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Ffarwelio â Chawr
o Gymro
Côr Canna
RHODRI MORGAN

D

1939 - 2017

dydd Mercher, 31 Mai, daeth cannoedd o
bobl at ei gilydd yn y Senedd i dalu eu
teyrnged olaf i Rhodri Morgan, ein Cyn-Brif
Weinidog. Ymunwn ninnau â’r genedl gyfan i
ddweud: “Diolch, Rhodri, am dy gymwynas â’n
gwlad.”, gan estyn
ein cydymdeimlad
dwysaf â’i weddw,
Julie, a’r teulu oll.
Rhwng 2000 a
2 0 0 9,
Rh o dri
Morgan oedd Prif
Weinidog Cymru,
a’r farn gyffredinol
yw iddo ddod â
sefydlogrwydd i’r
Senedd
ar
ôl
dechreuad digon
pet rusgar
ym
1997. Roedd yn
wleidydd galluog,
craff a chadarn;
‘formidable’ oedd
y
gair
a
ddefnyddiodd AC

Bro Morgannwg, Jane Hutt, i’w ddisgrifio fel
arweinydd. Ond roedd hefyd yn berson diffuant a
didwyll, yn berson hoffus, ac yn ddyn a allai
gyfathrebu â phobl gyffredin. Dim rhyfedd i’n Prif
Weinidog presennol, Carwyn Jones, ei alw yn
‘dad ein cenedl’.
Bydd Cymru’n dlotach gwlad ar ôl colli un o’i
chymwynaswyr mwyaf lliwgar a dylanwadol.
Bryan James
Llun: BBC Cymru (newyddion)

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw

Cynorthwy-ydd Addysgu
Cyflog graddfa 3 SCP 11-16
£15,917-£17,139 pro rata)

28 Heol Eglwys Fair/St Mary St,
Caerdydd. CF10 1AB.
T: 029 20371393
E: info@hywelsamuel.co.uk
w: www.@hywelsamuel.co.uk
Sefydlwyd ein deintyddfa annibynnol dros 40 blynedd
yn ôl yng nghanol y brifddinas ar Heol Eglwys Fair. Mae
ein lleoliad canolog yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr
yng nghanol y ddinas.
Rydym yn cynnig triniaethau Gwasanaeth Iechyd
Gwladol a phreifat ac yn croesawu cwsmeriaid newydd
ar hyn o bryd.
Hoffwn estyn croeso cynnes i Aaron Gwynedd o
Gaernarfon a Leah Mc Dougall o Aberystwyth sy’n
ymuno efo’r practis.
Cysylltwch â ni heddiw i wneud apwyntiad gan nodi
HS/Dinesydd.
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Mae Ysgol Plasmawr yn awyddus i
benodi Cynorthwy-ydd Addysgu
brwdfrydig ac egnïol i ymuno â'r Tîm
Hawlfraint: BBC Cymru Fyw
Cynnal Dysgu. Rydym yn ysgol gyfun 11-18 oed
sydd â gweledigaeth glir am gynhwysiant er mwyn
galluogi pob disgybl i lwyddo. Cefnogir ystod eang o
anghenion dysgu yn y brif ffrwd, yn ogystal ag
anghenion emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol
ac awtistiaeth. Mae’r ysgol yn gwbl ymroddedig i
gefnogi pobl ifanc i aros yn yr ysgol ac i gyflawni eu
potensial mewn addysg.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm
profiadol o staff ymroddgar a brwdfrydig dan
arweiniad y Cydlynydd Anghenion Dysgu
Ychwanegol.
Mae hon yn swydd a fydd yn cynnig boddhad
proffesiynol uchel ac yn rhoi profiad defnyddiol i
unigolyn sydd eisiau datblygu gyrfa o fewn y gweithlu
addysg. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus lefel
uchel o gefnogaeth cydweithwyr o fewn y Tîm
Cynnal Dysgu, a phob cyfle i ddilyn trywydd
diddordeb penodol o fewn y swydd.
*Mae ffurflen gais a swydd ddisgrifiad ar gael drwy
ddilyn y linc isod:
Hawlfraint:BBC Cymru Fyw
http://plasmawr.cardiff.sch.uk/index.php/cy/swyddi

Golygydd:
Miranda Morton
Golygydd Gorffennaf / Awst
Bryan James
Cyfraniadau erbyn 27 Mehefin i:
db.james@ntlworld.com
Aurorwel, 52 Highfields,
Llandaf, Caerdydd, CF5 2QB
029 20566731
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

P

Anrhydedd Gorsedd y Beirdd

leser o’r mwyaf yw cael llongyfarch nifer o bobl o ddalgylch Y
Dinesydd ar gael eu derbyn i Orsedd y Beirdd yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fôn ym mis Awst. Cânt eu
hanrhydeddu am eu gwasanaeth i’r genedl (y Wisg Las) ac am eu
cyfraniad i’r celfyddydau (y Wisg Werdd).
Y Wisg Las
Richard Crowe, Caerdydd. Ers 2005, ef yw Prif Ieithydd
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru. Yn wreiddiol o Sir Dorset,
dysgodd y Gymraeg ar ei liwt ei hun cyn mynd i’r brifysgol yn
Aberystwyth. Bu’n Olygydd Cynorthwyol gyda Geiriadur Prifysgol
Cymru am flynyddoedd, cyn derbyn swydd fel cyfieithydd cyfreithiol
yn y Cynulliad Cenedlaethol.
Ian Gwyn Hughes, Caerdydd. Bu Ian yn ohebydd chwaraeon
gyda’r BBC yng Nghymru am flynyddoedd. Daeth i sylw’r rhan
fwyaf o bobl y llynedd yn rhinwedd ei waith fel Pennaeth
Cyfathrebu Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn ystod
pencampwriaeth yr Ewros pan sicrhaodd le canolog i’r Gymraeg
yng ngwaith y Gymdeithas. Rhoddodd lwyfan ryngwladol i’r iaith
yn ystod y gystadleuaeth.
Gallwn hawlio Osian Roberts, hefyd, er mai yn Sir Fôn y mae ei
wreiddiau! Mae’n rhan greiddiol o dîm hyfforddi tîm pêl-droed
Cymru ac roedd ei brofiad a’i arbenigedd yn ganolog i lwyddiant
mawr y tîm yng nghystadleuaeth yr Ewros y llynedd, pan lwyddodd
y bechgyn i gyrraedd rownd gynderfynol y gystadleuaeth. Fel Ian,
bu gan Osian ran allweddol yn y gwaith o sicrhau bod y Gymraeg
i’w gweld a’i chlywed yn ystod y gystadleuaeth.
Michael Jones, Caerdydd. Mae Michael wedi gweithio’n ddiflino
dros addysg Gymraeg yng Nghaerdydd ac yn genedlaethol, gan
ymgyrchu’n hir a llwyddiannus i ehangu addysg Gymraeg yn y
brifddinas ac ymladd dros ymgyrchoedd tebyg mewn rhannau eraill
o Gymru dros y blynyddoedd. Diolchwn iddo, hefyd, am ei golofn
fisol yn Y Dinesydd am addysg Gymraeg yn y brifddinas.
Nia Roberts, Y Bont-faen. Un o wynebau mwyaf cyfarwydd S4C
ac yn un o leisiau poblogaidd Radio Cymru, gyda phrofiad helaeth
o gyflwyno digwyddiadau byw a chelfyddydol o bob math, gan
gynnwys y darlledu o’r Eisteddfod Genedlaethol, yr Urdd a Chôr
Cymru. Merch o Fôn yw Nia’n wreiddiol, wrth gwrs, ac yn ferch i’r
diweddar actor ac athro, J O Roberts.
Y Wisg Werdd
Iwan Guy, Y Bont-faen. Mae Iwan yn adnabyddus fel canwr,
arweinydd ac athro. Yn gyn-enillydd cenedlaethol, bu’n gweithio fel
canwr opera proffesiynol am flynyddoedd, gan berfformio gydag
amryw o gwmnïau opera. Bu’n gyfrifol am sefydlu ac arwain nifer o
gorau ynghyd â Chymdeithas Gorawl Y Bont-faen.
Rhodri Jones, Penarth. Rhoddodd Rhodri oes o wasanaeth i
addysg Gymraeg ail iaith yn ne-ddwyrain Cymru, gan dreulio ugain
mlynedd fel Pennaeth Adran y Gymraeg yn Ysgol Fechgyn y Barri,
yn athro ymgynghorol gyda chyfrifoldeb am ail iaith yn ysgolion
uwchradd Caerdydd a’r Fro ac yn Arolygwr gydag Estyn. Mae
hefyd yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cymdeithas Genedlaethol
Dawns Werin Cymru ers degawdau ac yn un o sylfaenwyr Cwmni
Dawns Caerdydd.
Wynford Ellis Owen, Creigiau, Caerdydd. I genedlaethau o
Gymry, mae Wynford yn adnabyddus fel Syr Wynff o’r gyfres
enwog Anturiaethau Syr Wynff a Plwmsan. I gannoedd o unigolion
sy’n ddibynnol ar gyffuriau neu ddiod neu gamblo yn ardal
Caerdydd, ef yw’r gŵr sy’n gyfrifol am eu triniaeth, fel Prif
Weithredwr yr elusen ‘Stafell Fyw Caerdydd’. Mae’r ganolfan yng
Nghaerdydd wedi trawsnewid bywydau, a dyma oedd ei bwriad, yn
dilyn ei brofiad ef ei hun. Mae’n fwriad i ehangu’r prosiect
ymhellach a sefydlu ‘Stafelloedd Byw’ eraill yng ngorllewin a
gogledd Cymru.
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Pwyllgorau Apêl
Eisteddfod 2018 ar waith
Pwyllgor Apêl Treganna, Parc Fictoria a
Phontcanna
Noson yng Nghwmni Osian Roberts yn yr Happy
Gathering
Cafwyd noson hwyliog a
llawn hanesion am yr
ymgyrch yn Ffrainc yn
ystod Haf 2016, gydag
Owain Llŷr, gohebydd
chwaraeon y BBC yn
holi Osian mewn ffordd
g e l l w e i r u s .
Cyflwynodd
Osian
grysau
pêl-droed
wedi eu llofnodi gan
rai o chwaraewyr mwyaf
amlwg y gêm. Mae’r tri
chrys mewn ocsiwn ac os
hoffech ennill un (neu’r tri!),
cysylltwch â:
cyllid@eisteddf od.org.uk
neu Swyddfa’r Eisteddfod,
40 Parc Tŷ Glas, Llanisien,
CF14 5DU.
Stomp Stori
Cynhaliwyd noson ‘Stomp
Stori’ yn y Robin Hood ym
Mhontcanna
ychydig
wythnosau yn ôl, ac roedd y
g y n u l l e i df a y n gl a n n a u

chwerthin ar ambell

Pwyllgor Apêl y Creigiau a Phentyrch

stori ddigri, neu’n sychu deigryn wrth wrando ar stori
drist.
Cwis yn Mae Maria
Cynhaliwyd cwis yn mwyty Mae Maria ar Heol
Ddwyreiniol y Bont-faen a’r lle dan ei sang, ac ambell
un yn gorfod eistedd ar lin rhywun arall. Ffordd dda o
ddod i adnabod pobl newydd, mae’n siŵr!
Gig Elin Fflur a’r Band
Roedd yn hen bryd atgyfodi’r nosweithiau Gigs
Cymraeg yn ardal Treganna, a wnaeth y noson hon
ddim siomi o gwbl, gydag Elin Fflur a’r Band yn
wych. Roedd llawer o’r hen wynebau a
welwyd yn y Diwc o Glarens gynt wedi
llusgo ambell i wyneb newydd gyda nhw, ac
roedd y Clwb Rhyddfrydol lawn cystal. Gyda
chefnogaeth Cadno, band ifanc ardderchog o
Gaerdydd, roedd pawb wedi cael modd i fyw.
Cyngerdd

y

Corau Meibion
Cynhaliwyd Cyngerdd yn
y Tabernacl yn yr Ais
gyda Chôr Meibion Taf,
Côr Meibion Parc yr
Arfau, a Chorau a
Phartïon Iau Ysgol
Plasmawr a’r Soprano
Ellen Williams. Cafwyd
cefnogaeth llu o bobl o
wahanol rannau o’r
Brifddinas.

Mae gweithgareddau
eraill ar y gweill yn
barod – cymrwch gip ar y
Digwyddiadur! Dyma un digwyddiad – cinio ar 22
Medi i ddathlu datganoli.

digwyddiad a fu’n llwyddiant ysgubol yn gymdeithasol
ac yn ariannol, a hynny er budd ein targed o £20,000 er
hwyluso croesawu’r Eisteddfod Genedlaethol yn ôl i
Gaerdydd wedi bwlch o ddeng mlynedd.
Mae’r gwaith yn parhau, felly cymerwch gip ar y
Digwyddiadur.
Cadwch lygaid am gyfres o
ddigwyddiadau amrywiol fydd yn cael eu trefnu o hyn
hyd y Nadolig a thu hwnt.

Fe lansiwyd y digwyddiad cyntaf ar ran Pwyllgor Apêl y
Creigiau a Phentyrch, er budd Eisteddfod Genedlaethol
Cymru Caerdydd 2018 ar nos Wener y 12 Mai 2017.
Mewn pabell enfawr ar Barc y Dwrlyn tyrrodd y
cefnogwyr i fwynhau pryd o fwyd tri chwrs (a baratowyd
gan Cresta Caterers), a cherddoriaeth o offerynnau
cerdd Footloose a lleisiau merched Eden.
Rhian Brewster
Cynhaliwyd raffl ac ocsiwn fel rhan o’r noson
(dan forthwyl hynod effeithiol Huw Llywelyn
Davies), a mawr yw diolch y Pwyllgor Apêl i
bawb a fu mor hael a chefnogol drwy gynnig
gwobrwyon i’w prynu a’u hennill. Diolch hefyd
am gydweithrediad parod Clwb Rygbi
Pentyrch yn hwyluso pob trefniant cyn, yn
ystod ac ar ôl yr achlysur.
Cydlynydd y noson oedd Catrin Brooks, a
chyflwynwyd tusw o flodau iddi fel
gwerthfawrogiad y Pwyllgor Apêl am ei
hymdrechion clodwiw. Braf oedd cael cwmni
Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod
Caerdydd 2018, Ashok Ahir, a Manon ei wraig,
Criw o ffrindiau o Bentyrch, Creigiau a Rhydlafar yn
ar y noson, a diolch i bawb yn ddi-wahân a
mwynhau'r
noson fawreddog yng Nghlwb Rygbi Pentyrch
fu’n ymwneud â phob agwedd ar drefnu
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“Cofiwch fod gweithgareddau o bob math yn bwysig
inni gyrraedd ein targed gyda phob cyfraniad,
bach neu fawr, yn gam arall tuag at y nod.”

Colofn Ashok
Dyma’r gyntaf o gyfres o erthyglau gan Ashok Ahir,
Cadeirydd
Pwyllgor
Gwaith
Eisteddfod
Genedlaethol Caerdydd 2018.

B

ydd Eisteddfod Caerdydd 2018 yn cael ei
chroesawu’n swyddogol i’n prifddinas ddydd
Sadwrn 24 Mehefin, ac mae gwahoddiad i bawb fod yn
rhan o’r digwyddiad. Bydd Seremoni Cyhoeddi’r Brifwyl
yn cael ei chynnal o flaen Neuadd y Ddinas ac o
amgylch Gerddi’r Orsedd, a bydd yn rhoi blas i chi o’r
hyn sydd i ddod ym mis Awst 2018.
Mae llawer o drigolion y ddinas yn ymwybodol nad
dyma’r digwyddiad cyntaf i groesawu’r Eisteddfod
eleni, gyda degau o ddigwyddiadau eisoes wedi’u
cynnal i godi arian tuag at y Brifwyl. Mae 16 pwyllgor
apêl lleol wedi’u sefydlu yn barod, gyda phob un â
tharged o £35,000 i’w godi erbyn Mehefin 2018. Er y
gwaith da sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd, mae dal
angen pobl i drefnu gweithgareddau codi arian mewn
rhai ardaloedd, felly cysylltwch â ni ar

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL
CYMRU CAERDYDD 2018
Gwirfoddolwyr i’r Ŵyl Gyhoeddi

M

ae’r Eisteddfod Genedlaethol, gŵyl flaenaf
Cymru, yn ymweld â Chaerdydd y flwyddyn
nesaf, ac yn unol â thraddodiad, mae angen cynnal
seremoni Gorsedd y Beirdd i gyhoeddi hynny. Bydd
hyn yn digwydd am 15:00 ar lawnt Neuadd y Ddinas
Caerdydd, ddydd Sadwrn 24 Mehefin eleni.
Mae’r achlysur pwysig hwn yn rhoi cyfle inni estyn
gwahoddiad i rai o ddalgylch yr Eisteddfod ddod at ei
gilydd er mwyn dathlu dyfodiad yr Ŵyl. Yn ystod y dydd
bydd nifer o weithgareddau a pherfformiadau ger
Neuadd y Ddinas gan gynnwys dathliadau Gŵyl Ifan.

Pwyllgor Apêl Yr Eglwys Newydd, Ystum
Taf a Gabalfa
Happy Gathering
Hoffai pwyllgor apêl yr Eglwys Newydd, Ystum Taf a
Gabalfa ar gyfer Eisteddfod Caerdydd 2018 dynnu eich
sylw at Noson i ddathlu cyhoeddi Eisteddfod Caerdydd
2018 yn yr Happy Gathering gyda'r Prif Fardd Aled

eisteddfod2018@gmail.com
ddiddordeb.

os

oes

gennych

Mae nifer o ddigwyddiadau gwych wedi eu cynnal yn
barod dros y misoedd diwethaf, o gwis tafarn i bartïon
te, o gigs i giniawau mawreddog! Hoffwn fanteisio ar y
cyfle i ddiolch o galon i bob un o’r pwyllgorau apêl lleol
am eu gwaith diflino hyd yn hyn – rydych yn rhan
hanfodol o allu cynnal Eisteddfod lwyddiannus. Rhaid
llongyfarch Pwyllgor Apêl Pentyrch a Chreigiau yn
arbennig am gynnal noson hynod lwyddiannus yng
nghlwb rygbi Pentyrch yn ddiweddar, gan godi dros
£8,000! Heb os mae’r bar wedi’i osod yn uchel iawn!
Cofiwch fod gweithgareddau o bob math yn bwysig
inni gyrraedd ein targed gyda phob cyfraniad, bach neu
fawr, yn gam arall tuag at y nod.
Os hoffech gyfrannu’n fisol at yr apêl, neu roi un
cyfraniad, ewch i'r dudalen apêl:
https://www.justgiving.com/eisteddfod

Yr ydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr lleol i
weithredu fel stiwardiaid yn ystod y dydd ac i
gynorthwyo gyda’r paratoadau yn ystod y bore e.e.
gosod cadeiriau, baneri ac arwyddion. Bydd sesiwn
briffio am 18:00 nos Wener 23 Mehefin i fynd dros y
trefniadau (manylion i’w cadarnhau).
Gofynnwn yn garedig a fyddai modd i chi ystyried
gwirfoddoli os oes modd ac i roi gwybod am yr apêl
yma ymysg eich cyfeillion, cymdogion a chysylltiadau –
mae angen rhwng 40 i 50 i gyd! Rydym yn annog pobl
i ddatgan diddordeb erbyn 12 Mehefin trwy gofrestru ar
ein gwefan:
http://eisteddfod.cymru/eisteddfod-2018/gwirfoddoli-yny-cyhoeddi

Gwyn. Mae'r tocynnau ar werth o Siop Y Felin, Caffi
Bodlon a Coffi Cwtch, felly mynnwch eich tocyn cyn
iddyn nhw werthu allan!
Tocynnau: £20
Gobeithiwn eich gweld ar yr 22 Mehefin 2017 am 7pm

RHODDION HAEL
Diolch yn fawr i Ferched y Wawr Bro Radur ac i Gymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd am eu rhoddion hael i’r
Dinesydd unwaith eto. Gwerthfawrogir y gefnogaeth yn fawr iawn.
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Ysgol Plasmawr

Louis, Oscar a Theo

Chwaraeon
Llongyfarchiadau i Louis Cooksley, Oscar O'Hare a Theo
Cabango o flwyddyn 10 - yn aelodau o dîm rygbi 7 bob ochr
Ysgolion Caerdydd ac yn bencampwyr Cymru!
Llongyfarchiadau i Nancy Bradley (Bl 9) a fu’n perfformio gydag
Opera Cenedlaethol Cymru yn eu cynhyrchiad o La
Bohème. Profiad gwych!
Llongyfarchiadau i'r criw a ddaeth yn agos iawn at ennill medal
efydd ym Mhencampwriaeth Gymnasteg Ysgolion Prydain: Adam
Boyle (Bl 9), Dominic Jones (Bl 11), Seb Jones (Bl 8), Caitlin
Boyle (Bl 9), Georgia Hancock (Bl 9), Mia Thomas (Bl 8). Diolch
yn fawr i Mrs Elin Boyle am yr holl waith hyfforddi ac am yrru i'r
gystadleuaeth yn Stoke.
Mae Moli Watts (Bl 7) yn aelod o dîm buddugol Clwb Hoci
yr Eglwys Newydd, bellach yn bencampwyr Hoci dan 13 Cymru.
Gwobr Epilepsy Action
Cafodd Ysgol Plasmawr ei henwebu ar
gyfer gwobr Edwards yr
elusen Epilepsy Action. Deg
gwobr sydd ar gael bob
blwyddyn ac Ysgol Plasmawr
oedd yr unig fudiad yng
Nghymru i ennill. Dyma Elina
Thomas-Jones (Bl 10) yn
Y Tîm Gymnasteg
derbyn y wobr gan Ann
Sivapatham, cynrychiolydd
Epilepsy Action Cymru. Mae'r
Elina Thomas-Jones
wobr yn cydnabod y cymorth
mae'r ysgol wedi dangos i Elina
sy ag epilepsy. Mae Elina a'r
ysgol wedi codi ymwybyddiaeth
o’r cyflwr ac ers Bl. 7 mae Elina
wedi codi dros £1000 i’r elusen.
Llongyfarchiadau Elina!
Blas o’r Plas
Ar nos Iau, 26 Mai cynhaliwyd cyngerdd Blas o’r Plas yn
neuadd yr ysgol. Roedd yn gyfle i’r disgyblion oedd yn
cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd gael un ymarfer olaf cyn y
rhagbrofion ac yn gyfle i rieni a ffrindiau fwynhau noson o
adloniant rhagorol.
Yn ystod y cyngerdd fe welwyd amryw o’r cystadleuwyr
gan gynnwys y corau iau, band ac ensemble o dan 19
Clwb Hoci’r Eglwys Newydd
oed, unawd offer taro, ensemble lleisiol, dawns werin
unigol, llefaru unigol, unawd cerdd dant, unawd piano,
deuawd, grwp llefaru, cân actol a detholiad o ddrama
gerdd.
Ensemble Lleisiol

Parti Merched
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Ysgol Gwaelod y Garth
Twrnament Gwyddbwyll
Trefnwyd twrnament gwyddbwyll gyntaf yn
yr ysgol rhwng disgyblion o flynyddoedd 4, 5
a 6. Roedd Mr a Mrs Kett (yr athrawon
gwyddbwyll) yn gyfrifol am ddyfarnu’r holl
gemau. Bu dros 50 o blant yn cystadlu a
chafodd pawb chwe gem yr un. Rhodri
George, (Bl 6) oedd yr enillydd a chafodd
dlws am ennill. Dyna beth oedd diwrnod
bythgofiadwy. Bydd Rhodri George ac Efan
Layton yn mynd ymlaen i Fanceinion i gystadlu
yn y ‘Giga Final’.

Rhodri George

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd
Dros yr hanner tymor diwethaf daeth Tom o
Glwb Pêl-droed Caerdydd i gynnal gwersi
llythrennedd gyda Blwyddyn 5. Cawsom y cyfle i wneud
gwaith ar sylwebu, adroddiadau gemau ac ymchwilio i bersonoliaethau
chwaraeon
enwog - er enghraifft, Messi a Pelé. Roedd y gwahanol
weithgareddau yn wych er mwyn dysgu sut i wneud
gwahanol fathau o waith iaith.
Fel uchafbwynt i’r gwersi cawson wahoddiad i
ymweld â’r Stadiwm gan gynnwys yr ystafelloedd
newid a rhedeg drwy dwnel y chwaraewyr.
Cyngerdd Dathlu Doniau
Ddechrau mis Mai cynhaliom ni gyngerdd arbennig
yng Nghapel Bethlehem, Gwaelod y Garth i
ddathlu’r doniau di-ri sydd gyda ni yn Ysgol
Gwaelod y Garth. Cawsom ni eitemau o’r
Eisteddfod, gan gynnwys y ddawns aml-gyfrwng
a oedd yn cystadlu yn yr Eisteddfod ym Mhen-ybont ar Ogwr, Taf ac Elái. Rhannon ni hefyd
waith hyfryd sydd yn cael ei gyflwyno yn y dosbarthiadau.
Roedd perfformiadau’r plant yn fendigedig.
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Ysgol y Wern
Chwaraeon
Pêl-droed
Fe wnaeth tîm pêl-droed merched yr ysgol gymryd rhan
mewn gweithdy partneriaeth gyda Llenyddiaeth Cymru
a chlwb pêl-droed Caerdydd. Ysgrifennodd y merched
gerdd am ferched ym myd chwaraeon. Cawson nhw’r
cyfle i fynd i stadiwm pêl-droed Dinas Caerdydd i
berfformio’r gerdd a chwrdd â Fran Donovan. Maent
wedi derbyn gwahoddiad i fynychu ffeinal Cynghrair y
Pencampwyr Merched rhwng Lyon a Real Madrid.
Hoci yr Urdd
Fe aeth tîm hoci Blwyddyn 4 i Aberystwyth i gynrychioli
Caerdydd yng nghystadleuaeth hoci’r Urdd ac i
gystadlu yn erbyn timau o ledled Cymru. Fe lwyddodd
Ysgol y Wern i gyrraedd y rownd gynderfynol ac ennill
trydydd safle. Da iawn chi!
Rygbi
Llongyfarchiadau i Lloyd Lucas ar gael ei ddewis i fod
yng ngharfan Rygbi Ysgolion Caerdydd y tymor nesaf.
Gwyddbwyll
Bu’r tîm gwyddbwyll yn cystadlu mewn cynghrair gyda
phedair ysgol arall o bob cwr o Brydain. Enillodd y tîm
y gynghrair heb golli’r un gêm. Da iawn chi!
Unwaith eto eleni fe wnaeth tîm o ddisgyblion gymryd
rhan mewn cystadleuaeth arbennig, sef cystadleuaeth

ADDYSG GYMRAEG rhifau manylach yn cyrraedd ar y funud olaf

M

ae sawl un sy’n dilyn y gyfres o erthyglau ar
Addysg Gymraeg yng Nghaerdydd wedi fy holi
am y sefyllfa diweddarach. Yn diweddar iawn cefais
restrau yn dangos y sefyllfa ganol Ebrill pryd apeliodd y
sir ar rieni i ystyried dewis arall. Beth sy wedi digwydd
ers hynny ni wn.
Mae’n amlwg bod naw ysgol yn llawn neu yn
orlawn. Y ddwy llawn yw Bro Eirwg a Phenypil. Y saith
sy’n orlawn gyda’r nifer heb eu derbyn yn dilyn yw Melin Gruffydd 18 Nant Caerau 12
Pwll Coch
9
Treganna
34
Mynydd Bychan 25 Pencae
20
Y Wern
5
Ym mis Ebrill roedd llefydd ar gael yn yr ysgolion
canlynol Coed y Gof
14 Glan Ceubal
13
Glanmorfa
23 Hamadryad
39
Pen y Groes
12 Y Berllan Deg
1
Y Creigiau
8 Gwaelod-y-garth 3
Mae’n debyg y bydd y sir yn disgwyl i’r plant sy
wedi methu â chael lle yn Nhreganna a Phwll Coch
gymryd y llefydd gwag yn Hamadryad. Celai mwyafrif
plant Melin Gruffydd ddewis Glan Ceubal os nad yw
plant gorlif Pencae yn eu curo. Dewis arall i orlif
Pencae yw cystadlu am y 14 lle gwag yng Nghoed y
Gof gyda phlant Nant Caerau. Bydd rhai plant Radyr
am geisio’r tri lle gwag yng Ngwaelod-y-garth. Rhyfedd
yw gweld Y Wern newydd ei hymestyn i dderbyn 90 yn
8

athletau cynhwysol yng Nghanolfan Hamdden
Llanisien. Roedd yn gyfle i’r disgyblion roi cynnig ar
amrywiaeth o chwaraeon mewn awyrgylch adeiladol.
Cafwyd diwrnod llwyddiannus a llawn mwynhad – da
iawn bawb!
Noson Lansio Prosiect e-lyfrau
Ym mis Medi 2016 penodwyd yr ysgol yn Ysgol
Greadigol Arweiniol dan gynllun y Cyngor Celfyddydau.
Ers hynny bu disgyblion Blwyddyn 2 yn creu gwaith celf
i gyd-fynd â storïau traddodiadol adnabyddus. Bu
Arweinwyr Digidol o Flwyddyn 5 yn cynorthwyo gyda’r
gwaith ac yn cofnodi’r holl broses yn ddigidol ar ffurf
ffilm.
Braf oedd gweld y neuadd dan ei sang i ddathlu
llwyddiant prosiect e-lyfrau yr ysgol a gweld yr e-lyfrau
am y tro cyntaf.

methu â derbyn pob cais yn barod. I ba gyfeiriad aiff y
25 wedi’u gwrthod yn y Mynydd Bychan. Y Wern sydd
wedi derbyn gorlif Mynydd Bychan; nawr does dim ar ôl
ond Penygroes, Glanmorfa neu Hamadryad sydd i gyd
yn ffinio â thalgylch Mynydd Bychan heb fod yn gyfleus
o gwbwl i blant y Waun Ddyfal sef yr ardal a
wasanaethir gan yr ysgol.
Fe fydd yn ddiddorol i weld dewisiadau’r rhieni ond
y gofid yw y bydd sawl rhiant yn dewis addysg
Saesneg gyfleus a bydd canran sylweddol o’r 123 na
chafodd eu dewis cyntaf yn golled i addysg Gymraeg.
Rwy’n cyfrif bod 726 disgybl wedi cael lle yn ôl eu
dymuniad; os bydd hanner y gweddill yn cael eu
‘hachub’ bydd cyfanswm y mynediad tua 790, cynnydd
dros 40 ar rif y llynedd.
Mae’n glir bod problem penodi penaethiaid newydd
a bydd angen dau i gymryd lle pennaeth Penypil, Rob
Cooke, sy’n ymddeol, a phennaeth Coed-y-Gof, Mike
Hayes sy wedi’i benodi yn Arolygwr EM ac yn ymuno
ag Estyn o fis Medi. Mae Llywodraethwyr Penypil a Bro
Eirwg wedi cytuno i gydweithio dan bennaeth
presennol Bro Eirwg gyda’r ddwy ysgol yn aros yn
unedau ar wahân gyda’u llywodraethwyr presennol. Ni
wn beth fydd dyfodol swydd Mike Hayes oedd hefyd yn
gyfrifol am Ysgol Glan Ceubal.
Mae’n newyddion da nad oes newid yn yr unigolyn
sy’n aelod Cabinet Caerdydd dros addysg. Er i’r Cyng
Sarah Merry gael ei hethol yn ddirprwy arweinydd y
Cyngor yn sgîl yr etholiadau lleol a phenderfyniad y
grŵp Llafur i newid eu harweinydd bydd hi yn parhau i
ofalu am addysg.

Ysgol
Melin Gruffydd
Llongyf archiadau
i
ddwy o ferched Ysgol
Melin Gruffydd ar gael
eu dewis yn aelodau
sgwad Merched dan 12
Cymru, sef Beca Evans
(Bl.6)
ac
Est her
Woolley (Bl.5). Dyma'r
tro cyntaf i ddwy ferch
o'r ysgol gynrychioli eu
gwlad mewn criced yn
yr un flwyddyn.

Diwrnod Gwobrwyo
Clwb Rygbi Ieuenctid
Cwins Cymraeg
(CRICC) Caerdydd

Enillwyr y Tlws

Chwaraewr y Flwyddyn

Tlws yr Hyfforddwr

<7

Finn Osborne

Frederick Box

<8

Thomas Prickett

Twm Ralley

<9 coch

Rhys Witchell

Corbyn Wilson-Roberts

Ar 7 Mai cynhaliwyd diwrnod gwobrwyo
CRICC. Yn y llun mae Rhys Williams,
Gerallt Ifans, Siôn Rowlands, Aled
Rowlands a Leyton John, hyfforddwyr
carfan Dan 7, Frederick Box (Melin
Gruffydd) yn dal Tlws yr Hyfforddwr a
Finn Osborne (Y Wern) yn dal tarian
Chwaraewr y Flwyddyn.
Tlws Ffyddlondeb CRICC (Dan 16):
Ioan Lloyd, Jake O`Shea a Teddy
Williams
Chwaraewr y flwyddyn CRICC, Caerdydd
2016-17: Jac Lloyd (Dan 14)

<9 glas

Elgan Williams

Thomas Peel

<10

Taylor Coles

Thomas Woods

<11

Harry Burrows

Ioan Davies

<12

Ifan Cox

Joe Price

<13

Angharad Evans

Benjamin Brown

<14

Ioan McDougall

Owen Evans

<15

Dylan Barratt

Tomos O’Sullivan

<16

Dylan Maidment

Ben Adams-Jones
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
EGLWYS Y TABERNACL
Llwyddiannau’r ifanc
Llongyfarchiadau i Huw Gwyn Jones
oedd yn un o dîm o dri yn cynrychioli
Ysgol Bro Morgannwg mewn
cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus
[ESU] yng Ngholeg Churchill,
Caergrawnt. Roedd wyth o ysgolion
wedi cyrraedd y rownd terfynol, a
dyma’r tro cyntaf i ysgol gyfrwng
Cymraeg ddod i’r brig. Nodwn taw
Huw enillodd tlws y siaradwr gorau.
Camp cwbl wahanol yw llwyddiant
Eva Rogers, Llysfaen yn ennill
cystadleuaeth gymnasteg dan 12
oed De-Ddwyrain Cymru sy’n
caniatáu iddi fynd ymlaen i’r
gystadleuaeth genedlaethol ym mis
Mai. Hi yw Pencampwraig Cymru ar
hyn o bryd ac felly mae ganddi’r
cyfle i ddal gafael ar ei theitl.
Ymweliad gan gyfeillion o’r
Gymuned Fwslimaidd
Ar ddechrau’r mis croesawyd
aelodau o’r gymuned Fwslimaidd o
ardal Cathays i’r Tabernacl. Roedd
hyn yn dilyn ymweliad a wnaed gan
y Gymdeithas Nos Fawrth â Mosg
Sar-ul-Isra fis Tachwedd ddiwethaf.
Dechreuwyd gyda gair o groeso gan
y Gweinidog gyda chyfle wedyn i
Eirlys Pritchard Jones a Helen Jones
sôn
yn
fyr
am
hanes
y
Bedyddwyr. Rhoddodd Rhys ab
Owen fraslun o hanes y Tabernacl a
Gwenallt Rees am y gefeillio rhwng y
Tabernacl a Lesotho. Cyflwynodd
Huw Thomas ddatganiad byr ar yr
organ. Ar ddiwedd y noson daeth
pawb at ei gilydd i sgwrsio dros
baned. Cytunwyd bod yr ymweliad
wedi bod yn llwyddiannus i’r ddwy
ochr.

Datganiad Organ Jane Watts
Ddiwedd Ebrill Jane Watts oedd yr
organydd gwadd ac fe gafwyd
perfformiad cofiadwy. Meistrolgar
yw’r gair am raglen, bysedd, traed ac
enaid Jane Watts.
Cyngerdd a Swper
Ar ddiwedd mis Mai trefnwyd pryd
bwyd a chyngerdd gan y Pwyllgor
Cerdd. Darparwyd y bwyd
gan
Fwyty Giovanni a’i weini yn festri’r
capel.
Roedd
y
cyngerdd
llwyddiannus dan ofal y grŵp gwerin
Elfen, triawd hynod gyffrous sy'n
llwyddo i
gyflwyno
cerddoriaeth
werin Gymreig ar ei newydd wedd.

BETHEL, RHIWBEINA
Yn ystod y mis aeth heibio cawsom
gwmni’r Parch Cynwil Williams, Y Dr
Eirian Dafydd, Y Parch Gwilym
Dafydd a’n gweinidog y Parch Evan
Morgan.
Diolch i’r aelodau a’r ffrindiau a
ddaeth ynghyd i gefnogi’r Bore Coffi
a drefnwyd i godi arian ar gyfer
Cymorth Cristnogol.
Ar nos Lun 15 Mai bu cyfle i
groesawu Côr Meibion y Machlud
dan nawdd Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina a chaf wyd noson
bleserus dros ben.
Danfonwn ein cofion at nifer o
aelodau a ffrindiau’r capel sy’n
methu â mynychu’r gwasanaethau ar
hyn o bryd.
Mae ein gwasanaeth ar fore Sul yn
cychwyn am 10.15. Cynhelir hefyd
Ysgol Sul bob bore Sul yn ystod
tymor ysgol. Mae croeso cynnes i
bawb.

Ymwelwyr yn y Tabernacl
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EGLWYS Y CRWYS
Cyfarchion
Llongyfarchiadau i’r Dr Kate a’r Dr
Owain Prys Thomas ar enedigaeth
Efa Rose, wyres fach gyntaf Dafydd
a Margaret Thomas. Pob bendith ar
y teulu bach fydd yn ymgartrefu ym
Mhenllergaer.
Llongyfarchiadau gwresog i Mr
Michael Jones ar gael ei anrhydeddu
yng Ngorsedd y Beirdd. Caiff ei
urddo yn Eisteddfod Genedlaethol
Ynys Môn eleni.
Corwynt Cariad - Apêl y Pilipinas
– Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Hyfryd oedd cael croesawu Maria
Rosario Felixco i Eglwys y Crwys.
Mae’n Reolwraig Gwaith Cymorth
Cristnogol ar Ynysoedd y Pilipinas a
t hrosgl wyddodd y newyddion
diweddaraf o’r sefyllfa yn y Pilipinas.
Fel rhan o Apêl y Cyfundeb –
Corwynt Cariad – trefnwyd Brecwast
o dan nawdd Pwyllgor Cymorth
Cristnogol yr Eglwys. Bu’n achlysur
hynod arbennig a llwyddiannus.
Diolch i bawb a fu ynghlwm â’r
trefniadau.
Cymdeithasfa’r De
Daeth tymor y Parch Glyn Tudwal
Jones fel Llywydd Cymdeithasfa’r De
i ’w derf yn gydag Anerchi ad
Ymadawol bwerus iawn ar ddiwedd
cyfarfod y Gymdeithasfa yn Eglwys
Salem.
Diolch i Glyn am ei
weithgarwch a’i arweiniad doeth yn
ystod y flwyddyn.
Y Gymdeithas
Cynhaliwyd cwis hwyliog dros ben
dan arweiniad Mr. William Tiplady.
Y dynion a orfu, o drwch blewyn!
Diolch i bawb a fu ynglŷn â’r
trefniant.
Y Grŵp Merched
Daeth tymor y Grŵp Merched i ben
gyda thaith i Winllan Llannerch yn y
Fro. Diolch i Catherine Jobbins a’r
Parch Lona Roberts am y trefniadau.
Croeso yn y Crwys
Bydd y Gweinidog, y Parch Aled
Huw Thomas, yn gwasanaethu ar 4
Mehefin, gydag oedfa Gymun yn yr
hwyr, ac yna ar 18 Mehefin.
Estynnir croeso i’n cyn-Weinidog, y
Parch Glyn Tudwal Jones, i
wasanaethu ar 11 Mehefin ac ar 25
Mehefin fe wasanaethir yn oedfa’r
bore gan Mr. William Tiplady ac yn
yr hwyr gan y Parch Lona Roberts.
Croeso mawr i bawb.

EGLWYS EBENESER
Côr Canna ac eraill
Ar nos Iau 11 Mai cawsom arlwy ac
adloniant hyfryd gan Gôr Merched
Canna a rhai o ddisgyblion talentog
Ysgol Gyfun Glantaf. Pleser oedd
cael gwrando ar Helen Wynn
Newton yn chwarae’r delyn ac yna’n
ymuno mewn triawd offerynnol gyda
Cadi Davage (ffliwt) a Megan
Thomas (piano). Cafwyd dehongliad
ysbrydol gan Rhys Wynn Newton o
‘Tosturi Duw’ ac yna perfformiad
syfrdanol ar y cello. Wedyn Evan
Arthur Williams o Ysgol Gynradd
Treganna yn canu unawd a chân
werin cyn gorffen gyda cherdd dant.
Codwyd oddeutu £800 tuag at ein
helusen haeddiannol am eleni, The
Neuro Foundation.
Anrhydedd!
Yn ddi we ddar caf odd ei n
hysgrifennydd gweithgar Malcolm
Thomas ei anrhydeddu gan Undeb
Rygbi Cymru. Cyflwynwyd tlws
hardd iddo o wydr crisial fel arwydd
o werthfawrogiad yr Undeb o’i
gyfraniad sylweddol i rygbi Cymru
trwy gydol ei oes. Llongyfarchwn ef
yn galonnog ar yr anrhydedd hon.
Trip blynyddol y Chwiorydd
Eleni, ar bnawn Iau 18 Mai cafodd y
chwiorydd ddiwrnod braf o Wanwyn i
ymweld â Thŷ a Gerddi Aberglasni
yn Llangathen, Sir Gâr. Roedd y
gerddi yn fôr o liw a phawb ar ben eu
digon. Fyddai’r diwrnod ddim yn
gyfan heb gael pryd o fwyd i dorri
archwaeth ar ôl tipyn o grwydro’r
gerddi. Felly aethpwyd i’r Plough yn
Llandeilo a chael gwledd i goroni’r
diwrnod, A do, fe aeth Alun y
gweinidog, yn westai er anrhydedd.
Bore Coffi CC
Fore Sul, 21 Mai cynhaliwyd bore
coffi er budd Cymorth Cristnogol.
Roedd yna amrywiol stondinau gyda
phlanhigion, llyfrau a theganau plant.
Gyda’r wythnos newydd ddirwyn i
ben pleser oedd cael codi ychydig
mwy o arian ar gyfer gwaith diflino’r
mudiad. Yn dilyn y ffair a gwerthiant
pellach o blanhigion yn oedfa’r hwyr
codwyd oddeutu £320 i fynd at eu
gwaith diflino.

Apêl Cymorth Cristnogol
Trefnodd bobl ifanc Salem ginio
cynnil ar ein cyfer wedi'r oedfa ar
d d e c h r a u wy t h n o s C y m o r t h
Cristnogol, er mwyn codi arian tuag
at Apêl Corwynt Cariad yr Enwad, ar
gyfer prosiectau yn Ynysoedd y
Pilipinas. Llwyddwyd i godi dros
£400; llongyfarchiadau mawr ac
ymdrech wych! Yn ystod yr wythnos
hefyd, cynhaliwyd cyngerdd y tri chôr
yn Salem tuag at yr ymgyrch a fu'n
noson arbennig o lwyddiannus. Bu
aelodau wrthi'n brysur hefyd yn
casglu arian tuag at yr elusen y tu
allan i Tesco Treganna. Diolch i'r
corau am berfformiadau gwych ac i'r
holl wirfoddolwyr a fu wrthi'n casglu.
Adran yr Urdd
Perfformiodd Adran yr Urdd Salem
yr eitemau fydd yn mynd ymlaen i'r
Eisteddfod yn y gwasanaeth fore Sul
21 Mai, sef y côr, y parti llefaru, y
parti unsain a'r ensemble lleisiol.
Ewch amdani a phob lwc!
Llywyddiaeth
Pob dymuniad da gyda'r gwaith i
Rheinallt Thomas, wrth iddo
ymgymryd â Llywyddiaeth Cyngor
Eglwysi Rhyddion Cymru.
Criced
Cafwyd gêm hwyliog yn erbyn tîm y
Mochyn Du yn ystod y mis.
Clwb y Bobl Ifanc
Aeth Clwb y Bobl Ifanc i sglefrio iâ
ym Mae Caerdydd ar 5 Mai.
Sasiwn y De
Cynhaliwyd Sasiwn y De yn Salem
ar 9 a 10 Mai, gydag anerchiad gan
y Llywydd y Parch. Glyn Tudwal
Jones, a Gwasanaeth Cofio a
Chymun dan ofal y Parch. Ddr.
Andras Iago.
SALEM, TREGANNA
Cydymdeimlo
Bedyddiadau
Cydymdeimlwn yn fawr â Siwan
Bedyddiwyd Elen, merch Ffion ac Gregory sydd wedi colli ei thad, ac
Arwyn ar 7 Mai. Llongyfarchiadau Eirian Evans sydd hefyd wedi colli ei
mawr i chi fel teulu a phob dymuniad thad. Rydym yn meddwl amdanoch
a'ch teuluoedd yn fawr yn ystod y
da i'r dyfodol.
cyfnod anodd hwn.

Côr Merched Canna

BETHEL, PENARTH
Llongyfarchwn Llinos yn gynnes ar ei
llwyddiant
yng nghystadleuaeth
Dunrav en, ‘Cantores if anc y
flwyddyn dan 18 oed’. Cynhaliwyd y
rownd derfynol ym Maesteg gyda
Rebecca Evans, Gary Griffiths a
Dav id Jackson yn f ei rni ai d.
Dymunwn yn dda i Llinos yn
Eisteddfod yr Urdd.
Ar 7 Mai cawsom gyfle i ddilyn
cenadwri’r Parch Haydn Thomas.
Seiliodd ei fyfyrdod ar Exodus 4, 2,
‘Beth sydd gennyt yn dy law?’, sy’n
rhan o’r hanes am Foses yn derbyn
sialens gan Dduw i waredu’i bobl o
gaethiwed yn yr Aifft. Bwrdwn y
neges oedd ein herio ni i weithredu
heddiw gan ddefnyddio pa dalentau
bynnag sy gennym yn yr ymgyrch i
gynorthwyo pawb i symud o
gaethiwed i ryddid.
Yn y cyfnod 5–8 Mai, bu ein
gweinidog yn arwain encil ar ran
Cytûn Penarth ar Ynys Bur; dyma’r
ail flwyddyn yn olynol iddo
ymgymryd â‘r cyfrifoldeb. Thema’r
encil oedd, ‘Mae tyfu’n nes at Dduw
yn tynnu pawb at ei gilydd’. Yn
ogystal â dilyn astudiaethau
Beiblaidd buddiol iawn cafwyd cyfle
i’r aelodau ymuno gyda’r mynachod
yn eu myfyrdodau.
Ddydd Sul 14 Mai bu ein gweinidog
yn rhoi sylw i ymdrechion Cymorth
Cristnogol wrth drafod rhan o’r ail
bennod o Iago, ‘Ff ydd Heb
Weithredoedd yn Farw’. Pwysodd
arnom i gyfrannu, i ohebu ac i
weddïo. Mawr ddiolch i Alwena am
lywio ymdrechion Bethel i’r achos
hwn ac i eraill am ymateb iddi.
Ddydd Sul 21 Mai aethom yn ôl at
bregeth HT a’i defnyddio’n sail i’n
trafodaeth grwpiau yn ein menter o
Ysgol Sul i Bawb. Cafwyd budd
pellach wrth fanylu ar yr anogaeth a
wnaed. Enwyd llyfr Ezra gan HT ond
barn un aelod oedd bod y llyfr
hwnnw gyda’r mwyaf diflas a di-fudd
yn y Beibl. Dyna werth cael Ysgol
Sul – ymhob pen mae piniwn.
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EGLWYS MINNY STREET
www.minnystreet.org @MinnyStreet
Estynnwn groeso i bawb i’n
cyfarfodydd ar y Sul (10.30 a 18.00)
ac yn ystod yr wythnos.
Dathlwn Y Sulgwyn ar 4 Mehefin
gyd ag O ed f a i ’ r T eu l u a
Chymundeb dan arweiniad ein
Gweinidog. Bydd paned a nwyddau
Masnach Deg yn y Festri wedi’r
Oedfa. Edrychwn ymlaen at weld yr
hyn sydd wedi ei greu o’n rhubanau.
Nos Lun 5 Mehefin a 19 Mehefin
croeso i’r bobl ifanc i PIMS rhwng
19.00 ac 20.30.
Fore Sul 11 Mehefin cawn Oedfa
Foreol Gynnar am 9.30 dan
arweiniad Ieuan Davies a Glyn
Jones a’n Hoedfaon Arferol am
10.30 a 18.00 dan ofal ein
Gweinidog.
Fore Gwener 16 Mehefin bydd
croeso i’r plant lleiaf i FABIMINI
rhwng 9.45 a 11.15.
Yn ein Hoedfa Foreol Sul 18
Mehefin thema adnodau’r oedolion
fydd Moliant. Yn dilyn yr Oedfa a’r
Ysgol Sul cawn Bicnic a Gemau
Gwirion - bydd mwy o fanylion ar
ein gwefan.
Os ydych yn hoffi cymdeithasu dros
bryd o fwyd yna ymunwch â
Koinônia ddydd Mercher 14
Mehefin am hanner-dydd a/neu nos

Sul 18 Mehefin am 19.30, ond
cofiwch bod angen archebu ymlaen
llaw.
Caiff aelodau y cyfle i fod yn
greadigol yn Genesis nos Fawrth 20
Mehefin yn y Festri.
Ddydd Sul 25 Mehefin bydd yr
Oedfa Foreol dan ofal y Parch
Dylan Rhys Parry (Bae Colwyn) a
chynhelir yr Ysgol Sul yn ystod yr
Oedfa. Bydd yr Oedfa Hwyrol dan
ofal y Bnr Garry Nicholas (Llanelli).
Aelodau newydd: Hyfrydwch fu
cael croesawu yn aelodau ddechrau
Mai, dwy sydd eisoes wedi bod yn
dod yn ffyddlon i’n hoedfaon a
chyfarfodydd yr wythnos: dymunwn
b o b b e n di t h i Si â n D o yl e
(Pontcanna) a Mary Hodges
(Penylan) yn ein plith.
Rhwng 22 a 25 Mehefin bydd Gŵyl
Flodau Eglwys Dewi Sant gan
gynnwys cyfraniad gan Minny Street.
Y thema fydd Yn ôl traed y Seintiau
Celtaidd. Bydd modd gweld yr
arddangosfa rhwng 10.30 a 18.00
bob dydd ond 12.00 - 17.00 ar y Sul.

EGLWYS DEWI SANT
Festri`r Pasg
Cynhaliwyd Festri`r Pasg pan
etholwyd y Cyngor Plwyfol am y
flwyddyn nesaf. Diolchwyd
i
Gwenda Williams am ei gwaith fel
Warden y Bobl yn ystod y tair

Y cyfryngau yn anwybyddu
Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru

W

edi ei arwisgo gan Y Parch Peter Dewi
Richards, mynegodd Llywydd newydd Cyngor
Eglwysi Rhyddion Cymru - Mr Rheinallt Thomas – yn ei
anerchiad, ei fod yn siomedig iawn am y diffyg sylw a
roddir i’r Cyngor gan y cyfryngau yng Nghymru. “Er bod
y Cyngor yn cynrychioli yr holl enwadau anghydffurfiol
yng Nghymru sydd â rhyw 65,000 o aelodau
rhyngddynt mewn 1,600 o eglwysi ledled y wlad, sy’n
addoli drwy gyfrwng y Gymraeg a’r
Saesneg, at yr Archesgob y mae’r
gohebyddion yn mynd am sylwadau yn
gyson” meddai.
Mae Mr Rheinallt Thomas YH, BA,
M Add yn flaenor gydag Eglwys
Bresbyteraidd Cymru ers 1966 ac yn
Gyn-lywydd Cymdeithasfa’r Gogledd a
Henaduriaeth Môn a Chyngor Eglwysi
Rhyddion Y Gogledd. Bu yn gyfrifol am
Faterion Addysg Cyngor Eglwysi
Rhyddion am 16 mlynedd. Ef oedd
Cyf arwyddwr cynt af Canolf an
Genedlaethol Addysg Grefyddol, ac
aros am 21 mlynedd.
Sefydlwyd fel
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blynedd ddiwethaf ac etholwyd Karl
Davies yn ei lle. Bydd Delyth Davies
yn parhau fel Warden y Ficer.
Croeso
I Dylan Parry Jones, brodor o
Froncysyllte, sy`n fyfyriwr yn Athrofa
Sant Padarn. Mae`n ymuno â ni ar
leoliad plwyf tan fis Medi.
Datganiadau Organ
Cafwyd dau ddatganiad meistrolgar
yn ystod mis Mai, pan fu Jeffrey
Howard a Huw Tregelles Williams yn
perff ormio. Braf oedd gweld
cynulleidfa deilwng ar y ddau
achlysur.
Stondin Cynnyrch Cartref
Trefnwyd y stondin ddechrau
wythnos Cymorth Cristnogol fel rhan
o`n hymdrech i godi arian. Codwyd
dros £200 er budd yr elusen.
Dathlu
Nodwyd 450 mlwyddiant cyhoeddi`r
Llyfr Gweddi Cyffredin yn Gymraeg
drwy gynnal gwasanaeth Hwyrol
Weddi oedd yn lled-ddilyn trefn Llyfr
Gweddi 1567.
Cyfarchion
Dymunwn yn dda i Mel Amos a Len
Williams wrth iddynt gryfhau ar ôl
cael llawdriniaeth yn ddiweddar.
Coffi a Chlonc
Cynhelir y bore coffi nesaf i
ddysgwyr ddydd Sadwrn, 17
Mehefin am 10:30 yb.

Llywydd CERhC ar 16 Mai 2017.
Aeth Mr Thomas ymlaen i nodi rhai o nodau ac
amcanion Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru gan
gynnwys hybu cysylltiadau da rhwng arweinwyr yr
enwadau sy’n aelodau drwy waith y Cyngor; sicrhau y
clywir y llais Anghydffurfiol ynghylch materion o bwys
yn genedlaethol ac yn lleol, a sicrhau y cynrychiolir yr
enwadau sy’n aelodau mewn digwyddiadau crefyddol a
seciwlar.
Manylion cysylltu: e bost – rheinallt@talktalk.net
Ffôn – 029 2049 3666

Peter Dewi Richards, Helen Jones, Rheinallt Thomas

D

Pobol y Rhigwm

Yr enillydd, Monti, yw
Val James, Llandaf

yma fis arall wedi mynd heibio, ac ymdrechion
wedi dod i mewn ar gyfer cystadleuaeth
ysgrifennu parodi ar 'Ddau Gi Bach'. Daeth tri chynnig
i mewn, a dyma nhw:
Dau gi bach yn mynd i’r coed
ar eu hantur fwya ’rioed.
Gwelsant gysgod cath fawr ddu
a rhedeg adre pentigili!
gan Potiwr 1

Dau gi bach yn mynd i’r coed
ar ôl brecwast yn ddi-oed.
Clywed sŵn fel sgrech tylluan
– o’n nhw gartre yn go fuan!
gan Potiwr 2
Dau gi bach yn mynd i’r coed;
esgus bod yn ddau mewn oed.
Dau gi bach yn sbido adre
ar eu sgwter newydd gore!
gan Monti
Chwarae teg i Monti am anfon llun i mewn gyda'r
pennill, a hynny'n ychwanegu'n fawr at y cynnig. Bu
pendroni mawr rhwng Potiwr 2 a Monti, ond barn y
beirniad oedd mai Monti ddylai gael y wobr gyntaf –
mae'r mydr yn gadarnach, a'r darlun yn ddigon dwl i
godi chwerthiniad. Llongyfarchiadau i Monti felly.

Y gystadleuaeth nesaf i'r rhigymwyr yw:
Limrig yn cynnwys y llinell hon...

Mae'n bryd i ni gynnal etholiad!
Anfonwch eich cynigion drwy e-bost, gan nodi eich
enw iawn a ffugenw at: db.james@ntlworld.com erbyn
10 Mehefin. Os nad ydych chi wedi ceisio o'r blaen,
rhowch gynnig arni! Mae digon o etholiadau wedi bod i
chi ddewis ohonynt yn ddiweddar!
Beirniad
anetholedig y gystadleuaeth yw Emyr Davies.

Galwad Cynnar …
… am eich diddordeb mewn recordiad o raglen
radio ‘Galwad Cynnar’ sydd ar Radio Cymru bob
bore Sadwrn.
Mae’r tîm wedi derbyn gwahoddiad i recordio yn
festri Tabernacl, yr Ais ar 22 Tachwedd ac mae
angen cynulleidfa a nifer o gwestiynau am fywyd
gwyllt.
Meddyliwch am unrhywbeth sy’n eich diddori – yn
yr ardd, yr amgylchedd, byd natur o unrhyw fath –
a chysylltwch â ni am fwy o fanylion. Diolch
ymlaen llaw.
Eluned Owen Rook: owen.rook@btinternet.com
Rhodri ab Owen: rhodriabowen@hotmailcom

CYFARFOD BLYNYDDOL
Y DINESYDD
Cynhelir cyfarfod Blynyddol Y Dinesydd nos Lun,
12 Mehefin, am 7.15 yng Nghapel Bethel,
Rhiwbeina. Byddem yn falch o gael eich barn ar
sut y mae eich Papur Bro chi yn cael ei redeg,
a’ch awgrymiadau ynghylch unrhyw newidiadau
yr hoffech eu gweld. Croeso cynnes i bawb.
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Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

C

ôr Meibion y Machlud (a sefydlwyd ym 1998) a
ddaeth i ddifyrru’r Gymdeithas ym Methel, nos
Lun, 15 Mai, ac i gefnogi’r ymdrech i godi arian at waith
yr Ystafell Fyw. Roedd 25 yn y côr y noson honno, rhai
yn enwogion o fri, fel Iwan Guy a J P R Williams.
Maent yn ymarfer bob nos Lun yn Ysgol Iolo
Morganwg, Y Bont-faen, dan arweinyddiaeth Eifion
Davies, cyn-athro cerdd Ysgol Plasmawr. Y cyfeilydd
medrus yw Rhidian Lake. Byddant yn cystadlu yn

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen eleni.
Mae’r côr yn ymfalchïo yn eu cyswllt â’r
cyfansoddwr Trefor Roberts a chlywyd ei drefniant o
Suo Gân ac Aderyn y Bwn. Cyflwynwyd rhaglen
amrywiol yn Gymraeg, Lladin, Saesneg a Swahili.
Cafodd y gynulleidfa niferus ymuno yn y canu hwyliog
sawl tro.
Bu Falmai, y llywydd, yn trafod trefniadau’r daith
flynyddol sydd yn anelu eleni am Torquay, ar 5
Mehefin. Anfonwyd dymuniadau da at dri o aelodau’r
Gymdeithas sydd yn yr ysbyty, sef Dyfri Jones, Tom
Smith a Rhys Morgan.

Côr Meibion y Machlud

Y

Llyfr newydd

n ddiweddar, lansiwyd hunangofiant offeiriad a
aned yng Nghaerdydd ac a dreuliodd ei oeswaith gyfan yng ngorllewin Cymru. Ac yntau'n
raddedig o Goleg y Brifysgol, Aberystwyth,
cychwynnodd y Canon Aled W Williams ei
weinidogaeth yn Llanelli cyn symud i Foncath ym
mro'r Preselau (ardal ei gyndeidiau), yna i
Landdewibrefi a chylch Llambed. Mae'n ddyn eang
ei ddiddordebau, yn gerddor, bardd ac actor. Bu'n
athro Cymraeg i oedolion ac yn gyfieithydd, gan
ym ddi dd ori
h ef yd
m e wn
g ar ddi o
ac
amaethyddiaeth.
Cyhoeddodd ddwy gyfrol, y naill yn Gymraeg a'r
llall yn Saesneg, dan y teitl Cerrig Milltir/Milestones
ac maent ar gael gan yr awdur.
Bydd yn bleser gan Aled ymateb i unrhyw
geisiadau i drafod ei fywyd amrywiol. Gellid cysylltu
ag ef drwy lythyru at y Canon Aled W Williams,
Cwmawel, Llanllwni SA39 9DR; ffonio 01559
395802) neu e-bostio pedrbrefi@btopenworld.com.
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DOSBARTHU’R DINESYDD
Rydym wrthi’n aildrefnu sut mae’r Dinesydd yn cael
ei ddosbarthu ac er mwyn ysgafnhau’r baich ar y
dosbarthwyr presennol, a hefyd arbed tipyn o gost,
byddem yn falch iawn o gael help mwy o
wirfoddolwyr i ddosbarthu’n lleol.
Yr ardaloedd mewn golwg ar hyn o bryd yw Parc
Fictoria, Llandaf, Ystum Taf/Gabalfa, yr Eglwys
Newydd, Llwynbedw, Rhiwbeina, Llanisien
a
Phenylan. Os ydych yn byw yn un o’r ardaloedd
hyn ac yn teimlo y gallwch dderbyn bwndel bach
o’r Dinesydd i’w dosbarthu i glwster o’ch
cymdogion agos, yna byddai Ceri Morgan, ein Prif
Ddosbarthwr newydd, yn falch iawn o glywed
wrthoch chi. Gallwch gysylltu ag e ar
ceri33@btopenworld.com
neu 029 20813812.
(Gweler tudalen 3.)
Diolch i chi am ystyried ein cais.

Y

Cyfrifydd y Dinesydd
yn Dathlu

m mis Mai, roedd cyfrifydd anrhydeddus y
Dinesydd, Huw Roberts, yn dathlu 30 mlynedd o
redeg ei fusnes ei hunan. Ym 1987, ar ôl cyfnod o bum
mlynedd fel cyfrifydd yn S4C, fe gychwynnodd Huw ar
ei liwt ei hunan gan arbenigo mewn materion treth
unigolion a busnesau bach. Gyda llaw, Huw oedd yn
gyfrifol am gyhoeddi’r cyfrifon cyntaf yn yr iaith
Gymraeg i S4C ym 1982.

arbennig hon? Ei ymateb brwd oedd: “Fi wedi
mwynhau y gwaith a’r sialensiau yn fawr drwy gydol y
30 mlynedd.” A’i fwriad, meddai, yw parhau i gynnig
gwasanaeth personol, proffesiynol a chyfrinachol ar
bob agwedd o gynllunio treth personol am flynyddoedd
eto i ddod.
Llongyfarchiadau, Huw, a diolch am eich gwaith
gwirfoddol dros Y Dinesydd.
Am fwy o fanylion, cysylltwch â Huw ar
huwrobertsaccountant@googlemail.com;
www.huwrobertsaccountant.cymru neu 029 2069 4524

Roedd y dechnoleg yn dra gwahanol bryd
hynny – dechreuodd Huw gyda theipiadur
electronig a chyfrifiannell bwrdd gwaith!
Daeth y ffôn symudol gyntaf ym 1989 a’r
cyfrifiadur cyntaf, oedd yn costi £5,000(!) ym
1990. Ers hynny, mae’r we, bancio ar-lein, ebyst a negeseuon testun wedi newid y ffordd
mae pawb yn masnachu.
Y gwaith cyfrifyddiaeth yw craidd y busnes
o hyd, sy’n dal i ddatblygu, gyda phob cyllideb
a datganiad yr Hydref yn dod â sialensiau a
chyfraddau treth newydd.
Mae Huw yn
cyfrannu’n gyson i raglenni BBC Radio Cymru
gan gynnwys trafod effeithiau Brexit,
Datganiad yr Hydref a chyllideb mis Mawrth
eleni.
Yn 2015, ac yntau’n 58 oed, safodd Huw
arholiad i ennill cymhwyster fel Ymarferydd
Profiant Awdurdodedig. Roedd hyn yn
ychwanegu at y gwasanaethau roedd yn gallu
eu cynnig i gleientiaid, gan gynnwys profiant
(probate) a chynllunio ar gyfer treth
etifeddiaeth ac ewyllysiau.
A sut deimlad oedd e i ddathlu’r garreg filltir

M

Traeth Bae Caerdydd
Capital FM
yn ôl i'r ddinas

ae'r traeth yn ôl - bydd Caerdydd unwaith eto yn
creu glan y môr ei hunan gyda dychweliad
Traeth Bae Caerdydd Capital FM i ddiddanu teuluoedd
drwy gydol gwyliau'r ysgol (o ddydd Gwener 28
Gorffennaf tan ddydd Sul 3 Medi).
Mae'r traeth trefol, sydd wedi dod yn hynod
boblogaidd yn y Bae dros y blynyddoedd diwethaf, yn
disgwyl unwaith eto i ddenu chwarter miliwn o bobl i
lan y dŵr yng Nghaerdydd, gyda llond bwced o
atyniadau glan môr traddodiadol.
Mae'r atyniad yn cynnwys traeth tywodlyd mawr
sy'n addas i blant, ardal chwarae dŵr bas, amrywiaeth
o reidiau a gemau, olwyn fawr gyda golygfeydd
godidog ar draws y bae, adloniant byw rhad ac am
ddim, bwyd a diod gwych, a chadeiriau dec
traddodiadol ar gyfer ymwelwyr i ymlacio allan yn haul
yr haf. Mae mynediad i Draeth Bae Caerdydd yn rhad

ac am ddim, ac mae cyfleusterau taladwy ar gael ar y
safle.

Mae'r traeth, wedi ei leoli yn Roald Dahl Plass ar
lan y dŵr ym Mae Caerdydd, ar agor rhwng 10am a
8pm o ddydd Sul - ddydd Iau, a rhwng 10am a 10pm
dydd Gwener a dydd Sadwrn.
Amserlenni adloniant i'w trefnu drwy:
www.cardiffbaybeach.co.uk
Am ragor o wybodaeth: lowri@thinkorchard.com
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Merched y Wawr
Bro Radur

A

r noson braf 3 Mai daeth aelodau’r gangen at ei
gilydd i fwynhau orig o Frethyn Cartref, sef cyfle
inni ddod i adnabod rhai o aelodau’r gangen yn well.
Arweiniwyd ni drwy faterion gweinyddol y noson gan
Ann Williams ein Llywydd brwdfrydig. Cyflwynodd a
dymunodd yn dda i’r Swyddogion newydd am y tymor
nesaf, sef Linda Gruffudd (Llywydd), Eirian Dafydd
(Ysgrifennydd) ac Erith Davies (Trysorydd). Roedd
pawb yn falch o dderbyn dau gopi arbennig o
gylchgrawn Y Wawr i ddathlu’r Aur. Cyfrolau i’w trysori,
i gofio hanner canrif o weithgareddau’r Mudiad.
Rhannodd Margaret
Rees â ni beth o hanes ei
m a g w r a e t h
y m
Mhontarddulais,
a’i
gwreiddiau yn ymestyn yn ôl
i’r Rhandirmwyn ac at deulu
W illiam s
Pant ycel yn.
Cychwynnodd Margaret ar ei
hyfforddiant ym myd radioleg
yn Llundain, cyn gweithio yn
Ysbyty Treforys ac Ysbyty
Tywysog Phillip yn Llanelli.
Drwy gydol ei gyrfa gwelodd
Margaret
b wy si g r wy d d
defnyddio’r Gymraeg gyda’r
cleifion oedd yn teimlo’n fwy
cyfforddus wrth ddefnyddio
eu mamiaith.
Erbyn hyn
ymgartrefodd
Margaret a’i
gŵr Glyn yn ardal Bae
Caerdydd.
Cafodd
Rowenna
Thomas fagwraeth fel merch
y mans yn Llansannan a

Dyffryn Nantlle. Symudodd i’r De i gael hyfforddiant fel
athrawes cyn croesi’r ffin i Loegr am ei swydd gyntaf.
Yna dychwelyd gyda’i gŵr Rheinallt a’u dau blentyn i
Ynys Môn. Mwynhaodd Rowenna yrfa ddiddorol fel
athrawes gynradd a phrifathrawes yng Nghaernarfon.
Bu’n weithgar mewn llawer cymdeithas, ac yn ei helfen
yn canu mewn corau.
Gwnaeth lawer o waith
gwirfoddol gyda elusennau e.e. yr NSPCC a’r WRVS
ac mae’n parhau gyda’r gwaith pwysig hwn ar ôl symud
yn ddiweddar i fyw i ardal Bae Caerdydd gyda’i gŵr.
Rydym yn ffodus fel cangen o gael merched
talentog iawn o nifer o ardaloedd gwahanol Cymru.
Ychydig iawn o’n haelodau sy’n wreiddiol o Gaerdydd,
ond mi fydd stori ein plant a’n hwyrion yn wahanol
iawn!

Rowenna Thomas, Ann Williams a Margaret Rees

Merched y Wawr
Caerdydd

W

edi’r cyfarfod blynyddol nos
Fawrth 9 Mai, croesawyd Shirley
Williams i arwain noson yng nghwmni
sawl dysgwr, sef Maylyn, Liz, Alison,
Angela a Lesley. Trefnwyd grwpiau
bychan a bu trafod a chwerthin afreolus
ar brydiau dros atebion i gwestiynau’n
ymwneud â phynciau ein byw bob
dydd. Daeth gwybodaeth ryfedd i’r
amlwg yn aml am ddyheadau ac ofnau.
Gymaint o hwyl a gafwyd yn wir nes
bod aelodau’n amharod i adael wedi’r
cwpanaid te a thamaid o deisen dathlu
pen-blwydd y mudiad yn hanner cant
oed. Noson ardderchog oedd hon.
Diolch Shirley.
Yr aelodau gyda’u bagiau.
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Cylch Cinio
Cymry Caerdydd

D

aeth y llenni i lawr ar flwyddyn lwyddiannus arall
o giniawau’r Cylch Cinio yn Jolyons ar 8 Mai.
Mae’r Cylch wedi bod yn ffodus iawn, wrth groesawu
cyfres o siaradwyr o safon dros yr wyth mis diwethaf.
Ar y noson, ein siaradwraig wadd oedd rhywun sy’n
gyfarwydd iawn i ffyddloniaid Y Dinesydd: Lowri Haf
Cooke.

Yn y modd bywiog digymar sy’n nodweddiadol
ohoni, gwnaeth Lowri swyno ei chynulleidfa â’i dathliad

o’r Da, y Drwg a’r Hyll yng Nghaerdydd. Wrth reswm,
roedd gan yr adolygydd bwyd lleol ddigon i ddweud am
lefydd bwyta’r ddinas. Er hynny, ar ôl iddi ganu clod
coginio ei milltir sgwâr, gan gynnwys lleoliadau
annisgwyl fel Y Dosbarth a’r Clink, aeth ‘Merch y
Ddinas’ â ni i fröydd pell a mwy egsotig.
Wrth ddisgrifio pêr lesmair ei hymweliad â’r French
Laundry, bwyty’r athrylith o ben-cogydd Thomas Keller
yn Nyffryn Napa, datgelodd Lowri ddolen o anhysbys i
Gymru. Aeth Idwal Jones, yn fab i chwarelwr o
Wynedd, yn awdur a newyddiadurwr llwyddiannus ar
sail ei weithiau ar Galiffornia - a Dyffryn Napa a’i
winllannoedd yn arbennig. Cyfeiriodd Lowri at un o’r
rhain, Rutherford Ranch, sy’n dathlu ei gwreiddiau
Cymreig yn ei gwin braf Rhiannon.
Ar nodyn mwy cartrefol, ar ôl
cyffwrdd ag agweddau mwy athronyddol
ar f wyd, arweiniodd y flogwraig
doreithiog ei chyd-giniawyr yn ôl at
ddylanwad y cynefin a’r aelwyd ar yr hyn
rydym yn ei fwyta. Wrth wneud hynny,
dat guddi odd draddodi ad t eul uol
personol: boeuf en croûte, yr elfen
anhepgor i bob Gŵyl Steffan.
I’r Cylch, mae’r gwledda ar ben am
chwe mis. Byddwn yn ailymgynnull nos
Lun, 2 Hydref. Bydd croeso cynnes i
bawb sydd am noson gymdeithasol ac
ysgogol o amgylch bord lawn bwydydd
da.
Paul Morgan
Llywydd y Cylch

Pauline, Lowri a Paul

Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd

A

r fore hafaidd ddechrau mis Mai teithiodd
aelodau'r Aelwyd Hamdden i'r Fenni i gael profiad
o hanes diddorol y dref. Wedi cinio blasus yn y Priordy,
tywyswyd pawb o gwmpas yr Eglwys gan Syr Trefor
Morris a Pip Sadler, i edmygu olion yr Hen Briordy
Benedictaidd (1087), y fedyddfan Normanaidd,
cerflun Cyff Jesse sef trysor mwyaf yr eglwys, a
chapel teulu'r Herbertiaid, sef teulu grymus yn
oes y Tuduriaid. Yna cafwyd hanes Ysgubor y
Degwm gyferbyn a'r Eglwys, sy'n gartref i
dapestri celfydd a grëwyd adeg y Mileniwm i
gofnodi hanes y dref a'r ardal. Bu'n ymweliad
addysgiadol, gan orffen gydag ymweliad â'i
marchnad enwog!
Ganol y mis croesawyd y Parch Rhian
Linecar a'i phriod Peter Gillard i rannu eu
profiadau ar daith chwech wythnos o gwmpas y
byd ym mis Hydref 2016. Soniodd Rhian fod
gwyliau yn wahanol i deithio. Gan fod bywydau
a ffordd o fyw pobl yn bwysig i'r ddau, teimlent
fod y daith yn ffenestr ar ddynoliaeth, crefyddau
gwahanol a byd mor amrywiol. Teithiodd y
ddau i lefydd fel y Triongl Aur yn India,

Cambodia, Singapore, Hong Kong, Awstralia a'r Unol
Daleithiau gan fwynhau profiadau o bob math:
cyferbyniad o'r moethusrwydd amlwg i'r tlodi rownd y
gornel; amrywiaeth y bensaernïaeth wych
anghredadwy fel Taj Mahal India, Angor Wat Cambodia
a Phont y Porth Aur San Francisco, heb anghofio’r
gwahanol fwydydd a'u haroglau. Mwynhawyd y daith
anhygoel hon gan yr aelodau gwerthfawrogol. Teimlent
eu bod hwythau wedi teithio'r byd gyda'r ddau ddiddorol
yma mewn ychydig amser!

Rhian Linecar a Peter Gillard
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O ble ‘dych chi’n dod yn wreiddiol?
Dw i’n dod o bentref bychan o’r enw Llanfwrog, pentref
heb siop na dim byd arall ond yn lle braf ar lan y môr.
Dw i’n ferch i fferm Penrhyn. Mae un brawd yn ffermio
yno a’r llall yn gofalu am y parc carafanau.
Dechreuodd y parc carafanau pan arall-gyfeiriodd fy
nhad ac erbyn hyn mae’r busnes wedi datblygu yn
fusnes sefydlog. Mae’r fferm yn edrych dros y môr ac
mae’r golygfeydd mor hyfryd.
Ble
mae
Llanfwrog?

Falmai Griffiths yn holi
Gwenno Davies

pentref

Mae e y tu allan i Gaergybi.
Ble cawsoch eich addysg ?
Es i i Ysgol Gynradd Ffrwd
Win yn Llanfaethlu a
mwynhau gormod yno, dw i’n
meddwl a ches i fy anfon i
Ysgol Fonedd Howells yn
Ninbych i gael fy addysg
Uwchradd ac ar ôl gorffen
yno es i i’r Coleg Normal ym
Mangor ac oddi yno des i i’r
Coleg Cerdd a Drama yma
yng Nghaerdydd i wneud ôl
radd mewn actio.
Beth wnaethoch wedyn?
Bûm yn actio am rhyw bum
mlynedd, mewn theatrau yn
fwy na theledu er i mi gael
rhannau mewn cyfresi teledu
hefyd.
Roeddwn yn hoffi
gweithio ar lwyfan a chael
cyfathrebu efo’r dorf. Wedyn
bûm yn yr adran goluro gyda
S4C am bymtheg mlynedd
ac yna penderfynu troi i
weithio’n llawrydd.
Roedd
ffrind gyda fi yn Awstralia a
phan doedd dim llawer o
waith yma ro’n i’n mynd i
Awstralia a chael gwaith yno. Bûm yn teithio ‘nôl ac
ymlaen rhwng y ddwy wlad am gyfnodau.
Pryd sefydloch chi’r siop yma ym Mhontcanna?
Yn nwy fil a phymtheg. Roedd diddordeb gen i mewn
dillad erioed fel roedd gyda mam ac erbyn hyn ro’n i yn
fy mhedwar degau ac yn teimlo fy mod eisiau her
newydd a dyma fi’n agor Siop Kiti ym Mhontcanna.
Pam Siop Kiti?
Wel! dw i wedi enwi’r siop yn Siop Kiti ar ôl enw nain.
Roedd hi a fi yn ffrindiau da ond doedd dim diddordeb
ganddi mewn dillad, er byddai hi wrth ei bodd petai hi’n
gwybod fod y siop wedi cael ei henwi ar ei hôl!
Faint oeddech chi’n gwybod am y farchnad
ddillad?
Dim llawer ond ces i lawer o help gan Eirwen o siop
ddillad Elsa. Hi roiodd fi ar ben ffordd i’r byd newydd
yma.
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Pa mor aml fyddwch chi’n mynd
i Lundain i chwilio am ddillad?
Dw i’n mynd tua chwe gwaith y
flwyddyn.
Dw i’n mynd at
asiantau’r gwneuthurwyr dw i’n eu
gwerthu. Wrth gwrs, dw i ddim yn
mynd ar fy mhen fy hun achos
mae dau bȃr o lygaid yn well nag
un ac yn dda i gael barn rhywun
arall. Mae gwneud y dewisiadau
yn Llundain ychydig yn haws nawr
gan fy mod yn dod i adnabod fy
nghwsmeriaid ac yn gwybod beth
fasen nhw’n hoff o wisgo. Mae
mwyafrif o’r dillad dwi’n eu
gwerthu wedi eu gwneud a’u
cynllunio ar y cyfandir heblaw am
ambell i wneuthuriad o California.
Beth oedd eich diddordebau
pan oeddech yn blentyn?
Roeddwn yn hoff iawn o geffylau
ac yn marchogaeth pob cyfle
oedd gen i a roeddwn yn
marchogaeth mewn sioeau hefyd.
Dw i wedi bod yn sgïo ers
roeddwn yn chwech oed ac yn
hoff iawn o’r gamp. Roedden byth
yn mynd ar wyliau haf gan fod
Dad yn sefydlu’r maes carafanio
a’r Haf oedd yr amser prysura o’r
flwyddyn, wrth gwrs. Felly roedden ni’n mynd i sgïo yn
y gaeaf. Bu fy mrawd yn hyfforddwr sgïo yn y Swistir,
credwch fi neu beidio. Erbyn hyn dw i’n hoffi teithio ac
wedi bod yn Awstralia, De Affrig, America, Ewrop ac
hefyd yn Ne America. Hefyd dw i’n hoffi ffilmiau a
dramâu.
Oes rhywun wedi eich ysbrydoli chi?
Oes, fy athrawes drama yn Ysgol Howells. Hi wthiodd
fi i fyd y ddrama. Roedd hi’n goblyn o gymeriad ac yn
egsentric. Roedd hi hyd yn oed yn mynd â fi at y
deintydd yn Ninbych! Ie, hi roiodd fi ar ben ffordd i fyd y
ddrama.
Oes awydd arnoch i fynd yn ôl i’r Gogledd?
Dw i’n hapus iawn yn mynd ‘nôl i’r Gogledd ond ar hyn
o bryd byddaf yn aros yng Nghaerdydd gan fod
mwyafrif o waith fy ngŵr yma ac mae Caerdydd yn
ganolog ac yn agos i’r môr a’r mynyddoedd. Dw i’n
hoff iawn o’r brifddinas.

CERDYN POST
O MILAN

Ganwyd inni dair merch, ym 1963, 1965 ac 1973, ac
maent i gyd yn byw ym Milan. Am nifer o flynyddoedd
dysgais Saesneg yn y prynhawn, yna fin nos cynhaliais
sesiynau i bobol ifanc, hŷn nag oedran ysgol, oedd yn
awyddus i wella eu posibiliadau proffesiynol. Yr oedd
yn bleser dysgu pobol ifanc oedd mor frwdfrydig.
Beth sydd mor arbennig am ddinas Milan?

Lowri Haf Cooke yn holi
Judith Morgan Taglialatela
Mae Judith Morgan Taglialatela, sy’n 80 oed, yn
byw ym Milan yn yr Eidal ers dros hanner can
mlynedd. Mae ganddi dair o ferched - Giovanna,
Elena a Sara – a dau ŵyr a dwy wyres; Sofia (sy’n
19 oed), Viola (18), Michelangelo (14) a Luca (sy’n
16). Bu farw Ugo, ei gŵr, yn 2013.
Un o ble ydych chi’n wreiddiol?
Treuliais ddeng mlynedd cyntaf fy mywyd yn y Bargoed
yng Nghwm Rhymni, ac mae atgofion hapus iawn gen i
o’r amser hynny. Symudodd y teulu i Gaerdydd ym
1947 i fyw gyda Tadcu a Mamgu yn eu cartref enfawr,
Bryncoch, ar Llandennis Avenue yng Nghyncoed. Es
i’n ddisgybl i Ysgol Howell’s, Llandaf, lle ges i addysg
gyffredinol drwyadl, a hefyd dechreuais ganu’r delyn. Y
cam nesaf oedd Prifysgol Caerdydd; graddiais yn y
Ffrangeg ym 1954, ar ôl treulio blwyddyn yn Ffrainc yn
dysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd yn Toulouse.
Bûm hefyd yn yr Eidal, yn dysgu Saesneg i ddisgyblion
yno - dyna beth oedd bywyd anturus! A phleserus iawn
hefyd, ger Môr y Canoldir.

Beth wnaeth i chi ymgartrefu ym Milan?
Yn fuan daeth i’r golwg y dyn ifanc a ddaeth yn ŵr i mi,
sef Ugo. Aethom i fyw yn Rhufain, wedyn Napoli eto,
ac oddi yno i Milan, sydd yn parhau i fod yn gartref i mi.

Mae trigolion Milan yn gwerthfawrogi eu hetifeddiaeth
ac yn cefnogi pob gwelliant a datblygiad. Mae’r
awdurdodau yn gwahodd y penseiri gorau i ofalu am yr
hen adeiladau hanesyddol fel eglwysi a mynachlogydd
(roedd Milan yn ganolfan grefyddol yn y canrifoedd
gynt), ac yn eu haddasu ar gyfer defnydd cyfoes heb
golli urddas na phrydferthwch crefftwaith y gorffennol.
Does dim amheuaeth ynghylch dawn greadigol a
diwylliannol yr Eidal.
Pa lefydd ym Milan y byddech chi’n annog i rywun
o Gaerdydd a’r Fro eu profi, er mwyn cael blas o’r
ddinas honno?
Mae na nifer o bethau i gadw ymwelwyr yn brysur.
Ceir llawer o orielau ac amgueddfeydd sy’n gofalu am
ddogfennau, llyfrau, lluniau a chrefftau sy’n gannoedd,
os nad miloedd, o flynyddoedd oed. Er enghraifft
Amgueddfa Genedlaethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Leonardo Da Vinci, lle ceir cynlluniau a modelau yr
artist adnabyddus, a fu’n byw yn agos i fy nghartref
presennol i tra roedd yn paentio’r ‘Swper Olaf’. Rwy’n
mwynhau treulio amser yn crwydro strydoedd y ddinas,
gan weld pob math o olygfeydd amrywiol. Wrth gwrs,
adeilad enwocaf Milan yw’r eglwys gadeiriol (Duomo)
ac rwy’n teimlo ias o foddhad bob tro rwy’n cerdded
heibio. Diffyg Milan yw bod mor bell o’r môr; does dim
hyd yn oed afon yma, ond mae’r Alpau i’w gweld o ben
y tyrrau uchel.
Beth ydych chi’n ei golli fwyaf am Gymru a
Chaerdydd?
Yn fy nghartref rwy’n
cadw lluniau o fy hoff
fannau yng Nghymru.
Yn amlwg, fy hen
g a r t r ef
y n g
Nghaerdydd,
a
golygfeydd Sir Benfro,
yn arbennig Tyddewi,
sef
paradwys
fy
mhlentyndod.
Rwyf
wedi cadw cysylltiad
gyda hen ffrindiau’r
ysgolion
cynradd,
uwchradd a’r Brifysgol.
Rwy’n hoffi ymweld â
pherthnasau agos fy
mrawd a chwiorydd;
mae
fy
c h wa e r
ieuengaf yn byw yn
Ffrainc, ac mae ’na
gryn dipyn o fynd a
d o d
g y d a ’ r
genhedlaeth nesaf - y
neiaint, nithod a’r
wyrion i gyd.
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Mehefin
Iau 8 Mehefin
Cwis gyda’r Cwisfeistr Dewi ‘Chips’
yn y Mochyn Du, ym Mhontcanna, a
fydd yn gwis dwyieithog, gyda llaw
felly peidiwch â bod yn swil, a dewch
i ymarfer eich Cymraeg. Trefnir gan
Bwyllgor Apêl Treganna, Parc
Fictoria a Phontcanna.
Dim
tocynnau - talwch wrth y drws.
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 Rhiwbeina a Llanisien
i godi arian at Eisteddfod Caerdydd
2018. Cyngerdd Côr Caerdydd yng
nghapel Bethany, Rhiwbeina.
Tocynnau ar gael trwy’r e-bost hwn:
apel_rhall@outlook.com
Mawrth, 13 Mehefin
Merched y Wawr, Caerdydd. Sgwrs
gan y Dr Dylan Foster Evans ar
‘Merched a’r Iaith Gymraeg yng
Nghaerdydd hyd at c. 1920’, am
7 . 3 0 pm y n ne u a d d E gl wy s
Fethodistaidd Cyncoed, CF23 6SE,
sydd ar y gornel rhwng Westminster
Crescent a Heol Cyncoed.
Manylion pellach: 029 2075 4379.
Iau, 15 Mehefin
Noson Harddwch yn
salon trin
gwallt ‘Sands’ ger W aterloo
G ar d en s.
5pm - 8: 3 0pm .
Amrywiaeth o driniaethau / diod a
chacen / bag rhoddion i bawb.
Trefnir gan Bwyllgor Apêl Cyncoed,
Penylan, Cathays a’r Rhath.
Am
fanylion a thocynnau cysylltwch â
pwyllgorpenylan@gmail.com
Gwener 16 Mehefin
Cwis (dwyieithog) yng nghwmni’r
cwisfeistr Ieuan Rhys, Clwb Rygbi
Pentyrch. Trefnir gan Bwyllgor Apêl
y Creigiau a Phentyrch. Bydd y
cwestiwn cyntaf am 8:00 o’r gloch,
ac mae tocynnau ar werth gan
aelodau’r Pwyllgor am bris teilwng o
£7. Trefnwch eich bwrdd ar gyfer yr
her!
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Sadwrn, 17 Mehefin
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
mewn awyrgylch anffurfiol.
Sadwrn, 17 Mehefin
Snails Deli yn cyflwyno Plu
(cefnogaeth gan Gwilym Bowen
Rhys). Drysau’n agor am 7.00pm;
Gwilym Bowen Rhys am 7.40pm;
Plu am 9:15pm. Tocynnau: £20 gan
gynnwys bwyd; www.snailsdeli.com
Llun, 19 Mehefin
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.
Cyfarfod Blynyddol a noson gyda’r
aelodau, yng nghapel Bethel,
Maesyderi, am 7.30pm.
Mawrth, 20 Mehefin
Merched y Wawr, Bro Radur. Trip ar
y Cwch i'r Bae.
Mercher, 21 Mehefin
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Te mefus ac adloniant gan Rhisiart
Arwel, yn festri Capel Minny Street
am 2.00pm.
Iau, 22 Mehefin–Sul, 25 Mehefin
‘Yn ôl traed y Seintiau Celtaidd.’
Gŵyl Flodau Eglwys Dewi Sant,
Cilgant Sant Andreas, CF10 3DD,
rhwng 10.00am a 6.00pm (12.00–
5.00pm ar y dydd Sul). Dewch i weld
tref niadau blodau yn olrhain
bywydau rhai o seintiau Cymru.
Mynediad am ddim. Lluniaeth ysgafn
ar gael yn ddyddiol. Noson agoriadol
nos Iau gydag arddangosiad gan
Donald Morgan. (Mynediad ar y
noson agoriadol: £10, gan gynnwys
gwin.) Am ragor o wybodaeth,
cysylltwch naill ai ag Ann (07977530838) neu Shan (07790-699854);
www.eglwysdewisant.org.uk
Sadwrn 24 Mehefin
G ŵyl G yhoeddi Ei st eddf od
Genedlaethol Caerdydd 2018 ar y
lawnt o flaen Neuadd y Ddinas. Y
cyhoeddi ei hun am 3.00 a digon o
ddigwyddiadau eraill yn ystod y
dydd.
Sadwrn 24 Mehefin
Gig y Cyhoeddi yn Mae Maria, Heol
Ddwyreiniol y Bont-f aen yng
nghwmni Mei Gwynedd am 8.00.
Trefnir gan Bwyllgor Apêl Treganna,
Parc Fictoria a Phontcanna.
Tocynnau ar gael o Caban.
Sul 25 Mehefin
Alwyn Humphreys fydd yn arwain y
canu a Marc John Williams yn
organydd yng Nghymanfa Ganu
Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol
Cymru Caerdydd yn Eglwys y
Tabernacl, yr Ais am 7:30. Rhan o
Ŵyl Ffrinj Tafwyl.

Sul 25 Mehefin
Ymunwch â Dirty Protest Theatre
wrth iddyn nhw gyflwyno PROTEST
FUDR sef noson o sgwennu newydd
yn Little Man Coffee. Rhan o Ŵyl
Ffrinj Tafwyl.
Llun, 26 Mehefin
Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien
i godi arian at Eisteddfod Caerdydd
2018. Noson Gyrri yn y Juboraj,
Rhiwbeina am 7.00pm. Tocynnau ar
gael trwy’r e-bost hwn:
apel_rhall@outlook.com
Mawrth 27 Mehefin
Ymunwch â chlwb darllen y Cornwall
am noson o ddarllen a thrafod
‘Abermandraw’ gan Rhys Iorwerth.
Rhan o Ŵyl Ffrinj Tafwyl.
Iau 29 Mehefin
Noson Comedi a Chyri Ffandangos
yng nghwmni standyps gorau Cymru
dan ofal yr MC Steffan Evans. Rhan
o Ŵyl Ffrinj Tafwyl.
Iau 29 Mehefin
Bydd digwyddiad cyntaf ‘Caru Creu’
yn cael ei lansio sef noson
gymdeithasol o weithdai celf a chrefft
dan arwei ni ad Buddug W yn
Humphries yn Lufkin Coffee. Rhan o
Ŵyl Ffrinj Tafwyl.
Gwener 30 Mehefin
Mae Beirdd y Bragdy yn ôl gyda
cherddi a chaneuon amrywiol. Bydd
neb llai na Huw Chiswell yn westai
yn y Bragdy yn perfformio rhai o’i
ganeuon eiconig yn Columba Club,
Treganna. Rhan o Ŵyl Ffrinj Tafwyl.

Gorffennaf
Gwener 14 Gorffennaf
Taith hanesyddol yn ymweld â rhai o
dafarndai ardal Treganna yng
nghwmni Dylan Foster Evans.
Trefnir gan Bwyllgor Apêl Treganna,
Parc Fictoria a Phontcanna.
Sadwrn, 15 Gorffennaf
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
mewn awyrgylch anffurfiol.
Sadwrn, 15 Gorffennaf
Cerddoriaeth yn y Tabernacl ar yr
Ais. Datganiad Organ gan Jeffrey
Howard am 12.30pm. Mynediad am
ddim; casgliad tawel.

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

M

O ABC i'r arddegau:
dathlu'r daith ddarllen

ewn seremoni a gynhaliwyd ddydd Iau 1 Mehefin
ym mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd,
Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, cyhoeddwyd mai
Luned Aaron a Manon Steffan Ros sydd yn derbyn
Gwobrau Tir na nÓg 2017.
Cyflwynir Gwobrau Tir na nÓg yn flynyddol gan
Gyngor Llyfrau Cymru i awduron y llyfrau gorau i
blant a phobl ifanc a gyhoeddwyd yn ystod y
flwyddyn flaenorol. Fe’u sefydlwyd ym 1976, a thros
y blynyddoedd fe’u cyflwynwyd i rai o brif awduron
llyfrau plant Cymru. Fe’u noddir gan CILIP Cymru
(Sefydliad Siartredig y Llyfrgellwyr a Gweithwyr
Gwybodaeth) a Chymdeithas Lyfrau Ceredigion.
Dyma’r trydydd tro i Manon Steffan Ros gipio’r wobr,
gyda Luned Aaron yn ei hennill am ei chyfrol gyntaf.

Enillydd y categori cynradd yw Luned Aaron
o Gaerdydd, am ei chyfrol ABC Byd Natur a
gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch. Dywedodd
W. Gwyn Lewis, Cadeirydd y Panel Beirniaid: “Dyma
gyfrol unigryw, hardd, lliwgar a deniadol – gyda
theimlad ‘gwahanol’ i’r clawr caled – wedi’i
chynllunio a’i dylunio’n gelfydd. Trwy gyfrwng y
lluniau collage gwreiddiol o wahanol wrthrychau a
delweddau o fyd natur, caiff y plentyn ifanc ei hudo i
fynd ar daith natur yng nghwmni llythrennau’r
wyddor Gymraeg.”
Enillydd y categori uwchradd yw Manon
Steffan Ros, am y nofel Pluen a gyhoeddir gan y
Lolfa. Ynddi cawn hanes Huw, bachgen 12 oed sy’n
mynd ati i weithio ar brosiect hanesyddol am yr Ail
Ryfel Byd dros wyliau’r haf. Ond buan y try’r prosiect
yn ymchwil bersonol i gyfrinach Hywel, brawd ei
nain, a’r hyn a ddigwyddodd iddo yn ystod y rhyfel.
Meddai W. Gwyn Lewis: “Wrth i’r stori ddatblygu ac i
berthynas y cymeriadau â’i gilydd ddwysáu, mae’r
nofel yn archwilio nifer o themâu cyfoethog a heriol –
megis rhyfel a heddwch, heneiddio a dementia.”

Cais elusen am fagiau ac
ategolion i’w gwerthu ar faes
Eisteddfod Genedlaethol Môn

rhaglenni Teuluoedd ac Ysgolion Ynghyd â Chysylltu
Teuluoedd. Rydym hefyd yn cefnogi rhieni a gofalwyr i
helpu plant gyda’u darllen a sgiliau sylfaenol eraill yn yr
ysgol ac mae ein rhaglen Cymer Ofal yn helpu i
gynyddu gwydnwch plant pan fo argyfwng.

es gennych Gucci, Burberry neu Radley llychlyd
yn llechu yn y drôr? Eleni bydd Achub y Plant yn
gwerthu bagiau, ategolion, gemwaith a theis dynion ar
ein stondin ar faes Eisteddfod Genedlaethol Môn.
Hoffem wneud apêl am unrhyw eitem y gallwn eu
gwerthu ar y stondin. Croesawir unrhyw roddion o
safon uchel ac sydd mewn cyflwr da er mwyn codi
arian at waith yr elusen yma yng Nghymru, a thramor.

Yn ogystal â gwerthu rhoddion ail-law ar y stondin
gydol yr wythnos yn yr Eisteddfod, cynhelir Arwerthiant
Enwogion ar y dydd Mercher. Dyma gyfle unigryw i
fachu bag a gariwyd gan Katherine Jenkins; mwclis a
wisgwyd gan yr actores Siân Phillips, tei a fu am wddf
Bryn Terfel a mwy o roddion gan enwogion fel Dafydd
Iwan, Shan Cothi, aelodau cast Pobol y Cwm a Rownd
a Rownd a llawer mwy.

Mae Achub y Plant yn gweithio mewn dros 120 o
wledydd drwy’r byd. Yma yng Nghymru, rydym yn
cefnogi plant a’u teuluoedd yn rhai o’n hardaloedd
tlotaf ac wedi helpu yn agos i 9,800 o blant drwy ein
rhaglen datblygu plant, Bwyta, Cysgu, Dysgu,
Chwarae! ac wedi cefnogi bron i 4,000 o blant drwy ein

Gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu unrhyw roddion
erbyn 30 Mehefin a gellir trefnu casgliadau drwy
gysylltu ag Eurgain Haf neu Rhian Brewster yn
Swyddfa Achub y Plant yng Nghaerdydd ar 02920 396
838 neu drwy e-bostio e.haf@savethechildren.org.uk.
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Ar Draws
6. ‘Tor amheuaeth sych, -----,
Tywyll dyrys cyn bo hir’ (WW) (7)
7. ‘----- dy groes sydd yn darostwng
Cewri cedyrn fyrdd i lawr’ (WW) (5)
9. Brwydr dihiryn yn Lloegr (3)
10. Mae hon yn dychwel fel aderyn (9)
12. Ie, cathod syml sy’n bod yn gyfeillgar (11)
15. Gwidw ar y Sul yn bod yn ofalus (11)
17. ‘----- ----- ----- ydwyf innau
Oddi cartref yn gwneud cân’ (JCH) (3,1,5)
19. Tywydd sy’n swnio’n gysglyd (3)
21. Gwaedd am dangnefedd o’r llwyfan efallai (5)
22. Bref dafad yn perthyn i’r haf y mis hwn (7)

I Lawr
1. Tref fawr sy’n dechrau denu ieuenctid nwyfus at
segurdod (5)
2. A yw hwn yn troedio llwybr ar yn ail (3)
3. Y poen o daro (4)
4. Canfu swyn dyrys y dolefus (9)
5. Esmwytho poen tegan arbennig (7)
8. Tylluan mewn mwgwd i hwyaden (6)
11. Un sy’n hysbysu y defaid bach mewn sefyllfa (9)
13. Un sy’n talu’n ôl wrth hanner mwmial mewn
diwrnod (6)
14. Torri’r gwaelni â chansen (7)
16. ‘Taniwyd y grug a’r ----Yng ngwyliadwriaeth nos’ (IDH) (5)
18. Sir heb ddechrau diota (4)
20. Cywasgu’r ffroenuchel i fod yn hoffus (3)

Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

Y

ng nghyfarfod olaf ein tymor ar 15 Mai cawsom
brofi siom, diolch a balchder: siom oherwydd nad
oedd ein siaradwr disgwyliedig ar wyddoniaeth
chwaraeon yn gallu bod gyda ni; diolch am fod Rhys
Morris, ar rybudd byr iawn, yn llanw’r bwlch; a balchder
bod gennym un mor wasanaethgar a pharod ei
gymwynas yn ysgrifennydd ein cymdeithas. Seiliodd
Rhys ei sylwadau ar ddathlu chwarter canrif o gynnyrch
Telesgop Gofod Hubble.
Cafodd yr enw Hubble ei roi ar y fenter er clod i’r
seryddwr Americanaidd Edwin Powell Hubble (18891953). Mae e ymhlith yr ychydig wyddonwyr unrhyw
ddisgyblaeth sy â’u henwau’n gysylltiedig â deddf
naturiol. Mae’r ddeddf yn cysylltu pellter galaeth o’r
Ddaear gyda’i chyflymder symud oddi wrth y Ddaear,
gan roi hygrededd i’r meddwl bod y bydysawd yn
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Enillydd Croesair Rhif 171
Lona Roberts, Llanisien, Caerdydd
Atebion Croesair Rhif 171
Ar Draws 1. Pomgranadau 9. Wedyn 10. Griddfan
11. Draenog 13. Argae 14. Ian 15, Gofal 16.Efa
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24. Cyfnewidiol
I Lawr 2. Oedfaon 3. Genyn 4. Aig 5. Anifail 6. Arfog
7. Bwrdeistref 8. Anthemau gras 12.Gofod 15. Gwirion 16.
Eilyddio 18. Yfory 20. Hynod 22. Naw

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Gorffennaf 2017.
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ehangu.
Deilliodd y fenter o osod telesgop yn y gofod o
syniadau y seryddwr Americanaidd Lyman Spitzer ym
1946. Erbyn 1985 roedd NASA ac Asiantaeth Ofod
Ewrop (ESA) wedi adeiladu’r telesgop, ond bu rhaid
gohirio’r daith gyntaf oherwydd trychineb taith y wennol
ofod Challenger ym 1986. Wedi i holl archwiliadau
angenrheidiol y trychineb ddod i ben, aeth Telesgop
Hubble i’r gofod ym 1990. Er bod y lluniau cyntaf a
anfonwyd yn ôl i’r Ddaear yn rhagori o lawer ar beth
oedd yn bosibl o’r Ddaear, siomedig oeddent o ran
eglurder. Felly trefnwyd bod arbenigwyr, mewn
gwennol ofod arall, yn mynd at delesgop Hubble i
gywiro nam optegol. Byth oddi ar hynny y mae lluniau
clir a thrawiadol wedi llifo i’r Ddaear. Mor hawdd yw’r
sylw bod technegwyr wedi mynd i drwsio’r nam, bron
fel byddwn ni yn galw rhywun i drwsio nam ar ein ceir.
Rhyfedd yw’r camau dros gyfnod byr o feistroli teithiau
gadael y Ddaear.
Bydd ein cyfarfod nesaf ar y drydedd nos Lun ym
mis Medi sef 18 Medi.

Bwytai Merch y Ddinas
“Ond o 5 o’r gloch ymlaen mae’n troi yn hafan hwyr y
nos, â chwrw da, cerddoriaeth cŵl a bwyd rhagorol”

Lowri Haf Cooke

Â ro’n i wir awydd torri

hithe’n nos Wener tanbaid rai wythnosau yn ôl,

syched.
Ac wedi
wythnos o ymchwilio i
sîn fwytai Sir Fôn, ro’n i
ffansi swpera’n syml. Ar
ôl diwrnod o waith,
cerddais i fewn i’r dre,
gan
benderfynu
trio
hafan newydd sbon. Wrth
groesi rhiniog Blue Honey
Night Cafe ar Stryd y Cei,
gwyddwn yn syth i mi
ganfod fy nefoedd ar nos
Wener.
Wedi’i leoli nid nepell o’r
Stadiwm
Cenedlaethol,
uwchlaw y City Arms,
mae’n fwyaf cyfarwydd fel
caffi Sully’s (Bistro One,
gynt) yn ystod y dydd. Ond
o 5 o’r gloch ymlaen mae’n
Staff a chwsmer
troi yn hafan hwyr y nos, â
chwrw da, cerddoriaeth cŵl
a bwyd rhagorol.
Wrth
archebu diod wrth y bar, IPA
Two Brothers o wlad Belg,
tarais
sgwrs
ag
Andy
Richards, sy’n un o’r chwe partner yn
y busnes. Wedi cyfnod lansio
gwallgof, roedd e hefyd newydd
ddychwelyd o Fôn, lle y dihangodd
am benwythnos hir i wersylla ar lan
y môr ac i ymarfer ei Gymraeg.
Yn wreiddiol o Drelái, astudiodd
y Gymraeg ar gyfer ei arholiadau
TGAU yn Ysgol Uwchradd Glyn
Derw, a Lefel A yn yr iaith yn
Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. Ond fyth
ers hynny, collodd gyfleon i ddefnyddio’r iaith, er y
byddai’n dwlu ail-afael ynddi’n iawn, a siarad mwy
ohoni â chwsmeriaid.
Mae’r diner hwyr y nos yn rhan o gwmni ehangach
Blue Honey, sy’n cynnal siop ddillad vintage yn Arcêd y
Castell gerllaw a nosweithiau DJ yn Gwdihŵ, Buffalo a
10 Feet Tall. Chef Omar Jowher o Amsterdam sy’n
bennaf gyfrifol am y fwydlen flasus, ac Andy a Nathan
Whitehead oedd wrth y llyw y noson honno. Tra’n
sawru fy nghwrw ger bwrdd yn yr haul, gwelais y byd
a’i frawd yn mynd heibio; yr artist lleol Ninjah, Meic
Stevens - mewn shades du a chrys Hawaii – a Gethin
o Pobol y Cwm yn eu plith!

Ymhen hir a hwyr, fe ymunodd
fy chwaer â mi, gan sawru glasied o
gwrw golau Blue Honey, a
gynhyrchir yn arbennig i’r cwmni
gan Stella Artois. Roedden ni
eisioes wedi darllen adroddiadau
ffafriol ar-lein, ac yn awyddus i
brofi’r arlwy gwahanol. Does dim
byrger na pizza ar gyfyl y fwydlen
gryno, ond ceir llu o ddylanwadau
rhyngwladol. Fe archebon ni’r
waffls a chyw iâr Coreaidd a
stecen Picanha o Frasil, tra fod
powlenni biryani â blas o
Balesteina hefyd yn opsiwn ar y
fwydlen.
Wel sôn am ffrwydriad o flasau
gwahanol, ac roedd y cigoedd
yn wlyddaidd
dros ben.
Cyflwynwyd y cyw iâr â blas
daikon, sy’n fath o ruddygl
chwerwfelys. Torrwyd y stecen
gig eidion yn dafelli tenau pinc,
a’u gorchuddio â saws
bendigedig chimichurri;
daw’r saws ysgafn hwn
o’r Ariannin yn wreiddiol,
â blas garlleg, coriander a
phersli. Cyflwynwyd hefyd
sglodion
tenau
â
mayonnaise sriracha poeth
Gwlad Thai – bwyd perffaith
gyda chwrw ar nos Wener.
Yn gefnlen i’r noson oedd
amrywiaeth
eang
o
gerddoriaeth;
popeth
o
California Soul i guriadau
Ewropeaidd.
Fe wnaeth y sgwrs gydag
Andy fy atgoffa i o Phil Lewis o
Lanymddyfri,
sy’n rhedeg Dusty Knuckle Pizza
yn Nhreganna. Heb yn wybod i nifer, dyma ddau sy’n
rhedeg cwmnïau cŵl, sy’n awyddus iawn i siarad mwy
o’r Gymraeg. Efallai nad ydyn nhw’n gwisgo swigen
fach ‘swyddogol’ yr iaith, ond mae nhw’n bod, fel
miloedd o bobol eraill yng Nghaerdydd. Felly
dechreuwch sgwrs Gymraeg dros bryd o fwyd gwych, a
phwy â wyr beth ddigwyddiff.
Blue Honey Night Cafe / Caffi Sully’s, 4-5 Stryd y
Cei, Caerdydd CF10 1DZ (029) 2034 5065
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke
(Gwasg Gomer) £9.99
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Wythnos Tafwyl 2017

M

ae trefniadau Tafwyl bellach wedi ei gyhoeddi
gyda 40 band yn perfformio ar draws tri llwyfan
yng Nghaeau Llandaf ar 1 a 2 Gorffennaf. Yn ogystal
â cherddoriaeth, bydd yr ŵyl yn dod â’r enwau mwyaf
yng nghelfyddydau, diwylliant a chwaraeon Cymru i
Gaerdydd. Bydd ardal bwyd stryd fawr, ardal i blant
a chynnwys llenyddol a chelfyddydol, chwaraeon a
chomedi i’w mwynhau. Bydd mynediad i’r ŵyl yn rhad
ac am ddim eto, gyda chroeso mawr i bawb.
Fel bob blwyddyn, bydd gŵyl ffrinj rhwng 24 Mehefin
a 2 Gorffennaf. Dyma flas ond cymerwch gip ar y
Digwyddiadur hefyd:
Cerddoriaeth newydd ...bydd Gwdihŵ yn cyflwyno
noson acwstig gyda Danielle Lewis, Nia Ann ac Eady
Crawford.
Mynd ar daith ... bydd nifer o deithiau yn ystod yr
wythnos, gan gynnwys teithiau o amgylch Llandaf a
Phontcanna gyda Jon Gower, taith hanesyddol o
am gylch G ranget own gyda Cym dei t has
Carnhuanawc a thaith hamddenol ar lannau’r Taf
gyda Merched y Wawr.
Parti ... wedi i bopeth orffen yng Nghaeau Llandaf
bydd y parti yn symud ymlaen i’r Mochyn Du a Chlwb
Ifor Bach ar y nos Sadwrn a Sul.
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