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STAFELL JOHN ALBERT
Côr Canna

id ar chwarae bach mae rhywun yn cyfaddef
iddyn nhw ‘golli popeth’, ond dyna a glywodd
Carolyn Harris - Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe a
chadeirydd un o grwpiau aml-bleidiol San Steffan, wrth
iddi ymweld â’r Stafell Fyw, Caerdydd yn ddiweddar.
Gydag ymgyrch i annog pobol i hepgor gamblo am fis
cyfan fel rhan o ymgyrch “Mis Bach: dim isio gamblo”

neu ‘Flutter Free February’ yn dod i ben, croesawyd
Carolyn Harris i’r Stafell Fyw i glywed drosti ei hun mor
ddinistriol gall gamblo fod.
Mae person ar gyfartaledd yng Nghymru yn gwario
£675 y flwyddyn ar un ffurf o gamblo yn unig ac mae’r
Cymry yn gwario £1.6 biliwn yn gamblo ar lein yn
flynyddol. Dywedodd Prif Weithredwr y Stafell Fyw,
Wynford Ellis Owen fod ystadegau moel yn tanlinellu’r
twf aruthrol yn y defnydd o beiriannau gamblo yn
ddiweddar. Er hyn, ychwanegodd
Wynford, “Does dim byd mwy
effeithiol na chlywed am brofiadau
unigolion sy’n wynebu brwydr
ddyddiol i oresgyn yr aflwydd
dinistriol hwn. Mae hyn yn broblem
sy’n fwy na’r unigolyn, yn effeithio ar
deuluoedd ac ar y gymdeithas
ehangach
roeddem
yn falch o
Hawlfraint:
BBCac
Cymru
Fyw
groesawu Carolyn Harris i’r Stafell
Fyw ac am ei chefnogaeth i’n gwaith
yma.

Carolyn Harris AS (yn y canol)
ymhlith swyddogion a chefnogwyr
Stafell Fyw, Caerdydd yn y stafell
gwnsela newydd, Stafell John
Albert a agorwyd yn ddiweddar.

MENTORA’R DYSGWYR

C

hwe mlynedd yn
ôl pan roeddwn i’n
gweithio i’r Brifysgol
Agored trefnais i un
o’m myfyrwyr brwd,
Claire o Gaerwynt
(Winchester)
i gael
m e n t o r
i ’ w
chynorthwyo hi i godi
hyder
wrth siarad
Cymraeg.
Roeddwn i’n diwtor i
Brifysgol Caerdydd ar
y pryd ac yn dysgu
Cymraeg yng nghanol
y ddinas. Roedd Margaret, Cymraes Gymraeg a oedd
yn gweithio yn yr un swyddfa â’m myfyrwyr yn
ardderchog gyda’r dysgwyr. Roedd hi’n siarad yn glir
ac yn araf ac roedd llawer o amynedd gyda hi.

roedd Claire yn siarad yn rhugl. Anhygoel! Roeddwn i
mor hapus i’w gweld nhw a chlywed am eu
cyfeillgarwch.
Cred yr Athro Bobi Jones ei bod hi’n hynod bwysig
i ddyfodol yr iaith i’r “Cymry Cymraeg rhugl mwyaf brwd
estyn llaw cymdeithas – yn benderfynol, yn drefnus, ac
yn barhaol i’r dysgwyr”. Ond rhaid bod “yn y galon” yn
ôl Bobi “Nid yn null y tân siafins, ond yn sefydlog.”
Cymry Cymraeg Caerdydd – ydych chi’n fodlon
mentora dysgwr? Mae cyngor i chi yn fy llyfr: “Speak
Hawlfraint:
BBCit!”
Cymru
Fyw yn Siop y
Welsh outside class: You
can do
ar gael
Felin, yr Eglwys Newydd, Cant a Mil, 100 Heol yr
Eglwys Newydd, Waterstones a Gwales.com.
Lynda Pritchard Newcombe

Cytunodd Margaret i ffonio Claire bob wythnos tan
ddiwedd y cwrs i siarad am y pynciau fyddai yn yr
asesiad ar ddiwedd y cwrs. Roedd hyn yn llwyddiannus
iawn ac yn help mawr i Claire a enillodd ragoriaeth yn
yr asesiad.
Ces i syrpreis hyfryd wrth siarad am fy llyfr
diweddaraf, ym Mhabell y Dysgwyr yn Eisteddfod
Genedlaethol Y Fenni llynedd. Gwelais i Margaret a
Claire yn y gynulleidfa.
“Dyna gyd-ddigwyddiad,”
meddyliais.
Ond na. Nid cyd-ddigwyddiad o gwbl!
Heb i mi wybod roedd y ddwy ohonynt wedi bod yn
siarad bob wythnos yn y Gymraeg am flynydddoedd ac
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Hawlfraint:BBC Cymru Fyw
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www.dinesydd.cymru

oedd Côr Caerdydd yn brysur iawn ym mis Rhagfyr 2016 yn
codi arian tuag at wahanol elusennau. Fe godwyd £2,700
mewn tri digwyddiad; dau gyngerdd Nadoligaidd a chanu carolau yn
yr Eglwys Newydd tuag at Eisteddfod yr Urdd Penybont 2017,
Canolfan Ganser Felindre ac Aren Cymru.
Bydd 2017 yn flwyddyn gyffrous i Gôr Caerdydd gan eu bod yn
dathlu penblwydd yn 25 mlwydd oed ar Ebrill 1af.
Bu’r chwarter canrif yn hynod o lwyddiannus i’r côr sydd wedi
profi buddugoliaethau ysgubol yng nghystadlaethau corawl
Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn ogystal â chydweithio gyda rhai
o enwogion mwyaf y byd clasurol, mwyaf nodedig y cyfansoddwr
Syr Karl Jenkins gyda’i gyfansoddiadau Yr Offeren Heddwch,
Requiem a’r Peacemakers. Roedd y Côr hefyd yn rhan o’r corau
wnaeth recordio y Requiem rai blynyddoedd yn ôl.
Dros y blynyddoedd maent wedi perfformio yn Neuadd Dewi
Sant, Royal Festival Hall a Neuadd Albert gyda’r Proms. Maent
wedi teithio Ewrop - i’r Eidal, Vienna, Budapest, Prague ac Aviles
ac mae’n siwr y byddant yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol.
Un o’r prosiectau mwyaf uchelgeisiol oedd perfformio a recordio’r
Cantata Memoria gan Jenkins, a gyfansoddwyd i gofio 50 mlynedd
ers trychineb Aberfan yn 1966. Perfformiwyd gan y côr ynghyd â
Chôr CF1 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Hydref
2016. Profiad arbennig iawn.

Cymerodd y Côr ran hefyd ym mhenwythnos dathlu
canmlwyddiant genedigaeth Roald Dahl, rhywbeth gwahanol iawn!
Yn ogystal, maent wedi perfformio ar y cae rygbi cyn gemau
rhyngwladol yn Stadiwm Principality.
Mae Côr Caerdydd yn ymarfer bob nos Fercher yng Nghapel
Wesley, Cowbridge Road East, ar gornel Nottingham Street. Mae
croeso mawr i bawb, yn enwedig hen aelodau, fyddai’n hoffi dathlu’r
chwarter canrif!
Cysylltwch â’r arweinydd, Gwawr Owen ar
gwawrowen@corcaerdydd.com
neu ewch i’r wef an
(www.corcaerdydd.com). Maent hefyd ar Twitter (@corcaerdydd) a
Facebook.

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

CÔR CAERDYDD YN DATHLU’R 25

C

DIOLCH I’R ATHRO E WYN JAMES

ynhaliwyd cyfarfod cartrefol a hwyliog ar brynhawn Llun, 20
Chwefror, i ddiolch i’r Athro E Wyn James am ei gyfraniad a’i
wasanaeth gwerthfawr i Adran Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, ers
blynyddoedd lawer. Mae’n debyg bod Wyn eisoes wedi ymddeol yn
swyddogol ers rhai misoedd. Dangoswyd amrywiaeth o luniau ar y
sgrin fawr wen, yng ngofal yr Athro Sioned Davies, yn darlunio
bywyd a gwaith Wyn ar hyd y degawdau. Efallai bod un neu ddau
ohonynt yn newydd i’r cyn-archdderwydd a’r Athro Christine, gwraig
Wyn! Mae’n siwr bod dau ddwsin yno gan gynnwys rhai o
gydweithwyr Wyn sydd eisoes wedi ymddeol.
I’r rhai ohonom sydd yn adnabod Wyn, megis yn nhraddodiad y
Tadau Methodistaidd, cadarnhaodd nad oes bwriad ganddo i roi’r
gorau i bethau!

Basai hi’n ddiddorol cael clywed sawl cyfarfod mae Wyn yn eu
cynnal a’u cefnogi mewn mis cyffredin – yn amlwg ei gyfraniad
gyda’r Cymrodorion, Cylch Llyfryddol, Yr Eglwys Efengylaidd a nifer
o gymdeithasau lleol a chenedlaethol eraill… a gofalu am
ddigwyddiadur misol Y Dinesydd.
Mae’r Dinesydd yn dymuno ‘ymddeoliad’ hir, hapus ac iach i’r
Athro Wyn James gan ddiolch iddo am gymwynasau lluosog ar hyd
y blynyddoedd.
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“ Mae eisiau cymorth pob copa ohonom i sicrhau
llwyddiant yr Eisteddfod a gynhelir ym Mae Caerdydd ”

Colofn G.R.

M

ae hi'n fis Mawrth yn barod ac mae eleni eisoes
yn pasio fel y gwynt. Mae BREXIT yn dal i hoelio
ein sylw â neb yn siwr beth fydd canlyniad gadael yr
Undeb Ewropeaidd tra mae Donald Trump, Arlywydd
newydd yr Unol Daleithiau, yn destun sylw drwy'r byd.
Yma, yng Nghymru mae ein senedd ym Mae Caerdydd
yn ymgodymu â'r holl broblemau sy'n codi o ddydd i
ddydd yn ein gwlad ac un o'r pynciau wrth gwrs ydy
dyfodol yr iaith a'r nôd a osodwyd gan y Senedd i godi
nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn ymhen amser!
Mae hi'n syndod yn ystod y blynyddoedd diwethaf
faint o gymdeithasau, busnesau a mudiadau sy'n
dathlu eu bodolaeth dros hyn a hyn o flynyddoedd.
Eleni, mae Mudiad Mercher y Wawr yn dathlu eu
hanner can mlwyddiant a dyma Fudiad sy wedi bod ar
flaen y gâd i sicrhau chware teg i'n hiaith gyda miloedd
o ferched Cymru ymhob cwr o'r wlad yn hybu'r iaith
drwy eu gweithgareddau. Fe'i sefydlwyd ym mhentre'r
Parc ger y Bala gan Sonia Bowen, gwraig y Cyn
Archdderwydd, Geraint Bowen. Bu’r teulu yn byw yn
Rhiwbeina cyn symud i'r Parc.
Dros y canrifoedd mae'r Cymry wedi ymfudo i chwilio
am well byd a llynedd fe ddathlwyd 150 mlynedd ers
sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Mae hi'n
rhyfeddod sut mae'r BBC yn darganfod siaradwyr yr
iaith ymhob twll a chornel o'r byd. Yn ddiweddar

Pobol y Rhigwm

F

e gofiwch mai’r her i’r rhigymwyr a osodwyd yn
rhifyn Rhagfyr/Ionawr oedd brawddeg ar y gair
DINAS. Braf gallu dweud bod 5 wedi cystadlu, ac
wedi rhoi sawl cynnig arni. Diolch i Phil Bennet, Solffa, Gwerinwr, Bwgan a Potiwr am eu gwaith. Roedd
nifer o’r cynigion yn gwneud synnwyr ac yn gywir eu
gramadeg, a hynny wastad yn help. Roedd y ffaith fod
D yn y gair yn newyddion anffodus i Arlywydd yr Unol
Daleithiau, felly gobeithio y bydd e’n faddeugar pan
fydd ei gopi o’r Dinesydd yn cyrraedd y Tŷ Gwyn.
Dyma rai cynigion a ogleisiodd y beirniad:
(Brexit) Daeth i ni anhrefn sydyn.
(Trump) Donald iddyn nhw, arlywydd sâl.
Dewch i Noddfa am sol-ffa.
Donald – islaw normalrwydd arferol saernïwr.
Dawnsiodd Iolo’n neilltuol ar stôl.
Dysgwch iaith newydd â sirioldeb.
Diogelwn iaith nobl a safonol.
Daeth ishe naid a sws!
Dysgwch iaith nefolaidd a’ch swyna.
Diolchais i ’nhiwtor – a’i seboni!
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clywais i gyfweliadau ar Radio Cymru â gŵr sy'n
gweithio mewn ysgol ryngwladol yn Hanoi yn Vietnam
a gŵr arall yn gweithio i Gwmni Chwarelyddol mawr yn
Perth Awstralia!
Eleni, cynhelir Tafwyl ar y cyntaf a'r ail o fis
Gorffennaf ar Gaeau Llandaf gan fod y Castell ddim ar
gael am ryw reswm. Gobeithio na fydd newid y safle yn
effeithio ar y niferoedd fydd yn mynychu'r digwyddiad.
Rhowch y dyddiadau yn eich dyddiaduron nawr a
dewch yn llu i gefnogi gwaith caled Menter Iaith
Caerdydd.
Digwyddiad arall ydy dyfodiad yr Eisteddfod
Genedlaethol i Gaerdydd yn 2018 ar ôl saib o ddeng
mlynedd. Eisoes mae'r Pwyllgor Gwaith yn brysur
gyda'r trefniadau a llawer o'r ardaloedd yn y ddinas
wrthi'n barod yn codi arian tuag at gronfa'r Eisteddfod.
Mae eisiau cymorth pob copa ohonom i sicrhau
llwyddiant yr Eisteddfod a gynhelir ym Mae Caerdydd y
tro hwn. Felly cyfrannwch eich ceiniogau prin a
chefnogwch holl ddigwyddiadau codi arian yn y
gwahanol ardaloedd. Bu’r Eisteddfod yn Y Fenni y
llynedd yn llwyddiant ysgubol a diau bydd y Monwysion
yn Sir Fôn yn sicrhau llwyddiant eto. Eisoes maen nhw
wedi cyrraedd y nôd ariannol a osodwyd. Mae hi'n
"wlad y medrau" go iawn ar yr ynys, ac maen nhw'n
haeddu pob clod am eu diwydrwydd dros yr Ŵyl.

Donald i nihiliaeth a suddodd.
(Rygbi Cymru) Diolch i’r nefoedd am Sam (p’un
bynnag ohonyn nhw fydd arwr y gêm nesa!)
(Yfed a gyrru) Disgynnais i’r nant a sobri.
Dedfrydwyd Ianto neithiwr am sbido.
Doeth i noethwibiwr archebu siwt.
Er gwaethaf y gwirioneddau mawr a fynegwyd, y
doniolaf i fi (ar sail mympwy’n unig) yw’r olaf, sef eiddo
Potiwr: Doeth i noethwibiwr archebu siwt.
Llongyfarchiadau iddo/iddi. [Yn anffodus i Potiwr, fe
anghofiodd roi ei enw iawn.]
Y beirniad yw Emyr Davies a’r dasg ar gyfer y
gystadleuaeth nesaf yw:

Brysneges gan ddefnyddio’r
llythyren M.
Melys moes mwy yn wir. Anfonwch eich cynigion drwy
e-bost, yn nodi eich enw iawn a ffugenw at:
db.james@ntlworld.com erbyn 5 Ebrill. Croesewir
ymdrechion i lwgrwobrwyo’r beirniad.

WHALU MEDDILIE
“Fel un sy’n darlledu mae gen i lais. Ac roeddwn yn
benderfynol o’i ddefnyddio.”

Beti George

M

is Bach? Na roedd e’n Fis Mawr i ni. Fe gafodd
y ffilm Beti and David:Lost for Words ei darlledu
ar BBC 1 Wales. Ac fe greodd gryn argraff yn ôl yr
ymateb geuthon ni. 25 mil o “hits” ar glip ar wefan y
BBC e.e ffigurau gwylio anghyffredin o uchel.
Cannoedd o sylwadau ar Twitter a FB. Pentwr anferth
o ebyst a.y.b. A peil o lythyron.
I mi roedd hyn yn golygu bod y cynhyrchiad wedi
taro’r nôd. Holl bwrpas y rhaglen oedd tynnu sylw at y
rhan y mae gofalwyr di-dâl yn ei chware ym maes
gofal dementia. Mae na ryw 40,000 ohonon ni yng
Nghymru. Dw i wedi gneud nifer o raglenni radio o’r
blaen yn ymwneud â'r clefyd ac wedi gweld a chlywed
am ofalwyr oedd wedi dod i ben eu tennyn oherwydd
diffyg cefnogaeth. Fel un sy’n darlledu mae gen i lais.
Ac roeddwn yn benderfynol o’i ddefnyddio. A’r unig
ffordd y gallwn i neud hynny oedd gadael i’r camera
ddod i mewn i’n tŷ ni a rhoi darlun gweddol onest o’r
hyn sy’n digwydd. Mae na lawer o raglenni wedi bod
ar y clefyd ei hun a phobl sy’n byw gyda dementia/

Taith Hen Geir HEDD WYN –
Ypres, Gwlad Belg

Y

m mis Gorffennaf 2017, bydd tua 20 car yn teithio
o Abertawe i Ypres fel rhan o ddigwyddiadau i
goffáu canmlwyddiant brwydr Passchendaele a
marwolaeth Hedd Wyn. Dyma gyfle ichi i ymuno ar y
daith.
Yn dilyn llwyddiant ysgubol taith hen geir Abertawe
i Mametz yn 2016, penderfynwyd trefnu taith tebyg
eleni i Ypres i goffáu canmlwyddiant marwolaeth Hedd
Wyn. Dim ond lle i 20 car sydd ar y daith ac mae
croeso i ddarllenwyr Y Dinesydd gofrestru.
Dywed y trefnydd Huw Morris, sy’n gweithio ym
Mhrifysgol Abertawe bod 10 car wedi cofrestru yn
barod. Felly os oes gennych hen gar a diddordeb
mewn “sbin” fach i Wlad Belg, cysylltwch ag e cyn
gynted ag y bo modd trwy e-bost at
landeg@ntlworld.com.
Bydd y daith yn digwydd rhwng y 27 - 31ain o
Orffennaf 2017, gan adael y Mwmbwls, Abertawe am
10 y bore ar y 27ain. Byddwn yn cyrraedd Ypres,
gobeithio!!, erbyn swper ar yr 28ain ac yna yn mynychu
gwasanaeth wrth gofeb Hedd Wyn, a digwyddiadau
eraill yn gysylltiedig â’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Alzheimer’s. Ond hon oedd y rhaglen gynta am y
gofal a blas o’r hyn sy’n digwydd y tu ôl i ddrysau
caeëdig. Roeddwn i’n poeni am yr elfen bersonol yn y
ffilm, ond yr ymateb oedd yn rhoi’r cysur mwya i fi, fod
pobl wedi deall y neges. Sef bod angen ffordd newydd
o feddwl wrth ddarparu gofal dementia. Fuase hyn
ddim wedi digwydd onibai i mi fod mor agored a
gonest ag oedd yn bosib.
I’r rheiny ohonoch sy wedi ymateb ond heb gael
diolch gen i – maddeuwch i fi ond fe fydd hi’n amhosib
diolch i bawb – dw i’n rhy brysur yn gofalu!
Ar Fawrth 8fed fe gaiff ei ddarlledu dros Brydain
gyfan. Cawn weld faint o ymateb fydd na wedyn.
Ond mae’n siom mewn gwirionedd nad yw’r rheiny
yn ein llywodraeth sy â’r gofal dros faterion yn
ymwneud â dementia wedi ymateb o gwbwl. Na
chwaith ein AC na’n AS. Ond mae ‘da nhw bethe
pwysicach i neud siwr o fod na phoeni am dementia
fydd yn taro 1 o bob 3 ohonon ni fydd dros ein 80 oed
ymhen llai na deng mlynedd.

Manylion Y Daith
27 / 07 / 2017

Gadael Abertawe am 10 y bore am Newhaven (hwylio am 00.30 y
bore ar 28/7/17)

28 / 07/ 2017

Teithio o Dieppe i’r gwesty, drwy
Ffrainc a Gwlad Belg

29/ 07/ 2017

Ymweld â llefydd hanesyddol.
Cyngerdd hwyrol yn eglwys
Langemark

30/ 07/ 2017

Gwasanaeth Goffa Hedd Wyn

31 / 07 / 2017

Ymweld â llefydd hanesyddol
(Rhyfel Byd Cyntaf) neu Dunkirk ar
y ffordd nôl i Dieppe - hwylio am
6.00pm

Llety
Bydd y teithwyr yn aros mewn gwesty sy’n agos at
Ypres. Cost: £499 am ddau berson, yn cynnwys:
Y fordaith o Newhaven i Dieppe a’r daith o Dieppe
i Newhaven
Tair noson, gwely a brecwast, mewn gwesty 3* yn
agos at Ypres
Bwrdd rali swyddogol

(gweler llun ar y clawr)
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Cyhoeddi cartref newydd
Tafwyl
Pleser yw cyhoeddi dyddiad a
chartref dros-dro Tafwyl 2017.
Eleni, cynhelir Taf wyl ar
Orffennaf 1 a 2, yng Nghaeau
Llandaf yn hytrach na Chastell
Caerdydd.

Defnyddir y castell gan UEFA wrth i Gaerdydd
groesawu Cynghrair y Pencampwyr i’r ddinas. Wrth ailleoli, rydym yn falch iawn mai Caeau Llandaf a
ddewiswyd yn gartref i’r ŵyl am y flwyddyn.
Bydd yr ŵyl yn dal i fod yn ddigwyddiad 9 diwrnod;
gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o
amgylch y ddinas mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd,
caffis, bariau a chanolfannau celf am 7 diwrnod, gan
orffen gyda'r prif ddigwyddiad yng Nghaeau Llandaf
dros y penwythnos olaf.
Daw’r ŵyl eleni â’r enwau mwyaf yng nghelfyddydau,
diwylliant a chwaraeon Cymreig i Gaerdydd; ynghyd ag
ardal fwyd stryd fawr. Bydd mynediad i’r ŵyl am ddim
fel arfer, gyda chroeso mawr i bawb - yn siaradwr
Cymraeg neu beidio. Mae'n ddigwyddiad gwych i
ddysgwyr a phobl sy'n awyddus i gael eu blas cyntaf
o’r iaith a diwylliant Gymraeg.
Cyhoeddir rhaglen lawn Gŵyl Tafwyl yn fuan. Ewch i
www.tafwyl.cymru am y newyddion diweddaraf.
Cwis
Bydd Dewi Chips Williams nôl ar gyfer cwis mis
Mawrth yn y Mochyn Du – Nos Sul, Mawrth 26 am
8pm, £1 yr un. Croeso cynnes i bawb.
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau mawr i Leah Dafydd, ein Swyddog
Gofal a Theulu, a’i gŵr Huw, ar enedigaeth Albi Wiliam
Dafydd Morgan ar Chwefror y 10fed. Dwi’n siwr y bydd
Albi bach yn un o ffyddloniaid gweithgareddau meithrin
y Fenter!
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Dod i nabod staff y Fenter…
Cyfle i gyflwyno un arall o staff newydd y Fenter y mis
hwn – ‘Gog’ arall i’r tîm. Ymunodd Siân â ni ar
ddechrau mis Chwefror fel Swyddog Gwasanaethau
Plant. Dwi’n siwr y bydd nifer o ddarllenwyr y Dinesydd
yn cwrdd â Siân yn un o’r nifer o glybiau wythnosol neu
weithgareddau gwyliau sy’n digwydd ar draws y
ddinas!
Enw: Siân Davenport
Byw: Tre-biwt
Yn wreiddiol o: Ddolgellau
Arwydd y Sêr: Cancr
Hoff Fwyd: Caws, siwgr, hynibyns… a bwydydd iach
eraill…
Hoff fwyty yng Nghaerdydd: Heddiw, Café Citta.
Hoff Fand: Os ‘dwi’n disgwyl unrhyw fath o groeso yn
ôl yn Nolgellau, beryg bydd rhaid imi ddeud Sŵnami…
(ond, mi ‘rydw i’n hoff iawn o Fand Pres Llareggub, ac
Alys Williams… a’r ddau hefo’i gilydd yn well fyth!)
Gwyliau Delfrydol: Pe bawn i’n ennill y loteri, mi
fyddwn yn prynu awyren a mynd ar fy union i weld pob
un o’r saith rhyfeddod naturiol, un ar ôl y llall… Ond,
tan hynny, rwy’n fodlon ag unrhyw le newydd, hefo
digon o ddiwylliant, a bwyd da!
Hoff air Cymraeg: (Gai ddau?) - “siŵr braidd”: i bobl
amhendant Sir Feirionnydd, sy’n golygu -“dwi bron yn
siŵr fy mod i’n siŵr, ond eto, ddim digon siŵr i fod yn
‘siŵr’… felly, siŵr braidd”.
(Hoff air ‘Wenglish’, ar y llaw arall: “chopsan”: bratiaith i
ddisgrifio merch gegog e.e. “ma’ honna’n rêl
chopsan”).
Hoff dymor: yr Haf, heb os.
Hoffi Chwaraeon? Rwy’n gefnogwr brwd, yn bloeddio
cytgan pob emyn, ac yn esgus fy mod yn deall pob un
dim am rygbi - a hynny ddwywaith y flwyddyn! (Ydi
hynny’n cyfri?)
Hoff beth i wneud yng Nghaerdydd? ‘Dwi ‘mond
yma ers pum mis, felly, dal i fwynhau chwarae’r ‘twrist’
ar hyn o bryd! Mae ‘na gymaint ar fy Rhestr Gwneud
fel mae’i, heb sôn am yr holl bethau nad ydw i wedi
clywed amdanynt eto! ‘Ddoi nôl atoch…
Hoff le i gael coffi
yng
Nghaerdydd?
Terra
Nova,
gan
edrych dros y llyn yn
Y Rhath.
Hoff le i gael peint
yng
Nghaerdydd?
Gwn ‘im am beint,
ond fyddai’n licio
meddwl fy mond yn ôl
yn y ‘20au a mynd i
far dan ddaear, fel
‘The Dead Canary’,
pan mae gen i’r
amynedd i chwilio
amdanynt…
3 peth na alli di fyw
hebddynt:
Teulu,
Ffrindia’,
a
Phaneidia’!

Merched y Wawr
Caerdydd

D

aeth Siân Basset Roberts, rheolwr-gyfarwyddwr
Loving Welsh Food, ar ymweliad â’r gangen nos
Fawrth, 14 Chwefror. Yn gwmni iddi, roedd ei
chwaer, Sara, ar ymweliad â Chaerdydd o’i chartre
yn Ffrainc. Mae llais Siân yn gyfarwydd i lawer ar
radio a theledu ac mae ganddi ddawn gyfathrebu
eithriadol. Mae hi’n frwd dros hybu bwydydd
Cymreig a chafwyd cyfle i flasu scrumpy o gwmni
Gwynt y Ddraig, Pontypridd, ynghyd â chawsiau o
Genarth a weiniwyd ar fisgedi ceirch o’i gwaith hi ei
hun. Dywedir bod dros gant o fathau o gaws ar gael
yng Nghymru. Bu’n sôn am hanes cynhyrchu seidr,
cwrw a chwisgi yng Nghymru a chanmolai safon
uchel y gwin pefriog ddaw o winllannoedd y de
ddwyrain. Daeth enwogrwydd i ddŵr Tŷ Nant,
Llanllŷr a Brecon Carreg. Mae gan ein cig oen a
chig eidion statws uchel yn rhyngwladol. Diddorol
oedd ei chlywed yn sôn am ein cuisine gwlad –
cawl a llysiau ffres, selsig Morgannwg, caws ar
dost, pice ar y ma’n, crempog a bara brith. Bellach
cynhyrchir pâté o safon uchel yma ynghyd â
chynhyrchion llaeth blasus. Gresynai fod cyn lleied
o fwyd ein moroedd ar werth yn siopau Cymru –
tramorwyr sy’n cael ei werthfawrogi. Rhyfedd
meddwl mai cyri a lasagne yw hoff fwyd y Cymry!
Mae Siân yn un dda am ysbrydoli a gwerthu a

CORCEN – LANSIO AP NEWYDD

M

ae’r gwaith o gasglu’r geiriau a’r ymadroddion y
mae siaradwyr Cymraeg yn eu defnyddio ar fin
cychwyn wrth i ap arbennig gael ei lansio i alluogi
siaradwyr Cymraeg recordio eu sgyrsiau a bod yn rhan
o brosiect Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes, dan
arweiniad Prifysgol Caerdydd.
Nod y prosiect yw datblygu'r casgliad cyntaf ar
raddfa fawr o eiriau Cymraeg sy'n cynrychioli'r holl
amrywiaethau iaith, gan gynnwys Cymraeg ffurfiol a
thafodieithoedd rhanbarthol. Arweinir y prosiect gan
Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Prifysgol
Caerdydd.
Mae'r prosiect yn bwysig nid yn unig ar gyfer y
Gymraeg, ond hefyd fel modd o recordio a churadu
ieithoedd eraill ledled y byd sydd â diffyg adnoddau.
Medd Dr Dawn Knight, arweinydd y prosiect: "Mae
prosiect CorCenCC yn chwyldroadol gan mai’r
gymuned sy’n ei yrru. Defynyddir technolegau symudol
a digidol er mwyn galluogi'r cyhoedd i gydweithio".
Meddai “Mae hwn yn gyfeiriad newydd i gyd-fynd â
dulliau mwy traddodiadol o gasglu data ieithyddol, felly
yn hynny o beth mae'r ap ymhlith y cyntaf o'i fath."
Ychwanegodd Steve Morris, o Adran y Gymraeg,
Prifysgol Abertawe: "Mae'r ap yn ei wneud yn hawdd i
siaradwyr Cymraeg gymryd rhan yn y prosiect. Drwy
wneud y siaradwyr eu hunain yn gyfrifol am gyfrannu,
gallant fod yn sicr fod y recordiadau yn naturiol a
chywir."

chlywsom am ei theithiau o gwmpas Caerdydd yn
arwain rhai o le i le (ar saffari), gan roi cyfle i flasu a
mwynhau pryd ar y ffordd.
Mae’r gangen wrthi’n paratoi i groesawu Gŵyl
Wanwyn y Rhanbarth a gynhelir ar Sadwrn 1 Ebrill am
3 o’r gloch – gŵyl arbennig fydd hon ym mlwyddyn
dathliad aur mudiad Merched y Wawr.

Cefnogir CorCenCC gan lysgenhadon blaenllaw
gan gynnwys Damian Walford Davies, Cerys
Matthews, Nia Parry, a Nigel Owens.
Dywedodd Nia Parry: "Byddwn yn dysgu sut rydym
yn strwythuro brawddegau, treigladau, geiriau
sathredig, ieithwedd negeseuon testun ac ebost, sut
rydym yn talfyrru, beth a ddywedwn a sut rydym yn ei
ddweud. Bydd y corpws yn adnodd amhrisiadwy ar
gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac mae’r gwaith hwn o
bwysigrwydd hanesyddol eithriadol, nid yn unig yn
ieithyddol ond fel cofnod o’n hanfod ni fel cenedl a’n lle
yn y byd."
Ychwanegodd Nigel Owens: "Bydd y corpws yn
cynnwys enghreifftiau o’r Gymraeg ym mhob parth: o'r
cae rygbi a’r stiwdio deledu, i areithiau gwleidyddol a
gwerslyfrau academaidd.”
Mae'r ap yn rhad ac am ddim. Gellir ei lawrlwytho o
Itunes: [http://itunes.apple.com/gb/app/ap-torfolicorcencc/id1199426082].
Bydd fersiwn Android ar gael cyn bo hir.
Ceir mwy o wybodaeth yn:
http://sites.cardiff.ac.uk/corcencc/?lang=cy
Am fwy o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch
â Victoria Dando, Uwch Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol
Caerdydd, Ff ôn:
02920 879074; Ebost ,
DandoV2@caerdydd.ac.uk
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Ysgol Pwll Coch
Canu mewn Cynhadledd
Cawsom wahoddiad oddi wrth Consortiwm Canolbarth
Y De i ganu ar ddechrau cynhadledd ‘Her Canolbarth
De Cymru’ yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn ystod y mis.
Canodd y plant yn arbennig o flaen penaethiaid,
ymgynghorwyr, cyfarwyddwyr addysg a nifer o
weithwyr proffesiynol eraill ym myd addysg o fewn y

rhanbarth a thu hwnt. Roedd yn fraint gallu derbyn y
gwahoddiad - roeddem yn falch iawn o’ch perfformiad,
bob un ohonoch chi. Diolch i Mrs Gwawr Pearce am eu
hyfforddi.
Opera La Bohème
Aeth disgyblion o flynyddoedd 5 a 6 i weld yr opera La
Bohème gan Puccini yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
a chymryd rhan mewn gweithdy. Roedd yn brofiad
bythgofiadwy iddynt. Diolch yn fawr i Opera
Cenedlaethol Cymru am y cyfle ac edrychwn ymlaen at
fynychu perfformiadau eto yn y dyfodol.
Cwis Llyfrau
Aeth timau dan 10 a dan 12
yr ysgol i’r rownd trafod yng
Nghystadleuaeth y Cwis
Llyfrau yn ddiweddar.
Roedd y plant yn byrlymu
yn dilyn y profiad, ac yn
hyderus eu bod wedi trafod
yn
effeithiol
a
chynhwysfawr. Diolch yn
fawr i Mrs Pike a Miss
Owen am ddysgu’r plant.
Ymlaen nawr at baratoadau
ar gyfer y rownd gyflwyno!
(gweler llun ar y clawr)

Y plant a ganodd yn y Gynhadledd

Ysgol Pencae
Wal Newydd Sbon Danlli
Yn dilyn awgrymiad gan y Cyngor Ysgol, mae
blwyddyn 4 wedi bod yn brysur yn cynllunio a chreu
murlun lliwgar llawn graffiti Cymreig i addurno ein hiard
ysgol. Rydym wrth ein boddau â’r murlun hwn ac mae
ein diolch yn fawr i Bryce Davies am gydweithio â ni
wrth ei gynllunio a’i greu. (gweler llun ar y clawr)
PenLles
Mae gwersi PenLles wedi dechrau yn yr ysgol yn
ddiweddar gyda Mrs James yn helpu i ddatblygu’r
ffordd rydym yn meddwl. Bu Siriol Burford yn ymweld
er mwyn cynnal gwasanaeth ar gadw’n iach a bu Anya
Gwynfryn yn ymweld i godi ymwybyddiaeth o iechyd
meddwl plant ifanc. Roedd negeseuon y ddwy yn
hynod o bwysig i’w cofio.
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Ymddeoliad
Dymunwn yn dda i Mrs R M Williams ar ei hymddeoliad
diweddar yn dilyn cyfnod o dros bum mlynedd ar
hugain fel athrawes yn Ysgol Pencae. Pob lwc iddi!
Ymweliadau
Bu’n gyfnod prysur o ymweliadau cyffrous i Bencae yn
ddiweddar. Roedd blwyddyn 6 wrth eu boddau yn cael
gweithdy ar waith a gweithdrefn llysoedd yr Ynadon.
Cymerodd pob un rôl mewn achos llys a daethpwyd i
ddyfarniad teg wedi gwrando ar yr holl ffeithiau. Hefyd,
cawsant sgwrs ddifyr iawn â’r awdures a’r sgriptwraig,
Gwenno Hughes. Cyflwynodd Gwenno ei llyfrau,
rhannodd gyfrinachau am ysgrifennu a chyflwynodd sut
roedd yn cael ei hysbrydoliaeth. Bu Gareth Ffowc
Williams yn yr ysgol yn cynnal gweithdy rhifedd.
Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn cydweithio i
ddatrys ei bosau heriol.

Gwenno Hughes ar ymweliad

Ysgol Nant Caerau
Diwrnod Rhyngwladol Diogelwch ar y Wê
Cyflwynwyd Smartie’r pengwin i’r Cyfnod Sylfaen, gyda
neges bwysig iawn ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein.
Gwnaeth blwyddyn 3 a 4 waith ar e-ddiogelwch a
rhannu syniadau ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein.
Canolbwyntio ar beryglon y wefan ‘Youtube’ wnaeth
blwyddyn 5. Bu blwyddyn 6 yn creu negeseuon ar sut i
gadw’n ddiogel gan ddefnyddio emojis yn unig!
Ar ddiwedd y dydd crewyd ar y cyd ein 4 rheol aur ar
gyfer cadw’n ddiogel ar y we:
1. Peidiwch siarad gyda rhywun dieithr.
2. Peidiwch byth anfon lluniau at rywun dieithr.
3. Peidiwch rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein.
4. Dywedwch wrth oedolyn yn syth os mae rhywun yn
bod yn gas ar-lein.
Gweithdy Amgueddfa Genedlaethol
Daeth arbenigwr ar greaduriaid y môr a ffosiliau o’r
Amgueddfa Genedlaethol i weithio gyda Blwyddyn 5.
Cwblhaon ni waith celf am y môr. Gellir ei weld mewn
arddangosfa am fywyd y môr yn yr Amgueddfa yng
nghanol y dref – o 18fed o Fawrth ymlaen.

Hoci Iâ
Llongyfarchiadau enfawr i Ethan L. am ennill lle yng
ngharfan hoci iâ Cymru a De Lloegr. Pob lwc i ti Ethan
– Gemau Olympaidd y Gaeaf 2026 amdani!!
Pêl-droed Merched
Am y tro cyntaf aeth y merched i gystadleuaeth pêldroed yr Urdd. Cawsant gêm gyfeillgar gyfartal (1-1) yn
erbyn Ysgol Hywel Dda. Sgoriodd Lily S. gôl gampus!!
Pêl-droed
Bu bechgyn blwyddyn pump a chwech yng
nghystadleuaeth pêl-droed yr Urdd. Ennill yn erbyn
Pwll Coch o 3-0, a gêm gyfartal yn erbyn Ysgol
Treganna.
Bu’r garfan hefyd mewn cystadleuaeth yng Nghanolfan
Gôl a gorffen ar frig ein grŵp! Diolch Dan Gwynn
Hughes am yr holl waith trefnu!
Codwyd £120 yn Disgo Santes Dwynwen, a threfnwyd
Brwydr Ceiniogau rhwng y 3 llys. Llys Hafren enillodd y
sialens! Codwyd £271.50
Disgyblion bl. 4 - 6

Pêl-Rwyd
Yn anffodus yng ngêm gyntaf Cystadleuaeth pêl-rwyd
yr Urdd fe gollon ni 0-3 yn erbyn yr Eglwys Newydd.
Ond daethom yn gyfartal yn erbyn Mynydd Bychan (11) a churo St Baruc 3-0 gan ddiweddu yn gydradd ail
yn ein grŵp.

Ysgol Y Wern
Llongyfarchiadau i Lousie
Harvey o Flwyddyn 5 am gael
ei dewis ar gyfer un o brif
rannau’r sioe gerdd ‘Tiger
Bay’. Mi fydd Lousie yn
chwarae rhan Ianto yn y sioe
gerdd a fydd yn cael ei
pherfformio yng Nghanolfan y
Mileniwm yn yr Hydref. Hefyd
mi fydd hi’n teithio allan i
Cape Town, De Affrica rhwng
Ebrill a Mehefin er mwyn
perfformio’r sioe yno.

Ysgol Glantaf
Eisteddfod yr Ysgol
Daeth bwrlwm yr Eisteddfod unwaith eto yng Ngerddi
Soffia. Gwelwyd gwledd o berfformiadau cerddorol a
dramatig gan ddisgyblion blynyddoedd 7 - 13.
Llongyfarchiadau gwresog i Beca Hayes a enillodd
gystadleuaeth y Gadair eleni. Illtud oedd ar y brig, a
hynny am yr ail dro yn olynol!
Gethin Price yn serennu.
Llongyfarchiadau i Gethin Price o flwyddyn 8 am ennill
y ras pwyntiau unigol a’r Madison ym

Gymnasteg
Llongyfarchiadau i dîm gymnasteg yr ysgol a oedd yn
cynrychioli Caerdydd yn rownd Genedlaethol yr Urdd
yn Aberystwyth. Daeth y tîm yn 7fed allan o 18. Da
iawn bawb.
Bydd tîm triawd yr ysgol yn cynrychioli Cymru ym
mhencampwriaeth Prydain yn Stoke-on Trent ym mis
Mawrth eleni eto. Pob lwc iddynt.
Hefyd bydd Steffan Fuge a Joel Walker yn cynrychioli
Caerdydd yng Nghystadleuaeth Tumble a Vault
gymnasteg Cymru, pob lwc iddynt.
Tîm Pêl-Droed Ysgol Y Wern
Llongyfarchiadau i’r tîm pêl-droed a ddaeth yn ail yn
nhwrnament yr Urdd i ysgolion Caerdydd allan o 28 o
dimoedd. Da iawn fechgyn!.
mhencampwriaeth Cymru yn ddiweddar. Daeth hefyd
yn ail yng nghystadleuaeth y ‘scratch’ ac yn drydydd yn
y ras erlid. Mae’r dyfodol yn ymddangos yn
llechwyrchus iawn i Gethin yn y byd seiclo. (gweler
llun ar y clawr)

Cadw’r teitl.
Llongyfarchiadau mawr i Harri Hayes ar ei lwyddiant
ysgubol yn y maes cleddyfa yn yr Eidal yn ddiweddar.
Yn ogystal â’i lwyddiant yn yr Eidal mae Harri wedi
llwyddo i gadw’r teitl o bencampwr Cymru mewn
cleddyfa dan 16. Rydym yn hynod o falch o’i lwyddiant
ac yn dymuno’n dda iddo ar gyfer y gystadleuaeth
nesaf.
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Ysgol Plasmawr
Eisteddfod Plasmawr 2016
Cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf ers sefydlu’r llysoedd
newydd Taf, Elai a Rhymni ar 14 Rhagfyr 2016 yn
Neuadd y Ddinas. Roedd dyletswydd ar bob dosbarth i
greu perfformiad dan gategori penodol: roedd angen i
Flwyddyn 7 ysgrifennu cân am Blasmawr; disgwyliwyd
i Flwyddyn 8 ‘goginio’ band cegin i dôn sosban fach; yr
anrheg o gân Nadoligaidd Cymraeg a roddwyd i
Flwyddyn 9; a gofynnwyd i Flwyddyn 10 ddangos eu
bod yn gallu sianelu Meic Stevens gan ‘feimio’ i gân
Cymreig.
Ond uwchafbwynt y dydd oedd cystadleuaeth y côr
llys, sef sbin ar y clasur ‘Ysbryd y Nos’ gan Edward H.
Dafis. Taf fu’n fuddugol, ac yn wir bu Taf yn fuddugol
mewn bron pob cystadleuaeth, a chipio’r tlws yn
hawdd ar ddiwedd y dydd, gan ennill bron mwy nag
Elai a Rhymni gyda’i gilydd! Felly, Eisteddfod Ysgol
gyntaf lwyddiannus i bawb yn llys Taf!
Gareth Scourfield (capten di-duedd llys Taf).
Cystadlaethau’r Gadair a’r
Goron – y buddugwyr:
Nel Wysocki Bl 7 - Y Gadair Iau
Lleucu Parri Bl 13 - Y Gadair Hŷn
Daniel Howes Bl 9 - Y Goron Iau
Manon Hammond - Y Goron Hŷn

Plasmawr yn 2000. Astudiodd Saesneg, Hanes a
Daearyddiaeth fel pynciau Safon Uwch a mynd i
Brifysgol Leeds i gwblhau gradd mewn Saesneg. Yna,
dilynodd gwrs newyddiaduriaeth a dechrau gwaith
gyda’r Swansea Herald. Erbyn hyn mae Dafydd yn
gweithio i adran chwaraeon y BBC ac yn lais
cyfarwydd yn y Gymraeg a’r Saesneg yn gohebu ac yn
sylwebu ar chwaraeon o bob math.
Cyfeiriodd Dafydd at ei gyfnod pleserus fel disgybl yn
yr Ysgol ac anogodd y cyn-ddisgyblion a’r disgyblion i
fanteisio ar bob cyfle, ac i sylweddoli pwysigrwydd eu
dwyieithrwydd yn enwedig wrth chwilio am swydd yng
Nghymru.
Canolbwyntiodd Dr Catrin Redknap, Cadeirydd y
Llywodraethwyr, ar lwyddiannau’r disgyblion a’r cynddisgyblion yn ystod haf 2016. Hyfryd oedd croesawu
cynifer o gyn-ddisgyblion yn ôl i’r Ysgol, llawer ohonynt
wedi cwblhau eu tymor cyntaf yn y Brifysgol. Fe
ddiolchodd prif swyddogion yr Ysgol, Carwyn Herbert a
Maia Davies i’n siaradwyr gwadd am eu geiriau
caredig ac am eu dymuniadau gorau.
Disgyblion Bl 13 Plasmawr yn serennu!
Llongyfarchiadau mawr i'r canlynol am ennill
lle i astudio graddau yn Rhydychen a
Chaergrawnt!
Ffion Samuels - Meddyginiaeth - Rhydychen
Ronnie Pope - Saesneg - Rhydychen
Beca Daniel - Saeseng - Caergrawnt
Maia Davies - Saesneg - Caergrawnt

Sioe gerdd 'Cysgu'n Brysur'
Cyngerdd Nadolig Plasmawr 2016
Fe wnaeth yr adran Ddrama a
Roedd neuadd yr ysgol dan ei sang a
chriw o'r chweched dosbarth
chafwyd perfformiadau arbennig a
baratoi a llwyfannu'r sioe gerdd
chofiadwy gan y band jazz, corau, y
Nel
Wysocki
'Cysgu'n Brysur' gan Bethan
gerddorfa, ensemblau offerynnol amrywiol
Marlow a'r gerddoriaeth gan
ac unawdwyr talentog gan gynnwys enillwyr
Bromas. Sioe hynod lwyddiannus
ed
fed
cystadleuaeth
Canwr Ifanc Plasmawr 2016; Manon
dros dair noson, 5 i'r 7
o Ragfyr 2016. Cam
hyderus i'r ysgol oherwydd natur y testunau beiddgar. Hammond Bl 9 a Gareth Scourfield Bl 12. Diolch yn
Dyma'r tro cyntaf i unrhyw ysgol lwyfannu'r sioe – a fawr iawn i bawb a gymerodd ran ac a gefnogodd y
gynhyrchwyd gyngerdd Nadoligaidd.
Eifion Vaughan-Williams
yn wreiddiol Taith fythgofiadwy i dri o Blasmawr
gan Gwmni Y n
rhifyn
Theatr Arad Chwefror
o’r
Goch. Mae'r D i n e s y d d
sioe yn delio c y h o e d d w y d
gyda themâu bod
dau
o
o
bwysau d d i s g y b l i o n
gwaith sydd Ysgol
Gyfun
ar
blant, Plasmawr, sef
pwysau
i Daniel
Glyn
lwyddo
a Rees ac Elen
bet h
yw Hana
Evans,
llwyddiant. Hefyd hunan niweidio, 'consent', wedi cael eu
rhywioldeb, pwysau cyfoedion, ystrydebau a llawer dewis i fynd ar
Daniel, Elen a Heledd
mwy.
daith
yr
Urdd
i
Fel rhan o ddiwrnod Her#3 yr ysgol ar Ionawr 25ain, Batagonia ym mis Hydref eleni. Ers hynny cawsom
lwyfannwydd y sioe unwaith eto i ddisgyblion Blwyddyn wybod bod disgybl arall, Heledd Mair Roberts, hefyd,
9 a chynnal gweithdai am y themâu a godwyd yn y wedi cael ei dewis. Llongyfarchiadau i’r tri ar gael eu
sioe.
dewis i fod yn aelodau o’r grŵp dethol o 25 o aelodau’r
Urdd fydd yn cael mynd ar y daith yma i’r Wladfa.
Sermoni wobrwyo TGAU, UG a Lefel A - 2016
Rhwng nawr a’r Hydref bydd rhaid iddynt godi £2,400
Croesawyd un o gyn-ddisgyblion yr Ysgol, Dafydd
yr un a byddant yn trefnu pob math o weithgareddau er
Pritchard fel siaradwr gwadd i’n seremoni wobrwyo
mwyn cyrraedd y nod. Edrychwn ymlaen at glywed yr
flynyddol 16 Rhagfyr. Cafodd Dafydd ei addysg
hanesion o bryd i’w gilydd.
gynradd yn Ysgol Pencae cyn cychwyn yn Ysgol
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Ysgol
Pen y Garth
Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau
i'r
Pwyllgor Eco am ei holl
waith caled ac am
lwyddo i ennill y Faner
Werdd am ei gwaith
amgylcheddol.

M

ADDYSG GYMRAEG

ae’r sir wedi rhyddhau rhifau mynediad cynnar ar
gyfer addysg Gymraeg uwchradd a chynradd –
rhifau sydd hyd yma heb eu harchwilio am gywirdeb.
Mae nifer y ceisiadau uwchradd wedi cynyddu o 17
ffrwd y llynedd (511) i bron 18 ffrwd eleni sef cyfanswm
o 531, 201 i Lantaf, 200 i Blasmawr a 130 i Fro Edern.
Ni fydd lle i 20 o’r plant sydd wedi dewis Plasmawr
(mwyafrif 180) ond mae llefydd sbar yn y ddwy ysgol
arall. Nesawn at y pryd bydd yr holl 600 o lefydd sydd
ar gael yn llawn a bydd rhaid ychwanegu at y
ddarpariaeth uwchradd.
Mae 780 cais am le yn y sector cynradd sef 30 yn is
na nifer y ceisiadau erbyn Ebrill 2016 ond fe ddaw
ceisiadau hwyr i godi’r cyfanswm.
Mewn 10 o’r 17 ysgol mae nifer y ceisiadau yn
cyfateb i, neu yn llai, na’r llefydd sy ar gael. 37 sydd
wedi ceisio am y 60 lle yng Nglanmorfa ac 20 am y 60
lle yn Hamadryad.

O’r 7 ysgol sydd heb ddigon o le, fel arfer mae 5 i’r
gorllewin o Afon Taf, sef Treganna, Nant Caerau,
Pencae, Gwaelod-y-garth a’r Creigiau. Nid yw sefyllfa
Gwaelod-y-garth yn peri pryder am fod nifer y
ceisiadau o dan 30 er dros 25 (y mwyafrif swyddogol) a
derbynnir 30 fel arfer. Yn yr un modd dyw ffigyrau’r
Creigiau ar hyn o bryd ddim wedi’u rhannu rhwng y
ffrydiau Cymraeg a Saesneg. Mae’r sir yn gobeithio
cael lle i’r gorlif ym Mhencae trwy gyfeirio plant i Goedy-gof neu Glan Ceubal; ac i’r gorlif yn Nhreganna a
Nant Caerau trwy gynnig lle yn Hamadryad.
Gyda darpariaeth o 840 lle ar draws y ddinas bydd
lle i bob un sy’n ceisio ond bydd rhieni yn y gorllewin yn
anhapus nad oes lle yn gyfleus i gartref bob plentyn.
Y ddwy ysgol sy’n orlawn i ddwyrain afon Taf yw
Melin Gruffydd a Mynydd Bychan a fel arfer bydd modd
i rai a wrthodir gael lle yn Y Wern neu Glan Ceubal.
Michael Jones

Na i’r Ffair Arfau yng Nghaerdydd!
28 Mawrth 2017

cwmniau hyn yn dod i’r Motorpoint Arena eto eleni yn
edrych am bartneriaid a chyflenwyr newydd ar gyfer eu
busnes marwol.

m mis Mawrth bydd ffair arfau y DPRTE yn
dychwelyd i Gaerdydd. Y cyfoethog sy’n creu
rhyfel a’r tlawd sy’n marw. Gwrthodwn dderbyn pobl
busnes yn elwa o lofruddiaeth, dadleoli ac artaith.

Mae’n amser i ddangos i’r diwydiant arfau nad oes
croeso iddo yng Nghymru!

Y

Dewch i ymuno â’r brotest rhwng 8.00 a 17.30 tu
allan i brif fynedfa y Motorpoint Arena, Mary Ann
Street, Caerdydd, CF10 2EQ i ddangos eich
gwrthwynebiad i’r fasnach arfau.

Cefnogir y gwrthdystiad hwn gan ystod o grwpiau ac
unigolion, yn cynnwys cangen Caerdydd o Gymdeithas
y Cymod, Stopiwch Ffair Arfau Caerdydd, Bwyd nid
Bomiau, Cymru Radical, Anarchwyr Caerdydd a’r
Ymgyrch yn erbyn y Fasnach Arfau.

Yn ôl ei gwefan ei hun, y DPRTE (the Defence
Procurement, Research, Technology and
Exportability exhibition) ydy “UK’s Premier Defence
Procurement Event”. Mae’r DPRTE yn dod â
chwmnïau arfau bach a mawr at ei gilydd er mwyn
rhwydweithio ac i wneud cytundebau gyda
chwsmeriaid Prydeinig a rhyngwladol.
Mae’r ffair yn galluogi cwmnïau bach i wneud
cytundebau gyda chwmnïau mawr fel BAE Systems,
Lockheed Martin a Boeing, sy’n gyfrifol am werthu
arfau ac offer i lywodraethau eu defnyddio i gam-drin
dinasyddion ac anwybyddu eu hawliau dynol. Bydd y
11

Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd

C

yflwynodd y Parchedig Denzil John, Gweinidog
Tabernacl, Eglwys y Bedyddwyr, Yr Ais, ddarlith
ar y testun "Sain, Cerdd a Chân"
Roedd y Gymraeg meddai ar wefusau'r mwyafrif yn
y 30au, ac yn iaith capel ac aelwyd, prin oedd y
Gymraeg yn iaith addysg a masnach. A fu'r iaith yn
destun trugaredd a pharch neu a oedd dylanwad
meddylfryd llywodraeth y dydd adeg rhyfel yn
flaenaf?
Wrth ymdrin â "cerdd", gofynnodd i'r
gwrandawyr i ganu caneuon oedd ar gof o'r cyfnod
cynnar fel "Ymdeithgan yr Urdd" ac eraill. Rhestrodd
feirdd a dangosodd sut oedd Eisteddfod yr Urdd, a
dosbarthiadau cynganeddu yn fagwrfa i'r beirdd ifanc
a’r "beirdd gwlad". Prociodd gôf pawb i adrodd cerddi
fel "Y Llwynog" - R. Williams Parry, a chanu caneuon
fel "Canaf yn y bore" a "Dyro gân dan fy
mron". Gofynodd a yw Cymru yn Wlad y Gân o hyd e.e. corau pentref a thref, capel ac eglwys a chlybiau
rygbi. Roedd yn argyhoeddiedig fod "cân" yn rhannu

Merched y Wawr
Bro Radur

C

afwyd gwledd o noson Chwefror 1af yng nghwmni
tair gwestai - Sioned Hughes, Ann Williams a
Mehefin Parry Jones. Daethom i adnabod Sioned
Hughes - Prif Weithredwraig yr Urdd ers Ionawr 2016,
mudiad gyda dros 55,000 o aelodau a throsiant
blynyddol o gwmpas £9.7m. Rhannodd rai o’i
phrofiadau wrth ymgyfarwyddo â’r swydd, fel ceisio
dod i adnabod y 270 o staff sy’n gweithio i’r mudiad,
sylweddoli pwysigrwydd y llu o wirfoloddwyr, a

profiad, yn codi calon, cryfhau emosiwn - yn dathlu
cred a gwerthoedd ac yn rhannu ffydd.
"Pererindodau" oedd testun Huw Roberts, cyfrifydd,
athletwr a phererindodwr o'r ddinas. Bwriada gasglu
dros £30,000 i Sefydliad Cenedlaethol y Galon, wedi
i'w dad, y Parchedig John Roberts ddioddef rhai
blynyddoedd ynghynt.
Penderfynodd ymgymeryd â'i daith gyntaf o
Abergwaun, cartref ei rieni, i Santiago de Compostela
yn Sbaen, ynghyd â channoedd o deithwyr eraill o bob
rhan o'r byd. Bu rhaid iddo ymbaratoi'n gorfforol a
meddyliol yn ofalus iawn, ond gan ei fod yn athletwr
profiadol, ni chafodd hyn yn rhy anodd.
Ar ei ail bererindod dilynnodd draed Dewi Sant o
Landdewi Brefi i Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi. Cafodd
gwmni llawer o enwogion Cymru a gwledydd eraill ar
hyd y daith.
Ei drydedd bererindod oedd un a alwodd yn daith
Waldo - o Aberdaugleddau i garreg goffa Waldo, yn
Llandysilio i Hwlffordd.
Gorffennodd ei ddarlith drwy adrodd cerdd enwog
Waldo, "Y Tangnefeddwyr".

rhyfeddu cymaint oedd gwersyll Glan Llyn wedi ei
foderneiddio ers iddi hi fod yno yn ferch ysgol a
rhyfeddu’n fwyfwy at faint Cwpan Pantyfedwen! Wrth
wrando ar Sioned gyda’i phersonoliaeth gynnes a’i
brwdfrydedd gwyddem fod Yr Urdd mewn dwylo diogel
wrth iddi lywio gwaith y Mudiad tuag at ddathlu can
mlynedd yn 2022. Apeliodd am gyfraniadau i’r archif yn
atgofion, hanesion a lluniau a’u hanfon i
helo@urdd.org.
Yna cawsom egwyl gerddorol hyfryd gan Ann
Williams (llywydd y gangen) ar ei thelyn fach a Mehefin
Parry Jones ar yr acordion. Cyfarfu’r ddwy yng Nghôr
Hen Nodiant a pherfformio gyda’i gilydd am y tro cyntaf
yng Nghapel Gwaelod-y-Garth yn y cyngerdd drefnwyd
gan Gangen Y Garth a Bro Radur i godi
arian at Eisteddfod Y Fenni. Roedd
ganddynt raglen amrywiol ar
thema
rhamant a serch, gan roi datganiadau
hyfryd o Y Ferch o’r Sgêr, medli o alawon
serch Cymraeg, Hymn L'Amour aeth â ni i
Baris Edith Piaf ac i’r Eidal yn sain Santa
Lucia, a dychwelyd i Gymru gyda ‘My Little
Welsh Home’ a chloi gyda Rwy’n Caru
Merch o Blwyf Penderyn. Eglurodd
Mehefin ddull canu’r acordion, a
ymddangosai’n weddol gymhleth a
dangosodd Ann briodoleddau’r Delyn
Geltaidd Clarsach, 34 tant, wedi ei gwneud
yn Ffrainc o bren golau pyrwydden a
masarn. Prynodd hi hon ar ôl symud i
Gaerdydd ac mae’n dipyn ysgafnach i’w
chludo o gwmpas na'r delyn bedal sy
ganddi.
Meri Griffiths (Cadeirydd y noson),
Sioned Hughes, Ann Williams a
Mehefin Parry Jones
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Cylch Cinio
Cymraeg Caerdydd
“Eloi, Eloi, lama sabachthani?” Mae geiriau’r Iesu ar y
groes yn hynod o drawiadol yn eu hunain. Eto,
rhoddodd Dr Phil Ellis ddeimensiwn ddiddorol bersonol
i’w harwyddocâd, yn ei gyflwyniad i Gylch Cinio
Cymraeg Caerdydd ym mis Chwefror. Fel “bachgen
bach o Sgowser”, cynigiodd ddirnadaeth ddoniol ond
craff o ddatblygiad ei ddealltwriaeth o’i hunaniaeth ei
hunan. Sylweddolodd fod yr efengylwyr wedi mynd
allan o’u ffordd i gofnodi geiriau Iesu yn ei iaith
Aramaeg ei hunan – a
gadawodd hyn argraff fawr ar
y Sgowser ifanc. Rhoddodd y
parch a ddangoswyd tuag at
iaith ddi-nod Iesu hyder i
siaradwr Cymraeg, mewn môr
o Saesneg, i ddefnyddio a
gwerthfawrogi
eu
hetifeddiaeth.

dosbarth. Edrychwn ymlaen at ddysgu peth o’r her a’r
fantais o fod yn Gymry Cymraeg ifanc yn ein cymuned
yn 2017.
Unwaith eto, estynnir gwahoddiad cynnes i
gyfeillion hen a newydd i gymryd rhan mewn
digwyddiad arloesol a chyfle euraidd i bontio’r
cenedlaethau. Gweler y Digwyddiadur am ragor o
fanylion.
Paul Morgan
o’r chwith Paul Morgan (Llywydd), Dr Phil Ellis ac
Alwyn Evans (Is-lywydd)

Ym mis Mawrth, bydd
ffyddloniaid y Cylch yn clywed
mwy am brofiadau Cymry ifanc
mewn môr o Saesneg. Y tro
hwn, bydd y dystiolaeth yn dod
o enau pobl ifanc sy’n byw yn
y brif ddinas. Bydd Gareth
Scourfield, Emily Pemberton a
Hywel Bleasdale, myfyrwyr
Ysgol Plasmawr yn ymuno â
ni, yng nghwmni Aled James,
pennaet h eu chweched

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

B

u’n noson i’w chofio ar 20 Chwefror pan
ymwelodd, y cyn-newyddiadurwr Eifion Glyn, â’r
Gymdeithas. Yn wreiddiol o Benygroes, Arfon, cafwyd
ganddo, yn nhafodiaith a throeon ymadrodd ei fro
enedigol, hanes ei fagwraeth a’i yrfa amrywiol. Yn un o
saith o blant ac yn nai i Percy Ogwen Jones, y
gohebydd ac un o wrthwynebwyr cydwybodol y Rhyfel
Mawr, bu Eifion yn ddisgybl trafferthus i’r enwog Mat
Pritchard yn Ysgol Dyffryn Nantlle.

hynny am fod Eifion yn gwybod mai ei arwr oedd Dai
Francis o bawb.
Cyflwynodd Falmai deisen i Mair Dyfri, un o
sefydlwyr y Gymdeithas, fu’n dathlu ei phen-blwydd yn
bedwar ugain yn ddiweddar. Mae sawl aelod ar
bwyllgor codi arian cylch Rhiwbeina a Llanisien at yr
Eisteddfod Genedlaethol. Ar ôl pryd Indiaidd ddiwedd
mis Chwefror, cynhelir bore coffi fore Sadwrn 11 Mai yn
Eglwys yr Holl Saint.

Doedd bod yn athro ddim at ei ddant ar ôl gweld un
fel Gwilym yn ei anterth, felly yn hytrach na mynd i
ddysgu aeth i gydweithio â Dylan Iorwerth ar sefydlu
bapur dyddiol Cymraeg cyn mynd i’r BBC, ac wedyn yn
ohebydd ar raglen y Byd ar Bedwar. Soniai am ei
gyfweliadau i wahanol swyddi a dangosodd fod ganddo
ddawn dewin i berswadio. Roedd angen hyn arno
hefyd ac yntau’n cyrraedd yr Wcráin ym 1989,
Chernobyl y flwyddyn ganlynol a sawl man arall
brawychus fel Bosnia a Gasa, mannau lle’r oedd angen
meddwl chwim a pharabl deniadol i ddianc o
sefyllfaoedd dyrys. Ymwelodd â Zimbabwe a llwyddo
yn y pen draw i gael cyfweliad â Morgan Tsvangirai a
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
Genedigaeth: Croeso cynnes i
Steffan Huw Jones, mab Meinir a
Estynnwn groeso i bawb i’n
Huw Euron a
brawd bach i
cyfarfodydd ar y Sul (10.30 a 18.00)
Osian. Pob dymuniad da i’r teulu.
ac yn ystod yr wythnos.
www.minnystreet.org @MinnyStreet
Dathlwn Ŵyl ein Nawddsant y mis
hwn gan gynnwys Cawl Gŵyl Dewi
er budd ein helusen a hynny wedi’r YR EGLWYS EFENGYLAIDD
Oedfa i’r Teulu (Mawrth 5ed). Cofiwn Her Blwyddyn Newydd
am bythef nos Masnach Deg
Yn ystod mis Ionawr pregethodd ein
(Chwefror 27 - Mawrth 12). Ddydd
gweinidog y Parch Emyr James
Mercher Mawrth 8fed (11.00 - 12.00)
gyfres o bum pregeth yn seiliedig ar
cynhaliwn fore coffi i ddathlu pen‘Y Comisiwn Mawr’, sef gorchymyn
blwydd Masnach Deg Caerdydd yn
yr Arglwdd Iesu Grist i’w ddisgyblion
13 oed.
a’r eglwys i fynd i wneud disgyblion o
Bydd nifer o’n haelodau yn mynychu bob cenedl dan yr haul. Gydag
Gwasanaeth Dydd Gweddi Byd- esbonio clir a chymhwyso pwrpasol
eang y Chwiorydd yn Eglwys Dewi roedd y gyfres yn sicr yn her i ni i
Sant ddydd Gwener, Mawrth 3ydd.
gyd ar ddechrau blwyddyn newydd i
Parha brysurdeb mawr y Grawys fynd â’r newyddion da am Iesu Grist
(1/3-15/4): darpariaeth feunyddiol ar i’n cyd-Gymry.
ein gwefan, newid i Wal Weddi'r Profiad arbennig Luned Roberts
capel, a fesul wythnos torrir Llwybr y
Rhwng 11 ac 18 Chwefror, fe fues i’n
Grawys.
gweithio yng ngwersyll ffoaduriaid
Bydd ‘Babimini’ yn cwrdd Mawrth Dunkirk yn Ffrainc. Tua 1,500 o
3ydd (9.45-11.15) a Mawrth 17eg. ffoaduriaid sydd yno ar hyn o bryd,
Nos Lun, Mawrth 13eg a Mawrth yn dod o Gwrdistan, Iran, Irac, Syria,
27ain PIMS fydd yn cwrdd yn y Affganistan a Fietnam. Fe es i gyda
Festri a dydd Gwener Mawrth 24ain thîm YWAM(Youth with a Mission)
(11.00- 2.00) ymunwch â chriw gan fod gen i ffrind yn gweithio yno.
ohonom yng nghaffi Terra Nova ger Ein prif waith oedd crafu tatws a
y llyn, Parc y Rhath am baned a llysiau, a’u torri ar gyfer prydau bwyd
thrafodaeth.
a photiau salad enfawr, golchi
Edrychwn ymlaen at glywed neges crochanau a gweini bwyd i’r
gan ddwy o’n haelodau, Dianne ffoaduriaid. Ond roeddwn yn falch
Bartholomew a Marged Williams, yn iawn hefyd bod digon o gyfle i siarad
ein hoedfa foreol gynnar 9.30-10.00 â’r bobl a dod i’w nabod. Roedd yn
fore Sul, Mawrth 12fed i gloi fraint cael bod yna gyda nhw.
Pythefnos Masnach Deg.
Clwb Sbri
Am 7.30 nos Fawrth, Mawrth 7fed a Ar ddau fore yn ystod wythnos
Mawrth 21ain bydd criw ‘Bethania’ hanner tymor cynhaliwyd Clwb Sbri
yn cwrdd yng nghartre un o’n ar gyfer plant ysgol gynradd. Cafodd
haelodau i ddysgu mwy am gyfeillion y plant amser wrth eu boddau yn
Paul ac, yn ‘Genesis,’ yn y Festri nos mwynhau chwarae gemau, cael
Lun Mawrth 20fed cawn ddefosiwn sesiynau crefft a chlywed am
syml fydd yn arwain at waith llaw wahanol arwyr o’r Beibl.
buddiol.
Clwb yr Hapus Awr
Yn ‘Y Gymdeithas’ Mawrth 14ain
Cynhelir clwb plant cynradd bob nos
c l y wn a m ‘ D d y l a n wa d a u a
Wener yn adeilad y capel yn Harriet
Choronau’ yng nghwmni John Price,
Street, Cathays am 6 o’r gloch.
Machynlleth a bydd Cinio Pen Tymor
Croeso mawr i blant oedran cynradd.
y Gymdeithas Mawrth 28ain yng
Nghlwb Golff yr Eglwys Newydd a’n Cylch Plant Bach
Gwestai Gwadd fydd Awen Iorwerth. Mae croeso mawr i fabanod a phlant
Daw’r Parchedig Beti-Wyn James bach ynghyd â’u rhieni neu
atom i arwain ein hoedfa foreol warchodwyr i’r Cylch yn y capel bob
ddydd Sul Mawrth 26ain ac bore Gwener yn ystod tymor yr ysgol
edrychwn ymlaen at ei harweiniad o 10 tan 11.30. Mae’r sesiwn yn rhad
hithau. Yn yr hwyr ymunwn yng ac am ddim a cheir cyfle i’r plant
Ngŵyl Bregethu Tabernacl, Yr Âis chwarae, gwneud crefftau a chanu,
gyda’r Parchedig Peter Dewi ac i’r oedolion gael paned a sgwrs.
Richards (Caerdydd) yn pregethu.

EGLWYS MINNY STREET
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EGLWYS Y TABERNACL
Cymdeithas y Chwiorydd
Dechreuodd
gweithgareddau’r
flwyddyn newydd gyda chyflwyniad
gan Margaret Rees ar y ‘Mân
Betheuach’. Diolch am brynhawn
difyr dros ben. Dathlwn y ffaith fod y
grŵp crefft wedi casglu £557 yn
ystod 2016, swm a rannwyd rhwng
Apêl Ghana a Phrosiect Lesotho.
Prosiect diweddara’r chwiorydd yw
gwau cywion i ddal wyau Pasg.
Cymdeithas Nos Fawrth
Yn ystod Ionawr a Chwefror
mwynhawyd nosweithiau diddorol ac
amrywiol, yn eu tro, gan Lynda
Gruffydd, Bill a Ruth Davies, Ann
Beynon, Gari Owen, Siân Rhiannon
Williams a Lowri Haf Cooke. Diolch
am eu cyfaniadau gwerthfawr i’r
Gymdeithas.
Datganiad Organ Ieuan Jones
Cafwyd rhaglen gytbwys a gwahanol
gan Ieuan Jones i agor cyfres 2017,
ac fe’i gwerthfawrogwyd yn fawr gan
gynulleidfa luosog, llawer ohonynt o
Eglwys Dewi Sant, lle mae Ieuan yn
Organydd ac yn Gôr-feistr. ’Roedd
hi hefyd yn rhaglen a saernïwyd yn
ofalus: agor â thocata bwyiog a
heriol, a gorffen â’r un genre gan
Widor.
Rhwng y ddau ddarn
cawsom gerddoriaeth eglwysig lled
gyfarwydd ac hefyd eithriadol o
anghyfarwydd.
Ymateb yr Eglwys i Apêl Ghana
Diolch i bawb a gyfrannodd at Apêl
Undeb Bedyddwyr tuag at brosiect
Cymorth Cristnogol yng Ngogledd
Ghana. Cyfrannodd y Tabernacl
£3,700 a daeth dros £65,000 i’r apêl
yn genedlaethol.
Lesotho
Ganol Chwefror, teithiodd Gwenallt a
Non Rees unwaith eto i Lesotho, y
tro hwn am dair wythnos. Dywedodd
Gwenallt iddyn nhw dderbyn cryn
gefnogaeth yn ystod 2016 gan lu o
garedigion yn y Tabernacl ac eglwysi
eraill Caerdydd a Chymru gyfan - i
Glinig Caselin ac yn fwy diweddar i’r
Argyfwng
Sychder
difrifol
yn
Lesotho. Prif fwriadau yr ymweliad
hwn fydd, nid yn unig i oruchwylio’r
hyn sy’n digwydd yng Nghlinig
Caselin (sydd nawr yn 10 oed) ond
hefyd i weld effeithiau'r sychder
difrifol ar y bobl yn y tymor byr
ynghyd â’r trefniadau i wella’r sefyllfa
dros y tymor hir.

EGLWYS EBENESER

EGLWYS DEWI SANT

Y Gymdeithas
Ar nos Fawrth 14eg o Chwefror
daeth criw da ohonom at ein gilydd a
chafwyd darlith ardderchog gan yr
Athro Sioned Davies ar ‘Berfformio
yn y Pulpud’. Cyfeiriodd at arddull
pregethu yn y bedwaredd ganrif a’r
bymtheg
a’r
newid
fu
ym
mhensaernïaeth capeli. Roedd barf
trwchus yn nodwedd, yn ogystal â
mynd i hwyl wrth bregethu. Soniodd
am rai fel John Elias a Christmas
Evans, a llawer mwy. Diolchodd
Eleri Williams, llywydd y noson, i
Sioned Davies am noson ddiddorol
dros ben.

Taith gerdded
Bore Iau 9 Chwefror aeth grŵp o
aelodau am dro o'r gamlas yn yr
Eglwys Newydd i Dongwynlais.
Cafwyd taith hamddenol a phaned a
chlonc mewn caffi yn y pentre. Bydd
y daith nesa fore Gwener yr 17eg o
Fawrth am 10.30 ym Mae Caerdydd.
Y Gymdeithas
Nos Iau yr 16eg cafwyd noson ddifyr
gyda'r ficer yn olrhain hanes ei
wyliau yn Transylfania y llynedd.
Braf oedd cael gwybod a gweld mwy
am y wlad a'i phobl gan iddo deithio
o Brasov i Cluj Napoca. Cynhelir
cyfarfod nesaf y Gymdeithas ar y
30ain o Fawrth a'r siaradwr fydd
Grahame Davies.
Gwasanaeth Teuluol
Yn ei anerchiad i'r plant bu'r ficer yn
sôn am yr 'emojis' sef y wynebau
bach melyn ‘ryn ni'n eu defnyddio'n
aml i gyfleu gwahanol deimladau. Ar
ôl y gwasanaeth fe agorwyd 'Den
Dewi' yn swyddogol. Mae Den Dewi
wedi cael ei greu gan bobl ifanc yr
Ysgol Sul sydd ym mlwyddyn 6 ac
uwch fel gofod iddynt gwrdd ar fore
Sul.
Gwasanaeth Gŵyl Dewi
Cynhelir gwasanaeth gŵyl ein
nawddsant a mabsant yr eglwys
ddydd Sul y 5ed o Fawrth am 10.30.
Y pregethwr fydd y parchedig Athro
Thomas W atkin, ac ar ôl y
gwasanaeth bydd cinio o gawl yn
neuadd yr eglwys.
Coffi a Chlonc
Daeth nifer dda o ddysgwyr i'r bore
coffi ar yr 18fed o Chwefror. Cynhelir
yr un nesa fore Sadwrn y 18fed o
Fawrth am 10.30. Croeso cynnes i
unrhyw un sy'n dymuno siarad
Cymraeg mewn awyrgylch
hamddenol.
Côr yr Eglwys
Mae'r côr yn chwilio am aelodau
newydd ac mae croeso i unhryw un
sy'n hoffi canu ddod i'r ymarferion
gynhelir bob nos Fawrth am 7 o'r
gloch yn neuadd yr eglwys

Eleri Williams a’r
Athro Sioned Davies

SoundCloud.com
Yn ll e gosod preget hau’n
uniongyrchol ar ein gwefan rydym
wedi
sefydlu cyfrif ar wefan
SoundCloud.com. Mae’r cyfrwng yn
caniatáu uwch-lwytho ffeiliau sain yn
ddidrafferth a chyflym. I wrando, yn
rhad ac am ddim ar bregethau, ewch
i’r wefan uchod, a chwilio am
Ebeneser Caerdydd. Gallwch hefyd
glicio ar y linc ar ein safle gwe,
www.ebeneser.org neu lawr-lwytho
ap SoundCloud yn rhad ac am ddim
i’ch ffôn symudol. Ymhlith pregethau
eraill fe welwch, fod yno ddwy gyfres
o bregethau gan Alun Tudur. Un ar
‘Gwyrthiau’ a’r llall ar
‘Proffwydoliaethau’.
Oedfa nodwedd
Ar nos Sul 26ain o Chwefror roedd
oedfa’r nos yn gyfle i ddathlu tri chan
mlwyddiant geni William Williams
Pantycelyn, ar 12fed o Chwefror
1717. Gyda dros 800 o emynau i’w
enw mae nifer yn gofiadwy a
grymus. Mae llawer o deyrngedau
iddo – yn eu plith cerflun yn Neuadd
y Ddinas a ffenestr liw yn Heol y
Crwys, Caerdydd.
Tybed beth
fyddai’r hen Williams Pantycelyn yn
ei ddweud tase fo’n gwybod fod
‘Guide me O Thou Great Jehovah’
yn cael ei ganu ar gae rygbi Stadiwm
y Principality? Diolch i bawb
gymerodd ran yn yr oedfa i nodi
cyfraniad un o fawrion ein cenedl.

BETHEL, PENARTH
Ar Sul Ionawr 26 buom yn cychwyn
ar fenter newydd, Ysgol Sul i Bawb o
Bob Oedran. Yn dilyn cyfnod byr o
rannau arweiniol, ymrannodd y
gynulleidfa yn bedwar grŵp i
ddarllen, trafod, gwrando a rhannu.
Llythyr Paul at y Philipiaid oedd dan
sylw gyda chymorth papurau
perthnasol. Yn ôl pob golwg a chlyw

roedd cyffro a goleuo. Bydd y
trefnaint yn digwydd unwaith y mis o
hyn ymlaen.
Cawsom fudd ar Chwefror 5 dan
arweiniad Euryn Ogwen yn ei ffordd
oleuedig nodedig. Bu’n cyfeirio at
‘Goleuni’ yn thema gan dynnu ar
Fathew 5, 14. Cawsom glywed am yr
arfer sy gan Arlywyddion UDA wrth
dyngu llw yn y seremoni urddo i
dynnu adnodau o’r Beibl, megis,
Lincoln (Math 7, 1), Grant (Eseia 11,
2), Roosevelt T. (Iago 1, 22),
Roosevelt F. (1 Corinthiaid 13,13), y
ddau George Bush (Eseia 40, 31),
Clinton (Eseia 58, 12), Nixon (Eseia
2, 4). Bwriad a gwireddiad?
Fel yn y Sul blaenorol bu oedfa
Chwefror 12, dan arweinad ein
gweinidog, yn achlysur cofio a diolch
am ddawn Pantycelyn (Emynau 330,
166, 320, 493, 522). Yn yr un oedfa
cawsom y pleser o groesawu Bethan
Lewis yn gyflawn aelod.
Bu Sian Meinir (ar fyr rybudd, gyda’n
diolch cynnes) yn ein harwain ar
Chwefror 19eg. Rhoddwyd pwyslais
ar hanes Thomas yn cwrdd â Iesu
(Ioan 20) yn dilyn yr Atgyfodiad.
Cyfoethogwyd ein deall wrth i Sian
gyfeirio at ddau lun a daflwyd ar wal
y capel. Gwaith Caravagio oedd un,
gyda’r teitl The Incredulity of Saint
Thomas, a’r llall Still Doubting o
ddawn John Gravill Gregory, sydd
i’w weld yn y Gadeirlan ym Mangor.
Wrth ein hannog i fyfyrio cyfeiriodd
Sian at esiampl morgrugyn fel y mae
yn Diarhebion 6, 6.

BETHEL, RHIWBEINA
Yn ystod mis Chwefror cawsom
wasanaethau ysbrydoledig dan
arweiniad Marc Jon Williams ar
ddechrau’r mis; ein gweinidog, y
Parch. Evan Morgan ar y ddau
ddydd Sul a ddilynodd ac yna’r Athro
Gwynfor Jones.
Cyflwynwyd ein dymuniadau gorau i
Mair Dyfri a Howel James gan fod y
ddau yn dathlu penblwydd arbennig
iawn yn ystod mis Chwefror.
Ar nos Sadwrn Chwefror 25 daeth
Cwmni Opera’r Ddraig i’n diddanu
gydag amrywiaeth o unawdau a
deuawdau o fyd opera a chafwyd
noson wefreiddiol. Mae’r cwmni yn
cynnwys myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr
Coleg Cerdd a Drama Cymru ac
maen nhw ar hyn o bryd yn ymarfer
ar gyfer perfformiad o’r opera Die
Fledermaus yn ystod mis Mawrth.
Ar Chwefror 28 daeth aelodau’r
capel at ei gilydd i ddathlu Gwyl
Dewi yn y Plough yn yr Eglwys
Newydd.
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EGLWYS Y CRWYS
Y Gymdeithas Ddrama
Braf oedd gweld rhai o aelodau’r
Gymdeithas Ddrama yn rhan o
gynhyrchiad ‘Macbeth’ yng Nghastell
Caerffili.
Llongyfarchiadau i Bob
Roberts ac Andrew Bartholomew.
Roedd y perfformiad yn hollol wych
i’r sawl ohonom a’I gwelodd yn fyw
yng nghynhesrwydd Chapter!
Y Grŵp Merched
Cafwyd prynhawn hynod ddiddorol
ac addysgiadol yng nghwmni
Gwerfyl Morse o’r NSPCC. Diolch
iddi am ei chyfraniad gwerthfawr.
Ym mis Mawrth bydd yr aelodau yn
ymweld â’r Hen Lyfrgell.
Y Gorlan
Cynhaliwyd dau gyfarfod diddorol o’r
Gorlan yn ystod mis Chwefror gyda’r
Parch Cynwil Williams yn sgwrsio ar
‘Gollwng Enwau’ ac yna brynhawn
hyfryd yng nghwmni Eirlys Rhiannon
yn sôn am ‘Byd y Planhigion’.
Y Gymdeithas
Mererid Velios, un o rieni ffyddlon yr
Ysgol Sul, oedd y Siaradwraig Wâdd
yng nghyfarfod mis Chwefror. Mae
Mererid yn arbenigwraig yn y maes
celfyddydol a chaf wyd sgwrs

M

ddiddorol ganddi ar ‘Borthreadu dros
y Cyfnodau’.
Mae’r aelodau yn
edrych ymlaen at y Cinio Gŵyl Dewi
yng Nghlwb Golff Caerdydd yng
nghwmni y cyn-Archdderwydd, T.
James Jones.
Croeso
Edrychir ymlaen at Wasanaeth Gŵyl
Dewi yr Ysgol Sul ar Fawrth 5ed,
pryd y derbynnir pump o’r ieuenctid
yn aelodau cyflawn o’r Eglwys. Fe’n
gwasanaethir ar Fawrth 12fed gan y
Parch Robert Owen Griffiths.
Croeso cynnes a phob dymuniad da
iddo yn ei gartref newydd yn Radur.
Bydd y Gweinidog yn gwasanaethu
ar Fawrth 19eg a’r Parch Hywel
Richards yn oedfa’r bore ar Fawrth
28ain.
Byddwn yn ymuno â’n
cyfeillion yn Eglwys Y Tabernacl yn
oedfa’r hwyr.

SALEM, TREGANNA
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi
Croeso mawr i chi ymuno â ni yn ein
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi eleni ar y
5ed o Fawrth, 10.30 y bore.
Project y Di-gartref
Rydym yn brysur yn Salem bob nos
Fawrth yn rhoi lloches a bwyd i’r di-

Clwb Y Cymric

ae’r Cymric mewn sefyllfa gref ar hyn o bryd. Yn
ail yn y gynghrair ac yn benderfynol o ddal
Draconians Caerdydd, sydd triphwynt o’n blaen. Mae
gemau wrthlaw gan Cymric, ond dydy rhain ddim yn
golygu llawer os na chawn ni bwyntiau.
Daw’r llwyddiant diweddar o gryfder amddiffynnol y
tîm, sydd wedi bod yn amlwg trwy gydol y tymor. Does
dim amheuaeth bod ychwanegiad Alex Davies ac Aled
Tomos Hughes i’r garfan wedi sicrhau gallu’r Cymric i
ildio cyn lleied. Ers mis Ionawr, mae’r Cymric wedi
cynnig tystiolaeth sy’n awgrymu eu bod yn un o’r timau
gorau yn y gyngrhair, gan drechu’r timau sy’n cynnwys
Dracs Caerdydd (0-3), Ynyshir Albions (0-1) ac Aber
Valley (2-1). Mae’r hyder a ddaw o’r canlyniadau yma
wedi arwain at naw buddugoliaeth yn olynnol. Yr hyn
sydd yn addawol yw bod goliau yn cael ei sgorio gan
amrywiaeth o chwaraewyr, ac yn hwyr mewn rhai
gemau.

gartref, a nifer fawr o aelodau a
ffrinidiau Salem yn gwirfoddoli. Bu
tîm Gareth hefyd yn brysur yn
bwydo’r di-gatref yn Nhabernacl yr
Ais yn ystod y mis.
Adran yr Urdd
Daeth Branwen Roberts o Adran Bro
Taf i wneud gweithdy clocsio gyda’r
plant, ac mae’r plant hefyd wedi
dechrau ymarfer ar gyfer eisteddfod
yr Urdd.
Clwb y Bobl Ifanc
Treuliodd y clwb noson i’w chofio yn
‘Infinity Trampolining’, yn neidio lan
a lawr drwy’r nos. Cawsant sbort
ryfeddol! Bydd sawl un yn awyddus
i’r noson hon barhau ar raglen
weithgareddau’r flwyddyn nesa dwi’n
siwr!
Daeth y clwb canu, y clwb brecwast
a’r clwb coffi at ei gilydd hefyd yn
ystod y mis.
Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn yn fawr a theulu Nia
Hall Williams, a fu farw cyn y
Nadolig. Roedd Nia yn aelod
cymwynasgar, didwyll a siriol o’r
capel. Cydymdeimlwn hefyd ag Elin
Dawes sydd wedi colli ei Mam-gu, a
David Lloyd sydd wedi colli ei
chwaer.

ymroddgar o safon ac wedi gosod yr ail dîm ar rediad o
saith gêm heb golli, ac yn bedwaredd yn y tabl. O fewn
y perfformiadau yma, mae’r Cymric wedi sgorio digon,
gan gynnwys chwalfa o Grange Catholics (7-2), gyda
goliau gan Osian Lloyd (2), 2 OG, Gruff, Ifan Hafal, a
Robert Gaffey.
Hyd yma, mae timau Cymric wedi perfformio’n
wych, ac yn haeddu llwyddiant erbyn diwedd y tymor,
ond mae’r misoedd nesaf yn hanfodol bwysig er mwyn
dylanwadu ar ganlyniadau’r tabl terfynol. Dewch i
gefnogi’r bechgyn yn eu hymgyrch!

Addawol yw hanes yr ail dîm hefyd, sydd bellach
wedi sefydlu eu hunain yn y gyngrhair ar ôl cyfnod
anghyson ar ddechrau’r tymor. Mae Rob Gaffey a
Steve Cope wedi gweithio’n ddiwyd i gasglu carfan

Cardiff Draconians
Clwb Cymric
Ynyshir Albions FC
Dynamo Aber FC
AFC Whitchurch
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Cymrodorion Caerdydd

N

os Wener 3 Chwefror cyfarfu Cymrodorion
Caerdydd yn Salem, Treganna. Teitl y cyflwyniad
oedd O’r Llyfrau Gleision ymlaen: arolygu ysgolion
Cymru, a’r darlithydd oedd Ann Keane, cyn Brif
Arolygydd Ysgolion Cymru.
Sbardunodd adroddiad sarhaus y ‘Llyfrau Gleision’
ar gyflwr addysg yng Nghymru (1847) ymdrech i
sicrhau cyfleusterau addysg teilwng drwy gydol ail
hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Un
canlyniadau, meddai Ann Keane, oedd sefydlu
cyfundrefn o ysgolion sirol ‘canolraddol’ (h.y.
uwchradd) trwy ddeddf ym 1889, cryn ddegawd cyn
sefydlu ysgolion tebyg yn Lloegr. Sefydlwyd Bwrdd
Canol Cymru yn 1896 er mwyn cynnal arholiadau
cyhoeddus i ddisgyblion yr ysgolion hyn.
Ym 1907 gwelwyd sefydlu Adran Gymreig y Bwrdd
Addysg, gydag O.M. Edwards yn Brif Arolygydd. O’r
cychwyn cyntaf roedd tensiwn mawr rhwng yr Adran
a’r Bwrdd Canol. Nôd y Bwrdd Canol wrth osod
meysydd llafur ac arholi ysgolion canolraddol Cymru,
oedd ceisio eu cael i gydweddu gymaint â phosib
gydag ysgolion bonedd Lloegr. Ceisio gwreiddio plant
Cymru yn niwylliant a hanes eu gwlad oedd amcan
O.M.
Roedd O.M. Edwards yn ingol ymwybodol o’r
modd yr oedd y gyfundrefn yn amddifadu plant Cymru
o’u hetifeddiaeth. Darllenodd Ann Keane damaid allan

O

Cystadleuaeth Corau Cymru

nos Sul Mawrth 5ed ymlaen bydd S4C yn gartref
i un o brif gystadlaethau corawl Cymru, Côr
Cymru 2017 gyda Heledd Cynwal a Morgan Jones yn
cyflwyno.
Cynhelir cystadleuaeth Côr Cymru bob dwy flynedd
ac am y tro cyntaf yn 2015 cynhaliwyd cystadleuaeth ar
gyfer ysgolion cynradd sef Côr Cymru Cynradd.
Y tri beirniad yw’r cyfansoddwr o’r Unol Daleithiau ac
enillydd dwy Wobr Grammy, Christopher Tin, yr
arweinydd corawl byd enwog María Guinand a’r Athro
Edward Higginbottom, Athro Corawl cyntaf Prifysgol
Rhydychen.

Y

ELW O GYHOEDDI LLYFR

n Awst 2014 cyhoeddodd Swyddfa Cymorth
Cristnogol Caerfyrddin, y gyfrol, Ehangu
Gorwelion, gan Wynn Vittle. Mae'r llyfr yn olrhain
hanes Cymorth Cristnogol yng Nghymru gydag
argraffiadau personol yr awdur, a fu'n Ysgrifennydd
Cymru i'r Mudiad am ddeunaw mlynedd, ynghyd â'i
brofiadau o'i ymweliadau â deg o wledydd ar ran
Cymorth Cristnogol.
Cyflwynir unrhyw elw o'r gwerthiant i brosiectau a
gefnogir gan Gymorth Cristnogol.
Bellach, mae gwerthiant y llyfr wedi sicrhau £4,000
tuag at Raglen Iechyd Mamolaeth yng ngwlad Ghana,
Gorllewin Affrica.
Gan fod apêl enwadol Undeb Bedyddwyr Cymru yn
2016 tuag at y rhaglen hon yn Ghana, penderfynwyd

o Cartrefi Cymru, lle mae O.M. yn cyfeirio at sgwrs a
gafodd gyda geneth fach ger Y Garreg-wen. Ni allai’r
plentyn ganu yn Gymraeg, ond gallai ganu ‘Little ship’
a ‘Gentle spring’! ‘Yr un yw’r dystiolaeth brudd a gaf
ym mhob man yng Nghymru’, meddai O.M.
Ers 1988 y mae gan ysgolion Cymru Gwricwlwm
Cymreig statudol, a bu cynnydd sylweddol yn y galw
am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar bob lefel. Ond
fel y nodwyd yn y drafodaeth ar y diwedd, anfoddhaol
iawn o hyd yw lle Hanes Cymru yn y gyfundrefn.
Newid dyddiad: cyfarfod nesaf 31 Mawrth – gweler yr
hysbyseb.

Cymrodorion Caerdydd
Sefydlwyd 1885

Yr Arglwydd David Davies Llandinam
(1880-1944):
Hyrwyddwr Heddwch Byd-eang
Darlith gan Hefin Mathias
Nos Wener 31 Mawrth, 7.30 yh
Yn Tabernacl, Yr Ais
Croeso cynnes i bawb
Ni chyfyngir y cyfarfodydd i aelodau yn unig
Am wybodaeth bellach cysyllter â’r ysgrifennydd 029 20562880

Eleni yw’r wythfed bencampwriaeth. Mae pum
categori ac 17 o gorau wedi cyrraedd y brig yn y
rowndiau cynderfynol eleni. Dangosir y rowndiau bob
nos Sul ar S4C.
Y nod yw cyrraedd y rownd derfynol ar nos Sul 9
Ebrill mewn noson fawreddog yng Nghanolfan y
Celfyddydau Aberystwyth a ddarlledir yn fyw ar S4C.
Côr Cymru
Nos Sul 5 Mawrth 7.15, S4C
Cynhyrchiad Rondo Media ar gyfer S4C

bod yr elw o werthiant y llyfr i'w gyflwyno drwy apêl y
Bedyddwyr.
Bu darllen y gyfrol yn fodd i ehangu meddyliau'r
darllenydd gyda gwybodaeth am ddechreuadau
Cymorth Cristnogol yng Nghymru a thu hwnt. Bydd
elw'r gwerthiant hefyd yn fodd i ehangu bywydau
cannoedd o deuluoedd difreintiedig Ghana, lle mae
380 o bob 100,000 yn marw adeg genedigaeth.
Mae ychydig o gopïau o'r llyfr ar ôl am £9.95. Os
dymunwch gopi, cysylltwch â Swyddfa Cymorth
Cristnogol, 75 Heol Dŵr, Caerfyrddin SA31 1PZ (ffon:
01267-237257; e-bost:
caerfyrddin@cymorth-cristnogol.org neu
tdefis@cymorth-cristnogol.org
www.cymorthcristnogol.org.uk
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Ble cawsoch chi eich geni a’ch magu?
Ces i fy ngeni yn Ysbyty Dewi Sant ym Mangor, Ysbyty
Gwynedd erbyn hyn. Ar fferm tu allan i Bwllheli ym
Mhenllyn magwyd fi.
Ble cawsoch chi eich addysg?
Es i i Ysgol Gynradd Pentreuchaf sy’ allan yng nghanol
y wlad ac oddi yno es i i Ysgol Uwchradd Glan y Môr
ym Mhwllheli.
Oeddech chi’n cystadlu gyda’r ysgol yn
Eisteddfodau’r Urdd?
Nag oeddwn achos ‘ro’n i’n hogan fach swil iawn.
‘Ro’n i’n chwarae’r triongl yn y gerddorfa a ddim yn
gyffyrddus yn gwneud hynny hyd yn oed!
Dysgais chwarae’r ffliwt a phan ‘o’n i’n
cyfarfod ȃ phlant Ysgol Botwnnog
byddai’r plant yn fy ngalw yn “yr hogan
ȃ‘r ffliwt” a byth yn fy ngalw i’n Gwenllian!
I fynd yn ôl at eich addysg safoch chi
arholiadau TGAU?
Do, ac ar ôl hynny astudiais am fy Safon
Uwch. Yn anffodus doedd dim chweched
dosbarth yng Nglan y Môr ac roedd rhaid
i’r plant deithio i Ddolgellau i Goleg
Meirion Dwyfor i astudio tuag at Safon
Uwch a doeddwn i ddim eisiau gwneud
hyn ac fe es i i Ysgol yn Yr Amwythig i
dderbyn fy addysg Uwch.
Aethoch i’r Amwythig, pam hynny?
Wel, roedd modryb gen i yno ac ‘ro’n i’n
ei gweld hi a’i theulu yn achlysurol a meddyliodd mam
y byddai’n well i mi fynd yno ac aros gyda fy modryb na
gorfod teithio o Bwllheli i Ddolgellau bob dydd. Hefyd
byddai hyn yn esgus i mam a dad i ddod i’r Amwythig
yn fwy aml i fy ngweld i a theulu fy modryb.
Gweithiodd popeth allan yn dda i ni i gyd.
Oeddech chi braidd yn ofnus o fynd i ysgol gwbl
Saesneg ac heb adnabod neb yno?
Nag oeddwn achos ‘ro’n i wedi ymweld â’r ysgol a ‘ro’n
i’n gwbwl gyffyrddus gyda phopeth welais i. ‘Roedd y
cyfan yn gyffrous iawn ac fel antur a dweud y gwir.
Cawsoch chi groeso da ar y diwrnod cyntaf?
Do, roedd pawb yn groesawgar ac yn gyfeillgar o’r
diwrnod cyntaf a dw i’n dal yn gyfaill i lawer o’r
disgyblion hyd heddiw. Byddan nhw’n gyfeillion oes i
mi.
Pa bynciau astudioch chi?
Roedd diddordeb mawr gen i yn y clasuron ac fe
astudiais Lenyddiaeth Saesneg, Lladin a Groeg.
Beth wanethoch ar ôl gadael yr ysgol?
Es i i’r Brifysgol ym Manceinion i barhau gyda’r
clasuron ac ennill gradd.
Roedd yr amser ym
Manceinion yn gyffrous iawn ac ‘roeddwn i wrth fy
modd yno ac yn ffodus iawn mi wnes lawer o ffrindiau
da yno hefyd. Roedd bod ym Manceinion yn newydd i

Dyblu nifer y darllenwyr
Dyna braf fyddai gallu cyhoeddi bod nifer y bobl sy’n
prynu’r Dinesydd wedi dyblu yn 2017! Go brin y
gwelwn ni hynny, ond beth am i’n cefnogwyr selog drio
cael un arall i ymuno â ni? Cymydog neu ffrind – neu
efallai rywun sy wedi symud o’r ardal i fyw ond a
18

NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Gwenllian Ellis
mi achos mae hi’n ddinas amrywiol iawn o ran y
trigolion, yn hollol wahanol i Benllyn. Ar ôl gorffen yn y
coleg penderfynodd criw ohonom fynd i deithio De
America ac ymwelon â Pheriw, Bolivia, Chille a’r
Ariannin. Mi fydden i wedi hoffi mynd i Batagonia ond
bues yn anlwcus iawn.
Yr hyn a
wnaethom oedd ‘sgrifennu enw gwlad yr
hoffem ymweld ȃ hi ac yna tynnu’r
enwau allan o het.
‘Ro’n i wedi
‘sgrifennu “Patagonia” ond Yr Ariannin
ddaeth allan a bum yn anlwcus ond
byddaf yn mynd yno mewn amser dw i’n
sicr. Buon ar ein taith am ychydig fisoedd
a chael profiadau bythgofiadwy. Mae‘r
bobol yn annwyl iawn ac yn hapus er y
tlodi maent yn ei ddioddef.
Beth sy mwyaf cofiadwy am yr antur
fawr yma?
O! Cedded i Machu Pichu. Roedd y
golygfeydd yn anhygoel a hefyd cyfarfod
â’r bobol oedd yn byw ar y llethrau uchel
yma yn crafu bywoliaeth. Roedden nhw’n
groesawgar ac yn garedig tu hwnt. Hefyd cael aros ar
ynys ynghanol Llyn Titicaca gyda’r Andes o’n cwmpas.
Mae San Iago a Buenos Aires hefyd yn ddau le sy’n
aros yn y cof.
Pryd ddaethoch i Gaerdydd?
Deuthum yma tua blwyddyn a hanner yn ôl achos
roedd llawer o’m ffrindiau yma a rwyf wrth fy modd
yma. Dw i’n gallu cerdded i bobman ac yn clywed
Cymraeg o’m cwmpas bob dydd. Mae cymuned gref o
Gymry’n byw yn Threlluest / Grangetown a rydyn ni’n
cwrdd bob wythnos yn y Cornwall i drafod llyfrau
Cymraeg a rhai Saesneg bob yn ail bythefnos.
Beth yw eich uchelgais?
Hoffwn i wneud cwrs mewn newyddiaduraeth yma yng
Nghaerdydd ond mae’n anodd iawn cael lle yn y coleg.
Hefyd hoffwn sgriptio a ‘sgrifennu.
Beth ‘dych chi’n hoffi neu’n casau am Gaerdydd?
Dw i’n hoffi maint y ddinas er mwyn cael cerdded i
bobman ond yn casau’r sbwriel yn Nhrelluest!! Hefyd
dwi’n casau diwrnodau rygbi rhyngwladol achos rydyn
ni mor brysur yma yn Canna Deli!!!
Oes’na rywun sy wedi eich ysbrydoli?
Oes, Nain. Teithiodd Nain Ewrop yn syth wedi’r ail ryfel
byd ac mae hi bob amser yn dweud, “Byw cyn cael
gŵr, Gwenllian” a dyna beth dw i’n bwriadu ei wneud!!

fyddai’n hoffi cadw mewn cysylltiad. O danysgrifio i
dderbyn copi ar lein (yr un pris, dim ond £10), fyddai
dim cost postio a byddai pob tudalen mewn lliw llawn!
Beth amdani? Mae’r holl fanylion yn y daflen rydd o
fewn y rhifyn hwn.
Diolch.

CERDYN POST
O SYDNEY
Lowri Haf Cooke yn holi
Gwenfair Griffith
Ers rhai miseodd bellach
mae’r newyddiadurwraig
Gwenfair Griffith yn byw
gyda’i theulu yn Sydney,
Awstralia. Yn gwmni iddi
yno y mae Hywel ei gŵr a’u
meibion Teilo (sy’n 3 oed) a
Llywelyn (sy’n 19 mis).
Un o ble ydych chi'n
wreiddiol yng Nghaerdydd?
Ces fy magu yn ardal Llanbedr
-y-Fro, jyst tu fas i'r ddinas, ar
ôl symud yno o Barc y Rhath,
er mwyn i mrawd mawr fynd i'r
uned arbennig yn Ysgol Coed y Gof. Ond rwy wastad
wedi teimlo taw gorllewin y ddinas Pentrebaen, Canton a Phontcanna yw fy milltir sgwâr.
Dyna lle roedd rhan fwyaf fy mywyd i - yr ysgol, capel,
Canolfan yr Urdd ar heol Conwy, gwersi nofio yng
nghanolfan Chwaraeon Gerddi Soffia, gwersi piano a
sesiynau crochenwaith canolfan gelfyddydol Llanofer.
Dyna hefyd lle ro'n i'n byw ac yn magu fy nheulu cyn
symud i Sydney.
Pryd a sut lanioch chi yn ninas Sydney, a beth
ydych chi'n ei wneud yno?
Fe lanion ni yn Sydney nôl ym mis Medi er mwyn i fy
ngŵr, Hywel, ddechrau swydd newydd fel gohebydd i'r
BBC yma. Rwy i wedi cymryd saib gyrfa ac yn gwneud
y gorau o bob cyfle gyda'n meibion bach ni, Teilo a
Llywelyn.
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Sydney...
Fore Sadwrn does dim yn well na gadael y tŷ yn
gynnar a mynd i archwilio traeth newydd (mae dros 70
o draethau syrffio yma) gyda Hywel a'r bechgyn ac yna
mynd am frecwast hwyr i gaffi sydd â golygfa o'r
syrffwyr ar y tonnau. Byddai'r bechgyn yn cael cwsg
bach tra bod yr haul ar ei gryfa, ac yna fe awn ni nôl
mas i'n traeth lleol ni yn Balmoral a mynd i badl fyrddio

DYDDIADURON Y LOLFA 2018
Mae’r gwaith wedi cychwyn ar roi trefn ar
ddyddiaduron 2018 Y Lolfa. Mae’r dyddiaduron yn
datblygu’n flynyddol ac rydym am i gyfeiriadur
dyddiaduron 2018 fod mor gynhwysol â phosib, ac i
adlewyrchu pob agwedd o fywyd yng Nghymru.
Rydym yn awyddus i dderbyn gwybodaeth am
fusnesau, cymdeithasau a sefydliadau newydd yn
ogystal â rhai sy’n bodoli eisoes ond sydd heb eu

os ydw i'n lwcus, neu rannu hufen iâ, neu sglodion a
physgod i swper gyda ffrindiau ym mwyty Bottom of the
Harbour (ond mae na drafodaeth yn ein tŷ ni bod y
sglodion yn y Fish Market ar draeth Manly yn well!).
Bydd y mosgitos yn diflannu, a gallwn ni gael diod yn yr
ardd wedi i'r bois fynd i gysgu.
Pa 3 lle yn Sydney y bydde chi'n annog i rywun o
Gaerdydd eu profi, er mwyn cael blas go dda o'r
ddinas honno?
Wrth gwrs, mae'n rhaid dal fferi mas o Circular Quay a
gweld y tŷ opera a phont Sydney o'r dŵr, a cheg fawr
Parc Luna yn chwerthin arnoch chi. Os y'ch chi'n
lwcus, weithiau fe welwch chi'r
morloi sy'n dod i fola heulo ar
risiau'r tŷ Opera.
Mae brunch yn bryd pwysig yn
Sydney - a baswn i'n eich annog i
ddewis ardal braf a chwilio am
smashed avocado a flat white
gyda golygfa o'r môr yn gefndir.
Er nad oes traeth yn Balmain dyma fy hoff ardal i o'r ddinas mae’n llawn caffis ardderchog. Le
Cafieier yw fy hoff gaffi am
frecwast, ond fy hoff gaffi am
baned a chacen yw Caffi Berlin –
rwy’ eisiau gweithio fy ffordd drwy
bob un o’r cacennau! Mae’r ddau ar Darling Street.
Mae mynd am bicnic yn y gerddi botaneg, neu nofio
mewn pwll dŵr môr yn brofiadau gwerth eu cael, ond
un lle rwy'n ei hoffi'n fawr yw South Head ger Watson's
Bay, lle mae goleudy coch a gwyn Hornby yn
gwarchod y penrhyn, ac mae'r tonnau'n chwalu yn
erbyn y creigiau islaw. Roedd rhaid cario'r pram lan a
lawr grisiau i gyrraedd yno, ond roedd e werth y
stryffig. Yn enwedig i gael nofio ym môr clir Camp
Cove wedyn.
Beth yw'r pryd bwyd gorau gawsoch chi yn
Sydney?
Roedd pryd penblwydd Hywel ym mwyty'r chef Luke
Nguyen yn y Red Lantern yn un arbennig. Bwydlen
Flasu Fietnamiaidd.
Ble mae'r olygfa orau yn Sydney?
Rwy'n credu taw jiraffod sŵ Taronga sydd â'r olygfa
orau yn Sydney - y Tŷ Opera a Phont yr Harbwr a holl
fferis y ddinas yn mynd a dod o'u blaenau nhw.
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd a'r
Fro?
Heblaw am fy nheulu a'r ffrindiau gorau yn y byd?
Llwybr Taf - lle ro'n i'n dwli mynd am dro gyda'r
bechgyn, a mynd i redeg i gadw'n iach.
cynnwys yn y dyddiaduron. Mae’r cyfeiriadur yn
ymddangos yn holl ddyddiaduron Y Lolfa ac ar wefan
Y Lolfa. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi
ffurflen ar-lein syml ar wefan www.ylolfa.com neu fy
ffonio ar 01970 832304, danfon e-bost i
sonia@ylolfa.com neu lythyr ataf yn Y Lolfa.
Pob hwyl
Sonia Hughes
Y Lolfa
Talybont,Ceredigion, SY24 5HE
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Y
DIGWYDDIADUR
Mawrth
Gwener, 10 Mawrth
Cerddoriaeth yn y Tabernacl ar 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 ynau o wait h W illiam s
Pantycelyn. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, CF24 4DX. Croeso cynnes
i bawb.
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.
Sul, 12 Mawrth
‘Bachu’ (addasiad Cymraeg o ‘Boy
Gets Girl’ gan Rebecca Gillman).
Canllaw Oed: 13+ (yn cynnwys iaith
gref a themâu sy’n addas i
oedolion), yn Nhŷ Dawns, Canolfan
Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd, am
7.30pm.Tocynnau: £7/£5 (pobl ifainc
a myfyrwyr). Manylion pellach: 0292048-3344; info@thegate.org.uk
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. Bydd
Mair Robbins yn sôn am ei thaith i
Wlad yr Iâ yn neuadd Eglwys
Fethodistaidd Cyncoed, CF23 6SE
(ar y gornel rhwng Westminster
Crescent a Heol Cyncoed) am
7.30pm. (Noder y newid yn y
rhaglen i'r hyn a gyhoeddwyd
eisoes.) Croeso cynnes i bawb.
Manylion pellach: 029-2075-4379.
Mawrth, 14 Mawrth
Noson Gyri yn y Balti Empire, 157–
159 Albany Road, am 7.30pm. Pris:
£20 y pen. Trefnir er budd
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
2018 gan Bwyllgor Apêl Pen-y-lan,
Cyncoed, y Rhath a Cathays.
Archebwch eich lle drwy anfon ebost
at aluntudur@bitinternet.com
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Mercher, 15 Mawrth
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Cyflwyniadau gan fyfyrwyr Academi
Llais Ryngwladol Cymru (‘Live Music
Now’), yn festri Capel Minny Street
am 2.00pm.
Gwener, 17 Mawrth
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs
gan Elwyn Jones, sydd newydd
ymddeol o’i swydd f el Prif
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,
am 8. 00pm.
Cydnabyddi r
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru.
Sadwrn, 18 Mawrth
Coffi a chlonc i ddysgwyr yn Eglwys
Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas,
Caerdydd, rhwng 10.30 a 12.00.
Dewch i fwynhau paned a sgwrs.
Llun, 20 Mawrth
Cymdeit has W yddonol Cylch
Caerdydd. ‘Microbioleg Meddygol.’
Darlith gan Llinos Harris (Prifysgol
Abertawe), yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl
n a d y d y nt y n ‘ a r b e ni g wy r ’
gwyddonol.
Mawrth, 28 Mawrth
Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwys
Minny Street. Cinio Pen Tymor yng
Nghlwb Golff yr Eglwys Newydd am
7.00pm. Gwraig wâdd: Awen
Iorwerth.
Mercher, 29 Mawrth
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Cwis dan ofal Idwal a Mair Hughes,
yn festri Capel Minny Street am
2.00pm.
Gwener, 31 Mawrth
C ym r o d ori o n C a er dy d d. ‘Y r
Arglwydd David Davies, Llandinam
(1880–1944): Hyrwyddwr Heddwch
Byd-eang.’ Sgwrs gan Hefin
Mathias, yn festri’r Tabernacl, Yr
Ais, am 7.30pm. Croeso cynnes i
bawb.

Ebrill
Sadwrn, 1 Ebrill
Merched y Wawr, Caerdydd yn
trefnu Gŵyl Wanwyn Rhanbarth y
De-Ddwyrain ynghyd â Dathlu Aur y
Mudiad, yn Eglwys Fethodistaidd
Cyncoed, Caerdydd, CF23 6SE,

rhwng 3.00 a 5.00 y prynhawn. Bydd
yno westeion arbennig, sef Betsan
Powys o’r BBC, Sandra Morris
Jones, Llywydd Cenedlaethol
Merched y Wawr, a Tegwen Morris,
y Cyf arwyddwr Cenedlaethol,
ynghyd ag eitemau cerddorol gan
Abigail Sara, cystadlaethau celf,
stondinau crefftau a lluniaeth ysgafn.
Manylion pellach: 029-2075-4379.
Llun 3, Ebrill
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd CF11 9LJ, am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwestai: Siân Morgan
Lloyd. Am fanylion pellach:
e-bostiwch cylch.cinio@gmail.com
neu ffoniwch 029-2132-8036.
Mawrth, 4 Ebrill
Darlith Goffa Islwyn (dan nawdd
Ysgol y Gymraeg, Prif ysgol
Caerdydd). Fe’i traddodir gan Dr
Marion Loeffler, yn Siambr y Cyngor,
Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd,
Parc Cathays, CF10 3AT, am
5.30pm. Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 5 Ebrill
Merched y Wawr, Bro Radur.
Blodau’r Pasg gydag Ann Mears, yn
neuadd Capel y Methodistiaid
Saesneg, Ffordd Windsor, Radur,
am 7.30pm.
Iau, 6 Ebrill
Cylch Cinio Merched Caerdydd, yng
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwraig wadd: Elen
Rhys (Comisiynydd Adloniant S4C).
Croeso cynnes i bawb. Am fanylion
pellach, cysyllter â’r Ysgrifennydd,
Linda Gruffudd (07587-15705/
Linda@gruffudd.org).
Iau, 6 Ebrill
Dafydd Iwan yn cael ei holi gan Huw
Llywelyn Davies yng Nghlwb Rygbi
Pen-tyrch am 8.00pm.
Sadwrn, 8 Ebrill
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg. Am
11.00am bydd y Parch. Emyr James
yn trafod cerdd hir Williams
Pantycelyn, Theomemphus. Yn
adeilad yr Eglwys Efengylaidd
Gymraeg, Harriet St, Cathays, CF24
4DX. Croeso cynnes i bawb.
Mercher, 12 Ebrill
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
‘O’r Heddlu i’r Weinidogaeth.’ Sgwrs
gan y Parch. John Esau, yn festri
Capel Minny Street am 2.00pm.

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

Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

N

os Lun 20fed o Chwefror 2017 cawsom ddwy
sgwrs wych am bris un. Yn gyntaf siaradodd
Rhian Meara o Brifysgol Abertawe am ei gwaith ar greu
termau gwyddonol yn iaith Arwyddo Prydeinig, ac yn ail
am ei gwaith yn astudio llosgfynyddoedd Gwlad yr Ia.
Roedd Rhian yn ddisgybl yn Ysgolion Melin Gruffydd
a Glantaf cyn mynd i Brifysgolion Caerlŷr a Chaeredin i
astudio Daearyddiaeth. Bu’n byw yn yr Alban am
gyfnod hir cyn dychwelyd i Gymru ychydig flynyddoedd
yn ôl.
Roedd y cysylltiadau a wnaeth yn yr Alban yn
allweddol i Rhian ymuno â’r grŵp sy'n gweithio ar
dermau gwyddonol yn Iaith Arwyddo Prydeinig (BSL).
Mae dros 4000 o fyfyrwyr byddar yn y DU, ac mae eu
llwyddiant yn amrywio yn ôl y ddarpariaeth sydd ar gael
iddynt. Ffurfiwyd y 'BSL Glossary Project' yn 2005 ac

M

SAITH O TABERNACL
YN DATHU PENBLWYDD

ae Ionawr 12 yn ddiwrnod penblwydd i saith o
aelodau'r Tabernacl. Cafwyd gwledd ym mwyty'r
Italian Way yn Nhreganna i ddathlu penblwyddi'r
canlynol: Delun Callow, Ann Williams, Huw Roberts,
Gruff McVeigh a'r efeilliaid Rhodri a Rhys ab Owen
ynghyd â'u nai Owen Thomas.
Delun sydd â'r cysylltiad hiraf â'r Tabernacl gyda'i
thad, y cyfansoddwr Arwel Hughes, yn ddiacon ac
organydd yn y capel am ddegawdau. Mae Delun wedi
parhau â'r traddodiad teuluol trwy fod yn ysgrifennydd
yr aelodaeth gan ofalu am yr ochr fugeiliol. Mae Ann yn
aelod cymharol newydd. Yn wreiddiol o Aberystwyth,
bu'n byw ac yn nyrsio yn yr Wyddrug am nifer o
flynyddoedd. Mae hi bellach wedi ymgartrefu yng
Nghlanyrafon ble cynhaliodd noson hwyliog i gasglu
arian ar gyfer Apel BMS yn Ghana. Roedd lletygarwch
Ann yn gymorth mawr i'r capel gyfrannu £3,700 at yr
achos. Roedd Huw, trefnydd y noson, yn dathlu
penblwydd arbennig eleni. Yn fab i'r Parchedig John

LLYTHYR : CYMDEITHAS YR IAITH
Annwyl gyfeillion
Daeth yn gyfnod ymgyrch aelodaeth Cymdeithas yr
Iaith Gymraeg, ac felly dyma ysgrifennu at ddarllenwyr
Y Dinesydd i ofyn i chi ymaelodi â'r Gymdeithas, er
mwyn sicrhau ein bod ni'n gallu dal ati i wneud ein
gwaith a sicrhau dyfodol mwy cadarn i'r iaith.
Bu llawer o newidiadau - er gwell ac er gwaeth - yn
ystod yr hanner can mlynedd diwethaf. Un peth cyson
yw'r ffaith bod Cymdeithas yr Iaith wedi bod yna bob
cam o'r ffordd, yn brwydro i sicrhau hawliau i bobl
Cymru, a dyfodol i'r iaith.
Mae llawer wedi'i ennill, ond mae ffordd bell i fynd
eto cyn cyrraedd y nod. Mae angen rhagor o aelodau
ar Gymdeithas yr Iaith er mwyn dal ati gyda'r gwaith.

erbyn hyn mae 850 o dermau newydd wedi eu bathu,
ac mae pob un yn gorfod pasio nifer o brofion cyn cael
ei dderbyn. Gwneir fideo byr esboniadol fel gall
myfyrwyr byddar, athrawon, gweithwyr cymorth,
cyfieithwyr a rhieni eu defnyddio. Mae Rhian wedi bod
yn gweithio ar dermau Daearyddiaeth Ffisegol ac mae
wedi cyfrannu at tua 170 o dermau newydd. Wedi
bathu'r termau, y cam nesaf yw cael cyhoeddusrwydd
angenrheidiol i gael pobl i'w defnyddio.
Yna cawsom newid testun wrth i Rhian sôn am ei
phrofiadau yng Ngwlad yr Iâ yn ystod echdoriad
llosgfynydd Eyjafjallajökull yn 2010. Ffrwydrodd y
llosgfynydd ym mis Ebrill gan achosi nifer o feysydd
awyr dros Ewrop i gau oherwydd y llwch. Cawsom
wers ar sut i ynganu enw'r mynydd, sy'n cynnwys nifer
o synau cyfarwydd i siaradwyr Cymraeg! Ac fe welsom
luniau o'r ymchwilwyr wrth eu gwaith yn mesur trwch y
llwch i weld pryd y byddai'n bosib ail-agor y meysydd
awyr. Roedd hi’n bleser mawr cael dwy ddarlith
gofiadwy wedi eu cyflwyno mewn dull mor frwdfrydig
gan Rhian.

Roberts, Pencaer, mae Huw yn gyfrifydd yn y ddinas
ac wedi bod yn aelod o'r Tabernacl ers sawl blwyddyn
bellach gan ganu tenor yn y côr. Diolch iddo am
drefnu'r dathliad ac edrychwn ymlaen am ddigwyddiad
tebyg y flwyddyn nesaf pan fydd Ann yn dathlu
penblwydd arbennig. Roedd yr efeilliad Rhodri a Rhys
ab Owen, yn dathlu eu penblwydd yn 30. Mae Rhodri,
yn un o gyfarwyddwyr cwmni materion cyhoeddus
Positif yng Nghaerdydd, a Rhys yn fargyfreithiwr yn
Abertawe. Mae'r ddau yn ddiaconiaid yn y Tabernacl
ers 2011 gyda Rhodri yn ysgrifennydd y pulpud a Rhys
yn drysorydd. Mae eu nai, Owen, hefyd yn rhannu'r un
penblwydd. Mae Owen, sy'n 23 oed, yn astudio
cyfrifiadureg yng Nghaerdydd ac wedi gaddo defnyddio
ei arbenigedd i ddatblygu gwefan y capel. Cafodd ei
fedyddio yn 2012 ac ef yw trydydd cenhedlaeth ei
deulu i addoli yn y Tabernacl. Aiff cysylltiad Gruff yn ôl
dair cenhedlaeth hefyd. Roedd Gruff, yn 18 oed.
Dychwelodd yn ddiweddar o wneud gwaith dyngarol yn
Lesotho, a mae’n ddirprwy brif fachgen yn Ysgol
Plasmawr ac yn bwriadu astudio deintyddiaeth.
Dymunwn bob llwyddiant iddo. Edrychwn ymlaen at
ddefnyddio'r un esgus i gymdeithasu fis Ionawr nesaf!
Allwch chi gefnogi? Fe fyddai'n braf iawn gweld rhagor
o bobl Caerdydd yn ymaelodi eleni.
Fe allwch chi ymaelodi â'r Gymdeithas drwy ein
gwefan www.cymdeithas.cymru/ymaelodi gan dalu
gyda'ch cerdyn banc, neu drwy anfon siec at
Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, Ystafell 5, Y Cambria,
Rhodfa'r Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ. Mae croeso i
chi ffonio'r swyddfa ar 01970 624501 i gael rhagor o
wybodaeth neu i drefnu aelodaeth dros y ffôn. Cofiwch
sôn eich bod yn ymaelodi ar ôl gweld y llythyr yn y
Dinesydd!
Mae angen eich cefnogaeth yn fwy nag erioed, felly
ewch ati heddiw i ymaelodi. Os na wnewch chi, pwy
wneith?
Gyda diolch,
Osian Rhys
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Ar Draws
1. A yw blode’n bod i roi boddhad? (9)
6. Pa ddyn sy’n dechrau pwyso wedi ymborthi? (3)
8. Dwywaith yn ifanc (3,10)
9. ‘Taniwyd ----- ----- a’r eithin
Yng ngwyliadwriaeth nos’ (IDH) (1,4)
10. ‘----- ----- ----- gyda’r wawr
Rhown ein gliniau bach i lawr’ (WNW) (2,1,4)
11. Ymatal rhag gwasgar y mwg da (6)
13. Canolfan addysg ar y we yn astudio’r amgylchedd
(6)
16. Bron ymgolli a drysu Moi â siarad (7)
18. Arwain y tlws n’ôl i ddim (5)
20. ‘Fe’th welais di ar lawnt y plas
A ----- ----- yn oer eu min’ (IDH) (8,5)
22. Pâr mewn dillad aur (3)
23. Fe ddug o Gosen yn hynod ardderchog (9)

I Lawr
1. Baw ar ffurf enfys (3)
2. Poen ar faes yr hen ddinas (5)
3. Oherwydd bod pobl Tegid wedi colli eu pennau (7)
4. Gŵr ydwyf i’r glust yn swrth (6)
5. Lle i ymborthi ar ddiwedd pob rhyw dŷ preifat
gweladwy (5)
6. Sant ar gornel y sgwar (7)
7. Y meidrol yn drysu ynghylch Gwilym yn
ymdrybaeddu (9)
9. Allan o’r haul a’r storm (2,1,6)
12. Hidlo y grug yno ar wasgar (7)
14. ‘Adenydd ----- pe cawn,
Ehedwn a chrwydrwn ymhell. (TW) (7)
15. Gormes ofnadwy glaswellt glan môr (6)
17. Yng nghanol pigo tamaid i fyny â chaib (5)

Darluniau a Cherddi

G

yda Sul y Mamau ar y gorwel, rhodd ddelfrydol i’n
mamau a’n neiniau yw’r gyfrol Ennyd gan Wasg
Carreg Gwalch. Cywaith rhwng tad a merch sydd yma,
sef yr arlunydd Luned Aaron a’i thad, y llenor John
Emyr. Cyfuniad sensitif o gerddi
a lluniau a geir yn y gyfrol, a
munudau dros dro sy’n cael eu
dathlu – profiadau cyntaf,
defodau teuluol a’r momentau
gwerthfawr a rannwn gyda’n
plant a’n hwyrion.
Y pennill sy’n cyd-fynd â’r llun
sydd ar y clawr yw hwn:
Mam â’i phlentyn ar ei glin,
Ei geiriau’n llawn anwyldeb;
Un ennyd fach yn oriel rhin;
Mae tirlun oes mewn wyneb.
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19. ‘Dduw mawr, pa beth a welaf draw?
----- a braw yr hollfyd’(RD) (5)
21. Arogldarth fel hyn yn Lloegr (3)

Enillydd Croesair Rhif 168
Jen a Dafydd Williams, Penylan, Caerdydd
Atebion Croesair Rhif 168
Ar Draws 1. Llandegla 6. Stad 8. Simnai 9. Adfeddu
10. Mair yn dala 12. Trwbwl 14. Trydar 15. Ysgyfarnog
19. Lafant 20. Addewid 21.Ynyr 22. Dod i lawr
I Lawr 2. Asio 3. Dinam 4. Grisial 5. Abaty 6. Safadwy
7. Arddeliad 11. Graslawn 13. Bwytawr 14. Tanbaid
16. Alltud 17. Greal 18. Bitw

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Ebrill 2017.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

Yn cyd-fynd â’r llun cyntaf y tu mewn i’r gyfrol, mae’r
cywydd wyth llinell ‘Disgwyl’. Y fam sy’n siarad:
Cyn dy anadl, anadlais
A dal llun cyn clywed llais:
Er pob llid a gofidiau,
Un ennyd oedd i ni’n dau;
Ennyd bur datblygiad bod,
Ennyd dynn enaid hynod;
Ennyd fach o ras di-fai,
Ac ennyd a’m digonai.
Meddai'r Prifardd Robat Powell am y gyfrol: ‘Mae’r
gwaith yn rhoi mynegiant i rai o’r teimladau dyfnaf a
brofwn wrth inni sylwi ar dwf corfforol a meddyliol
plentyn o flaen ein llygaid. Dyma brofiadau emosiynol
sydd mor anodd i’w crisialu mewn unrhyw gyfrwng
celfyddydol, ond llwyddwyd i gyfleu’r amrywiaeth
teimladol yma mewn gair a llun. Mae’r gyfrol yn
gampwaith.’
Ennyd, Gwasg Carreg Gwalch, £6.00

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.

AWDUR YN DYCHWELYD I’W
WREIDDIAU

B

ydd taith awdur nesaf ymgyrch boblogaidd
@LlyfrDaFabBooks yn crwydro Cymru ar ddiwedd
mis Ionawr. Y tro hwn enillydd Gwobr Tir na n-Og, Griff
Rowland, fydd yn ymweld ag ysgolion cynradd ac
uwchradd i gyflwyno hanes Mostyn Price a’i ymgais i
ddod o hyd i’w golomen rasio, Mister Lloyd.
The Search for Mister Lloyd gan Griff Rowland oedd
enillydd Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2016 - y brif wobr
yng Nghymru ar gyfer awduron llyfrau plant a phobl
ifanc. Mae Griff, sydd yn wreiddiol o Fangor ond
bellach yn byw yn Nhreganna yng Nghaerdydd, yn
gyfarwyddwr rhaglenni teledu a dramâu fel Coronation
Street, Holby City a Hollyoaks.

gwahanol, mae’n cyfareddu’r darllenydd ac yn hoelio’i
sylw o’r cychwyn cyntaf gyda’i harddull sgyrsiol
uniongyrchol sy’n parodïo’n gelfydd hen ffilmiau
gwybodaeth gyhoeddus a sgyrsiau ar-lein cyfoes.
Mae’n archwilio’r berthynas rhwng aelodau teuluol, yn
enwedig rôl y tad, ynghyd â chefnogaeth a
theyrngarwch rhwng cyfeillion. Wedi ei gosod ym
Mangor a Llundain, mae’n plethu ymadroddion ac
enwau Cymraeg yn ddiymdrech i wead y naratif. Dyma
nofel sy’n codi chwerthin ac yn cyffwrdd â’r galon bob
yn ail, yn llawn penbleth a golygfeydd cofiadwy.”
Am ragor o fanylion, cysylltwch â Helen Jones,
Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen,
Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth,
Ceredigion SY23 2JB

T 01970 624151 E helen.jones@llyfrau.cymru

Hon yw ei nofel gyntaf. Meddai “ Mae’n stori hynod
ac annisgwyl am golomennod, ond roedd gen i ffydd yn
y nofel ac yn yr hyn ro’n i’n ceisio’i fynegi.”
Mae ei fam Beryl Stafford Williams, yn nofelydd ac
yn gyn-athrawes Saesneg; roedd ei thad Stafford
Thomas, yn fardd; ac mae ei dad J. Gwynn Williams,
yn hanesydd ac yn gyn-lywydd y Llyfrgell
Genedlaethol.
Yn ôl Bethan M. Hughes, Cadeirydd panel beirniadu
Gwobr Tir na n-Og 2016: “Fersiwn gyfoes yw hon o
stori’r dyn sy’n chwilio am yr hyn sydd tu hwnt i’w afael.
Mae iddi iaith gyfoethog a delweddau dyfeisgar, ac
mae’n ein tywys ar ras drwy amrywiaeth o emosiynau
llon a lleddf. Gan ddefnyddio safbwyntiau naratif
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Bwytai Merch y Ddinas
“Roedd yr ysfa i gynnal caffi fforddiadwy, gan estyn
gwahoddiad i gwsmeriaid ‘i dalu yr hyn da chi ffansi.’”

Lowri Haf Cooke
Embassy Cafe, Cathays

U

n o fanteision sgwennu'r golofn hon yw'r sgyrsiau
annisgwyl sy'n deillio ohoni; nid yn unig gyda
pherchnogion y bwytai dan sylw - sy'n gyfle da i hel
clecs am sîn fwyd Caerdydd - ond hefyd
wrth daro ar ddarllenwyr Y
Dinesydd, sy'n llawn cynghorion
craff!
Mae fy ffrindiau, yn ogsytal, yn
ffynnonellau da o wybodaeth am
f wytai ledled Caerdydd, a
Gwenllian sy'n gyfrifol am fy
arwain tro ma at gaffi 'talu tamaid
am damaid’ Cathays. A hithe'n
gweithio yn y Brifysgol, dyma'i
llecyn dyddiol hi am ginio am bris
rhesymol iawn. A gan mai bwydlen
gyfnewidiol a gynigir yno bob dydd,
does dim peryg mynd i rigol dros awr
ginio.
Rwy'n gyfarwydd â'r lleoliad - yr
Embassy Cafe ar Deras Cathays gan i mi sgwennu amdano ar gyfer Canllaw
Bach Caerdydd. Ond ers ychydig dros flwyddyn
bellach, mae yno berchnogion newydd sbon â
gweledigaeth hynod wreiddiol ac amserol.
Chef oedd Josh (o Benylan) mewn bwytai
niferus yng ngwestai mawrion dinas Caerydd,
tra mai myfyriwr economeg ydoedd James (o
Dredelerch) – a mecanic wrth ei waith. Ysai'r ddau am
newid, a sefydlu busnes gyda’i gilydd, pan gododd y
cyfle i gymeryd awennau’r caffi yng Nghanolfan
Gymunedol Cathays.
Roedd y ddau yn ymwybodol o broblem enbyd
gwastraff bwyd, wrth i siopau a bwytai (heb sôn am
bobol mewn cartrefi) luchio tunnelli i ffwrdd bob dydd.
Trwy’r cynlluniau Food Waste a’r Junk Food Project,
derbyniodd y caffi fwyd am ddim gan
archfarchnadoedd ledled Caerdydd. Ond o dipyn i
beth, daeth un peth i’r amlwg; doedd dim diwedd i’r
cyflenwad o roliau a’r baguettes, nes y bu bron iddynt
foddi dan bwysau’r bara beunyddiol.
Breuddwyd Josh a James yn y bôn oedd gweini
bwyd syml, blasus a iachus, felly bu’n rhaid cefnu ar y
bara gwyn rhad-ac-am-ddim. Canolbwyntiwyd yn
hytrach ar y ffrwythau a’r llysiau, a dechreuwyd
gydweithio â’r becws lleol Riverside Sourdough. Yn
bennaf oedd yr ysfa i gynnal caffi fforddiadwy, gan
estyn gwahoddiad i gwsmeriaid ‘i dalu yr hyn da chi
ffansi’ .
Afraid dweud, profodd
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y ddêl ddinesig hon yn

amhosib i’w hanwybyddu, wrth ddenu sbectrwm eang
iawn o gymdeithas. O fyfyrwyr lleol a gweithwyr
swyddfa hyd at academyddion y Brifysgol, ynghyd â
phobol ddigartref a rhai sy’n ddibynnol ar fudddaliadau; i gyd yn llowcio’n awchus o’r
fwydlen flasus, sydd â’i phwyslais ar arlwy
lysieuol.
Yn wir, yn eistedd nesaf ata i ar fy
ymweliad cyntaf â’r caffi, oedd Angharad
y pobydd, a’i ffedog yn flawd i gyd. O’i
blaen, roedd darn o’i bara ei hun a
phowlenaid o gawl moron a rhosmari.
Gan i mi gyrraedd toc wedi 2 ar b’nawn
Gwener, roedd y bwyd i gyd wedi
diflannu; felly bu’n rhaid bodloni ag
Ewyn Gwyn (Flat White) bendigedig
cwmni Welsh Coffee.
Dychwelais yn brydlon yr wythnos
ganlynol, gan brofi gwledd ‘tri chwrs’ o
fwyd llysieuol; cawl cnau coco a
thatws melys gyda choriander a
chnau pwmpen, yna brechdan
hwmws cartref a llysiau rhost wedi’i
dostio, a daal cêl a ffacbys coch.
Talais £6 am hynny, a ddenodd
wên o wyneb James; am wn i, rhaid
defnyddio eich synnwyr cyffredin
wrth dalu, a chymharu eich profiad o
gaffis eraill Caerdydd.
Yn sicr, roedd modd blasu pob
llysieuyn unigol – gan gynnwys y
madarch shitake yn y llysiau rhost. Profiad gwahanol i
lowcio brechdan ddi-flas yn syth o’r rhewgell yn un o
gadwyni mawr y dre. A dyna sy’n egluro poblogrwydd y
bwyty, sy’n orlawn o gwsmeriaid bob dydd. Dyma gaffi
cymunedol â chydwybod cymdeithasol, ag yno groeso
cynnes iawn bob tro.
Embassy Cafe, 36 Teras Cathays, Caerdydd CF24
4HX (029) 2037 3144
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg
Gomer) £9.99

