Cyfweliad gyda Nia Ramage
- tud.4

Pencampwyr Cwis
Llyfrau Caerdydd tud. 6

Enillydd Ysgoloriaeth
Nansi Richards tud. 18

Blwyddyn o Ddathlu
Côr Caerdydd tud. 8

Dathliad Aur
Merched y Wawr tud. 20

Côr Canna

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw

Gwledd o Ganu Opera
Llun: Adam Davies

O'r chwith i'r dde:
Nathan Lay (bariton), Nela Šarić (soprano), Claire
Condipodero (soprano), Dennis O'Neill CBE
(Cyfarwyddwr), Jane Samuels (Pennaeth
Cerddoriaeth), Hannah Dobra (soprano), Sarah
Hayashi (soprano), Shanul Sharma (tenor)

Gwledd o Ganu Opera
Hawlfraint: BBC Cymru Fyw

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.

6 Mehefin, 18:30
Lleoliad: Y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd

Dewch yn llu i fwynhau Gala Opera gan Academi Llais
Ryngwladol Cymru, gyda myfyrwyr yr Academi’n
cyflwyno noson o rai o ariâu operatig hyfrytaf y byd yn
eglwys odidog y Tabernacl.

Cyfarwyddwr yr Academi yw’r tenor enwog o Gymro,
Dennis O’Neill, ac mae e wedi dethol nifer bach o
gantorion eithriadol o bob rhan o’r byd sydd ar
ddechrau eu gyrfa er mwyn datblygu a mireinio eu
dawn i’r safonau proffesiynol uchaf. Byddant yn
werth eu clywed!
Tocynnau £8 (£6 i Ffrindiau WIAV)
Gellir archebu tocynnau ar-lein

Hoffwn estyn croeso cynnes i Aaron Gwynedd o
Gaernarfon a Leah Mc Dougall o Aberystwyth sy’n
ymuno efo’r practis.
Cysylltwch â ni heddiw i wneud apwyntiad gan nodi
HS/Dinesydd.
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Cysylltwch â’r Academi drwy e-bost neu
ar 029 2049 3139
Catherine Hopkins,
Swyddog Y Wasg A'r Cyfryngau
Hawlfraint:BBC Cymru Fyw

Pobol y Rhigwm
Golygydd:
Ioan Kidd
Golygydd Mehefin
Miranda Morton
Cyfraniadau erbyn 27 Mai i:
telynores.ysblot@yahoo.co.uk
32 Stryd Arthur, Y Rhath,
Caerdydd, CF24 1QR
0771 3765692
Y Digwyddiadur:
Yr Athro E Wyn James
JamesEW@caerdydd.ac.uk
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ
029 20628754
Hysbysebion:
Iestyn Davies
iestyn@gmail.com
63 De Burgh St., Glan-yr-afon,
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.

D

iolch i bawb a anfonodd gynnig ar gyfer cystadleuaeth rhif 3
dro yn ôl. Fe gofiwch mai’r dasg oedd llunio brysneges gan
ddefnyddio’r llythyren M. Roedd hon yn her fawr, mae’n amlwg,
gan mai dim ond tri chynnig a ddaeth i law. Byddai’n dasg heriol i
brifardd, mae’n siŵr. Llwyddodd y rhigymwyr yn rhyfeddol, serch
hynny. Dyma nhw’r ymdrechion:
1. Masiwn medrus. Mur Mexico – meithrinfa mangre mechnïaeth.
(Moesol / Mympwy?)
gan Gwerinwr
2. Matilda mewn mess – methu Mathemateg! Moyn mynd mas.
Moyn ’muno? Malsters, Mawrth, marce machlud.
gan Martha
3. Mae melyster mawr mewn maddau. Mentrwch!
gan Martha
Llwyddodd Gwerinwr i fod yn gyfoes a chyfeirio at y mur y mae’r
cyfaill Donald yn dymuno ei godi rhyngddo a Mecsico. Fodd
bynnag, doedd dim berf o unrhyw fath yn y cynnig hwn, a byddai
hynny wedi cryfhau’r frawddeg. Mae cynnig cyntaf Martha’n stori
fer gyfan... ai dyma beth yw llên meicro? Cynnig difyr iawn.
Crynhodd bregeth deirawr yn ei hail gynnig, felly da iawn eto am
fod yn gynnil. Y gorau efallai yw cynnig cyntaf Martha, a hanes
Matilda a fethodd ei harholiad Mathemateg. Er gwaetha’r ffaith ei
bod wedi talfyrru ‘ymuno’ mewn ffordd ddigywilydd, mae Martha’n
llawn haeddu’r clod, y mawl... a’r wobr.
Martha
Mae Martha, fel Potiwr o’i blaen, yn dymuno bod yn
ddi-enw a gwrthod y wobr.
Y dasg nesa i’r rhigymwyr yw hon: pennill, triban, limrig,
englyn neu unrhyw fesur ar y testun hwn: Y Gwleidydd.
Anfonwch eich cynigion drwy e-bost, yn nodi eich enw iawn a
ffugenw at: db.james@ntlworld.com erbyn 5 Mehefin.
Y
beirniad yw Emyr Davies, a’i farn yntau a saif!

Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys
Wedi noson elusennol lwyddiannus iawn ddiwedd y llynedd, dyma
Gadeirydd a Phwyllgor Cymdeithas Gymraeg Dinas Powys yn
trosglwyddo siec o £2,050 i ddwylo Catrin Hall o Elusen Ambiwlans
Awyr Cymru.
Diolch i bawb am y gefnogaeth hael.

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
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Beth sy’n
digwydd?

P

an agorodd yr Hen Lyfrgell ei drysau fel canolfan
i’r Gymraeg ym mis Chwefror 2016 mawr fu’r
croeso a mawr fu’r cyffro. Eto, bymtheg mis ar ôl yr
agoriad hyderus ac optimistaidd, mae ’na le i boeni nad
yw’r ganolfan yn cyrraedd ei llawn botensial. Mae’r
Caffi Bar chwaethus ar y llawr cyntaf wedi bod ar gau
ers cyn y Nadolig, a hynny yr eildro, gan beri i bobl
ofyn cwestiynau am ddyfodol hirdymor y lle. Bu’r
Dinesydd yn holi Nia Ramage, Prif Weithredwr yr Hen
Lyfrgell.
Pam caeodd y Caffi Bar cyn y Nadolig?
Fe wnaeth Menter Caerdydd, sef prif bartner yr Hen
Lyfrgell, gymryd yr awenau i redeg y Caffi Bar ar ôl
iddo fod ynghau a gwnaethon nhw job arbennig o dda
gan ddenu lot o bobl i mewn i’r caffi. Ond roedd hyn ar
ben eu swyddi arferol ac, a bod yn onest, doedd
gynnon ni ddim digon o staff i gario hyn ymlaen. Ers
hynny ’dan ni wedi bod yn gweithio’n galed iawn y tu ôl
i’r llenni yn chwilio am bartner newydd i gymryd
drosodd y Caffi Bar. Mae ’di cymryd ychydig yn hirach
na’r disgwyl gan ein bod yn awyddus i ffeindio’r partner
cywir er mwyn gwneud yn siŵr, unwaith y bydd yn
ailagor, y bydd yn aros ar agor.
Ai problem ariannol oedd wrth wraidd y
penderfyniad i gau y tro cynta a hynny oherwydd
diffyg cefnogaeth?
Ddim diffyg cefnogaeth, dim o gwbl. Mae gynnon ni
gefnogaeth fawr ar gyfer yr Hen Lyfrgell a phobl eisiau
gweld y ganolfan yn llwyddo. Dw i’n cael y cwestiwn
bob dydd o ran pryd mae’r Caffi Bar yn mynd i ailagor.
Wedi’r cyfan, hwnnw ydy’r canolbwynt.
Felly pryd mae’n mynd i ailagor?
Does gynnon ni ddim dyddiad penodol ar hyn o bryd a
’dan ni’n gweithio’n agos iawn efo Cyngor Caerdydd i
gael dyddiad, ond gobeithio y galla i adael ichi wybod
yn fuan iawn.
Yn fuan iawn?
Ie, yn fuan iawn,
dyna chi.
Ac ydych chi’n
ffyddiog y bydd
yn aros ar agor?
Ydw, fel dw i’n
deud, mae gynnon
ni
lot fawr o
gefnogaeth ac mae
llawer o grwpiau
oedd yn arfer cyfarfod yn y Caffi Bar wedi addo y
byddan nhw’n dod yn ôl.
Ydy’r rhent o £100,000 y flwyddyn yn rhy uchel?
Mae hyn yn rhywbeth ’dan ni’n ei drafod efo’r Cyngor
ar hyn o bryd i’n galluogi i aros ar agor. Maen nhw
eisiau inni lwyddo fel canolfan.
4

Ry’n ni wedi sôn am y Caffi Bar, ond pa mor brysur
ydy gweddill y ganolfan?
Mae gynnon ni siop Bodlon sy’n gwerthu cynnyrch
Cymreig ac mae’n llwyddiannus iawn. Mae’r Bwrdd
Twristiaeth yn dod yn ôl i’r Hen Lyfrgell hefyd, i ofod sy
wrth ymyl y siop. Bydd hynny’n dod â lot fawr o bobl i
mewn ac unwaith y byddan nhw yn yr adeilad bydd
gynnon ni wirfoddolwyr i’w hannog nhw i ddod i fyny’r
grisiau a defnyddio’r gwahanol wasanaethau pan fydd
y Caffi Bar wedi ailagor. Mae Amgueddfa Stori
Caerdydd yma hefyd ac mae honno wedi bod yn
brysur, yn enwedig dros y Pasg. Wedyn mae gynnon ni
stafelloedd ’dan ni’n eu llogi i wahanol gwmnïau a
sefydliadau ac mae’r rheina’n gwneud yn arbennig o
dda. Ar ben hynny, mae stafelloedd dysgu Prifysgol
Caerdydd lle mae gwersi Cymraeg yn cael eu cynnal
ac mae’r rheina hefyd yn gwneud yn wirioneddol dda.
Ac mae cwmnïau eraill, partneriaid, sy’n defnyddio’r lle
fel swyddfeydd. Felly, mae gweddill y ganolfan yn dal i
fynd.

Beth ddigwyddodd i’r crèche?
Caeodd hwnnw ym mis Tachwedd y llynedd.
Penderfynodd y Mudiad Meithrin nad dyma oedd y lle
iawn i gynnal crèche efallai, sy’n biti, ond ’dan ni dal
wedi bod yn defnyddio’r crèche i gynnig gwahanol
wasanaethau trwy Menter Caerdydd, er enghraifft
cyrsiau Y Babi a Fi.
Pa gynlluniau sy yn yr arfaeth i godi proffil y
ganolfan?
Mae’n anodd rhoi arwyddion ar adeilad mor hen â’r
Hen Lyfrgell ond ’dan ni wrthi’n gweithio efo’r cyngor a’r
amgueddfa i newid hyn ac i gael mwy o arwyddion y tu
allan ar y stryd i annog pobl i ddod i mewn. ’Dan ni’n
gweithio’n galed iawn o ran y cyfryngau cymdeithasol i
hyrwyddo be sy’n digwydd yn y ganolfan achos ’dan ni
wedi bod yn cynnal pob math o bethau fel lansiadau
gan wahanol gwmnïau, diwrnod llawn o ddigwyddiadau
ar Ddydd Gŵyl Dewi gyda darlith a set acwstig a chyfle
i flasu cynnyrch Cymreig. Felly mae pethau’n dal i
ddigwydd hyd yn oed pan mae’r Caffi Bar ar gau.
A’r dyfodol? A ddylen ni fod yn poeni am ddyfodol
hirdymor yr Hen Lyfrgell?
Na, unwaith bydd y Caffi Bar wedi ailagor baswn i’n
annog ein cefnogwyr i ddarbwyllo eraill i ddŵad i weld
be sy gynnon ni i’w gynnig yma ac i gario mlaen i’n
cefnogi. ’Dan ni’n ddiolchgar iawn am hynny ac i’r
gwirfoddolwyr sy wedi parhau i wirfoddoli hyd yn oed ar
adegau tawel, a’r gobaith ydy recriwtio mwy o
wirfoddolwyr dros yr haf.
Beth fyddai’ch neges i ddarllenwyr Y Dinesydd ac i
siaradwyr Cymraeg yr ardal hon yn gyffredinol o
safbwynt yr Hen Lyfrgell?
Baswn i’n ddiolchgar iawn petai pobl yn rhoi’r gair ar
led bod pethau’n dal i ddigwydd yma. Hyd yn oed a’r
lle’n dawelach ar hyn o bryd, mae croeso ichi alw
heibio am sgwrs. Unwaith bydd y Caffi Bar yn ailagor
byddwn ni’n ailwampio’r cynlluniau o ran digwyddiadau
gyda’r hwyr ac yn gweithio’n agos efo Menter
Caerdydd i roi lot mwy o bethau ymlaen fel gigs,
nosweithiau comedi a lansiadau nofelau. Felly dewch i
fwynhau. Dewch i ddefnyddio’ch canolfan!

Cymrodorion Caerdydd

N

os Wener 31 Mawrth, daeth tymor 2016/17 y
Cymrodorion i ben gyda chyflwyniad gan Hefin
Mathias ar ‘Yr Arglwydd David Davies Llandinam (1880
-1944): Hyrwyddwr Heddwch Byd-eang’. Yr oedd yn
ŵyr i David Davies (1818-90) y peiriannydd o
Landinam, adeiladwr dociau’r Barri a pherchennog
pyllau glo yn y Rhondda Fawr. Etifeddodd yr ŵyr
gyfoeth enfawr ei daid, ac fel ei daid yr oedd ganddo
argyhoeddiadau Methodistaidd
Calfinaidd cryf.
Bu’n Aelod Seneddol dros
Sir Drefaldwyn o 1906 hyd 1929,
ac yn 1916 fe’i penodwyd yn
ysgrifennydd seneddol i Lloyd
George. Ymrestrodd yn y
rhengoedd yn Rhyfel 1914/18 ac,
fel major, arweiniodd fataliwn o’r
Ffiwsilwyr Cymreig yn Ffrainc.
W edi’r
rhyfel
bu’n
y m g yr c h y d d e g n ï o l d r o s
heddwch cyd-wl adol, gan
gefnogi’n frwd iawn Gynghrair y
Cenhedloedd a ddaet h i
fodolaeth yn 1922. Yr oedd yn un

o sefydlwyr Undeb Cynghrair y Cenhedloedd a weithiai
i ennyn cefnogaeth y bobl i brif amcan y Gynghrair, sef
sefydlu’r egwyddor o ddatrys anghytundebau
rhyngwladol drwy ddulliau diplomataidd, di-drais.
Credai David Davies na allai’r Gynghrair fod yn
effeithiol heb fod â’r gallu militaraidd i orfodi ufudd-dod
gwladwriaethau i ddyfarniadau cyflafareddol.
Gosododd ei ddadleuon gerbron mewn nifer o lyfrau,
megis The Problem of the Twentieth Century (1930).
Ar ei gost ef ei hun, adeiladwyd y Deml Heddwch ac
Iechyd yng Nghaerdydd yn 1938.
Noddodd y gadair gyntaf mewn
prifysgol i astudio Gwleidyddiaeth
Ryngwladol yn Aberystwyth, gan ei
henwi ar ôl y cyn-Arlywydd Wilson o
America.
Dilynwyd cyflwyniad diddorol a
bywiog Hefin Mathias gan drafodaeth.
Diolchwyd iddo ar ran y gynulleidfa
niferus gan y Llywydd, y Parchedig
Dyfrig Lloyd, a diolchwyd iddo yntau am
ei wasanaeth drwy’r flwyddyn gan yr
ysgrifennydd, Gwynn Matthews.
Hefin Mathias gyda Llywydd y
Cymrodorion, Y Parch Dyfrig Lloyd

Diolch
Bu’r Cymrodorion yn hael unwaith eto a diolchwn yn ddiffuant iddynt am eu rhodd ddiweddaraf. Gwerthfawrogir y
gefnogaeth yn fawr iawn.

Ffair Hen Lyfrau Cymraeg a Chymreig,
Morlan, Aberystwyth
Dydd Sadwrn, Mai 20fed,
10 y bore tan 4 y prynhawn. (Mynediad £1.00)
Dim ond gair byr i hysbysu eich darllenwyr am
ddigwyddiad go arbennig yng Nghanolfan Morlan,
Aberystwyth ym mis Mai, sef Ffair Hen Lyfrau. Bydd
miloedd o lyfrau ail-law a hynafiaethol Cymraeg a
Chymreig yn cael eu gwerthu yno gan lyfrwerthwyr o

bob rhan o Gymru. Felly beth bynnag yw eich
diddordeb, bydded yn hanes Cymru, hanes lleol neu
lenyddiaeth dewch draw i chwilota. Byddwch yn siŵr o
ddod o hyd i rywbeth sydd at eich dant.
Bydd unrhyw elw a wneir yn mynd at gyhoeddi Y
Casglwr, sef cylchgrawn Cymdeithas Bob Owen. Os
hoffech fwy o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â mi
trwy ffonio/tecstio 07930 160848. Dewch yn llu!
Yn gywir
Gwyn Tudur (Trefnydd)

Ysgol
Pen y Garth
Pob lwc i ddawnswyr
creadigol Ysgol Pen-y-Garth
fydd yn cystadlu yn
Eisteddfod yr Urdd. Pob lwc
hefyd i Efa Peak fydd yn
cystadlu yn yr unawd piano
ac unawd telyn.
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Ysgol Pen y Groes
Pencampwyr Caerdydd Cwis Llyfrau Bl 3/4
Llongyfarchiadau mawr i griw o ferched Blwyddyn 4 ar
lwyddo i ennill cystadleuaeth Cwis Llyfrau sir
Caerdydd. Dyma’r tro cyntaf i’r ysgol gystadlu ac roedd
cyffro mawr yn yr ysgol pan ddaeth y newyddion
cyffrous ein bod wedi ennill. Bydd y merched nawr yn

cynrychioli ysgolion Caerdydd yn y rownd genedlaethol
yn Aberystwyth ar y 21ain o Fehefin. Daisy, Megan,
Katie ac Alana fu’n trafod y llyfr “Na Nel” ond maent
wrthi’n darllen ac yn trafod llyfr newydd nawr sef “Seren
y Dyffryn” ar gyfer y rownd genedlaethol. Ymunodd
Charleigh, Lily, Lilyella ac Evie â’r pedair wrth
berfformio cyflwyniad yn seiliedig ar y llyfr “Y Lleidr
Llaeth”. Mae’r merched wedi bod wrth eu bodd yn
ymwneud â’r Cwis Llyfrau ac yn gyffrous i deithio i
Aberystwyth ym mis Mehefin. Pob lwc, ferched, ac
rydym yn hynod falch ohonoch chi i gyd!
Diwrnod MATh Newyddiaduraeth Pen y Groes
Ar y 3ydd o Ebrill fe wnaethom wahodd plant o ysgolion
y clwstwr sef Bro Edern, Bro Eirwg, Pen y Pil a’r
Berllan Deg i ymuno â ni ym Mhen y Groes er mwyn
cwblhau sialens arbennig! Newidiwyd yr ystafell TGCh
yn gyfan gwbl i fod yn stiwdio ar gyfer newyddiadurwyr
y dydd a’n her oedd creu cylchgrawn cyfoes mewn
diwrnod! Daeth Gwenllian Grigg, y newyddiadurwraig o
BBC Cymru Fyw, i roi cyngor defnyddiol i ni ar sut i
fynd ati i gwblhau’r gwaith. Yna ein tasg oedd
penderfynu ar enw i’r cylchgrawn, ymchwilio i
newyddion y dydd, ysgrifennu a golygu erthyglau.
Cawsom amser gwych a bydd “Adlais y Fro” yn cael ei
gyhoeddi yn yr wythnosau nesaf!
Diolch am ddarllen ein colofn.
Melanie, Daniel a Samuel

Nant Caerau
Wythnos Wyddoniaeth Genedlaethol
Cawsom wythnos hynod o brysur fel rhan o’r Wythnos
Wyddoniaeth Genedlaethol. Ymhlith yr holl
weithgareddau roedd gweithdai gan:
RSPB – ar gynefinoedd adar ac ymlusgiaid
Dŵr Cymru - creu tref newydd gan ddylunio
cyflenwad dŵr
Cymorth Cyntaf Sant Ioan – gweithdy achub bywyd
i’r disgyblion a’r rhieni
Dogs Trust – dysgu am gŵn a’u hanghenion.
XL Cymru - creu olwyn fferis gan ddefnyddio Knex
Gweithdy am ailgylchu, ailddefnyddio a lleihau
gwastraff
Technocamps - datblygu sgiliau codio gan
ddefnyddio’r meddalwedd Scratch.
Amgueddfa Genedlaethol – creodd Blwyddyn 5
arddangosfa am gynefinoedd ac amgylchedd bregus
ein moroedd. Ewch i’r Amgueddfa i weld gwaith ein
disgyblion.
Un o uchafbwyntiau’r wythnos oedd gweithdy CSI!!
Penodwyd disgyblion Blwyddyn 6 yn ymchwilwyr
t r o s e d d o l !
Cyrhaeddon nhw’r
ysgol yn y bore
wedi’u synnu bod
trosedd difrifol wedi
digwydd y tu allan i’r
dosbarth! Felly aeth
y ditectifs amdani i
geisio ei ddatrys.
P wy
oe d d
yn
gyfrifol? Beth oedd
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wedi digwydd? Datblygon nhw nifer o sgiliau
gwyddonol a fforensig. Braf oedd gweld pawb yn
cymryd rhan ac efallai dyma CSIs y dyfodol…???
Gwaith ditectif gwych!!
Diwrnod Trwyn Coch

Rydym yn ymfalchïo yn ein hymdrechion i godi arian at
elusennau da. Eisoes rydym wedi codi £923 ar gyfer
Plant Mewn Angen a’r tymor yma codwyd £570 ar
gyfer elusen ‘Comic Relief’. Dyluniodd y plant eu
crysau-t eu hunain a chreu sioe ffasiwn yn yr ysgol.
Gwerthwyd trwynau coch a chacennau. Da iawn i’r
staff am gymryd rhan yn y joio, ac enillydd y wisg staff
orau oedd Miss Stephens! Diolch yn fawr i Mrs Cribb a
Chyngor yr Ysgol am drefnu’r diwrnod llawn hwyl!
Radio Cymru
A glywsoch chi leisiau cyfarwydd ar y radio yn
ddiweddar? Fel rhan o ddathliadau Gŵyl Llenyddiaeth
Caerdydd cafodd llond llaw o blant eu dewis i drafod eu
hoff lyfrau ar raglen Caryl Parry Jones ar Radio Cymru.
Cafodd y gwesteion stiwdio sgwrs ddifyr iawn o
ganlyniad i ymatebion y plant. Da iawn chi – sêr y
tonnau radio!

Pwyllgorau Apêl
Eisteddfod 2018 ar waith
Ardal Pentyrch a Creigiau
(Cyswllt: Rhian Iolo Brewster 07855 453409 /
029 2089 1524 / rhianbrewster@gmail.com)
Cinio Mawreddog: Nos Wener, 12 Mai – Clwb Rygbi
Pentyrch.
Cawn bryd 3 chwrs hyfryd ac adloniant o’r safon uchaf
o gerddoriaeth yr 80au gan fand Footloose, sy’n
cynnwys aelodau talentog grŵp merched Eden
(Rachael, Emma a Non), ymhlith cerddorion
adnabyddus eraill fel Myfyr Isaac. Ac os gofynnwch
chi’n neis, efallai cawn ni un neu ddau o glasuron Eden
hefyd!

Tocynnau £35 y pen gan Catrin Brooks –
catrinbrooks@hotmail.co.uk / 07803 341971.
Rhai
tocynnau yn unig ar ôl!
NEWYDD – Cwis yng nghwmni Ieuan Rhys
Daw’r cwis-feistr, Ieuan Rhys, atom i’n helpu i ymarfer
ein hymennydd ar y 16 Mehefin yng Nghlwb Rygbi
Pentyrch. Dechrau am 8 o’r gloch. Tocynnau - £7 y pen
gan Catrin Brooks (manylion cyswllt uchod). Croeso i
bawb! (Digwyddiad dwyieithog fydd hwn.)
Cyfamodi – dull hawdd o gyfrannu
Diolch yn fawr iawn i’r rheiny ohonoch sydd wedi
gwneud cyfraniadau hael at yr ymgyrch eisoes. Rydym
yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.
Os hoffai unrhyw un wneud cyfraniad at yr Apêl yn
uniongyrchol, boed hynny drwy daliad unigol neu fisol,
yn fawr neu’n fach, os gwelwch yn dda a wnewch chi
gysylltu â’r Trysorydd, Iwan Griffith ar
iwanbethan@btinternet.com / 07900 408 513 / Tŷ
Canol, Heol y Parc, Pentyrch, CF15 9NB.
Dilynwch ni ar y we!
Gall y rheiny ohonoch sydd ym myd y cyfryngau
cymdeithasol gael mwy o wybodaeth am y
digwyddiadau sydd i ddod drwy ein dilyn ar y canlynol.
Ymunwch / Dilynwch! –
Twitter - @ApelPC2018
Facebook - Pwyllgor Apêl Pentyrch a Creigiau
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Ardal Cyncoed, Penylan, Y
Cathays (Cyswllt: Rhian Williams)

Rhath

a

Mae cryn fwrlwm ar draws yr ardal hon wrth i ni fwrw ati
i godi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2018.
Cynhaliwyd sawl digwyddiad llwyddiannus a llawn
hwyl - cwis, cyri, ceilys, cyngerdd, bore coffi ac mae
digwyddiadau eraill ar y gweill wrth gwrs.
Er mai'r prif nod yw cyrraedd ein targed o £35,000 mae
’na amcanion eraill hefyd, sef codi proffil a defnydd y
Gymraeg ar draws yr ardaloedd a hefyd gefnogi
busnesau lleol a chryfhau ein cymuned. Mae'n braf bod
dysgwyr a'r di-Gymraeg wedi bod yn rhan o'r
digwyddiadau hyd yma a nifer o fusnesau lleol wedi
dangos cefnogaeth.
Bydd digwyddiadau eraill dros y flwyddyn a mwy sydd
o'n blaenau. Mae'r wybodaeth ddiweddara ar wefan yr
Eisteddfod a hefyd ar twitter (Trydar:@ApelPCRhC ) a
facebook. (facebook.com/ApelPCRhC)
Cwis dwyieithog a Chyri yn Y Discovery, Cyncoed:
10fed o Fai am 7:30pm - £10 am docyn, ar gael gan
pwyllgorpenylan@gmail.com
Nodwch fod Te Pnawn gyda Prosecco efo Beca'r
Bake Off yn Ysgol Bro Edern am 2pm ar Orffennaf 16 i gyd-fynd efo ffeinal y dynion yn Wimbledon. Bydd
Beca yn gwneud cacennau a bydd stondinau a llawer
mwy. Tocynnau £20 ar gael o:
pwyllgorpenylan@gmail.com
Croeso i chi gysylltu hefyd efo un o'r criw isod am
docyn ar gyfer y te pnawn, am wybodaeth bellach neu
os am wneud cyfraniad o unrhyw fath.
eluned@press0.plus.com / niabenaur@hotmail.com /
iwan.evans@me.com
pwyllgorpenylan@gmail.com
Croeso hefyd i’n cyfarfod nesaf ar 23ain o Fai am 7:30
yn ‘Porro’, 57 Wellfield Rd.

Ardal Llandaf a Danescourt
(Cyswllt: Rhisiart Arwel)
Noson gerddorol arbennig yng nghwmni Alwyn
Humphreys a Joy Amman Davies Nos Wener, Mai 12,
7.30pm yn y Neuadd Goffa newydd ym mhentref
Llandaf. Mi fydd bar ar gael ar y noson hefyd.
Newydd gael ei hadeiladu mae'r neuadd yma, sydd
wedi'i lleoli ym maes parcio'r pentref oddi ar y Stryd
Fawr. Digon o le i barcio felly!
Bydd hon yn noson hwyliog iawn, ac os nad ydych chi
wedi mynychu un o nosweithiau Alwyn a Joy hyd yma,
manteisiwch ar y cyfle i ddod i'r noson hon er mwyn
cael llond bol o chwerthin. Teitl y noson ydy
'Pechodau'r Piano'. Perfformiadau gwych ar y piano
gan Joy a straeon hwyliog a difyr gan Alwyn.
Pris: £10 y pen. Tocynnau ar gael ym mwyty
FFANDANGO'S ar y Stryd Fawr. Ac os nad ydy dod i
Landaf yn gyfleus, gallwch e-bostio Blodwen
ar
pwyllgorllandaf2018@gmail .
Un dyddiad arall ar gyfer eich dyddiaduron ydy nos
Fawrth, Mehefin y 13eg. Dyma pryd byddwn yn cynnal
noson gyri ym mwyty hyfryd y BAY LEAF yn
Llandaf. Dim ond lle i 50 o bobl fydd 'na, felly bydd
angen ymateb yn sydyn i'r noson yma, siŵr braidd.
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Blwyddyn o Ddathlu i
Gôr Caerdydd

10 ffaith am Gôr Caerdydd

ae Côr Caerdydd yng nghanol cyfres o ddathliadau i
nodi pum mlynedd ar hugain ers ei sefydlu yn y
brifddinas ar Ebrill 1af, 1992. Ffurfiwyd y côr gan ei arweinydd
presennol Gwawr Owen, gan brofi llwyddiant yn gyflym iawn a
pharhau yn un o gorau cymysg mwyaf blaenllaw Cymru ar hyd
y chwarter canrif.

Dim ond 1 arweinydd parhaol – Gwawr
Owen – a fu gan y côr ers 1992
Perfformiwyd yn y BBC Proms 2 waith a
recordiwyd 2 CD

M

Ar benwythnos y dathlu, aeth y côr ar daith i Lundain ar
wahoddiad Eglwys Gymraeg Canol Llundain i ymuno yn
oedfa’r Pasg. Ond all y côr ddim teithio am hir mewn bws cyn
stopio i ganu a rhaid oedd aros yn Marlow i roi cyngerdd yn
Eglwys yr Holl Seintiau ar lannau’r Tafwys. Gan fod cynifer o
Gymry yn y gynulleidfa, daeth y cyngerdd i ben drwy gydganu
Calon Lân.
Ymlaen wedyn i Lundain i ymlacio a mwynhau cyn cael ail
wynt i berfformio yn yr oedfa fore Sul. Roedd hi’n hyfryd cael
croeso gan y gweinidog, y Parchedig Rob Nicholls, cyngyfeilydd a dirprwy arweinydd Côr Caerdydd, a phrofi croeso
Cymry Llundain.
Ers penwythnos y dathlu ni fu pall ar yr ymarferion, gan fod
y côr yn brysur yn ymarfer ar gyfer perfformiad arbennig o
offeren heddwch Syr Karl Jenkins, ‘The Armed Man’, dan ei
arweiniad yng Nghadeirlan Tyddewi. Y perfformiad hwn ym
mis Mai yw’r diweddaraf mewn cyfres sy’n dyst i berthynas
agos y cyfansoddwr o Benclawdd â’r côr o’r brifddinas. Ar ôl
canu mewn sawl première byd o’i waith, cyrhaeddwyd
uchafbwynt gyda’r Cantata Memoria: For the Children i gofio
plant Aberfan yn 2016. Profiad bythgofiadwy i aelodau’r côr.
Yng nghanol blwyddyn o ddathliadau, ni ellir anghofio’i bod
hefyd yn flwyddyn brysur o godi arian at Eisteddfod
Genedlaethol 2018. Bydd y côr yn cyfrannu drwy gynnal
cyngerdd yng Nghapel Bethany, Rhiwbeina ar Fehefin 10fed.
Rhyfedd meddwl bod bron i ddegawd ers y tro diwethaf i’r
Eisteddfod ddod i’r brifddinas – pan enillodd Côr Caerdydd
wobr y corau cymysg am y degfed tro.
Yn ystod ei hanes mae’r côr wedi teithio cryn dipyn gan
ganu ym Mharis, Prâg, Fienna, Budapest, Aviles yn Sbaen,
Barga yn yr Eidal, ac Oradeo yn Rwmania. Ble i fynd felly ym
mlwyddyn y chwarter canrif? Wel, a hithau’n ganmlwyddiant
marw Hedd Wyn, dim ond un wlad sy’n galw – Gwlad Belg.
Caiff y côr y fraint felly o ganu wrth fedd Bardd y Gadair Ddu
ym mynwent Artillery Wood ym mis Hydref eleni. Clo addas i
flwyddyn o gofio a dathlu.

Codwyd miloedd o bunnau at wahanol
elusennau gan gynnwys bron i £3,000 yn
Rhagfyr 2016
Canwyd 4 anthem genedlaethol wahanol yn
Stadiwm y Mileniwm ym Mhencampwriaeth
Rygbi’r Byd 2015
Cyrhaeddodd y côr frig y siartiau clasurol yn
2005 ar recordiad o waith Syr Karl Jenkins –
Requiem ac eto yn 2016 gyda Cantata
Memoria
Ar Ebrill 1af 2017
berfformiad rhif 260

rhoddodd

côr

Mae 7 pâr priod yn canu yn y côr!
Mae’r côr yn ymddangos ar 8 CD/DVD
cerddorion eraill gan gynnwys Wynne Evans a
Catrin Finch.

Un uchafbwynt oedd canu Symffoni 9
Beethoven gyda Bryn Terfel
Bydd y côr yn mynd ar ei 10fed daith
dramor yn 2017

Cinio Dathlu
Digwyddiad anhepgor ar galendr y côr eleni
fydd cinio i nodi’r pen-blwydd arbennig yng
ngwesty Jury’s ar Fai’r 13eg, pan gaiff
aelodau hen a newydd gyfle i hel atgofion.
Os hoffai unrhyw gyn-aelodau anfon lluniau
gwnewch hynny drwy ein cyfrif ar Facebook
neu Twitter @corcaerdydd neu cysylltwch
drwy wefan y côr:
www.cor.caerdydd.com
<http://www.cor.caerdydd.com> .

Cyngerdd yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain
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Y Cylch Cinio

E

r mwyn llwyddo ym myd y cyfryngau, mae angen
nifer o ddoniau. Yn agos iawn at ben y rhestr
fyddai sgiliau cyfathrebu eithriadol o dda. Mae’n
amlwg bod y medrau hyn yn drosglwyddadwy i lawer o
gyd-destunau gwahanol. Yn gynnar ym mis Ebrill,
cawsom ni gip ar sut mae darlledwraig lwyddiannus
wedi cymhwyso ei chrefft yn effeithiol iawn at faes
heriol newydd.
Siân Morgan Lloyd gyda'i rhieni,
Alun a Gaynor Morgan

Daeth Siân Morgan Lloyd i’r amlwg fel y Gymraes
a ddaeth â digwyddiadau mawrion o bedwar ban byd
i’n cartrefi clyd yng Nghymru. Wrth annerch y Cylch ar
Ebrill 3, cyflwynodd Siân lu o atgofion o’i helyntion
mewn llefydd fel yr Aifft yn ystod y chwyldro yn 2011 a
Sri Lanka ddeng mlynedd ar ôl trychineb tswnami
2004. Datgelodd hefyd taw yr unig dro iddi deimlo dan
fygwth go iawn oedd yng nghefnwlad Sir Gâr ar
drywydd bridwyr anghyfreithlon cŵn bach!
Erbyn hyn, mae bywyd y ddarlledwraig doreithiog
wedi mynd ychydig yn llai anturiaethus, er nad yw’r
heriau wedi diflannu. Yn Ysgol Newyddiaduraeth
Prifysgol Caerdydd, mae ei chyrsiau cyfrwng Cymraeg
yn destun cenfigen i’r myfyrwyr sy’n gyfyng i’r iaith fain.
Mae ei chysylltiadau â byd y cyfryngau ar ei stepyn
drws yn sicrhau darpariaeth gyfoethog i’r ffodusion yn
ei dosbarthiadau.
Er hynny, mae hi wastad yn gorfod amddiffyn hawl
y Cymry Cymraeg yn wyneb y rhai sy’n rhoi arian a
niferoedd o flaen ansawdd a diwylliant. Un peth sy’n
amlwg: mae egni, brwdfrydedd a huodledd y
siaradwraig gyndyn gynt yn sicrhau ei bod wedi
datblygu’n eiriolwraig benigamp dros ei hiaith a’i
phroffesiwn.
Paul Morgan, Llywydd y Cylch

Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

G

an nad ydym yn cynnal cyfarfod dros gyfnod Y
Pasg, adroddiad cyffredinol a gynigir y tro hwn.
Bydd ein cyfarfod nesaf ar Nos Lun, Mai 15fed pan
fyddwn yn croesawu Lowri Edwards o Brifysgol
Metropolitan Caerdydd i’n goleuo ar y testun
Gwyddoniaeth Chwaraeon.
Testun llawenydd i ni oedd y newyddion bod Yr
Athro Deri Tomos (Bangor) wedi’i ddewis i dderbyn
Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod
Genedlaethol Cymru eleni yn Ynys Môn. Cefndir ein
llawenydd yw bod Deri yn un o blant Caerdydd o ran ei
addysg ysgol cyn mynd i Brifysgol Caergrawnt. Y
biowyddorau yw maes ei arbenigedd. Apwyntiwyd ef
yn ddarlithydd ym Mangor yn 1985 ac o fewn deng
mlynedd derbyniodd Gadair Bersonol yn y brifysgol.
Ymddeolodd y llynedd o’i swydd benodol, ond ni fu
hynny’n achos iddo gwtogi ar ei ymchwil yn ei
arbenigedd nac ychwaith ei sêl dros drefnu a
chyflwyno cyfleoedd i drafod, mewn ysgrif ac ar lafar,
mewn sgyrsiau a chyrsiau, am wyddoniaeth a hynny
drwy’r Gymraeg. Mae dyfarniad y Fedal yn
gydnabyddiaeth a diolch am wasanaeth diflino dros

nifer o flynyddoedd dros yr achos hwn. Llongyfarchion
lu!
Ddydd Sadwrn Ebrill 22ain, ymunais mewn achlysur
ym Mae Caerdydd gydag oddeutu 120 o ‘ffrindiau’
gwyddoniaeth i ddathlu Diwrnod y Ddaear a hynny’n un
ymhlith 500 o achlysuron tebyg ar draws y byd.
Dechreuwyd gyda nifer o anerchiadau ar risiau’r
Senedd, yna gorymdaith draw at Techniquest lle
cynhaliwyd nifer o weithgareddau difyr at ddant pob
oedran. Bwriad y cyfan oedd tynnu sylw at bryder
ymhlith gwyddonwyr pob gwlad bod tueddiadau
gwrthwyddoniaeth yn cael eu datgan gan nifer
gynyddol o wleidyddion ac eraill, nid yn lleiaf mewn
perthynas â newid hinsawdd, ond hefyd ddatganiadau
heb sail tystiolaeth ddibynadwy. Mynegwyd balchder
bod gwyddoniaeth yn torri ar draws ffiniau o bob math.
Manteisiaf ar y cyfle hwn i longyfarch Llywodraeth
Cymru am y cyfnodolyn gwyddoniaeth sy’n dwyn y teitl
Advances Wales, sy’n rhoi gwybodaeth werthfawr (yn y
ddwy iaith) am weithgarwch amrywiol, gwyddonol ar
draws Cymru. Mae’r cyflwyniadau yn gryno gyda
chynulleidfa anarbenigol mewn golwg. Mae modd ei
gael yn rhad ac am ddim drwy gysylltu gyda Jennifer
Clark (innovation@wales.gsi.gov.uk).
Neville Evans

Cydymdeimlad
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â’n cyn-golofnydd, Beti George, yn ei phrofedigaeth o golli ei chymar,
David Parry-Jones. Bydd darllenwyr y golofn Whalu Meddilie wedi bod yn ymwybodol o gyflwr difrifol David
a’r gofal arbennig a gafodd gan Beti. Diolch iddi am rannu â ni ei phrofiadau personol gan dynnu sylw at yr
anawsterau enbyd sy’n wynebu nid yn unig y rhai sy’n dioddef o dementia ond hefyd y rhai sy’n gofalu
amdanynt – a’r angen am fwy o gefnogaeth gan ‘y sefydliad’. Hyderwn y bydd ei hymgyrch yn ‘gwneud
gwahaniaeth’.
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
EGLWYS Y TABERNACL
Cofio Marion Williams
Ar ôl salwch byr, ond cyfnod hir o
gystudd, bu farw Marion Williams yn
hosbis Holme Towers gyda’i theulu
o’i chwmpas. Bu’n selog i’r
Tabernacl am flynyddoedd maith ac
yn gyf eilydd tan gamp yng
nghyfarfodydd y chwiorydd a gyda
Chôr Hamdden. Roedd yn athrawes
ymroddedig, gan weithio am dros
ddau ddegawd gyda phlant byddar.
Cydymdeimlwn ag Arfon, Llinos,
Cerith, Margaret a’r teulu yn eu
profedigaeth a chofiwn yn annwyl a
diolchgar amdani.
Taith i Lundain
Aeth wyth o blith cyfeillion ifanc yr
eglwys i Lundain, ac arwain oedfa yn
Heol y Castell. Marc Jon Williams
fu’n trefnu’r daith gyda Molly
McVeigh, Beca Evans, Steffan Long
ac Osian Williams o blith y bobl
ifanc. Cafodd yr ifanc hefyd
gefnogaeth Rhodri ab Owen, Nia
McVeigh a Gwenllian Evans.
Roeddent yn cysgu yn festri uchaf
Heol y Castell, a derbyn croeso
twymgalon gan y gweinidog Rob
Nicholls a gweddill aelodau’r eglwys.
Banc Bwyd
Diolch i bawb a gyfrannodd bacedi a
thuniau bwyd ar gyfer y banc bwyd
yn ystod y mis. Casglwyd gwerth
157 kg dros y mis, sydd 47kg yn fwy
na’r mis cynt. Dyma oedd y
cyfanswm uchaf o’r Tabernacl hyd
yma.
Cyrddau Pregethu
Digwyddodd eleni i’r Cyrddau
Blynyddol syrthio ar Sul y Mamau,
ac roedd nifer y gynulleidfa yn is na’r
arfer. Serch hynny, cafodd y Parch
Peter Dewi Richards hwyl wrth
arwain dwy oedfa arbennig, gyda
negeseuon cofiadwy. Diolch iddo
amdanynt.
Lesotho
Dychwelodd Non a Gwenallt Rees
yn ddiogel o Sefika ar ôl cael amser
prysur yn gweithredu fel dolenni
cyswllt, nid yn unig i’r Tabernacl, ond
eglwysi ac ysgolion eraill hefyd.
Rydym yn ddyledus iddynt am eu
cymwynasgarwch a’u haelioni.
Anfonodd yr eglwys yno gyfarchion
hyfryd i ni yn y Tabernacl ac
edrychwn ymlaen i glywed y
diweddaraf gan Gwenallt am yr
hanes allan yn Lesotho.
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EGLWYS MINNY STREET
Estynnwn groeso i bawb i’n
cyfarfodydd ar y Sul (10.30 a 18.00)
ac yn ystod yr wythnos.
Trwy gydol y 50 diwrnod rhwng Sul y
Pasg a'r Pentecost derbyniwn
awgrym o ddarlleniad Beiblaidd a
myfyrdod syml yn seiliedig ar fywyd
a phrofiad un o’r Seintiau Cymreig.
Ymunwch â ni i ddathlu Tymor y
Pasg eleni.
Ddydd Gwener Mai 5 ac eto Mai 19
bydd croeso arbennig i’r plantos
lleiaf i Fabimini.
Fore Sul Mai 7 cawn Oedfa i’r Teulu
dan arweiniad ein Gweinidog ac
wedi’r oedfa, er mwyn codi
ym wybyddi aet h am W yt hnos
Cymorth Cristnogol, bydd cyfle i
fwynhau cinio syml gyda’n gilydd am
£5. Bydd paned yn y Festri yn yr
hwyr yn dilyn yr Oedfa Gymun.
Nos Lun Mai 8 a Mai 22 bydd y bobl
ifanc yn cwrdd yn PIMS, croeso i
aelodau newydd.
Ym Methania nos Fawrth Mai 9
cawn gwrdd yng nghartref un o’n
haelodau i glywed am un arall o
gyfeillion Paul.
Mai 14 - 20 Wythnos Cymorth
Cristnogol
Bydd ein Hoedfa Foreol Gynnar
Mai 14 dan arweiniad Bethan ac
Hefin Jones. Bydd brecwast bach i
ddilyn a chawn gyfle i brynu
nwyddau masnach deg. Ei n
Gweinidog fydd yn arwain ein
Hoedfa Foreol ac yn yr hwyr
ymunwn yng Ngŵyl Bregethu Eglwys
y Crwys lle pregethir gan Y
Parchedig Athro John Tudno
Williams.
Yn Genesis yn y Festri nos Fawrth
Mai 16 cawn y cyfle i drafod ac i fod
yn greadigol.
Ddydd Sul Mai 21
bydd yr Oedfaon fel
arfer dan ofal ein
G wei ni dog
gydag
Ysgol Sul yn y bore.
Am 19.00 Mai 24 bydd
Cymdeithas y Beibl
y n
c y n n a l
Gwasanaeth, Noson
Goffi a Ffair ym Minny
St reet ,
edrychwn
ymlaen at eich cwmni.
Cywaith Minny St

Fore Gwener Mai 26 ymunwch â
grŵp Llynyddiaeth am baned a
thrafodaeth yng nghaffi Terra Nova,
Parc y Rhath.
Daw Mai i ben gydag Oedfa Foreol,
Ysgol Sul ac Oedfa Hwyrol dan
arweiniad Y Parchedig Andrew
Lenny (Aberystwyth).
Daeth ein cylchgrawn ‘Yr Aelod’ o’r
wasg ddiwedd Ebrill a diolchwn yn
fawr i Llŷr Gwyn Lewis am olygu’r tro
hwn ac unwaith eto i Elfan Jones am
ei waith cysodi.
www.minnystreet.org @MinnyStreet

BETHEL, RHIWBEINA
Yn ystod yr wythnosau diwethaf
cawsom gwmni ein gweinidog y
Parch Evan Morgan, y Parch Dafydd
Andrew Jones a Dr Neville Evans.
Sul y Pasg, ymunon ni â chynulleidfa
niferus Capel Salem a gweinyddwyd
yn yr oedfa gan ein gweinidog y
Parch Evan Morgan.
Ar fore Mawrth, Ebrill 11, aeth rhai
o’r aelodau mwyaf heini am dro o
gwmpas Llyn Parc y Rhath cyn
ymuno â nifer o'r aelodau eraill i gael
pryd o fwyd gyda'i gilydd yn y Three
Arches.

Cynhelir Bore Coffi yn y capel fore
Mawrth, Mai 16, i godi arian tuag at
Cymorth Cristnogol. Croeso cynnes i
bawb.
Yn 37 oed, bu farw Siân Clark o
ganser ar ôl brwydr hir. Bu ei
hangladd yn Eglwys Crist y Brenin,
Llanisien ar Ebrill 13 ac roedd yr
eglwys dan ei sang i ffarwelio â'r
ferch ddewr hon. Roedd hi'n ferch i
T ony a Myf anwy Clark a
chydymdeimlir â'r teulu yn eu galar
a'u hiraeth am Siân.

EGLWYS DEWI SANT

BETHEL, PENARTH

Gwasanaeth Dydd Gwener y
Groglith
Cynhaliwyd gwasanaeth myfyrdod y
Grog o dan nawdd CECC brynhawn
dydd Gwener y Groglith. Roedd yn
braf gweld yr eglwys yn llawn a'r
pregethwr gwadd oedd Parchedig
Rhian Linecar, a chafwyd ganddi
bregeth amserol iawn.
Grŵp trafod y Grawys – William
Williams
Bu'r grŵp yn edrych ar rai o brif
themâu emynau William Williams
Pantycelyn a daeth nifer i'r sesiynau
yn rheolaidd.
Y Gymdeithas
Aeth tuag ugain o aelodau o'r eglwys
ar daith dywysedig o amgylch y
Bathdy Brenhinol ddydd Iau, Ebrill
27ain. Braf oedd cael cyfle i weld sut
mae'r arian yn cael ei gynhyrchu cyn
cael paned ar ddiwedd y daith.
Diolch i Heulwen Jones am drefnu'r
ymweliad.
Fis nesa bydd y Gymdeithas yn
mynd i weld sioe Joseff yng
Nghanolfan y Mileniwm.
Taith gerdded
Cafwyd taith hamddenol o orsaf
Penarth i barc Cosmeston ddydd
Gwener 21ain o Ebrill. Bu deg
ohonon ni – a phedwar ci - yn
cerdded ar hyd yr hen reilffordd o
Benarth i'r Barri. Roedd cyfle am
ginio a chlonc cyn ailgychwyn am
adre i ddal y trên yn ôl i Gaerdydd.
Bwriedir trefnu taith arall ymhen y
mis.
Coffi a Chlonc
Cynhelir y Coffi a Chlonc nesa i
ddysgwyr fore Sadwrn yr 20fed o Fai
am 10.30. Croeso cynnes i unrhyw
un sy'n dymuno siarad ac ymarfer eu
Cymraeg mewn awyrgylch
hamddenol.

Roedd oedfa Ebrill 2 yn gyfle i
aelodau rannu atgofion am Gewri’r
Ffydd yn ein hamser ni. Mil o ddiolch
i Mary Simmonds am lywio’r cyfan
ac i eraill a gyfrannodd mewn
amryfal ffyrdd.
Cawsom fendithion o sawl profiad
dan ofal ein gweinidog, Y Parchedig
Kevin Davies, yn ystod oedfaon Yr
Wythnos Fawr o Sul y Blodau i Sul y
Pasg.
Cynhaliwyd Ysgol Sul i Bawb ar
Ebrill 23 pan drafodwyd rhai o’r
adnodau sy’n sôn am y cyfnod yn
dilyn Sul y Blodau a rhai sy’n sôn am
y cyfnod yn dilyn yr Atgyfodiad.
Diolch i Gill am lywyddu ac i John
am gadw trefn. Yn nes ymlaen ar yr
un diwrnod cafodd nifer ohonom
bleser arbennig yn dathlu bywyd a
gwaith Joseph Parry mewn tri
digwyddiad yn Eglwys Awstin Sant,
Penarth. Cafwyd darlith, datganiad
ar gân, cyflwyniad piano, cyngerdd
gan Gantorion Ardwyn, Cymanfa
Ganu dan ofal Alun Guy. Bwriad y
cyfan oedd codi arian i adnewyddu
bedd Joseph Parry ym mynwent yr
eglwys.
Tra roeddem ni ym Mhenarth roedd
ein gweinidog i ffwrdd. Yn ei eiriau,
‘Profiad chwerw-felys oedd rhedeg
Marathon Llundain. Roedd yn
uchelgais gennyf….Rwyf wedi
rhedeg saith hanner marathon….ond
roedd y 26.2 milltir….yn brofiad tra
gwahanol….roedd hefyd yn her i
godi arian….at yr elusen MIND.
Hoffwn ddiolch o waelod calon i
deulu, ffrindiau, aelodau a’r dienw….llwyddwyd i godi £3500….’.
Am gamp! Da was!
Llongyfarchion a dymuniadau da
hefyd i Audrey a Ceri ar lwyddo i
symud cartref i fflat ym Mhenarth o
dŷ pedair llofft yn Ninas Powys.

Gŵyl Flodau Eglwys Dewi Sant
Cynhelir Gŵyl Flodau yn yr eglwys rhwng 22-25 o Fehefin fel
diweddglo i'n dathliadau 60 mlynedd yng Nghilgant Sant Andreas. Y
thema yw 'Yn Ôl Traed y Seintiau Celtaidd'. Bydd nifer o aelodau'r
eglwys, grwpiau blodau, eglwysi a chapeli o’r De yn cynhyrchu
arddangosfeydd blodau fydd yn ymgais i adlewyrchu bywydau'r
Seintiau. Cynigir lluniaeth ysgafn, te a choffi bob dydd. Mynediad am
ddim.
Bydd y noson agoriadol nos Iau, Mehefin 22ain pryd y bydd Donald
Morgan, enillydd medal aur yn Sioe Flodau Chelsea, yn creu
trefniadau. Mynediad £10 i gynnwys gwin.
Bob dydd : 10.00am—6pm
Dydd Sul: 12—5pm
Am ragor o wybodaeth: www.eglwysdewisant.org.uk Fel arall, gellir
cysylltu ag Ann 07977530838 neu Shan 07790699854

Parch Kevin Davies wedi
Marathon Llundain

EGLWYS Y CRWYS
Cydymdeimlo
Cydymdeimlir yn ddwys â theulu’r
diweddar Mr Elwyn Lloyd Williams.
Bu Elwyn yn y Weinidogaeth am rai
blynyddoedd cyn cychwyn ar yrfa
lewyrchus yn y byd addysg. Mae ein
meddyliau gyda’i briod, Mrs Mari
Williams, a’r plant Geraint a Delyth.
Gyda thristwch y daeth y newyddion
am farwolaeth Mr Dan Bowen,
Rhiwbeina. Bu’n flaenor ffyddlon yn
Y Crwys am dair blynedd ar hugain,
a bu’n Ysgrifennydd Ariannol ac
Ysgrifennydd Cyhoeddiadau yr
Eglwys. Mae’n gadael bwlch enfawr.
Ein cydymdeimlad dwysaf â’i briod
Mrs Jane Bowen, a’i feibion Gareth a
Gwynfor a’u teuluoedd. Meddyliwn
amdanoch yn eich hiraeth.
Cyfarchion
Llongyfarchiadau i Rhodri Gibbon
sy’n aelod o dîm cleddyfwyr Ysgol
Glantaf a ddaeth yn bencampwyr
Prydain yn y gystadleuaeth cleddyfa,
categori tîm ffoel dan 18 oed, trwy
drechu Ysgol Fonedd Eton yn y
rownd derfynol. Da iawn ti, Rhodri.
Rydym yn dymuno’n dda i Mr Keith
Jones a Mr Gareth Reynolds sydd
bellach wedi ymgartrefu yn Tŷ
Llandaf; hefyd Mrs Eirlys Jones yn
Llys Enfys. Bydd aelodau’r Grŵp
Merched yn edrych ymlaen at fynd i
ymweld â nhw.
Croeso
Cynhelir Cyfarfod Pregethu Eglwys y
Crwys ddydd Sul, Mai 14eg pryd y
gwasanaethir gan Yr Athro John
Tudno W illiams, Aberystwyth.
Edrychwn ymlaen i groesawu holl
Eglwysi Cymraeg Caerdydd i ymuno
â ni yn yr oedfa hwyrol. Bydd y
Gweinidog yn gwasanaethu ar Fai
7fed a’r 21ain gyda’r Parch Ddr R.
Alun Evans yn gwasanaethu ar Fai
28ain. Mae croeso yn Y Crwys bob
amser.
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SALEM, TREGANNA
Bedyddiau
Bedyddiwyd Mabli, merch Cennydd
ac Angharad ar yr ail o Ebrill, ac ar
Sul y Pasg bedyddiwyd Branwen ac
Osian, plant Simon ac Angharad.
Pob dymuniad da i'r dyfodol.
Codi arian tuag at Apêl Cymorth
Cristnogol
Mae un o'n haelodau, Gethin
Thomas, yn rhedeg 'Race to the
King', sef 53 milltir ar hyd y South
Downs gan orffen ar risiau drws
Eglwys Gadeiriol Caerwynt ar 24
Mehefin. Bydd yn codi arian ar gyfer
apêl 'Corwynt Cariad' y capel tuag at
Ynysoedd y Philipinau. Rydym yn
dymuno pob lwc i Gethin wrth
ymgymryd â'r ras heriol ac wrth
baratoi. Bydd sawl un yn mynd draw
i'w gefnogi.
Cyngerdd 'Corwynt Cariad'
Cynhelir cyngerdd corau yn Salem
ar nos Iau, 18 Mai am 7.30, pris
mynediad £7 tuag at apêl Cymorth
Cristnogol. Croeso i bawb.
Clybiau Salem
Bu'r clybiau arferol yn cwrdd yn
ystod y mis, gan gynnwys y clwb
cerdded, y clwb brecwast, y clwb
canu ac Adran yr Urdd wrth i'r tymor
ailddechrau. Bu sawl criw yn brysur
yn bwydo'r digartref yn Nhabernacl
yr Ais.
Priodas Ddiemwnt
Ymddiheuriadau - hoffem gywiro
bod y Parch Haydn a Doreen
Thomas wedi bod yn dathlu priodas
ddiemwnt
yn
ddiweddar,
nid
rhuddem!

YR EGLWYS EFENGYLAIDD
Cyfarchion a Chydymdeimlad
Dymunwn adferiad llwyr i Beryl
Williams wrth iddi gryfhau ar ôl y
llawdriniaeth ar ei chalon. Cofiwn yn
dyner am Eunice Davies ac Ann
James-Morse sy heb fod yn dda eu
hiechyd. Gwelwn eu heisiau yn yr
oedfaon. Cydymdeimlwn hefyd â
Ffion Taylor ar golli ei thad-cu yn
ddiweddar.
Pen-blwydd Hapus
Dymunwn yn dda i Lynne Davies a
Nia Brown ar ddathlu penblwyddi
arbennig yn ddiweddar.
Arholiadau
Dymunwn yn dda i’r myfyrwyr wrth
iddynt wynebu eu harholiadau.
Gwyliau’r Capel
Yn ystod gwyliau’r Pasg aeth tua 50
ohonom, yn oedolion a phlant, i
dreulio pedwar diwrnod yng
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nghanolfan Bryn-y-Groes, y Bala.
Mae gwyliau’r capel bellach yn
arferiad blynyddol a mawr yw’r
edrych ymlaen at yr achlysur.
Cawsom groeso hyf ryd gan
Gwydion a Catrin a mwynhad mawr
wrth dreulio amser gyda’n gilydd.
Buom yn gwrando ar negeseuon o’r
Beibl yn y boreau ac epilogau gyda’r
hwyr, chwarae gêmau llawn hwyl a
mwynhau trip i Goed-y-Brenin.

Ennyd
Llongyfarchiadau mawr iawn i Luned
Aaron ar lansio ei llyfr diweddaraf
"Enn yd" yn g Ng hri ci et h yn
ddiweddar. Cywaith yw'r gyfrol
rhwng Luned a'i thad, John Emyr.
Creodd Luned baentiadau yn
mynegi ei phrofiadau o fagu plant ac
fe ysgrifennodd John gerddi i gydfynd â'r darluniau. Am ragor o
fanlynion ewch i http://www.carreggwalch.com/product/ennyd/
EGLWYS EBENESER
Derbyn aelodau newydd
Cinio’r Ŵyl!
Mae Huw a Luned Aaron a’u dwy
Unwaith eto eleni, cafodd y dynion y ferch fach, Eos ac Olwen, wedi
fraint o baratoi cinio Gŵyl Ddewi mynychu ein gwasanaethau ers rhai
traddodiadol yn dilyn oedfa’r plant ar misoedd a phleser oedd eu derbyn
fore'r 5ed o Fawrth. Ie, dyna chi lobscows neu gawl - ac
roedd mwy na digon i
fodloni pawb. Wedyn
cafwyd paned a phice ar
y maen i orffen. Cafwyd
cymeradwyaeth gan y
merched a phawb arall i
ddangos eu bod wedi
mwynhau. Codwyd £312
ar gyfer ein helusen, The
Neuro Foundation.
Cyflwyno siec
Ar ddydd Sul yr 2ail o
Ebrill, cawsom gyfle i
groesawu i’r gwasanaeth
ddau gynrychiolydd,
Cheryl a Claire, o
Gymdeithas Alzheimer Cymru.
Pleser oedd gallu cyflwyno’n yn aelodau o deulu Ebeneser ar fore
swyddogol siec o £6500 a godwyd Sul y 9fed o Ebrill.
dros gyfnod o ddeunaw mis rhwng Bowlio 10
Gorffennaf 2015 a Rhagfyr 2016. Ar nos Fawrth yr 11eg o Ebrill aeth
D e r b y n i w y d y s i e c g y d a criw da ohonom i Fowlio 10 fel rhan
gwerthfawrogiad twymgalon gan ein o weithgareddau’r Gymdeithas. Bu
sicrhau y byddai’r arian yn mynd cystadlu brwd rhwng y criw oedd
ymhell yn y gwaith ymchwil i’r clefyd wedi cymryd drosodd tair lôn fowlio.
didrugaredd hwn sydd wedi effeithio Gŵyl Llanw
ar fywyd ffrindiau ac aelodau o’n Yn ystod ail wythnos y Pasg aeth
teuluoedd.
tua 23 o aelodau, ieuenctid a phlant
Ebeneser i ŵyl Gristnogol Llanw yng
Nghricieth. Roedd yna
weithgareddau bob bore i’r
plant a’r ieuenctid oedd yn
cyd-fynd efo gwasanaeth a
phregeth i’r rhai hŷn. Dros dri
bore cafwyd tair pregeth ar
sail y Fendith. Roedd yna
weithgareddau i’r teulu cyfan
yn y pnawn a gwasanaethau
yn y nos. Y tri siaradwr ar y
nos Fawrth, Mercher ac Iau
oedd Arfon Jones, Dr
Rhiannon Lloyd a’r Parch
Rhun Murphy. Byddant ar
gael ar youtube cyn bo hir,
felly cadwch eich llygaid ar
agor amdanynt.

Aelwyd Hamdden

Y

ng nghyfarfod cyntaf mis Ebrill croesawyd
Hannah Roberts, a aned yn Nhre-boeth:
athrawes, bardd toreithiog, actores gyda Theatr
Cymru ac ar y teledu mewn cynyrchiadau fel Pobl y
Cwm, Con Passionate ac eraill.
Trafododd ei
barddoniaeth
gyda
hiwmor a dangosodd 10
o'r 18 cadair fach a
enillwyd hyd yn hyn
m ewn
ei st eddf odau
ledled Cymru. Prynodd
seld i'w harddangos yn ei
chartref. Yn Eisteddfod
Bancffosfelen enillodd
gadair o wydr ar y testun
Patagonia gan bortreadu
poncho y cymeriad Nel
F ach y Bwcs a'i
chymharu â siôl enwog Salem. Disgrifiodd gadeiriau
a enillodd e.e. yn Abergorlech (Cysgodion y
Majestas Eglwys Gadeiriol Llandaf), Crymych (Y
Garreg Las), Cenarth (Y Wawr) a Maenclochog
(Carreg y Derwyddon).
Yr un fwyaf nodedig yw cadair Castellnewydd
Emlyn, ar y testun Ffenestr, yn sôn am y Parchedig
Harold Appleby, caplan i fyddin Canada ym
Mhrydain, a gasglodd ddarnau o wydr o ffenestri 125
o eglwysi a faluriwyd wedi iddynt gael eu bomio
adeg y rhyfel. Fe'u ffurfiwyd yn ffenestr i goffáu
milwyr o Ganada a'i gosod yn eglwys Christchurch,
Ontario. Bu'n brynhawn diddorol iawn ac yn gyfle i
bawb edmygu ei cherddi meistrolgar!

plismon am 33 blynedd cyn
iddo fynychu Coleg Sant
Mihangel, Llandaf i baratoi i'r
offeiriadaeth yn yr Eglwys
yng Nghymru.
Yn fachgen o Aberteifi,
ymunodd ag RAE Aberporth
am gyfnod cyn symud i
weithio yn yr heddlu yn
Llundain. Tra yno, ymunodd â
Chôr Ieuenctid Cymry
Llundain dan arweiniad y
cerddor Alun Davies. Bu'n
Rhingyll yn ardal Farnborough ac Aldershot ac yn
Arolygydd adeg y protestio yn Greenham
Common. Canmolodd ymroddiad merched Cymru
yno, ond condemniodd yr "hangers-on" oedd yno yn
amharu ar yr ymgyrch heddychlon.
Tra yn Farnborough, daeth yr alwad i newid gyrfa
fel offeiriad dan arweiniad Esgobaeth Llandaf. Wrth
astudio, bu'n Is-gaplan yn Broadmoor gan gwrdd â
charcharorion fel Sutcliffe (y Yorkshire Ripper). Yna,
bu'n Is-ganon yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi cyn
gwasanaethu fel ficer yn eglwysi Llanpumsaint a
Chydweli. Mae'n denor soniarus a dangosodd dlws a
enillodd fel Canwr y Flwyddyn yn Llangollen. Bu'n
fraint dilyn ei yrfa ddiddorol o'r heddlu i'r
weinidogaeth offeiriadol.
Bydd yr Aelwyd yn ymweld â'r Fenni ddydd
Mawrth, Mai 9fed.

Bythefnos yn ddiweddarach, y Parchedig John
Esau oedd y siaradwr a bu'n olrhain ei yrfa fel

Catrin Lloyd Rowlands

T

rist clywed am farwolaeth Catrin Lloyd
Rowlands, yn 80. Byddai cenedlaethau o
wylwyr teledu selog yn darllen ei gwaith bob
wythnos, gan mai hi oedd yn gyfrifol am dudalen
Gymraeg y TV Times slawer dydd. Yn enedigol
o Drawsfynydd, bu'n byw yn y brifddinas ers
blynyddoedd lawer. Ym Mhrifwyl Llangefni
(1957) dyfarnwyd ei nofel Ar Chwâl yn orau yng
nghystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith – ond fe’i
hamddifadwyd o anrhydedd Y Fedal ei hun!
Cipiodd Goron Eisteddfod yr Urdd yn 1959 a
chyhoeddodd ail nofel, Cregyn ar y Traeth, yn
1961. Llenor a ddewisodd encilio oedd Catrin,
ond bu’n un o hoelion wyth Adran y Wasg HTV
am bron i ugain mlynedd. Gweithiodd yn Sain
Ffagan wedi hynny ac yn Adran y Wasg S4C.
Caiff ei chofio am ei daliadau cadarn a’i hiwmor
craff.
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NABOD EIN POBOL
Falmai Griffiths yn holi
Nia Marvelly
hyder ’da fi i sgrifennu yn y Gymraeg, er fy mod i’n
siarad yr iaith, a hynny efallai oherwydd fod Mam wedi
dysgu Cymraeg ond ddim yn ei siarad bob amser ar yr
aelwyd. Hefyd ’dw i’n hoffi dawnsio tap a mynd i’r
sinema ac i gyngherddau.
O ble ’dych chi’n dod yn wreiddiol a ble cawsoch
eich addysg?
Dw i’n dod o bentref bach yng nghefn gwlad Sir Gȃr o’r
enw Tre-lech nid nepell o Sanclȇr. Merch fferm
Treparcau ydw i ac es i i Ysgol Gynradd Hafodwenog,
ysgol fach gysurus iawn. Mae’r enw Hafodwenog yn
hysbys trwy Gymru a thu hwnt oherwydd y parti
dawnsio gwerin dawnus sy’n dod o’r ardal, er na fues
i’n dawnsio yn y parti. Diogi efallai!! Ar ôl yr ysgol
gynradd, es i Ysgol Gyfun Hendy-gwyn ar Daf am
ddwy flynedd. Symudais ysgol wedyn a mynd i Ysgol y
Preseli yng Nghrymych a theithio yno ar y bws bob
dydd - siwrnai o tuag ugain munud. Mwynheais yno yn
fawr iawn yn enwedig pan o’n i’n chwarae pȇl-rwyd ac
yn paratoi ar gyfer eisteddfodau’r Urdd. Astudiais hyd
at fy arholiadau T.G.A.U. yn Ysgol y Preseli ac yna es i
Goleg y Graig yn Llanelli i astudio Celfyddydau
Perfformiadol. Ar y cwrs yma ’ro’n i’n dysgu canu,
dawnsio ac actio a dysgais chwarae’r gitâr hefyd.
Mwynheais y cwrs dawnsio yn fawr iawn ond
penderfynais nad dawnsio fyddai fy ngyrfa. Canu oedd
fy nghariad mwyaf. Ar ôl dwy flynedd astudiais
Technoleg Cerddoriaeth a chael y cwrs yma’n
ddiddorol tu hwnt. Gwnes ffrindiau da ar y cwrs, yn
enwedig gyda Joe. Ar ôl pedair blynedd yn Llanelli,
dechreuais chwarae gigs a gwneud gwaith gwirfoddol.
Beth wnaethoch chi wedyn?
Penderfynais fynd i New Orleans i ganol y byd Jazz ac
roedd hyn ar ôl Corwynt Katrina. Bues yn gwneud gigs
yno ond roedd y ddinas ar chwâl a phenderfynais helpu
gyda’r gwaith o lanhau llawer o ysgolion er mwyn i’r
plant allu parhau gyda’u haddysg. Roedd y bobol yn
hawddgar iawn a gwnes ffrindiau da yno. Ar ôl treulio
ychydig fisoedd yno, des i ’nôl i Gaerdydd a dechrau
cwrs arall yn y Brifysgol. Cwrs yn ymwneud ȃ
cherddoriaeth boblogaidd oedd hwn a dysgais gryn
dipyn am y gerddoriaeth yma yn y coleg.
Beth ydy eich diddordebau?
Dw i’n mwynhau ioga a chyfansoddi cerddoriaeth.
Recordiais C.D. y llynedd gydag un gȃn Gymraeg o fy
ngwaith i. Enw’r C.D. ydy “Not just the material things”
ac enw’r gȃn Gymraeg ydy “Ble wyt ti?”. Dw i’n
mwynhau canu yn Gymraeg ac o hyn allan dw i’n mynd
i ganolbwyntio ar sgrifennu yn y Gymraeg. Doedd dim

Uwch Adran Caerdydd
Llongyfarchiadau i Uwch Adran yr Urdd, Caerdydd
sydd wedi cyrraedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
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O ble mae eich rhieni’n dod, Nia?
Merch o Gaerdydd yw mam ond wedi symud i’r Alban
ac yna dod yn ôl i Gaerdydd a chyfarfod â Dad sy’n
wreiddiol o Dre-lech.
Ydych chi wedi teithio’n helaeth?
Fel dwedais, dw i wedi teithio i New Orleans a hefyd i
Nepal a gweithio mewn cartref i blant amddifad yn
Katmandu - profiad anodd ond amhrisiadwy. Dw i wedi
bod yn Ne-ddwyrain Asia, yn Fietnam, Cambodia,
Gwlad Thai a Laos ond hoffwn fynd i Dde America a
Canada. Yn ddiweddar, teithiau yn Ewrop sy wedi bod
ar y gweill. Priodais Joe y llynedd ac aethon ni i Wlad
yr Iâ ar ein mis mȇl. Hefyd ’dyn ni wedi bod yn y
Weriniaeth Tsiec.
Beth ydy eich swydd bresennol?
Dw i’n gweithio i elusen o’r enw “Music in Hospitals” ar
safle’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama yn trefnu
cyngherddau i bobol sâl ac i bobol ag anableddau ac
yn trefnu lleoliadau ar gyfer hyn mewn cartrefi preswyl
a hosbisau. Wrth gwrs, mae’n rhaid chwilio am
gantorion hefyd.
Mae’n waith diddorol iawn a
phleserus.
O’r holl wledydd ’dych chi wedi ymweld ȃ nhw p’un
yw eich hoff wlad?
Gwlad Yr Iâ. Mae fy hoff gantores yn dod oddi yno,
Bjork! Hefyd ces fy ngwefreiddio gan y morfilod
cefngrwn. A dweud y gwir, roedd popeth am y wlad
wedi gwneud argraff fawr arnaf.
Pwy sy wedi eich ysbrydoli?
Mam-gu - neu Nana - a Bjork. Dwy fenyw hollol
wahanol ond sy wedi fy ysbrydoli’n fawr i werthfawrogi
cerddoriaeth o bob math. Gwelais Bjork yn perfformio
yn Alexandra Palace yn Llundain ac roedd hi’n wych.
Mae’n fenyw unigryw iawn. Roedd Nana yn hollol
wahanol! Roedd hi’n dysgu pobol i ganu ac yn dysgu’r
piano i blant yr ardal. Dwy gerddores arbennig iawn yn
fy marn fach i!
Ydych chi’n gwneud gigs nawr?
Ydw, a dw i’n edrych ymlaen i wneud gig yn Y Gwdihŵ
yng Nghaerdydd ar y 29ain o Fehefin cyn i Tafwyl
ddechrau.
Pob lwc, Nia.

ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn y gystadleuaeth Parti
Deulais, Bl 7-9, i Adrannau. Da iawn chi, ferched, a
phob lwc.

CERDYN POST
O DUBAI
Lowri Haf Cooke yn holi
Luned Eleri Walters
Mae Luned Eleri Walters (Clement, gynt), sy’n 41 oed,
yn gweithio fel ffisiotherapydd yn Dubai. Mae hi’n byw
yno gyda’i theulu, sef David, ei gŵr, a’u tair o ferched,
Lea Mai (5 oed), Betsan Haf (3 a hanner) ac Esther
Gwenllian (sy’n ddyflwydd oed).
Un o ble ydych chi’n wreiddiol yng Nghaerdydd?
Cefais fy magu yn Radur ac es i i Ysgol Gyfun Glantaf.
Atgofion melys sydd gen i o’r ardal ac o’r ysgol. Hoffi
cymdeithasu oeddwn i ac rwy’ dal i glywed Mam yn
dweud wrtha i, ‘ti’n joio bywyd gormod’! Roedd Radur
yn lle perffaith i mi gan fod yno
gymaint o gyfleoedd yn lleol i mi
gwrdd â phobl ifanc yr ardal.
Roeddwn i’n aelod o glybiau’r
Urdd, yn aelod o gerddorfa
gyda’r delyn a’r ffidil, ac yn aelod
o glwb tenis Radur. Es i i’r
Brownies a’r Guides, i glwb
ieuenctid y capel ac ro’n i’n hoff
iawn o gwrdd â ffrindie yng
nghanol y ddinas i gerdded
rownd y siope! Beth arall oedd
angen?! Wrth edrych ’nôl ar fy
mywyd, dwi’n teimlo y ces i
blentyndod hapus a ffodus o
gael fy magu yn Radur.
Pryd glanioch yn Dubai?
Fe gyrhaeddom Dubai fel teulu
ar y 30ain o Ragfyr 2015. Ar Nos
Galan, fe welon ni’r tân gwyllt
mwyaf anhygoel allan ar y môr.
Roedden ni mewn fflat ar y
25ain llawr, yn meddwl, “Beth
yw’r lle anhygoel yma?”. Dave, y
gŵr, sydd wedi cael swydd yma.
Naethon ni benderfynu symud er
mwyn i Dave gael profiad gwaith
newydd, ac i roi cyfleoedd bythgofiadwy i’r plant. Fe
gymerodd e ryw 9 mis i mi setlo gyda’r diwylliant
gwahanol a derbyn fy mywyd newydd. Erbyn hyn rydw
i’n dwlu ar y lle ac yn gneud y gorau o’r ‘Emirate’
llwyddiannus, brwdfrydig a phositif yma.
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Dubai...
Yn syml, diwrnod gyda’r teulu yn mwynhau’r tywydd a’r
bywyd awyr-agored. Bydden ni’n deffro gyda’r haul yn
tywynnu a chael brecwast allan ar y feranda. Mwynhau
amser ar y traeth yn y bore a chael picnic ym Mharc Al
Barsha am ginio. Seiclo o gwmpas y llyn cyfagos lan i’r
clwb golff am ddiod a hufen iâ wrth wylio’r haul yn
machlud tu ôl i ‘skyline’ Dubai, cyn mynd adre am
BBQ. Perffeithrwydd!

Pa 3 lle yn Dubai y byddech chi’n annog i rywun o
Gaerdydd a’r Fro eu profi, er mwyn cael blas o’r
ddinas honno...
Yn gyntaf, rhaid synnu wrth brydferthwch adeilad talaf
y byd, y Burj Khalifa, wrth wylio’r ffynhonnau yn
dawnsio wrth ei draed. Mentrwch ychydig ymhellach at
‘Dubai Mall’, gan flino wrth gerdded o’i gwmpas! Rhaid
hefyd werthfawrogi diwylliant y ddinas, felly ‘Heritage
Tour’ yn yr Hen Dubai amdani, cyn hwylio cwch ‘Dhow’
dros y ‘Creek’ am 1 dirham (20c) er mwyn crwydro o
gwmpas rhai o’r Souks am y p’nawn - cofiwch ddod
â’ch dawn bargeinio gyda chi! Braf hefyd fyddai treulio
diwrnod ar draeth hyfryd Jumeirah (JBR), sydd â
golygfa dda o’r ‘Palm’ – yr ynysoedd a grewyd i edrych
fel coeden balmwydd. Mae yno hefyd ddigonedd o
lefydd blasus am fwyd, smŵddis a hufen iâ. Ma na
‘buzz’ hyfryd lawr yna, yn enwedig ar benwythnosau,
gyda phob math o weithgareddau yn mynd ymlaen
ddydd a nos.
Beth yw’r pryd bwyd gorau gawsoch chi yn Dubai?
Es i a ngŵr i fwyty ‘Asia Asia’, sydd yn ‘Pier 7’ y
marina, i ddathlu fy mhen-blwydd yn 40. Roedden ni
allan ar y balconi yn edrych dros y marina, gyda’r
cychod f el m orgrug a
goleuadau’r skyscrapers yn
disgleirio fel coed Nadolig.
Roedd y bwyd (a’r cwmni!) yn
ffantastig. Wwww am fod yn 40
bob dydd!
Ble mae’r olygfa orau yn
Dubai?
Cwestiwn anodd! Ma ’na
gymaint o ddewis….ar ben y
Burj Khalifa; Pier 7 y marina;
Gwesty Jumeirah, yn edrych
tuag at westy’r Burj Al Arab,
sy’n edrych fel llong hwylio;
traeth Palace yn edrych ’nôl
tuag at y marina, traeth JBR a’r
balmwydden… Yn bersonol, fy
hoff ‘olygfa’ i yw gyrru ar hyd
heol Sheikh Zayed fin nos, yn
pasio ‘Dubai Garden Glow’ ym
Mharc
Zabeel,
gan
werthfawrogi pensaernïaeth
adeiladau anhygoel fel yr
Emirates Towers a’r Burj
Khalifa, sy’n byrlymu o
greadigrwydd ac agwedd
bositif ‘beth amdani?’ y ddinas.
Beth ydych chi’n ei golli fwyaf am Gaerdydd?
Wrth gwrs fy nheulu a’n ffrindie, a siarad a gweld y
Gymraeg. Byw yng Nghreigiau oedden ni cyn symud i
Dubai, ac rwy’n colli’r daith o gwmpas Creigiau a
Phentyrch tuag at y ddinas, lle byddem yn pasio
ffermydd a gweld yr anifeiliaid ar y caeau. O fewn 20
munud byddwn i yng nghanol prysurdeb y Brifddinas.
‘Merch y ddinas’ ydw i, ond rhywun hefyd sydd angen
‘fix’ llonyddwch a phrydferthwch y wlad. Yr unig
anifeiliaid y gwelwn ni yma yw ychydig o adar, os nad
yw’n rhy dwym, a chwpwl o gamelod nawr ac yn y
man! Does dim siwd beth yma â ‘fresh aer’, fel bydde
Mam yn dweud!
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Y
DIGWYDDIADUR
Mai
Llun, 8 Mai
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd, CF11 9LJ, am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Noson o Ddathlu
Caerdydd – y Da, y Drwg a’r Hyll – gyda
Merch y Ddinas, Lowri Haf Cooke,
awdures a darlledwraig. Am fanylion
pellach, e-bostiwch
cylch.cinio@gmail.com neu ffoniwch
07859-007406.
Mawrth, 9 Mai
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Taith i’r Fenni. (Noder y newid dyddiad.)
Mawrth, 9 Mai
Merched y Wawr, 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.
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 i bawb.
Sadwrn, 13 Mai
Bydd Côr Philharmonig Caerdydd yn
perfformio Stabat Mater gan Dvorak a
gweithiau eraill, yn Eglwys Dewi Sant,
Cilgant Sant Andreas, CF10 3DD, am
7.30pm. Tocynnau wrth y drws neu gan
aelodau’r côr.
Llun, 15 Mai
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina.
Cyngerdd gan Feibion y Machlud yng
nghapel Bethel, Maesyderi, am 7.00pm.
Tâl mynediad: £5.

Llun, 15 Mai
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd.
‘Gwyddoniaeth Chwaraeon.’ Darlith gan
Lowri Edwards (Prifysgol Metropolitan
Caerdydd), yn Ystafell G77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol.
Mawrth, 16 Mai
Cynhelir bore coffi er budd Cymorth
Cristnogol yng nghapel Bethel,
Rhiwbina, rhwng 10.30 a 12 o’r gloch.
Mercher, 17 Mai
Cymdeithas Cymru-Ariannin (Cangen y
De). Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, i’w
ddilyn â sgwrs gan Dr Rhiannon Marks
ar Irma Hughes de Jones, Golygydd Y
Drafod. Yn Eglwys Gyfannol Treganna
(Canton Uniting Church), Heol
Ddwyreiniol y Bont-Faen, Treganna,
CF5 1LQ, am 7.30pm.
Iau, 18 Mai
Cyngerdd y Tri Chôr, sef Hen Nodiant,
Bechgyn Bro Taf a Chôr Merched
Canna, yng Nghapel Salem, Treganna,
am 7.30pm. Tocynnau: £7/£3. Yr elw at
Apêl Corwynt Cariad 2017 Ynysoedd y
Pilipinas. Tocynnau yn Caban neu
ffoniwch 07963-523049.
Gwener, 19 Mai
Gigs Bach y Fro. Noson o gerddoriaeth
yng nghwmni Alys Williams ac Osian
Williams, yng Nghlwb y Cyn-Filwyr (ExServicemen’s Club), Windsor Rd,
Penarth. Drysau'n agor am 8.00pm.
Tocynnau: £10; http://bit.ly/Gig-AlysOsian.
Gwener, 19 Mai–Sadwrn, 20 Mai
Music Theatre W ales, Theatr
Genedlaethol Cymru a Gŵyl Bro
Morgannwg 2017 yn cyflwyno ‘Y
Tŵr’ (opera yn seiliedig ar ddrama
Gwenlyn Parry; 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.

Prysurdeb Pencoed

M

ae’r dywarchen gyntaf wedi ei thorri
ar dir Campws Pencoed, Coleg
Pen-y-bont i nodi dechrau’r gwaith o
adeiladu Maes Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái.
Dyma fydd y tro cyntaf i’r Eisteddfod
ymweld â’r ardal ers 1991. Bydd yn cael
ei chynnal eleni 29 Mai – 3 Mehefin.
Mae’r cloc yn tician i gael popeth yn
barod i groesawu’r 90,000 o ymwelwyr a
ddisgwylir ar y safle ddiwedd Mai. Yn eu
plith, bydd nifer fawr o ddarllenwyr ifanc y
papur hwn. Hoffai’r Dinesydd ddymuno
pob llwyddiant a phob hwyl i bawb o
Gaerdydd a’r Fro fydd yn cystadlu eleni.
Ewch amdani!
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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
Cymdeithas y Beibl. Gwasanaeth, ffair a
noson goffi yn Eglwys Minny Street am
7.00pm. I annerch: Parch. Owain Llŷr
Evans. Tocynnau: £1.
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.

Mehefin
Mercher, 7 Mehefin
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Brethyn Cartref gan bedwar o’r aelodau,
yn festri Capel Minny Street am 2.00pm.
Mercher, 7 Mehefin
Merched y Wawr, Bro Radur. Allan â ni.
Sadwrn, 10 Mehefin
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer
rhai sy’n dysgu Cymraeg. ‘Bore Siarad.’
Yn adeilad yr Eglwys Efengylaidd
Gymraeg, Harriet St, Cathays, CF24
4DX. Croeso cynnes i bawb.
Sadwrn, 10 Mehefin
Pwyllgor Apêl Rhiwbina a Llanisien i
godi arian at Eisteddfod Caerdydd 2018.
Cyngerdd Côr Caerdydd yng nghapel
Bethany, Rhiwbina. Tocynnau ar gael
trwy’r ebost hwn:
apel_rhall@outlook.com
Mawrth, 13 Mehefin
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs gan
Dr Dylan Foster Evans ar ‘Merched a’r
Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd hyd at c.
1920’, am 7.30pm yn neuadd Eglwys
Fethodistaidd Cyncoed, CF23 6SE, sydd
ar y gornel rhwng Westminster Crescent
a Heol Cyncoed. Manylion pellach: 0292075-4379.

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

Côr CF1 yn yr Almaen

M

ae Côr CF1 wastad wedi bod yn un am deithio.
Ers ffurfio ’nôl yn 2002, rydym wedi teithio i Wlad
Pwyl, yr UDA a Chanada a bu criw ohonom yn nhalaith
Mizoram yng ngogledd-ddwyrain India'r llynedd. Antur
afonol fu’n fwy diweddar, pan aethom am wythnos i
Reindir Yr Almaen. Golygfeydd godidog, gwin digymar
a chanu iach – beth gewch chi’n well?
Er mai’r Rheindir oedd ein nod, bachom ar y cyfle i
alw yn Boezinge ac Ypres yng Ngwlad Belg er mwyn
talu teyrnged wrth fedd Ellis Humphrey Evans – Hedd
Wyn. (Perfformiwyd gosodiad Richard Vaughan o’i
gerdd enwocaf un, ‘Rhyfel’, fel rhan o’n repertoire ar y
daith.) Er i’r bws o Gaerdydd i Foppard gymryd dros
ugain awr i gyd, doedd hynny ddim yn rhwystr i’r sawl a
glywodd bod noson Karaoke yn y gwesty pan
gyrhaeddon ni!
Cawsom gyfle i berfformio mewn mannau dipyn
mwy anhrydeddol na Gwesty Rheinlust, serch hynny.
Roeddem yn rhan o wasanaeth prynhawn yng

Y

Beti Jones

n ddiweddar, wedi blynyddoedd o waeledd, bu
farw Beti Jones yn ei chartref yn Rhiwbeina.
Roedd yn ferch i’r cerflunydd talentog, y ddiweddar
Ezzelina Jones. Ganwyd Beti ym Mhontarddulais yn
ystod y rhyfel ac aeth ei thad, Elias Jones, i’r Awyrlu
yn fuan wedi ei geni. Pan ddaeth yn ôl symudodd y
teulu i fyw i Lanelli.
Ymunodd Beti gyda’r Gwasanaeth Sifil a bu
mewn swyddi yn Llanelli a Sir Benfro cyn ymuno ậ’r
Uned Cyf arwyddyd Galwedigaethol yng
Nghaerdydd a gynghorai weithwyr oedd yn dymuno
newid gyrfa. Ymhen amser, daeth yn Rheolwr
Datblygu Busnes De Morgannwg gan sefydlu

Nghadeirlan Cologne (y fwyaf o’i bath yn yr Almaen), a
chynhaliom gyngherddau yn Heilbad Gesellschaft
(cyrchfan iechyd yn Bad Neuenhar) a St. Peterskirche
(Eglwys San Pedr) yn nhref hanesyddol Bacharach.
Cawsom westeion arbennig yn y gyngerdd olaf honno,
hyd yn oed – daeth Luca Helen (Almaenes a chynaelod o’r côr) i’n cefnogi, a bu i Paul Williams (cynaelod sydd bellach yn byw yn yr Almaen) ailymuno am
y noson – i ganu a chyflwyno!
Fu dim segurdod rhwng y digwyddiadau hyn, o bell
ffordd. Manteisiom ar bob cyfle i ymdrochi yn niwylliant
a chwedlau’r ardal anhygoel hon. O gartref genedigol
Beethoven yn Bonn, i’r cestyll fyrdd ym mhob tref ar y
daith i fyny’r Rhein, i Drachenfels (Craig y Ddraig) a
Chraig y Lorelei, roedd rhywbeth at ddant pawb. Mae’r
ardal hefyd yn enwog am ei gwinoedd, ond gwell peidio
sôn am hynny, efallai...
Dwed rhai mai “gorau Cymro, Cymro oddi cartref” –
os yw’r gymeradwyaeth a’r geiriau caredig a gawsom
gan ein cynulleidfaoedd yn dyst i hynny, yna da fyddai
trefnu’r daith nesaf cyn gynted â phosib!

Canolfan Technoleg Gwybodaeth, Hyfforddiant i
Ieuenctid a sawl cynllun arall yn y gymuned leol.
Rhoes y gwaith cyfrifol yma bleser mawr i Beti ac
roedd gan ei chydweithwyr barch mawr tuag ati.
Wedi ymddeol yn y nawdegau cynnar
ymroddodd, gyda Huw ei brawd, i roi sylw
haeddiannol i drefnu sawl arddangosfa o waith eu
mam. Bu’n falch o’r cyfle, ym mis Hydref y llynedd, i
drafod ar y rhaglen “Heno” y posibilrwydd o weld
oriel barhaol o waith Ezzelina.
Yn y gwasanaeth angladdol yng Nghapel
Briwnant, rhoddwyd teyrnged i Beti gan ei chefnder,
y cyfansoddwr Eric Jones. Cydymdeimlwn gyda
Huw a’r teulu.
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Ar Draws
6. ‘Ei dân ar y ----- lawr;
A’i aelwyd dan noethni’r nef’ (EW)(7)
7. Mae tyrfa Hendy ar yn ail yn sefyll ar rhain (5)
9. Castell yn dal y 50 disglair (5)
10. Llewyrchu yn yr ardd efallai (7)
12. ‘----- ----- ----- sŵn dy eiriau,
Awdurdodol eiriau’r nef’ (WW)(3,2,6)
14. Cymer gam, Dai, i gywiro’r gwall (11)
18. Cerddi am hanes llinyn (7)
19. ‘Cyd-ernes yw’r coed arni;
Cyd-ddyheu a’i ----- hi’ (RWP)(5)
21. Mae dogni yn creu llawnder (5)
22. Merch sy’n tywynnu (7)

I Lawr
1. Aderyn cnafaidd (5)
2. Dinistrio’r anffaeledig Adda (6)
3. Olwyn i ddechrau rhifo oriau’r dydd (3)
4. Ymhen tri diwrnod mewn erchylltra dwys (6)
5. Mesen fu unwaith yn ffrwyth (7)
8. Wrth egino bu arogl rhyfedd (7)
11. Mil caniad bywiog ond heb bwrpas (7)
13. Gŵyl i lonni’r digalon (7)
15. Pâr a nod cymedrol (6)
16. Sawru 51 yn dilyn y cam agor (6)
17. Coeden ar ffin coedwig oer lle’r eistedda neb (5)
20. ‘Yr ----- dieuog yno’n marw,
Minnau’r euog yn cael byw’(DW) (3)

C

Enillydd Ysgoloriaeth
Nansi Richards 2017

ynhaliwyd cystadleuaeth Ysgoloriaeth Nansi
Richards nos Fercher, Ebrill 12 yn y Galeri,
Caernarfon fel rhan o Ŵyl Delynau Cymru. Mae’r
ysgoloriaeth yn cael ei chynnig er mwyn hybu addysg a
gyrfa telynor ifanc o Gymru, ac mae’n braf cael dweud
mai telynores o Gaerdydd yw’r enillydd eleni, sef
Manon Browning.
Cafwyd noson hyfryd yn llawn perfformiadau gwych
gan bum telynores ifanc a thalentog iawn a bu’r gwaith
o ddewis yn anodd iawn i’r beirniad, Mrs Ann Jones.

Mae Manon yn astudio’r Delyn Glasurol yng
Ngholeg Cerdd a Drama’r Guildhall yn Llundain, lle
astudiodd Nansi ei hun ychydig flynyddoedd yn
gynharach! Myfyrwraig ar ei blwyddyn olaf ar y cwrs
BMus yw Manon, ond wedi derbyn lle i astudio MMus
yno yn yr hydref. Mae Manon yn gyn-ddisgybl o
ysgolion Pencae a Phlasmawr ac yn aelod yng
Nghapel Minny Street. Astudiodd y delyn gyda Meinir
Heulyn cyn symud i’r coleg lle mae hi wedi astudio
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Enillydd Croesair Rhif 170
Linda Thomas, Llwynbedw, Caerdydd
Atebion Croesair Rhif 170
Ar Draws 1. Bodlondeb 6. Pwy 8. Ail blentyndod
9. Y grug 10. Yn y bore 11. Ymgadw 13. Ecoleg
16. Ymgomio 18. Ledio 20. Gwyntoedd Mawrth 22. Dau
23. Gogoneddus
I Lawr 1. Bwa 2. Dolur 3. Oblegid 4. Dinwyf 5. Bwyty
6. Pedrongl 7. Ymdreiglo 9. Yn y cysgod 12. Gogrynu
14. Colomen 15. Moresg 17. Matog 19. Diwedd 21. Thus

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

gydag
Imogen
Barford a Charlotte
Seale. Am bum
mlynedd, bu Manon
yn
aelod
o
Gerddorfa Ieuenctid
Cymru ac yn brif
delynores
erbyn
diwedd ei chyfnod
gyda nhw. Bu hefyd
yn
aelod
o
Gerddorfa Ieuenctid
Caerdydd a’r Fro ac
fe gafodd y cyfle
bendigedig
i
berfformio Concerto
Telyn Gliere gyda
nhw adeg y Nadolig
yn Neuadd Hoddinott.
Am ragor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth, ac am
Nansi Richards, ewch at
www.ysgoloriaethnansirichards.com

Bwytai Merch y Ddinas
“Wel dyna fi wedi cyfaddef un o fy
nghyfrinachau bwyd mawr.”

Lowri Haf Cooke
Bwrw’r Sul

O

s oes gen i un ddefod fwyd, cinio
Sul ydy honno; does dim yn
cymharu â chinio rhost cartre! Ces i fy
magu mewn tŷ lle cawsom ginio bob
dydd Sul, ‘amser te’ am 6 o’r gloch.
Roedd Mam yn arbenigwraig ar
baratoi gwledd o gig eidion, porc, cig
oen neu gyw iâr – un wahanol bob
wythnos o’r flwyddyn. Byddai’r
stwffin saets a nionyn, neu’r saws
mintys o’r ardd, a phwdin Efrog i
gyd wedi’u paratoi’n ffres. A’r grefi,
wrth reswm, wedi’i wneud o sudd y
cig, dŵr y llysiau, ac ychydig o flawd
plaen.
Caf wyd cymorth gan f y
chwiorydd, a minnau, o oedran cynnar
iawn, gan olygu fod paratoi cinio Sul
yn ail natur
i ni’n tair. Ers colli fy mam, dwi’n dal i gynnal y fflam, ar
gyfer teulu a weithiau ffrindiau, neu fi fy hun. Mae ’na
rywbeth cysurus am wynebu’r wythnos yn gadarn, gan
dderbyn gras a nerth dros swper o’r fath. Pur anaml yr
af i allan am ginio Sul, gan fod paratoi pryd o’r fath mor
bleserus. Ond weithiau pan ddaw’r cyfle, fe af allan i’w
fwynhau – ond rhaid dewis yn ofalus, i arbed siom!
Dros y blynyddoedd, fe fwynheais giniawau Sul
godidog ledled Caerdydd. Un sy’n dwyn atgofion melys
yw bwyty’r Old Post Office – The White House, gynt –
fu’n gweini porc cig moch fferm Amgueddfa Werin Sain
Ffagan gerllaw. A ches i erioed fy siomi ym mwyty
Laguna, gwesty’r Park Plaza; mae’r cig eidion yno’n
wych bob tro. Oherwydd ffrindiau yn Nhreganna, dwi’n
gyfarwydd â chinio Sul tafarn y Robin Hood - dewis
eang a thraddodiadol am bris rhesymol. Does dim
rhyfedd fod y safon yno cystal, a dweud y gwir; fel
cynifer o chefs gorau’r ddinas, cychwynnodd y cogydd
ei yrfa ym mwyty Spangheros ’slawer dydd. Ac afraid
dweud, mae bwytai
Bully’s, Chapel 1877 a
Park House, yn taro
deuddeg bob tro,
ynghyd â gastro-pubs
The
Conway
a’r
Discovery.

yn ddiweddar iawn, pan ges i wahoddiad anghyffredin
gan Lleucu fy chwaer. Roedd hi awydd
blas gwahanol i’r arfer ar nos Sul, a dyma
hi’n cynnig pizza La Vita ym Mhenylan.
‘Pizza ar nos Sul??’ oedd fy ymateb
greddfol i, ‘Fydd e ddim run fath... sôn am
noson da-i-ddim!’. Wrth gwrs, wnes i ddim
meiddio yngan fy amheuon ar lafar, serch pili
-palod fy mol; yn gyntaf, byddai Lleucu wedi
edrych yn hollol hurt arna i. Yn ail, rhaid
mentro mewn bywyd, a thorri rheolau ambell
waith! Wrth lwc, mae La Vita yn hen ffefryn –
dyma bizzeria gorau Caerdydd, yn fy marn
bach i (suck it up, selogion Café Citta a
Calabrisella!).
Does dim curo’r Pizza
Gianni - gyda’i ham parma, tomatos, dail
roced a chaws parmesan - gafodd ei enwi
ar ôl y cogydd-berchennog ei hun. A’r peth
gorau am y profiad oedd taro ar hap ar ffrindiau a
chydnabod. Yn wir, Cymry Cymraeg lleol oedd y
gwesteion eraill i gyd, gyda phawb awydd nos Sadwrn
bach. ‘Isn’t it great being bilingual?’ gofynnodd Ellie y
weinyddes a chwaer Gianni Branciamore y chef, sy’n
blant i farbwr a symudodd o Balermo i Benylan.
Wel dyna fi wedi cyfaddef un o fy nghyfrinachau
bwyd mawr; serch fy chwaeth eangfrydig, o ddydd Llun
tan ddydd Sadwrn, ar y Saboth dwi’n dipyn o biwritan!
Diolch i’m chwaer am roi shigwdad a arweiniodd at
ddiwygiad; dwi’n gaddo bwrw’r Sul mewn steil yn
amlach o hyn ymlaen!

La Vita, 5 Heol Wellfield, Penylan, Caerdydd CF24
3NZ; 029 2048 0161
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke
(Gwasg Gomer), £9.99

Ond mae ’na eraill
dwi’n ysu i’w trio am y
tro cyntaf ar ddydd
Sul, fel tafarn y
L a n d sd o wn e ,
a’i
chwaer newydd, The
Grange. Yn wir, ro’n i
ar fin archebu bwrdd
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Gŵyl Wanwyn Merched y Wawr
Rhanbarth y De-ddwyrain
a De Powys

A

r achlysur dathlu penBetsan
blwydd aur y mudiad
Powys
cenedlaethol hwn, cangen
Caerdydd gafodd y fraint, ar
fore Sadwrn 1 Ebrill, o
groesawu aelodau’r rhanbarth.
Daeth ymhell dros gant
ynghyd o ganghennau cylch
eang, yn cwmpasu'r Fenni yn
y gogledd, Porthcawl yn y
gorllewin, Casnewydd yn y dwyrain a’r
Bont-faen yn y de.
Dathliad oedd hwn ac
addurnwyd neuadd yr Eglwys
Fethodistaidd yng Nghyncoed
â bynting y canghennau ac â
baneri croeso, yn lliwiau glas a
melyn y mudiad. Dyna oedd
lliwiau’r trefniant blodau hardd ar
bob bwrdd hefyd, byrddau a oedd
yn barod ar gyfer y te blasus a
baratowyd.

Merched y Wawr
Bro Radur

R

oedd festri Capel y Methodistiaid Saesneg Radur
yn llawn nos Fercher, Ebrill 5 i groesawu Ann
Mears. Mae’n enw ac yn wyneb cyfarwydd yng
Nghaerdydd ers nifer o flynyddoedd oherwydd i’w
diddordeb a’i hoffter o flodau ddatblygu’n fusnes. Yn
ogystal, mae’n cynnal dosbarthiadau trefnu blodau yng
Nghaerffili a Chaerdydd.
Bydd ei harweiniad yn allweddol i Ŵyl Flodau a
gynhelir yn Eglwys Dewi Sant, Mehefin 22-26 fel rhan o
ddathliadau’r eglwys i nodi addoli ar y safle presennol
ers 60 mlynedd.

Yn anffodus, oherwydd salwch, methodd y Llywydd
Cenedlaethol, Sandra Morris Jones, fod yno.
Rhoddodd Tegwen Morris, y Cyfarwyddwr
Cenedlaethol gweithgar, arolwg o weithgareddau
amrywiol y mudiad a’r modd y mae’r rhanbarthau’n
dathlu’r aur. Braint oedd cael cwmni Betsan Powys,
Golygydd Rhaglenni Radio Cymru, a fu’n
annerch yn ei ffordd ddeheuig a gwresog.
Ymhlith y gwesteion yr oedd Bronwen Green,
Llywydd y Rhanbarth, yn ogystal â Shirley
Williams, Swyddog y De-ddwyrain a de Powys.
Croesawyd hefyd Ann Davies, beirniad y crefftau
a ddaeth i law, yn cynnwys brodwaith, addurno
cacen a cherdyn, a threfniant blodau. Yr enillwyr
oedd Lis Reynolds a Ruth Davies (Bro Radur),
Cerys Webber (Pontypridd) a Jennie Heney
(Merthyr Tudful).
Paratowyd teisen hardd a blasus y dathlu gan
Heulwen Jones o gangen Caerdydd a thorrodd
Tegwen y darn cyntaf i gymeradwyaeth fawr. Wedi
te, roedd cyfle i grwydro’r stondinau amrywiol yn
cynnwys cynnyrch cwch gwenyn yn fêl, sebon a
channwyll, bagiau wnaed â llaw, llyfrau a
chardiau, a deunydd lliwgar o wydr (gwaith Caryl
Roese, aelod o gangen Caerdydd).
Diolch i Rosina Davies a Glesni Whettleton,
ysgrifenyddion brwd Cangen Caerdydd, a’u tîm am
brynhawn i’w gofio.
Mae’n westai poblogaidd mewn canghennau
Merched y Wawr a chymdeithasau eraill gan ei bod yn
paratoi mor fanwl ar gyfer y nosweithiau hyn. Pleser yw
ei gwylio yn creu trefniannau artistig, gan sgwrsio am y
dail a’r blodau a ddefnyddir a’i phrysurdeb wythnosol ar
yr un pryd.
Ei thema ar y noson oedd “O’r Gaeaf i’r Gwanwyn”.
Defnyddiodd flodau gwyn, rhosynnau lliw hufen hyfryd
ac amrywiaeth o ddail mawr i gynrychioli’r Gaeaf. Tusw
o Iris porffor mewn potyn gyda mwsogl, dail a blodau
o’u cwmpas gynrychiolodd flodau a lliwiau’r Gwanwyn.
Trefniant llai, symlach ond mor brydferth.
Gan fod Merched y Wawr yn dathlu’r Aur eleni,
roedd y trydydd trefniant yn lliwiau’r mudiad:
Delphinium glas wedi’u gosod yn dalsyth yn
ganolbwynt â blodau melyn o’u cwmpas.
Aeth yr aelodau adre wedi cael noson wrth eu
bodd, yn enwedig y rhai enillodd y trefniannau yn y
raffl.

Ann Mears a rhai o’i threfniannau
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