
   

Llun: Aled Llywely n YMLAEN i gyfnod a gweithgarwch 

newydd wedi gwaith adfer:  

Cwrt Insole, Llandaf (tud. 5) 

YMLAEN o ran gwella mynediad i ddefnyddwyr 

cadeiriau olwyn: Gŵyl y Gaeaf Caerdydd (tud. 9) 
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CYSTADLEUAETH!  

CYFLE I ENNILL CD NEWYDD 
Y Welsh Whisperer!  

 

Am gyfle i ennill copi o’r CD newydd sbon  
gan y ‘Mansel Davies Man’ ei hun 

’Dyn y Diesel Coch’  
atebwch y cwestiwn anodd yma; 

Pa liw ydy diesel coch? 
 

Cyntaf i’r felin yw hi! 
Un CD i bob papur bro. 

Enw’r enillydd yn rhifyn Rhagfyr. 
 

Atebion at welshwhisperer@live.com  
neu: (Swyddfa’r Gogledd)  

4 Pantglas, Bethesda, Bangor, Gwynedd, Cymru, LL57 3BG  

(Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad a’ch papur bro). 
 

www.welshwhisperer.cymru 

 
Arholiadau Gorsedd y Beirdd:  
Beth amdani? 

Annwyl ddarllenwyr  

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Gaerdydd 
y flwyddyn nesaf, beth am fynd ati dros fisoedd y 
gaeaf i baratoi ar gyfer sefyll arholiadau’r Orsedd, a 
thrwy hynny ddod yn aelod o’r Orsedd a chymryd 
rhan yn ei seremonïau a’i gorymdeithiau lliwgar? 
Cynhelir yr arholiadau ar y Sadwrn olaf yn Ebrill a 
gallwch ddewis o blith nifer o feysydd i arbenigo 
ynddynt: Barddoniaeth, Cerddoriaeth, Iaith, a 
Rhyddiaith, ynghyd â meysydd arbennig i 
Delynorion, Datgeiniaid Cerdd Dant, ac Utganwyr. 
Os hoffech fwy o fanylion am yr arholiadau a’r 
gwahanol feysydd astudio, cysylltwch â mi cyn 
gynted â phosib yn: Llys Cerdd, 80 Cae Gwyn, 
Caernarfon, Gwynedd, LL55 1LL (e-bost: 
wgwyn.lewis@btinternet.com), ac fe anfonaf gopi o 
lyfryn y Maes Astudiaeth newydd ar gyfer 2018-19-
20 atoch. Beth am roi cynnig arni, felly, er mwyn i 
chi gael bod yn rhan o seremonïau Gorsedd y 
Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae 
Caerdydd yn 2018?  

Yr eiddoch yn gywir  

Dr W Gwyn Lewis (Gwyn o Arfon) 

Trefnydd Arholiadau Gorsedd y Beirdd   

mailto:welshwhisperer@live.com
mailto:wgwyn.lewis@btinternet.com
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Golygydd Rhagfyr / Ionawr: 
Clive Rowlands 

 

Cyfraniadau erbyn 27 Tachwedd i: 
5 Clos y Wern, Rhiwbeina,  

Caerdydd CF14 6NL 
clive43@icloud.com 

029 22417045     07866 667313  
 

Y Digwyddiadur:  
Yr Athro  E Wyn James 

JamesEW@caerdydd.ac.uk 
16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 

029 20628754 
 

Hysbysebion: 
Iestyn Davies 

iestynd@gmail.com 
15 Birchfield Crescent, Parc Victoria,  

Caerdydd, CF5 1AE 
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. 

Cysodydd: Eirian Dafydd 
 

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

Golygydd: 

Alun Treharne 

Cinio Cronfa Glyndŵr – a Chnoi Cil 

R oedd llond ystafell wedi ymgynnull yng Nghlwb Golff Creigiau 
ar nos Sadwrn 14 Hydref i fwynhau Cinio a Darlith Cronfa 

Glyndŵr. Roedd y bwyd yn flasus a’r gweini yn ardderchog. Cafwyd 
cyfle yn ystod y noson i anrhegu Margaret Griffiths, cyn-drysorydd y 
Gronfa, am flynyddoedd maith o wasanaeth diflino ar ran y Gronfa.  

Y gŵr gwadd eleni oedd Dr Hefin Jones, yn wreiddiol o 
Bencader, Sir Gaerfyrddin ac wedi ei addysgu ym Mhrifysgol 
Llundain ond sydd bellach yn Uwch-ddarlithydd ym maes Ecoleg 
ym Mhrifysgol Caerdydd. Testun ei sgwrs oedd ei swydd yn Ddeon 
cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, testun oedd mor berthnasol 
a phwysig i’r gynulleidfa o garedigion addysg Gymraeg yn y 
sectorau meithrin, 
cynradd ac uwchradd a 
oedd yn bresennol. 
Ymfalchïai’r Dr Jones 
ei fod yn goruchwylio 
traethawd hir myfyriwr 
ymchwil gwyddonol a 
allai dystio’n gadarn ei 
fod yn sgil ei ymchwil 
‘yn cyflawni cymal olaf 
fy addysg ffurfiol, 
addysg yr wyf wedi 
cael y fraint o’i derbyn 
oll drwy’r Gymraeg’.  

Ond nid felly y bu 
pethau ar hyd y 
blynyddoedd, fel y 
dangosodd yn ei araith, oherwydd tan ryw bymtheng mlynedd yn ôl 
darniog a chwbl digynllun fu’r ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg ar 
lefel addysg uwch. Dyna arwyddocâd sefydlu’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol yn 2011 ac arweiniodd Dr Jones ni drwy’r 
datblygiadau diweddaraf yn y maes gan gynnwys y bwriad i ddod 
ag addysg bellach cyfrwng Cymraeg dan adain y Coleg yn y 
dyfodol agos. Cyflwynodd ystadegau diddorol i ddangos y cynnydd 
ond eto, nid arbedodd y gynulleidfa rhag clywed am yr heriau mawr 
yn ogystal, yn eu plith: Pam fod myfyrwyr gwyddonol mor 
hwyrfrydig i ddilyn cyrsiau cyfrwng Cymraeg? A sut gellir annog 
myfyrwyr i gyhoeddi eu hymchwil yn y Gymraeg pan fo asesiadau 
ymchwil yn ffafrio erthyglau Saesneg? Yn sicr cafwyd digon i gnoi 
cil arno yn yr araith a gellir ei darllen yn llawn ar ein  
gwefan www.cronfaglyndwr.cymru .  

Fel y dwedodd Dr Jones i gloi ei araith: ‘Rydym wedi teithio 
siwrnai dda eisoes ond, heb unrhyw amheuaeth, mae ffordd bell i’w 
throedio eto cyn cyrraedd y nod o addysg ysgolheigaidd o’r radd 
flaenaf yn ein mamiaith i holl fyfyrwyr Cymru.’ Roedd hon yn araith 
rymus ac amserol a diolchwyd i Dr Hefin Jones gan Hywel James 
ar ran yr ymddiriedolwyr a’r ciniawyr i gyd.  

NEWYDDION YCHWANEGOL  

Y DINESYDD 

Weithiau mae gormod o ddeunydd yn dod i law i’w 

gynnwys yn y rhifyn cyfredol. Mae’r hanesion hyn yn cael 

eu rhoi ar ein gwefan: www.dinesydd.cymru 

 

Ewch i’r wefan a chliciwch ar y ddolen  

Newyddion Ychwanegol i weld beth sy yno. 

Catrin Stevens, Cadeirydd Cronfa 
Glyndŵr, a Dr Hefin Jones 

mailto:Clive43@icloud.com
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:ceri33@btopenworld.com
http://www.cronfaglyndwr.cymru/
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Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

CÔR CAERDYDD 

D dechrau mis Hydref eleni roedd aelodau o Gôr 
Caerdydd yn Cluj, Rwmania, ar ôl cael eu 

gwahodd gan gyfarwyddwr yr Opera Nationala 
Romana  i berfformio première cendlaethol  The Armed 
Man: A Mass for Peace, gan Karl Jenkins. 
Comisiynwyd yr offeren gan y Royal Armouries 
Museum i gofio dioddefwyr argyfwng Kosovo yn 1999. 
Mae'n cynnwys symudiadau offeren Lladin traddodiadol 
yn ogystal â darnau o draddodiadau a chrefyddau 
eraill. Mae'n cwmpasu elfennau rhyfel o ymbaratoi, 
erchyllterau rhyfel a'r galar wedi'r ymladd, a'r dyhead 
am heddwch.  

Yn ystod y perfformiad ymyrrwyd ar yr ail symudiad, 
y Call to Prayer, a berfformiwyd gan y Muezzin 
- Refi Erghiun, gan brotestwyr adain dde sy'n 
gwrthwynebu presenoldeb Mwslimiaid yn 
Rwmania. Yn ôl y trefnwyr roedd yr heddlu wedi 
rhoi gwybod iddynt fod y protestwyr yn dod i'r 
perfformiad ymlaen llaw. Hebryngwyd y 
protestwyr o'r tŷ opera gan yr heddlu.   

Er gwaethaf yr ymyriad hwn aeth y 
perfformiad yn ei flaen yn llwyddiannus. Roedd 
yr arweinydd, Flavius Filip, a chyfarwyddwr y tŷ 
opera, Florin Estefan ,wrth eu bodd â'r 
perfformiad.  Mae Côr Caerdydd wedi 
perfformio'r Offeren Heddwch nifer o weithiau o 
dan faton Syr Karl Jenkins, ac roeddent yn 
hynod falch o fod wedi cael bod yn rhan o'r 
perfformiad angerddol yma o'r offeren hon.  

Nos Sul, 22 Hydref, teithiodd y côr i 
Lynarthen i gapel teuluol yr arweinydd, Gwawr 
Owen, i gynnal cyngerdd yn dathlu tri 
chanmlwyddiant geni William Williams, 

Pantycelyn, a chanrif ers marw Hedd Wyn, yn ogystal â 
chofio Ryan, fu farw ddeugain o flynyddoedd yn ôl. 
Cafwyd sgwrs ddiddorol iawn gan yr Athro E. Wyn 
James am Bantycelyn a'i waith, a bu'r prifardd Idris 
Reynolds yn sôn am waith Hedd Wyn, a chofio'r Gadair 
Ddu. Roedd heddwch yn thema amlwg i'r holl 
berfformiadau gan Gôr Caerdydd, Lowri ac Elain (dwy 
chwaer sy'n cydganu), ac Ysgol Sul Glynarthen. Roedd 
y noson yn llwyddiannus iawn a chodwyd dros £1000 i 
elusen Hafal Crossroads. 

Mae Côr Caerdydd yn dathlu chwarter canrif eleni, 
ac mae’r dathliadau yn cynnwys ymweliad â Gwlad 
Belg yn ystod yr hydref, a chyfle i ganu wrth fedd Hedd 
Wyn, yn ogystal â mewn cadeirlannau ym Mrwsel, 
Ghent a Bruges, ac yn Senedd Ewrop ym Mrwsel 
hefyd.  Cewch yr hanes yn rhifyn nesaf Y Dinesydd. 

YR HEN LYFRGELL 
Taith yr Iaith  
Gŵyl Hanes Fest a Mewn Cymeriad  
I ddathlu Gŵyl Hanes Fest eleni bu Cwmni Theatr 
'Mewn Cymeriad' yn teithio i leoliadau treftadaeth 
arbennig ar hyd a lled Cymru i berfformio sioeau un-
dyn ac un-ferch am hanes yr iaith Gymraeg a Chymru. 
Aeth yr actor, Llion Williams, ati i drawsnewid Ystafell 
Gynhadledd yr Hen Lyfrgell yn llwyfan a theatr i blant 
ysgolion cynradd y ddinas. Nod yr ŵyl yw dod â hanes 
Cymru yn fyw i blant drwy gydio yn eu dychymyg â 
pherfformiadau 
rhyngweithiol a difyr. Y 
flwyddyn nesaf, bydd 
criw yn ceisio tanio 
dychymyg plant Cymru 
â straeon am 
gymeriadau'r Chwyldro 
Diwydiannol. Ar ôl profi 
natur ddeinamig y 
sioeau eleni rydyn ni'n 
edrych ymlaen yn 
barod at gael clywed 
mwy! 

Y Wobr Gerddoriaeth Gymreig 2017 
Ar nos Wener, 20 Hydref, daeth llu o dalentau 
cerddoriaeth Gymreig i’r Hen Lyfrgell, i glywed DJ Huw 
Stephens yn cyhoeddi enillydd y Wobr Gerddoriaeth 
Gymreig, 2017. Mae’r wobr yn un uchel ei pharch, 
gyda’r enwebiadau yn cynnwys Georgia Ruth, Gruff 
Rhys a HMS Morris. Roedd hi'n noson wefreiddiol, yn 
nodi dechrau Gŵyl Sŵn - penwythnos llawn 
cerddoriaeth Gymreig yn y ddinas. Y llynedd, Meilyr 
Jones gipiodd y tlws; eleni Gareth Bonello, The Gentle 
Good, aeth â hi. Trwy ganu yn y Gymraeg a’r Saesneg, 
mae’r albwm fuddugol, Ruins/ Adfeilion, gan yr artist 

ifanc o Gaerdydd, yn cyfuno’r arddull 
werin â dylanwadau modern 
seicedelig, ac yn llawn haeddiannol 
o’r wobr. Llongyfarchiadau mawr 
iddo! 

Gareth Bonello (The Gentle 
Good), enillydd haeddiannol y 
Wobr Gerddoriaeth Gymreig 

eleni, gyda DJ Huw Stephens. 
Bydd gwaith celf yr albymau yn 
cael eu harddangos yn y caffi yn 
barhaol felly galwch heibio i'w 

gweld. Maen nhw'n gelfydd. 
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Menter newydd i Sian 
Penodi  Sian Lewis yn Brif  

Weithredwr Newydd  
yr Urdd 

P enodwyd Sian Lewis - Prif Weithredwr presennol 
Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg – yn 

Brif Weithredwr newydd yr Urdd. Yn ystod ei chyfnod 
wrth y llyw tyfodd y Fenter yn sefydliad allweddol, 
blaengar a gweithgar sy’n dylanwadu ac yn arloesi o 
ran y Gymraeg yng Nghaerdydd.  Bu Sian yn  gweithio 
fel swyddog datblygu i’r Urdd rhwng 1994 – 2003 cyn 
symud i’r Fenter.  

Wrth gyhoeddi penodiad Sian dywedodd Tudur 
Dylan Jones, Cadeirydd Urdd Gobaith Cymru: ‘Mae’r 
Urdd yn falch iawn bod Sian Lewis yn ymuno gyda ni 
fel Prif Weithredwr. Mae hi wedi profi ei bod hi’n 
arweinydd naturiol, ac mae’r Mudiad yn edrych ymlaen 

at gyfnod cyffrous o dan ei harweiniad.’ 

Ychwanegodd Sian Lewis, ‘Mae'n fraint ac yn 
anrhydedd i gael fy mhenodi fel Prif Weithredwr yr 
Urdd. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio'n 
agos gyda staff a gwirfoddolwyr ymroddedig y mudiad 
er mwyn cynnig cyfleoedd gwych drwy'r iaith Gymraeg i 
blant a phobl ifanc Cymru.’ 

Mae’r Dinesydd yn dymuno’n dda iawn i Sian yn ei 
swydd newydd gyda’r Urdd. Gellir bod yn sicr y bydd y 
mudiad pwysig hwn ar ei ennill o gael y brwdfrydedd a 
gweledigaeth a berthyn i Sian ac a sicrhaodd dwf a 
llwyddiant Menter Caerdydd dros y blynyddoedd 
diwethaf. 

Bydd Sian yn dechrau yn ei swydd newydd yn y 
flwyddyn newydd. Bydd gwerthfawrogiad o’i chyfraniad 
i dwf a llwyddiant Menter Caerdydd yn rhifyn nesaf Y 

Dinesydd. 

Cyw yn dod â hwyl a hud  
y Nadolig i Gaerdydd 

M ae Cyw a'i ffrindiau yn dod i'r brifddinas cyn hir 
fel rhan o daith i ddymuno Nadolig Llawen i blant 

ar hyd a lled Cymru. Bydd rhai o gyflwynwyr a 
chymeriadau hoffus S4C - Huw, Elin, Ben Dant a’i 
ffrind Cadi, Seren o blaned Asra ac, wrth gwrs, Cyw ei 
hun - yn dod i Gaerdydd ar 29 a 30 Tachwedd ac 
maen nhw'n eich gwahodd chi i ymuno â nhw yn yr 
hwyl! 

Bydd y sioeau yn cael eu cynnal yn Ysgol Gyfun 
Gymraeg Bro Edern. Ar 29 Tachwedd bydd sioeau am 

11:30, 2:00 a 5:45; ac ar 30 Tachwedd bydd sioeau 
am 11:30 a 2:00. 

I brynu eich tocyn, dilynwch y ddolen ar wefan 
s4c.cymru/cyw. Mae'n bosibl archebu tocynnau ar 
gyfer grwpiau os ydych chi'n dymuno trefnu trip ar 
gyfer eich ysgol, mudiad meithrin neu grŵp chwarae. 
Mae croeso mawr i bawb yn Sioe Cyw!  Bydd ffi bwcio 
o £1.00 ar bob archeb dros y ffôn neu ar-lein. 
Cysylltwch â Galeri ar 01286 685 222 os cewch 
anhawster. 

Mae Sioe Nadolig Cyw yn boblogaidd iawn bob 
blwyddyn a'r tocynnau yn gwerthu'n gyflym, felly 
peidiwch ag oedi!   (gweler poster ar y clawr cefn) 

Dathlu ailagor Cwrt Insole 

D dydd Sadwrn, 30 Medi, ailagorodd Cwrt Insole 
yn swyddogol i'r cyhoedd yn dilyn cynllun adfer 

helaeth. Fel un o drysorau cudd Caerdydd mae plasty 
Llandaf wedi bod o dan fygythiad ers llawer o 
flynyddoedd  ond ar ôl ymgyrch gymunedol faith, mae 
bellach dan ofal elusen annibynnol, Ymddiriedolaeth 
Cwrt Insole. 

Er gwaetha’r tywydd garw, daeth dros fil o 
ymwelwyr o bob rhan o'r ddinas i fod yn rhan o'r 
diwrnod mawr a oedd yn cynnwys cerddoriaeth fyw, 
gweithgareddau plant a sgyrsiau hanes. I dorri’r 
rhuban i nodi’r achlysur, ymunodd cynrychiolydd 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Sally Edwards a Kevin 
Brennan, AS lleol Gorllewin Caerdydd, â Chadeirydd 
Ymddiriedolaeth Cwrt Insole, Syr Norman Lloyd-
Edwards. 

Flwyddyn yn ôl agorodd Cwrt Insole gyfleuster llogi 
ystafell gymunedol newydd, Yr Iard Stablau, yn 
ogystal â'r Caffi’r Cwt Potio poblogaidd. Gyda'r tŷ 
bellach yn agored i ymwelwyr yn ddyddiol, mae'r safle 
a fu unwaith yn segur wedi  cael bywyd newydd a 
chyda gwaith cadwraeth parhaus, mae ei ddyfodol yn 
edrych yn fwy llewyrchus nag erioed. 

Am fwy o wybodaeth am Gwrt Insole ewch i 
www.insolecourt.org neu ffoniwch y Ganolfan 
Ymwelwyr ar (029) 21 167920. 

Ymwelydd yn edmygu crefftwaith cain un o 
ddrysau’r plasty 
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Gwerthfawrogi ... ac ysgogi! 

A r ôl mis llwyddiannus o ddigwyddiadau a sawl 
cynllun i godi arian ar gyfer Eisteddfod Caerdydd 

ar y gweill, hoffwn gymryd eiliad i werthfawrogi’r holl 
waith caled sydd eisoes yn cael ei wneud. Hoffwn 
estyn diolch yn arbennig i bobl Penarth am ddechrau 
pwyllgor ychwanegol i helpu’r ymgyrch. Mae ’na bobl 
wedi rhoi oriau o waith i mewn yn barod, ond mae dal 
gymaint mwy y gallwn ei wneud i gyrraedd ein targed. 
Ry’ ni’n ei chael hi’n anodd sbarduno diddordeb yn yr 
ardaloedd canlynol: ‘Llanrhymni, Llaneirwg, Llanedern, 
Pentwyn a Phontprennau’, ynghyd ag  ‘Adamsdown a 
Sblot’. Hefyd, byddai Pwyllgor Apêl ‘Llysfaen a 
Thornhill’ yn gwerthfawrogi mwy o aelodau i’w helpu 
gyda threfnu digwyddiadau. Cysylltwch ag Alwyn – 
alwyn@eisteddfod.org.uk os oes gennych chi 
ddiddordeb dechrau neu gefnogi pwyllgor apêl lleol, 
neu ewch i wefan yr Eisteddfod.  

 

Heidio i ymuno â Chôr yr Eisteddfod 

Mae trefniadau cyffrous ar droed wedi’r pwyllgor gwaith 
diwethaf, lle bu trafodaethau ynglŷn â lleoliadau ar 
gyfer gwahanol elfennau o’r maes. Yn ychwanegol at 
hynny, er fy mod i’n dôn-fyddar, roeddwn i ar ben fy 
nigon gweld cynifer o bobl yn dod i sesiwn gyntaf Côr 
yr Eisteddfod gyda Huw Foulkes a Jeff Howard. Daeth 
rhyw 300 o gantorion brwd i ddarlithfa Reardon Smith 
yn yr Amgueddfa Genedlaethol ar 22 Hydref. Mae pobl 
yn dal i geisio cofrestru ar gyfer y côr a dw i’n sicr bod 
y cyfle prin i berfformio ar lwyfan gwych Canolfan y 
Mileniwm yn rhan fawr o’r apêl!  

Cofiwch fod cyfleoedd o hyd i noddi gwobrau, felly 
ewch i wefan yr Eisteddfod am ragor o wybodaeth. 
Mae dyddiad cau cyntaf Eisteddfod Caerdydd ar 
drothwy mis Rhagfyr. I’r rheiny sydd eisiau cystadlu am 
y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen, mae 
gennych lai na mis i orffen eich campwaith i blesio’r 
panel o feirniaid profiadol. Os oes gennych chi syniad 
am stori, dyma’ch cyfle! 

Colofn Ashok 

“Cofiwch fod cyfleoedd o hyd i noddi 

gwobrau.” 

Addysg Gymraeg –  
Sefyllfa Medi 2017 yn waeth eto 

F el rwyf wedi ei adrodd yn gynt roedd 847 disgybl 
wedi gosod lle mewn addysg Gymraeg gynradd yn 

ddewis cyntaf a gosododd y sir 726 ohonynt yn un o’r 
17 ysgol Gymraeg, gan lenwi 7 i’r ymylon a gadael 114 
lle ar gael yn y 10 arall. Dyma sefyllfa fis Ebrill. Fel 
arfer bydd y bylchau yn cael eu llenwi yn ystod y chwe 
mis canlynol ond nid eleni. Yn hytrach mae nifer y 
mynediadau wedi disgyn yn gyson ac mae adroddiad 
mis Hydref yn dangos 716 disgybl newydd a 124 lle 
gwag. 

Beth sy wedi digwydd? Yr ateb byr yw nad oes neb 
yn gwybod, yn cynnwys swyddogion y sir. Awgrymir 
bod rhai rhieni uchelgeisiol yn ceisio lle mewn addysg 
Gymraeg a hefyd mewn ysgol ffydd, hynny yw ysgol 
Anglicannaidd neu Babyddol, ar restri ar wahân heb 
fod yn agored i swyddogion y sir. Pam gwneud hyn a 
phaham aros tan y funud olaf cyn dewis nid oes modd 
gwybod. Ond erbyn iddynt dynnu’n ôl o dderbyn lle 
mewn addysg Gymraeg mae ymgeiswyr wedi’u siomi 
wedi derbyn lle mewn ysgol Saesneg gyfleus. 

Beth bynnag sy wedi digwydd dyw’r newyddion ddim 
yn dda i ysgolion Cymraeg. Yn ardal y 4 Ward 

(Treganna, Glanyrafon, Grangetown a’r Bae) ceisiodd 
212 yn y 3 ysgol. Llwyddodd 169 – sef 90 Treganna (o 
124), 60 Pwll Coch (o 69) 19 Hamadryad. Rhifau 
terfynol:  Treganna 91, Pwll Coch 54, Hamadryad 16, 
hynny yw 8 YN LLAI nag ym mis Ebrill 

Yr unig ardal sy heb symud yw’r bloc o 4 ysgol 
orlawn - Pencae, Mynydd Bychan, Melin Gruffudd a’r 
Wern. Ble’r aeth y 66 a wrthodwyd yno? Ni wn. 

Mae’r sir yn gwneud cynnig am arian ym Mand B 
Ysgolion 21ain Ganrif ac yn cyfaddef (braidd yn 
anelwig) fod angen ysgolion cynradd Cymraeg newydd 
yn Nwyrain a Gorllewin y ddinas. Os ydy’r cynnig yn 
golygu ysgolion newydd ar gyfer tai newydd Plasdwr 
(Rhydlafar gynt) ac i gwrdd â’r angen yn nalgylch Nant 
Caerau yn y Gorllewin ac yn y Dwyrain ar gyfer bwlch 
Llysfaen/Pontprennau (tai newydd) ac ar gyfer 
Trowbridge/Llaneirwg Newydd (tai yn bodoli ond heb 
ysgol Gymraeg), bydd RhAG yn fodlon ond am fethiant 
cofio’r Gogledd lle mae’r 4 ysgol a enwyd uchod yn 
orlawn eleni a lle bydd 1,500 o dai newydd yn cael eu 
codi ar safleoedd presennol y BBC yn Llandaf. Dyw 
map y Cyfarwyddwr Addysg ddim hyd yn oed yn 
dangos safleoedd y BBC. 

   Michael Jones                                                                                       

NABOD EIN POBOL    
Oherwydd salwch y colofnydd Falmai Griffiths ni fydd y golofn hon yn ymddangos dros yr ychydig fisoedd nesaf. 
Dymuna’r Dinesydd bob bendith ac adferiad llwyr a buan i Falmai.  

mailto:alwyn@eisteddfod.org.uk
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Pwyllgorau Apêl Eisteddfod 2018  
ar waith 

 

Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien 

Cyngerdd Teulu Lovell-Jones 

Uchafbwynt mis Medi oedd cyngerdd a gynhaliwyd gan 
y Teulu Lovell-Jones yng Nghapel Beulah, Rhiwbeina. 
Roedd y capel dan ei sang a chafwyd noson 
fythgofiadwy o safon  cyngherddau  Carnegie Hall yng 
nghwmni’r tri talentog a’u rhieni. Dymunwn yn dda i 
Harry, Charlie ac Eirlys i’r dyfodol.  

Gwledda yng Nghaffe Fach 

Caffe Fach ar Heol Llanishen Fach oedd ein lleoliad ar 
gyfer noson ‘bistro’ ym mis Hydref. Dyma drysor o le ar 
ein stepen drws. Mwynhaodd pawb y pryd tri chwrs o’r 
safon uchaf a baratowyd i ni gan Peter a Maria.    

Sioe Ffasiwn 

Cynhaliwyd sioe ffasiwn gan Calon Rhiwbeina ym mis 
Hydref i arddangos eu casgliad Hydref/Gaeaf. Diolch  i 
Cath, perchennog y siop, am drefnu noson liwgar a 
hwyliog i ni ac am roi elw’r noson i’r pwyllgor apêl. 
Diolch hefyd i’r busnesau lleol a gyfrannodd yn hael i’r 
gwobrau raffl. Dw i’n siwr y byddwn yn gweld sawl 
dilledyn newydd  o gwmpas y bwrdd yn y pwyllgor 
nesaf! 

Noson blasu cwrw  

Yn lle blasu gwin mentrodd y pwyllgor fod yn wahanol 
a chynnal noson blasu cwrw  ym mis Hydref. Yn 
awyrgylch hwyliog Snails cafwyd pryd o fwyd cartrefol 
a chyfle i flasu cwrw Bradgy Tomos a Lilford o’r 
Bontfaen - cwrw Rhosmari, Gaucho, yr OPA a’r Porter, 
ynghyd ag un cwrw sydd ar hyn o bryd yn ddi-enw. 
Diolch i Snails a Chwmni Tomos a Lilford am roi holl 
elw’r noson i’r apêl ac i Nia am drefnu.  

Diolch i bawb sydd wedi ein cefnogi hyd yn hyn ac i 
Ysgol Glantaf, Ysgol y Wern a Chylch Meithrin 
Rhiwbeina am eu cyfraniadau ariannol. Gweler y 
Digwyddiadur am fanylion yr arlwy dros y misoedd 
nesaf neu cysylltwch â ni ar: apel_rhall@outlook.com a 
dilynwch ni ar Trydar: @ApelRhall 
 

Pwyllgor Apêl Sain Ffagan, 
Rhydlafar, Y Drôp a Chroes Cwrlwys 
Criw bach iawn ohonom sydd wrthi’n ceisio codi arian 
yn yr ardal ar gyfer yr Eisteddfod y flwyddyn nesa. 
Rydym eisoes wedi cynnal cwpl o weithgareddau ond 
wrth i’r brifwyl agosáu rydym yn gobeithio cynnal mwy 
a chodi ymwybyddiaeth yn yr ardal.  Diolch i bawb sydd 
eisoes wedi cyfrannau mewn gwahanol ffyrdd, drwy 
weithgareddau, gwobrau neu rodd Just Giving  (https://
www.justgiving.com/eisteddfod) a nodi Sain Ffagan fel 
yr ardal. 

Ein digwyddiad nesa yw Ffair Nadolig yn Neuadd y 
Pentre (maes parcio’r  Plymouth Arms ) 
brynhawn Sadwrn, 25 Tachwedd, rhwng 2:30 a 5:30. 
Mae tocynnau ar werth ymlaen llaw am £3 yr un i 
oedolion, sy’n cynnwys gwydraid o win cynnes a mins 
pei. (£3.50 ar y drws) Mynediad i blant am ddim. Bydd 
amrywiaeth o stondinau yno, anrhegion, crefftau a 
chacennau. Dewch yn llu! 

Manylion tocynnau ar gael gan 
e.angharad@gmail.com  / 07929 007051 neu dudalen 
Facebook Apêl Sain Ffagan, Rhydlafar, Y Drôp a 
Chroes Cwrlwys Eisteddfod 2018. 

Os ydych am helpu yn yr ardal gyda digwyddiad neu 
rodd ariannol cysylltwch ag Elin Angharad (e-bost a 
ffôn uchod). 

 

Pwyllgor Apêl Llandaf a Danescourt  
Bydd y pwyllgor yn cynnal Cymanfa Ganu yn Eglwys 
Gadeiriol Llandaf, brynhawn dydd Sul, 
19 Tachwedd am 3:30 p.m. Alwyn Humphreys fydd yr 
arweinydd, a bydd perfformiadau gan ddau unawdydd 
talentog lleol, Iona Jones (Soprano) a Gareth Rhys-
Davies (Bariton). Bydd hefyd berfformiadau gan Ysgol 
Pencae Llandaf a Chôr y Gadeirlan.  

Dewch i ymuno â ni felly mewn môr o ganu a mawl, 
gan hefyd sicrhau cefnogaeth i Eisteddfod Caerdydd 
2018 ar yr un pryd. Mae’n sicr y bydd hi'n gymanfa i'w 
chofio! Cenir yr emynau yn ddwyieithog.  

Dim ond £5 y pen yw'r tocynnau ac maent ar gael yn 
Ffandango's yn Llandaf neu trwy anfon e-bost at: 
pwyllgorllandaf2018@gmail.com  
 

Pwyllgor Apêl Newydd: Llysfaen a 
Thornhill 
Gwell hwyr na hwyrach! Ffurfiwyd Pwyllgor Apêl 
newydd ar gyfer Llysfaen a Thornhill. Mae’r pwyllgor 
wrthi yn trefnu rhaglen o weithgareddau rhwng mis 
Tachwedd a haf nesaf, gyda’r bwriad o apelio at holl 
drigolion yr ardal. Mae cyfle i unrhyw un ymuno â’r 
cynllunio a’r trefnu er mwyn cefnogi’r Eisteddfod - felly 
cysylltwch â’r Cadeirydd, Rhian Williams, am fanylion 
pellach: rhianwynwilliams@gmail.com 

Harry, Charlie ac Eirlys Lovell-Jones 

mailto:apel_rhall@outlook.com
https://www.justgiving.com/eisteddfod
https://www.justgiving.com/eisteddfod
javascript:handleMailto('mailto:e.angharad@gmail.com');return%20false;
https://www.facebook.com/Ap%C3%AAl-Sain-Ffagan-Rhydlafar-Y-Dr%C3%B4p-a-Chroes-Cwrlwys-Eisteddfod-2018-1844122312533795/
https://www.facebook.com/Ap%C3%AAl-Sain-Ffagan-Rhydlafar-Y-Dr%C3%B4p-a-Chroes-Cwrlwys-Eisteddfod-2018-1844122312533795/
javascript:handleMailto('mailto:pwyllgorllandaf2018@gmail.com');return%20false;
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Cefnogi’r Stafell Fyw 

C afwyd noson i’w chofio yn ddiweddar pan ddaeth 
Côr Meibion Dinbych i Eglwys y Crwys i ddiddanu 

trigolion y brifddinas ac i godi arian i’r Stafell Fyw. Wrth 
i’r côr, dan arweiniad Arwyn Roberts, ei morio hi gyda’r 
darn agoriadol ‘Y Ddau Wladgarwr’ roedd y gynulleidfa 
yn edrych ymlaen at noson arbennig. Fel 

gwrthgyferbynaid, roedd eu datganiad o ‘Fy Mhlentyn’ 
yn deimladwy ac effeithiol iawn. Gwestai arbennig y côr 
oedd y gantores a’r cyflwynydd amryddawn ac un o 
blant mwyaf adnabyddus Clwyd, Caryl Parry Jones. 
Gyda Geraint Cynan ar y piano, canodd Caryl, sydd 
bellach yn Llywydd Anrhydeddus y côr, rai o’r 
ffefrynnau, gan gynnwys ‘Yr Eil Feiolin’, ‘Pan Ddaw 
Yfory’, ‘Mor Dawel’ ac wrth gwrs ‘Chwarae’n Troi’n 

Chwerw’. Dychwelodd y côr yn yr ail ran gydag 
amrywiaeth o ganeuon o’r ‘Jolly Roger’ i ‘Pan Fo’r 
Nos yn Hir’. Ymunodd Caryl gyda’r côr i ganu 
‘Gwahoddiad’ a dod â’r noson i ddiweddglo 
cofiadwy. 

Mae golygon Ffrindiau’r Stafell Fyw bellach yn troi 
tua’r cyngerdd nesaf. Cynhelir ‘Carol a Chlychau’r 
’Dolig’, cyngerdd Nadolig arbennig, yn Eglwys Sant 
Pedr, Y Rhath - bydd Côr Meibion Taf ynghyd â 
Chôr Merched Canna yn ein harwain yn y dathlu. 
Cynhelir y cyngerdd ar nos Wener, 15 Rhagfyr, am 
7:30 p.m. Tocynnau: £10 oddi wrth Stafell Fyw 
C a e r d y d d -  0 2 9 2 0  4 9 3 8 9 5  n e u 
carol.hardy@cais.org.uk   Elw’r noson at waith 
Stafell Fyw Caerdydd. 

Arwyn Roberts (Arweinydd), Geraint 
Cynan, Caryl Parry Jones, Nia Jones 

(Cyfeilyddes) a Clwyd Wynne (Arweinydd 
y noson) yn mwynhau seibiant. 

Cofio 300 mlwyddiant geni 
Williams Pantycelyn 

M ae’r Athro E. Wyn James wedi bod yn siarad am 
William Williams mewn sawl man ar draws y 

wlad eleni, gan i’r emynydd mawr o Bantycelyn gael ei 
eni 300 mlynedd yn ôl yn 1717. Un o’r darlithiau cyntaf 
iddo ei thraddodi oedd yng Nghlynnog Fawr ym mis 
Chwefror. Bellach mae Utgorn Cymru wedi cyhoeddi 
recordiaid o’r ddarlith honno ar gryno-ddisg. Mae i’w 
chael gan Ganolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog 
Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5BT (https://
uwchgwyrfai.cymru/). Ei phris yw £5.00 (+ £1.00 
cludiant). 

 Roedd H. A. Hodges (1905–76) yn Athro 
Athroniaeth ym Mhrifysgol Reading ac yn awdurdod ar 
lenyddiaeth Gristnogol yn rhyngwladol. Dysgodd ef a’i 
gyfaill, Canon Donald Allchin, Gymraeg er mwyn 
astudio gwaith Ann Griffiths a Williams Pantycelyn. 
Cynhaliodd Cymdeithas Emynau Prydain ac Iwerddon 
ei chynhadledd flynyddol yng Nghaerfyrddin ym mis 

Gorffennaf, am ei bod hi’n 300 mlwyddiant geni 
Williams, a chyhoeddodd Gwasg y Lolfa gasgliad o 
ysgrifau gan H. A. Hodges erbyn y gynhadledd honno. 
Teitl y gyfrol yw Flame in the Mountains: Williams 
Pantycelyn, Ann Griffiths and the Welsh Hymn (320 
tud.; £12.99), ac fe’i golygwyd gan yr Athro E. Wyn 
James.  

 Yn ogystal ag ysgrifau gan H. A. Hodges am y 
ddau emynydd mawr hyn, mae’r gyfrol yn cynnwys 
hefyd gyfieithiadau Saesneg Hodges o rai o emynau 
Williams, ei gyfieithiad o ddarlith enwog gan Saunders 
Lewis ar Ann Griffiths, a’i gyfieithiadau o holl emynau a 
llythyrau Ann. Er mai cyfrol Saesneg yw hon, ac wedi’i 
bwriadu’n arbennig er mwyn goleuo pobl ddi-Gymraeg 
ynghylch disgleirdeb ein dau brif emynydd, fe fydd y 
gyfrol o ddiddordeb i siaradwyr Cymraeg hefyd, nid 
lleiaf am fod emynau Ann Griffiths yn cael eu cyhoeddi 
ynddi yn y Gymraeg yn gyfochog â chyfieithiadau 
mydryddol Hodges ohonynt – a dyma’r unig le y mae 
holl emynau Ann Griffiths i’w cael mewn print ar hyn o 
bryd. 

Tiger Bay - y Sioe Gerdd 

Y n ystod mis Hydref perfformiwyd sioe gerdd o’r enw Tiger Bay yng 
Nghanolfan y Mileniwm. Cyfansoddwyd y gerddoriaeth gan Dafydd 

James, cyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, a phortreadwyd 
Trydydd Ardalydd Bute yn y sioe gan neb llai na John Owen-Jones – yn 
enedigol o Borth Tywyn ac yn un o sêr y West End. Bae Teigr ar droad yr 
ugeinfed ganrif yw cefndir y sioe sy’n seiliedig ar benderfyniad merch ifanc 
i herio anghyfiawnderau cymdeithasol, dilyn ei chalon a gwireddu ei 
breuddwydion. 

Roedd un o ddisgyblion deg oed Ysgol y Wern, Llanisien, yn cymryd 
rhan yn y sioe, sef Louise Harvey. Perfformiwyd y sioe yn Cape Town yn 
Ne Affrica yn ystod y gwanwyn y llynedd a bu Louise draw yno yn rhan o’r 
cast. Bu’n brofiad bythgofiadwy iddi hi – a’i mam a aeth gyda hi!  Louise Harvey 

mailto:carol.hardy@cais.org.uk
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Clwb Rygbi Cymry Caerdydd: 
Arwyddion Da 

 

W edi dechrau digon sigledig i'r tymor newydd, 
cyrhaeddodd y Clwb fis Hydref ar gefn dwy 

fuddugoliaeth yn erbyn Llanilltud Faerdre, ac oddi 
cartref ym Mhenarth. Roedd y gêm nesa' yn erbyn 
Crwydriaid Morgannwg, yng Nghwpan Plât Undeb 
Rygbi Cymru, â’r hyder wedi codi ar ôl y ddwy gêm 
fuddugol. Gyda'r Crwydriaid yn chwarae yn Adran 1, 
sef adran yn uwch na'r Clwb, doedd hi'n fawr o syndod 
eu gweld nhw'n dechrau'n gryf, ac o fewn deng munud, 
roedd y Clwb ar ei hôl hi o 14-0. 

Ond wrth i'r pac ddechrau ennill goruchafiaeth, 
tarodd y Clwb yn ôl i fod ar y blaen erbyn yr hanner, ac 
roedd rhagolygon sioc o'n blaenau. Yn anffodus, erbyn 
diwedd y gêm, colli fu’r hanes, o 26-24, ond roedd hyd 
yn oed dilynwyr y Crwydriaid 
yn cydnabod eu bod nhw 
wedi bod yn ffodus i ennill. I 
ddilynwyr selog y Cymry, 
braf oedd cofnodi bod y 
Clwb wedi chwarae yn 
erbyn timoedd cynta' 
Penarth a'r Crwydriaid, dau 
o hen dimoedd dosbarth 
cynta'r Undeb, ar Sadyrnau 
olynol, eto'n tanlinellu 
cynnydd y Clwb dros y 
degawd diwetha'. 

Estynnwyd croeso i 
Aberdâr wythnos yn 
ddiweddarach, a hwythau ar 
frig y tabl. Er i'r bois 
gystadlu'n frwd trwy gydol y 
gêm, gyda’r blaenwyr eto'n dal eu tir yn gryf, colli fu’r 
hanes, er inni lwyddo i sicrhau pwynt bonws cynta'r 
tymor wrth golli o 31-26. Yr un fu’r hanes ar bnawn 
brwnt a gwyntog lawr yn y Barri ar gyfer y gêm nesa', 
lle difethodd gwynt Storm Brian obeithion y ddau dîm o 
chwarae rygbi agored. Yn anffodus, roedd hi'n amlwg 
fod y Barri wedi arfer â chwarae yn y gwynt, ac fe 
lwyddon nhw i wneud gwell defnydd ohono, gan ennill 
o 14-7 - CRCC eto'n sicrhau pwynt bonws. 

Wrth i ni agosáu at ddiwedd mis Hydref felly, mae'r 
Clwb i'w ganfod yn nawfed yn yr adran, wedi sicrhau 
10 o bwyntiau hyd yma, ond heb os, bu arwyddion 
positif i’w gweld dros yr wythnosau diwetha'. 

Mae hanes yr ail dîm hefyd wedi bod yn rhagorol, 
gyda buddugoliaethau cyfforddus yn erbyn y 

Crwydriaid, ac yn erbyn y 
Barri yn ystod mis Hydref, 
yn ein tywys i frig yr adran 
ar gyfer holl ail-dimoedd 
Caerdydd. 

Cafodd Merched CRCC 
ddechrau llwyddiannus i'w 
tymor newydd hefyd, gyda 
buddugoliaeth fendigedig o 
15-5 oddi cartref yn 
Nantymoel. Mae'r merched 
yn estyn croeso cynnes i 
u n r hy w  c h wa r ae wy r 
newydd ar gyfer eu tymor 
cyntaf  yn Adran 3 
cynghreiriau URC. 

Mae croeso i bawb ddod i 
weld y timoedd yn chwarae lawr ym Mhontcanna, neu 
oddi cartre'. Y gemau nesa' fydd:  

4 Tachwedd Tîm Cyntaf v Gilfach Goch (C)   
 Ail Dîm v St Peter's (Ff) 
5 Tachwedd  Merched CRCC v Treforys (C 2 p.m.) 
11 Tachwedd Tîm Cyntaf v Cardiff Quins (Ff) 
12 Tachwedd  Merched CRCC v Piod Pinc Tymbl (C) 
18 Tachwedd  Tîm Cyntaf v Abercynon (Ff) 
26 Tachwedd  Merched CRCC v Deri (C) 

Nick Willets yn bylchu yn erbyn y Barri 

Owain 
Tudur yn 
sgorio yn 

erbyn 
Crwydriaid 
Morgannwg 

Tocynnau Gŵyl y Gaeaf 

Caerdydd ar Werth Nawr 

D dechrau mis Tachwedd ac mae pobl yn dechrau 
meddwl am y Nadolig ac am hwyl yr atyniad 

blynyddol ar lawnt Neuadd y Ddinas, sef Gŵyl y Gaeaf 
Caerdydd. 

Wedi i’r nifer fwyaf o sglefrwyr erioed ddod i’r llawr 
sglefrio y llynedd, mae tocynnau ar gyfer tymor 2017 
bellach ar werth gyda hyd yn oed mwy i edrych ymlaen 
ato, a nifer o nosweithiau thema wedi’u cynllunio. 
Mentrodd dros 60,000 o bobl i’r llawr sglefrio am y tro 
cyntaf y llynedd pan oedd Llawr Sglefrio Admiral dan 
do am y tro cyntaf, gan olygu na chollwyd unrhyw 
sesiynau oherwydd tywydd garw, gan gynnig profiad 
hyd yn oed mwy hudolus o dan y to disglair. Eleni, 

Caerdydd yw’r llawr sglefrio awyr agored cyntaf yn y 
DU i dderbyn Achrediad Hygyrchedd, gan alluogi hyd 
yn oed mwy o ddefnyddwyr cadeiriau olwyn i 
ddefnyddio’r llawr sglefrio.  

 Bydd y llawr sglefrio’n agor ar 9 Tachwedd ac ar 
agor tan ddydd Llun, 8 Ionawr. Disgwylir i dros 
chwarter miliwn o bobl ymweld â’r atyniad, gan gael eu 
denu gan yr Olwyn Fawr a reidiau ffair eraill, ynghyd â’r 
bwyd a diod sydd ar gael yn y Pentref Alpaidd 
traddodiadol a’r Bier Keller clud. Mae mwy o 
bengwiniaid eleni, ac am y tro cyntaf mae modd eu 
harchebu ymlaen llaw ar gyfer y rhai bach fydd angen 
ychydig mwy o help ar yr iâ! 

Tocynnau: TicketSource ar 0333 666 3366 a 

Cardiffswinterwonderland.com a 
#CaerdyddYwGwylyGaeaf 
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EGLWYS EBENESER 
Bwyty’r Clink 
Ar nos Fawrth, 10 Hydref, aeth 65 o 
aelodau a chyfeillion yr eglwys i 
fwynhau gwledd ym mwyty’r Clink. 
Mae’r elusen hon yn parhau i wneud 
gwaith da drwy gynnig cymwysterau 
City & Guilds i garcharorion mewn 
darparu bwyd ac arlwyaeth ers ei 
sefydlu yn 2012. Carcharorion 
Categori D (isel) sy’n gymwys i 
gymryd rhan yn y cynllun ailsefydlu 
troseddwyr hwn. Bu gostyngiad o 
41% mewn aildroseddu ers sefydlu’r 
cynllun, sydd yn galonogol iawn. 
Bwriad y noson oedd codi arian i’n 
helusen am eleni, sef  The Neuro 
Foundation. Braf yw cael dweud i’r 
noson godi £950 i chwyddo’r coffrau 
elusennol tua swm teilwng erbyn 
diwedd y flwyddyn. Mae cysylltiad 
agos yr eglwys â Clink yn parhau 
gyda’r bwyty’n darparu bwyd poeth 
ar ein rhan i’w rannu i’r digartref 
unwaith y mis ar Heol Siarl. Diolch o 
galon iddyn nhw am y gwasanaeth 
hwn. 
Cinio Cynhaeaf 
Ar fore Sul, 15 Medi, yn dilyn y 
gwasanaeth cymun, cawsom gyfle i 
fwynhau bwffe wedi’i ddarparu gan 
fwyty Elgano, ynghyd â phwdinau a 
baratowyd gan rai o’r aelodau. 
Roedd yn gyfle i gymdeithasu a 
chael sgwrs a chodi peth arian i 
elusen yr eglwys drwy gyfraniadau. 
Mae ciniawa â’n gilydd ar ôl 
gwasanaeth y bore yn rhan o’n 
cenhadaeth ac yn ein tynnu at ein 
gilydd fel aelodau. 
Llongyfarchiadau i  
... Elin Harding ar sicrhau swydd 
gyda Teach First yn Ysgol St 
Stephen's yn Eastham, Llundain. 
Pob dymuniad da iddi; 

 ...Tomos Dafydd ac Emma ar eu 
priodas ar 21 Hydref yng Nghilgwri;  
...Sian Manning a Ben ar eu 
dyweddïad; 
...Carl a Charlotte Morris ar eu 
priodas ym Mryste ar 14 Hydref. 
Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Non a Meilyr 
Hughes. Bu farw brawd Non yn 
Aberystwyth yn ddiweddar.  

 

BETHEL, RHIWBEINA 

Yn ystod mis Hydref croesawyd i'r 
pulpud Mr Mansel Jones, Y Parchg 
Eirian Rees, Yr Athro John Gwynfor 
Jones, ein gweinidog y Parchg Evan 
Morgan a'r Parchg R. Alun Evans. 

Rydym yn cydymdeimlo â Mair Dyfri 
Jones ar golli ei phriod, Dyfri, a 
frwydrodd yn ddewr dros gyfnod hir; 
cydymdeimlwn hefyd  â'r merched, 
Bethan ac Eleri, ar golli eu tad. 

Ar 22 Hydref bu cyfle i aelodau a 
ffrindiau ymuno i fwynhau cinio dydd 
Sul yn y Discovery yng nghwmni ein 
gweinidog. 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf braf 
fu croesawu i'n plith Mr Arfon 
Roberts o'r Felinheli sydd ar hyn o 
bryd yn aros gyda'i ferch yng 
Nghaerdydd. 

Dymunwn yn dda i Shirley Williams 
ar ei hymddeoliad o'i swydd gyda 
Merched y Wawr. 

Ddydd Mawrth, 21 Tachwedd, 
cynhelir Bore Coffi yn y capel i godi 
arian ar gyfer Prosiect y Digartref. 
Croeso cynnes i bawb. 
Mae croeso cynnes hefyd i bawb yn 
ein gwasanaethau ar fore Sul sy'n 
cychwyn am 10:15. Cynhelir ysgol 
Sul yn ystod tymhorau ysgol  

 

EGLWYS MINNY STREET 
www.minnystreet.org   
@MinnyStreet  

Croeso! 
Estynnwn groeso i bawb, ‘o’r 
ieuengaf i’r hynaf’, i’n cyfarfodydd ar 
y Sul (10:30 a 18:00) ac yn ystod yr 
wythnos - beth amdani? Yn ogystal 
â’r oedfaon arferol uchod bydd 
Oedfa i’r Teulu a Chymundeb am 
10:30 ar 5 Tachwedd ac Oedfa 
Foreol Gynnar am 9:30, ar 12 
Tachwedd.  Ddy dd Sul ,  26 
Tachwedd, bydd yr Oedfa Foreol a’r 
Oedfa Hwyrol dan arweiniad y 
Parchedig Ddr Noel Dav ies 
(Abertawe). Bydd Ysgol Sul fore 19 
a 26 Tachwedd. 

PIMS a Babimini 
Ar gyfer pobol ifanc yn eu harddegau 
cynhelir sesiynau PIMS (Pobl Ifanc 
Minny Street) nos Lun, 6 a 20 
Tachwedd, 19:00 tan 20:30. Os oes 
gennych chi blantos bach dewch â 
nhw i sesiwn Babimini ddydd 
Gwener 17 Tachwedd, rhwng 9:45 a 
11:15.  

Calendr cyfarfodydd eraill 
I’r oedolion, bydd Y Gymdeithas 
Ddiwylliannol ar y 7fed gyda John 
Esau yn siarad ar y thema ‘O’r 
Heddlu i’r Weinidogaeth’ ac ar yr 
21ain cawn hanes bywyd y 
meddygon Mererid Evans a Menna 
Roblin. Nos Lun, 27 Tachwedd, 
rhwng 19:30 a 20:30 bydd cyfle i fod 
yn greadigol yn Genesis a fore 
Gwener y 10fed am 10:00 ymunwch 
â ni am baned a thrafodaeth yn 
Llynyddwch yng nghaffi Terra Nova, 
Parc Llyn y Rhath. Am 19:30 nos 
Fawrth y 14eg a’r 28ain ‘Pobl yr Hen 
Destament’ fydd testun Bethania yng 
nghartre un o’n haelodau. Am 
hanner dydd pnawn Mercher, 8 
Tachwedd, ac am 19:30 nos Sul 
19eg bydd Koinônia i’r rhai fydd wedi 
archebu ymlaen llaw. 

Genedigaeth 
Croeso cynnes i Nel Guilfoyle, 
merch Sioned Eurig a Daniel (Yr 
Eglwys Newydd) a chwaer fach Erin 
Beth.   

Bedydd  
Hyfrydwch fu tystio i fedydd Steffan 
Huw Jones, mab Huw Euron a 
Meinir a brawd bach Osian, yn ein 
hoedfa deuluol ym mis Hydref. Pob 
dymuniad da i’r ddau deulu. 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Eglwys  Ebeneser: Charlie a 
Carl ar ddydd eu priodas 
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EGLWYS Y CRWYS 
Cydymdeimlo 
Estynnwn ein cydymdeimlad â 
Thomas Ellis Williams a’r teulu yn eu 
profedigaeth o golli ei dad, yr Athro 
Emeritws John Gwynn Williams, 
Bangor.  Ein cydymdeimlad dwysaf 
hefyd â Mr Bryan Jones ar golli ei 
chwaer yn Ninbych.  Meddyliwn 
amdanynt mewn cyfnod anodd. 
Y Grŵp Merched 
Mwynhaodd yr aelodau brynhawn 
difyr yng nghwmni Mair John yng 
nghyfarfod cyntaf y tymor.  Daeth ag 
enghreifftiau o grefftwaith cain 
aelodau o’i theulu a’i gwaith ei 
hunan.  Mae Mair yn cael gwefr wrth 
greu a chafodd yr aelodau 
ymdeimlad o’r wefr honno wrth weld 
holl harddwch ei gwaith.  Arweiniwyd 
y defosiwn gan Gwen Holt a 
pharatowyd y lluniaeth gan Pat 
Lister. Cynhaliwyd digwyddiad 
‘Paned a Chacen’ yng nghartref 
Catherine Jobbins yn yr Eglwys 
Newydd a chasglwyd swm da tuag 
at Apêl Corwynt Cariad.  Diolch i 
Catherine ac Alan am eu croeso ac 
am y gefnogaeth. 
Y Gorlan 
Yng nghyfarfod cyntaf y tymor 
ymwelodd yr aelodau â’r Synagog 
yng Nghyncoed.  Cafwyd bore 
bendithiol wrth i’r aelodau gael eu 
harwain o amgylch yr adeilad.  
Diolch i David Jones am y 
trefniadau.  
Y Gymdeithas 
Cafwyd noson gymdeithasol 
arbennig o ddifyr yng nghwmni Haf 
Hayes ac Ian Richard Williams – 
Becws Haf.  Cafodd y plant, ynghyd 
â’r rhai hŷn, gyfle i ddangos eu dawn 
coginio.  Y dasg oedd addurno 
cacennau.  Martha Williams a 
ddaeth yn fuddugol yn Adran y Plant 
ac urddwyd Robin Pryderi Owen â 
ffedog ‘Cogydd y Crwys’ wrth iddo 
ennill yr Adran Hŷn.  Y beirniaid 
oedd Gwen Edwards a Bob Roberts. 
Diolch i Cerian Angharad am drefnu 
noson hwyliog dros ben. 
Bore Coffi  
Cynhaliwyd Bore Coffi llwyddiannus 
yn festri’r Crwys er budd Cymdeithas 
y Beibl.  Diolch i eglwysi Cymraeg 
Caerdydd am eu cefnogaeth ac i’r 
Parchg Lona Roberts am drefnu. 
Yr Organ 
Bu mis Medi yn fis hanesyddol yn 
Eglwys y Crwys gyda dyfodiad organ 
newydd.  Diolch i Gareth Rhys 
Davies, Gwyn Davies a Bob Roberts 
am eu gwaith dros y misoedd 
diwethaf yn sicrhau bod yr organ yn 
ei lle ac yn edrych mor urddasol.   

Gwasanaethau mis Tachwedd 
Mae croeso cynnes i bawb ymuno â 
ni yn ein haddoliad. Ein Gweinidog 
fydd yn gwasanaethu ar y Sul cyntaf 
a’r trydydd Sul o fis Tachwedd.  Ar 
12 Tachwedd gwasanaethir gan y Dr 
Eryl Wyn Davies, Llanfairpwll, ac ar 
26 Tachwedd gan Mr Peredur Owen 
Griffiths sy’n gweithio i Gymorth 
Cristnogol.  Ar y 26ain hefyd trefnir 
Ffair Nadolig er budd Apêl Corwynt 
Cariad. 
 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 
Y Pum Sola 
Gan ei bod eleni yn 500 mlwyddiant 
y Diwygiad Protestannaidd, mae'r 
Gweinidog, Emyr James, wedi 
dechrau ar gyfres o bregethau ar y 
pum datganiad sy'n ganolog i'r Ffydd 
Gristnogol Brotestannaidd - Sola 
Scriptura (Yr Ysgrythyr yn Unig), 
Sola Fide (Ffydd yn Unig), Sola 
Gratia (Gras yn Unig), Solus 
Christus (Crist yn Unig), Soli Deo 
Gloria (Gogoniant Duw yn Unig). 
F f r wy t h  y  D i wy g i a d  o edd 
ailddarganfod neges wreiddiol 
Cristnogaeth, sef mai trwy ffydd yn 
Iesu Grist yn unig y derbyniwn 
iachawdwriaeth. Bu’n fuddiol iawn 
cael ein hatgoffa eto o seiliau ein 
ffydd. 
Paned a Sgwrs 
Gan ddilyn yr un thema daeth y 
Parchg Ddr Noel Gibbard i'r cwrdd 
merched i sôn am Martin Luther a'r 
D i w y g i a d  P r o t e s t a n n a i d d . 
Pwysleisiwyd ei gyfraniad enfawr i'r 
Almaen wrth iddo gyf ieithu'r 
Testament Newydd a chydweithio ag 
eraill ar gyfieithu'r Hen Destament i'r 
Almaeneg. Golygai hyn y gallai'r 
Almaenwyr ddarllen a deall Gair 
Duw drostynt eu hunain. Mae hyn yn 
berthnasol iawn i ni fel Cymry eleni 
wrth i ni gofio am waith diflino 
William Salesbury yn cyfieithu'r 
Testment Newydd i'r Gymraeg. 
Penodiad 
Dymunwn bob bendith i Amanda 
Griffiths wrth iddi ymgymryd â gwaith 
rhan-amser yn yr eglwys. Bydd 
Amanda yn cynorthwyo'n benodol 
gyda gwaith ymhlith y merched a'r 
plant. 
Dathlu pen-blwydd yn 90 oed 
Daeth nifer o ferched yr eglwys 
ynghyd i de prynhawn i ddathlu pen-
blwydd Joan Davies yn 90 oed. 
Symudodd Joan o ardal Abertawe i 
fyw at ei merch Lynne. Cafwyd 
prynhawn dymunol iawn a gwledd o 
fwyd. 

 

EGLWYS Y TABERNACL 

Priodas 
Rhannwn lawenydd Kathryn 
Edwards (merch Gill Thomas) a 
John Haberfield  ar eu priodas ganol 
mis Medi.  Gweinyddwyd y briodas 
gan John Thomas, priod Gillian.   

Aelodau newydd  
Achlysuron  dedwydd oedd derbyn 
Sian Dowling a Dafydd Huw yn 
aelodau cyflawn yn ein plith.   

Cymdeithas y Chwiorydd. 
‘Cofio Martin Luther’ oedd pwnc y 
Parchg Alun Tudor i ddechrau’r 
tymor. Cynhaliwyd Cwrdd 
Diolchgarwch ar y cyd ag Eglwys 
Ebeneser cyn gorffen y mis gyda 
phrynhawn o grefftau. 

Diolchgarwch 
Mewn oedfa i’r ifanc ar fore Sul, 8 
Hydref, gwahoddwyd teuluoedd i 
ddod â chyfraniad i Fanc Bwyd 
Caerdydd.  Daeth tystysgrif i law am 
y flwyddyn sydd newydd orffen yn 
nodi i ni weld cynnydd eleni wrth 
gasglu 1,054 kg. o fwyd.  

Cinio Dewch a Rhannwch. 
Profiad hyfryd oedd gweld cynifer o 
ffrindiau yn y festri uchaf wedi’r 
gwasanaeth boreol yn mwynhau 
arlwy eang o fwyd amrywiol a 
blasus.   

Swyddi newydd.   
Llongyfarchiadau i Ffion Baker ar 
gychwyn ei chyfrifoldeb newydd yng 
Nghaerfaddon.  Bydd Rhian Elin 
Williams yn cychwyn ar ei swydd 
newydd hithau fel ymgynghorydd. 
Llongyfarchwn Sara Rees ar ei 
phenodiad i ddilyn Rhian fel 
prifathrawes Ysgol Iolo Morganwg.   

Cymdeithas Nos Fawrth 
Ddiwedd Medi cafwyd amser difyr yn 
ymweld â Mynwent Cathays yn 
nghwmni un o staff y Cyngor a 
nododd nifer o feddau lle roedd pobl 
ddiddorol wedi eu claddu. Cafwyd 
mwynhad wrth ganu emyn o waith 
Charles Davies, cyn-weinidog y 
Tabernacl, yn ymyl ei fedd. Arlwy 
mis Hydref oedd noson arbennig yng 
nghwmni Geraint Talfan Davies ar y 
pwnc ‘Idris Morgan a Noson y Cyllyll 
Hirion’. Cafwyd noson wedyn gyda 
Dafydd Huw, Angharad Watkins a 
Shirley-Ann James yn trafod eu hoff 
recordiau. 

Bore Coffi Canol  Wythnos.   
Diolch i Linda Gruffydd am ddarparu 
ar ein cyfer ym mis Medi - dyma’r tro 
cyntaf i ni ymweld â’i haelwyd. Yna, 
ym mis Hydref, cawsom gyfle i alw 
yng nghartref Ann Williams.  
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EGLWYS DEWI SANT 

Dathlu 
Cynhal iwyd  gwasanaethau  
arbennig  ar  Sul  y  Beibl  i  goffáu  
cyhoeddi’r  Testament  Newydd  yn  
Gymraeg  ym  mis  Hydref  1567. Y  
digwyddiad  pwysig  hwn  oedd  yn  
sail  i’r  Bererindod  hynod  o  
ddiddorol  ym  mis  Medi. 

Gwasanaeth  Teuluol 
Gan  ddilyn  thema’r  cynhaeaf,  bu’r  
ficer  yn  ein  harwain  i’r  winllan  i’n  
hatgoffa  mai  teulu’r  eglwys  yw’r  
ffrwyth  sy`n  dibynnu  ar  ofal  a  
chariad  Duw. Gwasanaeth  misol  
aml-oed  ac  amlgyfrwng  yw  hwn, 
sydd  wedi  ennill  ei  blwyf  ym  
mhatrwm  addoli`r  eglwys. 

Noson  Blasu  Gwin 
Cafwyd  noson  hwyliog  iawn  yng  
nghwmni  Carl  Davies, a  fu’n  ein  
harwain  o  gwmpas  Sisili  a  
Sardinia. Cawsom  gip  ar  hanes  yr  
ardaloedd  hyn  a  hefyd  ar  y  
traddodiad  o  gynhyrchu  gwin, wrth  
i  ni  brofi  gwinoedd  o  wahanol  
ansawdd  a  blas. 

Croeso’n ôl 
Roedd  hi’n  braf  iawn  gweld  y  
Parchg Rhian  Linecar  nôl  yn  ein  
plith  ar  ôl  cyfnod  o  salwch. 

Coffi  a  Chlonc 
Cynhelir  y  bore  coffi  nesaf  i’r  
rheiny  sydd  eisiau  ymarfer  eu  
Cymraeg  fore  Sadwrn, 18 
Tachwedd, rhwng  10:30  a  12:00. 
Mae croeso  i  bawb. 

Calendr 
Yn  sgîl  llwyddiant  yr  Ŵyl  Flodau, 
penderfynwyd  cynhyrchu  calendr  
o’r  prif  arddangosion. Anrheg  
berffaith  ar  gyfer  y  Nadolig. Pris  y  
Calendr  yw  £9.99  ac  os  hoffech  
ei archebu  danfonwch  eich  archeb  
at   rhys.helen.jones@btinternet.com  
 
 

BETHEL, PENARTH 

Cawsom ein taro’n arw ddydd Sul 22 
Hydref, gan y newyddion am 
farwolaeth Tom Rees. Bu Tom yn un 
o bileri Bethel dros gyfnod hir, yn 
ffyddlon iawn i’r oedfaon, yn 
gefnogol i  bob agwedd o’n 
cymdeithas, yn aelod diwyd o 
Gyngor yr Eglwys, yn esiampl 
nodedig gyda’i natur hynaws. 
Byddwn oll yn teimlo’i golli i’r byw. 
Anfonwn ein cydymdeimlad llwyr at 
Hazel a gweddill teulu Tom. 

Yr un mor gynnes yw ein 
cydymdeimlad â John a Jane yn eu 
galar yn dilyn marw Ricey, brawd 
John. Cofiwn hefyd am deulu’r 

diweddar Gerwyn Williams. 

Anfonwn gyfarchion at Edryd a 
Kevin, ill dau mewn cyfnod o 
anhwylder. 

Ddydd  Sul, 15 Hydref, yn oedfa’r 
bore cynhaliwyd Ysgol Sul i Bawb, 
gyda’r oedolion yn trafod agweddau 
ar y mynd sydd yn ein cymdeithas o 
ran nodi Calan Gaeaf, yn enwedig y 
masnachu ar wisgoedd i blant ac 
oedolion. A ddylai Cristnogion fod yn 
rhan o hyn oll? Yn dilyn trafodaeth 
frwd, ein barn oedd mai cwbwl 
amhriodol yw’r pwyslais ‘tywyll’ hwn 
(er ein bod yn cydnabod yr ‘hwyl’ a 
gaiff plant bach wrth fynd o dŷ i dŷ).  
Ein pennaf gwaith ni yw pwysleisio 
goleuni’r Efengyl a’r frwydr rhwng 
daioni a drygioni yn ein byd. Nid oes 
angen help ar y drygionus i wneud 
drygioni. Ein busnes ni yw hybu 
daioni. 

Yn oedfa’r hwyr ar yr un dyddiad 
aeth ein gweinidog â ni ar fyfyrdod 
yn seiliedig ar hanes Bartimeus 
(Marc, 10, 46-52) gyda’r emynau 24, 
804 a 774 yn gefn. Fore Sul, 22 
Hydref, cododd ein gweinidog 
destun o Lythyr Cyntaf Ioan, Pennod 
5, Adnod 12 – ‘Yr hwn y mae’r Mab 
ganddo, y mae’r bywyd ganddo…’ 
Nododd fod derbyn Iesu yn warant 
o’r bywyd helaethach. 

 

SALEM, TREGANNA 
Bedydd  
Bedyddiwyd Mia, merch Lowri ac 
Iwan, ar 1 Hydref yn Salem. 
Dymuniadau gorau i chi fel teulu.  
Diolch i Bleddyn a Heather  
Ddechrau mis Hydref 
cawsom barti arbennig 
wedi'r oedfa i ddiolch i 
Bleddyn a Heather am eu 
cymwynasgarwch a'u 
gwasanaeth i Salem dros y 
degawdau diwethaf. Mae'r 
ddau wedi bod yn asgwrn 
cefn i'r capel mewn modd 
di-ffws a chwbl 
ddiymhongar, ac wedi 
gweithio'n feunyddiol gan 
sicrhau bod cynifer o 
weithgareddau'n gallu 
digwydd yma. Rydym yn 
diolch i Heather hefyd am 
ei holl waith wrth arwain yr 
ysgol Sul a chylch meithrin 
y capel dros y 
blynyddoedd. Diolch o 
galon i chi'ch dau.  
Gwasanaeth 
Diolchgarwch 
Gwych oedd gweld Salem 
dan ei sang i ddathlu'r 

diolchgarwch. Cafwyd perfformiadau 
gan y plant bach ynghyd â 
chyflwyniad bywiog gan y bobl ifanc. 
Casglwyd £530 tuag at ffoaduriaid 
Myanmar yn ystod y gwasanaeth, ac 
fe gasglodd y bobl ifanc arian tuag at 
eu taith ym mis Tachwedd drwy 
gynnal stondin deisennau ar ôl yr 
oedfa. Blasus iawn!  
Priodas  
Dymuniadau gorau i Aled a Gwen 
Richards ar achlysur eu priodas ar 
21 Hydref. Pob hapusrwydd i chi fel 
teulu.  
Cyngerdd Al Lewis  
Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer 
cyngerdd Al Lewis, Morfa a Dylan 
Davies yn Salem, nos Wener 20 
Hydref. Noson fendigedig a 
pherfformiad Morfa fel grŵp gwerin 
ifanc o'r ardal yn hynod egnïol. 
Hyfryd oedd clywed Rhys Morris a 
Dylan Davies yn cyd-chwarae, a llais 
melfedaidd Al Lewis yn wefreiddiol i 
orffen y noson. Llwyddwyd i godi 
swm sylweddol tuag at ymgyrch y 
capel i gefnogi gwaith pwysig Apêl 
2017 Corwynt Cariad Ynysoedd y 
Pilipinas.  
Adran yr Urdd a Chlwb y Bobl 
Ifanc  
Bu plant yr adran wrthi'n brysur yn 
addurno teisennau gyda Sue Bland 
ac yn gwylio ffilm a bwyta popcorn! 
Bu'r bobl ifanc wrthi'n brysur yn 
bowlio deg yn y Bae ar 13 Hydref.  
 

Dathliad i ddiolch i Heather a 
Bleddyn am eu holl waith yn Salem 

dros y blynyddoedd.  

mailto:rhys.helen.jones@btinternet.com
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O es rhywbeth am eich pen chi heddi? Capan gwlân 
efallai? Mae’n oer. Cwcwll rhag y glaw? Mae’n 

bwrw. Beret? O, Sioni Winwns, ti 
sy’ na! Fascinator? Wyt ti ar dy 
ffordd i briodas ’te?  Top Hat, 
Fedora, Mortar Board, Trilby, Derby 
Hat, Pillbox, Cloche, Bowler, Flat 
Cap, Deerstalker, cap pêl-fas, 
hetiau cowboi a dyn tân, Anthony 
Eden, Fez, Tiara, Sombrero, 
Bonnet, Turban, Tam o’Shanter, 
Juliette. Efallai nad oedd gan 
Angela Skym o Landdarog 
enghraifft o bob un o’r rhain pan 
ymwelodd â’r gangen ar 11 Hydref 
ond roedd yn agos at hynny. ‘Pam 
yr holl hetiau yma?’ Roedd dau 
ateb gan Angela: ‘Os am dynnu 
sylw, gwisgwch het!’ a ‘Ond het 
sy’n gwneud y wisg!’ 

Roedd yr enghreifftiau oedd gan 
Angela yn werth eu gweld a dododd 
bob un am ei phen, gan ychwanegu 
sylwadau bachog a doniol. Cafodd 

y gynulleidfa flas i ryfeddu yn ei chwmni byrlymus gan 
synnu at y gwlân, ffwr, gwellt, taffeta, ffelt, melfed, 
sidan, plu, rhubanau a blodau yng ngwneuthuriad yr 
hetiau lliwgar bach a mawr. Bu un het yn Ascot, un arall 
ym Mhalas Buckingham, sawl het mewn priodas ac 
angladd - a dyw Angela byth yn mynd i’r cwrdd ar y Sul 
heb het. Roedd yr enghreifftiau o’r gorffennol yn tanio 

atgofion lu am fam-gu a mamau a 
modrybedd a wisgai’r 
creadigaethau; roedd y gynulleidfa’n 
ochneidio a gwerthfawrogi am yn ail. 

Roedd gan Angela hefyd wybodaeth 
eang am hanes penwisgoedd dros y 
canrifoedd. Nid rhywbeth ymarferol 
at warchod y pen yn unig yw het 
ond symbol cryf. Gall gyfleu comedi 
neu drasiedi ac mae’n tynnu sylw at 
statws, awdurdod a swyddogaeth y 
gwisgydd. Caiff hetiau eu defnyddio 
at bwrpas gwleidyddol a chrefyddol. 
Bydd het fawr a chantel llydan yn 
tynnu sylw ac yn ychwanegu at 
achlysur, gan greu elfen o 
ddirgelwch  a swyn. Noson i’w 
chofio a’i thrysori oedd hon. 

Merched y Wawr 
Caerdydd 

Glenys, Rhiannon, Undeg a Catherine 

yn arddangos rhai o'r hetiau. 

M ae Siân Gwenllian, yn adnabyddus i ni oll fel 
Aelod Cynulliad dros etholaeth Arfon a daeth 

oddeutu 70 o aelodau ynghyd i’w holi am ei gwaith a’i 
syniadaeth.  Ganed Siân yn Nolgellau ond ym Mangor 
y cafodd ei haddysg.  Prifysgol Aberystwyth a’i denodd 
i astudio daearyddiaeth ac aeth ymlaen i astudio 
ymhellach ym Mhrifysgol Caerdydd. Dechrau gyrfa fel 
newyddiadurwraig gyda’r BBC yna HTV ym Mangor fu’r 
camau cyntaf a sefydlu cartref yn y Felinheli.  Gadawyd 
Siân yn weddw ifanc iawn gyda phedwar o blant i’w 
magu â chymorth gwerthfawr ei mam a’i mam-yng-
nghyfraith. Roedd gwydnwch ei chymeriad yn glir wrth i 
ni glywed am y modd yr aeth ati i weithio dros ei milltir 
sgwâr fel cynghorydd ar Gyngor Gwynedd gan godi i 
fod yn ddirprwy arweinydd y cyngor.  

Yn dilyn ymddeoliad Alun Ffred, safodd Siân fel 
ymgeisydd dros etholaeth Arfon – nid, meddai, er 
mwyn ‘cael bod yn AC’ ond gan fod Cymu a‘i phobl 
mor agos at ei chalon. Enillodd Siân yr etholiad yn 
2016 gyda dros 11,000 o bleidleisiau.  

Go brin bod yna asgwrn diog yn Siân. Clywsom ei 
bod yn llefarydd ar ran y Blaid ar nifer o feysydd, yn 
cynnwys  Llywodraeth Leol, Yr Iaith, Cydraddoldeb a 
Chynllunio.  Mae hi hefyd yn aelod o’r pwyllgorau 
canlynol yn y Cynulliad: Newid Hinsawdd, Pwyllgor yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig, a Phwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau. Mae 

hi’n gweithio’n ddyfal dros gael ysgol feddygol i’r 
gogledd ac yn gweithio’n ddiwyd ar ran etholwyr ei 
milltir sgwâr ar amryfal faterion.  Mae hi hefyd yn 
awyddus i geisio gwella safon byw, yr economi, addysg 
ac iechyd ar draws Cymru gyfan. Nid yw’n syndod bod 
Siân am weld rhagor o Aelodau Cynulliad - er ei bod yn 
cyfaddef nad yw hynny’n ddyhead poblogaidd gan 
bawb! Mae Siân yn daer o blaid cael rhagor o ferched 
yn ymgeiswyr yn etholiadau’r Cynulliad ac mae hi am 
weld gwell trefn ar oriau gwaith y Senedd er mwyn 
gwneud y man gwaith yn fwy teulu-gyfeillgar.   

‘Sut byddwch yn ymlacio?!’-  dyna’r cwestiwn oedd 
ym meddwl llawer un ar ôl clywed am brysurdeb Siân 
wrth ei gwaith. Ymlacio gyda’r teulu, a mynd â’r ci am 
dro o gwmpas y Felinheli gyda’r golygfeydd hyfryd dros 
y Fenai i Fôn oedd ei hateb.  Ble gwell, ‘lle i enaid gael 
llonydd!’  

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Sian Gwenllian AC a 
Bethan Whittall 
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Maer Ieuenctid y Fro 
Dyma oedd pedwerydd 
etholiad Maer Ieuenctid 
yn y Fro, ac unwaith eto 
gwelwyd cynnydd yn nifer 
y pleidleisiau. Ar ôl 
wythnos o ganfasio, 
cafodd dros 4,700 o 
bleidleisiau eu cyfrif a 
Niclas Want o Ysgol 
Gymraeg Bro Morgannwg 
oedd yn fuddugol. Mae 
Niclas yn ddeunaw 
mlwydd oed ac mae 
w r t h i ’ n  a s t u d i o 

Mathemateg a Ffiseg gyda’r bwriad o’u hastudio 
ymhellach yn y brifysgol. Bu Niclas yn Gynghorydd 
Ieuenctid ers dros dair blynedd, gan weithio i roi llais i 
bobl ifanc ei fro. Mae’n bwriadu gweithredu dros les a 
hyder disgyblion mewn ysgolion lleol, ac mae am fynd 
ati i annog defnyddio technoleg mewn gwersi. Mae 
Niclas hefyd wedi addo bod yn weledol trwy fynychu 
digwyddiadau ac ymweld ag ysgolion, gyda’r nod o 
ddod i adnabod y bobl ifanc, cyfathrebu â hwy, a’u 
cysylltu â’r penderfyniadau lleol sydd yn effeithio 
arnynt. Mae’n amlwg bod y bobl ifanc a bleidleisiodd 
dros Niclas yn rhannu ei optimistiaeth a’i obaith. 
Diwrnodau Blasu Rygbi 
Ddechrau mis Hydref cafwyd diwrnodau blasu rygbi i 
250 o ddisgyblion Blwyddyn 7 ac 8. Braf oedd gweld 
cynifer yn dangos diddordeb a phleser oedd gweld 
cynifer o ferched ynghlwm â'r diwrnod. Bwriad y 
diwrnod oedd cynnig rygbi i ddisgyblion nad oedd yn 
aelod o glwb lleol. Cafodd hyfforddwyr clybiau lleol 
wahoddiad i fynychu'r diwrnod yn y gobaith y byddai 
gan y disgyblion ddiddordeb mewn ymaelodi â chlwb 
wedi’r hyfforddiant. Diolch yn fawr i Mr Beynon, Jake 
Thomas - Swyddog Datblygu URC Caerdydd a'r Fro a 
drefnodd y diwrnod - ac i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru 
am hyfforddi a dyfarnu ar y diwrnod. 

 
Llwyddiant Golff  
Mae Megan Cullinane wedi 
ennill cystadleuaeth golff 
cymysg Cymru fel rhan o 
dîm Cottrell Park. Cafodd y 
gystadleuaeth ei chynnal 
yn Sir Fynwy ar ddechrau 
mis Hydref. Prif ddiddordeb 
Megan yw golff er ei bod yn 
mwynhau hoci a  thraws 
gwlad yn ogystal. Mae hi 
wrth ei bodd ei bod wedi 
ennill y wobr hon fel rhan o 
dîm Clwb Golff Cottrell Park. Llongyfarchiadau! 
Cystadleuaeth Gwyddoniaeth 
Ddydd Gwener, 15 Medi, daeth pedwar disgybl o ysgol 
Bro Morgannwg yn ail yng nghystadleuaeth Her 
Gwyddorau Bywyd Cymru. Cafodd y rownd derfynol ei 
chynnal yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd. Hon oedd y 
bedwaredd rownd i’r pedwar disgybl o Flwyddyn 10 
oedd yn aelodau o’r tîm: Elly Greening, Twm Aled, 
Huw Jones a Ceri Vaughan-Jones. Roedd y 
cwestiynau’n eang ac wedi’u seilio ar gwrs 
Gwyddoniaeth Driphlyg TGAU CBAC. Ysgol Tryfan, 
Bangor, oedd y gwrthwynebwyr yn y rownd derfynol a’r 
tîm o’r gogledd aeth â hi o un marc yn unig! 
Uchafbwynt y cyfan oedd darlledu ar Radio Cymru ar 
fore’r rownd derfynol. Bu cystadlu’n brofiad gwerth 
chweil i bob aelod o’r tîm.  

Ysgol Bro Morgannwg 

Ddydd Iau, 28 Medi, 
lawnsiwyd Siarter Iaith 
Ysgol Pen-y-Garth. 
Roedd neuadd yr ysgol 
yn fwrlwm o fusnesau 

lleol gan gynnwys siop lyfrau Cant a Mil, Foxy's Deli, 
Llyfrgell Penarth, The Crêpe Escape a llawer mwy. 
Mwynhaodd y plant sesiwn flasu rygbi dan ofal URC a 
chwmni enwogion fel Jess Kavanagh sy’n chwarae 
rygbi dros Gymru. Daeth Seren a Sbarc i ddiddori 

disgyblion ifancaf yr ysgol. Uchelgais 
Llywodraeth Cymru yw cynyddu nifer y 
siaradwyr Cymraeg yng Nghymru i un 
filiwn erbyn 2050. Nod y Siarter Iaith 
ydy sicrhau bod pob ysgol yn paratoi pobl 
ifanc i fod yn hyderus wrth ddefnyddio'r 
Gymraeg yn gymdeithasol ac mewn 
sefyllfaoedd anffurfiol. I gyd-fynd â 
lawnsio’r siarter rydym wedi penodi 
llysgennad ar gyfer pob dosbarth. Mewn 
gair, rydym eisiau ysbrydoli ein plant i 
ddefnyddio’r Gymraeg ym mhob agwedd 
o’u bywydau ac i weld yr iaith Gymraeg yn 
iaith fyw ac nid yn iaith addysg yn unig. 
Diolch i Morwenna Evans am yr holl 
drefniadau. 

Ysgol 
Pen-y-Garth 

Llysgenhadon Ysgol Pen-y-Garth 

Her Gwyddorau Bywyd 
Cymru: tîm Ysgol Bro 

Morgannwg yn y 
stiwdio 

Megan Cullinane 

Niclas Want 
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Pêl-rwyd 
Llongyfarchiadau i dimoedd pêl-rwyd 9B a 10B a 
enillodd Dwrnameintiau B y sir, ac i’r tîm Dan 18 am 
ennill Cwpan y Sir. Byddant yn mynd ymlaen i 
gynrychioli Caerdydd a’r Fro yn Rownd Derfynol Cymru 
yng Nglannau Dyfrdwy ym mis Mawrth. 

Dathliadau pen-blwydd Ysgol Rugby yn 450 oed 
Ar ddiwedd mis Medi cafodd tîm hoci Dan18 yr ysgol 
anrhydedd enfawr o dderbyn gwahoddiad fel yr unig 
ysgol o Gymru, ac fel un o wyth ysgol yn unig dros y 
Deyrnas Unedig, i chwarae mewn twrnamaint hoci i 
ddathlu pen-blwydd Ysgol Rugby yn 450 mlwydd oed. 
Roedd safon yr hoci ar y dydd Sul yn arbennig, ac 
roeddem yn falch iawn o orffen yn y chweched safle yn 
erbyn yr ysgolion bonedd.  
Ysgol Roc! – HYSBYS  
Rydym yng nghanol ymarferion ar gyfer cynhyrchiad 
eleni - Ysgol Roc! Dewch i ‘rocio’ gyda ni rhwng 21 a 
23 Tachwedd. Mae tocynnau nawr ar werth yn 
swyddfa’r ysgol.  
Sioe fawreddog Dansation 
Bu nifer o ddisgyblion Glantaf yn dawnsio yn Sioe 
ddawnsio Debbie Chapman yn Neuadd Dewi Sant yn 

ddiweddar. Yr unig fachgen a gymerodd ran yn y sioe 
gyda dros 500 o ferched oedd Ioan Williams. Mae Ioan 
bellach wedi ennill ysgoloriaeth bale/dawns yn 
Llundain. Dyma adroddiad Ioan am ei brofiad yn y sioe 
fawreddog: 

‘Ar ddydd Sul yr 22ain o Hydref roedd y diwrnod 
wedi cyrraedd. Ar ôl misoedd o baratoi roeddwn yn 
barod i berfformio o flaen dros 1000 o bobl yn un o 
neuaddau enwocaf Caerdydd sef Neuadd Dewi Sant. 
Cyrhaeddais yn brydlon am 11:30 ac yno roedd tua 
500 o blant yn aros i redeg dros y sioe cyn iddi 
ddechrau am 6:00 y.h. Fi oedd yr unig fachgen oedd yn 
perfformio ar y llwyfan y noson honno gyda’r gweddill 
yn ferched, gyda’r oedran yn amrywio o 2 i 24. 

Rwyf wedi bod yn aelod o Ddawnswyr Debbie 
Chapman ers 9 mlynedd bellach ac wedi cael llawer o 
brofiadau ym myd dawns. Yn y sioe roeddwn yn 
dawnsio mewn 16 dawns wahanol. Roedd ambell i 
ddawns yn syth ar ôl ei gilydd oedd yn golygu fod rhaid 
i mi newid ar ymylon y llwyfan.Cefais gyfle i ddawnsio 
amrywiaeth o ddulliau gwahanol o tap i jazz i ddisgo. 

Rwyf wrth fy modd yn dawnsio o flaen cynulleidfa ac 
roedd y gynulleidfa’r tro yma yn llawn hwyl gyda’r 
neuadd o dan ei sang. Rhaid cyfaddef fy mod wedi 
blino ar y diwedd ond cefais wefr arbennig wrth 
ddawnsio ar y llwyfan gyda fy ffrindiau. Hoffwn ddiolch i 
Debbie am yr holl gyfleoedd rwyf wedi eu cael hyd yn 
hyn a nawr edrychaf ymlaen at gynrychioli’r ysgol 
ddawns mewn cystadleuaeth yng Ngerddi Gaeaf 
Blackpool ym mis Tachwedd, sef un o brif neuaddau'r 
sioe Strictly.’ 

Pob hwyl i Ioan yn Blackpool! 

Y Siarter Iaith 

Ar ddydd Mercher 11 Hydref roedd cyffro mawr yn yr 
ysgol wrth i ni lawnsio ein Siarter Iaith.  Adleisiodd trac 
yr wythnos, ‘Drwy dy lygaid di’ Yws Gwynedd, drwy’r 
coridorau wrth i ni baratoi ar gyfer y prynhawn 
arbennig. Daeth nifer o ymwelwyr i gynnal stondinau 
oedd yn gymorth i’r rhieni fod yn ymwybodol o’r holl 
weithgareddau/adnoddau Cymraeg sydd ar gael yng 
Nghaerdydd.  

Diolch yn fawr i’r Cyngor Llyfrau, Menter Caerdydd 
ac i’r Urdd am ddod i’n cefnogi. Bu’r Dewiniaid Digidol 
wrthi yn dangos yr apps Cymraeg mwyaf cyffrous, y 
Criw Cymraeg yn chwarae deg cân uchaf yr ysgol a’r 
Llyfrgellwyr yn arddangos y DVDs a’u hoff lyfrau 
Cymraeg.  Roedd hyd yn oed stondin Y Dinesydd 

gennym lle bu Gohebwyr y Groes yn trafod sut maent 
yn mynd ati i ysgrifennu’n fisol i’r papur. Cawsom ein 
diddanu gan y criw ukulele ac fe wnaeth côr yr ysgol 
berfformio yn hyfryd. Uchafbwynt y prynhawn oedd 
cael ymweliad arbennig gan Seren a Sbarc, sef y 
cymeriadau lliwgar sy’n nodweddu’r Siarter Iaith.   

Rydym yn llawn cyffro wrth lawnsio ein Siarter ac 
mae Cenhadon Cymru, sef cyngor newydd sbon ein 
Cynulliad, wedi bod wrthi’n creu gemau a 
gweithgareddau ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Yn ogystal 
rydym wedi cael nifer o ymwelwyr gwych i’r ysgol i’n 
sbarduno i ymfalchïo yn ein hiaith, sef Tudur a wnaeth 
ein helpu ni i glocsio a Chris Czekaj a soniodd  wrthym 
am ei yrfa a’n hysbrydoli i fod yn chwaraewyr rygbi 
rhyngwladol rhyw ddydd yn y dyfodol! 

Diolch unwaith eto am ddarllen ein colofn!   

Eloise Roberts a Iestyn Nelson 

Ysgol Glantaf 

Tîm Pêl-rwyd Dan 18 

Ioan Williams yn serennu ymhlith y merched! 

Ysgol Pen-y-groes 
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Llwyddiant wrth siarad yn gyhoeddus 
Bu tîm o’r ysgol yn llwyddiannus yn ddiweddar mewn 
cystadleuaeth siarad cyhoeddus i ysgolion cynradd 
gan ennill y wobr gyntaf! Da iawn Mali a Gethin am eu 
cyflwyniad. Roedd y Comisynydd Plant yno i’w 
llongyfarch. 

Bore coffi 
Braf iawn oedd cymryd rhan ym More Coffi Mwya’r Byd 
a chodi arian ar gyfer elusen canser Macmillan. 
Cafwyd bore llwyddiannus iawn a chodwyd £320  tuag 
at yr elusen. Diolch i bawb a gefnogodd y digwyddiad. 
 
Cwpan Pencampwyr PG10 
Llongyfarchiadau i dimoedd pêl-droed Blwyddyn 4 a 
Blwyddyn 6 am gystadlu yn nhwrnamaint Cwpan 
Pencampwyr PG10. Bu tîm Blwyddyn 4 yn fuddugol. 

Llangrannog 
Cafodd Blwyddyn 6 amser wrth eu bodd yn y gwersyll 
ger y lli – Llangrannog. Cafodd pawb hwyl yn gwneud 
yr holl weithgareddau ac yn cymdeithasu gydag 
ysgolion eraill clwstwr Glantaf.  Uchafbwynt y cyfan 
oedd y Noson Lawen pan gipiodd llys Lochtyn y wobr 
gyntaf.  Profiad da arall fu ymweld â Chastell Aberteifi, 
lle cafodd y plant glywed am hanes yr Arglwydd Rhys. 

Gweithdy Electro City  
Braf oedd croesawu gweithdy trydan a Lego i’r ysgol i 
weithio gyda Blynyddoedd 4 a 6.  Dangosodd y 
disgyblion sgiliau adeiladu gwych wrth gynllunio ac 
adeiladu eu dinas o Lego cyn mynd ati i greu 
cylchedau trydan i oleuo’r ddinas.   

Cystadleuaeth I Can Challenge 
Cynrychiolodd Ella Davies, Mari O’Callaghan, Ffion 
Bunch, William Roberts a Daniel Burford yr ysgol yng 

nghystadleuaeth I Can Challenge yn Ysgol Llysfaen.  
Bu dadlau mawr o blaid ac yn erbyn pwysigrwydd 
dangos ein hemosiynau a llwyddodd ein siaradwyr 
cyhoeddus i gipio’r ail wobr.  Llongyfarchiadau mawr 
iddynt. 

Gweithdy Crime Solvers 
Roedd cyffro mawr ym Mlwyddyn 5 wrth iddyn nhw 
gyrraedd iard yr ysgol a gweld ardaloedd wedi eu 
gorchuddio â baneri heddlu. Yn ystod y nos roedd 
trosedd ofnadwy wedi digwydd ac roedd yn rhaid i’r 
disgyblion ddarganfod cefndir y drosedd a hynny drwy 
ddefnyddio eu sgiliau fforensig. Gwelwyd brwdfrydedd 
a sgiliau datrys problemau gwych ar waith! 

Gwobr Rhagoriaeth Estyn 
Braint oedd cael mynychu Noson Wobrwyo 
Rhagoriaeth Estyn yn dilyn ein harolwg ddechrau’r 
flwyddyn.  Roedd yn braf clywed am waith caled yr holl 
ysgolion eraill a oedd yno ynghyd â chael dathlu 
llwyddiant ac ymroddiad di-ben-draw cymuned Ysgol 
Pencae. 

Ysgol Y Wern 

Ysgol Pencae 

Cwlwm Busnes Caerdydd a’r Cylch 

F e ddaeth aelodau’r Cwlwm at ei gilydd am y tro 
cyntaf ers yr haf yn Canna Deli nos Iau, 26 

Hydref. Yno bu cyfle i fwynhau amrywiaeth o fwyd a 
dewis o winoedd blasus iawn … wrth rwydweithio 
wrth gwrs! Mae’r Cwlwm yn ddiolchgar iawn i 
berchnogion Deli Canna am y croeso a’r lluniaeth 
hyfryd. Fe fydd nifer yn siwr o ddychwelyd yno er 
mwyn archebu cawsiau ac ati ar gyfer eu cartrefi eu 
hunain. 

Mae’r Cwlwm yn cwrdd tua phum gwaith y 
flwyddyn a’r tro nesaf fydd nos Iau, 23 Tachwedd, 
gyda noson banel ddifyr. Bydd manylion y noson yn 
dilyn yn fuan iawn…edrychwch ar ein gwefan am fwy 
o wybodaeth am weithgareddau’r Cwlwm. Bydd 

rhaglen gwanwyn 2018 yn cynnwys cinio blynyddol i 
ddathlu pen-blwydd y Cwlwm yn 25 mlwydd oed. 

Rhai o aelodau Cwlwm Busnes Caerdydd yn agor 
gweithgareddau tymor yr hydref yn Canna Deli. 

Mali a Gethin: siaradwyr 
cyhoeddus y Wern 

Cwpan Pencampwyr PG10: tîm buddugol Blwyddyn 4 
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Pobol y Rhigwm  (10) 
 

Tasg rhif 10 yw llunio llinell o gynghanedd yn 
cynnwys y gair  

‘Ewro’ neu ‘Ewrop’.    
 
Anfonwch eich cynigion at  db.james@ntlworld.com 
erbyn 10 Rhagfyr.  

 
Sylwadau’r beirniad ar dasg rhif 8 

Fe gofiwch mai’r dasg oedd: dileu un llythyren neu 
ychwanegu un llythyren yn nheitl cerdd, cyfrol neu 
lyfr Cymraeg, gan newid yr ystyr yn llwyr.  
Daeth cannoedd o gynigion i law, felly dyma ddetholiad 
ohonynt.  Mae rhai ohonynt yn torri rheolau’r 
gystadleuaeth, ond ni waeth am hynny.  Mae’r 
ffugenwau’n well na’r cynigion eu hunain yn aml... 

Pysgod y Cryman gan Islwyn Fish Elis 

Gwin Nos Olga Leuad gan Cara Dog Pritchardova 

Ac Yna Clywodd Sŵn y Môn gan Eisteddfotwr 2017 

Te yn y Greggs gan Kate Pasti Roberts  

Morthwyl, Jac a Sbanco gan Caryl Sadist-Lewis 

Pwdl Cilmeri gan Gerallt Crufts-Owen 

ond y gorau y tro hwn yw... 

Y Geifriadur Mawr (... i gyfri’r geifr?) gan Nani 

Gwobrwyer Nani a chlod mawr am ei hymdrech.   

Emyr Davies 

Enillydd tasg rhif 8 yw 
Val Scott, Yr Eglwys Newydd 

A gorwyd tymor newydd y Cymrodorion ar 6 
Hydref gydag arwisgo’r Llywydd newydd â 

chadwyn ei swydd. Y Llywydd am y tymor 2017/18 yw 
Dafydd Griffiths, a chafodd ei arwisgo gan ei 
ragflaenydd, Y Parchedig Dyfrig Lloyd. Yn Salem, 
Treganna, y cynhaliwyd y cyfarfod, a da oedd cael 
croesawu aelodau newydd. 

Yn dilyn ei arwisgiad, cafwyd 
cyflwyniad gan y Llywydd ar y thema 
‘Pa dafodiaith?’ Yr agwedd gyntaf 
i’w thrafod oedd gwahaniaethau sain 
rhwng y tafodieithoedd. Er mwyn ein 
helpu i ddeall sail y gwahaniaethau 
hyn eglurwyd sut y bydd yr organau 
llafar yn cynhyrchu sain. Yna fe 
g y m e r wy d  e n g h r e i f f t a u  o 
wahaniaethau sain tafodieithol 
megis ynganiad ‘u’, y terfyniad ‘au’ 
a’r ‘a’ a seinir fel ‘e’ yn y 
Wenhwyseg ac mewn broydd yn y 
canolbarth. 

Nesaf , rhoddwyd sylw i ’r 
gwahaniaethau geirfaol sydd rhwng 

y gwahanol dafodieithoedd. Gofynnwyd i ni sut y 
byddem yn cyfleu ‘merch ifanc’, neu’r gair Saesneg 
‘handkerchief’, yn ein tafodiaith ein hunain. Roedd yr 
amrywiaeth yn syndod. 

Aeth Dafydd ymlaen wedyn i ystyried y gwahanol 
gystrawennau a ddefnyddir yn y tafodieithoedd. Er 
enghraifft, gellir mynegi ‘John isn’t here’ fel ‘Tydi John 
ddim yma’ neu ‘Smo John yma’ i enwi dim ond dwy. 
Mae’r un amrywiaeth i’w chael wrth fynegi ‘I don’t 
know’ – ‘Dwi ddim yn gwybod’, ‘Sa i’n gwbod’, ‘Smo 
fi’n gwbod’, ac yn y blaen.  

Mae i bob tafodiaith ymadroddion 
unigryw. Mae rhai ohonynt yn gynnil a 
rhai yn smala. Clywodd Dafydd ymadrodd 
yn Llanfair Caereinion am sut i lifio coed 
sydd yn cyfeirio at brosesau corfforol ci a 
brân !! Yn sicr, mae cyfoeth yn y 
tafodieithoedd! 

     Gorffennwyd y noson drwy wrando ar 
dapiau o sgyrsiau mewn tafodiaith, a 
gwahoddwyd ni i’w lleoli ar fap o Gymru. 
Ymarfer diddorol dros ben gan fod 
aelodau’r gynulleidfa yn dod o sawl ardal 
yng Nghymru. Cafwyd noson hwyliog ac 
addysgiadol iawn. 

Cymrodorion Caerdydd 

Y Parchedig Dyfrig Lloyd 
yn arwisgo'r Llywydd 

newydd, Dafydd Griffiths, â 
chadwyn ei swydd. 

Cyfarfod Blynyddol Menter Caerdydd 

Cynhelir cyfarfod blynyddol y Fenter yn yr Hen Lyfrgell, 
Nos Fawrth, 28 Tachwedd, am 7 p.m. Elfed Roberts, 
Prif Weithredwr Eisteddfod Genedlaethol Cymru, fydd y 
siaradwr gwadd. Croeso i bawb.  

Am fwy o wybodaeth, neu i gadarnhau eich bod yn 
dymuno dod, cysylltwch â 
leanne@mentercaerdydd.org neu ffoniwch 029 2068 
9888 os gwelwch yn dda. 

Mae’r Fenter yn edrych am wirfoddolwyr i ymuno â’r 
Pwyllgor Rheoli  – ydych chi’n teimlo yr hoffech chi 
gyfrannu tuag at dwf a datblygiad yr iaith yn y ddinas? 
Gallwch wneud cais i ymuno â’r pwyllgor yn y cyfarfod 
blynyddol ddiwedd y mis. 

CYNGERDD CF1 M1 
 

Cyngerdd gyda Chôr CF1 a 

Band Pres Dinas Caerdydd Melingriffith 
 

Nos Sadwrn, 11 Tachwedd 

yn Eglwys St. Germans, 

Adamsdown, Caerdydd 

Tocynnau £8 £6 
 

Elw tuag at Bwyllgor Apêl Grangetown 

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 

 
CORCF1@GMAIL.COM 

mailto:db.james@ntlworld.com
javascript:handleMailto('mailto:leanne@mentercaerdydd.org');return%20false;
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Dathlu 25 mlynedd 

Y m 1992 y cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Cymdeithas 
Gymraeg Rhiwbeina. Dymuniad Mair Dyfri Jones 

a Gwilym Roberts oedd dod â Chymry Rhiwbeina at ei 
gilydd. I ddathlu’r chwarter canrif fe drefnwyd te 
godidog yn y Tŷ Newydd ar 16 Hydref. Trist nodi nad 
oedd Mair yn bresennol. Bu farw ei phriod Dyfri yn 
ddiweddar a chydymdeimlwyd â hi a’r teulu. 

Roedd yn hyfryd gweld Falmai yn ôl wrth ei gwaith 
fel Llywydd a chyflwynodd Gwilym grynodeb o hanes y 
gymdeithas. Mae hanner cant yn mynychu’r 
cyfarfodydd yn gyson ond gan fod mil o Gymry yn byw 
yn Rhiwbeina, yn ôl y cyfrifiad, byddai’n dda gweld 
llawer mwy yn dod ynghyd. Roedd sawl un a fu yn y 
cyfarfod cyntaf ym 1992 yn bresennol a thynnwyd eu 

llun o dan y balwnau dathlu. 

Ann Williams ar y delyn a Mehefin Jones-Parry ar yr 
acordion fu’n ein diddanu. Cafwyd deuawdau ac 
unawdau swynol. Cyflwynwyd medli o ganeuon gwerin 
llon a lleddf a cherddoriaeth o’r Eidal a Ffrainc. Cafodd 
y ddwy ganmoliaeth uchel gan neb llai nag Alun Guy!  

Caerdydd 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Taith i Rufain: Roger  
ar grwydr unwaith eto 

M ae Gwasg y Dref Wen newydd 
gyhoeddi Taith i Rufain, pumed llyfr 

taith Dr Roger Boore – y teithiwr diddan a 
deallus, diwylliedig a gwybodus. Mae’r 
gyfrol ddiweddaraf yn disgrifio ymweliad 
gwanwynol â Rhufain, a’r awdur a’i wraig 
yn crwydro i fyny ac i lawr y bryniau 
chwedlonol, o goridorau cain y Vatican i 
balasau adfeiliog y Palatin. 

Ceir yma lond gwlad o hanesion difyr, 
am y daith ei hun ac am y gorffennol pell 
ac agos … y Celtiaid cynnar a orchfygodd 

Rufain (a’i cholli) … y Brython cyntefig a lofruddiodd 
ddarpar-Ymherodr … ailddarganfod y Laocoön … 
ailddilladu Aphrodite … Pabau call, gwirion ac 

ymladdgar … Ymerodron  da, drwg, a 
thrychinebus … 

Mae llyfrau taith arloesol Roger Boore yn 
unigryw yn y Gymraeg. Pris y gyfrol yw £7.99 
ac mae ar gael oddi wrth lyfrwerthwyr 
Cymraeg neu’r cyhoeddwr. 

Mae Roger Boore a’i wraig Anne yn byw yn 
yr Eglwys Newydd. Nhw sefydlodd Wasg y 
Dref Wen. Mae Roger yn aelod o’r Orsedd, 
yn enillydd Tlws Mary Vaughan Jones, ac 
mae ganddo ddoethuriaeth mewn Hanes o 
Brifysgol Cymru Abertawe.  

Dathlu’r 25: Gwenda, Margaret, Falmai, Bob, 
Gwilym, Alun ac Elizabeth. 

A r 4 Hydref croesawodd y Cadeirydd, Gwenda 
Morgan, Rowena Thomas, Rhiwbeina i'r 

Aelwyd.  Testun ei sgwrs oedd ‘Pererindod’, sef hanes 
ei phrofiadau o'i phlentyndod tan y dydd heddiw yng 
Nghaerdydd.  Ganwyd Rowena yn Llansannan, yn ferch 
i weinidog.  Ymddiddorai yn holl hanes yr ardal a'i 
henwogion, sef William Salesbury, Gwilym Hiraethog a 
Henri Rees.  Hoffai gerddoriaeth a bu'n aelod o 
barti Blodau'r Grug a Rhiannedd Môn.  Graddiodd yng 
Ngholeg y Barri a dysgu yn Waunfawr, Bolton, 
Llandegfan a Llanfairpwll. Mae'n hoff o deithio'r byd 
gyda'i phriod, Rheinallt, ac, erbyn hyn, mae hi’n aelod 
o Gôr Hen Nodiant.  Rhoddodd ei sgwrs hwyliog a 
doniol bleser mawr i'r aelodau. 

Ar 18 Hydref aeth 40 o'r aelodau ar ymweliad ag 
Amgueddfa Sain Ffagan.  Wedi blasu cinio da yn Y 
Gegin, croesawyd pawb i'r ddarlithfa gan Bethan Lewis, 
Pennaeth y Safle, er mwyn iddi egluro'r datblygiadau a 

fwriedir yn y ganolfan eang dros y flwyddyn 
nesaf.  Gobeithir eu cwblhau erbyn Hydref 2018.  Bu'n 
brofiad arbennig clywed am ddyfodol yr amgueddfa, 
pwysigrwydd diogelu pob agwedd o hanes Cymru mewn 
gwahanol adrannau, a her trefnu pob math o 
weithgareddau perthnasol diddorol yn gyson.  Apeliodd 
Bethan am fewnbwn syniadau gan y cyhoedd o ran yr 
hyn y dymunir ei gynnwys yn rhaglen yr amgueddfa at y 
dyfodol. Bu'n ymweliad diddorol iawn dan arweiniad 
byrlymus Bethan. 

Aelwyd Hamdden 
Cymry Caerdydd 

Gwrando ar gyflwyniad Bethan Lewis yn Sain Ffagan 
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Mae James Gibbs, sy’n 40 oed, yn gyfarwyddwr cwmni 
hysbysebu gyda’i frawd John yn Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

Un o ble ydych chi’n wreiddiol? 
Ces i fy magu yn Nhreganna, yna Tresimwn ger y 
Bontfaen yn ystod blynyddoedd fy arddegau. Ymysg fy 
atgofion melysaf y mae treulio hafau yng nghefn gwlad 
y Fro, yn seiclo ac yn gwersylla gyda fy ffrindiau. Mae’r 
tirlun yno’n fendigedig. 

Sut lanioch chi ym Malaysia, a beth ydych chi’n ei 
wneud yno? 
Dwi bellach yn byw am y rhan fwyaf o’r flwyddyn yn 
ninas Kuala Lumpur, Malaysia. Fe gyrhaeddais i yma 
ar hap, yn 19 oed, pan oedd ffrind - oedd yn byw yma – 
yn y broses o agor bwyty. Un diwrnod ces i alwad yn 
holi a fydden i’n fodlon dod am ddeufis i’w helpu i 
sefydlu’r busnes. Dwi’n cofio archebu’r tocyn awyren a 
glanio gyda £100 yn unig yn fy mhoced. Roedd yn 
dipyn o beth i’w wneud bryd hynny, yn y dyddiau cyn y 
rhyngrwyd a ffonau symudol yn 1997, ond dyna’r peth 
gorau wnes i erioed. Arhosais i yno am ddwy flynedd a 
hanner, gan ymweld â gartre dim ond unwaith yn y 
cyfnod hwnnw. Wedi hynny, dychwelais i Gaerdydd 
gyda’r bwriad o ailafael yn fy astudiaethau, gan 
gychwyn gradd ym Mhrifysgol Caerdydd. Ond buan 
iawn y sylweddolais i nad oedd hynny’n iawn i mi. Yn 
25 oed, sefydlais i a ’mrawd John fwyty Mamma Mia yn 
Nhreganna, cyn symud y busnes i Gas-gwent - mae’r 
bwyty hwnnw’n dal i ffynnu ers ei agor 11 mlynedd yn 
ôl. Yn Asia, ry’n ni’n rhedeg cwmni hysbysebu ar 
doeau tacsis yn Kuala Lumpur a dinas Jakarta, 
Indonesia, fel y gwelwch chi ar dacsis melyn Efrog 
Newydd. Ni oedd y cyntaf i wneud hynny yno, ac mae’r 
cwmni’n mynd o nerth i nerth. 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Kuala 
Lumpur... 
Tipyn o her, gan fod y dewis yn ddiddiwedd, rhwng 
gyrru neu hedfan i ynysoedd hardd cyfagos, gan ei bod 
hi’n boeth yma trwy gydol y flwyddyn. Yn aml, fe 
ddihangwn ni am benwythnos i Penang, Langkawi, 
Phuket neu Singapore, neu yrru fyny a hurio cwch 
hwylio i ynysoedd coral Perhentian. Ond am ddiwrnod 
delfrydol yn KL ei hun, yna dydd Sadwrn neu ddydd 
Sul fyddai hwnnw. Mae gan y rhan fwyaf o unedau 
apartments yma byllau nofio, felly fe af i nofio ben bore. 
Mae na ddewisiadau di-ri o fwydydd i frecwast, gan fod 
Malaysia yn wlad mor aml-ddiwylliannol. Dwi’n dwlu 
arnyn nhw i gyd! Brecwast traddodiadol Malay yw Nasi 
Lemak, sef reis cnau coco gydag wy wedi’i ferwi, 
ciwcymbr a rhyw fath o brotin. Roti Canai yw’r brecwast 
Indiaidd yma, sef bara meddal, protin a saws cyri 
ysgafn. Yna Bak kut teh yw’r brecwast Tsieneaidd yma, 
sef cawl cig moch sy’n deillio’n wreiddiol o dref harbwr 

Klang ym Malaysia. Mae’r 
math gorau o’r cawl yma i’w 
ganfod yn nhre Klang ei 
hun gan nad yw’r gweddill 
yn cymharu o gwbl. Yna 
mae cinio, i mi, yn esgus i 
ymweld â thafarn leol i mi 
gael fy fix o fwyd 
Gorllewinol. Dwi fel arfer yn 
chwarae i dîm pêl-droed 
lleol ar y penwythnos, neu’n 
mynd i grwydro yn y jyngl ar 
gyrion y ddinas. Mae na 
nifer o lwybrau cerdded 
yno, lle gwelwch chi anifeiliaid egsotig, gan gynnwys 
mwncis, a madfallod anferthol. Wedi hynny, fel arfer, 
ry’n ni’n mynd am spa a massage - rhad iawn ac 
ymlaciol dros ben. Fin nos, bydda i’n anelu am ganol y 
ddinas, i fwyty WIP (Work in Progress) yn ardal 
chwaethus Bangsar, yna i fariau fel Pisco, neu Bar 21 
ger Tyrau Petronas.  

Pa dri lle yn Kuala Lumpur y byddech chi’n annog 
rhywun o Gaerdydd a’r Fro i’w profi, er mwyn cael 
blas go dda o’r ddinas? 
Tyrau Petronas, yn sicr, ac Atmosphere 360 – y bwyty 
sy’n cylchdroi ar frig Tŵr KL, ynghyd ag ymweliad ag 
ogofâu Batu. Ond rhaid i mi ddweud, mae’r atyniadau 
gorau i’w canfod y tu allan i’r ddinas, fel y jyngl, 
llwybrau cerdded, yr ynysoedd cyfagos, a rhanbarth 
ffantastig Melaka. 

Beth yw’r pryd o fwyd gorau gawsoch chi yn Kuala 
Lumpur, ac ymhle? 
Cwestiwn anodd arall. Mae Malaysia yn gyfuniad o 
amryw ddiwylliannau a dylanwadau, ond yn bersonol, 
dwi’n caru’r ‘ddeilen banana’ – saig Indiaidd rad o gyri 
a reis wedi’i weini ar ddeilen banana. Mae’n costio tua 
£1, neu £2 ar ei ddrutaf, ac ar ei orau fel arfer o stondin 
bwyd y stryd. 

Ble mae’r olygfa orau yn Kuala Lumpur? 
Yn fy marn i, mae’r olygfa orau i’w chanfod o frig Tŵr 
KL, neu mae na nifer o fariau awyr agored a rooftop 
bars sy’n cynnig golygfeydd gwych. Mae Marinis ar 
57ed lawr yr adeilad nesaf at Dyrau Petronas, ac mae’r 
olygfa o’r bar yno’n ysgubol. 

Beth ydych chi’n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 
Caerdydd yw ‘gartre’ i mi, felly dwi’n gweld eisiau’r 
ddinas yn fawr. Y pethau bychain, yn sylfaenol, sy’n 
eich taro chi; y teulu, yn naturiol, ond hefyd cefn gwlad 
ac awyr iach. Mae’n braf cael dihangfa o ddinas brysur, 
lawn traffig, yn Asia. Ac am ryw reswm, dwi wastad yn 
hiraethu am greision Walkers a siop Greggs!!! 

Pa lefydd yng Nghaerdydd y byddech chi’n 
argymell ymwelydd o Malaysia i ymweld â nhw, er 
mwyn cael blas da o’r Brifddinas? 
Gan nad oes ganddynt gestyll ym Malaysia, bydda i 
wastad yn tywys ffrindiau o ’na i ymweld â Chestyll 
Caerdydd, Caerffili a Chastell Coch. Yna ymlaen i’r 
Arcêds  Fictoraidd yng nghanol y ddinas – maen nhw 
wrth eu bodd gydag unrhywbeth ‘hynafol’ a 
‘Phrydeinig’. Yna dwi wastad yn mynd â nhw am dro i 
gefn gwlad Bro Morgannwg, ger tref y Bontfaen.  A Bae 
Caerdydd, wrth gwrs; mae Canolfan y Mileniwm 
wastad yn creu argraff dda. 

Lowri Haf Cooke yn holi 
James Gibbs 

CERDYN POST 
O KUALA LUMPUR 
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Tachwedd 
 
Gwener, 10 Tachwedd 
Ocsiwn Gelf yn Neuadd Llanofer, 
Treganna. Darnau o gelf gwreiddiol gan 
lu o artistiaid dawnus. Arwerthwr: Arfon 
Haines Davies. Adloniant: Brigyn (a 
‘pharti’ wedyn yn y Cameo). Tocynnau: 
£10.00 (ar gael gan Caban neu 
pwyllgorcanna@gmail.com). Yr elw at 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Gwener, 10 Tachwedd 
Noson Blasu G & Ts yn Deli a GoGo yr 
Eglwys Newydd, am 6.00 p.m.. 
Tocynnau: £25 (i gynnwys ‘nibbles’ a thri 
G & T). Tocynnau ar werth yn Siop y 
Felin a’r Deli. Nifer cyfyngedig yn unig. 
Yr elw at Eisteddfod Genedlaethol 
Caerdydd (@apelGENYT). 
Sadwrn, 11 Tachwedd 
Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien, 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Trip 
siopa i Gaerfaddon. Gadael Rhiwbeina 
am 8.30 a.m. a gadael Caerfaddon am 
5.00 p.m.. Dim ond £12 y person. 
Cysylltwch â Kaye ar 07443-613955.  
Sadwrn, 11 Tachwedd 
Pwyllgor Apêl Grangetown, Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd. Cyngerdd gan 
Gôr CF1 a Band Pres Dinas Caerdydd 
Melingriffith yn Eglwys St German’s, 
Adamsdown am 7.30 p.m. Tocynnau £8 
a £6. 
Sadwrn, 11 Tachwedd 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer 
rhai sy’n dysgu Cymraeg. Am 11.00 
bydd Lynne Davies yn trafod awdl 
fuddugol Eisteddfod Genedlaethol 2017. 
Yn adeilad yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg, Harriet St, Cathays, CF24 
4DX. Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 11 Tachwedd 
Gêm rygbi Adran 2: CWINS 
CAERDYDD v. Cymry Caerdydd. C.G. 
2.30 p.m., Maes ‘Diamond’, Heol Fferm 
y Fforest, Yr Eglwys Newydd. Croeso i 
bawb gymdeithasu yn y clwb cyn ac ar 
ôl y gêm. 
Sul, 12 Tachwedd 
Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien, 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Prynhawn Neal’s Yard Remedies yn y 
Deri, Rhiwbeina, rhwng 3.00 a 5.00 p.m. 
Cyfle gwych i brynu anrhegion Nadolig a 
phrofi nwyddau harddwch ac iechyd 
naturiol gydag ymgynghorydd Neal’s 
Yard. Tocynnau: £5 (yn cynnwys 
gwydraid o prosecco a thameidiau i’w 
bwyta). Cysylltwch â Shirley ar 07918-
193345. 
Mercher, 15 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Meurig Williams ar y testun, 
‘Cerddoriaeth Draddodiadol Heddiw’, yn 

festri Capel Minny Street am 2.00 p.m.. 
Mercher, 15 Tachwedd 
Cylch Cadwgan. Bydd Vaughan 
Roderick yn siarad ar y testun, ‘William 
Williams, Pantycelyn’, yn y Ganolfan, 
Tabernacl, Yr Efail Isaf, am 8.00 p.m.. 
Iau, 16 Tachwedd  
Bydd Dr Gwyneth Lewis yn siarad ar y 
testun, ‘The Poetic Calling: Does It 
Strengthen or Poison a Life?’, yn y 
Ganolfan Addysg Gristnogol i Oedolion, 
City United Reformed Church, Windsor 
Place, Caerdydd, CF10 3BZ, am 7.30 
p.m.. 
Gwener, 17 Tachwedd 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs gan 
Dr Mihangel Morgan ar y testun, 
‘Cyflwyniad i 60 a Gwaith Newydd’, yn 
Adeilad John Percival, Safle Rhodfa 
Colum, Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, 
am 7.00 p.m.. Croeso cynnes i bawb. 
Gwener, 17 Tachwedd 
Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien, 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Noson o ganu a rhannu straeon yng 
nghwmni Tri Gog a Hwntw yn y Rec, 
Rhiwbeina, am 7.30 p.m. Tocynnau: £15 
(ar gael drwy ebostio 
apel_rhall@outlook.com). 
Sadwrn, 18 Tachwedd 
Coffi a chlonc i ddysgwyr yn Eglwys 
Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas, 
Caerdydd, CF10 3DD, rhwng 10.30 a 
12.00. Mae croeso i chi ddod am baned 
ac i sgwrsio. 
Sul, 19 Tachwedd 
Cymanfa Ganu’r Gadeirlan yn Eglwys 
Gadeiriol Llandaf am 3.30 p.m.. Yr 
arweinydd fydd Alwyn Humphreys, a 
David Geoffrey Thomas fydd wrth yr 
organ.Yn ystod y gwasanaeth, bydd 
perfformiadau gan Gôr y Gadeirlan a 
Chôr Ysgol Pencae. Mynediad trwy 
docyn: £5.00. Yr elw at Bwyllgor Apêl 
Llandaf a Chwrt Radur (Danescourt), 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Croeso cynnes i bawb. 
Llun, 20 Tachwedd 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. Sgwrs 
gan Tweli Griffiths ar y testun, ‘Yn Ei 
Chanol Hi’, yng nghapel Bethel, 
Maesyderi, am 7.30 p.m..  
Llun, 20 Tachwedd 
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd. 
Sgwrs gan yr Athro E. Wyn James ar y 
testun, ‘Pantycelyn, Planedau a 
Phlanhigion’, yn Ystafell G77 ym Mhrif 
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc 
Cathays, am 7.30 p.m.. Croeso i bobl 
nad ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
Mercher, 22 Tachwedd  
Noson lawnsio ‘Cwrw Heol y Plwca’ 
gyda bragdy’r Rhath yng Nghlwb 
Chwaraeon Mackintosh ger Heol y 
Plwca (City Road) am 7.30 p.m.. 
Tocynnau: £5 wrth y drws.  
Gwener, 24 Tachwedd 
Mwy o sain, cerdd a sgandal yn y Plasty 
(Mansion House), Heol Richmond, Y 
Rhath, CF24 3UN, am 7.00 p.m.. Noson 
o gerddoriaeth gyda Joy Amman Davies 
wrth y piano ac Alwyn Humphreys yn 
dadlennu storïau anhygoel am fyd 
cerdd. Tocynnau: £20 (yn cynnwys 

gwydraid o bybli a canapés). Yr elw at 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Manylion pellach: 
pwyllgorpenylan@gmail.com neu 
eluned@press0.plus.com. 
Sadwrn, 25 Tachwedd 
Menter Caerdydd. Trip siopa Nadolig i 
Gaerfaddon. Bws yn gadael y Philog, Yr 
Eglwys Newydd am 9.00 a.m. ac yn 
dychwelyd o Gaerfaddon am 6.30 p.m. 
Tocynnau ar gael yn Siop y Felin. Yr elw 
er budd Eisteddfod Genedlaethol 
Caerdydd. 
Sadwrn, 25 Tachwedd 
Y Tabernacl, Yr Ais. Datganiad organ 
gan Meirion Wynn Jones am 12.30 p.m. 
Mynediad am ddim. Casgliad tawel. 
Llun, 27 Tachwedd – Gwener, 29 
Rhagfyr 
‘Hud y Crochan Uwd’ (Y Brodyr Grimm), 
i blant 3–6 oed yn Theatr Sherman. 
Manylion pellach: 
http://www.shermantheatre.co.uk/
performance/plant/hud-y-crochan-uwd-
cy/ 
Mawrth, 28 Tachwedd 
Cyfarfod Blynyddol Menter Caerdydd yn 
yr Hen Lyfrgell am 7.00 p.m.. Siaradwr 
gwadd: Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr 
Eisteddfod Genedlaethol. Croeso 
cynnes i bawb. 
Mercher, 29 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan y Parchg Ddr R. Alun Evans 
ar y testun, ‘I’r Affrig’, yn festri Capel 
Minny Street am 2.00 p.m. 
Mercher, 29 Tachwedd 
Cwis Nadolig Dwyieithog yn y Victoria 
Park, Treganna. Cwisfeistr: Dewi ‘Chips’ 
Wyn Williams. Dewch yn llu. Am ragor o 
fanylion: Facebook: Pwyllgor Apêl 
Treganna, Parc Fictoria a Phontcanna; 
Trydar: @pwyllgorcanna; E-bost: 
pwyllgorcanna@gmail.com. Yr elw at 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Mercher,  29 Tachwedd  
Noswaith siopa hwyr yn Cant a Mil 
Vintage, 100 Whitchurch Rd, tan 8:30 
p.m. Cardiau Nadolig, llyfrau i blant ac 
oedolion, DVDs, CDs, posteri, 
anrhegion, nwyddau vintage  unigryw. 
Croeso cynnes i bawb. Yr elw at 
Bwyllgor Apêl Penylan, Cyncoed, 
Cathays a'r Rhath, Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd. 
Iau, 30 Tachwedd 
Cylch Cinio Merched Caerdydd yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.00 p.m. ar 
gyfer 7.30 p.m. Criw gwadd: Ensemble 
Cerddorol Huw Foulkes. Croeso cynnes 
i bawb. Am fanylion pellach, cysylltwch 
â’r Llywydd, Carys Tudor Williams 
(07958-265215 neu 

glyn.carys@btinternet.com). 
 

I anfon gwybodaeth i’r 
Digwyddiadur  

gweler manylion ar dud. 3 
 

Am ddigwyddiadau Rhagfyr 
yn ein dinas, ewch i’n gwefan: 

www.dinesydd.cymru 

Y 

DIGWYDDIADUR 

mailto:eluned@press0.plus.com
http://www.shermantheatre.co.uk/performance/plant/hud-y-crochan-uwd-cy/
http://www.shermantheatre.co.uk/performance/plant/hud-y-crochan-uwd-cy/
http://www.shermantheatre.co.uk/performance/plant/hud-y-crochan-uwd-cy/
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Wythnos yng Nghymru Fydd: 
Cynhyrchiad Newydd  

OPRA Cymru 

M ewn cynhyrchiad première cyffrous sy'n teithio 
ledled Cymru mae OPRA Cymru yn dod â 

gweledigaeth eiconig Islwyn Ffowc Elis 60 mlynedd 
yn ôl yn fyw o'r llyfr i'r llwyfan mewn fersiwn operatig 
Cymraeg newydd sbon wedi ei gyfansoddi gan 
Gareth Glyn a'r libreto gan y Prifardd Mererid 
Hopwood. 

Byddwch yn teithio drwy amser o 
1957 i 2033 gydag Ifan Powell, gŵr 
ifanc sy'n ddifater ynghylch dyfodol ei 
wlad ar y dechrau, ac yn profi'r ddwy 
weledigaeth o ddau ddyfodol tra 
gwahanol i Gymru: Cymru 
gadarnhaol lle ceir cymdeithas 
ddwyieithog ac annibynnol a lle mae 
Ifan yn syrthio mewn cariad â Mair; a 
Western England sydd yn ehangder 
coediog lle byddwn ni gydag Ifan yn 
dystion i farwolaeth yr iaith Gymraeg 
drwy gyfrwng Hen Wraig y Bala, yr 
olaf i'w siarad. 

Meddai Mererid Hopwood am yr opera: ‘Dyma 
waith sydd â neges uniongyrchol i ni 60 mlynedd 
wedi ei gyhoeddi gyntaf. Nid yr iaith Gymraeg yw'r 
unig beth sydd yn y fantol ... Un o'r pethau mwyaf 
cyffrous am ailymweld â'r nofel yw dysgu o'r newydd 
y neges obeithiol bod newid-er-gwell yn gwbl bosib, a 

bod pob un ohonom ni'n meddu ar y gallu i ddod â'r 
newid hwnnw i fod ... Mae Islwyn Ffowc Elis yn 
dangos i ni nad arwyr arallfydol sy'n troi'r freuddwyd 
yn rialiti, ond pobl “bob dydd” fel chi a fi ... Gall hyd 
yn oed Ifan, yr arwr lleiaf tebygol, droi o fod yn 
ddiogyn di-hid i fod yn weithredwr o bwys.’ Bydd 
modd mynd â barddoniaeth Mererid adre gyda chi i'w 
mwynhau mewn argraffiad arbennig o'r libreto. 

Robyn Lyn Evans a Gwawr Edwards yw Ifan a 
Mair yn yr opera ddramatig hon, gyda chast yn 
cynnwys Sian Meinir, Siôn Goronwy ac Euros 
Campbell ac yn cael eu harwain gan Iwan Teifon 

Davies, y repetiteur ifanc addawol o Sir 
Benfro sydd wedi astudio yng Ngholeg 
Emmanuel Caergrawnt, Ysgol Gerdd a 
Drama y Guildhall a'r Stiwdio Opera 
Cenedlaethol. 

Fel rhan o'r dathliadau i nodi perfformiadau 
première yr opera a 60 mlynedd ers 
cyhoeddi'r nofel Wythnos yng Nghymru 
Fydd gan Blaid Cymru mae OPRA Cymru, 
mewn partneriaeth â Gwasg Gomer yn 
cyhoeddi adargraffiad arbennig nifer 
cyfyngedig o'r nofel mewn clawr caled wedi’i 
ddylunio i gyd-fynd â delweddu'r daith ac yn 

cynnwys cyfraniadau unigryw gan Gareth a Mererid.  

Gallwch fwynhau’r cynhyrchiad yng Nghanolfan 
Gelfyddydau Memo yn y Barri (01446 738 622) ar 
nos Fawrth, 21 Tachwedd. Mae holl fanylion y daith a 
chynigion arbennig i’w gweld ar: www.opra.cymru 
neu drwy ffonio 01766 762 762. 
(gweler poster ar y clawr cefn)  

R oedd nifer sylweddol yn bresennol yng nghinio 
cyntaf tymor newydd Cylch Cinio Cymraeg 

Caerdydd yn Jolyons, Heol y Gadeirlan, ar 2 Hydref. 
Croesawyd nifer o aelodau newydd i’r cwmni.  Soniodd 
y siaradwr gwadd, yr Athro Bill Jones, Prifysgol 
Caerdydd, am un o’i berthnasau, 
Samuel Evans o Gwmaman, yn 
mudo i weithio yn y diwydiant 
alcam yn Aliquippa, Pennsylvania. 
Dyma a sbardunodd  Bill i 
ddatblygu’r hyn a ddaeth yn yrfa 
oes iddo, fel un o’r arbenigwyr 
pennaf ar y Cymry a fudodd i 
bedwar ban y byd yn ystod Oes 
Victoria. Cysylltodd hanes aelodau 
ei deulu’n feistrolgar â thwf y 
‘gadwyn fudo’ o Gymru i’r Unol 
Daleithiau, ac fe gafwyd hefyd 
wybodaeth am y Cymry a fentrodd 
i Awstralia, Y Wladfa a Chile, a’u 
resymau dros adael. Diolchodd y 
Llywydd newydd, Alwyn Evans, a 
fu’n fyfyriwr ymchwil diweddar 
iddo, am ei araith grefftus.  

Bydd y cinio ar y cyd â Chymdeithas Carnhuanawc 
ar 6 Tachwedd wedi digwydd cyn cyhoeddi’r rhifyn hwn 
o’r Dinesydd, ond ddydd Llun, 4 Rhagfyr, y siaradwr 
gwadd fydd Dr Haydn Edwards, cyn-Bennaeth Coleg 
Menai, a Chadeirydd presennol y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol. Mae croeso i unrhyw un sydd â 
diddordeb mynychu’r ciniawau gysylltu â’r 
Ysgrifennydd, Peter Gillard: pagillard@yahoo.co.uk  
neu 01446 760007 / 07859007406. 

 

 Cylch Cinio  
Cymraeg Caerdydd 

(o’r chwith i’r dde) Ruth Davies, Yr Athro Bill 
Jones ( siaradwr gwâdd), Linda Gruffudd, 
Alwyn Evans ( Llywydd) a Zohrah Evans. 

http://www.opra.cymru
mailto:pagillard@yahoo.co.uk
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   Rhif: 177 

 
 
 
 
 

 
Ar Draws 
1. Yn disgwyl am naw mis (2,7) 
8. O’r canol ato daw cri hon i’w fwrw (4) 
9. Yn ystyfnig mae Gwilym yn torri wyth sgrîn (9) 
11. Cyffroi y glowr i fod yn hy (6) 
12. Tywydd sych yn ogystal (6) 
13. Tynnu’r llen yn iach ac yna cuddio (2,6) 
15. ‘Doed yn gyfoethog, doed yn ----- 
       ----- helpu’r gwan a’r tlawd’ (HEL) (4.4) 
20. ‘Preswylfa lân lonydd i fyw yn dragywydd. 
       Lle na ddaw’r ----- na’i deulu’ (DT) (6) 
21. Dyma’r oslef sy’n dangos  amynedd (6) 
23. Cynhenid i ddyn ei ddoli druan (9) 
24. Dyma’r allwedd sy’n dal rhywbeth amgen (4) 
25. ‘Y bardd trwm dan bridd tramor – y dwylaw 
        ----- ----- rhagor’ (RWP) (2,7)  
 

I Lawr 
2. Nai swil Tesni ar yn ail mewn caddug (6) 
3. Erthygl yn colli’r gair cyntaf a dal y nodau olaf cyn 
terfynu (6) 
4. O dan hwn daw popeth yn amlwg (8) 
5. Ennyd yng nghwmni ymgodymwr (4) 
6. ‘----- a thrugaredd yn ddiau a’m canlynant holl 
ddyddiau fy mywyd’ (Salmau) (6) 
7. Y rhai gorau ar ddiwedd llythyr (6) 
10. ‘Mae Brenin y nef yn y frwydr 
       ----- Satan a’i filwyr yn awr’ (MR) (4) 
14. Lliw y dewr efallai pan mae’n barugo (8) 
15. Aderyn gwan yn dal calon y sylw (6) 
16. Dal yn ôl ar ddechrau’r ysgol mewn anobaith tost 
am lwyddiant (6) 
17. Yn segur ar ddiwedd diwrnod diegni o addysg. (4) 
18. Purodd y cyntaf a’r aur cymysg ac yna’i ddifrio (6) 
19. Cywasgu cyfamod i wneud iawn (6) 

22. Heb ddechrau codi tatws byr (4) 

Atebion Croesair Rhif 17 

Ar Draws  6. Difrodi   7. Clais    9. Diogi   10. Crafanc   

12. Hiraeth arna’i   14. Y bo’i wreiddyn    18. Ceiniog 

19. Cymod   21. Dirwy   22. Ceirios 
I Lawr  1. Digio   2. Arogli   3. Odi   4. Clyfar   5. Diwnïad  
8. Brithdir   11. Mawrion   13. Oblegid   15. Ionawr    
16. Yn y gro   17. Gofod   20. Medd  
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Enillydd Croesair Rhif 175 

Dyfed Evans, Pwllheli 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5  Rhagfyr 2017. 

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

 

Shwmae, Roger ? 
Cyflwyno'r criw:  

Y mis yma rydyn ni'n siarad â 
Roger, rheolwr siop Bodlon, Yr Hen 
Lyfrgell. Dyma fe'n ateb ein cwestiynau. 

Yn gynta', llaeth neu lefrith? Llaeth! (wedi’i ynganu’n 
‘Llâth!’) 

O ble wyt ti'n dod yn 
wreiddiol? Gan fod fy nhad yn y 
Llu Awyr does dim cysyniad o le 
gwreiddiol – ’nathon ni symud trwy 
gydol fy mhlentyndod. Mae rhan 
fwya’r teulu o Ferthyr Tudful ac 
Aberdâr, felly rwy’n cyfrif rheina fel 
gartref! 

Ers pryd wyt ti'n byw yng 
Nghaerdydd? Dwi ddim yn byw 
yng Nghaerdydd rhagor ond yng 
Nghwm Cynon (Hen Wlad fy mam!) 

Hoff le yng Nghaerdydd?   Chai 

Street – dwlu ar fwyd Indiaidd. 

Hoff artist o Gymru? Cerddorol? Hoff iawn o’r band 
Calan. 

Peint neu wydraid o win? Peint – neu botel o win! 
Be yw eich hoff beth am weithio yn Bodlon? Cwrdd 
â phobl ddiddorol o ledled Cymru a’r byd pellach. 
Beth yw'r eitem fwya' diddorol ar werth yn siop 
Bodlon ar hyn o bryd ? Ew – mae hynny’n anodd! Os 

oes rhaid i fi ddewis baswn i'n 
dweud y printiau Rhithganfyddiad, 
sy’n cynnig gwelediad newydd ar 
amrywiol ardaloedd Caerdydd. 

(Mae Rhithganfyddiad yn ara' deg yn 
ehangu ei map trawiadol o Gaerdydd 
drwy greu darluniau o holl ardaloedd 
arbennig y ddinas, un print ar y tro. I 
weld Llanisien, Pontcanna a Threlái 
drwy lygaid Rhithganfyddiad dewch i 
Bodlon. )  
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Bwyty Y Gegin, Sain Ffagan 

P ryd oedd y tro diwethaf i chi ymweld ag 
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan? Mae’n 

denu dros hanner miliwn o bobol yn flynyddol, a dwi’n 
annog ymwelwyr i’r ddinas i ymweld â hi ar bob cyfri. 
Ond mae’n gywilydd gen i ddweud nad ydw i’n dilyn fy 
nghyngor fy hun; aeth pedair blynedd heibio ers i mi 
fod yno. Peth nid anghyffredin a dweud y gwir;  ’ryn ni’n 
aml yn cymeryd ein trysorau dinesig yn ganiataol, gan 
adael i dramorwyr brofi’r gorau o Gaerdydd. 

Yn ddiweddar, fodd 
bynnag, datgelwyd 
ailwampiad y Prif Adeilad, 
sy’n cynnwys bwyty newydd 
sbon Y Gegin. Pa esgus gwell 
felly i ymweld nag i hel fy mol, 
a chyfle i fynd am dro bach 
hydrefol? Mae’r fynedfa 
newydd sbon yn cynnig tipyn o 
waw factor gydag atriwm mawr 
yn ganolfan ymwelwyr ganolog. 
Gerllaw mae’r caffi/bwyty ar ei 
newydd wedd, a digonedd o le i 
ymwelwyr o bob oed. Ar y naill 
llaw y mae’r caffi, gyda seddi 
lledr isel, sy’n cynnig adlais o 
arddull Scandi-chic. Yn y canol 
y mae’r gegin, dan arweiniad 
cwmni arlwyo Elior, sy’n cynnig 
bwyd â blas Cymreig.  

Gan mai cantîn yw natur y 
bwyty, ry’ch chi’n archebu a 
chasglu’ch cinio cyn talu ger y 
til. Ceir dewis o frechdanau a saladau, a 
theisennau traddodiadol – bara brith a chacennau cri 
yn eu plith – ond ro’n i ffansi cinio poeth y diwrnod 
hwnnw. Ac er mor ddanteithiol yr olwg yr oedd y cawl 
cig oen (£6.95), archebais blataid o ffagots a phys 
slwtsh a llysiau (£7.10) i ’Nhad, ac Wyau Ynys Môn 
(£6.50) i mi fy hun. Dyma saig draddodiadol oedd yn 
newydd i mi, sy’n cynnwys wyau wedi’u berwi mewn 
saws caws a chennin, a thatws stwnsh llawn caws ar 
eu pen. Yn addas i lysieuwyr, roedd yn flasus dros ben 
- fel ag yr oedd cig hynod sawrus y ffagots. Bwyd 
cyffredin, i blesio’r werin, a chyffyrddiadau 
anghyffredin, fel brethyn cyfoes Cymreig yn gorchuddio 
seddi’r bwyty. Wrth fwyta ces hefyd olygfa o waliau 
cochion ffermdy Kennixton, wrth i ddail y coed 
ddawnsio gwerin yn y gwynt. 

Ymlaen â ni wedi hynny, am dro ar hyd y llwybrau, 
gan sawru gwynt mawn llosg tŷ fferm Bryn Eryr. 
Ysbrydolwyd yr atyniad diweddar o dai crwn Sir Fôn yr 

Oes Haearn, a gwblhawyd y llynedd fel rhan gyntaf 
prosiect ailddatblygu Sain Ffagan. Mae’r prosiect – sy’n 
cynnwys gweddnewid y Prif Adeilad eleni – werth £30 
miliwn, ac mae llawer iawn eto i ddod. Y flwyddyn 
nesaf, i nodi 70 mlynedd ers sefydlu’r Amgueddfa 
Werin yn 1948, bydd canolfan y Gweithdy yn dathlu 
sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw. Difyr oedd canfod yr 
adeilad cyfoes hwn ynghudd yn y coed, fel campwaith 
o raglen Grand Designs. Ac nid nepell i ffwrdd yr oedd 

datblygiad Llys Llywelyn, sef llys un o dywysogion 
Gwynedd o’r flwyddyn 1200, sy’n seiliedig ar 
weddillion Llys Rhosyr yn Aberffraw.  

Braf hefyd oedd ailymweld â hen ffefrynnau, a 
hawdd anghofio bod modd cael tamaid i’w fwyta 
mewn amryw o leoliadau. Cawsom dorth o 
Bopty’r Dderwen a losin o Siop Gwalia - un o’r 
llefydd gorau am de prynhawn yng 
Nghaerdydd.  Ac nac anghofiwch ychwaith am 
gaffi’r Bwtri yng Nghastell Sain Ffagan, lle da 
wedi  mwynhau’r gerddi gwych. 

Mae siop roddion y fynedfa hefyd yn cynnig 
danteithion, gan gynnwys cawsiau a chwrw 

crefft o bob cwr o Gymru. A rhaid 
dweud, bydda i’n ôl i fachu 
suropau ffrwythau tymhorol gan 
gwmni Tast Natur ar gyfer coctels 
y Nadolig! Ond bydda i’n ôl cyn 
hynny, i fwynhau’r hydref yn ei 
anterth - mae lliwiau’r dail yn 
anfarwol ar hyn o bryd. Roedd yn 
braf cael dihangfa o brysurdeb canol 
y ddinas, a blasu seigiau o’r oes a fu. 
Yn bendant, mae Sain Ffagan yn lle i 
enaid gael llonydd, a blasu’r gorau o 
Gymru, ym mhob ffordd. 

Bwyty Y Gegin; Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, 

Caerdydd CF5 6XB  (0300 111 2 333) 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg 

Gomer), £9.99 

 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Sain Ffagan ... lle i enaid gael llonydd,  

a blasu’r gorau o Gymru, ym mhob ffordd.” 

Lowri Haf Cooke 
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