Disgyblion Y Wern sydd ar eu ffordd i
Eisteddfod yr Urdd, Penybont-ar-Ogwr

Pencampwyr Sirol
- Timau Pêl-rwyd
Glantaf
Cleddyfwyr Glantaf Pencampwyr Prydain

Mr ap Myrddin a Max
Llewellyn - athro a disgybl
yng Nglantaf

Côr Canna

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
Hawlfraint: BBC Cymru Fyw
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.

NEWIDIADAU YN
Y DINESYDD

G

yda rhifyn mis Ebrill o’r Dinesydd fe welwn sawl
newid.

Bydd y selogion yn sylwi nad oes yma golofn Whalu
Meddilie y tro hwn. Ar ôl tair blynedd di-dor, mae
colofn Beti George wedi dod i ben. Trwy’r golofn hon fe
gawsom gipolwg ar realiti bywyd rhywun sy’n gofalu
am berson â dementia – a rhybudd i’n sobri am sefyllfa
a allai effeithio ar 1 o bob 3 o bobl dros 80 oed yn y
dyfodol agos. Bydd ymgyrch Beti i sicrhau gwell gofal
i’r bobl hyn yn parhau, wrth gwrs. Ar ran y Dinesydd,
diolch Beti, gyda’n dymuniadau gorau.

O hyn ymlaen rhennir y cyfrifoldebau hyn rhwng
aelodau’r pwyllgor. Bydd ein Hysgrifennydd, Jöel
D’Auria, yn gofalu am y tanysgrifiadau; y Prif
Ddosbarthwr fydd Ceri Morgan, gyda chymorth Gwilym
Dafydd, a bydd Gwilym Roberts, yn ôl yr arfer, yn
gofalu am y dosbarthu drwy’r post. Rydym yn
ddiolchgar iawn iddynt am eu cymorth parod.
Ac un newid arall i gloi! O hyn ymlaen, bydd
Hawlfraint: BBC Cymru Fyw
gwerth y tocyn llyfr i enillwyr y croesair yn codi i
£10. Bydd hyn yn cyfateb i’r wobr a gyhoeddwyd
eisoes i enillwyr cystadleuaeth Pobol y Rhigwm.
Daliwch ati, felly!
Bryan James (Cadeirydd)

Ac yn y rhifyn hwn mae Colofn GR yn ymddangos
am y tro olaf. Dechreuodd Gwilym ysgrifennu’r golofn
ym mis Hydref 2011. On’d yw amser yn hedfan!
Ynghyd â mynegi barn ar ambell fater o bwys, roedd y
golofn yn llawn o bytiau bach diddorol am hwn a’r llall.
Diolch yn fawr, Gwilym.
Y tu ôl i’r llenni mae cyfraniad un person wedi bod yn
allweddol i lwyddiant y Dinesydd, sef Huw Jones, sy
wedi bod yn gofalu am y dosbarthu ers mis Ebrill 2010.
Hwnnw oedd y rhifyn cyntaf i ni godi tâl am y Dinesydd,
ac roedd hynny’n golygu llawer o waith yn gofalu am y
tanysgrifiadau a’r gwerthiant yn ogystal â threfnu’r
dosbarthu. Wrth i Huw roi’r gorau i’r gorchwyl hwn,
manteisiwn ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus iddo am
ei waith trylwyr a diflino.
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Hawlfraint:BBC Cymru Fyw

Colofn G.R.
Golygydd:

“ Dw i am sôn am rywbeth
sy'n fy mhoeni'n arw ”

Hefin Mathias
Golygydd Mai
Ioan Kidd
Cyfraniadau erbyn 27 Ebrill i:
ioankidd@hotmail.com
3 Ceiriog Drive, Pantmawr,
Caerdydd, CF14 7TU
029 20657665
Y Digwyddiadur:
Yr Athro E Wyn James
JamesEW@caerdydd.ac.uk
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ
029 20628754
Hysbysebion:
Iestyn Davies
iestyn@gmail.com
63 De Burgh St., Glan-yr-afon,
Caerdydd, CF11 6LB
07876 068498
Prif Ddosbarthwr:
Ceri Morgan
ceri33@btopenworld.com
24, Cwm Gwynlais, Tongwynlais,
Caerdydd, CF15 7HU
029 20813812 / 07774816209
Tanysgrifiadau i:
Jöel D’Auria
joel.dauria@gmail.com
53 Melrose Avenue, Penylan,
Caerdydd , CF23 9AT
07540057783
www.dinesydd.cymru
Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd.
Nodir hawl y golygyddion i gwtogi
ar erthyglau yn ôl y gofyn.

Argraffwyr:
Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd.

Ariennir yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru

Siopau sy’n
gwerthu’r Dinesydd
CABAN, Pontcanna
CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd.
CHAPTER, Treganna
DERI STORES, Rhiwbeina
FOOD FOR THOUGHT, Y Barri
GRIFFIN BOOKS, Penarth
PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road
SIOP BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais
SIOP Y FELIN, Yr Eglwys Newydd
VICTORIA FEARN GALLERY, Rhiwbeina

M

ae'r Gwanwyn yn y tir a dan ni wedi troi'r clociau ymlaen awr a
rwan dan ni ar drothwy'r Pasg a phawb yn teimlo tipyn yn fwy
sionc gan fod y Gaeaf y tu cefn i ni. Mae Caerdydd fel arfer yn
edrych ar ei gorau amser hyn o'r flwyddyn gyda channoedd o
Gennin Pedr yn harddu'r gerddi, y parciau a'r strydoedd a llawer o'r
coed yn pingo o flodau pinc a gwyn. Bydd niferoedd o gefnogwyr pêl
-droed yn tyrru i'r ddinas cyn bo hir i gefnogi Cynghrair y
Pencampwyr a hwyrach gwelir yr anfarwol Gareth Bale yn chwarae
i'w dîm Real Madrid yn y gystadleuaeth!
Eleni, mae hi'n gan mlynedd ers Datganiad Balfour a arweiniodd
at sefydlu Gwladwriaeth Israel yn 1948. Tyrrodd gweddill Iddewon
Ewrop ar ôl yr Ail Ryfel Byd i'r wlad newydd hon gyda'r Hebraeg a'r
Arabeg yn ieithoedd swyddogol arni. Odd llawer o'r newydd
ddyfodiaid hyn heb fedru'r Hebraeg a felly aethpwyd ati i sefydlu
cwrs brys a dwys o'r enw "Wlpan" i gymhathu'r bobl hyn.
Mabwysiadwyd y cynllun hwn yng Nghymru a sefydlwyd yr
Wlpan arbrofol cyntaf gyda dwsin o foch gini yng Nghanolfan yr
Urdd Treganna nôl yn 1973. Bu'r arbrawf yn llwyddiant ac o
ganlyniad sefydlwyd cyrsiau tebyg ledled Cymru a daeth llawer o'r
myfyrwyr ar y cyrsiau hyn yn rhugl gan ychwanegu'n sylweddol at y
nifer o siaradwyr Cymraeg.
Gwlad arall sy'n dathlu eleni ydy Canada sy'n 150 oed fel y
Wladfa y llynedd. Ymwelais i â'r wlad hon flynyddoedd yn ôl gan
ymweld â Toronto ac Ottawa y brifddinas ac aros ar aelwyd ffrind
bore oes i mi yn Kingston ar lan Llyn Ontario. Ces gyfle hefyd i
ryfeddu at ddyfroedd Rhaeadrau Niagra yn ystod fy ymweliad. Mae
Canada yn wlad enfawr a hardd ac odd y bobl yn groesawgar a
chyfeillgar ac odd y wlad yn daclus a glân heb arwydd o graffiti yn y
llefydd ymwelais i â nhw.
Tybed faint ohonoch aeth i Gyngerdd Gŵyl Ddewi yn Neuadd
Dewi Sant Caerdydd neu a wrandawodd ar y cyngerdd ar Radio
Cymru? Un o sêr y cyngerdd hwn odd y cerddor ifanc dawnus
Charlie Lovell Jones a swynodd y gynulleidfa gyda'i unawd ffidil cyn
i'r gerddorfa a Rebeca Evans y soprano enwog a Charlie ei hun
berfformio gwaith a gyfansoddwyd ganddo. Cafodd y gwaith groeso
cynnes gan y gynulleidfa. Bydd Charlie yn mynd i Rydychen i
astudio yn yr Hydref a felly pob llwyddiant eto i'r gŵr dawnus hwn.
Yn olaf y tro hwn dw i am sôn am rywbeth sy'n fy mhoeni'n arw,
sef sut i ymateb i'r holl apeliadau gan elusennau lu sy'n anfon ataf a
channoedd o bobl eraill siwr o fod yn gofyn am ein cefnogaeth
ymarferol. Onibai am yr holl apeliadau hyn diau byddai sawl
postmon allan o waith! Yn ystod y pedwar mis diwethaf cedwais yr
holl apeliadau a chyn ysgrifennu hyn o erthygl dyma fi'n mynd ati i'w
cyfrif ac er fy mawr syndod on i wedi derbyn 125 o apeliadau heb
sôn am 38 o fagiau plastig elusennol a ddaeth drwy'r drws.
Anhygoel ynte?! Odd nifer o'r elusennau yn anfon rhoddion di-alw
amdanyn nhw, pethau megis biros, cardiau pen-blwydd, calendrau,
tocynnau raffl ac ati ac ati. Mae'r rhoddion hyn yn peri i chi deimlo
tipyn yn amesmwyth ond amhosibl ydy cefnogi pawb a felly rhaid
dewis a dethol pwy dach chi'n cefnogi yn y diwedd.
Hoffwn i ddymuno Pasg Hapus a Gwyliau Hapus i holl
ddarllenwyr Y Dinesydd gan obeithio bydd yr haul yn gwenu ar
bawb!
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B

Pobol y Rhigwm

ydd y selogion yn eich plith yn cofio mai llunio
limrig oedd tasg y mis bach, dro yn ôl. Daeth nifer
o gynigion i law... a nifer ohonynt yn limrigau. Roedd
yn rhaid cynnwys y llinell ‘Un noson wrth fynd i
Bontcanna’ yn y limrig, ac er i un bardd newid hon i ‘Un
dydd ar y ffordd i Bontcanna’, does dim ots am hynny.
Mae pethau rhyfedd yn digwydd yno yn ystod y dydd
a’r nos. Fel y mae’r Meuryn yn ei ddweud ar y talwrn
radio’n aml, mae’n bwysig fod y mydr mewn limrig yn
iawn, neu gall syrthio’n fflat. Y cyngor gorau yw ei
ddarllen yn uchel, ac os yw’n swnio’n drwsgl, yna mae
angen cywiro’r mydr. Dyma’r goreuon, a’r ffugenwau
ynghlwm:
Un noson wrth fynd i Bontcana,
Roedd gen i oleuni reit smala,
Hen racsyn o feic
A’r lamp oedd ar streic,
Fe bennes i lan yn y Bala.
Gwerinwr
Un noson wrth fynd i Bontcana,
Gwelais ‘gog’ odd ‘wedi’i dala’
Tu fas i’r Half We
A gofyn ’nath e
Odd e hanner ffor’ gatre i’r Bala?
Potiwr
Un dydd ar y ffordd i Bontcanna,
fe gwrddais â Chôr Merched Canna
mewn penbleth a strach
cyn cyngerdd i’r crach roedd rhywun ’di dwyn eu holl sana!
Alto

Merched y Wawr
Bro Radur

C

afwyd noson arbennig o lwyddiannus ar nos
Fercher, Mawrth 8fed yng nghyfarfod Merched Y
Wawr. Daeth tua dau ddeg pump o ddysgwyr i'n
cyfarfod. Cawsom noson o hwyl o dan arweiniad Eirian
Dafydd a drefnodd fod nifer o ddysgwyr o safon
canolradd ac uwch wedi ymuno â ni. Hyfryd oedd
cwrdd â dysgwyr o bob rhan o'r ddinas ac o bob oed.
Cawsom gwis gyda thimoedd cymysg o ddysgwyr ac
aelodau. Mae'n siwr bod nifer o'n haelodau wedi dod
i'r cyfarfod gan deimlo dyletswydd i gefnogi'r dysgwyr,
ond yn y diwedd cafwyd noson roedd pawb wedi
mwynhau mas draw. Bu llawer o ddadlau a thrafod a
chwerthin dros nifer o’r cwestiynau. Derbyniodd y ddau
dîm a ddaeth yn gydradd gyntaf wobr wych, sef cael
bod ymysg y cyntaf yn y ciw ar gyfer te neu goffi a'r
bara brith a'r pice ar y maen a baratowyd gan yr
aelodau!
Hoffwn ddiolch i'r tiwtoriaid a anogodd eu dysgwyr i
ddod atom ac a ddaeth eu hunain, sef Lynda
Newcombe, Sandra de Pol, a Gwilym Dafydd. Roedd
nifer o' r dysgwyr yn canmol y cyfleoedd sydd ar gael i
ymarfer eu Cymraeg yn y ddinas. Rhestrir rhai o’r
cyfleoedd wythnosol isod:
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Ond y gorau gen i y tro hwn yw eiddo Potiwr.
Llwyddodd i gynnal yr odl gyrch (at / fflat), felly
gwobrwyer Potiwr:
Un noson wrth fynd i Bontcana,
Fe weles i rywbeth go smala –
Dyn meddw fel bat
Yn gweiddi “Ow’s ‘at?”
Cyn cwmpo yn fflat ar ‘i fola!
[Cysylltwyd â Potiwr ond ei ymateb oedd:
Wy’n lico cystadlu yn sobor,
ond gwnewch beth a fynnoch â’r wobor!]
Y dasg nesaf fydd parodïo’r pennill enwog i ddau gi
bach. Dyma enghraifft, a luniwyd gan y Prifardd Tudur
Dylan Jones (a dweud y gwir, dyma uchafbwynt awen
holl gynnyrch TDJ, a’r darn a fydd yn aros hiraf yng
nghof y genedl):
Dau gi bach yn mynd i’r coed
Esgid newydd am bob troed;
Mynd yn dawel, dawel megis...
Am mai’r sgidie oedd Hush Puppies.
Felly, dechrau â ‘Dau gi bach yn mynd i’r coed’ a dilyn
y cŵn i gyfeiriad gwahanol a digri.
Anfonwch eich cynigion drwy e-bost, yn nodi eich enw
iawn a ffugenw at: db.james@ntlworld.com erbyn 5
Mawrth. Y beirniad yw Emyr Davies.

Dydd Llun:
Bore Coffi, Village Hotel, Coryton 10.45 – 11.45 ; Clonc
yn y Cwtsh, Chapter 18.30 – 20.00
Dydd Mawrth:
Bore Coffi, Y Mochyn Du 11.00 – 12.00
Dydd Mercher:
Grŵp Sgwrsio, Theatr y Sherman 10.00 – 11.00; Clonc
dros Ginio, Costa, yr Hayes 13.00 – 13.30; Paned a
Sgwrs, Cant a Mil Vintage, 13.00 – 14.30; Yr Iaith ar ôl
Gwaith, Y Cornwall, Treganna, 17.30 – 18.30
Dydd Sul:
Cwis, Y Mochyn Du, 20.00 (£1 y pen)
Gweler Y Digwyddiadur am gyfleoedd coffi a chlonc
misol ar foreau Sadwrn yn yr Eglwys Efengylaidd ac
Eglwys Dewi Sant.

Cofio
Sioned James

D

yna deitl rhaglen arbennig gan S4C i dalu
teyrnged i'r diweddar Sioned James ac i ddiolch
am gyfraniad arloesol sylfaenydd Côrdydd i
gerddoriaeth a diwylliant Cymru. Yn ystod y rhaglen
cawn glywed gan ei ffrindiau a'i chydnabod gan ddod i
adnabod Sioned – y ferch ddireidus oedd yn cuddio tu
ôl i'r arweinydd côr disgybledig.
[Dangoswyd y rhaglen ar 7 Ebrill ond bydd cyfle
arall i’w gweld yn ystod yr wythnos ganlynol. Mae'n
bosibl gwylio'r rhaglen ar-lein ar wefan S4C neu BBC
iPlayer am 35 diwrnod wedi'r darllediad.]
Aeth Glesni Haf Parry, Swyddog Cyfathrebu S4C, i
holi Huw Foulkes, arweinydd presennol Côrdydd ac un
a gafodd ei ysbrydoli gan ei ragflaenydd.
Sut ddylanwad gafodd Sioned arnat ti fel
Arweinydd ac fel person?
Mae'n deg dweud fod Sioned yn arweinydd a greodd
argraff, nid yn unig ar yr arweinyddion oedd yn dod ar
ei thraws hi, ond ar gymaint o arweinyddion a
cherddorion ar draws Cymru hefyd. 'Sgen i ddim
amheuaeth mai ei dylanwad hi sydd fwya' arna' i o ran
chwaeth gerddorol, sut i ddewis repertoire a sut i herio
a datblygu. Mi fydda' i'n fythol ddiolchgar am hynny. Mi
fydda'r ddau ohonom yn treulio oriau ar y ffôn neu
wyneb yn wyneb yn trafod y byd corawl - weithiau o
ddifri, ambell dro yn tynnu coes. Mae ei stamp hi felly
yn drwm iawn arna' i ac wrth i fi gael y fraint o arwain ei
chôr hi, dwi'n teimlo dyletswydd ac anrhydedd i barhau
â'r sylfaen gadarn yna ma' hi wedi gosod. Ma' hi hefyd
wedi dylanwadu arna' i o ran ffordd o fyw. Roedd
Sioned yn berson oedd yn byw bob dydd i'r eithaf. Mi
faswn i'n licio meddwl mai fel 'na 'dw innau hefyd - yn
chwilio am gyfleoedd ac yn ceisio agor cymaint o
ddrysau â phosib. Mae bywyd rhy fyr i feddwl fel arall.
Sut arweinydd oedd hi?
Roedd hi'n arweinydd unigryw. Pwy feiddiai beidio rhoi
100% pan oedd Sioned o flaen côr? Roedd hi'n mynnu
safon, yn mynnu ymrwymiad, yn mynnu dealltwriaeth
o'r gerddoriaeth, geiriau ac emosiwn. Mi enillodd hi

wobr Arweinydd Côr Cymru yn 2009 ond doedd hi
ddim yn fodlon derbyn hynny. Wnaeth hi erioed
sylweddoli pa mor unigryw oedd ei gallu i ddewis
darnau cwbl wahanol i bawb arall a gallu trosglwyddo'r
rheini i'r côr. Roedd Côrdydd yn freintiedig iawn. Mi
fydda' rhai yn cwestiynu ei steil ar brydiau! Roedd ei
defnydd hi o eiriau ac ymadroddion gwreiddiol yn agos
at yr asgwrn, yn bryfoclyd, yn ennyn chwerthin a
syndod. Ond dyna'i phersonoliaeth hi ac mae'n deg
dweud fod hynny'n cael ei adlewyrchu wrth i'r côr
berfformio. Roedd 'na wyleidd-dra rhyfeddol a doedd
'na fyth or-hyder. Er ei bod wedi paratoi Côrdydd bob
tro i safon, fydda' hi fyth yn ymlacio na chwaith yn
disgwyl cyrraedd y brig. Fe fyddai rhai o'r tu allan yn
cael hynny'n anodd ei gredu, ond fel 'na o'dd hi ac fel
'na fydda' hi'n paratoi'r côr. Dwi'n cofio edrych arni yng
Nghadeirlan Tŷ Ddewi tra roedd Côrdydd yn perfformio
gyda dau o gewri corawl ein hoes - Morten Lauridsen a
Paul Mealor - un yn arwain a'r llall yn cyfeilio. Roedd ei
hwyneb yn llawn emosiwn, yn methu credu iddi
gyflawni'r fath orchest, a'r gwyleidd-dra 'ma eto'n
amlwg.
Mi roedd ei steil hi hefyd yn unigryw wrth anfon ebyst a phan fentrodd hi ofyn i Eric Whitacre a fydda'
fo'n ystyried dod i weithio â Côrdydd, pwy feddyliai y
bydda'n derbyn. Ond mi ddaeth hi'n amlwg wedyn pan
esboniodd y cyfansoddwr toreithiog o America pam
iddo ddewis Côrdydd dros y myrdd geisiadau mae'n ei
gael - 'Her effervescence shone through her e-mails.'
Dweud y cyfan.
Pa ddylanwad gafodd hi ar genedlaethau o
gerddorion a chantorion yng Nghaerdydd ac yng
Nghymru?
Amhrisiadwy. Sgen i ddim dwywaith, hebddi hi, y
bydda' canu corawl Cymru wedi aros fwy neu lai yn ei
unfan. Mi gyflwynodd hi ddarnau mewn eisteddfodau a
chyngherddau sydd bellach yn rhan o repertoire nifer o
gorau yng Nghymru. Roedd hi'n ysu i ddyrchafu corau
Cymru ar lefel ryngwladol. Roedd ganddi'r weledigaeth,
y crebwyll cerddorol a'r chwaeth soffistigedig. Sioned
fydda'r cynta' i ddweud ein bod ni fel Cymry Cymraeg
mewn sefydliadau corawl yn dyrchafu ein hunain
uwchlaw'r hyn ydan ni. Ond roedd hi am gau'r bwlch
gyda gweddill y byd. A dwi'n sicr ein bod ni mewn lle
llawer cryfach heddiw nag oedden ni cyn iddi ein
cyflwyno ni gyd i gyfansoddwyr a darnau sy'n ein herio
ar sawl lefel. Mi greodd gyfleoedd i gantorion
proffesiynol fel Gwawr Edwards a Trystan Llŷr Griffiths
a dwi'n gwybod fod y ddau'n hynod, hynod ddiolchgar
iddi am ei harweiniad. Mi fydd ei dylanwad yn
bellgyrhaeddol am ddegawdau i ddod.
Wyt ti'n falch bod rhaglen i gofio am ei chyfraniad i
gerddoriaeth yng Nghymru?
Mae'n hynod bwysig bod y rhaglen yma'n cael ei chreu
er mwyn rhoi cofnod, nid yn unig o'i bywyd cerddorol hi,
ond hefyd o'i phersonoliaeth a'i dylanwad anhygoel.
Dwi'n herio unrhyw un i feddwl am arweinydd corawl
arall yng Nghymru sydd wedi llwyddo i greu cymaint o
gysylltiadau rhyngwladol ac i drawsnewid canu corawl
gymaint. Rhan fach o'r cofio fydd y rhaglen yma ond
mae'n rhan allweddol, bwysig er mwyn i'r rheini na
ddaeth ar ei thraws sylweddoli mawredd ei chyfraniad
tuag at y byd cerddorol yma yng Nghymru a thu hwnt.
Mae'r byd hwnnw yn dlotach lle hebddi.
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Ysgol Bro Edern

A

r yr 16eg o Chwefror, llifodd torf o blant oed 11-15
i'r neuadd ar gyfer pumed Eisteddfod Ysgol Gyfun
Gymraeg Bro Edern.
Tra roedd pawb yn aros am yr athrawon i'w tawelu,
yr unig sŵn i’w glywed oedd y dorf yn llafarganu
enwau'r llysoedd yn uchel. Unwaith i'r pennaeth godi ei
law a'u tawelu, dechreuodd y cystadlu.
Yr unawdwyr oedd cystadleuwyr cyntaf yr
Eisteddfod eleni. Digwyddodd y rhagbrofion y diwrnod
cyn hynny gydag o leiaf un o bob llys yn mynd trwy ym
mhob cystadleuaeth. Roedd yna dri yn yr unawd canu,
llys Taf oedd yn fuddugol, llys Rhymni yn ail, ac yn
drydydd llys Hafren. Yn yr unawd llefaru roedd pump
yn cystadlu, gyda llys Hafren yn dod yn gyntaf, llys
Rhymni yn ail a llys Taf yn drydydd. A gyda'r unawd
offerynnol roedd pedwar cystadleuydd, llys Hafren yn
dod yn gyntaf, llys Taf a llys Rhymni yn gydradd ail, ac
un arall o Rhymni yn drydydd.
Rhwng pob cystadleuaeth llwyfan roedd
canlyniadau i un o'r cystadleuthau gwaith cartref yn
cael eu cyhoeddi. Roedd yna gystadleuaeth gwaith
cartref i bob pwnc. Un o'r cystadlaethau pwysicaf oedd
y tlws Saesneg. Roedd rhaid ysgrifennu Cerdd neu
stori fer ar y testun 'Light', ac Ieuan Davies o lys
Rhymni enillodd y gystadleuaeth hon.

Ysgol Glantaf
Coroni’r cleddyfwyr
Llongyfarchiadau gwresog i’n cleddyfwyr a ddaeth yn
bencampwyr Prydain mewn cystadleuaeth cleddyfa,
categori tîm ffoel dan 18, dros y penwythnos.
Llwyddodd Harri Hayes, Mathew Williams, Rhodri
Gibbon a Celyn Lewis i frwydro’n gryf yn y rownd
derfynol yn erbyn Ysgol Fonedd Eton er mwyn cipio’r
teitl. Rydym yn hynod o falch o’n bechgyn!
Diwrnod Cymreictod
Dechreuodd y diwrnod gyda gwasanaeth arbennig yng
nghwmni enwogion Cymraeg, Dafydd Iwan, Elan
Evans, cyn-ddisgybl Glantaf a DJ ar orsaf Radio
Cymru ac Ian Gwyn Hughes, swyddog marchnata
FAW. Yn dilyn y
gwasanaeth yn y
bore,
cynhaliwyd
cwis ar amryw o
bynciau
ym
ymwneud
â
Chymru.
Am
weddill y diwrnod,
t ref nwyd
yst od
e a n g
o
weithgareddau, gan
gynnwys
coluro,
gweithdy
actio,
pobi, rygbi, FIFA, a
chymorth cyntaf.
Diwrnod
Cymreictod
Glantaf
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Ar ôl dod yn ôl ar ôl cinio parhaodd y cystadlu. Cân
Taf am y meim oedd 'Coffi Du'. Gwisgodd y disgyblion
fel yr athrawon, a oedd yn ymladd dros y coffi. Y meim
yna oedd yn fuddugol, wrth gwrs, oherwydd roedd mor
ddoniol. Yn y sgets ddoniol roedd plant hefyd yn esgus
bod yn athrawon, gan mai dyna yw traddodiad y sgets.
Roedd sgets fuddugol Rhymni yn cynnwys yr athrawon
yn gwneud popeth oedden nhw'n dweud wrth y plant i
beidio gwneud.
Hanner ffordd drwy'r prynhawn, daeth y
gystadleuaeth oedd siŵr o fod yn penderfynu enillydd
yr Eisteddfod, gan ei fod werth cymaint o bwyntiau. Côr
y llys. Enw'r gân eleni oedd 'Cân yn Ofer' gan Edward
H Dafis. Hafren oedd yn fuddugol yn y côr, Rhymni
oedd yn ail, a Taf ddaeth yn drydydd.
Reit ar y diwedd roedd y seremoni cadeirio. Testun
y Gadair eleni oedd 'Creithiau', ac roedd rhaid
ysgrifennu cerdd ar y thema yma. Awdur y gerdd
fuddugol oedd ‘Neb’. Enw go iawn ‘Neb’ oedd Lleucu
Evans o lys Hafren.
Aeth y gloch ac roedd pawb yn barod i fynd adref a
mwynhau eu hanner tymor, ond roedd un peth ar ôl,
pwy oedd wedi ennill? Cyfrodd y beirniaid gyfanswm y
pwyntiau i bob llys, a'u pasio ymlaen at yr athrawon. Yn
drydydd, llys Taf, yn ail, llys Rhymni ac yn gyntaf oedd
llys Hafren! Ond doedd neb yn digalonni oherwydd
roedd y sgoriau mor agos.
Nia Greenwood, Bl.8
Llwyddiant Max Llewellyn
Llongyfarchiadau mawr i Max Llewellyn ar ei lwyddiant
yn y byd rygbi yn ddiweddar. Dros y penwythnos
chwaraeodd ei gêm gynghrair gyntaf dros Glwb Rygbi
Castell Nedd yn erbyn Clwb Rygbi Casnewydd. Un o’i
wrthwynebwyr ar y cae oedd ei athro Mr ap Myrddin.
Rydym yn falch iawn ohono ac yn dymuno’n dda iddo
ar gyfer y dyfodol.
Pêl-rwyd
Ddydd Gwener, Mawrth 17, llwyddodd 5 tîm pêl-rwyd
yr ysgol i ddod yn bencampwyr y sir - llwyddiant
ysgubol a champ a hanner! Llongyfarchiadau i bawb a
chwaraeodd, ac i'r athrawon am hyfforddi.
Gweler mwy o luniau ar y clawr

Ysgol Y Wern
Eisteddfod yr Urdd
Bu nifer o blant yn cystadlu yn yr Eisteddfod
eleni.
Llongyfarchiadau i’r canlynol a ddaeth yn
fuddugol yn eu cystadlaethau – Mari Fflur ar y Llefaru
Blwyddyn 3 a 4, Grŵp Llefaru Blwyddyn 6 ac iau a’r
Côr Blwyddyn 6 ac iau. Byddant hwy a’r gerddorfa yn
mynd ymlaen i gynrychioli Caerdydd a’r Fro yn
Eisteddfod Penybont-ar-Ogwr, Taf ac Elái. Pob hwyl
iddynt yno.

Pêl-Droed Merched
Llongyfarchiadau i’r timau pêl-droed merched am
gystadlu yn y twrnament ‘Sport Cardiff’ i ysgolion
gogledd Caerdydd yn ddiweddar. Fe fydd y tîm A nawr
yn cynrychioli ysgolion Gogledd Caerdydd ar ôl dod yn
fuddugol. Pob lwc iddynt.
Codi Arian
Codwyd £556 ar gyfer Ysbyty Felindre a chodwyd
dros £200 yn gwerthu bathodynnau Marie Curie.
Codwyd £615 ar ddiwrnod Trwynau Coch. Diolch i
bawb am gefnogi.

(Gweler llun o aelodau’r Côr, y Grŵp Llefaru a Mari
Fflur ar y clawr.)

Yn ystod Pythefnos Masnach Deg sefydlwyd siop a
chodwyd £357 i’r siop ‘Siopa Teg’.

Cogurdd

Cystadleuaeth Sumdog
Llongyfarchiadau i ddosbarth Mr Wason am ddod yn
fuddugol yn y gystadleuaeth Mathemateg i ysgolion
Caerdydd. Llongyfarchiadau i Efan Collins a Lois
Edwards am ddod yn y deg unigolyn cyntaf.

Llongyfarchiadau i Maggie Burgess Blwyddyn 6 a
ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth Cogurdd yr
ysgol.
Pob lwc iddi yn y rownd nesaf ym mis
Ebrill.

Ysgol Pen y Groes
Eisteddfod yr Urdd
Bu’r parti dawns, y ddeuawd, y parti unsain a’r parti
llefaru yn cystadlu. Llwyddodd y Parti Unsian i ennill yn
y Cylch ac fe gafodd y Parti Llefaru yr ail wobr.
Llongyfarchiadau mawr i Katie am ddod yn ail yn yr
unawd bl. 3 a 4 a Megan am ddod yn drydydd. Pob lwc
i Paige a Melanie wrth iddynt ganu’r ddeuawd yn yr
Eisteddfod Sir ac i’r Parti Unsain.
Cwis Llyfrau
Yng nghystadleuaeth trafod Cwis llyfrau ysgolion
Caerdydd, y llyfr o dan sylw oedd “Na Nel” ac roedd
Megan, Alana, Daisy a Katie wrth eu bodd yn trafod y
llyfr ac yn dadlau pwy oedd eu hoff gymeriad! Ymhen
pythefnos bydd Lilyella, Lily, Charleigh ac Evie yn
ymuno gyda nhw ac yn cystadlu yn y rownd perfformio.
Eisteddfod Ysgol
Cafwyd cystadlu brwd yn Eisteddfod
Ysgol Pen y Groes. Bu’r llysoedd yn
brwydro yn erbyn ei gilydd wrth
ganu, dawnsio, llefaru, gwneud
gymansteg a chanu offerynnau
amrywiol. Samuel o fl. 6 a gipiodd y
gadair am ei gerdd am ryfeddodau’r
byd a’r llys buddugol y flwyddyn yma
oedd Collen.
Diwrnod y Llyfr
Cawsom ddiwrnod wrth ein bodd yn
gwneud gweithgareddau diddorol yn
ymwneud â llyfrau a phlant y Feithrin
yn crwydro’r ysgol yn cyfri sawl Sali
Mali a Jac y Jwc oedd yn Ysgol Pen
y Groes!
Ymweliadau
Daeth yr RNLI mewn i’r ysgol i
gynnal gwasanaeth hynod o fuddiol
i’r Adran Iau ar ddiogelwch traeth a

môr. Cawsom gyfle i weld y baneri gwahanol a dysgu
am y gwaith o achub pobl sydd mewn perygl. Yn
ogystal daeth y Gwasanaeth Ambiwlans i wneud
gweithdy cymorth cyntaf gyda bl. 3 a 4.
Masnach Deg
Bu pawb yn yr ysgol yn gwneud gweithgareddau
diddorol am wythnos er mwyn codi ymwybyddiaeth
pawb o gynnyrch Masnach Deg. Cawsom wasanaeth
yn nodi’r gwahanol fwydydd a gweithgareddau
amrywiol yn cynnwys ysgrifennu cerdyn post i’r
ffermwyr banana, cofnodi taith banana, creu holiadaur
QR codes ar fwydydd Masnach Deg a choginio yn
defnyddio bwydydd Masnach Deg.
Diolch unwaith eto am ddarllen ein colofn!
Melanie, Daniel a Samuel.
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CLYBIAU CHWARAEON
Rydym yn edrych ymlaen at dymor arall prysur o
glybiau ar ôl y Pasg fydd yn cynnwys Nofio,
Gymnasteg, Athletau, Tenis Bwrdd, Pêl-rwyd a
chlybiau Aml-chwaraeon. Am fwy o wybodaeth am y
gweithgareddau uchod, ac i gofrestru’ch plentyn,
cysylltwch â Liam Higgins: liamhiggins@urdd.org /
07976 003344.
GŴYL FACH Y FRO 2017
I ddathlu Dydd Miwsig Cymru ar Chwefror 10fed,
cynhelir Gŵyl Fach y Fro
e l e n i
ddydd Sadwrn, Mehefin
17eg, ar Ynys y Barri,
gydag
adl oni ant
cerddorol, bwyd a diod,
stondinau,
a
pherfformiadau stryd.
Byddwn yn lansio’r ŵyl
a’r line-up llawn ym
mis
Ebrill.
Oes
gennych
chi
diddordeb
mewn
cynnal
st o n d i n
grefftau
neu
gynnyrch Cymreig
yn yr ŵyl eleni?
Cysylltwch â ni am
fwy o wybodaeth.
#gwylfachyfro
GWEITHGAREDDAU I’R TEULU
Amser Stori
Cynhelir sesiynau stori
a chân am ddim yn
wythnosol yn ystod
tymor yr ysgol – yn
Llyfrgell y Barri (dydd
Mawrth
10. 30am),
Llyfrgell Llanilltud Fawr
(dydd Iau 10.30am) a
Llyfrgell y Bontfaen (dydd
Iau 2pm). Bydd sesiwn
newydd sbon yn dechrau
yn Llyfrgell Dinas Powys ar
ddydd Iau, Mawrth 16eg am
10am.
Wâc Welis
Mae’r Fenter yn cynnal
teithiau natur dan arweiniad
Jén Dafis yn fisol rhwng nawr
a’r haf. Cynhelir y sesiwn
nesaf ddydd Sadwrn Mawrth
25ain yn Llanilltud Fawr,
gan gyfarfod am 10am ym
maes
p a r ci o
t r a et h
Llanilltud Fawr. Mae hwn
yn weithgaredd i’r teulu
cyfan ond wedi’i anelu yn
benodol at blant 0–5
mlwydd oed. Y pris yw
£3.50 y plentyn a gallwch
gofrestru ar wefan y
Fenter neu trwy gysylltu gyda:
ffion@menterbromorgannwg.cymru / 029 20689888.
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DARPARIAETH I DDYSGWYR
Mae datblygu cyfleoedd allgyrsiol yn hollbwysig er
mwyn cefnogi’r broses o ddysgu ffurfiol, ac mae’r
Fenter wedi derbyn cyllid o fewn y Fframwaith newydd i
gynnig cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer a
defnyddio eu Cymraeg yn
gymdeithasol .
M a e ’ r
g we i t h g ar e d d a u
yma’n
addas
i
ddysgwyr o bob
lefel.
Bore Coffi
Cynhelir Bore Coffi
misol yn Foxy’s Deli,
Penarth, a hynny ar
ddydd Iau cyntaf pob
mis. Ymunwch â ni
rhwng 10 - 11am am
glonc dros goffi!
Dysgu a Diod
Sgwrsio hwyrol
nos Lun cyntaf
pob
mis
rhwng 7-8pm
yn yr Old
White Hart,
Llanilltud
Fawr. Cyfle
gwych
i
gyfarfod
dysgwyr
eraill
ac
ym arfer
Cymraeg
– croeso
i bawb!

Cymorth Cyntaf i Fabis
Diolch i Trystan o Reactive
First Aid am gynnal cwrs yn
benodol i fabis yn swyddfa’r
Fenter yn ystod mis Mawrth. Yn dilyn llwyddiant y cwrs
cyntaf hwn, byddwn yn cynnal cwrs arall Ddydd
Sadwrn, Ebrill 29. Bydd y cwrs, sy’n £40 yn rhedeg
rhwng 10am a 1pm yn swyddfa Menter Caerdydd ym
Mharc Tŷ Glas, Llanisien.

Cerddoriaeth braf yng Nghaeau Llandaf
Eleni y cantorion fydd: Bryn Fôn, Geraint Jarman, Yws
Gwynedd, Alys Williams, Kizzy Crawford, Meic
Stevens, Candelas, Y Niwl, Heather Jones a The
Gentle Good fydd ymhlith y bandiau sy’n perfformio
yng Ngŵyl Gelfyddydol Gymraeg Caerdydd ar y 1af a’r
2il o Orffennaf 2017.
Ar nos Sadwrn a nos Sul bydd Gareth Potter a Mark
Lugg o’r grŵp Tŷ Gwydr yn atgyfodi eu clwb
chwedlonol, REU tra bydd Trac a Chwrdd Nansi yn
dod ynghyd i guradu prynhawn o gerddoriaeth gwerin
ar y prynhawn Sul.
Fel bob blwyddyn, bydd gŵyl ffrinj yn cael ei gynnal ar
draws y ddinas fel rhan o Tafwyl, gyda digwyddiadau
amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas rhwng
y 24ain o Fehefin a’r 2il o Orffennaf.

Macbeth Theatr Genedlaethol
Adolygiad

A

r noson oer yn Chwefror, gyda’r awyr yn ddi-sêr
ac yn feiblaidd ddu, roedd naws arbennig yn yr
aer yng nghanol tref Caerffili, o leia i mi. Wrth i mi
nesáu at gnewyllyn y lle, y castell enfawr yn y canol,
dechreuais, ar ôl sbel, sylweddoli nad oedd trigolion
arferol Caerffili yn ymwybodol o’r naws arbennig hyn
roeddwn i yn ei deimlo. Wrth i mi ymlwybro tuag at y
bont sydd yn croesi'r bwlch dros ffos y castell,
sylweddolais fod y bobl hyn hefyd yn anymwybodol fy
mod i ar fin pasio ar draws y trothwy o’n byd arferol ni i
fyd arall, byd hynafol a chwbl estron.
Byd arswydus Shakespeare, a gafodd ei gyfieithu o’r
newydd i’r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas,
oedd hwn. Y Ddrama Albanaidd enwog yn cael ei
adfywio, mewn un o gestyll hyna’r wlad, ac yn yr iaith
Gymraeg.

Cadwch lygad ar y wwww.tafwyl.cymru, Twitter
(@Tafwyl), Instagram (@Tafwyl) a Facebook (Gŵyl
Tafwyl) am y newyddion diweddaraf am #Tafwyl17

Amser Stori
Cofiwch bod ein sesiynau Amser Stori yn parhau i
redeg drwy gydol y tymor - cyfle i rai bach wrando,
canu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg tra caiff
y rhieni ymuno yn yr hwyl neu ymlacio! Mae'r sesiynau
yn rhad ac am ddim a nid oes angen cofrestru.
Dydd Llun
Llyfrgell Ganolog Caerdydd 11 - 11.30am
Hyb Trelai 10.15 - 10.45am
Dydd Mawrth
Llyfrgell Grangetown 11 – 11.30am
Llyfrgell yr Eglwys Newydd 2.15 - 2.45pm

Dydd Mercher
Llyfrgell Radur 10.30 – 11am
Llyfrgell Penylan 2.15 - 2.45pm
Dydd Gwener
Llyfrgell Treganna 10.30 - 11am

Cynhyrchiad hynod o effeithiol oedd hwn gan Arwel
Gruffydd. Cafodd y naws syfrdanol ei chanmol gan
gyfres o berfformiadau cryf gan y cast, ac fe ffurfiwyd
synthesis trawiadol gan Richard Lynch a Ffion Davis fel
Macbeth a’i wraig greulon. Roedd yr holl gynhyrchiad
yn un rhyngweithiol, gyda’r gynulleidfa yn cael ei
harwain o gwmpas y castell gan y gwrachod ysgeler
gyda rhyngweithiad rhwng byd gwreiddiol Shakespeare
a chyfieithiad Gwyn Thomas. Yn ogystal, clymwyd yr
hen fyd canoloesol gyda’n byd modern ni trwy'r
defnydd o dechnoleg fodern. Llwyddodd sŵn y
seinyddion i ddwysau’r naws, ac roedd y camerâu yn
hollbwysig ynghylch ymgyrch ‘Theatr Gen Byw’.
Ymgyrch yw hon i ail-ddarlledu’r perfformiadau ar gyfer
cynulleidfaoedd ar draws y wlad mewn lleoliadau
gwahanol. I’r bobl hynny sy’n byw yng Nghaerdydd a’r
Fro, mae darllediad yng nghanolfan Chapter ar yr
23ain o Ebrill; rwy’n eich annog chi i fentro, fel fi, ac i
groesi’r trothwy i’r byd arswydus hwn.

Jöel D’Auria
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
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EGLWYS Y TABERNACL

EGLWYS Y CRWYS

EGLWYS MINNY STREET

Cymdeithas Nos Fawrth
Daeth bron i 60 o bobl ynghyd i
Ginio Gŵyl Dewi gyda Huw Jones yn
siaradwr gwâdd y noson. Cafodd
yntau hwyl wrth iddo gyflwyno ei
hanes, a gwerthfawrogwyd cyfraniad
llawer o’r chwiorydd yn paratoi’r
bwyd, trefnu’r blodau a chanu cân i
gyfarch y gŵr gwadd. Daeth
gweithgareddau’r tymor i ben yng
nghwmni’r Prifardd Robat Powell.
Roedd yn noson ddiddorol wrth iddo
olrhain hanes y cenhadon cynnar ym
Madagascar.
Y Chwiorydd a’r Ysgol Sul
Bu’r chwiorydd yn bwrw ati i
gefnogi’r ymdrech i weu cywion
Pasg, a daeth plant yr Ysgol Sul â
wyau i’w cynnwys yn y cywion bach.
Apêl Romania
Dyma’r adeg pan fydd Beryl Eurig a
Gill Thomas yn ein hatgoffa o’r cyfle i
gefnogi’r apêl hon gan ganolbwyntio
ar ddillad a nwyddau ystafell
ymolchi.
Roedd cyfle hefyd i’r
aelodau roi wyau Pasg bach i’w
cludo i Ddwyrain Ewrop ar gyfer y
plant amddifad sydd mewn cartrefi
gofal yn y wlad honno.
Organathon
Unwaith eto, cynhaliwyd Organathon
yn y Tabernacl cyn gemau rygbi
rhyngwladol ddiwedd Chwefror a
dechrau Mawrth. Diolch i Marc Jon
Williams, Dafydd Huw Wrennall a
Huw Thomas am eu gwasanaeth, ac
i’r cyfeillion a fu’n casglu arian allan
ar yr Ais. Dyma weithgaredd sy’n
cyfrannu at awyrgylch y dydd yn yr
Ais, yn agor drysau’r capel ac yn
denu pobl i mewn. Hefyd mae’n
fodd i godi arian er mwyn diogelu fod
yna gronfa ar gael i dalu am
wasanaethu a thrwsio’r organ i’r
dyfodol.
Llongyfarch Margaret Evans
Llongyfarchwn Margaret Evans ar
gael ei het hol yn un o
ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth
Gwaddoliadau Cyfyngedig Prifysgol
Cymru yn ddiweddar. Y nôd yw
diogelu nawdd yr ymddiriedolaethau
wrth i Brifysgol Cymru gyfuno gyda
Phrifysgol Cymru Drindod Dewi
Sant. Mae gan Margaret brofiad
helaeth yn y maes hwn a bydd yn
gaffaeliad i waith y Brifysgol i’r
dyfodol.

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau cynnes i Osian a
Fflur Rowlands ar enedigaeth
Betsan Lois. Mae ei brawd mawr,
Dewi, wrth ei fodd, fel y mae nain a
taid, Peter a Catrin Rowlands. Pob
dymuniad da i’r teulu.
Llongyfarchiadau hefyd i Carys a
Stuart White ar enedigaeth Cara
Meriel, wyres fach arall i Gareth a
Gwen Edwards, a chyfnither hyfryd i
Trystan a Katy. Pob bendith ar y
teulu bach yn eu cartref ger
Stratford. Edrychwn ymlaen at gael
croesawu Cara i’r Crwys.
Cydymdeimlad
Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu y
d i we d d ar Mr s. R ay Ev an s,
Rhiwbeina. Bu Ray yn aelod yn y
Crwys am flynyddoedd cyn symud ei
haelodaeth i Bethel, Rhiwbeina.
Roedd yn llenor adnabyddus ac
eni ll odd F edal Ryddi ait h yr
Eisteddfod Genedlaethol. Mae ein
gweddïau gyda’r teulu yn eu
profedigaeth.
Derbyn Cyflawn Aelodau
Mewn Gwasanaeth hyfryd o dan
arweiniad ein Gweinidog, y Parch
Aled Huw Thomas, derbyniwyd Sara
Davies, Mared Edwards, Nia Phillips
a Mair Thomas yn gyflawn aelodau
o’r Eglwys. Pob dymuniad da iddynt
i’r dyfodol.
Y Grŵp Merched
Mwynhaodd criw o’r aelodau
brynhawn hyfryd yng Nghwrt Insole
gyda chyfle am baned a sgwrs.
Diolch i’r Parch Lona Roberts am y
trefniadau.
Y Gorlan
Cafwyd taith ddiddorol dros ben o
dan arweiniad Dav id Jones.
Ymwelwyd â Phriordy Ewenni lle y
cafwyd sgwrs addysgiadol ar hanes
y Priordy gan Eirian Edwards. Yna
wedi cinio blasus yn yr Ivor Arms ym
Mrynsadler, ymwelwyd â’r Bathdy
Brenhinol yn Llantrisant lle y
cawsom ein tywys o amgylch a’n
haddysgu o’r broses o fathu arian o’r
cam cyntaf hyd y diwedd gan
gynnwys y darn punt newydd.
Diolch i David Jones am drefnu’r
daith ac i Tony Couch am yrru’r bws
mini.

Croeso i’n hoedfaon
Ebrill 2: Oedfa i'r teulu a
Chymundeb o dan arweiniad ein
Gweinidog (10:30), a chyfle i
gymdeithasu dros baned yn y festri.
Oedfa Hwyrol am 18.00 ac am 20.00
cyngerdd gan Gôr Merched Canna,
elw tuag at Tŷ Hafan ac Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2018.
Sul y Blodau: Oedfa Foreol Gynnar
(9:30) dan arweiniad ein gweinidog a
brecwast bach i ddilyn lle bydd cyfle i
brynu nwyddau Masnach Deg. Yna
Oedfaon Boreol a Hwyrol yn ôl ein
harfer. Minny Street fydd yn gyfrifol
am y te i'r digartref yn y Tabernacl,
Yr Âis am 14.30.
Ebrill 14: ymunwn ag eglwysi
Cymraeg Caerdydd (14:00) i rannu
neges Y Groglith yn Eglwys Dewi
Sant o dan arweiniad Y Parchedig
Rhian Linecar.
Sul y Pasg: dathlwn fuddugoliaeth
Y Pasg am 10:30 a 18.00 o dan
arweiniad ein Gweinidog. Cymun yn
yr Oedfa Hwyrol: gyda phaned a
chyfle i brynu nwyddau Masnach
Deg yn y festri i ddilyn.
Ebrill 23: Arweinir yr oedfa hwyrol
gan y Parchedig Noel Davies
(Abertawe).
Ebrill 30: oedfaon yr aelodau
Bydd nifer o'n haelodau yn mynychu
Cwrdd Chwarter Dwyrai n
Mor ga n n wg y ng Ng h ap el y
Tabernacl, Porthcawl Ebrill 26 am
15.00. Edrychir ymlaen at glywed
neges Llywydd yr Undeb, Mr Glyn
Williams, yno.
Croeso i’r plantos lleiaf i Fabimini
Ebrill 7 o 9.45 - 11.15. Yna PIMS,
(Pobol Ifanc Minny Street) nos Lun,
Ebrill 24 rhwng 19.00 a 20.30. Bydd
cyfle i gyfarfod â chriw o oedolion yr
eglwys yng nghaffi Terra Nova ar lan
Llyn y Rhath i fwynhau trafodaeth
fywiog dros baned, Ebrill 28 am
11.00. Am 19.30 Ebrill 4 ac Ebrill 25
bydd criw 'Bethania' yn cwrdd yng
nghartre un o'n haelodau.
Cydymdeimlo
Cofiwn yn annwyl a diolchgar am
Valmai Evans (Yr Eglwys Newydd)
fu farw Fawrth 10. Cydymdeimlwn yn
ddiffuant iawn â’r teulu.
Genedigaeth
Croeso cynnes i Betsi Nia Walters,
merch Kim ac Iwan a chwaer fach
Gruff. Pob dymuniad da i’r teulu.

Dymuniadau da
i Llinor ap Gwynedd ac Emyr Wyn
Evans yn dilyn eu priodas ym Minny
Street Ddydd Gŵyl Dewi.
Aelod newydd:
Hyfrydwch fu croesawu yn aelod un
sydd eisoes wedi bod yn ffyddlon i’n
hoedfaon a chyfarfodydd yr wythnos:
dymunwn bob bendith i Betsan
Roberts (Penylan) yn ein plith.
www.minnystreet.org @MinnyStreet

EGLWYS DEWI SANT
Gŵyl Dewi
Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig
er
mwyn
cadw
gŵyl
ein
nawddsant pan fu`r Parchedig
Athro Thomas Watkin yn pregethu
ac yn ein cymell i ddilyn esiampl
Dewi mewn byd sy`n llawn troeon
annisgwyl. Cafwyd cinio blasus yn
y Neuadd ar ôl y gwasanaeth.
Edrychai’r eglwys yn hardd ar ôl i
aelodau Cylch Dewi ei haddurno
gyda blodau`r gwanwyn.
Diwrnod Gweddi Byd-Eang
Eglwys Dewi Sant oedd y man
cyfarfod ar gyfer chwiorydd yr
eglwysi Cymraeg eleni. Diolch i
Margaret Hughes am gydlynu`r
gwasanaeth.
Gwasanaeth Sul y Fam
Tynnu sylw at y cylch o ofal a
chariad sy`n ein hamgylchynu
oedd thema`r gwasanaeth teuluol.
Plant yr Ysgol Sul oedd wedi
paratoi`r tuswau o flodau a
roddwyd i bob gwraig oedd yno
fel arwydd o ddiolch.
Mynd am Dro
Aeth grŵp o gerddwyr ar draws y
morglawdd ac yn ôl cyn mwynhau
cinio yn y Bae. Bwriedir trefnu
taith yn fisol.
Coffi a Chlonc
Daeth nifer dda i fwynhau sgwrs
ac ymarfer eu Cymraeg gydag
aelodau Dewi Sant. Cynhelir y
bore coffi nesaf ar Fai 20fed.
Cydymdeimlad
Estynnwn
ein
cydymdeimlad
dwysaf â theulu Enid Morris,
Cyncoed a fu farw yn ddiweddar.

BETHEL, PENARTH
Cydymdeimlwn yn ddwys gyda’n cyd
-aelodau yn eu galar diweddar –
Janet Williams (ei brawd), Neville
Evans (ei chwaer), Pat Davies (ei
gŵr).
Bu Mawrth yn fis o oedfaon amrywiol
a bendithiol.
Ar y 5ed buom yn nodi agweddau ar

ein hetifeddiaeth Gymraeg, gyda
chyfraniadau canu gan Awen Fflur a
Llinos, hel atgofion eisteddfodol
gyda Hazel, dysgu cân newydd i ni
gan Elinor, her gan Nêst i ystyried
golwg newydd ar Gwnewch y Pethau
Bychain wrth iddi ddarllen ysgrif
ddifyr gan ei thad.
Ar y 12fed gwelsom (yn llythrennol)
arbrawf newydd o osod cadeiriau’r
capel, gyda’r Bwrdd Cymun ar ganol
y llawr a’r cadeiriau o’i gwmpas.
Thema myfyrdod meddylgar ein
gweinidog oedd Dewch at y Bwrdd,
gan nodi pump agwedd, 1. Paratoi/
golchi dwylo/cydnabod bai 2.
Archwaeth am fwyd/ maddeuant/
Iesu 3. Dim brys/treulio amser 4.
Mwynhau’r gwmnïaeth 5. Rhoi
diolch.
Ar y 19eg cawsom gyfle mewn
grwpiau trafod yn yr Ysgol Sul i
bawb i ystyried arwyddocâd
darlleniadau yn ymwneud â’r
Grawys.
Ar y 26ain buom dan arweinyddiaeth
gynnes a goleuedig Y Parchedig
Euros Jones-Evans. Yn cyd-weddu â
thema Sul Y Fam, rhoisom sylw i’r
hanesion yn 2 Brenhinoedd Pennod
4 a Pennod 8 (y wraig o Sunem) ac
yn 2 Timotheus Pennod 1 (Lois ac
Eunice yn trosglwyddo’r ffydd, gydag
awgrym bod yr arfer hwnnw yn
diflannu o Gymru).

SALEM, TREGANNA
Gwasanaeth am waith Cymorth
Cristnogol
Diolch i Huw Thomas, Pennaeth
Cymorth Cristnogol am ddod i'n
hannerch fore Sul, 12 Mawrth.
Llwyddodd i'n hysbrydoli mor bwysig
yw gwaith yr elusen a mor bwysig yw
mynd ati i godi arian at brosiectau
Cymorth Cristnogol sy'n llwyddo i
drawsnewid bywydau unigolion a
chym unedau mewn angen.
Pwysleisiodd mor bwysig yw
gweithredu'n ymarferol dros eraill yn
ogystal â'r ysbrydol.
Gwasanaeth Gŵyl Ddewi
Cawsom rannu 'cinio bach' yn y
festri yn dilyn gwasanaeth arbennig
gan yr Ysgol Sul. Yn ogystal â chanu
hyfryd gan y plant bach, cafwyd
cyflwyniad gan y bobl ifanc am
bwysigrwydd torri waliau a ffiniau
rhwng pobl yn ein cymunedau a'n
gwledydd.
Bedydd
Bedyddiwyd Myfi, merch Urien a
Rhian ar 19 Mawrth. Dymuniadau
gorau i chi fel teulu.

Adran Salem
Mae'r adran wedi bod yn brysur iawn
yn paratoi at eisteddfod sir yr Urdd,
diolch yn fawr i bawb sydd wedi
helpu wrth hyfforddi'r plant. Taith i
Ben-y-bont gobeithio!
Clwb y Bobl Ifanc
Cafodd Clwb y bobl ifanc noson
hwyliog yn ystod y mis yn gwneud
celf diddorol a chael sglods.
Priodas Ruddem
Llongyfarchiadau mawr i'r Parchedig
Haydn a Doreen Thomas ar achlysur
eu priodas ruddem yn ystod mis
Mawrth. Dymuniadau gorau i chi'ch
dau! Mae wedi bod yn flwyddyn
arbennig i Haydn gan iddo ddathlu
carreg filltir arbennig fel gweinidog
yn ogystal eleni. Pob hwyl gyda’r
dathlu.

BETHEL, RHIWBEINA
Yn ystod mis Mawrth cawsom
wasanaethau dan ofal y Parch. D.H.
Edwards, ein gweinidog y Parch
Evan Morgan ar ddau ddydd Sul a
hefyd y Parch Pam Cram sydd
newydd ymddeol wedi nifer o
flynyddoedd yn gweithio yng
nghylchdaith Abertawe a Gŵyr.
Ar Fawrth 14 daeth Elin Evans i
siarad â ni am ei gwaith gyda
Llamau. Mae Llamau yn fudiad sy’n
helpu pobl ifanc a menywod
digartref. Ar ddiwedd y cyfarfod
cyfrannodd pawb yn hael tuag at y
gwaith pwysig hwn. Rydym hefyd yn
casglu wyau Pasg i roi i’r bobl ifanc
sy’n gysylltiedig â Llamau.
Diolch i Mair Jenkins a Shirley
Williams am gynrychioli’r capel trwy
gymryd rhan yng Ngwasanaeth
Gweddi Byd-Eang y Chwiorydd yn
Eglwys Dewi Sant.
Ar nos Fercher Mawrth 15 aeth grŵp
o’r capel i’r Depot i fwynhau
perfformiad o Die Fledermaus gan
Gwmni Opera’r Ddraig. Roedd yn
brofiad gwych a gwahanol ac yn
gyfle hefyd i gefnogi un o’n haelodau
Trystan Francis.
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor
Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn y
capel yn ystod y mis hwn. Y siaradwr
oedd Ion Thomas a chafwyd
anerchiad diddorol iawn ganddo ar y
thema ‘Derbyn Crist trwy weddi a
chymdeithas’. Diolch i’n haelodau
Gwyndaf a Hafwen Roberts am eu
cyfraniad i’r cyfarfod.
Trist oedd clywed bod Mrs Eira
Gage wedi colli ei gŵr, Robert ar
ddiwedd mis Chwef ror.
Cydymdeimlwn yn fawr â hi a’i
meibion Carwyn a Iestyn.
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Cylch Cinio
Cymry Caerdydd

D

ros y degawdau, mae’r Cylch Cinio wedi
croesawu llu o siaradwyr o fri. Er hynny, mae’n
anhebyg bod llawer wedi gwneud mwy o impact ar eu
cynulleidfa nag ein gwesteion ifainc ym mis Mawrth.
Roedd Hywel Scourfield, Emily Pemberton a Gareth
Bleasdale, aelodau chweched dosbarth Ysgol
Plasmawr, wedi paratoi yn drylwyr am eu cyflwyniadau
agoriadol ysgogol. Fodd bynnag, mae’n anhebyg bod
nhw wedi rhagweld yr holi heriol a ddilynodd.
Ysbrydolodd cyfraniadau hyderus y myfyrwyr lif o
gwestiynau dyrys. Ymysg y pynciau dan sylw oedd:
lle’r Gymraeg mewn byd aml-ddiwylliannol; rôl
siaradwyr ifanc wrth wneud yr iaith yn atyniadol i’r to
sy’n codi, ffyrdd o wneud eisteddfota’n berthnasol i’w
cyfoedion; y ddolen rhwng diwylliannau traddodiadol a

Gareth Bleasdale, Hywel
Scourfield, Emily
Pemberton a Bryan James
chyfoesol; darpariaeth Gymraeg mewn addysg bellach
ac uwch; bydoedd y teulu a’r ysgol; a dyheadau
personol a gyrfaol. Pan ddaeth yr holi ffurfiol i ben, ni
chyflwynodd hyn hoe i’n gwesteion. Ymgasglodd torf o
hen lawiau o gwmpas y pethau ifainc i barhau’r
trafodaethau hyd ddiwedd y noson.
Mae’r Cylch yn ddiolchgar iawn i John
Hayes, prifathro Ysgol Plasmawr, am
hwyluso’r digwyddiad ac i Aled James,
pennaeth y chweched dosbarth, am
hebrwng a chefnogi’r myfyrwyr. Gall yr
ysgol fod yn falch iawn o’r tri wnaeth ei
chynrychioli mor wych. Mae’r un peth yr un
mor wir am eu teuluoedd, hefyd.

Tony Couch, Paul Morgan, Ann Rees, Gareth Bleasdale,
Hywel Scourfield, Emily Pemberton ac Aled James

Ym
mis
Ebrill,
croesa wn
newyddiadurwraig a darlithydd - Siân
Morgan Lloyd. Dan y teitl O Bedwar Ban
Byd i’r Brifysgol, bydd Siân yn siarad am ei
gyrfa deledu a’i gwaith newydd ym
Mhrifysgol Caerdydd.
Paul Morgan

Ysgol Fore Carnhuanawc 2017
Bu Ysgol Fore Cymdeithas Carnhuanawc yn Yr Hen
Lyfrgell yn llwyddiannus iawn eto eleni. Y thema oedd
“Cyfeillion Carnhuanawc” a chafwyd tair darlith hynod
ddiddorol.

Bu ein Cadeirydd, Keith Bush, yn sôn am
Dwarkanath Tagore, gŵr o Fengal, a thad-cu enillydd
Gwobr Nobel, Rabindranath Tagore. Daeth i Brydain i
hyrwyddo masnach ei wlad. Bu’n gyfeillgar â Benjamin
Hall a’i wraig Augusta (a ddaeth, maes o law, yn
Arglwydd ac Arglwyddes Llanofer). Croesawyd Tagore
fel prif westai Eisteddfod y Fenni yn 1845. Fe’i
cyfarchwyd gan Carnhuanawc fel cynrychiolydd
cangen fwyaf dwyreiniol y teulu diwylliannol IndoEwropeaidd a oedd wedi dod i ymweld â’r gangen
fwyaf gorllewinol, y Celtiaid.

Y gyntaf oedd gan Frank Olding - cadeirydd
Eisteddfod lwyddiannus Y Fenni y llynedd. Frank,
bellach, yw Llywydd Anrhydeddus ein Cymdeithas yn
dilyn y diweddar John Davies. Testun darlith Frank
oedd Syr Thomas Phillips, Cymro Cymraeg o Lanelen dyn ac iddo ddeuoliaeth ddiddorol. Ar y naill law bu’n
Llenor o Lydaw oedd Theodore Hersart de la
gwthsefyll, fel maer Casnewydd, ymosodiad y siartwyr Villemarqué (“Kervarker”) testun darlith Mary-Ann
ar y dref yn 1839. Er mai
Constantine o’r Ganolfan
sicrhau hawliau dinesig i’r dyn
Uwchefrydiau Cymreig a
cyffredin oedd eu nod,
Cheltaidd. Casglodd Kervarker
gwelwyd hwy fel eithafwyr
ganeuon poblogaidd Llydaweg
peryglus gan Chwigiaid fel
gan eu cyhoeddi mewn cyfrol
Thomas Phillips.
Ond bu
swmpus - y Barzaz Breiz. Fe’i
hefyd yn rhan o gylch
hysbrydolwyd gan ei ymweliad
gwl adgarol Llanof er ac
â Chymru yn 1838, a chan y
ymatebodd yn chwyrn i’r
croeso twymgalon a gafodd yn
ymosodiadau enllibus ar y
Llanofer a phlastai eraill. Fe’i
Cymry a’r Gymraeg yn
derbyniwyd i’r Orsedd yn ystod
adroddiad y Llyfrau Gleision.
Eisteddfod y Fenni.
Siaradwyr yr Ysgol Fore
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Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd

I

ddathlu Gŵyl Dewi Sant, darparodd gwragedd yr
Aelwyd bryd Cymreig blasus i 60 o'r aelodau a
gweinidogion Eglwysi Cymraeg y ddinas. Y gwestai
oedd Siân Thomas - Prynhawn Da a Heno Tinopolis. Cyflwynodd ei hanes yn tyfu fyny mewn
ardal lofaol ar aelwyd y mans. Hefyd soniodd am ei
gyrfa ddiddorol yn y cyfryngau gan gyflwyno un o'r
tegannau Superted gyntaf, fu'n rhan o'i gwaith a'i
phrofiad cynnar. Gan
ei bod yn Wythnos y
Llyf r,
dangosodd
gyfrol ar ei phrif
ddiddordeb,
se f
hanes ac archaeoleg
yr
Aifft.
Bu'n
brynhawn difyr yng
nghwmni un mor siriol
a hawddgar!

Llais Rhyngwladol Cymru - Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant. Cyflwynodd Ellie Edmonds (Soprano o
Lundain) a Sarah Hayashi (mezzo-soprano o
Baltimore, UDA) raglen arbennig ac amrywiol a Llŷr
Simon - un o staff y coleg - yn cyfeilio mor gelfydd am
yr eildro i'r Aelwyd. Gwrandawyd yn astud ar arias,
caneuon a deuawdau gan Mozart, Gounod, Martini,
Gershwin a Handel, gan orffen gyda "Deuawd y
Cathod" gan Rossini. Roedd yn amlwg fod y tri wedi
meistroli eu dawn ac yn haeddu canmoliaeth uchel y
gwrandawyr, a fodlonwyd yn llwyr. Yn sicr, bydd yr
eitem hon ar raglen 2017-18!
Sarah Hayashi, Ellie Edmonds a Llyr Simon

Ganol mis Mawrth,
trefnwyd
cyngerdd
gan fyfyrwyr Academi
Sian Thomas
a Superted
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O ble ‘dych chi’n dod yn wreiddiol a ble cawsoch
eich addysg?
Dw i’n dod o Lanuwchllyn ac fe es i i Ysgol Gynradd
Syr O. M. Edwards yn y pentref ac yna i Ysgol
Uwchradd Y Berwyn. Oddi yno es i i Goleg Meirion
Dwyfor i astudio Arlwyaeth a Lletygarwch am ddwy
flynedd. Ces brofiadau da yn Ysgol O. M. ond cymysg
iawn fu fy mhrofiadau yn Ysgol y Berwyn.
Beth wnaethoch ar ôl gadael y coleg?
Es i i weithio yng ngwesty Tyddyn Llan a chael profiad
arbennig yn gweithio gyda Brian Webb oedd wedi
ennill Seren Michelin mewn coginio. ‘Roedd yn brofiad
a hanner i gael y fraint o weithio gyda chogydd mor
ddawnus. Mae Brian Webb yn Gymro di-Gymraeg ac
felly roedd awyrgylch y lle yn Seisnigaidd iawn, yn
enwedig i rywun o Lanuwchllyn oedd wedi bod
ynghanol diwylliant Cymraeg am yr holl flynyddoedd.
Mae pob math o weithgareddau Cymraeg yn cael eu
cynnal yn y pentref a’r pentrefi cyfagos.

Beth ydy eich diddordebau?
Pan o’n i’n blentyn roeddwn yn mwynhau cael cwmni fy
nhaid a fy nain yn hel straeon a choginio gyda nain.
Hefyd roeddwn yn hoff o ganu mewn côrau a chanu
deuawdau. Dw i’n hoff iawn o gerddoriaeth ac yn
mwynhau mynd i Eisteddfodau’r Urdd a’r Genedlaethol.
Ym Mis Mehefin y llynedd aeth criw bach ohonom ar
daith i rai o ddinasoedd Ewrop a ches i fy nghyffwrdd i’r
byw gan ddinas hyfryd Krakov yng Ngwlad Pwyl.
Roedd ein hymweliad ȃ Gwersyll Carcharorion
Auschwitz yn un dirdynnol tu hwnt ac mae’r tomenni
sbectol a welwyd yno yn dal i fy mrifo. Roedd y
Pwyliaid yn hoffi gwrando arnom yn siarad Cymraeg ac
yn ein rhwystro os fydden ni’n ceisio egluro rhywbeth
iddynt yn Saesneg. Roedd hyn yn rhyfedd iawn. Taith
hyfryd iawn!

NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Tomos Roberts
Pryd ddaethoch i Gaerdydd a pham?
Roedd llawer o fy ffrindiau yma a roeddwn eisiau
ehangu fy ngorwelion a chael mwy o brofiad ym myd
bwydydd. Cyrhaeddais yma ym mis Medi y llynedd ond
doedd dim gwaith yn fy nisgwyl. ‘Ro’n i wedi gobeithio
efallai y byddwn yn ddigon lwcus i gael swydd yn Yr
Hen Lyfrgell. Ond nid felly y bu!! Gwelais y swydd
yma yn Canna Deli ar Gweplyfr (Facebook) a dyma fi’n
dod i weld Elin, y perchennog a bum yn lwcus i gael y
swydd. Dw i’n hapus iawn yma gyda phawb yn Gymry
Cymraeg ac yn gwmni hwyliog. ‘Dyn ni’n cael llawer o
gwsmeriaid Cymraeg eu hiaith yma hefyd ac maen
hyfryd eu clywed yn dweud mor braf ydy dod yma a
chael siaradwyr Cymraeg i weini arnyn’ nhw.
Ble ydy eich hoff le?
Dw i’n hoff iawn o Drefdraeth a Poppit yng Ngogledd
Sir Benfro. Hefyd mae Llandudoch gyda’i Abaty yn lle
braf iawn. Dw i’n gyfarwydd ȃ’r ardal gan fod fy mamgu
yn dod o Ogledd Sir Benfro.
Beth ydy eich uchelgais?
Ar hyn o bryd ‘dw i wrth fy modd yma yn Canna Deli,
ond ar ôl cael digon o brofiad hoffwn fynd yn ôl i
gyffiniau’r Bala a phrynu caffi a’i redeg yn gaffi
Cymraeg. Dw i ddim yn deall pam mae Cymry’n rhoi
enwau Saesneg ar fwytai. Mae un ar lan Llyn Tegid o’r
enw Loch Cafe. Dw i ddim yn meddwl y gwelwn gaffi ar
lan Loch Lomond o’r enw Caffi’r Llyn!!!! Pe byddai’r
fenter yn llwyddiant yna byddwn yn hoffi trawsnewid
ysguboriau fferm i fythynnod gwyliau a minnau yn
coginio i’r teuluoedd.
Beth ‘dych chi’n ei hoffi neu’n casau
am
Gaerdydd?
‘Dw i’n byw yn ardal Trelluest ac o! mae’r sbwriel yn fy
ngwylltio ac yn fy ngwneud yn flin. Dw i’n hoffi’r
cyfeillgarwch yn yr ardal ac yn enwedig yn Y Cornwall.
Meddyliwch fod yna grŵp yn cwrdd i gynnal
nosweithiau yn gwau yn ogystal ȃ’r grŵp llyfrau. Mae
llawer o gyfleon i’w cael yma a dw i’n hoff iawn o fynd i
gigs. Yn ddiweddar gwelais grŵp Eden yn chwarae
yng Nghlwb Ifor Bach a ‘ro’n nhw’n fendigedig. Eden
yw fy hoff grŵp a dw i’n hoffi Band Llareggub ac Alis
Williams Caernarfon hefyd.
Pa fwytai fyddech chi’n eu cymeradwyo am bryd
da?
Mae Bar44 yn Westgate Street yn lle da a’r tapas yn
arbennig yno, ac mae Chai Street ym Nhreganna yn
dda am fwyd Indiaidd. Mae talu prisiau Pier64 ym
Mhenarth yn werth yr arian am noson arbennig.
Pwy sydd wedi eich ysbrydoli?
Fy nain o’r cychwyn cyntaf yn fy nysgu i goginio ac
hefyd Brian Webb y cogydd yng ngwesty Tŷ’n y Llan,
a byddaf yn ddiolchgar iddynt am byth am eu
harweiniad a’u hamynedd gyda fi!
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CERDYN POST
O AUCKLAND
Lowri Haf Cooke yn holi
Ifan Eirug
Ers rhai misoedd bellach mae Ifan Eirug, sy’n 28
oed, yn ffisiotherapydd yn ninas Auckland, Seland
Newydd. Mae e’n byw yno gyda’i gariad Lara
Husain.
Un o ble ydych chi'n wreiddiol yng Nghaerdydd?
Cefais fy ngeni yn yr hen ysbyty Dewi Sant yn
Nhreganna. Un o Bontcanna ydw i a chefais f’addysg
yn ysgolion Pencae a Phlasmawr. Roedd Pontcanna
yn lle grêt i dyfu fyny gyda chanol y ddinas mor
gyfagos, ond yng nghaeau Llandaf mae f’atgofion
gorau o chwarae rygbi a phêl-droed, cerdded Gruff fy
nghi a joio ’da ffrindiau.
Pryd a sut lanioch chi yn Auckland a beth ydych
chi'n ei wneud yno?
Cyrhaeddais Auckland ’nôl ym mis Medi 2016 gyda fy
nghariad Lara. Buom yn teithio yng Ngogledd America
am ychydig fisoedd cyn hynny. Dwi’n gweithio yn adran
argyfwng yr ysbyty lleol fel ffisiotherapydd.
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Auckland...
Wel, mae ’na gymaint o ddewis o bethau i wneud yma!
Siwr o fod deffro yn gynnar a cherdded lawr i’r traeth
cyfagos a nofio yn y môr. Ffordd berffaith i ddechrau’r
diwrnod! Wedyn, prynu coffi ‘flat white’ o Ark Coffee,
Coffee Lab neu Coffix ar y ffordd adref (Seland
Newydd ddyfeisiodd y ‘flat white’ ac mae’r coffi
yn grêt yma!). Wedyn dal lan ’da ffrindiau dros
farbeciw a joio gweddill y diwrnod ’nôl ar y
traeth yn ymlacio a cherdded wrth fwynhau’r
golygfeydd syfrdanol. Yna, fin nos, mwynhau
cwpwl o ddiodydd oer yng nghanol y ddinas
gyda ffrindiau wrth edrych mas ar yr harbwr.
Ymysg fy hoff bars y mae Francs yn Takapuna,
sydd â golygfa dda o’r traeth a llosgfynydd
Rangitoto yn y cefndir; Dr Rudi’s yn Viaduct, a
Father Ted’s, sy’n atynnu torf hwyliog sydd ar
agor tan yn hwyr!

Mae gwerthfawrogi’r lleoliad yma’n ddibynnol ar ba fath
o berson ydych chi, a beth yw eich diddordebau. Dyma
rai o fy newisiadau i: Rangitoto - llosgfynydd segur
ieuengaf a mwyaf Auckland. Mae ’na olygfeydd
anhygoel o Auckland o gopa’r llosgfynydd. Os nad
ydych mor fentrus â hynny wrth ddringo yna mae
eistedd yn gyfforddus mewn un o’r bariau yn y ddinas
sy’n edrych allan tuag at Rangitoto, gyda glasied o
gwrw neu win yr un mor hwylus! Hefyd, ynys Tiritiri
Matangi - ynys sydd hefyd yn warchodfa bywyd gwyllt.
Mae’n gartref i lawer o adar brodorol Seland Newydd
ac os dych chi’n lwcus iawn fe allwch chi weld aderyn
cenedlaethol y kiwi. Ac ynys Waiheke - ynys llawn
gwinllannoedd, traethau, golygfeydd prydferth a chyfle i
wneud amrywiaeth eang o weithgareddau antur os
dymunwch. Ond falle ddim i gyd ar yr un diwrnod!
Hefyd, joio ac ymlacio yn ardal y ‘North Shore’ ble
dwi’n byw. Lleoliad grêt, digonedd o ddewis o
draethau, llefydd grêt i fwyta, golygfeydd prydferth a
llwybrau cerdded diddorol. Ma’ rhywbeth yma i bawb!

Beth yw'r pryd bwyd gorau gawsoch chi yn Seland
Newydd?
Hawdd - cregyn gleision mwyaf y byd!! Yn rhad i’w
prynu, ac anhygoel o flasus!
Ble mae'r olygfa orau yn Seland Newydd?
Wrth ddringo mynydd Victoria neu Northhead yn
Devonport ceir golygfa 360 gradd o ddinas Auckland a’i
holl atyniadau. Wrth droi yn eich unfan, fe welwch
losgfynydd, pont harbwr Auckland, y Sky Tower, yr
arfordir cyfagos a llongau ar y môr, amryw o ynysoedd
a chyfle hefyd i ddarllen am hanes y rhan yma o’r byd.
Y cyfan oll wrth sefyll mewn un man ar gopa’r mynydd!
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd?
Heblaw am deulu a ffrindiau……mmm…. gwylio
gemau rygbi rhyngwladol Cymru, gwylio pêl-droed a
siarad Cymraeg.

Pa lefydd yn Auckland y bydde chi'n annog i
rhywun o Gaerdydd a'r Fro i brofi, er mwyn
cael blas go dda o'r ddinas a’i chyffiniau?
Wel ma hyn yn gwestiwn anodd…. Dwi’n dwli
ar draethau Gorllewin Auckland. Maent yn
f’atgoffa ychydig o arfordir gorllewin Cymru ond
ar raddfa llawer mwy dramatig. Tywod du
folcanig sydd yma gyda golygfeydd anhygoel a
llefydd grêt i syrffio hefyd. Mae’r traethau yma’n
gwbl wahanol i draethu ochr ddwyreiniol
Auckland sy’n draethau melyn traddodiadol.
(Mae’r llun ohonof ar fy hoff draeth, Piha.)
Yna taith i Ynysoedd Hauraki, Gwlff Auckland.
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Ebrill
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.
Llun, 17 Ebrill
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Noson yng nghwmni Lowri Cooke,
yng nghapel Bethel, Maesyderi, am
7.30pm.
Sadwrn, 22 Ebrill
Cerddoriaeth yn y Tabernacl ar yr
Ais. Datganiad Organ gan Jane
Watts am 12.30pm. Mynediad am
ddim; casgliad tawel.
Mercher, 26 Ebrill
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
‘Ishte Lawr.’ Sgwrs gan Hannah
Roberts, yn festri Capel Minny
Street am 2.00pm.

Mai
Mercher, 3 Mai
Merched y Wawr, Bro Radur.
Brethyn Cartref a Chyf arf od
Blynyddol, yn neuadd Capel y
Methodistiaid Saesneg, Ffordd
Windsor, Radur, am 7.30pm.
Nos Iau, 4 Mai
Noson Gyri dan nawdd Pwyllgor
Apêl Eisteddfod 2018, Yr Eglwys
Newydd, Ystum Taf a Gabalfa;
bwffe yn yr India Gate am 6yh.
Tocynnau o Siop y Felin: £25.

Iau, 4 Mai
Cwis yng Nghlwb Rygbi Pen-tyrch
am 8.00pm.
Gwener, 5 Mai
Cylch Cadwgan. Bydd y Prif Lenor
Meg Elis yn siarad ar y testun, ‘Sali
Mali, Creadigrwydd ac Academia’,
yn festri Bethlehem, Gwaelod-ygarth, am 8.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru.
Llun, 8 Mai
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd, CF11 9LJ, am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwestai: Lowri Haf
Cooke. Am fanylion pellach, ebostiwch cylch.cinio@gmail.com neu
ffoniwch 029-2132-8036.
Mawrth, 9 Mai
Merched y W awr, Caerdydd.
Cyfarfod Blynyddol a Noson y
Dysgwyr o dan ofal Shirley Williams
am 7.30pm yn neuadd Eglwys
Fethodistaidd Cyncoed, CF23 6SE,
sydd ar y gornel rhwng Westminster
Crescent a Heol Cyncoed. Manylion
pellach: 029-2075-4379.
Mercher, 10 Mai
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Taith Wanwyn.
Sadwrn, 13 Mai
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer rhai sy’n dysgu Cymraeg.
Sgwrs am 11.00am gan Arfon Jones
ar William Salesbury a Thestament
Newydd 1567. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, CF24 4DX. Croeso cynnes
Sadwrn, 13 Mai
Bydd Côr Philharmonig Caerdydd yn
perfformio Stabat Mater gan Dvorak
a gweithiau eraill, yn Eglwys Dewi
Sant, Cilgant Sant Andreas, am
7.30pm. Tocynnau wrth y drws neu
gan aelodau’r côr.

Cymru ar y Llethrau
Ym Mhencampwriaethau Sgïo Cymru eleni yn
Champery-Les Crosets yn y Swistir, gwnaeth Megan
Jones, 9 oed, efelychu camp ei thad, Arwel Jones, pan
oedd e’r un oed, trwy ddod yn Bencampwr(aig) Sgïo
Cymru yn yr Adran dan 10. Daeth yn gyntaf yn y Giant
Slalom a hefyd yn y Slalom yn yr Adran dan 10, gydag
amser oedd eithaf agos iawn i gystadleuwyr dipyn yn
hŷn na hi.
Ers y Bencampwriaeth, mae hi wedi dod yn 3ydd
(allan o 39) mewn ras ranbarthol, sydd yn ei galluogi i
fynd ymlaen ym mis Ebrill i gystadlu mewn ras
genedlaethol yn erbyn 38 o oreuon (dan 10) y Swistir.
Er mai yng nghyffiniau Lausanne mae hi’n byw, mae
ganddi wreiddiau dwfn yng Nghaerdydd. Mae ei thad
yn enedigol o Gaerdydd ac yn un o gyn‑ddisgyblion
Glantaf.
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Llun, 15 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.
Cyngerdd gan Feibion y Machlud
yng nghapel Bethel, Maesyderi, am
7.00pm. Tâl mynediad: £5.
Llun, 15 Mai
Cymdeit has W yddonol Cylch
Caerdydd. ‘Gwyddoni aeth
Chwaraeon.’ Darlith gan Lowri
Edwards (Prifysgol Metropolitan
Caerdydd), 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, 16 Mai
Cynhelir bore coffi er budd Cymorth
Cristnogol yng nghapel Bethel,
Rhiwbina, 10.30 - 12 o’r gloch.
Gwener, 19 Mai–Sadwrn, 20 Mai
Music Theatre Wales, Theatr
Genedlaethol Cymru a Gŵyl Bro
Morgannwg 2017 yn cyflwyno ‘Y
Tŵr’ (y gerddoriaeth gan Guto Puw
a’r geiriau gan Gwyneth Glyn) yn
Theatr Sherman am 7.30pm.
Manylion pellach: 029-2064-6900.
Sadwrn, 20 Mai
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.
Mercher, 24 Mai
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
‘Crwydro.’ Sgwrs gan y Parch. Rhian
Linecar, yn festri Capel Minny Street
am 2.00pm.
Mercher, 24 Mai
Cerddoriaeth yn y Tabernacl ar yr
Ais. Swper a chyngerdd gan ‘Elfen’
am 7.00pm. Tocynnau: £20.
Manylion pellach: 029-2065-7475.

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

Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

Y

n ein cyfarfod ar Fawrth 20 cawsom gwmni Dr
Llinos Harris i draethu ar y testun Bioffilmiau
Staphylococcus
epidermidis
a
mewnblaniadau
biofeddygol. Cafodd Dr Harris ei geni a’i magu yn Y
Drenewydd. Yn dilyn hynny aeth i Wrecsam a dechrau
ar ei gyrfa mewn gwyddoniaeth: Ysgol Uwchradd
Morgan Llwyd, Wrecsam (TGAU a Lefel A); Bangor
(B.Sc); Aberystwyth (M.Sc), Sheffield (Ph.D) gyda
chyfnodau o ddilyn ymchwil yn Y Swistir. Fe’i
hapwyntiwyd yn 2005 i Ysgol Feddygaeth Prifysgol
Abertawe lle mae hi nawr yn Uwch Ymchwilydd mewn
Microbioleg ac Afiechydon Heintus.
Mae’r defnydd o fewnblaniadau biofeddygol, megis,
mewnblaniadau prosthetig y glun, y pen-glin, cathetrau,
a falfiau’r galon, ar gynnydd, efo miloedd yn cael eu
defnyddio bob blwyddyn yn y DU. Defnyddir gwahanol
fioddeunyddiau i wneud y mewnblaniadau, er
enghraifft, titaniwm, dur gloyw, aloïau, polymerau,
calsiwm ffosffad, sment a seramig. Fel arfer mae
arwyneb y mewnblaniad wedi ei ddylunio i hybu
ymlyniad ac ailfodelu’r meinwe dynol, meddal a chaled,
ond caiff dros 100 mil eu heintio yn flynyddol gan
Staphylococcus epidermidis; mae’r bacteria yma i’w
ddarganfod yn naturiol ar groen a meinwe llysnafedd
dynol. Mae’n medru osgoi’r system imiwnedd a
thriniaethau gwrthfiotig yn llwyddiannus oherwydd eu

Addysg Gymraeg

gallu i adlynu a ffurfio bioffilm ar arwynebau’r
mewnblaniadau. Mae’r heintiau sy’n gysylltiedig â
bioffilmiau S. epidermidis yn medru bod yn barhaus a
chronig a felly yn fwrn mawr ar adnoddau’r gwasanaeth
iechyd oherwydd eu bod yn anodd i’w trin.
Yn y gorffennol, rhagdybiwyd bod poblogaethau S.
epidermidis sy’n gwladychu’r croen, meinwe llysnafedd
a’r rhai pathogenig yn wahanol. Mae astudiaeth Llinos
o wahanol S. epidermidis sy’n defnyddio microsgopeg
cydffocal a’r meddalwedd COMSAT i fesur trwch,
biogyfaint a chyfernod garwedd (Ra) wedi datgelu bod
5 gwahanol strwythur bioffilm, sef, dwys trwchus
anwastad, dwys trwchus llyfn, clytiog tenau anwastad,
clytiog tenau llyfn, clytiog tenau garw. Dangosodd y
canlyniad hefyd fod tuedd i’r bioffilmiau mwyaf trwchus
fod yn gysylltiedig efo straeniau S. epidermidis o
fewnblaniadau prosthetig a cathetrau yn hytrach na’r
rhai o’r croen/trwyn. Gan ddefnyddio dilyniannau
genom cyfan y bacteria edrychwyd yn arbennig ar
elfennau genomig sy’n ymwneud efo glynu a ffurfiant
bioffilm, a sut mae’r rhain yn perthyn i strwythur
poblogaeth clonaidd y S. epidermidis. Datgelodd y
gwaith fod cydberthynas rhwng y genynnau yn
ymwneud efo ffurfiant bioffilm a’r boblogaeth glonaidd.
Cafwyd hefyd dystiolaeth o dderbyniad llorweddol o’r
genynnau yma, a’u symudiad rhwng llinachau/trasau.
Bwriad terfynol y gwaith ymchwil yw y bydd
gwybodaeth fel hyn yn ein helpu i ddarganfod
triniaethau newydd yn ein brwydr yn erbyn pathogenau
fel S. Epidermidis.
Phenygroes.

ellir datgelu bod 786 plentyn wedi dewis addysg
Gymraeg eleni fel eu dewis cyntaf. Pe bai pob un
yn cael lle, byddai bron i ddeugain plentyn yn fwy yn
dechrau addysg Gymraeg nag yn 2016 - twf cyson ar
raddfa 6-7%, a ffigur sydd wedi bod ar waith ers
2000.

Mae 115 cais am y 90 lle sydd ar gael yn
Nhreganna. Mae 40 lle gwag yn Hamadryad a 20 ym
Mhwll Coch. 50 sydd yn ymgeisio am y 30 lle sydd ar
gael ym Mhencae; bydd lle i’r 20 sydd dros ben naill ai
yng Nghoed-y-gof neu yng Nglan Ceubal. Mae 36 cais
am y 30 lle yn Nant Caerau; felly, mae’r galw yn is na
llynedd.

Bydd yr ysgolion canlynol mewn sefyllfa i dderbyn
pob plentyn sydd wedi ceisio am le yno fel eu dewis
cyntaf – Gwaelod-y-garth, Bro Eirwg, Glanmorfa, Coedy-gof, Penygroes, Penypil, Hamadryad, Pwll Coch, Y
Berllan Deg, Y Wern a Glan Ceubal.

Sylwer nad yw rhifau’r ceisiadau yn gwahaniaethu
rhwng y plant sydd yn byw yn y dalgylch a’r rheini sydd
yn byw y tu allan. At hynny, bydd ceisiadau hwyr yn
cyrraedd cyn Medi.

G

Mae 49 wedi dewis lle yn y Creigiau ond ni wyddys
ai addysg Gymraeg neu addysg Saesneg yr ymgeisir
amdano. Ym Melin Gruffydd mae 70 cais am 60 lle,
gydag 20 lle sbâr yng Nglan Ceubal. Mae 53 cais am y
30 lle ym Mynydd Bychan a dim ond 5 lle gwag yn Y
Wern. Y posibiliadau eraill yw Glan Ceubal a

Gwelir cynnydd yn rhifau’r sector uwchradd - 156 ym
Mro Edern, 214 yng Nglantaf a 190 ym Mhlasmawr.
Rydym yn agosáu at lenwi’r 600 lle sydd ar gael rhwng
y tair
ysgol gyda’r angen anorfod
i ehangu’r
ddarpariaeth.
Michael Jones

Protest yn erbyn Y Ffair Arfau

A

r ddydd Mawrth, Mawrth 28ain, cynhaliwyd protest
tu allan i Arena’r Motorpoint yng nghanol
Caerdydd, i wrthwynebu cynnal Ffair Arfau y DPRTE
(the Defence Procurement, Research, Technology and
Exportability exhibition) yn ein prifddinas. Cefnogwyd y
brotest gan unigolion a chymdeithasau megis
Cymdeithas y Cymod, Stopiwch Ffair Arfau Caerdydd,
Bwyd nid Bomiau, Cymru Radical a’r Ymgyrch yn
erbyn y Fasnach Arfau.

Llun: G Dafydd
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Ar Draws
1. ‘Mae’r ----- pur,
Mae’r peraroglau rhad
Yn magu hiraeth cry’
Am hyfryd dŷ fy Nhad’ (WW)(11)
9. Drysu Wendy ar ôl hynny (5)
10. ‘Y rhai sy’n crefu am yr hwyr,
Yn ----- am y wawr’ (JR) (7)
11. Un pigog yn farw ar y ffordd efallai (7)
13. Morglawdd ar faes (5)
14. Dyn sy’n dechrau’n iawn am ’nawr (3)
15. ‘Dyma daith y gwanddyn meddal
Aeth i ddringo Gallt y ------’ (LM) (5)
16. Mae hon yng nghanol hen ofn cas (3)
17. Wyt ti yn dal yr wŷn mewn twmpathau? (5)
19. Haid gwyllt yn troi’r gôl yn lân (7)
21. Swclod heb holi hon yn colli anadl (7)
23. ‘----- pechadur trist
Dan bob drylliedig friw’ (WW)(5)
24. ‘----- ydyw dynion
A siomedig yw cyfeillion’ (cyf PJ) (11)

I Lawr

2. ‘Mae ----- yn mynd heibio,
Dyddiau wedi eu treulio i maes’ (WW) (7)
3. Rhan o’r wyneb yn cario neges (5)
4. Cywasgu’r afonig yn fôr (3)
5. Ifan druan, ddim yn gyntaf! Creadur! (7)
6. ‘Angau -----, miniog, mawr
Ar ei gadfarch ergydfawr’ (RW) (5)
7. Ar 2ail Ebrill y festri derw yn troi’n lle a chorfforaeth
(11)
8. ‘Canfyddwn rhwng y brigau ddarn o’r Nef
Lle cân y saint ----- ----- a ffydd’ (DGJ) (7, 4)
12. Lle i weithiwr rhyfedd (5)
15. Mae gwin Rio yn gwneud un yn ffôl (7)
16. Ie! Y ddoli fregus sy’n dod o’r fainc i’r maes (7)
18. Pan fydd heddiw yn ddoe (5)
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17
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21

19

20
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23

24

20. ‘----- fawr yw yn awr,
Brenin nef a daear lawr’ (TL) (5)
22. Rhif y mewnwr ar yn ail yn faswr. (3)

Enillydd Croesair Rhif 169

Catrin Charles, Treganna, Caerdydd
Atebion Croesair Rhif 169
Ar Draws 7. Ymatal 8. Amcanu 10. Lladrata 11. Sonia
12. Ynad 13. Olwyn 17. Carco 18. Colli 22. Chwant
23. Enllibus 24. Ymateb 25. Cyfran
I Lawr 1. Cynllwyn 2. Bandiau 3. Hafal 4. Ymestyn

5. Maint 6. Curad 9. Dail y Coed 14. Cantre’r
15. Dosbarth 16. Simsanu 19. Achwyn 20. Maddau
21. Ellmyn
Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Mai 2017.
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

Dod i nabod staff Menter Caerdydd
Ers 2009, mae Leanne Rochefort-Shugar wedi gweithio gyda’r Fenter
fel Swyddog Clybiau Plant, ond erbyn hyn Leanne sy’n cadw trefn ar y
staff a’r swyddfa! Dyma gyfle i chi ddarllenwyr Y Dinesydd ddod i’w
hadnabod yn well…
Enw: Leanne Marlborough Rochefort-Shugar
Byw: Yr Eglwys Newydd
Yn wreiddiol o: Dinas Powys
Arwydd y Sêr: Pisces
Hoff Fwyd: Tuna & Mayo
Hoff fwyty yng Nghaerdydd: Bar 44
Hoff Ganwr: Luther Vandross
Gwyliau Delfrydol: Yacht yn Palma
Hoff air Cymraeg: Cwffio
Hoff gyfres deledu: Breaking Bad
Hoff dymor: Haf
Hoff beth i wneud yng Nghaerdydd: Gweld ffrindiau
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Bwytai Merch y Ddinas
“Gofynnwyd i mi i geisio ysbrydoli 32 o arddegwyr ifanc
(sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith) i greu ap teithio i
ymwelwyr i Benarth.”

Lowri Haf Cooke

D

ros y deufis diwethaf, ymwelais â dau fwyty
Michelin a leolir yma, yn Ne-Ddwyrain Cymru.
Ond nid adolygiadau a’m denodd i brofi’r bwytai hyn,
ond cynllun arloesol ym myd addysg Gymreig. Enw’r
rhaglen uchelgeisiol yw Ysgolion Arweiniol Creadigol,
gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i lywio gan y
Cyngor Celfyddydau. Fe’i sefydlwyd, yn ôl y
cynllunwyr, i wella ‘llythrennedd, rhifedd a lleihau
effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol
rhwng disgyblion sydd â hawl i gael
prydau ysgol am ddim a’u
cyfoedion’.
Estynnwyd
gwahoddiad i mi
– yn rhinwedd fy
ngwaith fel beirniad
bwytai – i arwain
cwrs i
ddatblygu
beirniaid bwytai ifainc
ym Mlaenau Gwent.
Ardal
ddif reintiedig,
m e w n
t e r m a u
economaidd, ond byrlymus
ar lefel gymunedol, ac
roedd y plant 8 mlwydd oed
yn Ysgol Coed y Garn yn
chwilfrydig a brwdfrydig dros
ben.
Treuliwyd wythnosau yn
arc hwi l i o
syniadau
amrywiol, fel atgofion bwyd
teuluol, hoff a chas fwydydd a
blasau gwahanol, fel umami a bwydydd
chwerwfelys. Profwyd hefyd weithdy pobi, ac ymweliad
‘te prynhawn’ a helfa fwyd ar dir yr ysgol â fforwraig
broffesiynol. Penllanw’r cwrs hwn oedd cael tywys 16
o’r plant bach i brofi bwydlen flasu 7 cwrs gan y cogydd
Michelin Chris Harrod ym mwyty The Whitebrook ger
Trefynwy. Breuddwyd o brofiad, a esgorodd ar
adolygiadau gwych, yn llawn teimlad a syniadau
gwreiddiol gan y plant.
Anhygoel felly oedd glanio rôl nid anhebyg yn nes
at adre, yn Ysgol Stanwell, Penarth. Y tro hwn, fe
ofynnwyd i mi i geisio ysbrydoli 32 o arddegwyr ifanc
(sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith) i greu ap teithio i
ymwelwyr i Benarth. Sut goblyn mae dyn yn dechre,
d’wedwch, â her fawr o’r fath? Wel, fel yn achos fy
nheithlyfr, Canllaw Bach Caerdydd, dechreuodd y plant
eu hymchwil wrth eu traed. Ceisiais annog y disgyblion
i ‘ddarganfod’ eu tref o’r newydd, ac i ystyried Penarth
o berspectif ymwelydd.
Ynghyd ag ymweld ag atyniadau lleol, ro’n i hefyd
yn awyddus iddynt ‘gysylltu’ â’r Gymraeg fel iaith sy’n

fyw ac yn iach yn lleol, ac felly trefnais sawl ymweliad
arbennig ym Mhenarth. Treuliwyd orig yn Foxy’s Deli sydd wrth galon y gymuned Gymraeg - yn holi
cwsmeriaid, a’r perchennog prysur ond hawddgar, Siân
Fox. Ond ro’n i hefyd am ddeffro ymwybyddiaeth y
disgyblion o safle Penarth yn hanes brwydr yr iaith.
Treuliwyd fore yn dilyn taith gerdded Saunders Lewis;
o’r ysgol ei hun (lle bu’n athro am gyfnod) i’r tŷ lle y
cynhaliwyd gyfarfod cyntaf Plaid Cymru, ar Bedwas
Place. Ymlaen wedyn i ymweld â chartref, stydi a
gardd Saunders Lewis, a’r plac glas er cof amdano, ar
Westbourne Road, cyn ymweld â’i fedd ym mynwent
Penarth.
Cawsom hefyd ymweld â stiwdio gelf yr artist Ivor
Davies, sydd yn wreiddiol o Benarth. Roedd gweld
gweithiau gwleidyddol y trysor cenedlaethol yn
ddefroad o fath gwahanol i’r plant; o’n blaenau,
gwlewyd darnau yn coffháu Tryweryn, Mynydd Epynt,
William Williams Pantycelyn a’r Welsh Not, ynghyd
â phortread trawiadol o Driawd Penyberth.
Uchafbwynt arall, hollol wahanol, fel rhan o
ymchwil yr ‘ap teithio’ hwn, oedd ymweliad â bwyty
Michelin James Sommerin; fel yn achos The
Whitebrook, darparwyd bwydlen flasu
unigryw ar gyfer y disgyblion – ac
ambell oedolyn! – a rhaid dweud i mi
gael blas arbennig ar arlwy’r noson.
Fe aeth y Chef allan o’i ffordd i
gyflwyno gwledd o ryfeddodau i’r
arddegwyr ifainc o Benarth. Y mae ef,
fel fi, yn credu mewn dathlu bwydydd
lleol, a sefydlu agwedd iach a mentrus at
fwyd, o oedran gynnar.
Ymysg y bwydydd a sawrwyd oedd garlleg
gwyllt lleol o barc Belle Vue, a chyflwynwyd y canapés
ar gerrig y traeth; sôn am fetrau, ac nid ‘milltiroedd
bwyd’! Cafodd y noson ei hun ei ffilmio ar gyfer lansiad
yr ap, felly os hoffech chi weld ymateb y beirniaid ifainc
i’r noson hon, gwyliwch allan am y fideo ar-lein.
Rhaid dweud mod i yn gegrwth braidd a minnau
hefyd wed profi’r fath anturiaethau. Mae’n anhygoel
gen i feddwl y gall fy mhrofiadau fel beirniad bwytai
arwain at gyfleoedd i hybu diddordeb a dealltwriaeth
plant a phobol ifanc yn eu milltir sgwâr. Nid yn unig o
ran diwylliant bwyd a maeth, ond hefyd cariad, a
chydymdeimlad, at yr iaith.
The Whitebrook, Gwenffrwd, Trefynwy, Sir Fynwy NP25
4TX (01600 860254)
Restaurant James Sommerin, Yr Esblanâd, Penarth, Bro
Morgannwg CF64 3AU (02920 706559)
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg
Gomer), £9.99
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G

wlad yr Iâ – ei thirwedd hynod a ffurfiwyd o
ganl yni ad
i
wei t hgaredd
f ol cani g,
llosgfynyddoedd, y pyllau poeth yn berwi, y caeau lafa,
ei rhaeadrau grymus, y rhewlifoedd a’r giserau lu, ei
morfilod, yn ogystal â’i hanes, oedd testun sgwrs Mair
Robbins ar 14 Mawrth. Bu Mair a’i phriod ar ymweliad
â’r ynys a chafwyd braslun o’r daith trwy luniau
rhyfeddol o wlad gwbl ddieithr i sawl aelod.
Aeth Mair â ni i Reykjavik, y brifddinas, ac i
Akureyri, tref bert â’i thoeon coch. Buom yn Gullfoss,
ardal geothermol, ac yn Selfoss, ardal hagr, ddu,
greigiog lle gwelir troll yn wyneb y graig. Gwelwyd
rhaeadrau aruthrol rymus a giser oedd yn chwythu bob
wyth munud. Bu Mair yn nofio yn y Lagŵn Glas â’i
ddŵr iachusol ac aeth â ni i Hofn i weld gwaith celf ac i
Barc Cenedlaethol Thingvellir, cartre llywodraeth
gyntaf y Llychlynwyr a lle mae dau blât tectonic yn

P

gwahanu ac
yn creu hollt
enfawr.
Bu’n sôn
am fwydydd
y wlad sy’n
cynnwys
seigiau o gig
yn ogystal â
Val, Mair a Megan
siarc, morfil,
brithyll,
penfras a samwn wedi’i fygu, ac am y ffrwythau a dyfir
dan wydr. Gwelodd adar pâl yn nythu. Cododd Mair
awydd ar sawl un i fynd ar daith debyg. Yn y llun, mae
Mair, ynghyd â Val Scott a Megan Griffiths, dwy a fu un
tro ar daith gyffelyb.
Ym mlwyddyn dathlu pen-blwydd aur Merched y
Wawr, cafodd yr aelodau anrheg o fag hardd bob un,
bag a gynlluniwyd gan Ruth Jên. Mae’r bagiau wedi
cyrraedd pob twll a chornel o Gymru. Edrychwch ma’s
amdanynt! Rydym yn edrych ymlaen nawr at weld
panel y rhanbarth sy’n cynnwys cyfraniad ein cangen a
wnïwyd yn grefftus gan Heulwen Jones.

Dydd Gweddi Byd-eang
Y Chwiorydd

rynhnawn Gwener, Mawrth 3ydd, 2017 roedd
gweddïau’r gynulleidfa yn Eglwys Dewi Sant
Caerdydd yn rhan o don anferth o weddïau ar draws y
byd y diwrnod hwnnw, o’r gwasnaeth cyntaf gyda
chodiad yr haul yn y dwyrian yn Samoa tan y
gwasanaeth ola fel y machludai’r haul yn y gorllewin
dros Samoa Americanaidd. Roedd naws hyfryd yn yr
eglwys yng nghanol y ddinas wrth i rai o chwiorydd
Eglwys Dewi Sant, Bethel (Rhiwbeina), Ebeneser ac
Eglwys Sant Teilo, gyflwyno gwasanaeth a baratowyd
gan Chwiorydd Cristnogol Ynysoedd y Philipîn.
Croesawyd pawb i’r eglwys yn sain cerddoriaeth
hyfryd gyda Marain Fairclough ar yr organ. ‘YDW I’N
ANNHEG Â THI?’ oedd y thema ac roedd darlun
Rowena ‘Apol’ Laxamana-Sta. Rosa ar y sgrîn fawr yn
tynnu ein sylw at annhegwch y tlodi affwysol a’r cyfoeth
enfawr sy yn ein byd. Rhian Linecar, curad yn Eglwys
Dewi Sant, a arweiniodd y myfyrdod gan ddangos bod
y ferch yng nghanol y llun yn cuddio’i llygad dde er
mwyn peidio â gweld y tlodi a’r difrod yn ei hymyl. Yr
her i ni yw troi ein golygon tuag at ddileu’r
anghyfiawnder a chyd-weithio i gael y glorian yn
gyfartal. Dyma’r dasg enfawr mae Cymorth Cristnogol
yn ei wynebu wrth gyd-weithio â chymunedau yn y
gwledydd datblygedig.

Roedd chwiorydd Cristnogol Ynysoedd y Philipîn
wedi estyn gwahoddiad i ni gymryd rhan yn y
gwasanaeth hwn drwy ymuno mewn cylch a chydio
dwylo:
Dewch i gydio dwylo,
Dewch i mewn i’r cylch,
Dewch i gydio dwylo,
Dewch i fod yn ffrind.
Deuwn oll ynghyd
I greu newydd fyd.
Dewch i gydio dwylo
Mae Gair Duw i ni i gyd.

Daeth y gwasanaeth i ben gyda phawb yn dymuno
bendith i’w gilydd gan gydio dwylo.
Diolch i Eglwys Dewi Sant am eu croeso ac i
Margaret Hughes am drefnu popeth mor bwrpasol ac
effeithiol. Mwynhawyd sgwrs wedyn yn y festri dros de
bach blasus iawn.
Meri Griffiths
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