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Côr Canna 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Penodi Pennaeth Newydd  

P ennaeth Newydd Ysgol Glan Morfa yw Meilir 
Tomos – brodor o Drefor, Caernarfon, ond un 

sydd wedi byw a gweithio yn y De-ddwyrain  ers nifer o 
flynyddoedd.  

      Addysgwyd ef yn Ysgol 
Gynradd Trefor, Ysgol Glan y 
Môr, Pwllheli, a Choleg y 
Drindod, Caerfyrddin, lle 
graddiodd gydag anrhydedd 
mewn Addysg yn 2002. 
Dechreuodd ar ei swydd gyntaf 
fel athro yn Ysgol Evan James, 
Pontypridd, ac aeth ymlaen 
wedyn i Ysgol Penygarth, 
Penarth. Oddi yno aeth yn 
ddirprwy bennaeth i Ysgol 
Bronllwyn yn Y Rhondda am 

dair blynedd a hanner.  

Meilir yw is-gadeirydd Clwb Pêl-droed Y Cymric. 
Bu'n aelod o'r clwb ers 2002 ac mae’n parhau i 
chwarae'n gyson. Ef yw'r chwaraewr presennol sydd 
wedi chwarae hwyaf i'r clwb. Mae ganddo ddiddordeb 
ym mhob math o chwaraeon yn cynnwys rygbi, nofio a 

chriced. Gall chwarae'r trombôn ac mae'n gyn-aelod o 
nifer o fandiau yng Nghymru gan gynnwys Melin 
Gruffydd.  

Bellach mae ef a’i wraig, Laura, wedi ymgartrefu 
yn Yr Eglwys Newydd a ganed iddynt ferch fach ddydd 
Calan eleni o'r enw Eila Alaw. 

Dymuniadau gorau a chroeso cynnes i gylch Y 
Dinesydd. 

CRYSAU  CHWARAE  NEWYDD  
CRICC  CAERDYDD  Cyf. 

N id  Siôn  Corn  ddaeth  â  chrysau  newydd  i  
CRICC  Caerdydd dros  yr  Ŵyl  ond  cyfraniadau  

sylweddol  noddwyr  fel  Chapman  Removals;  
Edgewater  Electrical; Fferyllfa  Woodville  Road; Office  
Image;  Tilda  ac  Ubiquity  Group. Cafodd pawb (255  
o  aelodau) grysau  newydd  a`r  cyfle  cyntaf  i`w  
gwisgo  i  rai  oedrannau  oedd  yn  erbyn  ein  
cymdogion  o  Landaf  sef  C.R. Cymry  Caerdydd  ar  
benwythnos  ddechrau  Ionawr.   

Ie, dau  glwb  gwahanol  yw  Cymry  Caerdydd  a  

CRICC. Mae  CRICC  yn  unigryw  gan  mai  hwn  yw`r  
unig  glwb  i  blant  dan  7  hyd  at  16  sy`n  hawlio  
statws  cwmni  cyfyngedig yn y  wlad  ac  yn  cyfyngu  
aelodaeth  i`r  rhai  sy`n  ddisgyblion  mewn  ysgolion  
cyfrwng  Cymraeg  neu eu  bod  yn  medru`r  Gymraeg. 
I  bob  pwrpas  mae`n bwydo  tîmau  hŷn  Cwins  
Caerdydd  sy`n  chwarae  yng  nghynghrair  1  URC.  
Mae  canran  uchel  iawn  o`r  chwaraewyr  yn  gyn-
ddisgyblion  o  Lantaf  a  Phlasmawr. 

Wrth  weld  y  canlyniadau  mae`n  debyg  fod  y  
crysau  wedi  rhoi  hwb  i`r  chwaraewyr  gan  i  CRICC  
orffen  y  dydd  yn  ddiguro. Roedd  hyn  yn arbennig  o  
wir  i aelodau`r  tîm dan 9 sydd yn  gwisgo`r  cit  
newydd  yn  y  llun. 
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Golygydd Mawrth 
Eiry Palfrey 

 
Cyfraniadau erbyn 25 Chwefror i: 

eirypalfrey@yahoo.co.uk  
2 Tŷ Sain Baruc, Clôs Highfield, 
Heol y Parc, Y Barri, CF62 6NU 

07720 009902  
              

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

Golygyddion: 

Eirian a Gwilym Dafydd 

 

Ffarwelio ag Archesgob Barry 

P an ordeiniwyd mab i löwr o Waun Cae Gurwen yn Llandaf 44 
mlynedd yn ôl, prin ei fod ef na neb o’r gynulleidfa y diwrnod 

hwnnw wedi ystyried y byddai’n dychwelyd yno chwarter canrif yn 
ddiweddarach fel esgob ac yna Archesgob. Ond dyna fu hanes 
gyrfa Barry Morgan. Wedi bwrw ei brentisiaeth fel curad yn Ninas 
Powys am dair mlynedd, bu am gyfnod ar staff Coleg Mihangel Sant 
cyn troi am Fangor. Yno bu’n warden hostel eglwysig, yn gaplan ac 
yn ddarlithydd yn yr Adran Ddiwinyddol yn y Brifysgol. Ei fwriad 
oedd dychwelyd i’r De ymhen rhyw bum neu chwe blynedd ond 
ymgartrefodd yn y Gogledd, gan wasanaethu esgobaethau Bangor 
a Llanelwy am 22 blynedd. Ond gyda throad y mileniwm, daeth 
Esgob Bangor yn Esgob Llandaf ac yna’n Archesgob Cymru dair 
blynedd yn ddiweddarach. Bellach ef yw’r Archesgob a 
wasanaethodd hiraf o fewn y Gymuned Anglicanaidd ledled  y byd. 

Er ei fod wedi arwain yr Eglwys yng Nghymru trwy flynyddoedd 
cythryblus, ac er ei fod yn gyfathrebwr penigamp, yn bregethwr, yn 
ddarlledwr ac ysgrifennwr, gŵr gwylaidd a pherson y bobl yw Barry. 
Yn ystod ei weinidogaeth, roedd yn ei chael yn anodd i wrthod 
gwahoddiad ac fe âi allan o’i ffordd i gwrdd â phobl yn yr eglwysi ac 
yn eu cartrefi, yn aml iawn ar y ffordd yn ôl o ryw gyfarfod neu’i 
gilydd. 

NI fu’n swil ychwaith i fynegi ei farn ar faterion sensitif o fewn a 
thu allan yr eglwys – ordeinio gwragedd, ail-briodi y rhai a 
ysgarwyd, datganoli yng Nghymru a rhoi organau heb gydsyniad y 
rhoddwr. Ac yn sicr os yw Cymru heddiw yn dra gwahanol i’r Gymru 
pan gychwynnodd fel curad ifanc, gellir hefyd dweud fod yr Eglwys 
wedi newid llawer. Fe welodd ordeinio gwragedd ac yn un o’i 
oedfaon olaf fe ordeiniodd ferch yn esgob am y tro cyntaf yng 
Nghymru. 

Yn ei bregeth olaf yng nghadeirlan Llandaf ac yn ei anerchiad 
olaf i Gynhadledd yr Esgobaeth, diolch oedd un o’r prif themâu. 
Diolchodd am y fraint o gael gwasanaethu, am y llawenydd a ddaw 
o weld yr eglwysi yn estyn llaw i’r lleiaf breintiedig yn y gymdeithas 
ac am gynhaliaeth ei gyd-glerigwyr a’r plwyfolion. Thema arall oedd 
anogaeth gref i fyw y bywyd Cristnogol yn hytrach na chrefydda. 

Y llynedd collodd ei wraig Hilary, a fu’n gefn iddo trwy gydol ei 
yrfa. O’r herwydd mae’r cyfnod o ymddeoliad y mae’n cychwyn arno 
nawr yn dra gwahanol i’r un y gobeithiodd amdano. Ond dymunir y 
gorau iddo. Bydd yna gyfnod o orffwys  a mwynhau cwmni ei wyrion 
a chyfleoedd i droedio cyrsiau golff Caerdydd yn amlach nag yn y 
blynyddoedd diwethaf hyn.  

ED 

Pobol y Rhigwm 
 

D yma osod tasg arall i ddarllenwyr y Dinesydd!  I'r rhai 
ohonoch a fu'n llafurio ar y dasg ddiwethaf, (sef llunio 

brawddeg) bydd y feirniadaeth yn ymddangos yn y rhifyn nesaf. 
Y tro hwn, beth am roi cynnig ar limrig? Rhaid cynnwys y llinell 
hon: 

Un noson wrth fynd i Bontcanna 
 
Cofiwch fod 5 llinell mewn limrig, a (gobeithio) ychydig o hiwmor. 
 
Anfonwch eich cynigion drwy e-bost, yn nodi eich enw iawn a 
ffugenw at: db.james@ntlworld.com erbyn 5 Mawrth.   
 
Y beirniad yw Emyr Davies.  Ni dderbynnir gwrthdystiadau! 

mailto:iestynd@gmail.com
mailto:huwgybuw@aol.com
mailto:db.james@ntlworld.com
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M ae’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd wedi hen 
basio erbyn hyn a phawb â’u golygon ar ddathlu 

Gŵyl Ddewi tra bod yr archfarchnadoedd â’u golygon 
ar ddathlu’r Pasg gan fod Wyau Pasg eisoes ar eu 
silffoedd er nad ydy’r Pasg tan Ebrill eleni! 

Ond Dydd Calan eleni ces i fy swyno gan dair merch 
fach a ddaeth i’m drws i ganu carol a dymuno 
Blwyddyn Newydd Dda i mi. On nhw’n hel c’lennig tuag 
at Gronfa “Achub y Plant”. Felly, dydy’r hen arfer ddim 
wedi marw o’r tir eto wedi’r cwbl. Clywais i hefyd fod y 
Fari wedi bod allan mewn ambell ardal o Gaerdydd 
dros yr Ŵyl. 

Tybed faint ohonoch a ddarllenodd lyfr Cymraeg dros 
y gwyliau neu a brynodd lyfr Cymraeg yn anrheg i 
rywun? Ychydig fisoedd yn ôl buodd Levi Gruffudd, 
colofnydd wythnosol yn Atodiad y Western Mail, bob 
Dydd Sadwrn, yn ein colbio ni ddinasyddion Caerdydd 
am ein diffyg cefogaeth i brynu CDs Cymraeg a llyfrau 
Cymraeg heb sôn am brynu’r Cymro, Golwg a Barn. 
Hwyrach ei fod yn llygad ei le ac ystyried yr holl filoedd 
o siaradwyr yr iaith sy’n byw yma. Felly, beth am 
addunedu yn 2017 i gefnogi siopau fel Caban yn 
Nhreganna a Siop y Felin yn yr Eglwys Newydd er 
mwyn rhoi hwb i werthiant llyfrau Cymraeg a CDs 
Cymraeg! 

Rhag ofn eich bod yn meddwl fy mod i’n rhagrithio 
darllenais i ddau lyfr Cymraeg dros y gwyliau sef 
hunangofiant Steff Jenkins cyn Bennaeth Gwersyll yr 
Urdd yn Llangrannog a llyfr o ddyddiaduron Robat 
Gruffudd, perchennog Gwasg y Lolfa, sy’n dathlu eleni 
hanner can mlynedd ers ei sefydlu. Fel cyn swog yn 
Llangrannog cododd lyfr Steff Jenkins lawer o atgofion 

am fy amser yn y Gwersyll tra odd dyddiaduron Robat 
Gruffudd rhwng y digri a’r difyr wedi peri i mi feddwl 
tipyn ynglŷn â faint mor daer ydyn ni fel cenedl o blaid 
y Gymraeg a’i diwylliant. 

Dros y gwyliau collwyd nifer o Gymry’r ddinas ac yn 
eu plith Nia Hall Williams, wyres y bardd gwych T 
Gwynn Jones, cyfansoddwr campweithiau fel 
Ymadawiad Arthur. Buodd hi a Marion Emyr yn gyd-
olygyddion cylchgrawn i ferched o’r enw “Hon” ond yn 
anffodus byrhoedlog fuodd y cylchgrawn hwn. 

Y llynedd buodd y newyddiadurwr a’r llenor Jan 
Morris yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed. Cafodd 
fywyd hir a hynod o ddiddorol a llwyddiannus ac yn 
1972 trodd o fod yn James Morris i fod yn Jan Morris. 
Mab iddi hi ydy Twm Morris y bardd a’r canwr. Buodd 
hi’n gweithio i’r Times a’r Manchester Guardian gan 
deithio’r byd. Dysgodd Gymraeg a mae hi’n byw yn 
Llanystumdwy ers blynyddoedd lawer. Ces i’r fraint o 
gyfarfod â hi yn y Gaiman yn y Wladfa pan odd hi’n 
ymweld â’r lle a minnau yn dysgu yno ar y pryd. Daeth 
i’m cartre yng nghwmni y Parch Arthur Meirion 
Roberts, ffrind y teulu, am goffi a sgwrs. 

Y llynedd roedd Gwasg Morgannwg, sy’n argraffu’r 
papur hwn, yn dathlu ei 30 mlwyddiant ers ei sefydlu. 
Felly llongyfarchiadau hwyr i’r Wasg a diolch iddyn nhw 
am eu gwaith graenus yn argraffu’r Dinesydd dros y 
blynyddoedd. 

Cofiwch eiriau’r bardd Eifion Wyn wrth i chi ddathlu 
Gŵyl Ddewi eleni sef “Gwisg genhinen yn dy gap / A 
gwisg hi yn dy galon”! – ac ewch allan i brynu a darllen 
llyfr neu bapur Cymraeg! Bendith arnoch a Gŵyl Ddewi 
Hapus i chi gyd! 

Colofn  G.R. 

“ Ewch allan i brynu a darllen llyfr neu 

bapur Cymraeg! ” 

D diwedd Tachwedd cafwyd cyflwyniad hynod 
ddiddorol a difyr gan Aled Eirug wedi’i seilio ar ei 

waith ymchwil doethuriaeth ar wrthwynebwyr 
cydwybodol Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Soniodd am ddechreuadau Cymdeithas y Cymod yn 
nyddiau cynnar y Rhyfel a’r rhan bwysig chwaraeodd 
heddychwyr blaenllaw o Gymru, fel George M. Ll. 
Davies a Richard Roberts, yn hyn. Dysgwyd llawer am 
brofiadau gwrthwynebwyr cydwybodol o Gymru yn 
ystod y rhyfel ac a garcharwyd yn aml am gyfnodau hir 
mewn gwersylloedd a charchardai fel Dartmoor a Bae 
Kinmel. Soniodd Aled am y Prifathro Thomas Rees a’r 
cyfraniad mawr a wnaeth i achos heddychiaeth yng 
Nghymru yn bennaf trwy sefydlu cylchgrawn heddychol 
Y Deyrnas yn 1916. Yn dilyn ei sgwrs cyfrannodd 
aelodau’r gell sylwadau diddorol ar y pwnc, yn aml 

wedi’u seilio ar eu hadnabyddiaeth o wrthwynebwyr 
cydwybodol y cyfnod a’u teuluoedd.  

Am fwy o fanylion cysylltwch â Llion Wigley ar ei e-bost 
sef wigs24@googlemail.com 

 

Cymdeithas y Cymod 

Llion Wigley, Aled Eurig a Jane Harris, 
Cydlynydd Dysgu, Cymru dros Heddwch  

mailto:wigs24@googlemail.com
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Beti  George 

WHALU MEDDILIE 

N a beth odd Nadolig! Wnes i lwyddo rhag  plygu 
i'r heip. Am y tro cynta eriod, dim coeden, dim 

addurniade, dim hala cardie, dim cinio ar y diwrnod, 
dim plwm pwdin. Dim ond y ddau ohonon ni a Meseia 
Handel. Falle dyna fel y dyle pob Nadolig fod. 

Ond os nad oedd ein Nadolig ni yn ddramatig, ac 
os fethon ni ddrama’r Geni, fe gawson ddrama go 
iawn chydig ddyddie yn ddiweddarach. Y pŵer yn 
diffodd ddiwedd un prynhawn -  popeth ond y gole. 
Dim tegil, dim ffwrn, dim peiriant golchi, dim gwres, 
dim dŵr twym ... Ac wrth gwrs hithe’n wylie! 

Croesi bysedd y buse rhywun o’r cwmni ryn ni’n 
talu iddyn nhw am ofal cartre, sef SWALEC - yn ateb 
y ffôn. Ac fe roedd. Fe ges i nghysylltu â pheiriannydd 
sy’n byw yng Nghwmbran. Cyndyn oedd hwnnw i 
ddod allan – digon teg. Ond fe ges i gyfarwyddyd 
ganddo dros y ffôn beth i neud. Tynnu pob plwg mas 
o bob soced drwy’r tŷ! Wedyn yn y bocs ffiwsys, sy’n 
newydd, diffodd y switsys i gyd, yna dechre rhoi’r 
plygie nôl ... ath hyn mlan am dros awr a dw i'n gwbod 
beth i neud y tro nesa. 

 Adfywiodd y tegil a’r peirianne i gyd – dyna 'own 
i'n meddwl. Ac roedd na beiriannydd yn mynd i ddod 
ben bore. 

 Hen bryd oedd mynd i'r gwely. 

Rhyw 5 o’r gloch y bore fe ddihunodd D i fynd i’r tŷ 
bach. Roedd e mewn hwylie drwg – ddim am fynd nôl  

i'r gwely. Stranciodd ac ishte ar lawr y bathrwm newy’! 

Es inne i roi’r gwres mlan. Sylweddoli nad oedd y 
bwyler yn tanio. Ffonies SWALEC eto ac fe addawon 
nhw y bydde rhywun yn dod drannoeth cyn 5.30 yn y 
prynhawn! 

Nawr te beth 'own i’n mynd i neud nesa! 

D ar y llawr. Dim modd i fi ei godi. Dim gwres... 
Ffonio 999?  Penderfynes yn erbyn neud hynny. (Fe 
ddealles wedyn petawn i wedi galw am help y para 
feddygon neu’r dynion ambiwlans mai annhebyg y 
bydden nhw wedi dod i dendo rhywun oedd yn ishte 
ar lawr heb anaf.) 

Doedd dim amdani ond trio perswadio D i shifflo ar 
ei ben ôl  i ddwy stepen y tu fas i’r stafell wely. Wedyn 
fuswn i yn fwy tebygol o allu ei godi! A wir whare teg 
fe nath hynny, a theirawr yn ddiweddarach fe ddes i i 
ben a’i gal e nôl ar ei drad – a hynny wrth i ddau 
beiriannydd o SWALEC gyrraedd.  

O na bai na uned wedi ei neilltuo ar gyfer gofal 
dementia ynghlwm wrth bob awdurdod iechyd gyda 
nyrsis, therapyddion, gweithwyr cymdeithasol a.y.b  
yn rhan ohoni, ac un rhif ffôn fel llinell gyswllt. Ac - yn 
gwbwl hanfodol -  a fyddai ar agor 24 awr. 

Er na wnes i’m llawer i ddathlu’r Nadolig, mor braf 
oedd cael dathlu penblwydd radio Cymru yn 40 oed 
yn Neuadd Hoddinott ar ddydd Santes Dwynwen.  
Donie rif y gwlith! Diwrnod i’w gofio yn wir.  

“Er na wnes i’m llawer i ddathlu’r Nadolig, mor braf 

oedd cael dathlu penblwydd radio Cymru yn 40 oed.” 

Annwyl Olygydd, 
 

Ga i fanteisio ar eich tudalennau i ddiolch i bawb 
ddaeth i Sioe Nadolig Cyw yn Ysgol Bro Edern 
ychydig cyn y Nadolig. 

Roedd hi’n wych gweld bron i 1,000 o blant, rhieni ac 
athrawon yn bresennol.  Ar ran Cyw, Huw, Catrin, 
Dona Direidi, Seren a Lobs, heb anghofio Sion Corn 
wrth gwrs, diolch i chi am y croeso cynnes, yr hwyl 
a’r gweiddi. 

Gan obeithio eich gweld yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y
-bont, Eisteddfod Genedlaethol Sir Fôn neu wrth gwrs 
Nadolig nesaf. 

 

Yn gywir iawn, 

Gwyn Williams     

Cyfarwyddwr Cyfathrebu  

S4C 

Annwyl Olygydd 

Rwy'n gweithio gyda People for Research, cwmni 
recriwtio ymchwil i'r farchnad, ac rwy'n chwilio am 
gyfranogwyr sy'n siarad Cymraeg ar gyfer grŵp ffocws 
yng Nghaerdydd ar 15 Chwefror. Am 90 munud o’u 
hamser byddant yn cael £75.  

 Mae'r ymchwil am hyrwyddo dealltwriaeth y 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd o anghenion 
siaradwyr Cymraeg o fewn y System Cyfiawnder, ac 
rydym yn awyddus i siarad â phobl â phrofiad (neu 
beidio) o'r System Cyfiawnder (e.e. achosion sifil, teulu, 
tribiwnlys).  

A hoffai darllenwyr Y Dinesydd gofrestru eu 
diddordeb?  

Am fanylion pellach ewch i:  
http://www.peopleforresearch.co.uk/opportunity/
justice-system-research-welsh-speakers-wales-9879  

Diolch,  
Owain IP:  

http://www.peopleforresearch.co.uk/opportunity/justice-system-research-welsh-speakers-wales-9879
http://www.peopleforresearch.co.uk/opportunity/justice-system-research-welsh-speakers-wales-9879
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N os Wener, 3 Rhagfyr, cynhaliwyd cyfarfod o’r 
Cymrodorion yn yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg. 

‘Cymru a’r Rhyfel Cartref yn Sbaen’ oedd testun Robert 
Griffiths, y gŵr gwadd. Amlinellodd yn fras yr 
amgylchiadau a arweiniodd at y rhyfel. 

Er fod Cynghrair y Cenhedloedd wedi datgan na 
ddylai gwladwriaethau eraill ymyrryd yn y cythrwfl, ni 
ellid rhwystro unigolion o wledydd tramor rhag ymuno 
yn y rhengoedd ar y naill ochr neu’r llall. Ffurfiodd y 
rhai a gefnogai’r Weriniaeth Frigâd Rhyngwladol. 
Comiwnyddion oedd asgwrn cefn y mudiad yma, ond 
denwyd gwrthwynebwyr Ffasgaeth o bob math i’r 
rhengoedd. 

Tybir fod rhwng 155 a 200 o wirfoddolwyr o Gymru 
wedi ymuno â’r Frigâd. Daeth tua dwy ran o dair o’r 
rhain o faes glo de Cymru. Yr oeddynt yn cynnwys 
Undebwyr Llafur, Sosialwyr a Chomiwnyddion. Prif 
drefnydd cefnogaeth i’r Frigâd yng Nghymru oedd Will 
Paynter (Ffederasiwn Glowyr De Cymru). Cwympodd 

36 o Gymry yn y brwydro. 

Y gwleidydd amlwg cyntaf ym Mhrydain i 
sylweddoli sut y gallai’r gwrthryfel yn erbyn llywodraeth 
Gweriniaeth Sbaen fygwth democratiaeth yng 
ngweddill Ewrop oedd Lloyd George. Aeth ef ati gydag 
Arglwyddes Rhondda ac Arglwydd Davies, Llandinam, i 
drefnu darpariaeth yma yng Nghymru ar gyfer plant 
oedd yn ffoaduriaid o Sbaen, llawer ohonynt o Wlad y 
Basg. Bu’r capeli a’r eglwysi yn amlwg yn y gwaith 
gwarchodol hwn. 

Yr oedd y farn gyhoeddus yng Nghymru ar y cyfan 
yn gefnogol i achos y Weriniaeth. Fodd bynnag, er nad 
oeddynt hwy eu hunain yn Ffasgiaid, bu rhai 
cenedlaetholwyr Cymreig yn gefnogol i wrthryfel 
Franco. Yn ôl Robert Griffiths, eu gwrthwynebiad i 
Gomiwnyddiaeth oedd yn rhannol gyfrifol am hyn. 

Fel y gellid disgwyl, cafwyd trafodaeth fywiog yn 
dilyn y ddarlith. 

[Newid dyddiad: cynhelir darlith Hefin Mathias ar Yr 
Arglwydd David Davies Llandinam ar 31 Mawrth yn y 
Tabernacl, yr Ais.] 

Cymrodorion Caerdydd 

Pythefnos Masnach Deg a Datblygu 
Rhyngwladol yng Nghymru  

Y  mis hwn (27 Chwefror - 12 Mawrth 2017), bydd 
Cymru Masnach Deg yn dathlu Pythefnos 

Masnach Deg.  

Mae pythefnos flynyddol o weithgareddau, yn 
caniatáu i grwpiau a sefydliadau Masnach Deg ar 
draws y DU i gael mwy o ffocws ar hyrwyddo 
manteision Masnach Deg a'r amrywiaeth eang o 
nwyddau Masnach Deg sydd ar gael, o fananas i 
ddillad, te, coffi a hyd yn oed aur.  

Dywedodd Elen Jones, Cydlynydd Cenedlaethol  
Masnach Deg Cymru: "Mae Cymru yn falch o fod yn 
Genedl Fasnach Deg gyntaf y Byd; dyfarnwyd yr 
ardystiad yn 2008, ac mae wedi mynd o nerth i nerth 
ers hynny.  

Ein rôl yn Cymru Masnach Deg yw cynnal a 
chryfhau ein safle fel cenedl flaenllaw mewn Masnach 
Deg. Rydym yn gwneud hyn trwy 
addysg, polisi, caffael, cefnogaeth 
ac ymgyrchu."  

Yn ogystal â bod yn sefydliad 
cydnabyddedig, mae Cymru 
Masnach Deg hefyd yn bartner 
allweddol yn y bartneriaeth Hub 
Cymru Affrica a gafodd ei greu yn 
Ebrill 2015 ac sy'n cael ei ariannu 
gan Lywodraeth Cymru i gefnogi 
g w e i t h g a r e d d a u  D a t b l y g u 
Rhyngwladol a Masnach Deg yng 
Nghymru. 

Mae Hub Cymru Affrica yn 
rhedeg proses gyllid grant bach 
b l ynyddol  i  helpu cef nogi 
gweithgareddau grwpiau yng 
Nghymru ac yn gweithio gydag 
amrywiaeth o sefydliadau datblygu 

lleol bach sy'n cyflwyno prosiectau mewn partneriaeth 
â sefydliadau datblygu ar lawr gwlad ar draws Affrica. 

Mae'r prosiectau sy'n cael eu hariannu o dan y 
meysydd thematig a chymorth newid yn yr hinsawdd, 
iechyd, addysg (ffurfiol ac anffurfiol) a gweithgareddau 
grymuso economaidd. 

Dywedodd Cat Jones, Pennaeth Partneriaeth yn 
Hub Cymru Affrica: "Os oes gennych ddiddordeb 
mewn materion rhyngwladol neu sy'n ymwneud ag 
unrhyw bartneriaethau sy'n gwneud gwaith 
rhyngwladol yng Nghymru ac Affrica, byddem wrth ein 
bodd yn clywed gennych." 

Mae Cymru Masnach Deg a Hub Cymru Affrica yn 
cael eu cynnal yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd 
gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. 

 

Os oes gennych ddiddordeb yng ngweithgareddau'r 
sefydliadau hyn ac yr hoffech gymryd rhan, ewch i: 
www.hubcymruafrica.cymru/www.fairtradewales.org.uk  

http://www.hubcymruafrica.cymru
http://www.fairtradewales.org.uk
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 ADOLYGIAD  - JAC YN Y BOCS 
Casgliad o ddramâu byrion 

gan Emyr Edwards 

Y  gŵyn fwyaf y mae dyn yn 
ei chlywed gan gwmnïau 

drama amatur y dyddiau yma 
yw’r diffyg yn y nifer o ddramâu, 
hir a byr, sydd ar gael iddynt eu 
llwyfannu. Mwy na pheidio 
m aen t  y n  d i by nnu  a r 
gyfieithiadau neu addasiadau o 
ddramâu mewn ieithoedd eraill. 
Rwy’n siwr bod hyn yn rhannol 
gyfrifol am y dirywiad yn y nifer 

o gwmnïau drama amatur sydd yn bodoli yma yng 
Nghymru a hynny, wedyn, yn cael ei adlewyrchu yn y 
nifer o wyliau drama sydd yn cael eu cynnal. 

Mae lle i ddiolch, felly, am gynnyrch cyson y 
dramodydd o Gaerdydd, Emyr Edwards. Mae’n awdur 
toreithiog, wedi cyhoeddi sawl drama, ynghyd â llyfrau 
ar gynhyrchu a llwyfannu dramâu. Mae hefyd wedi dod 
yn fuddugol yn eisteddfodau cenedlaethol Tŷ Ddewi, 
Casnewydd a Chaerdydd. Mae hefyd wedi ysgrifennu 
nifer o sioeau cerdd ac ef oedd sylfaenydd a 
chyfarwyddwr Cwmni Theatr yr Urdd rhwng 1973 a 
1988. 

Yn y blynyddoedd diwethaf mae Emyr wedi cyhoeddi 
sawl cyfrol o ddramâu byrion, megis Y Fodrwy, Adolff a 
Lloeren, cyfanswm o ddwy ar bymtheg o ddramâu ar 
gyfer cwmnïau amatur, colegau ac ysgolion. 

A nawr dyma gyfrol arall o’i waith, sef Jac yn y Bocs 
a phedair o ddramâu byrion eraill – dramâu gyda 
deialog sy’n rhedeg yn llyfn ac yn hawdd iawn i’w 
llwyfannu; delfrydol i gwmnïau amatur. 

Mae Jac yn y Bocs yn cynnwys elfen o ddychan wrth 
ymdrîn â sefyllfa o banig ymysg llwydraethau lleol ac 
awdurdodau swyddogol eraill. Er bod pedwar ar ddeg o 

gymeriadau ynddi hawdd iawn fyddai dyblu i fyny ar 
actorion ac, fel mae’r teitl yn ei awgrymu, dim ond bocs 
sydd ei angen ar y llwyfan!  Yn yr ail ddrama, Colli 
Gafael, mae yna ymdriniaeth sensitif iawn â sut y mae’r 
clefyd dementia yn gallu effeithio’n wrthdrawiadol ar 
berthnasau – sefyllfa y mae sawl un ohonom, rwy’n 
siwr, yn ymwybodol ohoni. Drama yw hon wedi ei 
hanelu, mi dybiwn, at actorion mwy profiadol.  

Mae’r drydedd ddrama, Uffern, wedi ei hanelu atoch 
chi y bobl dechnegol. Mae’n sôn fel y mae’r dechnoleg 
fodern, megis yr i-ffôn, yn rhwystro cyfathrebu ymhlith 
pobl. Rwy’n siwr y bydd y ddeialog staccato sydd yma 
yn taro deuddeg gyda sawl un ohonoch. Dyma ddrama 
arall hawdd i’w llwyfannu gan mai dim ond bwrdd a 
thair cadair sydd eu hangen ar y llwyfan.   

Darlun yw’r ddrama O’r Dom i’r Llaid o’r modd y 
twyllir caethweision i gyffesu. Mae’r ddrama wedi ei 
lleoli mewn carchar gyda phedwar cymeriad iddi – tri 
gŵr a gwraig, sef caethwas, caethferch, swyddog 
carchar a milwr. Y ddrama olaf yn y gyfrol yw Bwlis, 
sy’n ymdrîn â sut y gall addysg ddylanwadu’n 
negyddol, ac yn drasig, ar syniadau a gweithgareddau’r 
ifanc. Fe’i lleolwyd mewn ysgol ac, o reidrwydd, cast 
ifanc sydd iddi ar wahân i athro a phrifathro, naw o 
actorion mewn nifer. 

Dyma gyfrol o ddramau byrion sydd yn cyfleu 
sefyllfaoedd cyfoes a chyffrous, ac wedi ei hanelu, yng 
ngeiriau’r awdur “at gwmnïau drama amatur, ysgolion a 
cholegau”. Mae’n gyfrol sy’n wirioneddol yn llenwi 
bwlch yn llenyddiaeth Cymru.  Diolch Emyr. 

Bob Roberts 

[Mae Jac yn y Bocs ar werth yn Siop y Felin a Caban. 
Pris £7. 

Gellir hefyd ei harchebu yn uniongyrchol oddi wrth yr 
awdur naill ar y ffôn: 02920 565122; ar e-bost:  
edwards-catherine@sky.com neu drwy ysgrifennu ato 
yn 9, Petherton Mews, Llantrisant Road, Llandaf, 
Caerdydd, CF5 2SJ.] 

Y ng nghyfarfod Ionawr bu’r Parchedig Ddr Noel 
Davies o Abertawe yn ein hannerch ar y testun 

Bôngelloedd. Bydd llawer yn gyfarwydd â Noel fel 
pregethwr, gweinidog, awdur a darlithydd bywiog a 
threiddgar ond annerch ar ei waith ymchwil gwyddonol 
a wnaeth.  

Pam y tro ar fyd? Ar ôl ei ddyddiau ysgol yn ysgol y 
babanod Dowlais ac ysgol gynradd Cellan, mynychodd 
ysgolion uwchradd Llanbedr-pont-steffan a Garw 
(Pontycymmer). Bu’r addysg uwchradd yn ddigon o 
sbardun iddo ddilyn cyrsiau gradd mewn cemeg a 
biocemeg yn y brifysgol ym Mangor. Wedi hynny 
ennillodd radd mewn diwinyddiaeth yn Rhydychen,  
mynd i’r weinidogaeth ac ennill gradd doethur.  Wedi 
ymddeol ail-gydiodd mewn gwyddoniaeth ac ennill 
gradd yn Y Brifysgol Agored. Y cam mwyaf diweddar 
yn ei yrfa yw’r gwaith ymchwil ar gyfer gradd Meistr yn 
Ysgol Feddygol, Prifysgol Abertawe. Yr ymchwil hwn 

oedd sail ei anerchiad i ni.  

Mae bôngelloedd yn medru cael eu ffurfio’n gelloedd 
newydd mewn gwahanol organau yn y corff, er mwyn 
adfer yr organau hynny a’u cadw i weithredu fel y 
dylent, megis celloedd yr ymennydd. Gan mai methiant 
y galon yw achos pennaf marwolaethau yn y Gorllewin, 
gallai cyfraniad bôngelloedd drawsnewid bywydau 
miliynau. Canolbwyntiodd Noel ei ymchwil ar galonnau 
lloi marw. Yn dilyn amlinelliad o’i astudiaethau tynnodd 
ein sylw at bapur gwyddonol technegol a gyhoeddwyd 
yn 2011 – Cardiac Muscle Development. Er mawr 
syndod iddo – ond o ddiddordeb o gofio’i gefndir – ym 
mhlith y manylion gwyddonol dyma nodi dyfyniad o’r 
Hen Destament (Eseciel 36, 26), ‘I will remove from 
you your heart of stone and give you a heart of flesh’. 
Cawsom wedyn drafodaeth ddiddorol ar ystyriaethau 
gwyddonol a Christnogol, gyda Noel yn rhoi ei 
sylwadau tra’n ofalus i ddweud ei fod yn derbyn na 
fyddai pawb o’r un farn. Parhaed y drafodaeth.  

Mae’n debygol y gwelir cyhoeddi ym mis Gorffennaf 
gyfrol Cristnogaeth a Gwyddoniaeth gan Noel Davies a 
Hefin Jones. 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

mailto:edwards-catherine@sky.com
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Gwasanaeth Cofio Trychineb y Llan 1875 
Ar 12 Ragfyr, cymerodd bl. 6 ran mewn gwasanaeth i 
gofio am y dynion a’r bechgyn a laddwyd yn 
nhrychineb Pwll Glo’r Llan yng Ngwaelod y Garth yn 
1875. Rhannon ni wybodaeth am y dynion a’r bechgyn 
a weithiodd yn y pwll glo, darllenon ni ddarnau o 
farddoniaeth roedden ni wedi eu hysgrifennu a 
chanodd aelodau o’r côr ‘Huna Blentyn’.  Cymrodd 
aelodau o gymunedau y pentref ran hefyd, yna cafon ni 
de a chacennau yn y Neuadd. Bore bythgofiadwy! 

Manon ac Elia, Blwyddyn 6 

Twrnament Gwyddbwyll 
Ar Ragfyr 15fed fe gafodd 16 ohonom gyfle i fynd i 
Lundain i gymryd rhan mewn twrnament Gwyddbwyll 
gydag ysgolion eraill ar draws Prydain. Fe welon ni 
chwareuwyr gwyddbwyll gorau’r byd yn chwarae ac 
roedd yn gyffrous dros ben gan eu bod yn 
ennill arian mawr.  Dysgon ni lawer o 
strategaethau newydd i chwarae nôl yn yr 
ysgol.  Cafon ni wobr am gymryd rhan, 
sef bag o anrhegion gwyddbwyll! 

Lewis a Rhodri, Blwyddyn 4 

Cyngerdd Côr yr Ysgol gyda CAVMS 

Perfformiodd côr Ysgol Gwaelod y Garth 
yn y Gate ar nos Sadwrn y 10fed o 
Ragfyr. Roedd yn gyngerdd arbennig a 
drefnwyd gan CAVMS ac fe berfformiodd 
y côr gyda cherddorfa CAVMS, a oedd yn 
cynnws nifer o blant Ysgol Gwaelod y 
Garth. Roedd hi’n noson hyfryd. Diolch yn 
fawr i Mrs Price am hyfforddi’r côr ac i 
Mrs Williams am gyfeilio.  

 

 

Ymweliad Mark Dorey 

Ym mis Ionawr fe ddaeth awdur o’r enw Mark Dorey i’r 
ysgol i ddarllen ei lyfr newydd The Mystery of the 
Unsnowy Mountain and the Great Deep Sleep 
Miscalculation. Roedden ni wrth ein bodd gyda‘r antur. 
Mr Dorey yw’r storïwr cyntaf i eistedd ar ein cadair 
adrodd stori arbennig sydd ar iard yr ysgol!  

Croeso mawr i’n colofn ddiweddaraf  - mae wedi bod 
yn gyfnod prysur a hapus iawn yn yr ysgol dros y 
misoedd diwethaf. Dewch i ddarllen ein hanes. 

Kerbcraft 

Mae disgyblion Blwyddyn 1 a 2 wedi cael gwersi 
wythnosol ar ddiogelwch ar y ffordd. Maent wedi mynd 
allan i’r gymuned er mwyn dysgu sut i gymryd gofal 
wrth groesi’r heol. Dywedodd Jac o Flwyddyn 2, “Rwyf 
wedi dysgu cymaint yn ystod y sesiynau yma ac roedd 
yn hwyl i gael mynd am dro allan o’r ysgol er mwyn 

dysgu sgiliau newydd”. I ddathlu eu llwyddiant daeth 
Roadie i ymweld â’r plant yn yr ysgol a rhoi tystysgrifau 
arbennig i bawb. 

Diwrnod Diogelwch a Hylendid Bwyd. 
Ychydig o wythnosau yn ôl cawsom ddiwrnod cyffrous 
yn llawn o weithgareddau hwylus oedd yn ein dysgu 
am lendid a diogelwch wrth drafod bwyd. Cawsom sioe 
fywiog ac addysgiadol yn y neuadd ac yna cyfres o 
weithdai yn y dosbarthiadau. Mae pob disgybl nawr yn 
ymwybodol iawn o sut i goginio bwyd yn ddiogel a sut i 
fod yn wyliadwrus yn y gegin! 

cariad@urdd 
Ar ddydd Gwener y seithfed ar hugain o Ionawr roedd 
Ysgol Pen y Groes wedi newid o fod yn las i fod yn 
goch, gwyn a gwyrdd! Daeth pob un o ddisgyblion yr 
ysgol mewn gwisg werdd, gwyn a choch er mwyn codi 
arian i Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd. Diolch i’r rhieni 
am eu cefnogaeth ac i bawb am wneud y diwrnod yn 
un hwylus dros ben. 

Lush 
Roedd arogl persawrus iawn ar goridorau yr ysgol pan 
ddaeth Lush i wneud gweithdy arbennig gyda 
blynyddoedd 5 a 6. Cafodd pawb gyfle i weld sut mae’r 
cynnyrch yn cael ei greu ac yna cawsom gyfle i fynd ati 
i greu “bath bomb” ein hunain. Diolch yn fawr i bawb o 
siop Lush am yr ymweliad arbennig! 

Daniel, Melanie a Samuel 

Ysgol Pen y Groes 

Ysgol Gwaelod y Garth 
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Taith Yr Adran Hanes  - Rhagfyr 2016 

Y n flynyddol trefnir taith gan yr Adran Hanes i Wlad 
Belg a Ffrainc i godi ymwybyddiaeth disgyblion 

Blwyddyn 9 am effeithiau’r Rhyfel Mawr ar Gymru.   

Cychwynnwyd gydag ymweliad â mynwent Canada 
Farm tu allan i Ypres ble roedd cysylltiadau gyda’r 
disgyblion ar y daith.  Gwelwyd bedd milwr o Landwrog 
a milwr o Bencoed; profiad emosiynol iawn i’r ddau 
ddisgybl – y ddau filwr yn dod o ardaloedd gwahanol o 
Gymru ond wedi marw o fewn wythnosau i’w gilydd yn 
1917 ym mrwydr Pilkem Ridge.  Ymwelwyd â 
mynwentydd Langemark, Artillery Wood (ble mae bedd 
Hedd Wyn) ac Essex Farm.  Cawsom wasanaethau o 
dan arweiniad athrawon a disgyblion wrth ymyl bedd 
Hedd Wyn, a'r gofeb i gofio'r Cymry a gollodd eu 
bywydau yn ardal Fflandrys.  Profiad bythgofiadwy i'r 
disgyblion oedd gweld y 12,000 o feddau ym mynwent 
Tyne Cot. Cafodd Daisy, Daniel a Heledd gyfle i 
gynrychioli’r ysgol yn seremoni noswyl Giat Menin.  

Yn Ffrainc, gwelwyd effeithiau'r brwydro ar leoliad y 
Somme. Cafwyd gwasanaeth i gofio Henry Casper o 
Grangetown a oedd yn berthynas i un o'r disgyblion yn 
Thiepval. Yna aethom ymlaen i ymweld â chofeb 
Coedwig Mametz. Cafwyd darlleniadau ag amser i 
fyfyrio am y Cymry a gollodd eu bywydau.  Ymweldwyd 
â mynwent Flatiron wrth iddi nosi. Safodd y disgyblion 

tu ôl i feddau milwyr o Gymru a goleuo'r beddau. Nid 
oes amheuaeth gennyf fel arweinydd yr adran Hanes 
mai dyma oedd uchafbwynt y daith.  

Hoffwn ddiolch i’r 98 disgybl am eu hymddygiad a’u 
hagwedd bositif ac i’r athrawon am eu cefnogaeth i’r 
adran.  Taith lwyddiannus arall. 

Anna Foster Evans 

Cyfraniadau at Elusen Huggard 

Y n ystod tymor yr Hydref, thema Cymraeg 
Blwyddyn 8 oedd ‘Digartrefedd’, ac ar ôl deall bod 

y cwmni y mae mam un o’r disgyblion yn gweithio iddo 
yn casglu rhoddion i’r elusen Huggard, ar gyfer y 
digartref yng Nghaerdydd, penderfynwyd cyfrannu at yr 
ymgyrch honno a chasglwyd llond trol o bethau 
defnyddiol, fel pâst dannedd, sebonau a shampŵs i’r 
bobl sy’n dibynnu ar yr elusen i’w cynorthwyo. 

Ysgol Plasmawr 

Rhai o ddisgyblion bl 8 a fu’n casglu’r rhoddion. 

Taith i Batagonia 

L longyfarchiadau mawr i ddau o’n disgyblion, sef 
Daniel Glyn Rees ac Elen Hana Evans o Ysgol 

Gyfun Plasmawr ar gael eu dewis yn aelodau o grŵp o 
25 o bobl ifanc Cymru fydd  yn mynd ar daith i 
Batagonia fis Hydref eleni. Dyma 10fed taith Urdd 
Gobaith Cymru i’r Wladfa! 

 Bydd y bobl ifanc, sydd oll rhwng 16 a 18 oed, 
yn dilyn ôl traed oddeutu 200 o ieuenctid eraill sydd 
wedi cael y profiad o fynd ar y daith yma ers 2008. 
Cost y daith yw £2,400 y person, ac mae’r gwaith caled 
o godi arian wedi dechrau yn barod. Bydd Daniel ac 

Elen yn chwilio am nawdd ac yn cynnal llu o 
weithgareddau dros y misoedd nesaf.  

Tra ym Mhatagonia bydd y grŵp yn treulio 
pythefnos yn dilyn rhaglen o weithgareddau arbennig 
sydd wedi’u trefnu ym mlaen llaw. Yn y gorffennol 
mae’r gweithgareddau wedi cynnwys ymweld â 
grwpiau henoed, ysgolion a cholegau, blasu Asado, 
cynnal cyngherddau, cymanfa ganu a noson lawen yn 
ogystal â chystadlu yn Eisteddfod Chubut.  

Pob lwc i’r ddau gyda’r gwaith caled o gasglu arian 
nawdd dros y misoedd sydd i ddod! 
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Eifion Vaughan-Williams 

CYNLLUN STRATEGOL  
ADDYSG GYMRAEG – 

Cyfnod 1 - 2014-2017 - llwyddiant;  
Cyfnod 2 - 2017-2020 - trychineb. 

W edi lansio’r Strategaeth yn 2011 yn fuan 
sylweddolwyd fod angen deddf i orfodi’r 

awdurdodau addysg i weithredu’r Cynllun, yn  bennaf 
trwy baratoi Cynllun fesul ardal bob 3 blynedd, er sylw’r 
Gweinidog i’w gymeradwyo neu peidio. 

Yng Nghaerdydd addawodd drafft cyntaf 2013 
ychwanegu ond 18 lle at y nifer ar gael yn barod (a 15 
o hyn wedi’u darparu yn barod fel “mesur argyfwng” yn 
Y Wern). Bu pwysau unedig o gyfeiriad y rhieni a’r 
prifathrawon yn y Fforwm yn ddigon i sicrhau gwelliant 
i addo 108 lle ychwanegol erbyn Ebrill 2017 sef 60 
mewn Ysgol newydd ar gyfer Trebiwt a Grangetown a 
ffrwd o 30 yng Nglanmorfa. 

Mae Caerdydd ychydig yn hwyr yn cyflawni’r 
addewid am na fydd 60 lle ar gael tan Medi eleni pryd 
bydd Hamadryad a Glanmorfa yn tyfu’n 2 ffrwd a na 
fydd yr adeiladau newydd ar gael tan Ionawr 2018, ond 
mewn sylwedd mae’r sir wedi gweithredu a hyd yn oed 
wedi rhagori trwy agor 15 lle arall fel “mesur argyfwng” 

yn Y Wern sy nawr yn Ysgol 3 ffrwd. Felly o Fedi nesaf 
fe fydd 840 lle ar gael i dderbyn plant cynradd, sy’n 
ddigon i gwrdd â’r angen am gyfnod, o wybod taw 747 
disgybl gafodd le Fedi 2016. 

Mae’n deg felly i dderbyn nad oes angen 
ychwanegu at y ddarpariaeth eleni nac yn 2018 gyda 
93 lle ar gael dros y nifer a dderbyniwyd, ond mae’r ail 
Gynllun i ddelio hefyd ac anghenion tebyg yn y 2 
flynedd ddilynol i gwrdd â thwf naturiol a hefyd twf yn 
sgil y bwriad i ychwanegu 80,000 at boblogaeth y 
ddinas erbyn 2025. Mae RhAG wedi galw am sefydlu 4 
ffrwd ychwanegol yn y cyfnod yn arbennig yng 
ngorllewin y ddinas lle mae ysgolion fel Nant Caerau a 
Phencae wedi bod yn orlawn ers amser. Nid yw cynllun 
y sir yn addo dim byd ychwanegol yn y sector cynradd 
na chwaith yn y sector uwchradd lle derbyniwyd 17 
ffrwd eleni a phob tebygrwydd o fynd dros yr 20 ffrwd y 
mae lle iddynt erbyn 2020. Yn wyneb pwysau RhAG y 
mae’r sir nawr yn addo edrych ar  sefyllfa’r cynradd eto 
yn ystod cyfnod y Cynllun ac i ddechrau ystyried 
polisiau ar gyfer ehangu’r sector uwchradd. 

Mae RhAG yn annog pob etholwr i bwyso ar 
ymgeiswyr yn yr etholiad lleol i addo cefnogi helaethu 
darpariaeth addysg Gymraeg. 

Michael Jones 

Odlau Ffiaidd  

N ôl ym mis Hydref cynhaliwyd cystadleuaeth 
ryfedd i ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl 

yng Nghaerdydd – gwahoddiad i blant ysgolion 
cynradd drwy’r DU fod yn ‘feirdd ffiaidd’ (Revolting 
Rhymers) ac ysgrifennu ‘odlau ffiaidd’ yn arddull y 
meistr ei hun.   

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Ystâd Lenyddol 
Roald Dahl mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru, 
Ymddiriedaeth Llythrennedd Cenedlaethol, Penguin 
Random House, Sainsbury’s, Canolfan Ysgrifennu ac 

Amgueddfa Roald Dahl a 
Magic Light Pictures. 
Roedd cyfle i sgrifennu yn 
Gymraeg neu Saesneg. 
Beirniad y categori 
Cymraeg oedd Bardd 
Plant Cymru, Anni Llŷn.  

Daeth miloedd o 
r i g y m a u  i  l a w .  
Llongyfarchiadau mawr i 
Jac Rees am ddod yn 
agos iawn i’r brig. 

Addasiad o adroddiad Cynan Llwyd 

Swyddog Plant a Phobl Ifanc Llenyddiaeth Cymru 

Y Mynydd Bychan 

LLEDAENU GOBAITH  
YMHELL O GARTREF 

G artref gyda'r teulu yw dymuniad y 
rhan fwyaf ohonom adeg y Nadolig, 

ond gŵyl heb gwmni ei deulu na 
chysuron cartref yn Guyana, De America 
a gafodd Dyfan Graves o Gaerdydd y 
llynedd. Ers mis Medi 2015 mae Dyfan a 
fagwyd yn y Rhath a'r Eglwys Newydd 
wedi bod yn gwirfoddoli ar long y Logos 
Hope, llong genhadol o dan adain y 
m udiad Cri stnogol ,  Operat i on 
Mobilisation. Caiff ei noddi gan ei eglwys 
a nifer o gefnogwyr personol. 

Mae'r criw o 400, a ddaw o 60 o wledydd 
gwahanol, yn ymestyn allan i rai o gymunedau 
porthladdol tlotaf y byd trwy gynnig gwybodaeth, 
cymorth a gobaith.  Gwerthir amrywiaeth o lyfrau am 
brisiau gostyngol i bobl sydd heb fynediad i lyfrau fel 

arfer, cynnigir gwasanaethau meddygol ac estynnir 
gobaith trwy ymweliadau lu ag ysbytai a charchardai yn 
ogystal â'r trueiniaid sy'n byw ar y stryd. A phan ddaw 

cyfle bydd Dyfan a gweddill y criw yn 
rhannu eu profiadau am eu ffydd 
Gristnogol. 

     Ers i Dyfan ymuno â'r llong yn 
Tanzania, bu'n teithio ar hyd arfordir 
dwyrain a gorllewin Affrica cyn croesi'r 
Iwerydd i Dde America. Wedi cwblhau ei 
waith yn Guyana bydd ef a'r criw yn hwylio 
am Ynysoedd y Carîbi.  

    Gyda hyd at 10,000 o ymwelwyr dyddiol 
â'r llong, mae wastad rhywbeth gwahanol 
yn mynd ymlaen. A chaiff Dyfan ddigon o 
gyfle i ymarfer ei ddawn arbennig i fod yn 

glown wrth ddiddanu criwiau enfawr o blant ar y llong 
ac mewn ysgolion a chanolfannau cymdeithasol.  

    Yn ogystal â cholli ei deulu dros y Nadolig, 
collodd Dyfan y cyfle i siarad Cymraeg â'r tywydd oer! 
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Y n ystod tymor cyfredol y Cylch, mae’n ciniawyr 
wedi gwledda ar lawer mwy na bwyd gwych.  Mae 

wedi bod yn fraint a phleser i groesawu amrywiaeth 
eang o siaradwyr.  Ym mis Hydref, gwnaeth prif 
arolygydd ysgolion ac hyfforddiant Cymru, Meilyr 
Rowlands, ein herio â’i athroniaeth a gweledigaeth 
addysgiadol.  Rhannodd y Cylch, yn ôl yr arfer, ei ginio 
mis Tachwedd, â Chymdeithas Carnhuanawc yng 
nghwmni golygydd Radio Cymru, Betsan Powys.  Ym 
mis Rhagfyr, cafwyd cyflwyniad hynod o sensitif o 
farddoniaeth yr Athro Christine James gan y bardd ei 
hunan.  Wedyn, i agor y flwyddyn newydd, cawsom ni 
ein diddanu gan yr actor a Llais y Stadiwm, Rhys ap 
William, wrth iddo ein tywys ni ar daith trwy ei fywyd 
proffesiynol a phersonol o’i wreiddiau yng 
Nghwmllynfell i’r brif-ddinas. 

“Bachgen Bach o Sgowser” fydd pwnc Dr Phil Ellis 
ar Chwefror 6.  Newyddbeth diddorol a chyffrous fydd 
ar Fawrth 6 a ninnau’n edrych ymlaen at gyfraniadau 
gan fyfyrwyr chweched dosbarth Ysgol Plasmawr.  
Wedi hynny, bydd y newyddiadurwraig Siân Morgan 
Lloyd (Ebrill 3) a’r awdures a’r ddarlledwraig Lowri Haf 
Cooke (Mai 8) yn dirwyn ein tymor i ben. 

Erbyn hyn, mae’r Cylch wedi ymgartrefu yn Jolyon’s 
at No 10 yn Heol yr Eglwys Gadeiriol, ym Mhontcanna.  

Ers symud i Jolyon’s, mae’r nifer sy’n mynychu ein 
ciniawau wedi cynyddu o dipyn i beth.  Dros y 
blynyddoedd, rydym wedi ymdrechu i ehangu ein 
gorwelion, hefyd, trwy groesawu mwyfwy o fenywod i 
fwynhau awyrgylch cymdeithasgar ein cyfarfodydd. 

Nid aelodaeth ffurfiol sydd gan y Cylch ond rhestr o 
ffyddloniaid sy’n derbyn gwybodaeth am bob cyfarfod. 
Yr unig dâl yw’r £17.00 am ddechreufwyd a phrif gwrs 
(gan gynnwys te neu goffi). Os ydych am ymuno â ni 
am noson ddifyr a chymdeithasol, cadwch lygad 
barcud ar Y Digwyddiadur yn Y Dinesydd am fanylion 
pellach am ein siaradwyr bob mis.  Am ragor o 
wybodaeth, cysyllter â Michael Jones ar 029-21328036 
neu cylch.cinio@gmail.com.   

Paul Morgan Llywydd y Cylch 

Cylch Cinio  
Cymry Caerdydd 

Paul Morgan a Rhys ap William 
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R oedd Capel Bethel yn llawn nos Lun, 16 Ionawr i 
fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan ddisgyblion 

dawnus Ysgol Uwchradd Glantaf dan arweiniad eu 
hathrawon Delyth Medi a Siân Wyn. Cafwyd eitemau 
gan gôr blynyddoedd 8 i 13 oedd yn cynnwys 
Benedictus a Chyn Oeri’r Gwaed a threfniant hardd o 
Weddi’r Arglwydd. Bechgyn o flwyddyn 6 ganodd 
Gwyn fy Myd o sioe gerdd a hyfryd oedd clywed 
Bugeilio’r Gwenith Gwyn. Mae gan yr ysgol 
offerynnwyr o fri, sawl un ohonynt yn aelodau o 
gerddorfeydd enwog ac enillwyr gwobrau mewn 

eisteddfodau cenedlaethol. Cafodd y gynulleidfa gyfle i 
ryfeddu at ddawn Lizzie, Heledd a Charlie. Pleser oedd 
gwrando ar y triawd - Cadi ar y ffliwt, Heledd ar y delyn 
a Megan ar y piano, a phrofiad amheuthun oedd 
gwrando a gwylio meistrolaeth pump o offerynwyr, dwy 
ffidil, dau soddgrwth ac un fiola, dan arweiniad Charlie. 
Unawdau lleisiol gafwyd gan Caleb, Rhys ac Iwan. 
Noson wefreiddiol oedd hon. 

Cyflwynodd trysorydd y Gymdeithas siec am £1000 
i Syr Roger Jones, Aberhonddu, Cadeirydd Bwrdd 
Caerdydd yr elusen Maggie. Mae’r elusen hon yn 
darparu gofal, gwybodaeth a chefnogaeth i 
ddioddefwyr canser. Eisoes sefydlwyd ugain cangen 
ym Mhrydain - un ohonyn nhw yn Abertawe. Bydd un 
yn agor ar safle Ysbyty Felindre, yr Eglwys Newydd, yn 
2018 yn dilyn ymgyrch lwyddiannus i godi arian.  

A  ninne’n nghanol paratoadau Nadoligaidd, braf i 
Carys Puw Willimas, Cadeirydd y noson, oedd 

cael croesawu llond Capel i Gyngerdd yng ngofal 
Adran Delynau y Coleg Cerdd a Drama, a dwylo 
medrus Caryl Thomas. Daeth ag wyth  o delynoresau 
yr adran atom a chawsom wledd wrth wrando ar eu 
datganiadau cyffrous amrywiol.  Cafwyd rhaglen oedd 
yn cynnwys darnau traddodiadol Cymreig i’r rhai mwyaf 
heriol cyfoes. Roedd pob perfformiadau yn wefreiddiol 
yn ei ffordd ei hun a braint oedd cael ein cyflwyno i’r to 
sy’n codi. Yn ei ffordd annwyl a naturiol, Rhiain Dyer a 
gyflwynodd y rhaglen a phawb wedi rhyfeddu at ei 
doniau.   

Edrychwch allan am y talentau yma sef  Rhiain Dyer,  
Hannah Williams,  Katie 
Bayliss, Alys Huws, Eluned 
Hollyman,  Anna Blumure,  
Carys Gittins ac Emily Rowe. 
(Gweler llun ar y clawr.)   
Diolch i chi ferched am eich 
cyfraniad enfawr a phob 
dymuniad da i’r dyfodol. 
Wedi’r cyngerdd gwledd arall, 
sef Bwffe Nadoligaidd wedi ei 
drefnu gan y Pwyllgor!  Diolch 
i’r telynorion a’r pwyllgor. 

Bu'n rhaid cario cadeiriau 
ychwanegol i mewn i’r festri yn 
Ionawr gan fod cynifer wedi 

dod ynghyd i gyfarfod cynta'r flwyddyn newydd. Y 
siaradwraig wâdd oedd Catrin Wooler (Evans gynt) a'i 
thestun oedd 'Cyfraith a Threfn’. 

Wrth ei chyflwyno cyfeiriodd Rhiannon Evans at 
gyfraniad rhieni Catrin, Freda a Tom Evans, Ysgol 
Bryntaf i fyd addysg. Ond i faes y gyfraith yr aeth eu 
merch Catrin ac erbyn hyn, hi yw Pennaeth yr 
Achosion Cymhleth dros Wasanaeth Erlyn y Goron yng 
Nghymru. 

Yn ei sgwrs, dewisodd ddelio yn benodol â materion 
cyfoes er enghraifft, masnachu pobol, caethwasiaeth, 
manteisio ar bobol fregus a diniwed a thrais yn erbyn 
merched yn benodol. Dyfynnodd enghreifftiau o 
achosion go iawn a'n rhoi ninnau ar waith i ystyried 
beth fedrid fod wedi ei wneud yn wahanol yn y 
sefyllfaoedd hynny i liniaru'r trawma i'r dioddefydd a 
dod i ganlyniad teg ynghynt. Gyda'i phrofiad dros 
gyfnod o chwarter canrif o weithio yn y meysydd hyn, 
mae hi bellach mewn sefyllfa i fedru pwyso am newid 

ac addasu deddfau, dedfrydau 
a chosbau fel bo'r gosb yn 
adlewyrchu difrifoldeb y 
drosedd yn briodol. Mae 
ganddi hefyd ddigon o 
awdurdod ac o barch i fynnu 
bod yr iaith Gymraeg yn cael 
ei defnyddio mewn llysoedd 
barn bob tro y mae hynny yn 
bosibl. Bu'r sgwrs yn agoriad 
llygad ac yn addysg i bob un 
oedd yno ac yn ddechrau 
ardderchog i'r gangen ym 
m l w y d d y n  D a t h l u ' r 
Aur  Merched y Wawr. 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Catrin Wooler a Rhiannon Evans 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 
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H eulwen Jones a’i chyfeillion ddaeth i ddiddanu’r 
gangen yn Rhagfyr. Roedd pob un mewn 

siwmper Nadolig a’r robin a’r pengwin, y Santa, sawl 
carw ac ambell i bwdin yn ein cyfeirio at yr ŵyl. Clywyd 
lleisiau cyfoethog Llio, Nerys, Lowri, Gwenllian, 
Gwenno, Angharad 
a Sioned, yn ogystal 
â Heulwen, yn 
cyflwyno’n unigol ac 
mewn grŵp, garolau 
a  c h a n e u o n - 
cyfuniad hardd o’r 
hen a’r newydd. 
C y f r a n n o d d 
Catherine Jobbins 
gerdd a bu Glenys 
Evans yn hel 
atgofion doniol a 
dwys am Nadoligau 
ei hieuenctid yn 
Llanddarog, Sir 
Gaerfyrddin. Diolch 
i Heulwen am 
d r e f n u  n o s o n 
ardderchog.  

Llongyfarchiadau i 
Llewela Morris ar ddod yn hen-
nain, i Mair John ar enedigaeth 
ŵyr bach, i Win John ar 
gyrraedd ei phen-blwydd yn 90, 
ac i Catherine Jobbins ar ei 
phriodas aur. 

Cymrawd ymchwil  ac 
arbenigwraig ar epidemioleg 
yw’r Dr Lisa Hurt, a ymwelodd â’r gangen 
yn Ionawr. Mae’n hyddysg yn y maes hwn sydd o bwys 

mawr i iechyd cyhoeddus: maes sy’n astudio 
lledaeniad clefydau, eu heffeithiau nhw arnon ni a’r hyn 
sy’n eu hachosi. Bu’n gweithio ledled y byd gan 
ymwneud â phrosiectau i hybu iechyd mamau a phlant 
yn arbennig. Mae canlyniadau ei gwaith ymchwil wedi 
ymddangos mewn cyhoeddiadau sy’n fyd-eang eu 
cylchrediad. 

Ar hyn o bryd, prosiect ymchwil unigryw dan adain 
Prifysgol Caerdydd sydd ar flaen ei meddwl. Mewn 
modd eglur, dealladwy, fe lwyddodd i gyfleu 

pwysigrwydd gwaith 
ymchwil o’r fath. Soniodd 
am waith ymchwil yr 
A l b a n w r ,  A r c h i e 
Cochrane, ganol y ganrif 
d d i we t h a f ,  y n  y  
R h o n d d a  F a c h . 
Canlyniad tynnu lluniau 
pelydr-X o chwe mil o’r 
trigolion mewn canolfan, 
a oedd yn ddim ond 
pabell, oedd cadarnhau 
mai llwch y glo oedd yn 
achosi’r aflwydd difäol a 
flinai cymaint. Gwyddom 
b e l l a c h  m o r 
bellgyrhaeddol oedd 
sicrhau gwybodaeth o’r 
fath. Bu’n sôn hefyd am 
y gwaith ymchwil, dros 
amser, ymysg 40,000 o 
feddygon, a brofodd yn y 

pen draw fod cyswllt uniongyrchol rhwng 
ysmygu a marwolaeth. 

Bwriad yr ymchwil presennol y mae Lisa’n 
rhan ohono yw casglu data gan fintai newydd 
o Gymry fydd yn cynyddu cyd-ddealltwriaeth 
o’r clefydau sy’n ein blino ni. Bydd y 
canlyniadau’n llunio dyfodol gofal iechyd yng 
Nghymru. Roedd sawl un a oedd yn bresennol 
yn barod i gofrestru er mwyn hybu’r gwaith. Ceir 

rhagor o fanylion ar wefan Doeth am Iechyd Cymru. 

Merched y Wawr 
Caerdydd 

MACBETH YN Y GYMRAEG  
YN TORRI TIR NEWYDD 

M ae Theatr Genedlaethol Cymru mewn 
partneriaeth â Cadw a gyda chefnogaeth gan 

Chapter yn llwyfannu Macbeth yng Nghastell Caerffili 
rhwng Chwefror 7 a 18 eleni.  Mae’r ddrama yn 
gyfieithiad newydd gan y diweddar Athro Gwyn 
Thomas.  Bu Gwyn Thomas, a fu farw yn 2016, yn 
bennaeth ar yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor 
ac yn Fardd Cenedlaethol Cymru 2006–2008. Roedd 
yn awdur toreithiog, ac ymysg ei gyfraniadau 
amhrisiadwy i fywyd diwylliannol Cymru mae ei 
gasgliad o gyfrolau barddoniaeth, dramâu a llyfrau 
ysgolheigaidd, ynghyd â’i gyfieithiadau i’r Saesneg o’r 
Mabinogi. Mae ei gyfieithiad o Macbeth yn un o’i 
weithiau olaf. 

Am y tro cyntaf erioed, bydd modd i gynulleidfaoedd 
ledled Cymru fwynhau’r cynhyrchiad o Gastell Caerffili, 
wrth i’r cwmni ddarlledu’n fyw i ganolfannau ar draws 

Cymru, gan gynnwys Canolfan Chapter, Caerdydd  ar 
nos Fawrth, 14 Chwefror. Mae’r darllediad byw yn rhan 
o Theatr Gen Byw – menter beilot, gyffrous, a fydd yn 
ceisio sicrhau bod gwaith y cwmni a gyflwynir mewn 
lleoliadau arbennig yn cyrraedd cynulleidfaoedd eang.  

I gyd fynd â’r cynhyrchiad bydd pecyn i ddysgwyr ar 
gael. Crëwyd y pecyn i ddysgwyr gan Nant Gwrtheyrn, 
mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru 
gyda chymorth Y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Genedlaethol. 

Mae’r pecyn yn cynnwys gwybodaeth a gemau i 
ddysgwyr a chanllaw ar wahân ar gyfer tiwtoriaid. 
Mae’r deunydd yn addas ar gyfer dosbarthiadau Uwch 
a Hyfedredd ac yn cynnwys gweithgareddau i’w 
cyflawni cyn gweld y ddrama, a rhai ar ôl ei gweld. 

Mae’r cynhyrchiad yn ddigwyddiad allweddol wrth i 
Cadw ddathlu Blwyddyn y Chwedlau yn 2017.  

Manylion llawn:  
http://theatr.cymru/portfolio/theatr-gen-byw/  

Caryl Roese a Dr Lisa Hurt 

http://theatr.cymru/portfolio/theatr-gen-byw/
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EGLWYS EBENESER 

Dolig 2016 
Ydy’r  Dolig diwethaf yn atgof pell i 
chi erbyn hyn? Mae bywyd yn prysur 
ruthro ’mlaen ond fyddwn ni ddim yn 
anghofio’r gwasanaethau bendithiol 
gawsom yn Ebeneser – gyda’r plant, 
ieuenctid, gyda’n gilydd fel aelodau 
ac ar y cyd gydag Eglwys y Ddinas 
yn Windsor Place. Diolch i bawb am 
gym r y d  r han  a ’n  he l pu  i 
ganolbwyntio ar sut y dylem ddathlu  
gwir ystyr yr Ŵyl, ynghanol y tinsel 
a’r twrci.  

Meilyr Geraint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yn oedfa’r bore ar y trydydd Sul o 
Ionawr hyfrydwch oedd cael cwmni 
Meilyr Geraint o Bontypridd. 
Rhannodd beth o’i brofiad gyda ni fel 
Cristion ifanc a’r modd y mae Duw 
wedi ei arwain i weinidogaeth 
gerddorol. Canodd gân wych gyda’i 
gitâr, a gyfansoddodd ei hun, am 
Dduw yn mynegi ei gariad rhyfeddol 
tuag atom trwy groes Crist. 
Dymunwn bob llwyddiant iddo i’r 
dyfodol. 

Y Gymdeithas 
Ar nos Fawrth 10fed o Ionawr 
clywsom am antur un o’n pobl ifanc,  
Cai Hayes, fu’n ymweld â Malawi am 
dri mis o fis Hydref i Rhagfyr. Roedd 
yno, nid ar wyliau, ond i weithio’n 
wirfoddol gydag elusen ryngwladol 
Progressio sy’n teithio rhai o 
wledydd tloda’r byd i helpu pobl 
dlawd ar gyrion cymdeithas i newid 
eu bywydau er gwell, gan weithio 
tuag at ddileu tlodi a gwella eu 
hiechyd.  Roedd yn amlwg o’i 
brofiadau fod y cyfnod yn Malawi 
wedi gadael cryn argraff arno.  
Diolch iddo am sgwrs ddiddorol a 
dymunwn yn dda iddo i’r dyfodol. I 
ddysgu mwy am yr elusen ewch i: 
www.progressio.org.uk  
<http://www.progressio.org.uk>  
 

 

Fideo Ebeneser 
Penderfynodd CWM (Cyngor y 
Genhadaeth Fyd-eang) i gomisiynu 
deg fideo byr er mwyn adlewyrchu’r 
gweithgareddau o fewn i rai o’r 
eglwysi. Gwahoddwyd tair eglwys 
Gymraeg i fod yn rhan o’r cynllun sef 
Noddfa, Caernarfon, Eglwysi Bro 
Penllyn ac Ebeneser, Caerdydd. Os 
am weld y fideo ewch i www.youtube 
a theipiwch “10 Cardiff.” 
 

SALEM, TREGANNA 
Bedyddiadau 
Fore Sul 8 Ionawr bedyddiwyd Nel a 
Siôn, plant Catrin a Simon, ac ar 
Ionawr 22 bedyddiwyd Tomos, mab i 
Heledd a Mark. Dymuniadau gorau i 
chi a'ch teuluoedd i'r dyfodol. 
Project y digartref 
Mae Salem wrthi eto eleni yn cynnig 
llety a bwyd i'n ffrindiau sy'n 
ddigartref bob nos Fawrth a bore 
Mercher. Diolch i bawb sydd yn 
cynorthwyo'r cynllun pwysig hwn 
drwy fisoedd y gaeaf. 

Adran yr Urdd Salem 
Cyfarfu’r Adran gan gael gemau gan 
Casi o'r Urdd. Hwyl a sbri! 

Clwb y Bobl Ifanc 
Cafwyd cwis hwyliog nos Wener 20 
yn Salem, a chriw da o ieuenctid 
wedi dod i ymuno yn yr hwyl. Cyfle 
hefyd i gael sglods blasus!  

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn fawr â Rose 
Evans a gollodd ei gŵr yn 
ddiweddar.  Cydymdeimlwn hefyd â 
Gwyneth Harborne a gollodd ei 
merch, a Buddug Cole a gollodd ei 

mam. Rydym yn meddwl amdanoch 
yn fawr fel eglwys yn eich galar. 

Pen-blwydd Evan! 
Hyfryd oedd dathlu gydag Evan fore 
Sul 22 Ionawr wrth iddo ddathlu pen-
blwydd go bwysig eleni. Carreg filltir, 
llongyfarchiadau! Dywedodd Evan y 
bydd yr un oed bob blwyddyn o hyn 
ymlaen! 

BETHEL, RHIWBEINA 

Cafwyd gwasanaethau bendithiol 
dros yr Wyl, a dechrau’r flwyddyn 
ymunodd aelodau Capel Salem 
Treganna â ni dan arweiniad y Parch 
Dafydd Owen. 

Yna, yn ystod mis Ionawr a dechrau 
Chwefror llanwyd y pulpud gan Marc 
Jon Williams, ein gweinidog y Parch 
Evan Morgan, y Parch Glyn Tudwal 
Jones, y Parch Aled Edwards a’r 
Parch Peter Dewi Richards. 

Bore Sul yn ystod yr oedfa ar y 15 
Ionawr cyflwynwyd tusw o flodau i 
Iola James a hithau’n dathlu pen-
blwydd arbennig yn ei hanes. 

Ar ôl yr oedfa honno aethpwyd i gael 
cinio yn y ‘Discovery’ i ddathlu pen-
blwydd arbennig ein gweinidog. Braf 
oedd gweld Bob, un o’n haelodau 
hynaf yn medru ymuno â ni yn y 
dathlu, wedi cyfnod o salwch yn yr 
ysbyty. Dymunwn yn dda i Ken sydd 
hefyd wedi dod adref ar ôl cyfnod  yn 
yr ysbyty. 

Llongyfarchiadau i Angharad, merch 
Carol a Tony Davies ar ei dyweddiad 
â Gavin Trailer o Aberaman. 
Dymunwn bob hapusrwydd iddynt.  

 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Dyma Evan yn dathlu pen-blwydd 
pwysig (!) gyda phlant ac aelodau a 

ffrindiau Salem 
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EGLWYS Y CRWYS 

Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad âg  
Alun Tobias a’r teulu yn eu 
profedigaeth o golli tad Alun yn 
ystod gwyliau’r Nadolig.  Rydym yn 
meddwl amdanoch yn eich colled. 
Bu farw Mr Wyn Thomas, Cyncoed.  
Bu’n llais cyfarwydd ar ‘Awr y Plant’ 
am sawl blwyddyn fel ‘Alec’ yn ‘Galw 
Gari Tryfan’.  Estynnwn ein 
cydymdeimlad â’r teulu yn eu 
profedigaeth. 

Dathlu’r Nadolig 
Roedd perfformiad y plant o 
Ddrama’r Geni yn wych iawn ynghyd 
â’r rhannau defosiynol gan yr 
Ieuenctid.  Diolch i Thomas Williams, 
athrawon a rhieni yr Ysgol Sul am eu 
gwaith caled gydol y flwyddyn. 
Cafwyd Gwasanaeth Nadolig 
bendithiol hefyd gan y Cwmni Drama 
yn oedfa’r hwyr.  Diolch i Bob 
Roberts am gydlynu’r gwaith. 

Y Gorlan 
Cynhaliwyd dau gyfarfod yn Ionawr 
pryd y cafwyd anerchiadau diddorol 
ac addysgiadol yng nghwmni 
Thomas Williams ar ‘Llydaw a’i 
Saint’ a chan Yr Athro Ceri Davies ar 
yr elfennau o Gyfieithu. 

Y Grŵp Merched 

Daeth nifer o’r aelodau ynghyd i gael 
gwledd fendigedig yng Nghlwb Golff 
Caerdydd cyn y Nadolig. Cafwyd 
eitemau o ddarlleniadau a charolau 
hyfryd. Diolch i’r Parch Lona Roberts 
am y trefniadau. 
Yna ddechrau Ionawr cafwyd 
prynhawn hyfryd yng nghwmni Ann 
Williams sydd wedi bod yn nyrs yn y 
Gwasanaeth Iechyd am nifer fawr o 
flynyddoedd.   

Y Gymdeithas 
Cynhaliwyd Gwasanaeth Dechrau 
Blwyddyn hynod fendithiol.  Diolch i 
Hannah Thomas a rhieni yr Ysgol 
Sul am y trefniadau a’r cyfraniadau. 

Croeso 

Mae croeso i unrhyw ymwelydd i 
ymuno â ni yn y Gwasanaethau yn 
ystod y flwyddyn.  Bydd ein 
Gweinidog yn gwasanaethu ar y Sul 
cyntaf a’r trydydd Sul o fis Chwefror 
gyda’r Parch Aled Edwards ar y 
12fed a’r Parch John Owen ar y 
26ain.  Croeso cynnes i bawb. 

www.eglwys-y-crwys.org.uk  

 

BETHEL, PENARTH 

Anfonwn ein cariad at Vernon 
Llewellyn, Bethan Lloyd a Rosemary 
Edwards gan obeithio y cânt eto‘n 
fuan fwynhau bywyd dedwydd. 

Cydymdeimlwn yn ddwys gyda 
Bethan Lewis ar farwolaeth ei gŵr 
Richard. Llawenhawn gyda Bethan a 
Darren Phillips ar enedigaeth eu 
merch, chwaer i Wil ac Alys. 

Erbyn hyn mae dathliadau ac 
oedfaon tymhorol yr Adfent, y 
Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn 
pylu yn  y cof, ond daliwn i fod yn 
ddiolchgar i’r sawl a fu’n cyfrannu yn 
ein hoedfa garolau (Rhagfyr 4), 
cyflwyniad y plant bach (Rhagfyr 18) 
ac oedfaon mis Ionawr. 

Yn ei fyfyrdodau bu’n gweinidog yn 
tynnu ar neges trydedd bennod y 
Llythyr at yr Effesiaid, gan ein 
hannog i ail-ystyried persbectif ein 
bywyd trwy neilltuo amser yn 
ddyddiol i fyfyrio yn y Beibl. 
Hyfrydwch oedd croesawu Mr Idris 
Charles (Ionawr 15) a dilyn ei 
fyfyrdod ar Ioan 14, 6. Rhoddwyd 
pwyslais ar eiriau Iesu,…Myfi yw’r 
ffordd… gan nodi sut y gall y 
myfyrdod hwn fod o gymorth i ni  
wrth ymateb i’r amrywiaeth o droeon 
a ddaw i bob un ar ei ffordd ei hun. 
Braf oedd cael cwmni’r Parch Phyl 
Fanning (Ionawr 22) dan drefniant 
lleol o gyfnewid pulpud. Seiliodd ei 
neges ar eiriau o Bennod 4 o 
Efengyl Mathew.  

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 

Croesawu 
Mae’n braf iawn cael cwmni Sara 
Borda Green o’r Wladfa sy’n astudio 
ar gyfer gradd MA yn Ysgol y 
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.  
Cawsom y pleser  hefyd yn 
ddiweddar o groesawu Idris John 
Teilo Benjamin, brawd  bach newydd 
Mabli a mab Esyllt a Ben. 

Cinio ffarwel 
Y Sul cyn y Nadolig cawsom ginio yn 
y capel i ffarwelio â Trystan, 
Katherine, Elis a Siwan wrth iddynt 
symud i Dredegar lle mae Trystan 
bellach yn weinidog. Un o 
ddiddordebau Trystan yw pysgota a 
dyma rai o’r cwpledau a luniodd Noel 
Gibbard iddo ar yr achlysur. 
Paid â bwrw dy rwyd yn dy nerth dy 

hun, 
Llafurio trwy’r nos, a bod ar ddihun. 

Ond mae Pysgotwr a rois i ti’r ddawn 
I nabod yr afon, a’th ddysgu’n iawn. 

Bwrw dy rwyd i afon y gelyn, 
A chyhoedda’n glir mae Crist yw’r 

Brenin. 

Cofio Pantycelyn  
Bydd ein Swper Gŵyl Ddewi eleni 
(Nos Fercher, Mawrth 1af am 7.30 
yn ein heglwys) yn gyfle i ddathlu 
trichanmlwyddiant geni William 
Williams, Pantycelyn. Yn dilyn y 
swper bydd Yr Athro Wyn James yn 
annerch am gyfraniad unigryw 
William Williams. Mae’r noson yn 
rhad ac am ddim a chroeso mawr i 
chi ymuno â ni.  

Rebecca 
Yn ddiweddar dychwelodd Rebecca 
Jones i Fangladesh lle bu’n cyd-
weithio gyda meddygon eraill o’r 
Deyrnas Unedig ers Tachwedd 
2016. Yno bu’n hyfforddi meddygon 
ym maes anestheteg menywod 
beichiog a phlant ac obstetregyddion 
gan bwysleisio diogelwch yn y theatr 
a sut i drin y clefydau sy’n achosi 
marwolaethau mewn menywod 
beichiog - gwaedu, heintiau neu ffitio
(eclampsia). Hefyd cyflwynwyd offer 
holl bwysig megis teclynau mesur 
ocsigen a ddarparwyd  gan yr elusen 
L i febox(www. l i f ebox .org) .W rth 
ddysgu’r meddygon yn Bangladesh 
fe ddysgodd Rebecca a’u chyd-
feddygon lawer am yr amodau 
anodd y mae meddygon y wlad yn 
gorfod delio â hwy yn ddyddiol. 

Te Parti prynhawn yn ddiweddar yn 
Festri Bethel, Penarth a drefnwyd gan 
Bethan Thomas ar ran Cylch Meithrin 
Bethel i godi arian ar gyfer Y Cylch. 

http://www.eglwys-y-crwys.org.uk
http://www.lifebox.org).Wrth
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EGLWYS Y TABERNACL 
Y Chwiorydd 
Aeth y chwiorydd  i fwyty’r carchar  
ar Rhagfyr 15fed - diolch i Megan 
Morris am drefnu.  Cawsant flas o 
fod yn y CLINK go iawn yn ystod yr 
ymweliad.   

Ysgoloriaeth Dewi Watkin Powell 
Llongyfarchiadau gwresog i ddeiliad 
cyntaf yr ysgoloriaeth, sef Dafydd 
Huw Wrennall, brodor o Lanrwst a 
myfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol 
Caerdydd, sydd eisoes yn canu’r 
organ yng ngwasanaethau’r capel.   
’Rydym yn ddyledus i deulu’r 
diweddar Farnwr am gymynrodd 
sy’n ein galluogi i gefnogi 
organyddion ifanc drwy wersi gan 
Ieuan Jones.  

Oedfaon y Nadolig 
Diolch i bawb a gyfrannodd i’r 
oedfaon hyfryd ar y Sul cyn y 
Nadolig ac ar fore’r Ŵyl, ac yn 
arbennig i Owain Evans a Mair Long 
am eu hyfforddi. Bu oedfa’r ifanc yn 
lliwgar, digrif a dwys, a’r plant a’r 
ifanc yn amlwg yn mwynhau’r 
achlysur.  Yn yr un modd cafwyd 
naws arbennig i’r oedfa hwyrol gyda 
nifer o gyfeillion newydd yn hapus i 
gymryd rhan.   

Rhaglen deledu 
Dros y Nadolig darlledwyd rhaglen 
hynod ddifyr am y cyn-brifweinidog,  
David Lloyd George, gydag atgofion 
teuluol ohono.  Manon George,  ei 
or-nith fu’n ein tywys drwy’r hanes a 
llongyfarchwn hi ar ei gwaith.   

Drama’r Nadolig 
Nid bob blwyddyn bydd y Tabernacl 
yn cael sylw yn y papurau Prydeinig, 
ond ddiwedd 2016 cafwyd gofod yn 
y Sun, y Daily Mail a’r Times. Roedd 
y wasg, fel y cyfryngau yng 
Nghymru, am roi gofod i’r ddeiseb 
agored a gyflwynwyd yn protestio 
bod dau asyn yn cael eu gweld  
mewn sied a chorlan o flaen y capel.  
Gwerthfawrogodd trefnwyr y 
Ddrama a’r gweinidog y gefnogaeth 
gadarnhaol  dderbynion nhw gan 
bobl ledled Cymru.  Y Ddrama ei 
hun oedd yn bwysig a’r ffaith fod 
nifer fawr o blant wedi ei gweld a 
llawer iawn o’r cyhoedd wedi galw 

heibio. Mae’n ffordd effeithiol iawn o 
gadarnhau yr hanes Beiblaidd i’r 
gynulleidfa ehangach. 

 

EGLWYS MINNY STREET 

Blwyddyn Newydd Dda. Edrychwn 
ymlaen at gael eich cwmni yn 
2017. Estynnwn groeso i bawb i’n 
cyfarfodydd ar y Sul (10.30 a 18.00) 
ac yn ystod yr wythnos. 

Mis William Williams, Pantycelyn 
(1717-1791) fydd Chwefror. Yn 
Oedfaon y tri Sul cyntaf, cawn gan 
ein Gweinidog fyfyrdod syml yn 
seiliedig ar un o emynau Pantycelyn.  

Daw cyfnod y Grawys (1/3-15/4) â 
phrysurdeb mawr: darpariaeth 
feunyddiol ar ein gwefan, newid i 
Wal Weddi'r capel, a fesul wythnos 
torrir Llwybr y Grawys. 

Bydd Babimini yn cwrdd Chwefror 
3ydd (9.45 - 11.15) a Chwefror 17eg. 
Nos Lun Chwefror 6ed PIMS fydd yn 
cwrdd yn y Festri a dydd Gwener 
Chwefror 10fed 11.00 - 12.00 
ymunwch â chriw ohonom yng 
nghaffi Terra Nova ger y llyn, Parc y 
Rhath am egwyl ,  paned a 
thrafodaeth.  

Edrychwn ymlaen at glywed neges 
un o’n haelodau, Y Parchedig 
Menna Brown, yn ein hoedfa foreol 
gynnar 9.30 - 10.00 fore Sul, 
Chwefror 12fed. 

‘Dau o Stiniog’ fydd thema 
cyflwyniad Rhiannon Evans ar lafar 
ac ar gân yn Y Gymdeithas nos 
Fawrth Chwefror 14eg, ac ar nos 
Lun 27ain dathlwn Gŵyl Ddewi dan 
ofal ein gweinidog ac aelodau PIMS. 

Daw’r Parchedig Hywel Wyn 
Richards atom i arwain ein hoedfaon 
ddydd Sul Chwefror 26ain ac 
edrychwn ymlaen at ei arweiniad 
yntau. 

Am 7.30 nos Fawrth Chwefror 28ain 
bydd criw ‘Bethania’ yn cwrdd yng 
nghartre un o’n haelodau am 7.30. 
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. 

Genedigaeth: Croeso cynnes i Erin 
Mai Davies, merch Elgan a Heledd 
ac wyres gyntaf i Margaret Davies a 
anwyd ym mis Tachwedd. Pob 
dymuniad da i’r teulu. 

EGLWYS DEWI SANT 

Dathlu`r  Nadolig 
Cafwyd  gwasanaethau  bendithiol  
dros  Ŵyl  y  Nadolig, gan  ddechrau  
gyda  gwasanaeth  teuluol, pan  fu  
plant yr  Ysgol  Sul  yn  cyflwyno`u  
neges. Daeth  cyfle  i  ryfeddu  wrth  
wrando  ar  ddarlleniadau  a  
charolau`r  gwasanaeth  Naw  Llith  
yng  ngolau  cannwyll. 
Croesawyd  gweithwyr  swyddfeydd  
y  Cilgant  i  wasanaeth  carolau  
dwy-ieithog  a  chafwyd  bwffé  
wedyn  yn  y  neuadd. Casglwyd  
dros  £300  tuag  at  “Action  for  
Pulmonary  Fibrosis”. 
Noswyl  Nadolig  cynhaliwyd  
gwasanaeth  Cymun. Braf  oedd  
croesawu  nifer  o  ymwelwyr  i`r  
gwasanaeth  hwn  ac  eto  ar  fore  
Nadolig. Addurnwyd  yr  eglwys  yn 
hardd  gan  aelodau  Cylch  Dewi. 

Cristingl 
Cynhelir  gwasanaeth  y  Cristingl  i  
ddathlu  Crist  fel  goleuni`r  byd. 
Plant  yr  Ysgol  Sul  oedd  wedi  
addurno`r  orennau. Cafodd  pob 
aelod  o`r  gynulleidfa  Gristingl. 
Gwnaethpwyd  casgliad  ar  gyfer  
Cronfa`r  Archesgob  er  budd  plant  
anghenus. 

Noson  Caws  a  Gwin 
Cafwyd  noson  lwyddiannus  iawn  
yng  nghartref  Dilys  Jones, pan  
ddaeth  nifer  dda  ynghyd  i  
fwynhau  lluniaeth  blasus  a  
chwmnïaeth  dda. Codwyd  swm  
teilwng  ar  gyfer  yr  Ŵyl  Flodau, a  
gynhelir  ym  mis  Mehefin. 

Coffi  a  Chlonc  i  Ddysgwyr 
Cynhelir  y  bore  coffi  nesaf  yn  
Neuadd  yr  Eglwys  am  10:30  fore  
Sadwrn, Chwefror 18. Croeso 
cynnes i  bawb  sy`n  dymuno  
ymarfer  siarad  Cymraeg  mewn  
awyrgylch  hamddenol. 

Llongyfarchiadau  i  Rhys  a  Janet  
Davies  ar  enedigaeth  ŵyr, Jac  
Rhys, mab  i  Tom  ac  Emily. 

Dymunwn  yn  dda  i  Archesgob  
Cymru  ac  Esgob  Llandaf, y  
Parchedicaf  Ddr  Barry  Morgan, 
wrth  iddo  ymddeol  ddiwedd  mis  
Ionawr. 
 

 Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina 
 

TAITH I TORQUAY 
 

Bydd ein taith flynyddol yn mynd i Torquay ar y 5ed o Fehefin ac yn dychwelyd ar y 9fed.   
Os oes diddordeb gan unrhywun, cysylltwch ȃ Falmai Griffiths . Rhif ffôn 20614056. 
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GALW AR BOBL LEOL I GEFNOGI 
EISTEDDFOD CAERDYDD 

Y  flwyddyn nesaf bydd yr Eisteddfod Genedlaethol 
yn ymweld â Chaerdydd am y tro cyntaf ers 

degawd.  Ond nid Eisteddfod arferol fydd hon, gyda’r 
Ŵyl yn cael ei chynnal yn y Bae, gyda defnydd o 
adeiladau parhaol ar hyd a lled yr ardal. 

Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith yw Ashok Ahir (gweler 
llun ar y clawr), ac mae eisoes yn edrych ymlaen at y 
flwyddyn nesaf, ac yn awyddus i’r paratoadau gynnwys 
pobl o bob rhan o’r brifddinas, yn Eisteddfodwyr selog 
a phobl sydd erioed wedi ymwneud â’r Ŵyl o’r blaen.  
Bydd Ashok a’r Pwyllgor Gwaith yn codi 
ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod dros y misoedd 
nesaf, ynghyd â chodi arian ar gyfer y Gronfa Leol. 

Wrth lansio’r ymgyrch, dywedodd, "Mae Apêl 
Eisteddfod Caerdydd 2018 eisoes wedi dechrau ar 
gyfer gŵyl a fydd yn wahanol iawn i bob Eisteddfod 
arall. Mae’n bleser gweld strydoedd y brifddinas yn 
byrlymu gyda phobl frwdfrydig, ymroddedig sy’n llawn 
syniadau am sut i ddod â chymunedau ynghyd. 

Yn ogystal â mynychu’r amryw weithgareddau codi 

arian sy’n digwydd ar draws y ddinas a thu hwnt, 
rydym yn annog unigolion i wneud ymrwymiad 
personol i’r apêl drwy gyfrannu arian yn fisol fel rhan 
o’r ymgyrch Ugain-Deunaw (ugain punt am ddeunaw 
mis i gefnogi Eisteddfod 2018). Drwy gyfrannu’n 
rheolaidd gall unigolion wneud gwahaniaeth mawr i’r 
targed terfynol.  

Mae gan yr Eisteddfod dudalen ‘JustGiving’ ar gyfer 
yr apêl ble mae’n bosib cyfrannu £5, £10 neu £20 y 
mis hyd at Rhagfyr 2018 pe dymunir. Mae hefyd yn 
bosib rhoi cyfraniad unigol, bychan neu fawr, unrhyw 
bryd rhwng nawr a’r Eisteddfod yn 2018.  Mae dolen i 
JustGiving o dudalen flaen gwefan yr Eisteddfod, 
www.eisteddfod.cymru.  

Yn bendant, mae Eisteddfod Caerdydd 2018 yn 
gyfle gwych i ddod â phobl at ei gilydd yn ein 
cymunedau, beth bynnag eu cysylltiad â’r Gymraeg. 
Dyma gyfle unigryw a chyffrous i ddangos 
pwysigrwydd y Gymraeg yn ein prifddinas fodern, a 
rydym yn barod ac yn edrych ymlaen at yr her a’r 
gwaith dros y deunaw mis nesaf." 

[Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym Mae 
Caerdydd o 3-11 Awst.  Ewch ar-lein am wybodaeth.] 

G orffenwyd 2016 â'r gwasanaeth Carolau a'r parti 
blynyddol.  Pregethwyd gan y Parchedig Aled 

Huw Thomas, Y Crwys. 

A r  I o n a w r  4 y d d 
croesawyd Ann Williams a 
Mehefin (June) Jones.  Mae 
A nn  y n  enedi gol  o 
Aberystwyth, yn nyrs ysbyty 
ac ardal drwy ei gyrfa, a 
Mehefin yn enedigol o 
Grymych, yn athrawes a 
cherddor. Mae'r ddwy wedi creu 
partneriaeth gerddorol swynol 
gan fod y ddwy yn ymhyfrydu 
mewn canu  a cherddoriaeth yn 
gyffredinol - Ann ar y delyn a Mehefin ar yr 
acordion. Gan ein bod wedi cyfarfod yn ystod 
wythnos gyntaf mis Ionawr cyflwynodd y 
ddwy wahanol ganeuon cyfarch dydd Calan.  Hefyd, 
cyflwynwyd detholiad amrywiol o ganeuon serch a 
gwerin.  Bu'r cyfuniad o offerynnau'n soniarus iawn gan 
wneud y profiad yn fraint a phleser i bawb.  

Pythefnos yn hwyrach, Dafydd Parri oedd y siaradwr 

ar y testun "Canu, Carchar a Chyrn y Diafol", testun 
anghyffredin yn gwneud y gwrandawyr yn awyddus i 
glywed mwy! Mae Dafydd yn enedigol o Benllyn, gan 
dderbyn ei addysg yng Ngholeg Bangor ac 

astudiodd Diwynyddiaeth cyn cychwyn 
ar ei yrfa fel athro.  Mae ganddo 
d d i d d o r d e b  a r b e n n i g  m e wn 
cerddoriaeth. Hefyd, mae wedi bod 
ynglyn â'r  cyf ryngau ac yn 
gynhyrchydd llwyddiannus "Dechrau 
Canu, Dechrau Canmol".  Soniodd 
yn fanwl am ei brofiadau diddorol a 
doniol wrth recordio'r rhaglenni o 
bob cwr o Gymru a thu hwnt. 
Rhannodd ei brofiad fel aelod o 

F w r d d  Y m w e l w y r  C a r c h a r 
Caerdydd  ac eraill - yn canolbwyntio'n 
arbennig ar wrando ar amryw 
broblemau'r carcharorion, a'r effaith a 
gafodd y profiad ar ei agwedd at fywyd. 
Ei ddiddordeb pennaf yw ei aelodaeth 
o  S e i n d o r f  A r i a n  M e l i n 

Gruffydd.  Eglurodd ystyr y dywediad fod offerynnau 
pres yn cael eu henwi yn "Gyrn y Diafol".  Felly dyma'r 
rheswm am ddewis y testun "Canu, Carchar a Chyrn y 
Diafol".  Bu'n brynhawn cofiadwy a diddorol iawn yn ei 
gwmni hwyliog! 

Aelwyd Hamdden  

Ffair Arfau Caerdydd, 28 Mawrth 2017 

T an 2013, cynhelid y ffair hon ym Mryste ond bu 
raid symud oddi yno o ganlyniad i brotestio 

chwyrn. Yn 2016 cafwyd caniatâd Cyngor Caerdydd i’w 
chartrefu yn Arena Motorpoint. Bydd yma eto eleni.  

Mae gwladwriaethau unbenaethol fel Saudi Arabia, 
yr United Arab Emirates a Kazakhstan yn prynu’r arfau 
hyn gan gwmnïau Prydeinig, fel Airbus a BAE Systems. 
Mae’n fusnes proffidiol a chyfrinachol. Yr hyn a wêl y 
cyhoedd yw lluniau ac adroddiadau papur newydd am 

ryfeloedd ymhell o Brydain a chanlyniadau y bomio yn 
Yemen. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, yn ystod y ddwy 
flynedd diwethaf lladdwyd dros 7,000 o bobl gyffredin, 
anafwyd dros 38,000 ac mae 3 miliwn heb gartref. 
Dywedir bod torri deddfwriaeth ryngwladol ar hawliau 
dynol wedi, ac yn, digwydd yno. 

Un enghraifft yn unig yw’r sefyllfa yn Yemen o’r hyn 
sy’n digwydd o ganlyniad i’r fasnach arfau. Golyga sawl 
mudiad fynd i’r Motorpoint ddiwedd Mawrth i brotestio 
ac i dynnu sylw at y fasnach hon. 

http://www.eisteddfod.cymru
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O ble ‘dych chi’n dod yn wreiddiol a ble cawsoch 
chi eich addysg? 
Dw i’n dod o’r Barri yn wreiddiol ac es i i Ysgol 
Gynradd Gymraeg Sant Baruc. Mwynheais i fod yno.  
Wedyn mynychais Ysgol Uwchradd Gymraeg Glantaf a 
fe ges fy ysbrydoli yno hefyd.  Mwynheais y cyfleuon 
gefais yno a dw i’n teimlo fy mod wedi manteisio arnynt 
gymaint ag y gallwn. 
Ydych chi’n dod o aelwyd Gymraeg ei hiaith? 
Ydw. Mae mam a dad yn dod o bentref bach Drefach 
Felindre sy’ rhwng Castell Newydd Emlyn a Llandysul, 
felly dim ond Cymraeg oedd ar yr aelwyd. 

Beth wnaethoch ar ôl gadael Glantaf? 
Es i i’r Brifysgol yma yng Nghaerdydd i astudio Cemeg.  
Bum yn lwcus i gael gwaith gyda chwmni peirianneg 
yng Nghasnewydd oedd yn cynhyrchu ‘Sglodion 
Silicon. 

Ydy hi’n anarferol i ferch wneud y math yma o 
waith? 
Ydy, a dweud y gwir ond mae’n dda ‘da fi ddweud fod 
mwy o ferched erbyn hyn yn cymryd diddordeb mewn 
peirianneg a dw i’n gobeithio bydd mwy eto yn dilyn y 
trywydd yma yn y dyfodol.  Ces i amser diddorol iawn 
yn y ffatri cyn symud ymlaen i gael swydd fel “Rep” i’r 
cwmni a chael teithio ar hyd Ewrop yn arddangos ac yn 
gwerthu offer gwyddonol i gwmnïau mawr yno. 

Beth oedd y cam nesaf ? 
Ar ôl priodi a chael plant roedd hi’n amhosib i mi wneud 
y gwaith yma a phenderfynais newid gyrfa a  mynd i 
ddysgu Cemeg.  Bum yn athrawes yn Ysgolion Cyfun 
Cymraeg Cymer Rhondda, Rhyd y Waun  a 
Llangynwyd. 

 

 

 

 

A dyma chi yma yn Siop y Felin!! 
Ie, a dw i’n gyffrous iawn am y fenter hon.  Dw i’n byw 
rownd y gornel o fan hyn a phan oedd y plant yn fach 
ro’n i’n dod yma yn aml. Fe ges i flas mawr yn mynd 
trwy amrywiaeth o lyfrau ac wrth gwrs pan glywais fod 
Mary, y cyn-berchennog yn ymddeol fe wnes 
ymholiadau a phenderfynu mentro cymryd y siop.  
Basai’r Eglwys Newydd ddim yr un lle heb Siop y Felin!  
Mae’n fath o ganolfan i’r Cymry Cymraeg ac i’r 
dysgwyr.  Dw i eisiau i’r siop fod yn le cymdeithasol a 
byddaf yn gwerthu rhai nwyddau sy wedi eu creu gan 
bobol leol yn ogystal a rhai llyfrau Saesneg sy’n 
ymwneud â Chymru.  Fel mae’n digwydd bydd Phill 
Steele, y sylwebydd rygbi yma ar fore’r gêm rygbi 
rhwng Cymru a Lloegr ar Chwefror 11eg i arwyddo ei 
lyfr newydd.  Bydd e yma am chwarter i ddeg y bore. 

Beth ydy eich diddordebau? 
A dweud y gwir, dw i mor brysur gyda’r siop a’r plant 
does dim llawer o amser ’da fi nawr ond dw i’n hoffi 
cymdeithasu.  Gan fod fy ngŵr yn gweithio hanner pob 
wythnos yn Llundain dw i’n rhyw fath o yrrwr tacsi yn y 
nos yn cludo’r plant i wahanol glybiau er mwyn iddyn 
nhw ddatblygu eu diddordebau. 

Pa le ydych chi’n ei ystyried yn ddelfrydol? 
Ar ôl yr holl deithio gyda fy ngwaith yn Ewrop des i yn 
hoff iawn o Awstria a  sgïo yno.  Mae Gwlad yr Iâ hefyd 
yn le delfrydol.  Trefnais daith i’r ynys a theithio i bob 
cwr ohoni ac roedd y profiad hwnnw’n wefreiddiol 
hefyd. Ond ar frig y rhestr mae talaith Florida yn UDA. 
Bum yno chwech gwaith ac wedi crwydro i bob cornel 
ohoni.  Mwynheais Yr Everglades a’r bywyd gwyllt 
hefyd y Keys ac wrth gwrs mae’r tywydd yn hyfryd 
heblaw am ambell storm o fellt a tharanau sy’n wledd 
i’r llygaid. Mae Florida yn curo Awstria a Gwlad yr Iâ 
ond mae’r tri man yn agos at fy nghalon. 

Pwy ‘dych chi’n edmygu? 
Dw i’n edmygu pawb sy’ wedi goresgyn anhawsterau a 
bod yn bositif. 

Shwd mae’r fenter yn mynd hyd yn hyn? 
Dw i’n hapus iawn yma ac mae popeth yn mynd yn dda 
a gobeithio bydd cefnogaeth gref i’r siop gan bobol 
Gogledd Caerdydd a thu hwnt. 

Wel! Beth, dw i’n ddiolchgar iawn ac yn dymuno 
pob llwyddiant i chi yn y dyfodol.  Bydd yn bwysig i 
gael cefnogaeth pawb.  Diolch o galon. 

Falmai Griffiths yn holi  
Beth Jones 

NABOD EIN POBOL 

Caerdydd 

Eich copi chi o’r Dinesydd  
Ydy, mae’n amser tanysgrifio i dderbyn eich copi 
personol chi o’r Dinesydd am y flwyddyn sydd i ddod. 
Fe welwch y ffurflen bwrpasol yn y rhifyn hwn a 
byddem yn ddiolchgar iawn i chi am ei dychwelyd i’r 
Prif Ddosbarthwr. 

Yn ystod y flwyddyn a aeth heibio fe wnaed 
ymdrech i wneud y Dinesydd yn ddeniadol o ran 

diwyg a chynnwys, a mawr obeithiwn i chi gael pleser 
o’i ddarllen o fis i fis. Os felly, beth am roi un o’r 
ffurflenni tanysgrifio i gymydog neu gyfaill a’i annog i 
ddod yn un o’n darllenwyr? 

Diolch am eich cefnogaeth – a chofiwch mai eich 
papur chi yw’r Dinesydd. Rydym bob amser yn falch 
o dderbyn hanesion a lluniau gan ein darllenwyr. 

Ar ran y Pwyllgor 

Bryan James 
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Chwefror 
 

Sadwrn, 11 Chwefror 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. 
Sgwrs am 11.00am gan Marc Evans 
ar y testun, ‘Taith Dysgwr’. Yn 
adeilad yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg, Harriet St, Cathays CF24 
4DX. Croeso cynnes i bawb. 

Sadwrn, 11 Chwefror 
Cerddoriaeth yn y Tabernacl, yr Ais. 
Organathon rhwng 12.00 a 3.30pm. 

Mawrth, 14 Chwefror 
Merched y Wawr, Caerdydd. Bydd 
Sian Bassett Roberts yn sôn am ei 
menter coginio yn y brifddinas, yn 
neuadd Eglwys Fethodistaidd 
Cyncoed (ar y gornel rhwng 
Westminster Crescent a Heol 
Cyncoed) am 7.30pm. Croeso. 
Manylion pellach: 029-2075-4379.  

Mawrth, 14 Chwefror 
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys 
Minny Street. ‘Dau o Stiniog.’ 
Cyflwyniad ar lafar ac ar gân gan yr 
aelodau dan ofal Rhiannon Evans, 
festri Capel Minny Street, 7.30pm. 

Mercher, 15 Chwefror 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
‘Cyngor Ymarferol gan Gyfrifydd.’ 
Sgwrs gan Huw Roberts, yn festri 
Capel Minny Street am 2.00pm. 

Gwener, 17 Chwefror 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs 
gan Frank Olding, Cadeirydd 
Pwyl lgor Gwai th Eisteddfod 
Genedlaethol 2016, am ei lyfr 
diweddar, Archaeoleg Ucheldir 
Gwent, yn Ystafell 0.31, Adeilad 
John Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 
7.00pm. Croeso cynnes i bawb. 

Sadwrn, 18 Chwefror  
Gêm rygbi Adran 1: Cwins Caerdydd 
v. Tredelerch [Rumney]. C.G. 
2.30pm, Maes ‘Diamond’, Heol 
Fferm y Fforest, Yr Eglwys Newydd. 
Croeso i bawb gymdeithasu yn y 
clwb cyn ac ar ôl y gêm. 

Llun, 20 Chwefror 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Sgwrs gan y newyddiadurwr Eifion 
Glyn ar y testun, ‘Dai Francis, 
Tsvangirai a Fi’, yng nghapel Bethel, 
Maesyderi, am 7.30pm. 

 

Llun, 20 Chwefror 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. ‘Echdoriadau Gwlad yr 
Iâ: Datblygu Terminoleg Wyddonol 
mewn Iaith Arwyddo Brydeinig.’ 
Darlith gan Rhian Meara (Prifysgol 
Abertawe) yn Ystafell G77 ym Mhrif 
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc 
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl 
nad ydynt  yn ‘arbenigwyr ’ 
gwyddonol. 

Llun, 27 Chwefror 
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys 
Minny Street. Dathlu Gŵyl Ddewi 
gyda PIMS, yn festri Capel Minny 
Street am 7.30pm. 
 

Mawrth 
 

Mercher, 1 Mawrth 
Swper Gŵyl Ddewi a chyfle i ddathlu 
300 mlwyddiant geni William 
Williams, Pantycelyn, yn adeilad Yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, 
Harriet St, Cathays CF24 4DX, am 
7.30pm. Yn dilyn y swper bydd yr 
Athro E. Wyn James yn sôn ychydig 
am gyfraniad unigryw Williams 
Pantycelyn. Mae’r noson yn rhad ac 
am ddim; croeso cynnes i bawb.  

Mercher, 1 Mawrth – Gwener, 3 
Mawrth 
Theatr Bara Caws yn cyflwyno 
‘Yfory’ gan Siôn Eirian yn Theatr 
Sherman am 7.30pm. Manylion 
pellach: 029-2064-6900. 

Iau, 2 Mawrth 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Cinio Gŵyl Ddewi yn festri Capel 
Minny Street am 1.00pm. Gwestai: 
Siân Thomas (o’r rhaglen Heno). 

Llun, 6 Mawrth 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 
Dathlu Gŵyl Ddewi yng Nghlwb 
Golff yr Eglwys Newydd am 7.00pm. 

Llun, 6 Mawrth 
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yn 
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan, 
Caerdydd CF11 9LJ, am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Gwesteion: Myfyrwyr 
Chweched Dosbarth Plasmawr (dan 
ofal John Hayes). Am fanylion 
pellach e-bostiwch: 
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch 
029-2132-8036.   

Mawrth, 7 Mawrth 
Darlith Goffa G. J. Williams (dan 
nawdd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol 
Caerdydd). Fe’i traddodir gan y 
Prifardd Ifor ap Glyn, yn Siambr y 
Cyngor, Prif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, CF10 3AT, 
am 5.30pm. Croeso cynnes i bawb. 
 

Mercher, 8 Mawrth 
Merched y Wawr, Bro Radur. Noson 
y Dysgwyr dan ofal Dr Eirian 
Dafydd, yn neuadd Capel y 
Methodistiaid Saesneg, Ffordd 
Windsor, Radur, am 7.30pm.  

Gwener, 10 Mawrth 
Cerddoriaeth yn y Tabernacl, yr Ais. 
Organathon rhwng 3.30 a 7.00pm. 

Sadwrn, 11 Mawrth 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. Am 
11.00am bydd Lis Williams a 
Trystan Hallam yn trafod eu hoff 
em y nau o  wa i t h  W i l l i am s 
Pantycelyn. Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays CF24 4DX. Croeso. 
Sadwrn, 11 Mawrth  
Gêm rygbi Adran 1: Cwins Caerdydd 
v. Cwins y Porth. C.G. 2.30pm, 
Maes ‘Diamond’, Heol Fferm y 
Fforest, Yr Eglwys Newydd. Croeso i 
bawb gymdeithasu yn y clwb cyn ac 
ar ôl y gêm. 

Mawrth, 14 Mawrth 
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys 
Minny Street. ‘Dylanwadau a 
Choronau.’ Sgwrs gan John Price, 
Machynlleth, yn festri Capel Minny 
Street am 7.30pm. 

Mawrth, 14 Mawrth. 
Merched y Wawr, Caerdydd. Noson 
o adloniant cerddorol yng nghwmni 
‘Trio Eto’, yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed (ar y gornel 
rhwng Westminster Crescent a Heol 
Cyncoed) am 7.30pm. Croeso. 
Manylion pellach: 029-2075-4379. 

Mercher, 15 Mawrth 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Cyflwyniadau gan fyfyrwyr Academi 
Llais Ryngwladol Cymru (‘Live Music 
Now’), festri Capel Minny St. 2pm. 
Gwener, 17 Mawrth 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs 
gan Elwyn Jones,  cyn-Bri f 
Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, 
ar y testun ‘Swyn y Print sy’n 
Parhau: Atgofion o Fyd y Cyngor 
Llyfrau’, yn Ystafell 0.31, Adeilad 
John Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 
7.00pm. Croeso cynnes i bawb. 

Gwener, 17 Mawrth 

Cylch Cadwgan. Bydd y Prifardd 
Cyril Jones yn siarad ar y testun, 
‘Lan a Lawr Lôn Lacs’, yn Y 
Ganolfan, Tabernacl, Yr Efail Isaf 
a m  8 . 0 0 pm .  C y d n a b y d d i r 
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru.  

I anfon gwybodaeth  
i’r Digwyddiadur 

Gweler manylion ar dud. 3 

Y 

DIGWYDDIADUR 
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Bu Lois Eckley, sy’n 43 oed, ar daith faith i 
bendraw’r byd am flwyddyn yn 2016. Yn gwmni iddi 
hi oedd Edward ei gŵr, a’u meibion Evan Wyn (sy’n 
10) ac Aaron Wyn (7 oed). 

 
Un o ble wyt ti'n wreiddiol?  
Fe ges i fy ngeni yn y Parc ger y Bala, yna symud i fyw 
i'r Bala cyn symud i lawr i Gaerdydd gyda fy nheulu yn 
ystod fy arddegau. Fe symudon ni i fyw i'r Eglwys 
Newydd ac ymgartrefu yn St John's Crescent. 
Roeddwn i a fy chwaer un ai'n cerdded neu yn dal y 
bws gyda ffrindiau i Ysgol Gymraeg Glantaf pob dydd 
o'r wythnos ac yn mwynhau bod yn ferched y 
ddinas.  Mae gen i atgofion braf iawn o dreulio hafau 
poeth yn ein gardd yn St John's Crescent, hafan o 
wyrddni yng nghefn y tŷ. Rydw i wedi cael cyfle i fyw 
mewn sawl ardal yn y ddinas dros y blynyddoedd gan 
gynnwys Llandaf, Llanishen, Grangetown a'r Rhath, 
Treganna a Chefn Onn. Un o fy hoff leoliadau oedd 
pan roeddwn i a fy nheulu yn rhentu tŷ am gyfnod o 
chwe mis cyn symud i mewn i dŷ newydd, ac roedden 
ni'n aros yn ardal Parc y Rhath. Roedd cael deffro mor 
agos i'r llyn a chael mynd am dro ben bore wrth i'r niwl 
godi o amgylch y dŵr yn gyfnod arbennig. Fe dreulion 
ni bum mlynedd hapus iawn yn ardal Cefn Onn ar 
ochor mynydd Caerffili cyn penderfynu hel ein pac a 
theithio'r byd. Rydw i wrth fy modd gyda Caerdydd, 
mae hi'n ddinas mor wyrdd. Roedd Cefn Onn i ni yn 
berffaith, roedd cael byw mor agos i'r wlad yn braf a 
chael cerdded yn aml i barc Cefn Onn wedi cinio dydd 
Sul yn bleser. 

Beth wnaeth dy ysbrydoli di a dy deulu i deithio'n 
rhyngwladol yn 2016?  
Roedd yna sawl peth wnaeth ein hysgogi ni i fynd i 
deithio. Yn gyntaf, roedd angen cegin newydd arnom ni 
yn y tŷ! Roedd meddwl gwario rhai miloedd ar gegin 
neis ar y pryd yn teimlo'n wastraff i ni. Mi wnaeth i ni 
feddwl o ddifri am beth oedd ein breuddwydion ni a 
beth hoffen ni newid yn ein bywydau fel ag yr oedd. 
Roedd Edward fy ngŵr a minnau wedi bod yn meddwl 
ers amser am gymeryd siawns a gwneud rhywbeth 
ychydig yn wahanol. Doedd Edward ddim wedi teithio 
fawr ddim o'r byd a minnau wedi cael mwynhau sawl 
taith dramor yn ystod fy ugeiniau. Mae'r blynyddoedd 
yn hedfan heibio ac mae'r plant yn tyfu a dyma 
benderfynu ein bod ni'n dau yn barod i gymeryd y naid 
a mynd am dro o amgylch y byd! Roedden ni'n barod i 
gymeryd amser ar gyfer ein teulu mewn gwirionedd. 
Mae cymaint o ofynion ar amser rhywun rhwng 
gweithio ac ati, roedden ni'n teimlo y byddai cael amser 
gyda'n gilydd fel teulu yn rhywbeth y bydden ni gyd yn 
ei drysori. 

Beth oedd eich 
cynllun, a faint o 
wledydd wnaethoch 
chi ymweld â nhw? 

Fe wnaeth Edward y 
rhan fwyaf o'r gwaith 
trefnu a bod yn onest, 
roedd o'n mwynhau 
gweithio allan popeth i'r 
manylyn lleiaf. Fe 
drefnodd ein bod ni'n 
gofalu am dai ac 
a n i f e i l i a i d  m e w n 
gwahanol leoliadau trwy 
wefan 'trustedhousesitters.com' a gwefanau tebyg. Fe 
lwyddon ni gael cynnig i warchod ci a chath hyfryd yn 
Nova Scotia yng Nghanada ar ddechrau ein taith ym 
mis Ionawr. A dyna ddechrau ein taith ni wedyn ar hyd 
Canada ymlaen i California. Roedd cael gofalu am 
gartrefi ac anifeiliaid pobl ar draws y byd yn gyfle i ni 
arbed arian ar hyd y ffordd ac fe brofodd yn uchafbwynt 
i ni mewn sawl man gyda'r bechgyn wrth eu bodd yn 
mwytho'r anifeiliaid ac yn cael cwmni newydd ar hyd y 
daith. Fe drefnon ni'r daith o ran y lleoliadau roedd 
Edward a finnau eisiau ymweld â nhw. Roedd y ddau 
ohonom wedi bod eisiau ymweld â Chanada a 
California a finnau eisiau gweld Hawaii. Roedd 
Awstralia yn angenrheidiol gan fod Esther fy chwaer a'i 
gŵr Sion Aron a’r plant Brandon a Jason yn byw 
yn Armidale yng ngogledd New South Wales. Felly 
roedd sicrhau bod awyren yn mynd â ni yno yn rhan 
hanfodol o'r daith.  Roedd Edward yn llawn cyffro am 
gael ymweld â gwledydd Asia felly dyma drefnu ein 
bod ni'n gweld Thailand, Cambodia, Laos a Vietnam a 
finnau yn awyddus i fynd i Bali. Fe ddaeth gwledydd 
eraill i mewn i'r cynllun o ran cyfleustra gan gynnwys 
Seland Newydd a Kuala Lumpur yn Malaysia ar y 
ffordd. Dwi'n meddwl i ni ymweld â deg o wledydd i gyd 
yn ystod ein taith blwyddyn, a'r hyn sydd yn amlwg i ni 
nawr yw cymaint o'r byd sydd eto i'w weld! 

Beth fyddet ti'n ddweud fu 3 o uchafbwyntiau’r 
daith? 
Mi fasa Evan ac Aaron yn dewis Universal Studios a 
chael mwynhau yr eira a thaflu peli eira yn Nova Scotia 
ac Ontario yng nghanol eu gaeaf nhw gyda'r 
tymheredd ar ei isaf yn -39 gradd. Mi fasa Edward yn 
dewis popeth am Asia, harddwch Canada â'i phobl a 
Seland Newydd.  Ond i fi y pethau na fyddai fyth yn eu 
anghofio yw eistedd i weddïo yng nghapel unigryw 
'Chapel of the Holy Cross' ar ben mynydd coch yn 
Sedona. Capel sydd yn agored i unrhyw un oedd hwn 
ac fe ddechreuodd ymwelydd ganu 'Amazing Grace' o 
dan deimlad gyda'r llais mwyaf bendigedig yn atseinio 
trwy'r capel bach. Canu o dan y dŵr mewn môr oer 
iawn i sgŵd o ddolffiniaid Dusky yn Kaikoura yn Seland 
Newydd,  a gwylio'r haul yn machlud yn ysblennydd ar 
draeth Maui yn Hawaii. 

Beth oedd y profiad mwyaf annisgwyl ar hyd y 
daith? 
Teimlo'r ddaear yn crynu pob nos yn Christchurch yn 
Seland Newydd a gwirioni ar y ddinas a'i hysbryd i 
orchfygu'r dinistr wnaed gan ddaeargryn mawr 2011. 
Mwynhau creadigrwydd ar ei orau ym mhensaerniaeth 
y ddinas newydd hon hefyd oedd yn codi o'r rwbel. Yn 
anffodus doedd hi ddim yn gymaint o syndod i ni fod 

Lowri Haf Cooke yn holi 
Lois Eckley 
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daeargryn arall wedi taro Kaikoura yn Seland Newydd 
ychydig wythnosau'n unig wedi i ni adael y wlad.  Hefyd 
fe gafon ni ein synnu pa mor gyflym roedden ni'n 
cyfarwyddo gyda phobman, yn oer neu'n boeth. O fewn 
ychydig ddyddiau mi fasan ni wedi ymgartrefu. Un peth 
arall bendigedig sylwon ni arno oedd fod pobl yn hyfryd 
ym mhobman, yn arbennig yn Vietnam a Chanada. 

Ymhle brofaist ti'r olygfa orau?  
Pan gyrhaeddon ni Ynys Vancouver a chael cyfle i 
deithio mewn car o amgylch yr ynys o ddinas Nanaimo 
tuag at Ucluelet. Roedd y daith hon yn fythgofiadwy, fel 
petae ni mewn pennod o raglen David Attenborough. 
Roedd yna fynyddoedd anferthol ac afonydd llydan braf 
ac yna cyrraedd arfordir oedd yn wirioneddol yn 
gwneud i ni ochneidio. Oni bai am arwydd oedd yn 
rhybuddio'r cyhoedd i fod yn barod am botensial 
Tsunami yma, mi faswn i wedi bod yn ddigon bodlon fy 
myd i fyw ar Ynys Vancouver am weddill fy nyddiau! 

Ble flasaist ti'r pryd bwyd gorau?  
Roedd yn rhaid i ni fyw yn ofalus, roedd angen gwneud 
i bob ceiniog bara felly doedd ganddon ni ddim y 
moethusrwydd o fwyta allan mewn bwytai drud. Yng 
nghanol eira anferth Ontario mi fuon ni'n byw ar bryd 
bwyd cyri Thai gwyrdd bendigedig Edward am rai 
wythnosau. Ym Mae On yn Chiang Mai ac eto yn 
Vientane yn Laos, roedd y cyri coch lleol yn rhad ac yn 
flasus dros ben. Fe gafon ni sushi bendigedig yn 
Vancouver a chimwch ffres, y gorau yn y byd mae'n 
debyg, yn Nova Scotia. 

Beth gollaist ti fwyaf am Gaerdydd?  
Cael paneidiau coffi yng ngerddi Soffia gyda fy nhad ar 
ôl bod am dro yng ngerddi'r castell. Pryd bwyd 
Mecsicanaidd mewn bwyty Mecsicanaidd yng nghanol 
y ddinas. Casglu Mam a mynd â hi i siopa a gweld 
ffrindiau. 

Pa gyngor fyddai gen ti i'r rheiny sy'n ystyried 
trefnu taith o'r fath? 
Un ai mynd â fy ngŵr Edward gyda chi, sydd wrth ei 
fodd yn trefnu popeth, neu sicrhau bod ganddoch chi 
ddigon o gardiau credyd heb ffî arnyn nhw, rhag ofn. 
Set o fagiau bach y gallwch chi gadw popeth, o ddillad i 
ddeunyddiau molchi yn drefnus ynddyn nhw. Tabledi o 
bosib i ddiddanu'r plant mewn meysydd awyr, ac aros 
yn hyblyg gyda threfniadau. Ond os ydy rhywun yn 
ystyried, yna fy unig gyngor mewn gwirionedd ydi 
'cerwch amdani'. Y cam anoddaf oedd camu ar yr 
awyren gyntaf a hedfan allan o Gymru. Mae popeth 
wedyn yn antur. 

Ble nesa?  
Chwech mis adref yng Nghymru, ac yna antur arall yn 
dechrau yn yr haf yn Ne America! 

Digon o ddewis i’r plant dros hanner 
tymor 
I’r plant cynradd, gallwch ddewis gofal 
drwy’r dydd yn Nhreganna neu’r Eglwys 
Newydd, un o 6 sesiwn chwarae agored 
Bwrlwm, neu un o’r gweithdai amrywiol, 
a bydd sesiwn Miri Meithrin i’r rhai bach. 

Ewch i’n gwefan: www.mentercaerdydd.cymru 
 
Mwy o Gymraeg os gwelwch yn dda? 
Mae Menter Caerdydd, mewn partneriaeth â 
Llywodraeth Cymru, yn peilota cynllun newydd ar hyn o 
bryd sy’n edrych i weithio’n uniongyrchol gyda 
chwmniau/busnesau lleol i gynnig cymorth, arbenigedd 
ag adnoddau i greu neu ddatblygu defnydd o’r 
Gymraeg o fewn y busnes. Bydd y prosiect, sy’n rhad 
ac ddim i fusnesau, yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth 
2017. 
Cysylltwch gyda ni:  
leanne@mentercaerdydd.cymru  / 029 2068 9888 
 
Dod i nabod staff y Fenter… 
Ar ddechrau blwyddyn newydd, hoffwn ni gyflwyno 
Gwenno Roberts i ddarllenwyr y Dinesydd. Mae 
Gwenno wedi ymuno â ni’n ddiweddar fel Swyddog 
Gwasanaethau Gofal a Theulu dros gyfnod mamolaeth 
Leah Dafydd. Rydym yn dymuno pob hwyl i Leah yn 
ystod ei chyfnod mamolaeth ac yn edrych ymlaen i 
weithio gyda Gwenno! 
 

 
Enw: Gwenno Roberts 
Byw: Cathays 
Yn wreiddiol o: 
Abergwyngregyn (ger 
Bangor!) 
Arwydd y Sêr: Scorpio 
Hoff Fwyd: Unrhywbeth 
Eidalaidd 
Hoff fwyty yng 
Nghaerdydd: Gormod i 
ddewis – ond ffan mawr o’r 
Falafel Kitchen ar Ffordd 
Crwys a hefyd Steak of the 
Art 
Hoff Fand: Eto, gormod i ddewis – ond fel arfer dwi’n 
gwrando ar lot o gerddoriaeth gwerin! 
Gwyliau Delfrydol: Taith o amgylch Seland Newydd, 
Fiji, Samoa…  
Hoff air Cymraeg: Mwytha 
Hoff gyfres deledu: Big Bang Theory 
Hoff dymor: Yr Haf 
Hoffi Chwaraeon? Yndw – hoffi gwylio rygbi a phêl-
droed ac yn hoffi mynd i’r gampfa 
Hoff beth i wneud yng Nghaerdydd? Gwylio rygbi yn 
y stadiwm neu bicnic ym Mharc Biwt  
Hoff le i gael coffi yng Nghaerdydd? Barkers Tea 
Room 
Hoff le i gael peint yng Nghaerdydd? Dempseys  
3 peth na allu di fyw hebddynt:  Rufus (y 
Chihuahua), fy ffidil, ffrindiau 

http://www.mentercaerdydd.cymru
mailto:leanne@mentercaerdydd.cymru
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   Rhif: 169 
 
 
 
 
 

 

Ar Draws 
7. Yn y fan hon mae Taliesin yn cael ei ffrwyno (6) 
8. Bwriadu pyncio wedi’r bore (6) 
10. Cipio tad arall mewn dryswch (7) 
11. A yw hon yn siarad am rew? (5) 
12. Barnwr a fu’n adyn gynt (4) 
13.Mae’n troi mewn nerthol wynt (5) 
17. Gwarchod cerbyd cwmni yn Lloegr (5) 
18. ‘Hyn yw gaeaf cenedl, y galon oer 
       Heb wybod ----- ei phum llawenydd’ (WW) (4) 
22. Awydd am awel ar ddiwedd pnawn trist (5) 
23. Ynys a hanner ei busnes yn gableddus (7) 
24. Adwaith i’r ffordd y mae BT yn cael ei drefnu (6) 
25. Mae siâr y cryfa’n ansicr. (6) 
 

I Lawr 
1. Ystryw ‘r cant yn rhoi William yn y llyn (7) 
2. Seindyrf wedi cyrraedd y copa yn sicr (7) 
3. Anadlu ar ffrwyth cyffelyb (5) 
4. ‘Fy enaid, ----- ymlaen 
     Na orffwys nes cyrraedd y tir’ (TJ) (7) 
5. Hyd a lled mintai ddi-ddiwedd wedi cyffroi (5) 
6. Clerigwr yn dechrau canu uwchben reiat ambell   
 dyrfa (5) 
9. ‘Mae ----- ----- ----- yn Ystrad Fflur 
     Yn murmur yn yr awel  (TGJ) (4,1,4) 
14. ‘Aeth clychau ----- Gwaelod  
       O’r golwg dan y dŵr’ (JJW) (6’1) 
15. Grŵp o safon, 500 ohonynt mewn amheuaeth 
 wrth y cownter ddiwedd Mawrth (7) 
16. ‘Rwy’n dechrau ----- braidd; ac meddaf i chwi 
       Mae rhyw ysictod fel petai’n dod drosof i’  
 (THP-W) (7) 
19. Grwgnach am arch i’w thynnu ar yn ail (5) 
20. ‘Dyma Un sy’n caru ----- 
        I bechaduriaid mawr eu bai’ (MR) (5) 

21. Almaenwyr yn rhoi’r pen llanw mewn cân  o fawl 

(5) 

Atebion Croesair Rhif 167 

Ar Draws 
1. Seintiau 5. Sarff   8. Gwawriodd   9. Stad   11. Adolyga   
13. Moron   14. Hollgyfoethog   18. Gwely   19. Gwynegu    
21. Uchaf   22. Abertawe   24. Oedi   25. Iorddonen 
I Lawr 
1. Siglad   2. Idaho   3. Terfysglyd   4. Addo   6. Anturio    
7. Ffwdanu   10 Ymbelydredd   12. Arfog   15. Ochenaid    
16. Egluro   17. Llusern   20. Elain   23. Bro 

  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 167 
Huana Simpson, Llansanwyr, Y Bontfaen  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Mawrth 2017. 

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

THEATR BARA CAWS  

YN CYFLWYNO YFORY 

D yma ddrama newydd sbon gan un o ddramodwyr 
enwocaf a mwyaf profiadol Cymru, Siôn Eirian – 

ac fe’i llwyfennir yn y Sherman gan Gwmni Theatr Bara 
Caws 1-3 Mawrth, 7.30yh. Ar ôl hynny bydd yn mynd 
ar daith o gwmpas Cymru gyfan. 

  Mae Yfory yn cynnig golwg heriol ac arloesol ar 
faes cyfnewidiol gwleidyddiaeth Cymru, Prydain, a’r 
byd ehangach – maes sy’n prysur newid. 

 Yn dilyn lecsiwn 2016 mae’n greisis yn y 
Cynulliad.  Mae Gwyn Davies, arweinydd newydd Plaid 

Cymru, a’i bartner hudolus, Ellie, am fanteisio ar 
chwalfa’r hen drefn. Ond un noson dyngedfennol, daw 
dau ymwelydd i’r fflat yn y Bae, a’r ddau’n fygythiad 
annisgwyl i ddyfodol gwleidyddol a phersonol Gwyn ac 
Ellie.    

 Oherwydd natur echblyg y ddrama, rydym yn 
awgrymu oedran 14+. 

 

[Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Carys Tudor 

(carystudor@theatrbaracaws.com / 01286 675869) 
neu Linda Brown  
(linda@theatrbaracaws.com 01286 676335).] 

Diolch yn fawr 
Dymuna pwyllgor Y Dinesydd ddiolch o galon i eglwysi Ebeneser a Salem ac hefyd i rai unigolion am eu 
cyfraniadau hael. 
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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.  
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Curado Bar 

B lwyddyn newydd dda i ddarllenwyr y golofn hon; 
dymunaf wledd o anturiaethau bwyd i chi gyd 

eleni! Dwi’n mawr obeithio i chi, fel fi, osgoi nonsens 
arferol ‘Ionawr Sych’ a thrin eich hun yn wych ym mis 
creulona’r flwyddyn. Teg yw dweud na fum yn 
gloddesta ar yr un raddfa ag oferedd mawr mis 
Rhagfyr, ac fe ail-gydiais i’n syth  â bwtcamp Parc 
y Rhath. Ond dwi’n credu’n gryf 
mewn cydbwysedd, ac mae na 
le yng nghanol y ddinas sydd 
wedi nenu i droeon hyd yma ers 
troad y flwyddyn. 

Ychydig o gefndir yn gynta! 
Gadewais Aberystwyth yn y 
flwyddyn 2000, wedi pedair 
mlynedd o goleg, gwallgofrwydd a 
llu o gaffis gwych.  Lai na blwyddyn 
wedi hynny, profwyd chwyldro yng 
Ngheredigion, wrth i gaffi-deli 
Ultracomida agor yn 2001. 
Dychwelais yn frwd, pob cyfle a gawn, 
i sawru blasau gwych o Sbaen, ac 
ymhen hir a hwyr, agorwyd cangen yn 
Arberth a stondin goffi ym marchnad 
Aberteifi. Dros y blynyddoedd, edmygais 
sut aeth Paul Grimwood a Shumana 
Palit ati i feithrin llu o fwyd-garwyr lleol ac 
aethont ymlaen i sefydlu’u caffis a’u 
bwytai eu hunain. 

Bu sibrydion dros y blynyddoedd am 
agor cangen yng Nghaerdydd, ac o’r diwedd, 
ddiwedd 2016, fe ddaeth y dydd! Ond nid 
cangen o Ultracomida yn union â saif oddi 
ar Westgate Street, ond deli a bwyty 
hamddenol Curado Bar. Yno’n rhedeg y 
sioe y mae Leigh Sinclair; y Cymro 
Cymraeg a fu’n rhedeg cangen Arberth 
am gyhyd.  Mae e’n bresenoldeb cyson y tu ôl i’r 
bar, wastad yn barod am sgwrs ac i rannu’i gynghorion 
doeth.  

Er mai celf oedd ei gariad cyntaf, glaniodd swydd 
yn Ultracomida yn golchi llestri tra’n byw fel artist nid 
nepell o Arberth ym mhentre Cilgeti. Symudodd am 
gyfnod i Gaerdydd i ddysgu celf, ac i weithio yng 
nghegin Chapter, cyn cael ei ddenu ’nôl llawn-amser i 
Ultracomida. Fel nifer, y pethau cyntaf wnaeth ei daro 
am y cwmni oedd angerdd Paul a Shumina, a gwynt 
caws cryf pob cangen, o Aber i Arberth!  Cafodd gyfle i 
deithio i Ogledd Sbaen wrth baratoi i agor Curado –  
gan ffoli ar Pintxos gwlad y Basg, caws Azuljojas o 
Asturias a bwyd y môr Galicia. Profodd hefyd bersawr 

na all fyth ei anghofio mewn seler win yn Rioja; 
cyfuniad cyfareddol o rawnwin a choed derw y caiff 
brofi wrth agor potel wrth y bar yn Nghaerdydd. 

Os nad ydych chi eto wedi ymweld â Curado – a 
helo, ble ry’chi wedi bod?! – mae yno naws hamddenol 
braf. Mynnwch sedd a byrbryd wrth y bar wrth sawru 
glasied o gwrw heli Er Boquerón, neu beth am aros am 

fwrdd i gael gwledd gyda’r nos, neu baned o 
goffi Cortado ganol bore? Y mae Leigh yn 
fwy na hapus i’ch tywys trwy’r fwydlen, ac 
mae ganddo’i ffefrynnau ar hyn o bryd. O 
ran y dewis ‘platiau bychain’ bwyd y môr, 
mae e’n dotio at y Matrimonio (£2);  
brwyniaid (anchovies), pupur piquillo a 
salsa verde  ar ddarn o fara, aiff yn dda â 
glasied o sieri Manzanilla.  

Os am rywbeth mwy sylweddol, beth am 
y Secreto Ibérico a la plancha (£6) – 
stecen borc blas garlleg a theim wedi’i 
grilio, a’i weini â lemwn, aïoli a 
phupurau Gwlad y Basg, a fyddai’n 
berffaith â glasied o win gwyn  
Albariño. Ac i orffen, Caprichos de 
manzana; toesion afal wedi’u ffrio 
a’u taenu â siwgwr a sinamwn! Yn 
sicr, mewn dinas sy’n orlawn o 

gadwyni, mae Caerdydd ar ei 
hennill â Curado Bar. Afraid 
dweud, â’r gaeaf garw’n dal i 

gydio, fe welai chi ’na! 

 

Curado Bar, 2 Plas Guildhall 
oddi ar Stryd Porth y 

Gorllewin, Caerdydd CF10 1EB   
029 2034 4336 

Canllaw Bach Caerdydd gan 
Lowri Haf Cooke, £6.99 (Gwasg 

Gomer) 

 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Os nad ydych chi eto wedi ymweld â Curado – 

a helo, ble ry’chi wedi bod?! ” 

Lowri Haf Cooke 


