dechrau Awst, sef 733, ond ers hynny mae’r cyfanswm 
wedi cynyddu i bron 750. Mae’r ddwy ysgol fwyaf 
newydd cyn Hamadryad, sef Glan Ceubal a Phen-y-
groes, wedi cael 5 a 4 disgybl ychwanegol i ffurfio 

dosbarthiadau derbyn o 23 a 27 wedi blynyddoedd o 
dwf arafach na thynged Nant Caerau, Pen y Pil a Than
-yr-Eos. Mae pum ysgol arall rhyngddynt wedi 
ychwanegu 8 ond tair yn cael colledion o 1 yr un, i 
wneud cynnydd o 14 ar draws y ddinas. 

Mae’r cyfanswm o 747 felly 48 yn uwch na 
chyfanswm y llynedd, sef 699 ac yn sail gadarn i RhAG 
alw am ddarparu pedair ffrwd ychwanegol yn ystod y 
tair blynedd i 2020, sef cyfnod yr ail Gynllun Strategol 
Addysg Gymraeg y mae’n rhaid i’r sir ei gyflwyno i 
Weinidogion Llywodraeth Cymru erbyn 20 Rhagfyr. 
Mae’r nod o bedair ffrwd ychwanegol ar ben y ddwy 
ffrwd ychwanegol sy’n siwr o ddod yn 2017 fel ffrwyth y 
Cynllun cyntaf pan fydd Glan Morfa a Hamadryad yn 
datblygu’n ddwy ffrwd yr un ar eu safleoedd newydd. 
Eleni roedd 780 lle ar gael i addysg Gymraeg, cynnydd 
o 45; fis Medi nesaf bydd 840 lle ar gael; erbyn Medi 
2020 mae RhAG yn ceisio 960 lle (32 ffrwd).   

 
Michael Jones 
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Banc Bwyd 
Caerdydd yn agor 
seithfed canolfan 

ddosbarthu 

 

M ae rhwydwaith canolfannau dosbarthu Banc 
Bwyd Caerdydd wedi ehangu, gyda'r trefnwyr yn 

dweud bod pobl ar incwm isel a rhai o bob cefndir 
cymdeithasol bellach yn defnyddio'r gwasanaeth. 
Agorwyd seithfed canolfan ddosbarthu’r brifddinas yn 
ddiweddar yn ardal Grangetown.  

Mae ystadegau mis Awst eleni’n dangos bod 1,238 
o oedolion a phlant wedi derbyn parseli bwyd 
argyfwng yn y brifddinas - ychydig dros 900 a 
dderbyniodd gymorth ym mis Awst y llynedd. Ar ran 
Banc Bwyd Caerdydd, dywedodd Helen Bull, Rheolwr 
Partneriaethau a Chodi Arian: ‘Rydym yn gweld pobl 
ar draws y sbectrwm cymdeithasol yn troi at fanciau 
bwyd, nid dim ond pobl o gefndir difreintiedig. Yn 
ogystal â phobl ar fudd-daliadau ry'n ni'n gweld pobl 
ar incwm isel. 

‘Mae pobl yn gwneud pob ymdrech i gael dau ben 
llinyn ynghyd. Ond fe all un digwyddiad olygu eu bod 
nhw wedyn mewn argyfwng - gall hynny fod yn golli 
swydd, boeler neu gar yn torri lawr, neu yn sgil trais 
yn y cartref. Gall ddigwydd i unrhyw un.’ 

Mae Banc Bwyd Caerdydd - rhan o rwydwaith ar 
draws y DU o dan reolaeth Ymddiriedolaeth Trussell - 
yn casglu rhoddion bwyd i warws ddosbarthu yn 
Sblot. Mae pobl sydd angen cymorth ar ffurf pecyn 
bwyd i bara tri diwrnod yn derbyn talebau gan 120 o 
sefydliadau gwahanol a gweithwyr gofal a iechyd, ac 
yn defnyddio’r talebau i gasglu eu pecyn bwyd o un o 
nifer o ganolfannau ar draws y ddinas. Dosberthir dwy 
dunnell o fwyd yr wythnos yn gyson.  

gEglwys y Bedyddwyr, Grangetown, fydd yn gartre' 
i'r banc bwyd newydd bob prynhawn dydd Gwener, 
gyda thîm o wirfoddolwyr yn cynorthwyo. Dywedodd y 
gweinidog, y Parchedig David Evans: ‘Mae'n bwysig 
gwneud i bobl deimlo bod ganddyn nhw rywbeth i'w 
gynnig i gymdeithas.’ Ychwanegodd Helen Bull: ‘Os 
ydy pobl yn cael trafferth talu am fwyd, yna fe fyddan 
nhw hefyd yn cael trafferth talu am fws neu drên, felly 

mae'n bwysig i ni fod mor lleol ag sy'n bosib iddyn 
nhw.’ 

Dywedodd y Cynghorydd Susan Elsmore, aelod o 
gabinet Cyngor Caerdydd sydd â chyfrifoldeb am dai, 
iechyd a lles, fod y cyngor yn awyddus i gefnogi 
rhwydwaith Banc Bwyd Caerdydd a'u bod yn gwneud 
cais am gefnogaeth i gyflogi dau weithiwr i roi cyngor a 
chymorth gyda rheoli incwm a materion lles i bobl sy’n 
gorfod troi at fanciau bwyd. 

Ffynhonnell: Cymru Fyw 

Carol, un o wirfoddolwyr canolfan ddosbarthu’r 
banc bwyd yn Llanedeyrn 



16  

C afwyd cynulleidfa dda i wrando ar gyflwyniad 
diddorol ac addysgiadol Dr Lisa Hurt nos Fercher, 

5 Hydref. Cadeirydd y noson oedd Jackie James.  

Darlithydd ac ymchwilydd yn Ysgol Feddygol 
Prifysgol Caerdydd yw Dr Lisa Hurt. Ei maes arbenigol 
yw epidemioleg ac eglurodd sut y dechreuodd ei 
diddordeb yn y maes hwn sydd yn astudio iechyd 
mewn poblogaethau. Clywyd am rai o’i rhagflaenwyr yn 
yr Adran Epidemioleg yng Nghaerdydd. Roedd rhai, fel 
yr Athro Archie Cochrane, yn arloeswyr byd enwog 
mewn epidemioleg.  

Aeth Dr Hurt ymlaen wedyn i sôn am 
astudiaeth ymchwil newydd – Doeth am 
Iechyd Cymru - mae’r Adran Epidemioleg 
yng Nghaerdydd wedi ei chynllunio. Mae’n 
astudiaeth uchelgeisiol ac anferth, a’r 
bwriad yw astudio iechyd ac afiechyd 
trigolion Cymru ac agweddau ar eu bywyd 
bob dydd. Mae’r ymchwilwyr yn edrych 
am wirfoddolwyr sydd yn barod, o dro i 
dro, i ateb cwestiynau am eu hiechyd, a 
hefyd i roi eu barn am ambell bwnc yn 
ymwneud ag iechyd. Mae croeso i unrhyw 
un dros 16 mlwydd oed ymuno â’r 
astudiaeth a’r nod yw cael tua 10% o 
boblogaeth Cymru i gymryd rhan. 
Pwysleisiodd Dr Hurt y byddai pob darn o 
wybodaeth a gâi ei gasglu yn cael ei drin 

yn gwbl gyfrinachol.  

Bydd yr astudiaeth yn para am flynyddoedd lawer, 
ond bydd casgliadau yn cael eu cyhoeddi wrth fynd 
ymlaen, pan fyddai’n briodol. Y gobaith yw adnabod 
anghenion iechyd yn well gan arwain at drefnu'r 
gwasanaethau iechyd a chymdeithasol i ateb yr 
anghenion yn effeithiol ac yn gynnil.  

Dangosodd y gynulleidfa gryn ddiddordeb yn yr 
astudiaeth, ac mae rhagor o wybodaeth i gael ar wefan 
www.doethamiechydcymru.llyw.cymru. Roedd yn 
amlwg ar ddiwedd y noson fod pawb wedi mwynhau ac 
wedi cael eu hysbrydoli gan gyflwyniad bywiog a 
diddorol Dr Hurt. 

Ann Williams, Llywydd Merched y Wawr Bro Radur,  
Dr Lisa Hurt a Dr Jackie James, Cadeirydd y noson 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

T eithio yng nghwmni Llinos Howells fu’r gymdeithas 
ar nos Lun 17 Hydref. Bu Llinos a’i ffrind Beryl 

Hopkins yn crwydro’r byd am dri mis yn ddiweddar a 
hynny mewn awyren, trên, bws, tacsi, twctwc, beic a 
chwch, a mwy!  

Gwelsom ddinas Bangkok 
a’r Bwdhâu euraid, ac yn Viet 
Nam, ddinas Hanoi a’r 
miloedd ar eu moped. Gelwir 
dinas Saigon bellach yn Hô 
Chi Minh a daeth yr enw ag 
atgofion i sawl un o’r 
protestiadau ffyrnig fu yn y 
1970au yn erbyn y rhyfel. Yn 
wir, dangoswyd Twneli Cu Chi 
inni lle byddai’r Viet Cong yn 
cuddio. 

Traethau aur oedd i’w 
gweld yn Bali ac ar ôl croesi i 
gyfandir Awstralia, anifeiliaid 
anghyffredin o bob math, yn 
grocodeil, walabi, cangarŵ, 
coala a’r dingo peryglus. 

Gwres annioddefol oedd profiad yr ymwelwyr ar dir 
sanctaidd Uluru a gwelwyd peth o waith llaw yr 
aboriginies. Ar ynysoedd Seland Newydd, ymwelwyd â 
Phenrhyn Otago lle mae’r albatros yn glanio am hoe ar 
ei daith bell. Yn 1812 daeth Cymro o Aberdaugleddau 
ar draws darn o fôr a’i enwi’n Milford Sound ac Afon 
Cleddau. Enwau brodorol sydd ar sawl man, er hynny: 
Te Anau, Punakaiki, Kaikura. Ar Ynys y Gogledd, yn 
Rotorua, cafodd Llinos a Beryl noson gyda’r Maorïaid. 

     Methwyd ag ymweld â Fiji o 
ganlyniad i gorwynt eithafol ac 
ymlaen yr aeth y daith i’r Unol 
Daleithiau, gan ddod ar draws 
cerddoriaeth amrywiol, cymeriadau 
lliwgar ac arferion anghyffredin. 
Sobrwyd y gynulleidfa gan eiriau a 
welwyd yn yr Amgueddfa Hawliau 
Sifil: It is time to wise up to these 
black devils. Daeth y daith i ben yng 
Ngwlad yr Iâ yn yr oerfel ac ymysg y 
geiserau! 

       Mae Llinos yn ferch i’r Parchedig 
Tudor Davies, awdur yr emyn hwn a 
oedd yn addas iawn i’r noson a 
gafwyd: 

 O gariad pur, rhown iti glod, 
Creawdwr rhyfeddodau’r rhod. 

 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Beryl a 
Llinos yn 
Sydney  

http://www.doethamiechydcymru.llyw.cymru
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CRICC yn cynnal Gŵyl Rygbi Dan 11 

Ardal Caerdydd a`r Fro 

B u`r tywydd yn garedig iawn i`r 16 clwb a gymerodd 
ran yng Ngŵyl Dan 11 ein hardal ar 16 Hydref ar 

Faes Diamond yn yr Eglwys Newydd. Rhannwyd y 
timau yn bedwar pwll o 4 gyda phob tîm o fewn y pwll 
yn chwarae yn erbyn ei gilydd. Ffurfiwyd 4 pwll newydd 
drwy roi’r pedwar tîm a ddaeth i frig eu 
pwll cyntaf mewn pwll newydd, y 
pedwar ddaeth yn ail mewn pwll 
newydd ac yn y blaen i ffurfio pedwar 
pwll pellach. Chwaraeodd pob un yn 
erbyn pawb arall o fewn y pwll 
newydd. 

Polisi URC yw defnyddio`r term 
Gŵyl yn hytrach na Thwrnamaint hyd 
at yr oedran hwn, gan geisio osgoi 
rhoi pwyslais ar ennill. Hefyd roedd 
disgwyl i bob clwb  ddilyn polisi URC o 
rannu amser ar y cae mor gyfartal ag 
yr oedd modd rhwng aelodau`r garfan. 

Erbyn diwedd y dydd roedd pob 
tîm wedi chwarae 6 gêm gyda 
Llanisien a`r Bontfaen wedi cael digon 
o gyfle i arddangos eu sgiliau. Y  
Bontfaen aeth â`r wobr am y cyfraniad 
gorau i`r ŵyl, am berfformiad ac 
agwedd chwaraewyr a chefnogwyr y 
tîm. Yn ffodus roedd Rhys Patchell [Y 
Scarlets a chyn-aelod o CRICC] yn 

bresennol i gyflwyno`r tlws a gwelir ef yn sefyll y tu ôl i 
garfan hapus y Bontfaen yn y llun. 

Dyma’r clybiau a gymerodd ran yn yr ŵyl: CRICC 
Caerdydd; Cymry Caerdydd; Llandaf; Llanilltud Fawr; 
Llanisien; Old Penarthians; Penarth; Pentyrch; 
Rhiwbeina; St. Peter’s; Tredelerch; Y Barri; Y 
Bontfaen; Y Tyllgoed; Yr Eglwys Newydd; Ystum Taf. 

Carfan fuddugol y Bontfaen gyda Rhys Patchell 

Gareth Lewis  
(Meic Pierce Pobol y Cwm) –  

hogyn o’r Felinheli –  
yn adrodd ei hanes 

 

W edi dros hanner cant a phump o flynyddoedd fel 
actor a deugain mlynedd yn chwarae rhan Meic 

Pierce ar Pobol y Cwm, aeth Gareth Lewis ati i 
ysgrifennu ei hunangofiant – Hogyn o’r Felin. Mae’n 
debyg mai Gareth yw’r seithfed ar y rhestr o actorion 
sydd wedi gweithio hiraf fel cymeriad mewn opera 
sebon yn y Deyrnas Unedig. Ond pwy yw’r dyn y tu ôl 
i’r cymeriad adnabyddus a beth oedd y rhesymau y tu 
ôl i’r penderfyniad i adael Pobol y Cwm y llynedd? 

Gareth oedd llais Sam Tân a’r holl gymeriadau yn y 
1980au (gan gynnwys cath Bella Lasagne!) a bydd 
nifer hefyd yn ei gofio fel rhan o dîm yr anfarwol Torri 
Gwynt yng nghwmni Dewi Pws, William Thomas a Nia 
Caron.  

Mae hunangofiant Gareth yn fwrlwm o hwyl ei 
blentyndod yn y 1950au, hanes ei deulu, cyffro ac 
antur yr arddegau yn ogystal â’r profiadau trist ac 
anodd o golli rhieni, tor priodas a salwch. Ceir digon o 
hiwmor hefyd wrth iddo hel straeon y tu ôl i’r llenni am 
y gwaith actio a’i gwnaeth yn enwog dros y 
blynyddoedd.   

Ysgrifenna Gareth yn 
deimladwy am ei deulu ac 
am y profiad o golli ei olwg 
ac effaith hynny ar ei yrfa. 
Mae wedi ei gofrestru fel 
rhywun rhannol ddall ac yn 
defnyddio ffon wen o bryd 
i’w gilydd. Meddai Gareth:  
‘Mi roedd y penderfyniad i 
ddefnyddio ffon wen yn un 
anodd i mi, ac mi alla i’n 
hawdd  ddy c hm ygu ’ r 
broblem gaiff ambell un i 
“ddod allan” fel tae. Felly’n 
union roeddwn i’n teimlo 
wrth ystyried “mynd yn 
gyhoeddus” am fy nhrafferth gyda’m golwg – rhywbeth 
preifat, personol oedd o cynt, a nawr mi fyddai pawb 
yn gwybod. Mi fûm i’n petruso’n hir ond yn y pen draw, 
doedd gen i fawr o ddewis. Ac ymhen y flwyddyn, dwi’n 
gobeithio cael ci i’m harwain ar hyd y lle. Mi fydd 
hynny’n brofiad, siŵr o fod..!’ 

Cynhaliwyd noson i lansio Hogyn o’r Felin yn yr Hen 
Lyfrgell, yr Ais, nos Fawrth 18 Hydref. Bydd y gyfrol ar 
gael ar ffurf llyfr llafar hefyd i ddefnyddwyr gwasanaeth 
Llyfrau Llafar Cymru yn fuan.  
 
Hogyn o’r Felin (ISBN 9781785621659, Gwasg 
Gomer, £8.99, clawr meddal 
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Methais ddod o 
hyd i Owain Doull 
felly es i gartref ei 
fam-gu, Hazel 
Doull, i gael 
ychydig o hanes 
Owain a’i yrfa yn 
y byd seiclo. 

 

Ble cafodd Owain 
ei eni a’i fagu? 
Cafodd Owain ei 
eni yn Ysbyty 
Winchester achos 
roedd ei dad Iolo 
yn feddyg ifanc yn 
Basingstoke cyn 

symud i fyw yn Ysbyty Great Ormond Street yn 
Llundain. Wedyn symudodd y teulu i Southampton cyn 
symud yn ôl i fyw yng Nghaerdydd. Mae ei fam yn dod 
o Gaint ond yn hapus i fod yng Nghaerdydd. 

Ble aeth e i’r ysgol?  
Aeth e i Ysgol Gynradd Gymraeg y Wern ac yna 
ymlaen i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Buodd yn 
hapus iawn yn y ddwy ysgol. 

Pryd dechreuodd ymddiddori mewn seiclo? 
Dw i ddim yn cofio’n iawn ond roedd yn eithaf ifanc. 
Does dim diddordeb gan ei frawd Rhys na’i chwaer 
Angharad mewn seiclo ond mae Iolo, ei dad, yn hoff 
iawn o seiclo a byddent yn mynd ar grwydr yn aml, a 
hynny am filltiroedd. Seiclodd Iolo, fy mab, o Gaerdydd 
i Landudno a ’nôl mewn tri diwrnod yn ystod y 
gwanwyn a bu Iolo ac Iwan, ei frawd, yn seiclo mewn 
cystadleuaeth yn y Dolomitiau. Mae Owain siŵr o fod 
yn tynnu ar eu holau!  

Ble cafodd ei hyfforddi yn blentyn? 
Pan sylweddolodd ei rieni fod Owain yn mwynhau bod 
ar gefn beic ymunodd â chlwb seiclo The Maindy 
Flyers. Cafodd hyfforddiant da yno ac mae Owain yn 
ddiolchgar iawn i’r clwb am hynny. Byddai Owain yn 
annog unrhyw blentyn sy’n mwynhau seiclo i ymuno â’r 
clwb achos mae’r hyfforddiant yn wych yno. Yn ystod ei 
amser gyda’r clwb roedd yn cystadlu ym mhob rhan o’r 
wlad. Doedd dim llawer o sylw yn cael ei roi i’r gamp 
yng Nghymru a felly doedd fawr neb yn gwybod dim 
amdani. Mae Owain wedi bod yn lwcus o’i deulu 
cefnogol achos roedd rhaid mynd ag e i rasys dros y 
penwythnos a hynny dros Brydain gyfan yn aml iawn 
ac mae e’n ddiolchgar i’w rieni am hyn. Mae’r teulu yn 
bopeth i Owain. 

Pryd symudodd e i Fanceinion? 
Gorffennodd yn yr ysgol pan oedd yn ddeunaw oed ac 
yn hytrach na mynd i’r brifysgol aeth e i’r British Cycling 
Academy neu’r Academi Seiclo Brydeinig sydd â’i 
phencadlys ym Manceinion. Dim ond rhyw ddeuddeg 
sy’n cael eu derbyn yno bob blwyddyn. Wrth gwrs 
mae’r ddisgyblaeth yno’n llym iawn. Tu ôl i’r llenni mae 
’na griw mawr o weithwyr fel seicolegwyr, dietegwyr, 
ffisiotherapyddion, hyfforddwyr corfforol a llawer o bobl 
eraill yn gweithio gyda’r bechgyn a’r merched. Mae’n 
rhaid canolbwyntio ar y meddylfryd yn ogystal â’r 
seiclo. Pan fydd e’n seiclo mewn gwlad dramor sy’n 

uchel iawn uwchlaw’r môr a ddim llawer o ocsigen yn 
yr aer bydd rhaid ymarfer bod mewn mwgwd heb lawer 
o ocsigen. Dw i’n cofio Owain un Nadolig, pan oedd e 
gartre’ cyn rhyw ras ar ucheldir, roedd e’n cysgu gyda 
math o babell dros ei wyneb. Fel ’ro’n i’n dweud, roedd 
rhaid cadw’r ddisgybleth er nad oedd yn yr academi! 
Mae’r deietegydd yn goruchwylio yr hyn chi’n fwyta ac 
yfed ac mae rhestr faith o’r hyn na allwch fwyta nag 
yfed. Os ’dych chi eisiau cyrraedd y brig mae’n rhaid 
cadw at yr holl reolau. 

Nawr ’te y ras fawr! Pryd cafodd Owain wybod ei 
fod yn y tîm i fynd i’r Gemau Olympaidd yn Rio? 
Mae dewis y tîm yn gymhleth iawn; mae’n rhaid cymryd 
sylw o lawer o bethau. Rhaid pwyso a mesur gwahanol 
agweddau’r cystadleuwyr ac, yn wir i chi, cafodd Owain 
wybod y newyddion da dim ond rhyw chwech i saith 
wythnos cyn y gemau. Buodd y tîm yn ymarfer yn y 
Velodrome yng Nghasnewydd am bythefnos a chael 
aros yn y Celtic Manor cyn hedfan i Rio! A dweud y 
gwir bûm yno yn gwylio’r tîm a mwynhau eu gweld yn 
gweithio mor galed. Neis, on’d ife!!? 

Mae llawer o wahanol fathau o seiclo on’d oes! 
Oes, oes. Mae’r sprint yn un. Mae eisiau mwy na 
phŵer a chyflymder yn y ras yma -  mae’n bwysig cael 
synnwyr, deallusrwydd a thactegau arbennig. Un arall 
yw’r keirin. Mae pawb yn meddwl am y ras yma fel ras 
beic modur achos mae’r seiclwyr yn dilyn y ‘beic 
modur’ am ddau lap a wedyn yn cwrso ei gilydd. Mae 
un arall o’r enw omnium sy’n cynnwys chwe ras 
wahanol ac yn cael ei chymharu â’r decathalon mewn 
athletau. Mae’n gallu bod yn gymhleth i wylwyr ond 
mae’r sylwebyddion sy’n disgrifio’r gwahanol gampau 
wedi gwella erbyn hyn!! Roedd Owain yn y ras team 
pursuit ac enillon nhw’r fedal aur a thorri record y byd 
wrth wneud hynny!! Cyffrous iawn i mi, wrth gwrs! 

Aethoch chi allan i Rio? 
Naddo, ond aeth ei rieni a’i frawd a’i chwaer, hefyd ei 
wncwl Iwan a’i bartner Carol, a chael eu gwefreiddio fel 
unrhyw un sy’n blasu llwyddiant eu plant. 

Oedd Cymry eraill yn y tîm gydag Owain? 
Oedd, roedd Geraint Thomas a Luke Rowe yno, a’r tri 
wedi dechrau gyda’r Maindy Flyers. Gobeithio y bydd 
rhagor o bobol ifanc yn cymryd diddordeb yn y gamp o 
hyn ymlaen. 

Ble mae Owain yn byw nawr? 
Ym Manceinion ond fe fydd yn symud i Nice achos 
mae e wedi ymuno â thȋm Sky ac yno mae ei 
bencadlys ond Caerdydd yw’r ddinas orau yng ngolwg 
Owain. Mae e wedi prynu tŷ yma ac wedi cadw ei 
ffrindiau ysgol, ac wrth gwrs, yma mae ei deulu ac 
mae’r teulu’n bwysig iawn iddo. Mae e’n fachgen hyfryd 
iawn a mae e’n dal â’i draed ar y ddaear. A dweud y 
gwir, mae fy wyrion a’m hwyresau i gyd yn blant hyfryd 
ac wedi llwyddo yn yr hyn maen nhw’n ei wneud. ’Dw 
i’n falch ohonynt i gyd. 

Falmai Griffiths yn holi  
Hazel Doull 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 

Hazel Doull gydag Owain 



 19 

 

 

 

 

Mae  Lynne Hutton, sy’n 49 oed, yn delynores yn 
ninas Hong Kong. Mae hi’n byw yno gyda Paul, y 
gŵr, a’u merched Alina (sy’n 14) a Tanwen (sy’n 13 
oed). 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng Nghaerdydd?  
Un o Landaf ydw i’n wreiddiol, pentre bach perffaith i 
ferch fach fel fi oedd yn hoffi siarad; bydden i’n aml yn 
mynd i’r stryd fawr, ac yn sgwrsio â phawb oedd yn 
berchen ar siopau’r pentre! Rwy’n un o dair chwaer; 
mae gen i ddwy chwaer sy’ damaid yn hŷn na fi, ac 
roedd y ddwy wedi gadael y tŷ 
erbyn i mi daro naw oed. Aeth 
Siân a Sara i deithio yn ifanc, 
ac fe ddaliais innau’r travel 
bug yn ifanc hefyd. 

Pryd a sut lanioch chi yn 
ninas Hong Kong a beth 
ydych chi'n ei wneud yno? 
Ar  ôl  graddio mewn 
Perfformio o’r Coleg Cerdd a 
Drama yng Nghaerdydd es i 
astudio i’r Conservatoire 
National yn Nice – blwyddyn 
ffantastig yn Ffrainc! – a dw i wedi bod yn teithio fyth 
ers hynny. Dros y blynyddoedd bues i’n byw yn 
ninasoedd Oman, Doha, Abu Dhabi, Dubai, Cairo, 
Bucharest, Kuwait, Kuala Lumpur a Sydney. Yn 1987 
es i Hong Kong i ymweld â Sian fy chwaer, oedd yn 
byw yno ar y pryd, ond yn 2013  fe symudon ni fel teulu 
i HK gan fod Paul, y gŵr, yn gweithio yn Ne China, ac 
er mwyn i’r plant dderbyn addysg well yn HK. Mae’n 
anodd credu, ond o bobman dwi wedi byw, Hong Kong 
yw’r lle gorau i mi. Fel pob dinas, mae yna ddwy ochr i 

HK; ar y naill llaw, bywyd swnllyd, cyflym a drewllyd, 
ond ar y llall, bywyd braf ar lan y môr; yn  byw yn nes 
at bobol y wlad yn hytrach na phobol fusnes y ddinas.  
Ry’ ni wedi ymgartrefu ym mhentre pysgota Po Toi O 
ar benrhyn Clear Water Bay. 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Hong Kong... 
Byddai’n rhaid i’r diwrnod ddechrau’n gynnar, gan fod y 
plant ar y bws ysgol am saith bob bore; wedi hynny, fe 
awn i â’r ci am dro i’r mynyddoedd, yn bell bell bell o 
sŵn y ceir. Yna dychwelyd i moyn y car a gyrru i fewn 
i’r ddinas; i siopa yn y farchnad ac i fwyta gyda’r bobol 
leol. Falle trip bach i’r traeth gyda’r plant ar ôl ysgol, 
ond mae HK yn tywyllu’n gynnar bob nos - haf neu 
aeaf. Canu’r delyn gyda’r hwyr ym mwyty Petrus, 
cangen grand o fwyty Michelin yn Llundain. Ceir digon 
o ‘sbeis’ i fywyd HK; un funud, gallech chi fod yn bwyta 
dumplings gyda phobol leol, a gyda’r nos gallech chi 
fod yn yfed Champagne gydag ex-pats fel ni. 

Pa lefydd yn Hong Kong y byddech chi'n annog 
rhywun o Gaerdydd a'r Fro i’w profi, er mwyn cael 

blas go dda o'r ddinas 
honno? 
Pa fo teulu a ffrindiau yn dod i’n 
gweld ni, dyma ble byddwn ni’n 
mynd â nhw; taith ar dram fyny 
i’r Peak, sef pegwn uchaf ynys 
Hong Kong, gyda golygfeydd 
ffantastig ar y ddinas islaw; 
mynd am dro ar hyd llwybr 
crwydro Dragon’s Back, a thrip i 
bentref pysgota Sai Kung. 
Rhaid hefyd ymweld â 
marchnadoedd f fantast i g 
Stanley, a bwyta dim sum yn 

ardal siopa Mong Kong. Ond am fwyty a golygfa 
anhygoel o’r ddinas, ewch i Wooloomoolloo! 

Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd a'r 
Fro? 
Dim ond un peth dw i’n ei golli wrth gwrs, sef cwmni 
teulu a ffrindiau. Mae’n hollbwysig i fwynhau’r holl 
bethau gwahanol y gall pob gwlad eu cynnig i chi, felly 
dydw i ddim yn tueddu i weld pethau mewn termau 
‘colli’. Ond wedi dweud hynny, dw i’n colli fy nheulu’n 
ofnadwy bob dydd. 

Lowri Haf Cooke yn holi 
Lynne Hutton 

CERDYN POST 
O HONG KONG  

 

Cyffro Calan Gaeaf  
yr Hen Lyfrgell 

D oedd dim bwganod i’n brawychu na bwystfilod yn 
yr Hen Lyfrgell dros benwythnos Calan Gaeaf 

ond bu llawer iawn o ddigwyddiadau. Roedd rhaglen 
lawn dop yma fis Hydref, yn cynnwys digwyddiadau 
cerddorol a disgo distaw Gŵyl Sŵn, darlleniadau a 
sesiynau Sgrabl Gŵyl Lyfrau Caerdydd, a llawer mwy! 

Braf iawn oedd gweld yr adeilad yn llawn teuluoedd 
dros yr hanner tymor, gyda rhai’n dathlu’r amser rhydd 
mewn gweithdy ukulele gyda Mei Gwynedd a chrefftau 
thema Calan Gaeaf gyda Michael Goode, tra bo eraill 
yn mwynhau dysgu am hanes lliwgar ein prifddinas yn 
Amgueddfa Stori Caerdydd. 

Gyda’r dyddiau’n byrhau a’r nosweithiau’n dechrau 

oeri rydym yn edrych ymlaen yn fawr at glosio gyda’n 
gilydd i wylio gemau rygbi rhyngwladol yr hydref. Bydd 
holl gemau Cymru yn cael eu dangos ar ein sgrin fawr 
HD. Beth am ddod i gynhesu’r lleisiau gyda Geraint 
Løvgreen a’r Enw Da â chefnogaeth y Gerddorfa 
Ukulele ar noswyl y rygbi ar nos Wener, 4 Tachwedd 
am 20:00? Mae mwy o wybodaeth am ein rhaglen lawn 
iawn o ddigwyddiadau mis Tachwedd ar ein gwefan: 
www.yrhenlyfrgell.cymru  

Er mwyn dathlu dyfodiad y Nadolig bydd ardal ‘siop 
wib’ yn agor ar ein llawr gwaelod, sydd ar gael i 
fusnesau bychain allu gwerthu eu nwyddau crefftus a 
chymryd mantais o fwrlwm canol Caerdydd yn ystod 
misoedd Tachwedd a Rhagfyr. Cysylltwch â 
post@yrhenlyfrgell.cymru am fwy o wybodaeth am 
logi'r ardal ‘siop wib’. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld! 

Lynne Hutton gyda’i theulu 
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Tachwedd 
 

Gwener, 11 Tachwedd 
Cymdeithas Carnhuanawc a Chylch 
Cinio Cymraeg Caerdydd, yn yr Hen 
Lyfrgell ar yr Ais, am 7.00 p.m. ar 
gyfer 7.30 p.m.. Siaradwraig wadd: 
Betsan Powys. Pryd tri chwrs: £21 y 
pen. Manylion pellach: Glyn Hughes 
(glyn@clwb.net). 
Sadwrn, 12 Tachwedd 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00 a.m. gan Gethin 
Russell Jones ar y testun, ‘Y Cristion 
a Rhyfel’. Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes. 
Sul, 13 Tachwedd 
Coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. Sgyrsiau 
cyhoeddus (mewn cydweithrediad â 
Phorth Cymunedol  Prif ysgol 
Caerdydd) gan Dr Llŷr Gwyn Lewis 
ar y testun, ‘ “Pacifist â’r pwyslais ar 
y fist”: T. Gwynn Jones a’r Rhyfel 
Mawr’, a chan yr Athro E. Wyn 
James ar y testun,‘ “Eilun Coll”: 
Eluned Morgan, O. M. Edwards a 
heddychwyr Y Deyrnas’ am 12.00 yn 
yr Hen Lyfrgell ar yr Ais. Mynediad 
yn rhad ac am ddim. Croeso cynnes. 
Llun, 14 Tachwedd 
‘Yn erbyn ein natur’.  Jon Gower yn 
holi Iolo Williams am effaith Brexit ar 
amgylchedd Cymru yng Ngwesty 
Jolyons, Heol y Gadeirlan, am 7.30 
p.m. Trefnir gan Endevant.  
Mawrth, 15 Tachwedd 
Darlith Flynyddol Edward Llwyd 
(darlith a drefnir ar y cyd rhwng y 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol a 
Chymdeithas Ddysgedig Cymru). 
Fe’i traddodir eleni gan yr Athro E. 
Wyn James ar y testun, ‘ “Mynnwch 
ddysg yn eich iaith”: Maniffesto 
William Salesbury’, yn Siambr y 
Cyngor, Prif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, CF10 3AT, 
am 5.30 p.m. Croeso cynnes.  
Mawrth, 15 Tachwedd 
Cymrodorion y Barri. Bydd Dr 
Glenda Jones yn trafod ‘Y Siwrne 
Greadigol’ yn festri’r Tabernacl, 
Sgwâr y Brenin, Y Barri , am 7.15 
p.m. Croeso cynnes i bawb.  
Mercher, 16 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Ymweliad ag Amgueddfa’r Glannau, 
Abertawe. Gadael Caerdydd am 
10.30 a.m. 

Gwener, 18 Tachwedd 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs ar 
y testun ‘Merched Glyndŵr’ gan yr 
Athro Gruffydd Aled Williams, 
enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn 
2016 yn y categori ‘ffeithiol 
greadigol’ am ei gyfrol, Dyddiau Olaf 
Owain Glyndŵr, yn Ystafell 0.31, 
Adeilad John Percival, Safle Rhodfa 
Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 
3EU, am 7.00 p.m. Croeso cynnes. 
Gwener, 18 Tachwedd 
Ffrindiau’r Stafell Fyw, Caerdydd. 
Cyngerdd ‘Cofio John Albert’ yng 
nghwmni Côr Meibion Taf, yn 
Eglwys y Tabernacl, yr Ais, am 7.45 
p.m.. Cysylltwch â’r Stafell Fyw ar 
029-2049-3895 am wybodaeth. 
Sadwrn, 19 Tachwedd 
Bore Coffi, Cacen a Chlonc ar gyfer 
dysgwyr yn Eglwys Dewi Sant, 
Cilgant Sant Andreas, CF10 3DD, 
rhwng 10.30 a.m. a chanol dydd. 
Cyfle i ddysgwyr ymarfer sgiliau yn 
yr iaith mewn awyrgylch anffurfiol 
gydag aelodau cynulleidfa’r eglwys. 
Sadwrn, 19 Tachwedd 
Datganiad Organ gan Jeffrey 
Howard yn y Tabernacl, yr Ais, am 
12.30 p.m. 
Llun, 21 Tachwedd 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 
‘Hen Chwedlau Dyffryn Clwyd.’ 
Sgwrs gan Gwynn Matthews yng 
nghapel Bethel, Maesyderi,7.30 p.m.  
Llun, 21 Tachwedd 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd.  ‘Deal l  Dylanwad 
Genynnau ar Glefyd Alzheimer.’ 
Darlith gan Alun Meggy (Prifysgol 
Caerdydd), Ystafell G77 Prif Adeilad 
Prifysgol Caerdydd, Parc Cathays, 
am 7.30 p.m. Croeso i bobl nad 
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
Iau, 24 Tachwedd 
Darlith Goffa J. E. Caerwyn Williams 
a Gwen Williams. Fe’i traddodir eleni 
gan Dr Nerys Ann Jones ar y testun 
‘Arthur y Beirdd’, yn Siambr y 
Cyngor, Prif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, CF10 3AT, 
am 5.30 p.m. Croeso cynnes i bawb. 
Gwener, 25 Tachwedd 
Cylch Cadwgan. Bydd Gruffudd 
Owen yn siarad ar y testun, ‘Hel llus 
yn y glaw’ (teitl y gyfrol o’i 
farddoniaeth a oedd ar restr fer Llyfr 
y Flwyddyn 2016), yn y Ganolfan, 
Tabernacl, yr Efail Isaf, am 8.00 
p.m. Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru. 
Mercher, 30 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
‘Drych ar Lesotho.’ Sgwrs gan 
Gwenallt Rees, yn festri Capel 
Minny Street am 2.00 p.m. 

Mercher, 30 Tachwedd 
Theatr Bara Caws yn cyflwyno 
‘Raslas Bach a Mawr’ yng 
Nghanolfan Mileniwm Cymru. Dau 
berfformiad – 1.00 p.m. a 6.00 p.m. 
Manylion pellach: 029 2063 6464; 
yganolfan.org.uk 

 

Rhagfyr 
 

Iau, 1 Rhagfyr 
Cylch Cinio Merched Caerdydd, yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.00 p.m. ar 
gyfer 7.30 p.m. Gwraig wadd: 
Marion Fenner. Croeso cynnes i 
bawb. Am fanylion pellach, cysyllter 
â’r Ysgrifennydd, Linda Gruffudd 
(07587-15705/Linda@gruffudd.org). 
Gwener, 2 Rhagfyr  
Cymrodorion Caerdydd. ‘Cymru a’r 
Rhyfel Cartref yn Sbaen.’ Sgwrs gan 
Robert Griffiths, yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays, CF24 4DX, am 
7.30 p.m. Croeso cynnes i bawb.  
Sadwrn, 3 Rhagfyr 
Côr Philharmonig Caerdydd yn 
perfformio ‘Te Deum’ gan Dvorak ac 
amrywiaeth o ganeuon Nadoligaidd, 
yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant 
Andreas, am 7.30 p.m. Tocynnau: 
£8 (£4 i fyfyrwyr).  
Llun, 5 Rhagfyr 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 
Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff yr 
Eglwys Newydd, am 7.00 p.m. 
Mercher, 7 Rhagfyr 
Merched y Wawr, Bro Radur. 
Cyngerdd gydag Adran Delynau’r 
Coleg Cerdd a Drama, a bwffe 
Nadoligaidd i ddilyn, yn neuadd 
Capel y Methodistiaid Saesneg, 
Ffordd Windsor, Radur, 7.30 p.m.  
Mercher– Gwener 7 - 30 Rhagfyr 
Theatr Sherman a Theatr Iolo yn 
cyflwyno addasiad Alun Saunders o 
‘ D i l l a d  N e w y d d  y r 
Ymerawdwr’ (Hans Christian 
Andersen) ar gyfer plant 3–6 oed. 
Deg perfformiad rhwng 7 a 30 
Rhagfyr, rhai am 11.00 a.m. ac eraill 
am 1.30 p.m. 029-2064-6900; 
http://www.shermantheatre.co.uk/
performance/theatr/dillad-newydd-
yr-ymerawdwr-cy/ 
Sadwrn, 10 Rhagfyr 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer dysgwyr. Sgwrs am 11.00 a.m. 
gan yr Athro E. Wyn James ar y 
testun, ‘Theophilus Evans a Hen 
Hanes y Cymry’. Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays CF24 4DX. 
Croeso cynnes. 

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

Y 

DIGWYDDIADUR 

mailto:Linda@gruffudd.org
tel:+442920646900
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Clwb Cymric 

A r ôl dechrau cadarnhaol i’r tymor, profodd mis 
Hydref yn gyfnod rhwystredig i dîm cyntaf Clwb 

Cymric, gyda chanlyniadau amrywiol a pherfformiadau 
anghyson. Yn ystod y mis, collodd Cymric dair gêm 
ond trechwyd Trefforest (3-0) am yr ail waith y tymor 
hwn. Ymysg y gemau yma, roedd gêm Cwpan Cymru 
yn erbyn Grange Albion ym Mharc Coronation. Roedd 
y perfformiad yn llawn ymdrech yn erbyn tîm o 
gynghrair uwch, ond roedd y canlyniad yn siomedig. 
Dyma oedd y trydydd achlysur i Cymric wynebu tîm o’r 
gynghrair y maent yn gobeithio ei chyrraedd y tymor 
nesaf.  

Bydd y rheolwr, Stuart Williams, yn gobeithio y 
gall Tomos Davies a Caio Iwan ddychwelyd ar ôl 
anafiadau, a sicrhau bod y garfan yn parhau i ddangos 
y brwdfrydedd a welwyd ar ddechrau’r tymor er mwyn 
codi eu safle yn y tabl.  

Yn sicr mae canlyniadau’r ail dîm wedi gwella ym 
mis Hydref. Mae’n amlwg bod dylanwad y tîm hyfforddi 
newydd (Rob Gaffey a Steve Cope) yn cael effaith 
gadarnhaol ar berfformiadau ar y cae. I ychwanegu at 
hyn, mae’r garfan wedi bod yn cryfhau drwy’r tymor, 
wrth i gyn-chwaraewyr ddychwelyd a chwarewyr 
newydd  ymuno â’r clwb.  

Does dim pryder am ddiffyg goliau ymysg y 
bechgyn, yn enwedig wrth ystyried y llwyddiannau yn 
erbyn Cosmos AFC (8-0) ac AC Central (2-0). Bu un 
golled anlwcus yn erbyn Tongwynlais (3-2), ond mae 
safon y perfformiadau wedi gwella wrth i’r tymor fynd 
yn ei flaen.    

Datblygiad arall o fewn y clwb yw sefydlu’r wefan 
newydd. Mae’r wefan yn cynnwys hanes y clwb, yn 
ogystal â gwybodaeth am gemau a chanlyniadau'r 
tymor. Sicrhewch eich bod yn ymweld â’r wefan: 
clwbcymric.cymru 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’r clwb, 
dewch i’r sesiynau ymarfer sy’n cael eu cynnal bob nos 
Fercher, 9:00 p.m. - 10:00 p.m., ar gae bob tywydd 
Leckwith. Cysylltwch: 

E-bost: clwbcymric@hotmail.com 

Trydar: @clwbcymric 

Caio Iwan 

Steve Cope 

Tomos Davies 

CROESO  

Croeso cynnes iawn i Idris Tomos Roberts, mab 
bychan Dr Mari Roberts, yr Eglwys Newydd. Ganed 
Idris ar 2 Medi yn Ysbyty'r Brifysgol, Caerdydd. Mae 
Nain a Taid, Glenys a Guto Roberts, Llantrisant a'r 
teulu i gyd wrth eu bodd, yn enwedig ei gyfnither, 
Gwenno a'i dri chefnder, Ifan, Math Elis ac Owain Siôn.  

 

 

Croeso cynnes iawn i Martha Elin, plentyn cyntaf 
Amelia a Geraint Thomas, y Waun, a aned ar 25 
Hydref yn Ysbyty’r Brifysgol, Caerdydd. Mae Martha yn 
wyres i Gwen a David Thomas, Yr Eglwys Newydd a 
gorwyres gyntaf i’r Dr Dafydd Davies, Yr Eglwys 
Newydd. 

mailto:clwbcymric@hotmail.com
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   Rhif: 167 
 
 
 
 
 

 

 

Ar Draws 
1. ‘----- ac angylion draphlith 
     Canant am ei gariad Ef’ (EW) (8) 
5. ‘Ar y groes dyrchafwyd Iesu 
     Fel y ----- ar drostan hir’ (PJ) (4) 
8. Cododd yr haul a gwywodd Robin yn swp (8) 
9. Cyflwr ar ddiwedd Mis Awst eitha’ dioglyd (4) 
11. Beirniada yn adeiladol y gair a’i gynnwys (7) 
13. Llysieuyn i’w  gael mewn tymor o newyn (5) 
14. ‘Yr ----- Dduw 
        Ei olud ni leiha’ (11) 
18. Lle i gysgu ar waelod yr afon (5) 
19. Gwgu ynghylch y ne’ sy’n brifo (7) 
21. ‘Yn ----- oll bo enw’r Hwn 
        Fu farw ar y pren’ (cyf EE)(4) 
22.  ‘Uwch yr eira, wybren ros 
         Lle mae -----‘n fflam’ (WW) (8) 
24. ‘Fel nos rhwng coed yn ----- - y saif hon, 
       A’r dwysaf faes dani’ (DE) (4) 
25. Noddi Nero i greu afon (8) 

 
I Lawr 
1. Ysgytwad yn dal i fyny darn o gist (6) 
2. Ymhlith y deiliaid a holir yn yr Unol Daleithau (5) 
3. Y stryd gelf yn troi’n gythryblus (10) 
4. Addunedu garddio ar yn ail (3) 
6. Dan heb ddechrau cloddio a mentro (7) 
7. Trafferthu heb eisiau fflwr drain du ar yn ail (6) 
10. Grym radio egniol o law Guto Dafydd (10) 
12. Siafio peth o’r barf ag offeryn llyfni mewn 
rhyfelwisg (5) 
15. Gwae ysbryd yn griddfan (7) 
16. Esbonio gweld hen ddinas mewn gole’ gwael (6) 
17. Gweld sêr mewn llun o lamp (6) 
20. Elin yn dal pen Anwen neu ferch arall (5) 
23. ‘Mae ----- rhwng môr a mynydd 
       Heb arni staen na chraith’ (RWP) (3) 

Atebion Croesair Rhif 165 

Ar Draws:  2. Bag   5. Pelydr   7. Wermod    
9. Pac o gardiau   10. Anafus   11. Doniol   13. Aderyn    
16. Cawdel   18. Gwyliadwrus   19. Caboli    
20. A fo ben   21. Oed 
I Lawr:  1. Cerpyn   2. Bregus   3. Gwirod   4. Coluro   
6. Yn cyfarwyddo  8. Rai yn gwario   10. Adda   12. Lol   
14. Dagrau   15. Neidio   16. Codiad   17. Eistedd 

  A       

D I N E S 

  R       

1  2  3  4   5 6  7 

             

8         9    

        10     

11      12  13     

             

 14 15           

16            17 

18      19    20   

             

21     22 23       

             

24     25        

Enillydd Croesair Rhif 165 

Cedric Davies,  
Yr Eglwys Newydd 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Rhagfyr 2016. 

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

 

BOBATH 
CYMRU:  

Codi calon a 
chodi arian 

 

 

C odi calon y plant – a chodi arian yr un pryd i’n 
helpu gyda’r gwaith. Dyna yw nod Bobath Cymru y 

Nadolig hwn.  

Mae Canolfan Therapi Plant Bobath Cymru yn 
elusen gofrestredig sy’n cynnig gwahanol fathau o 
therapi i blant sy’n dioddef o barlys yr ymennydd, gan 
ganolbwyntio ar y pethau positif a gwella ansawdd eu 
bywyd. I’n helpu gyda’r gwaith hwn, beth am anfon 
llythyr personol gan Siôn Corn at eich plant, wyrion, 
ffrindiau neu anwyliaid? Mae llythyrau ar gael yn 
Gymraeg a Saesneg a chânt eu hargraffu ar bapur o’r 
safon uchaf i’w trysori am byth. I ychwanegu ychydig o 
hud y Nadolig byddwn yn anfon bagaid o fwyd carw i’w 
adael ar Noswyl Nadolig ar gyfer Rudolf a’r criw! 

I gymryd rhan yn y cynllun, llanwch y ffurflen sydd 
yn y daflen yn rhifyn hwn o’r Dinesydd  –  
neu e-bostiwch kathrynj@bobathwales.org 

 

mailto:kathrynj@bobathwales.org
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M ewn byd sgitsoffrenig, sy’ bron yn gwbl bara-
ffobig, serch poblogrwydd rhaglenni fel The 

Great British Bake-Off, mae ’na un hafan braf sy’n fy 
nenu i’n gyson, a becws cudd y Rhath yw hwnnw, sef 
Allen’s Bakery. 

Roedd ’na wastad dorth wen o Allen’s yn Nanmor, 
sef cartref fy mhlentyndod ym Mhenylan. A hyd 
heddiw, os dwi ffansi, fe ddilynaf lonydd cefn 
Plasnewydd, i fynnu surdoes neu dorth graneri. Fe 
sefydlwyd y becws dros chwarter canrif yn ôl gan y 
pobydd profiadol lleol John Allen. Hyd heddiw, bydd e’n 
cyrraedd y gwaith am ddeg y nos i ddechrau ar y 
broses o weithio’r toes, cyn troi am adre cyn naw y 
bore. 

Os gofynnwch chi o gwmpas, yn rhai o fwytai 
crandia’r ddinas, fe ddarganfyddwch mai bara Allen’s a 
weinir yno. Ac mewn delis ar hyd y dre, o Snails 
Rhiwbeina i Bant a La Cart Pontcanna, o fecws Allen’s 
y daw eu bara beunyddiol. 

Fe elwir Allen’s yn ‘fecws cudd’ oherwydd ei safle 
diarffordd ar un o’r lonydd cefn sy’n igam-ogamu y tu ôl 
i Heol Albany. Bu’n gyfrinach am sbel i bobol y Rhath, 
tan i neb llai na Rick Stein hawlio John yn un o’i Food 
Heroes yn ei gyfrol a chyfres deledu boblogaidd o’r un 
enw yn 2002.  

Yn ddiweddar, y tu ôl i’r cownter, clywais sain yr 
iaith Gymraeg; Guy Roberts oedd hwnnw, sy’n byw 
rownd y gornel, ac sy’n gweithio yno bob bore Sadwrn. 
Yn aelod o gwmni Opera Ieuenctid Cenedlaethol 
Cymru, mae ganddo lais bariton cyfoethog, sydd i’w 
glywed yno’n canu o bryd i’w gilydd; ond ag yntau’n 
ddwy ar bymtheg, mae e wrthi’n astudio ar gyfer ei  
arholiadau Lefel A tra’n ddisgybl yn Ysgol Glantaf.  

Bydd Guy yn cyrraedd y gwaith erbyn chwech ar 
fore Sadwrn, cyn gadael erbyn un y prynhawn. Mae 

rhai o’i ddyletswyddau’n cynnwys sleisio torth batch a 
rholiau a baps, yn ogystal â gweithio’r toes. Ei waith 
yntau a D.J. – sy’n Gymro Cymraeg lleol arall – yw 
paratoi toes pizza masnachol y cwmni. Fe’i gweinir 
mewn bwytai Eidalaidd fel La Trattoria Molisana ym 
Mhenylan a changhennau Signor Valentino ledled y 
ddinas. 

Er yn waith ailadroddus, mae na rythm arbennig i’r 
broses y mae’n rhaid ei gyflawni mewn pâr. Tra bod 
D.J. yn pwyso’r toes, gwaith Guy ydy’r rholio, i sicrhau 
bod pob pizza yn berffaith; mae D.J. yn gerddor jazz, 
ac yn chwarae’r bâs dwbwl, felly pa ryfedd eu bod yn 
ffurfio tîm da? 

Daw cryn heddwch a balchder o bobi fel gyrfa, fel y 
tystia Guy ei hun i lwyddiant John. Ond un o atyniadau 
Allen’s yw’r elfen gymdeithasol; mae’n lle grêt am glonc 
gyda’r cwsmeriaid lleol. Felly serch y cynnydd mawr yn 
y diwylliant di-wenith, mae becws Allen’s yn dal i fynd o 
nerth i nerth. Un neges sydd gan griw Allen’s i’r byd a’r 
betws; o bydded i’r bara barhau! 

 

Becws Allen’s; Lon Gefn Arran Place, Y Rhath, 
Caerdydd CF24 3SA (02920 481219) 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Roedd ’na wastad dorth wen o Allen’s yn ‘Nanmor’, sef 

cartref fy mhlentyndod ym Mhenylan.” 

Lowri Haf Cooke 
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 28 Heol Eglwys Fair/St Mary St,  
Caerdydd. CF10 1AB.  

 T: 029 20371393  
E: info@hywelsamuel.co.uk  

w: www.@hywelsamuel.co.uk  

 
Sefydlwyd ein deintyddfa annibynnol dros 40 

blynedd yn ôl yng nghanol y brifddinas ar Heol 
Eglwys Fair. Mae ein lleoliad canolog yn ddelfrydol ar 

gyfer gweithwyr yng nghanol y ddinas.  
Rydym yn cynnig triniaethau Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol a phreifat ac yn croesawu cwsmeriaid 
newydd ar hyn o bryd.  

 
Hoffwn estyn croeso cynnes i Aaron Gwynedd o 

Gaernarfon a Leah Mc Dougall o Aberystwyth sy’n 
ymuno efo’r practis.  

 
Cysylltwch â ni heddiw i wneud apwyntiad gan nodi 

HS/Dinesydd.  


