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Sioe Ffasiynau  
gyda chymorth Merched y Wawr Bro Radur 

 

A r nos Iau, 12 Hydref , daeth yn agos i 200 o 
ferched o bob oed ynghyd yng Nghlwb Golff 

Radur i fwynhau Sioe Ffasiynau a 
drefnwyd gan Jean Salisbury a 
Marian Evans er mwyn codi arian 
tuag at Eisteddfod Caerdydd 2018. 
Dillad o siopau Kathy Gittins oedd 
yn cael eu harddangos, a’r  dillad  
hynny wedi eu cynllunio gan sawl 
un sydd  eisoes wedi ac ambell un 
sy’n brysur gwneud enw iddynt eu 
hunain yn y byd ffasiynau. Bellach 
mae gan Kathy Gittins bedair siop 
ledled Cymru, a’r agosaf i ni yn Y 
Bontfaen ym Mro Morgannwg.  

I greu naws arbennig a 
phroffesiynol adeiladwyd catwalk. 
Goleuwyd yr ystafell eang â 
goleuadau disgo a chwaraewyd 
cerddoriaeth yn y cefndir. Kathy 
Gittins ei hun oedd yn rhoi 
sylwadau ar y dillad wrth iddynt 
gael eu harddangos gan y 
modelau. Roedd rhai o’r rhain 
wedi hen arfer â modelu i 
Kathy, ond fe ddewiswyd 
pedair o gangen Merched y 
Wawr Bro Radur yn arbennig ar 
gyfer y noson - Marian Evans, Rhiannon Evans, Carys 
Tudor Williams a Shirley Williams. Cafodd y pedair y 
cyfle i wisgo amrywiaeth o ddillad mewn sawl steil a 
lliw gwahanol. Roedd yr eitemau lliw a gafodd eu 
harddangos yn chwalu’n llwyr y gred mai dim ond dillad 
du, gwyn neu arlliwiau o hufen sydd ar werth yn siopau 
Kathy. Hyd yma ni wyddom faint o’r dillad a brynodd y 

modelau hyn, ond gwyddom fod ambell i eitem wedi 
ymddangos ar un neu ddwy o aelodau eraill cangen 
Bro Radur yn y cyfarfod ar ddechrau Tachwedd.  

Cafwyd noson hwyliog ond yr un mor bwysig yw 
bod £2390 o bunnoedd wedi ei godi tuag at apêl 
pwyllgor Radur a’r Garth. Diolch i bawb a 
gynorthwyodd mewn unrhyw ffordd gyda’r trefniadau. 

Codi Arian i Eisteddfod Caerdydd 2018 

Marian Evans, Carys 
Tudor Williams, Rhiannon 
Evans a Shirley Williams 

yn modelu 

 

AR WERTH Yn rhan o weithgareddau Pwyllgor Radur a Gwaelod-y-
Garth at gynnal y Genedlaethol mae’r hynod weithgar 
Marian Evans wedi creu cwilt i’w werthu. Dros fisoedd 
bu Marian wrthi gyda’i dwylo yn creu, gan gynnwys 
nifer o agweddau’r Eisteddfod yn y gwneuthuriad 
trawiadol a welir yn y llun. Bydd Marian wrth ei bodd yn 
derbyn gair gan ddarpar-brynwyr. 
 

Marian Evans gyda’r cwilt 



 3 

 
 
 
 
 

Golygyddion Chwefror: 
Eirian a Gwilym Dafydd 

 

Cyfraniadau erbyn 27 Ionawr i: 
eirian.dafydd@ntlworld.com 
Hengoed, 4 Coryton Rise, 

Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 7EJ 
029 20657108 

 
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: 

Clive Rowlanda 

Llwyddiant i delynoresau Glantaf 
(parhad o dud 1) 

 

Megan Thomas, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a enillodd yr unawd 
telyn oed uwchradd yn yr Ŵyl Cerdd Dant yn Llandysul a’r Fro fis 
Tachwedd. 

Heledd Wynn Newton, Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a enillodd 
wobr Offerynnwr Ifanc y Flwyddyn ar y delyn (categori oed 
canolradd) yng nghystadleuaeth Cerddoriaeth yn y Fro  ym 
Mhenarth fis Tachwedd. 

Ffarwelio â Siân 

A r ôl un mlynedd ar bymtheg yn 
arwain Menter Caerdydd a 

Menter Bro Morgannwg, mae Siân 
Lewis yn gadael ei swydd. Yng 
Nghyfarfod Blynyddol y Fenter yn 
Yr Hen Lyfrgell nos Fawrth, 28 
Tachwedd, fe dalodd y Cadeirydd, 
Eryl Jones, deyrnged uchel iawn 
iddi am ei gwaith clodwiw ar hyd y 
blynyddoedd. 

Trist iawn, meddai, oedd 
ffarwelio â Siân ar ôl cymaint o 
amser wrth y llyw, a hwnnw wedi 
bod yn gyfnod mor llewyrchus. “Yn ystod dy amser yn arwain y 
Fenter,” meddai,  “mae dy ymrwymiad a dy egni wedi bod yn 
anhygoel. Trwy dy sgiliau arweinyddiaeth mae’r tîm wedi cyflawni 
cymaint dros y blynyddoedd, a phob blwyddyn, mi oeddet ti a’r tîm 
yn parhau i ragori ar ein disgwyliadau.” 

“Felly, ar ran y pwyllgor ac, yn wir, ar ran pawb sy’n hybu 
Cymreictod yn y Brifddinas a’r Fro, hoffwn ddiolch iti yn ddiffuant 
am bopeth rwyt ti wedi'i gyflawni. Bu'n bleser gweithio gyda ti a 
dymunwn ni i gyd y gorau i ti yn dy swydd newydd gyda’r Urdd.”  

Bydd Siân yn ymgymryd â’i swydd newydd yn Brif Weithredwr 
yr Urdd yn y flwyddyn newydd. 

******************* 

Hoffai’r Dinesydd ategu geiriau Eryl. Bu cydweithio hapus rhwng y 
Dinesydd a’r Fenter ar hyd y blynyddoedd ac mae’n siŵr y bydd 
hynny’n parhau dan arwewiniad Prif Weithredwr newydd y Fenter, 
Manon Rees-O’Brien, a fydd yn dechrau yn y swydd ar 1 Chwefror 

2018. Cawn gyfle i’w chroesawu yn rhifyn Chwefror. 

Diolch  
 
Ar ei ymddeoliad fel perchennog Gwasg Morgannwg 
Castell-nedd, dymunwn ddiolch i Gareth Richards am 
fod yn gymwynaswr da i ni ar hyd y blynyddoedd y bu’n 
argraffu’r Dinesydd. Mawr yw ein gwerthfawrogiad a 
dymunwn yn dda iddo i’r dyfodol. 

mailto:iestynd@gmail.com
mailto:ceri33@btopenworld.com
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Caerdydd 

Cyfle i arddangos eich brodwaith yn 
Eisteddfod Caerdydd 

 
Annwyl Ddarllenwyr Y Dinesydd 
Mae Cymdeithas Brodwaith Cymru yn cynnig 
ysgoloriaeth bob blwyddyn o hyd at £500 i fyfyriwr 
Cymraeg sy’n dilyn cwrs tecstilau mewn coleg. Bu nifer 
o fyfyrwyr yn llwyddiannus yn y gorffennol a phleser fu 
cael arddangos peth o’r gwaith ar stondin y 
Gymdeithas yn yr Eisteddfod Genedlaethol bob 
blwyddyn. Disgwylir i’r ymgeisydd fod yn 18 oed a 

throsodd. Diffinnir brodwaith fel unrhyw waith sydd yn 
addurno gan ddefnyddio edau a nodwydd, a cheir 
amrywiaeth o dechnegau ar gyfer hyn. Mae gennym 
arddangosfa o waith yr aelodau yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol bob blwyddyn. I gael ffurflen gais neu 
ragor o wybodaeth cysylltwch â: Medwen Charles, 
Maes Meini, Rhyduchaf, Y Bala, LL23 7SD. 
maes.meini@btinternet.com Y dyddiad cau fydd 30 
Ionawr, 2018. 
Gyda diolch,  
Yn gywir,  Medwen Charles  

‘Adennill y tir coll’: her Bobi Jones 

E. Wyn James 

M ae marwolaeth yr Athro Bobi Jones, yn 88 
mlwydd oed, ar 22 Tachwedd eleni, yn gadael 

bwlch enfawr yn y bywyd Cymraeg. Roedd yn fardd ac 
yn llenor toreithiog; yn awdur astudiaethau ar bob 
cyfnod yn hanes ein llenyddiaeth; yn theorïwr llenyddol 
o bwys rhyngwladol; yn ffigur allweddol yn y mudiad 
dysgu Cymraeg i oedolion; yn ddarlithydd 
ysbrydoledig; yn anogwr brwdfrydig; yn genedlaetholwr 
tanbaid; ac yn sail i’r cyfan roedd ei ffydd Gristnogol 
hardd a’i gariad angerddol at Iesu Grist. 

 Un o’r pethau pwysicaf i’w bwysleisio am y cawr 
hwn yw mai brodor o Gaerdydd oedd Bobi Jones (neu 
Robert Maynard Jones, a rhoi iddo ei enw’n llawn); ac 
er iddo dreulio’r rhan fwyaf o’i fywyd yng ngogledd a 
gorllewin Cymru – yn athro ysgol yn Llanidloes a 
Llangefni, ac yna’n ddarlithydd yng Nghaerfyrddin ac 
Aberystwyth, cyn terfynu ei yrfa yn Athro’r Gymraeg 
yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth – cyfnod ei 
fagwraeth a’i addysg yng Nghaerdydd oedd un o’r 
dylanwadau pennaf arno.  

 Gallai ddweud, er enghraifft, mewn cyfweliad yn 
1976: ‘Er mai y tu allan i Gaerdydd y bûm i’n byw y 
rhan fwyaf o’m hoes, bardd dinesig ydwyf o hyd yn 
hanfodol. Caerdydd, “prifddinas” Cymru, y testun 
paradocsaidd hwnnw, yw hanfod llawer o’m canu, hyd 
yn oed pan wyf yn ysgrifennu am aeaf Quebec. Fe’m 
dilynodd i i bobman.’ 

 Ganed Bobi Jones ym mis Mai 1929 yn 147 Stryd 
Cyfarthfa yn y Rhath, i rieni a oedd wedi symud i 
Gaerdydd o Ferthyr Tudful. Disgrifiodd y stryd honno 
yn ei hunangofiant, O’r Bedd i’r Crud, fel rhes o ‘gutiau 
bach brics’ a daflwyd i fyny gan ‘gyfalafiaeth annynol a 
bydol’, am y ‘gwnâi rhywbeth rywbeth y tro i’r dosbarth 
gweithiol’; ac eto, er mor llwyd a ‘gogoneddus o ddiflas’ 
oedd y stryd, yr oedd yr un pryd, yn baradocsaidd, ‘yn 
ferw o afiaith ac yn olau i gyd’ oherwydd y trigolion.  

 Pan oedd yn chwe blwydd oed, symudodd y teulu i 
9 Stryd Gelli-gaer yn Cathays, ‘er mwyn ymsefydlu 
mewn ardal a oedd fymryn uwch na gwaelod eithaf y 
dosbarth gweithiol’. Roedd ganddynt doiled mewnol 
bellach, er mai peth cwbl afiach oedd hynny yng 
ngolwg y Bobi ifanc ar y pryd!  

 Golygai’r symud y byddai’n mynd maes o law i 
Ysgol Uwchradd Cathays. Nid oedd y Gymraeg wedi’i 
throsglwyddo i rieni Bobi Jones, ac o’r herwydd cafodd 
Bobi fagwraeth ddi-Gymraeg. Ond yn Ysgol Cathays 
daeth dan gyfaredd ‘un o athrawon Cymraeg mwyaf 

dylanwadol Cymru’, W. C. Elvet Thomas, a fu’n athro, 
ymhlith eraill, ar ddau ddysgwr arall a ddaeth yn 
ddarlithwyr prifysgol yn y Gymraeg, sef Tedi Millward a 
Gilbert Ruddock. 

 Dysgu ffurfiau llenyddol ar y Gymraeg oedd dull 
Elvet Thomas, heb unrhyw bwyslais ar yr iaith lafar, 
ond cyfrinach ei lwyddiant, meddai Bobi Jones, oedd 
iddo ddysgu i’w ddisgyblion am Gymru a’i hanes, a 
cheisio ennyn ynddynt ‘gariad angerddol at Gymru a’i 
hiaith a’i llenyddiaeth’. Atgyfnerthwyd hynny gan 
frwdfrydedd yr addysg a gafodd Bobi wrth astudio ar 
gyfer gradd yn y Gymraeg yng Ngholeg y Brifysgol yng 
Nghaerdydd. Dywed, er enghraifft, am yr Athro Griffith 
John Williams: ‘Yr oedd yn ysgolhaig angerddol ac yn 
Gymro angerddol: roedd angerddau yn hedfan o gylch 
ei wallt fel cacwn mewn potel.’  

 Rhwng y cwbl, enillwyd Bobi Jones yn llwyr i’r 
Gymraeg, gan ymroi weddill ei fywyd i’w hyrwyddo. 
Mae geiriau fel ‘bywyd’ ac ‘atgyfodiad’ a ‘gwanwyn’ yn 
rhedeg trwy ei holl waith. Un rheswm am hynny yw’r 
‘aileni’ ysbrydol a brofodd adeg ei dröedigaeth 
Gristnogol, pan oedd yn athro ifanc yn Llanidloes yn 
1953. Ond dywed hefyd fod dysgu’r Gymraeg wedi peri 
‘ailenedigaeth ddiwylliannol a chenedlaethol ynof’. 
Mewn un gerdd mae’n darlunio’r Gymraeg yn tonni o’i 
gwmpas fel dŵr pan oedd yn llanc ifanc yng 
Nghaerdydd, yn dod â bywyd newydd, ffres iddo; ac 
mae sawl beirniad llenyddol wedi nodi mai un o 
nodweddion pennaf gwaith Bobi Jones yw’r ffordd y 
mae’n byrlymu o fawl ac afiaith, fel fforiwr yn darganfod 
byd newydd rhyfeddol.  

 Nid yw’n rhyfedd, felly, nad oedd dim yn bwysicach i 
Bobi Jones yn y frwydr i adfer y Gymraeg na’r mudiad 
dysgu Cymraeg i oedolion. Er pwysiced addysg 
Gymraeg i blant, mae perygl inni roi gormod o ffydd 
ynddi. ‘Oedolion sy’n newid iaith cymdeithas ac yn 
ewyllysio’r fath newid,’ meddai; ac o’u hennill i’r 
Gymraeg, gallant wedyn ddylanwadu ar y gymdeithas 
o’u cwmpas, heb sôn am droi eu cartrefi yn aelwydydd 
Cymraeg – ac mae gwers fawr i’n cynllunwyr ieithyddol 
yn y fan honno, fel y mae gwers fawr i’n haddysgwyr 
yn esiampl Elvet Thomas yn rhoi pwys mawr ar ddysgu 
ei ddisgyblion am Gymru a’i hanes, a thrwy hynny 
ennill ynddynt gariad at ein gwlad a’n hiaith.  

 A dyfynnu Bobi Jones unwaith eto wrth gloi: ‘Llenor 
o Gaerdydd fyddaf i byth. Fy mrodyr a’m chwiorydd i 
yw’r rheini sydd yn y math yna o amgylchfyd yn 
adnewyddu’r iaith ac yn atgyfodi’r diwylliant Cymraeg 
[…] gan geisio adennill y tir coll.’ Dyna ran bwysig o’i 
gymynrodd a’i sialens i ni, drigolion ei ddinas. 

mailto:maes.meini@btinternet.com
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Pantycelyn, Planhigion a Phlanedau 

A r Nos Lun 20 Tachwedd 2017 cawsom ni ddarlith 
anghyffredin i ni fel cymdeithas wyddonol. Daeth 

yr Athro E. Wyn James o'r Adran Gymraeg ym 
Mhrifysgol Caerdydd i sôn am 'Pantycelyn, Planhigion 
a Phlanedau'. Yn gyntaf rhoddodd Wyn ychydig o'i 
hanes i ni, gan ddweud iddo fynychu Ysgol Gynradd 
Mynwent y Crynwyr cyn mynd i Ysgol Gyfun Afon Taf a 
gadael heb unrhyw fath o gymhwyster gwyddonol. 

Yna symudon ni at hanes William Williams 
Pantycelyn (1717-1791). Esboniodd Wyn fel nad oedd 
Williams yn byw ar fferm Pantycelyn nes ei fod yn 
oedolyn er gwaethaf ei enw barddol. Cafodd ei fagu ar 
fferm gyfagos sef Cefn Coed ger Llanymddyfri nes i'w 
fam etifeddu fferm Pantycelyn. Roedd yn dod o deulu 
lled gefnog, ac roedd modd iddo newid ei feddwl am 
astudio i fod yn feddyg a dod yn feddyg eneidiau yn lle 
ar ôl cael tröedigaeth yn gwrando ar Howell Harris. 

Treuliodd ei fywyd yn teithio ar gefn ei geffyl a 
phregethu ei ffydd Methodistaidd. Aeth yn aml i 
Gaerfyrddin lle prynodd lyfrau ar wyddoniaeth a 
phynciau'r dydd. 

Roedd yn ŵr goleuedig ac ymhlith y cyntaf i sôn am 
destunau gwyddonol yn ei bregethu a'i farddoniaeth. Ef 
hefyd yw un o'r Cymry cyntaf i ymuno ȃ'r mudiad yn 
erbyn caethwasanaeth. Cawsom sawl dyfyniad o'i 
waith, gan gynnwys y canlynol am seryddiaeth: 

Pan parodd ef fod Satwrn, 'r oedd Satwrn fawr yn bod, 
Yn uwcha ei lle ac oera, un Blaned yn y rhod; 
Daeth Jupiter gwmpasog a'i lloerau maith yn un  
A Mercuri a Gwener o enau Mab y dyn.  

a'r pennill hwn am anifeiliaid y byd: 

Y Scorpion elyniaethol, yr Asp, wenwynig hil, 
Y Dart, y Ddraig ehedegog, y Sarph gyfrwysa ei scil, 
Y Salamander meddant, all gerdded yn y tân 
Y Cocatrise a'r Adder, at ryw ddefnyddiau maen'.  

Felly y tro nesaf rydych yn canu rhai o emynau 

Pantycelyn fel 'Pererin Wyf', 'Iesu, Iesu 'r wyt Ti'n 

ddigon' neu hyd yn oed 'Bread of Heaven' cofiwch am 

ochr wyddonol y dyn hynod yma. 

Coginio gyda Liz West 

C afwyd noson hwyliog a difyr yng nghwmni Mrs Liz 
West o Efail Isaf, fu’n tynnu dŵr o’n dannedd wrth 

iddi baratoi nifer o ddanteithion. Daw Liz yn wreiddiol o 
Abercraf, ac ar ôl addysg uwchradd yn Ysgol Gyfun 
Ystalyfera, hyfforddodd fel athrawes yng Ngholeg 
Addysg Llandâf. Bu’n athrawes Economeg y Cartref yn 
Ysgol Gyfun Llanharri, ac yna yn Rhydfelen a 
Gartholwg lle daeth yn bennaeth Dylunio a Thechnoleg 
ac yn y man yn aelod o uwch dîm rheoli’r ysgol gyda 
nifer o gyfrifoldebau gwahanol. 

Cawsom wybod sut i wneud basgedi ‘wonton’ o grwst 
ffilo a roulade sawrus yn cynnwys sbinais ac wedi’i 

lenwi â chaws hufennog ac eog wedi’i fygu. Y seigiau 
melys ‘roedd Liz yn eu harddangos yn gelfydd iawn 
oedd roulade siocled a gâteau siocled arbennig ar 
gyfer y Nadolig wedi’i haddurno gyda choed Nadolig 
siocled tri dimensiwn! Digon o syniadau newydd i 
aelodau’r gangen eu paratoi ar gyfer yr Ŵyl. 
Gwrthododd Liz dderbyn unrhyw gydnabyddiaeth am ei 
gwaith gan ddymuno i ni fel cangen roi’r arian at 
Gronfa Apêl Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018. 
Gwerthwyd y gâteau deniadol ac fe â’r arian hynny 
hefyd i’r apêl. Ar ddiwedd y noson cafwyd cyfle i flasu’r 
danteithion, hyn yn ychwanegu at fwynhad yr aelodau. 

Byddwn yn dathlu’r Nadolig yn ein cyfarfod nesaf ar y 
6ed Rhagfyr. Paratowyd rhaglen arbennig gan Mrs 
Rhiannon Evans a bydd nifer o’r aelodau’n cymryd 
rhan gyda lluniaeth ysgafn i ddilyn. Noson arall i edrych 
ymlaen ati. 

 

Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y 

Wawr 

Ar nos Wener, 10 Tachwedd, cynhaliwyd cwis 
hwyl cenedlaethol Merched y Wawr. Daeth dros 
200 o dimau ynghyd mewn 13 o ganolfannau 
ledled Cymru i  gystadlu. Elelni roedd y 
gystadleuaeth yn un agos iawn a bu rhaid cael 
cwestiwn datglwm i benderfynu ar yr enillwyr.  

Am yr ail flwyddyn yn olynol, y pencampwyr 
cenedlaethol oedd tîm Bro Radur. Aelodau’r tîm 
eleni oedd Eirlys Davies, Nia Jones, Mair Morgan 
ac Eirian Dafydd. Tybed a all Bro Radur ennill y 
goron driphlyg trwy ddod yn bencampwyr y 
flwyddyn nesaf hefyd? Tipyn o her, yn wir. 

 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Liz West, ar y dde, gyda’i chyn-athrawes 
Ruth Davies. 
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ADDYSG GYMRAEG  – SEFYLLFA  
ADDYSG UWCH HYD  AT 2025 

 

R hoddais adroddiad ar sefyllfa wael addysg 
gynradd eleni gyda lleihad o ffrwd yn lle’r twf 

cyson ers 2000 am resymau o hyd yn anhysbys. Trof 
yn awr i edrych ar sefyllfa addysg uwchradd lle roedd 
twf eleni at gyfanswm o 551 disgybl newydd, 49 yn llai 
na nifer y lleoedd ar gael. Nesawn at amser pryd bydd 
y plant newydd yn llenwi dosbarth 7 pob ysgol. 

Ni olyga hyn nad oes modd i Lantaf a Bro Edern 
dderbyn mwy na’r nifer swyddogol am eu bod ill dwy 
wedi bod yn derbyn llai na 240 a 180 posibl ers 
blynyddoedd. Mae 7 ysgol gynradd newydd wedi’u 
hagor ers 2005 ac ar ben hynny mae ysgolion Y Wern, 
Melin Gruffydd a Glanmorfa wedi’u hehangu gan 3 
ffrwd rhyngddynt. Ond mae’n cymryd 7 mlynedd i ysgol 
gynradd gyrraedd llawn dwf ac anfon plant ymlaen i 
addysg uwchradd, a hefyd nid yw ysgolion newydd yn 
agor ar unwaith gyda 30 ym mhob ffrwd. Ni 
ddisgwyliais weld 20 ffrwd yn cyrraedd y 3 ysgol 
uwchradd tan 2020. 

Elfen newydd yn y rhifau yw’r plant sy’n dewis 
newid o addysg Saesneg i addysg uwchradd Gymraeg. 
Roedd 5 o’r rhain yn 2016 a mwy eleni. 

Trwy edrych ar nifer y plant sydd yn yr ysgolion 
cynradd Cymraeg ym mhob blwyddyn ysgol, mae’n 
bosibl gwybod rhifau fis Mai eleni o’r plant ym 
Mlynyddoedd 5 ac o hyn darogan sawl plentyn sy'n 
debyg o symud lan yn 2018 a 2019. Y plant yn y 
blynyddoedd hyn yw 590 a 648. Fel arfer mae addysg 
Gymraeg yn colli tua 3% wrth i’r plant symud lan. Pam? 
Rwyn dyfalu bod rhai rhieni yn dewis addysg fonedd i’w 
plant - Howell’s, y Cathedral School neu rywle pellach i 
ffwrdd - neu am newid i addysg Saesneg gymunedol. 

Felly gellid ddisgwyl 572 yn dymuno lle yn y sector 
uwchradd yn 2018 a 630 yn 2019, h.y 19 a 21 ffrwd ar 
gyfer y 20 sydd ar gael ac felly yn dechrau llenwi’r 
lleoedd gwag ynghynt na’r disgwyl. 

Mae’n annerbyniol felly bod y Cyfarwyddwr Addysg 
wedi anfon adroddiad i Gabinet Caerdydd yn dweud na 
fydd angen ehangu addysg uwchradd Gymraeg tan ar 
ôl 2024. Erbyn 2025 rwyn disgwyl gweld 28 ffrwd (840 
disgybl) yn cyrraedd addysg uwchradd ac ni fydd 
Glantaf a Bro Edern yn gallu derbyn y rhifau hyn. 
Cyrhaeddodd Plasmawr, Bro Morgannwg a Bro Edern 
yn rhy hwyr i osgoi problemau i Ysgol Glantaf eu mam 
hwy oll ac nid wyf am weld hyn i gyd unwaith eto.                                                                                      
      Michael Jones 

 

M ae digwyddiadau i godi arian tuag at y gronfa leol 
yn parhau ar draws y Brifddinas gyda ystod eang 

o weithgareddau.  Erbyn hyn, rydym ni dros hanner 
ffordd i’n targed ni, ar ôl ocsiwn celf lwyddiannus iawn. 

Mae’n braf hefyd gweld rhai ardaloedd eraill yn 
agosáu at eu targedau. Mae Penarth wedi cychwyn 
pwyllgor lleol ychwanegol a diolch yn fawr iddyn nhw 
am y gefnogaeth. 

Cawson ni Gymanfa Ganu ardderchog yn Eglwys y 
Gadeirlan Llandaf dydd Sul diwethaf, gyda chynulleidfa 
ddwyieithog dan arweinyddiaeth Alwyn Humphreys. 
Dyna oedd y Gymanfa gyntaf yn Llandaf ers Eisteddfod 
Caerdydd 1938. 

Mae ‘na lwyth o syniadau creadigol gan dimoedd 
lleol. Mis diwethaf, lansiwyd ‘Siampen’ Eisteddfod – 
poteli arbennig o Champagne ar gael am £25 trwy 

wefan yr Eisteddfod, a mae cwrw newydd o Fragdy’r 
Rhath wedi cyrraedd y farchnad. Bydd holl elw ‘Cwrw 
Plwca’ yn mynd at y gronfa leol.  

Cofiwch, mae’n bosib prynu amrywiaeth o nwyddau 
ar gyfer Eisteddfod Caerdydd drwy’r wefan, mae 'na 
lwyth o ddewis gan gynnwys; cardiau, printiau, mygiau, 
platiau a mapiau Caerdydd danddaearol. 

Dros ‘Dolig, fe fyddwn ni’n brysur gyda ffeiriau, 
carolau a llawer mwy. 

Mae trefniadau ar gyfer y ‘maes’ yn parhau, rydyn ni 
dal yn siarad â pherchnogion tir a llefydd dros Fae 
Caerdydd a bydd cynllun y maes yn cael ei gyhoeddi 
ym mis Chwefror neu ym mis  Mawrth. 

Gan ddymuno iechyd a hapusrwydd i chi gyd yn 
2018. 

Colofn Ashok 

“Llongyfarchiadau i’r tîm, ‘Treganna, 

Pontcanna a Pharc Fictoria’ sydd wedi 

cyrraedd eu targed lleol o £35K yn barod” 

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 

 

Y mis hwn ychwanegwyd:  
Iolo Morganwg yn dal i ysbrydoli; Y Tad – Cwmni 
Theatr Cenedlaethol Cymru – yn dod i Gaerdydd; 
WNO – rhaglen wanwyn Opera Cenedlaethol 
Cymru; Hanfod Cymru – dwy elusen o Gaerdydd ac 
un o’r Barri yn derbyn grantiau; Cyfarfod Blynyddol 
Menter Caerdydd - sylwadau Arweinydd Cyngor 
Caerdydd, Huw Thomas, a sylwadau Elfed Roberts, 
Prif Weithredwr yr Eisteddfod; Ymgyrch Awtistiaeth 
Penarth; Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol; Llio 
Angharad a mwy am ymweliad Côr Caerdydd â 
Gwlad Belg. Mae yma luniau ychwanegol hefyd. 
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Gweithgareddau Apêl  

Eisteddfod 2018 
 

Cariad@Iaith  -  

dathlu’r Gymraeg ym myd gwaith a busnes  
 

D ewch i Westy’r Hilton ar 25 Ionawr – noson 
Santes Dwynwen – i ddathlu pwysigrwydd y 

Gymraeg ym myd gwaith a busnes yma yng 
Nghaerdydd. Noson ddwyieithog efo gwestai 
arbenning. Cyfle ar drothwy blwyddyn Eisteddfod 
Caerdydd 2018 i ddathlu gwerth dysgu a defnyddio’r 
Gymraeg o ddydd i ddydd. Mae’n gyfle hefyd i rannu’r 
weledigaeth arbennig, sef, y bydd hon yn eisteddfod 
wahanol. Wrth ei chynnal yn y Bae gan ddefnyddio 
cymysgedd cyffrous o adeiladau eiconig parhaol a 
strwythurau dros dro bydd hon yn Eisteddfod heb 
ffiniau ac yn ŵyl a fydd yn ganolog i fywyd trigolion a 
gweithwyr y brifddinas yn ogystal ag ymwelwyr. 
Cysylltwch â Nia Bennett e-bost:  
ciniocariad@gmail.com  i brynu tocyn, i noddi neu i 
archebu bwrdd.  

 

Bragdy lleol yn atgyfodi enw Cymraeg wrth fragu ei 

gwrw dwyieithog cyntaf. 

Mae Bragdy’r Rhath wedi ymuno â phwyllgor codi arian 
lleol er mwyn bragu Cwrw Plwca a lansiwyd yn 
ddiweddar.  Dyma’r tro cyntaf i’r micro-fragdy frandio ei 
gwrw yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Daw enw’r 
cwrw o’r hen enw ar City Road – Heol-y-Plwca neu Lôn 
Plucca – a ddefnyddiwyd tan y 1870au cyn newid yr 
enw. Ac er mwyn sicrhau bod gan Cwrw Plwca flas 
lleol, mae’r hopys sydd wedi eu tyfu yn y Rhath wedi’u 
cynnwys yn y brag. Dyma chweched cwrw Bragdy’r 
Rhath, a sefydlwyd gan Matt Appleby a Tom Lyons y 
llynedd. 

Meddai Matt: “Rydym yn falch o fod wedi dod â 
bragu nôl i’r Rhath. Mae’r enw’n mynd â ni nôl i’r 
bragdy Fictoraidd oedd yn y Rhath ychydig oddi ar 

Heol-y-Plwca. Rydym yn falch i fod yn gweithio gyda’r 
Pwyllgor Apêl lleol ar gynnyrch arall sy’n ein hatgoffa 
o’n treftadaeth yma yn y ddinas. Dros y flwyddyn 
ddiwethaf, rydym wedi tyfu o werthu ein cwrw ym 
marchnad y ffermwyr yn y Mackintosh ar fore Sadwrn i 
gynhyrchu pum math o gwrw i’w prynu mewn siopau, 
bwytai a bariau lleol ledled Caerdydd. Mae Cwrw 
Plwca, yn chwerw, yn gadarn, ac wedi ei fragu’n 
arbennig er mwyn codi arian ar gyfer Eisteddfod 
Caerdydd y flwyddyn nesaf.” 

 

Swig newydd o’r Steddfod: Lansio Siampȇn 

newydd er budd y Brifwyl  

Cafodd siampên arbennig iawn ei lansio fis Tachwedd 
o ganlyniad i gysylltiad arbennig rhwng Ffrainc a 
Chymru. Mae’r siampên unigryw yn dwyn label yr 
Eisteddfod Genedlaethol ac yn deillio o gyfeillgarwch 
clòs Jean Pierre Rafflin a Ioan James.  

  “Mae hwn yn gyfle gwych i’r sawl sydd am gefnogi’r 
Steddfod ac i brofi y gorau o siampên Ffrainc” meddai 
Jean Pierre  yn y noson flasu yng Nghanolfan Crefft y 
Bae. Mae’r Siampên wedi derbyn medal aur 
haeddiannol a dyfarnwyd gwobr Elle nodedig 
iddo. Mae’n deillio o uniad dau deulu yn Champagne a 
ddaeth ynghyd, wedi iddyn nhw dyfu gwin ers y 
ddeunawfed ganrif, i ffurfio Tŷ Rafflin-Lepitre ym 1971. 
Fe’i tyfir ynghanol ardal fynyddig Reims, a dim ond 
wedi proses tair blynedd o eplesu y caiff ei werthu. 

 

Cefnogaeth y cyfieithwyr  

Roedd cefnogaeth cwmni Cyfieithu Clir yn ganolog i 
noson lwyddianus ganol Tachwedd yng ngwmni Joy 
Amman Davies ac Alwyn Humphreys yn cyflwyno  
Mwy Sain, Cerdd a Sgandal yn Nhŷ’r Maer yn 
Richmond Road. Noson hwyliog o gerddoriaeth a 
storïau mewn awyrgylch ysblennydd. Mae Joy ac 
Alwyn wedi bod yn hael iawn efo’u hamser a’u doniau 
drwy gyfrannu at nifer o ddigwyddiadau ar draws 
Caerdydd i godi arian tuag at Eisteddfod Caerdydd 
2018.  

Oriau Hapus yng Nghwmni Dysgwyr 
 

L ledaenwch y gair bod yna Awr Gymraeg, hynny 
yw, coffi a chlonc, yn Llaeth a Siwgr, Yr Hen 

Lyfrgell, Yr Ais,  rhwng 1 a 2 brynhawn Llun a Gwener. 
Ewch i Drydar @GwilymDafydd ar ddydd Llun a 
Gwener ac fe gewch fwy o wybodaeth am ein 
gweithgarwch. 

Dau o’r ffyddloniaid yw Cathy Chicago sydd ar 
bwyllgor Dysgwyr 
Eisteddfod Genedlaethol 
2018 a Sheridan o’r 
Brifysgol. Ac un disglair 
arall yw Deiniol Carter o 
Gernyw. Siaradodd yn 
wych gyda Shân Cothi yn  
Siop y Felin y bore Mawrth 
o’r blaen pan ymwelodd 
rhaglen radio Bore Cothi â 
phump o’n siopau llyfrau. 

Un arall brwdfrydig yw 

Matt Spry o Plymouth sydd wedi dysgu’r iaith yn wych 
ac wedi dechrau grŵp newydd i bobl Y Sblot, Y Rhath, 
Waunadda ac ati, yn y caffi Eritreaidd ar Fforddlydan. 
Mae Matt yn gweithio gyda ffoaduriaid. 

Mae’r Awr Hapus bellach yn 16 oed, boreau Llun, 
Gwesty Pentref Coryton, 10.45. Roedd Barbara 
Morgan yn y cyfarfod cyntaf, 19 Tachwedd 2001 ac 
mae hi’n dal i helpu (a chanu gyda Chôr Eglwys Dewi 
Sant). Yno hefyd yn helpu bron o’r wythnos gyntaf mae  

athrawes arall wedi  
ymddeol sef Mair 
Morgan – diolch Barbara 
a Mair! Basai’r diweddar 
Athro Emeritws Bobi 
Jones, gynt o Gaerdydd, 
yn cymeradwyo ac yn 
canmol y fath ymroddiad 
i’r iaith. 

Gwilym Dafydd 

mailto:ciniocariad@gmail.com
http://roathbrewery.co.uk/
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EGLWYS DEWI SANT 
Sul y Cofio 
Cynhaliwyd gwasanaeth y Cofio yn 
yr eglwys ar 12 Tachwedd fel rhan 
o'r gwasanaeth teuluol pryd y 
gosodwyd torch o babi coch ar y 
gofgolofn yn yr eglwys.   

Coffi a Chlonc 
Cynhaliwyd bore coffi a chlonc 
llwyddiannus iawn ar gyfer dysgwyr 
dydd Sadwrn 18 Tachwedd  a 
chafwyd bore hwyliog. Bydd y bore 
coffi nesa ddydd Sadwrn 20 Ionawr 
2018. 

Cymdeithas nos Iau — Cwis 
Blynyddol 
Cafwyd noson ddifyr iawn yn ein 
cwis blynyddol yn y Mochyn Du nos 
Iau 30 Tachwedd. Wyn Mears oedd 
y cwisfeistr penigamp. 

Cytun Dinas a Bae 

Cynhaliwyd gwasanaeth i nodi Dydd 
Byd Eang Aids o dan nawdd Cytûn 
Dinas a Bae nos Wener 1 Rhagfyr 
yn eglwys URC . 

Cymrodorion Caerdydd 
Hefyd ar 1 Rhagfyr cyfarfu'r 
Cymrodorion yn Eglwys Dewi Sant. 
Y siaradwr gwadd oedd Cyril 
Hughes a chafwyd sgwrs ddifyr 
ganddo am Idwal Jones 'Idwal y difri, 
difyr a'r digri'. 

Cyngerdd Côr Philarmonic 
Caerdydd 
Da oedd gweld nifer wedi dod i'r 
perfformiad o Requiem Fauré gan 
Gôr  y Philharmonic yn yr eglwys 
nos Sadwrn 2 Rhagfyr. 

Gwasanaethau’r Nadolig 
Cynhelir nifer o wasanaethau ar 
gyfer y Nadolig yn yr eglwys ac mae 
croeso mawr i unhrywun ymuno â ni 
yn y rhain. 

Carolau'r Adfent - Nos Sul 3 Rhagfyr 
am 6.00 o'r gloch Cynhaliwyd 
gwasanaeth o ddarlleniadau a 
cherddoriaeth ar gyfer yr Adfent.  
Roedd hwn yn wasanaeth o fyfyrdod 
gyda'r côr yn cymryd rhan flaenllaw 
ynddo.   

Gwasanaeth Naw Llith a Charol – 
Nos Sul 17 am 6 o'r gloch. 

Gwasanaeth y Cilgant - Dydd 
Mercher  20  Rhagfyr am 1 o'r gloch. 

Gwasanaeth byr o garolau a 
darlleniadau i'r swyddfeydd a'r 
busnesau yn y cilgant o amgylch yr 
eglwys  gyda lluniaeth ysgafn yn 
dilyn. Mae croeso cynnes i bawb. 

Cymun Cyntaf y Nadolig – Nos Sul 
24 Rhagfyr am 11 o'r gloch 

Babi newydd 
Ganwyd mab i Tomos a Sophie 
Morgan ddydd Sul 19 Dachwedd. 
Edrychwn ymlaen at groesawu 
Teddy Morgan i'n plith. 

 

BETHEL, PENARTH 
Er nad oedd yn newyddion 
annisgwyl bu clywed am farw’r 
brawd Vernon Llewellyn yn ergyd. 
Bu Vernon yn gadarn ei ffyddlondeb 
i Fethel dros amser maith, fel rheol 
yng nghwmni ei wraig Winifred a fu 
farw rai blynyddoedd yn ôl. Bu 
Vernon yn nodedig o ffyddlon iddi yn 
ei chystudd hir a blin. Roedd gwên 
Vernon yn amlygiad o’i ysbryd 
rhadlon a hynny’n adlewyrchiad clir 
o’i ffydd. Cydymdeimlwn yn ddwys 
gyda’i fab Huw a Marilyn, gwraig 
Huw, a gweddill teulu Vernon. 

Cydymdeimlwn yn gynnes gyda 
Sianmeinir a’i theulu yn y 
brofedigaeth o golli modryb. 

Cafwyd hwyl a budd wrth gynnal ein 
Bore Coffi blynyddol. Er gwaethaf 
tywydd garw a newid lleoliad 
llwyddwyd i ddenu cefnogaeth dda 
ac elw sylweddol. Diolch i Gill a’i 
chriw am drefnu. 

Cawsom fendith arbennig ar Sul, 29 
Hydref dan arweiniad y Dr. Phil Ellis. 
Seiliwyd yr oedfa ar Lythyr  Cyntaf 
Pedr, Pennod 2, Adnodau 4-6. 
Craidd y myfyrdod oedd y cwestiwn: 
Beth sy’n gwneud yr Iesu’n 
werthfawr? Ategwyd y neges yn yr 
emynau 82, 287, 295, 320. 

Ar Sul 19 Tachwedd  Y Parchedig 
John Gwilym Jones oedd yn ein 
harwain yn ei ffordd nodweddiadol o 
gynnes a chraff. Geiriau o’r Bregeth 
ar y Mynydd (Mathew 5, 1-12) oedd 
dan sylw gyda phwyslais ar 
nodweddion halen a goleuni. Yr 
emynau perthnasol oedd 18, 64, 13, 
208. 

Gwahanol iawn  ei arddull oedd 
gwasanaeth 26 Tachwedd  pan 
gawsom ein tywys a’n herio gan Mrs. 
Siriol Burford. Soniodd am ei gwaith 
dros nifer o flynyddoedd gyda phobl 
ifainc sy’n dioddef hunllefau camdrin 
rhywiol. Cefndir y gwaith yw’r 
adnodau ym Mathew 25,’ ….yn 
gymaint…. 

Edrychwn ymlaen i’r Sul, 10 Rhagfyr 
pan fydd ein gweinidog yn arwain 
Gwasanaeth Cymun ac yn cyflwyno 
siec i Delanwy Arthur ar ran yr 
elusen, Make a Wish. 

EGLWYS Y TABERNACL 

Priodas 

Rhannwn lawenydd Gwenllian 
Evans ac Aled Richards ar achlysur 
eu priodas yn ystod mis Hydref. 
Llongyfarchiadau a phob dymuniad 
da.   

Cydymdeimlo 

Ar ôl cyfyngiadau hir ar ei bywyd, bu 
farw Edith Roberts – roedd hi’n 
berson â phersonoliaeth byrlymus a 
hawddgar.  Hefyd cofiwn am Alun 
Griffiths, Caerfyrddin, tad Helen 
Jones a thad-cu Eleri, Angharad ac 
Iwan, ar ôl cystudd hir a chaled. Yna 
ddiwedd Tachwedd daeth y newydd 
trist am farwolaeth Myfi Cosslett – un 
o hoelion wyth y Tabernacl. Byddai’n 
cyfrannu at lwyddiant yr eglwys bob 
amser mewn ffordd ddistaw a di-
ffwdan. Gwelwn ei heisiau’n fawr 
iawn.  

Cymdeithas Nos Fawrth  

Fis Tachwedd, Noson Caws a Gwin 
yng nghartref Ann Williams oedd yr 
achlysur cyntaf. Yna cawsom noson 
ddifyr dros ben yng nghwmni Philip 
George ar bwnc oedd yn agos iawn 
i’w galon: Roedd fy nhad yn 
adnabod Lloyd George!   

Cymdeithas y Chwiorydd 

Pnawn o gerddoriaeth yng ngofal 
Ann Williams a Mehefin Parry Jones 
oedd uchafbwynt rhaglen y 
Gymdeithas fis Tachwedd.  

Datganiadau Organ  

Huw Tregelles Williams yw’r 
organydd gwadd sydd wedi 
perfformio amlaf yn y Tabernacl, ac 
mae’n debyg mai fis Hydref eleni y 
clywsom ef ar ei athrylithgar orau 
erioed.  Ac eithrio un darn gan 
Purcell, ’roedd ei raglen yn ddigon 
cyfarwydd, a daeth â ffresni 
ychwanegol i bob darn.  Fe 
ddilynwyd ef ddiwedd Tachwedd gan 
Meirion Wyn Jones – perfformiad 
arall wedi’i saernïo yn gelfydd, a 
sylwadau cryno a threiddgar yn dal y 
rhaglen at ei gilydd yn llwyddiannus 
dros ben.   

Côr y Tabernacl  

Ail-gychwynnodd ymarferion y Côr 
bnawn Sul, Tachwedd 12 i baratoi ar 
gyfer Gwasanaeth Naw Llith a 
Charol Rhagfyr 17.  Bydd y côr yn 
dysgu darn newydd ac yn ail-gydio 
yn ein repertoire Nadoligaidd.   

 
 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 
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YR EGLWYS EFENGYLAIDD 
Digwyddiadau’r Nadolig 

Mae gwahoddiad cynnes i ymuno â 
ni yn ein digwyddiadau Nadolig. 

Nos Sul, 17 Rhagfyr  am 6 yr hwyr 
cynhelir Noson Garolau yng nghapel 
Tabernacl, yr Eglwys Newydd. 

Bore Sul, 24 Rhagfyr  am 10.30 yn 
adeilad yr eglwys yn Harriet Street, 
Oedfa Nadolig i’r Teulu. 

Ffonau Symudol 

Go brin bod unrhyw ddyfais wedi 
newid ein bywydau cymaint yn y 
blynyddoedd diwethaf â’r ffôn 
symudol. Da oedd cael cyfle felly yn 
Ysgol Sul yr Oedolion yn ddiweddar i 
drafod  beth ddylai’n hagwedd fel 
Cristnogion fod at ffonau symudol. 

Cytunwyd bod manteision gwych er 
mwyn cysylltu ag eraill, chwilio am 
wybodaeth a manteisio ar yr holl 
bregethau ac erthyglau Cristnogol 
sydd ar gael ar y we. Soniodd rhai, 
fodd bynnag, bod ein ffonau yn ein 
gwneud yn llai parod i ymwneud yn 
ystyrlon ag eraill, llai galluog i dalu 
sylw, a bod perygl i ni fwydo ar 
hoffter pobl o’n sylwadau a’n lluniau 
ar y cyfryngau cymdeithasol. 
Pwysleisiwyd mai nid yn hoffter eraill 
o’n sylwadau mae ein hunaniaeth 
ond yng nghariad di-sigl a 
digyfnewid Duw ei hun. Fe fydd mwy 
o drafod eto ar y pwnc gan fod digon 
o gwestiynau heb eu hateb. 

Paned a Sgwrs 

Yn ddiweddar daeth Maureen Wise 
atom i sôn am ei gwaith yn Moldova. 
Bu Maureen yn dysgu gwaith 
cymdeithasol ym mhrifysgol 
Chisinau. Ond bu hefyd, ynghyd â 
grŵp bach arall o wragedd, yn 
flaenllaw gyda’r elusen Casa Mea 
sy’n gweithio gydag oedolion ag 
anableddau corfforol a meddyliol 
sy’n byw yn y sefydliadau caeëdig yn 
Moldova lle mae’r amodau yn 
druenus. Yn dilyn cwymp 
comiwnyddiaeth mae wedi bod yn 
bosibl symud rhai o’r trigolion yma i 
gartrefi lle mae gofal arbennig 
drostynt. Erbyn hyn mae 4 cartref 
wedi’u hagor ac mae’r 5ed ar y 
gweill. Nid ar chwarae bach oedd 
llwyddo i wneud hyn gan fod angen 
caniatâd rhai o brif swyddogion y 
llywodraeth. Mae modd darllen am y 
gwaith rhyfeddol yma yn llyfr 
Maureen ‘With God All things are 
Possible’. 

Noson Grefft a Chacen 

Gyda’r Nadolig yn prysur agosau, 
hyfryd oedd medru cyfarfod yn griw 
o tua phump ar hugain yn adeilad yr 

eglwys ar nos Sadwrn, 25  
Tachwedd  i gael noson grefft a 
chacen. Roedd yno awyrgylch hyfryd 
a’r neuadd wedi’i haddurno’n 
ysblennydd gyda goleuadau a 
cherddoriaeth Nadoligaidd. Diolch i 
Nia Brown am ein harwain a’n dysgu 
sut i wneud amryw o addurniadau 
bach i’r goeden Nadolig a braf oedd 
gallu sgwrsio dros baned a chacen 
(neu ddwy!) tra’n creu pethau bach 
hynod o ddeniadol. (Mae’n syndod 
beth allwch chi greu allan o fodrwy 
llen a pipe cleaner gydag ychydig o 
arweiniad a chyfarwyddyd!) 

 
EGLWYS EBENESER 
Bocsys OCC 
Mae hi’n adeg yna o’r flwyddyn eto 
pan gawn gyfle i gefnogi elusen 
Operation Christmas Child ac anfon 
bocsys yn llawn anrhegion i blant 
difreintiedig yn rhai o ardaloedd 
tlotaf y byd yn Nwyrain Ewrop ac 
Affrica. Diolch i’r rhai gyfrannodd. Os 
na chawsoch gyfle gallwch ddal i 
gyfrannu ar-lein drwy fynd i 
www.samaritans-purse.org.uk  

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn â Gwenda Hopkins 
a’r meibion Aled a Melfyn ar golli gŵr 
a thad addfwyn. Bu Gwyn yn aelod 
ffyddlon a gweithgar o’r eglwys hyd 
at y llynedd pan gafodd ei lethu gan 
salwch. Coffa da amdano.  

Johanesberg 

Bu Elin Kate Harding mewn 
cynhadledd i ieuenctid a drefnwyd 
gan C.W.M. yn Ne Affrica yn ystod 
mis Awst. Y mae fideo ohoni yn 
rhannu ei phrofiad ar wefan Undeb 
yr Annibynwyr:  
https://annibynwyr.org  

Y Gymdeithas 

Ar nos Fawrth 14 Tachwedd daeth 
criw da at ei gilydd i 
wrando ar Huw 
Jenkins yn hel 
atgofion am ei dad, 
y Parch Emlyn 
J e n k i n s  f u ’ n 
w e i n i d o g  a r 
Ebeneser o 1947 i 
1977. Fel un o blant 
yr eglwys roedd 
ganddo ddigon o 
straeon am ei dad 
ddaeth ag atgofion 
melys yn ôl i lawer 
f u  o  d a n 
weinidogaeth ei 
dad, heblaw am 
ambell i stori ddigri. 
Diolch i Huw am 

noson ddiddorol dros ben. Mae’r 
Gymdeithas yn mynd i Neuadd Dewi 
Sant ar ddydd Sadwrn 9fed o 
Rhagfyr i Gyngerdd Meseia, Handel 
gyda Chôr Poliffonic Caerdydd. 

 

BETHEL, RHIWBEINA 
Yn ystod mis Tachwedd bu un o'n 
haelodau hynaf, Bob Davies yn 
dathlu ei ben blwydd yn 93 oed. 
Bellach mae Bob mewn cartref yn 
Nhreganna ond yn dal i ddiddori yn 
hanes y capel. Dymuna ddiolch i 
bawb am eu cyfarchion ac i'r 
gweinidog a'r aelodau sy'n ymweld 
ag ef yn y cartref. 

Ar 21 Tachwedd  cynhaliwyd Bore 
Coffi yn y capel. Daeth criw da i 
gefnogi'r achos a llwyddwyd i godi 
bron i £400 ar gyfer Prosiect Y 
Digartref, Salem.  

Yn ystod y misoedd diwethaf buom 
yn lwcus o gael cwmni dwy o 
ferched Ysgol Glantaf - Eleri a Sali - 
a fu'n helpu gyda'r gweithgareddau 
yn yr ysgol Sul. 

Mae'r ysgol Sul wrthi nawr yn paratoi 
ar gyfer gwasanaeth Nadolig y plant 
a gynhelir ar fore Sul, 10 Rhagfyr 
dan arweiniad ein gweinidiog, Evan, 
ac ar ôl y gwasanaeth bydd Sion 
Corn yn ymweld â phlant yr ysgol 
Sul. 

Mae côr y capel a rhai o'r oedolion 
hefyd wedi bod yn paratoi ar gyfer 
gwasanaeth Nadolig yr aelodau a 
gynhelir ar 17 Rhagfyr. Ar fore 
noswyl Nadolig bydd ein gweinidog 
yn arwain gwasanaeth o garolau a 
chymun ac am 11 yr hwyr cynhelir 
gwasanaeth ym Methel dan nawdd 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.  

 
Huw Jenkins (canol) gyda 
Denzil a Beti Wyn Davies 

http://www.samaritans-purse.org.uk
https://annibynwyr.org
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EGLWYS MINNY STREET 
www.minnystreet.org  @MinnyStreet  

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. Yn ogystal â’r oedfaon 
arferol uchod bydd Oedfa Foreol 
Gynnar 9.30 10 Rhagfyr  a 14 
Ionawr  a Chymundeb am 10.30 7 
Ionawr.  Ar 31 Rhagfyr bydd Oedfa 
Foreol yn unig, dan arweiniad ein 

cyd-aelod Dr Hefin Jones. 

Yn nhymor yr Adfent edrychwn 
ymlaen at gyfarfodydd arbennig am 
19.30 nos Iau 7 Rhagfyr  (Am Bwy 
‘Rydym yn Aros), nos Fawrth 12 
R h a g f y r   ( R h y f e d d o d  y r 
Ymgnawdoliad), a nos Iau 21 
Rhag f y r  ( E i n  Hym at eb  i ’ r 
Ymgnawdoliad), yng nghwmni ein 
Gweinidog. 

Yn Y Gymdeithas cawn glywed am 
Batagonia gan Lleucu Parri 5 
Rhagfyr. Bydd Hannah Roberts yn 
sôn am ‘Ddolig unwaith eto’ 19 
Rhagfyr  a dewch i holi Angharad 
Mair, Betsan Powys, Eurfyl ap 
Gwilym a Vaughan Roderick 16 
Ionawr. Dr Dylan Foster Evans fydd 
gyda ni 30 Ionawr yn ’Mapio’r 
Gaerdydd Danddaearol’. 

Am 17.00 nos Sul 17 Rhagfyr cawn 
Nadolig Ad Hoc yr Ifanc a’r Ifanc eu 
Hysbryd gyda Pharti Nadolig (i 
bawb) yn dilyn. 

Bydd PIMS yn cwrdd 4 Rhagfyr; 18 
Rhagfyr 18; 8 Ionawr  a 22 Ionawr  a 
Babimini 15 Rhagfyr  a 19 Ionawr. 

Ym unwc h  â ’ r  oedol i on y n 
Llynyddwch 10.00  8 Rhagfyr  a  26 
Ionawr  yng nghaffi Terra Nova, Parc 
y Rhath ac yn Bethania 19.30  9 a 
23 Ionawr. Bydd cyfle i fod yn 
greadigol yn Genesis yn y Festri 

19.30  29 Ionawr. 

24 Rhagfyr  am 23.00 bydd 
Gwasanaeth Noswyl Nadolig  dan 
arweiniad ein Gweinidog. 

Bydd Oedfa’r Nadolig ym Minny 
Street am 10.00. Cawn gwmni 
cyfeillion Eglwys y Crwys 
a phregethir gan Y 
Parchedig Aled Huw 
Thomas (Eglwys Y 
Crwys). 

Dathlwn Y Plygain am 
14.00 7 Ionawr  yn 
Eglwys Sant Teilo, Sain 
Ffagan dan arweiniad Y 
Parchedig Ddr R. Alun 
Evans, Helen Evans a 
Rhiannon Evans. 

Genedigaeth: Croeso 
cynnes i Greta Marged, 

merch Angharad ac Ieuan Wyn 
(Treganna). Pob dymuniad da i’r 
teulu. 

Aelod newydd: Hyfrydwch oedd 
croesawu Elwyn Williams, un o 
ieuenctid yr Eglwys, i gyflawn 
aelodaeth yn ein Hoedfa Deuluol ym 
mis Tachwedd. 

Nadolig Llawen a Blwyddyn 

Newydd Dda i chi gyd. 

 
EGLWYS Y CRWYS 

Y Grŵp Merched 

Cafwyd prynhawn diddorol a difyr 
iawn yng nghwmni Eirlys Roberts, 
Pontcanna, a fu’n sôn am y 
Dylanwadau yn ei bywyd, oedd yn 
cynnwys dylanwad ei rhieni, ei thad 
yn Weinidog yn Abersoch, a 
dylanwad byd addysg tra yn ddisgybl 
yn Ysgol Botwnnog. Arweiniwyd y 
Defosiwn gan Eleri Bines. 

Y Gorlan 

T r eul i wy d pr y nhawn hynod 
addysgiadol yng nghwmni Hefin 
Mathias pryd y cafwyd hanes bywyd 
diddorol David Davies, Llandinam, a 
oedd yn Aelod Seneddol dros Sir 
Drefaldwyn.  Anerchiad i’w gofio.  

Y Gymdeithas 

Y Dr. Hefin Jones a fu’n annerch yn 
y cyfarfod ym mis Tachwedd ar y 
t e s t u n  G w y d d o n i a e t h  a 
Christnogaeth.  Diolch iddo am 
anerchiad hynod rymus. 

Croeso 

Beth am ymuno â ni i ddathlu’r 
Nadolig gyda Gwasanaeth yr Ysgol 
Sul fore 17 Rhagfyr  a Gwasanaeth y 
Gymdeithas yn yr hwyr.  Y 
Gweinidog fydd yn gwasanaethu yn 
yr oedfa foreol ar 24 Rhagfyr  a’r 
Parch Dafydd Andrew Jones yn yr 
oedfa foreol ar 31 Rhagfyr. Ni 
chynhelir oedfaon hwyrol ar y 
dyddiadau hyn.  Byddwn yn ymuno 
â’n  cyfeillion yn Eglwys Minny St. 
fore’r Nadolig pryd y cyflwynir neges 
y Nadolig gan y Parch Aled Huw 

Thomas. Yn ystod mis Ionawr fe 
wasanaethir gan Y Gweinidog ar 7 a 
21 Ionawr gyda’r Parch Dafydd 
Andrew Jones ar y 14 a’r Parch 
Lona Roberts ar yr 28.  Croeso 
cynnes i bawb. 

 

SALEM, TREGANNA 
Clwb y Bobl Ifanc 

Yn ystod mis Tachwedd aeth 45 o 
bobl ifanc Salem ( ie record!) ar daith  
penwythnos i Gwm Afan, i dreulio 
amser gyda'i gilydd yn cymdeithasu, 
yn cynnal gweithgareddau byrfyfyr 
ac adloniant a gwneud 
gweithgareddau awyr agored. Fe 
arhosodd y criw ym Mryn Bettws, 
oedd yn darparu bwyd a llety, ac  
er nad oedd y tywydd yn wych ddydd 
Sadwrn fe gafodd pawb hwyl yn 
cymryd rhan yn y gweithgareddau fel 
dringo, seithyddiaeth a gwaith tîm. 
Cafwyd noson gwis nos Wener a 
noson o adloniant nos Sadwrn gyda 
phob tîm yn paratoi rhaglen hanner 
awr, noson yn llawn hwyl! Diolch i 
bawb a aeth gyda'n pobl  
ifanc ac i bawb a wnaeth y daith yn 
bosibl. 
Adran yr Urdd Salem 

Bu'r adran yn brysur yn ystod y mis 
yn mwynhau sesiwn o ddawnsio 
gyda 'Dance Fit', ac hefyd yn 
mwynhau gweithdy cartwnau gyda 
Huw Aaron o gylchgrawn  
Mellten. 
Gwasanaethau'r Nadolig 

Croeso mawr i chi ymuno â ni  dros 
yr ŵyl, dyma'n gwasanaethau: 
17 Rhagfyr 10.30am  Oedfa Nadolig 
yr Ysgol Sul a drama'r geni, 
6.00pm  Gwasanaeth y Goleuni, 
Noswyl Nadolig 11.30pm  Cymun a 
charolau, Bore Nadolig 
9.30  gwasanaeth anffurfiol i'r teulu 
oll. Dewch i ddangos eich teganau i  
Evan! 

 

 
Pobl ifanc Salem yn mwynhau 

penwythnos yng Nghwm Afan ym 
mis Tachwedd 
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CÔR CAERDYDD YNG 
NGWLAD BELG 

 

Dydd Sadwrn 28 Hydref, 7am 

Rywsut ma’ tripie Côr Caerdydd i gyd yn dechre’n 
gynnar...Tro 'ma ni’n mynd i wlad Belg fel rhan olaf ein 
blwyddyn o ddathlu chwarter canrif! Felly mae’n rhaid 
cael brecwast addas i ddechre’r diwrnod, prosecco a 
croissants yng nghefn y bws amdani! 

11pm 

Wedi i ni gyrraedd y gwesty, aethom yn syth mewn i 
Ghent am bryd o fwyd bendigedig Belgaidd i lenwi'n 
bolie ar ôl diwrnod o deithio ar fws. 

Dydd Sul 29 Hydref 

Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod hir ac emosiynol. 
Fe wnaethom ni ddechrau gyda thaith o gwmpas 
Ghent cyn perfformio yn eglwys Sint-Baafskathedral 
oedd yn lle gwych i ganu, gydag acwstig hyfryd. 
Wedyn nôl ȃ ni ar y bws i deithio i leoliad bedd Hedd 
Wyn yn Langemark. Daethom ni oddi ar y bws y tu 
allan i fynwent fechan a dod o hyd i fedd y bardd trwm. 
Wrth lan y bedd cafwyd gwasanaeth emosiynol iawn 
oedd yn cynnwys perfformiad o’r emyn Rhys, 
cyfansoddiad gan Richard Vaughan o gerdd Rhyfel 
Hedd Wyn, ac englynion coffa Hedd Wyn ar dôn 
Troyte. Yn ogystal, darllenwyd dau englyn, un wedi ei 
gyfansoddi’n arbennig ar gyfer ein hymweliad gan y 
Prifardd Tudur Dylan Jones:  

Clyw’r gân ddwys ar bwys y bedd, yn eiriau 
o hiraeth can mlynedd, 
clyw ein llef am dangnefedd 
a chlyw wlad yn chwilio Hedd. 

Profiad dirdynnol ac emosiynol tu hwnt oedd y cwta 
deng munud yma, un na fyddaf i na gweddill aelodau’r 
côr yn anghofio fyth, yn enwedig y tawelwch ar 
ddiwedd y gwasanaeth yn y gwyll wrth lan y bedd. 

Ymlaen â ni wedyn i Ypres, i ganu yn y seremoni 
nosweithiol wrth Borth Menin. Dyma brofiad anhygoel o 
emosiynol arall, ddaeth â deigryn i sawl llygad yn y côr. 
Anodd credu bod y seremoni’n cael ei chynnal bob nos 
dan borth enfawr yn dwyn enwau dros 50,000 o enwau 
milwyr gollodd eu bywydau, ond eu cyrff byth wedi eu 
canfod. 

Mewn myfyrdod yn ôl at y bws unwaith eto i 
Langemark i fwyty arbennig iawn y Sportsman’s 
Restaurant. Roedd Marc, y perchennog yn ddyn oedd 
wedi’i eni a’i fagu yn yr ardal, ac yn gwybod am hanes 
y Cymry yn yr ardal. Bu’n brwydro ac yn ymgyrchu i 
gael cofeb i’r Cymry yno, ac erbyn hyn mae’r gofeb yn 
sefyll gyferbyn ȃ’i fwyty, gyda’r ddraig goch yn goron. 

Dydd Llun 30 Hydref 

Amser anelu am ddinas hynafol Brugge. Roedd canu 
yn un o eglwysi mawrion Brugge yn brofiad arbennig 
iawn. 

Dydd Mawrth 31 Hydref 

Ein diwrnod llawn olaf yng Ngwlad Belg, a thaith i 
Frwsel i gael ein tywys o gwmpas adeilad Senedd 
Ewrop gyntaf.  Cawsom hyd yn oed gyfle i ganu Calon 
Lân arall, wrth adael. 

Roedd ein perfformiad olaf yn un arall fydd yn aros yn 
y cof. Yn bersonol roedd perfformio’r Tangnefeddwyr 
yn ddirdynnol iawn, wrth feddwl am yr erchyllterau 
oedd wedi digwydd yn y wlad lle’r oeddem ni, a’r neges 
bwerus o heddwch sydd yn y gerdd.  

Dydd Mercher 1 Tachwedd 

Ar ein ffordd nôl i Gaerdydd bellach. Trip bythgofiadwy 
arall.  

Ymlaen i chwarter canrif nesaf Côr Caerdydd. 

I ddarllen yr erthygl yn llawn ewch i wefan Y 
Dinesydd: www.dinesydd.cymru a chliciwch ar y 
ddolen Newyddion Ychwanegol 

http://www.dinesydd.cymru
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Syllu ar Walia  
 

C ynhaliwyd lansiad Syllu ar 
Walia gan Ffion Dafis yn Yr 

Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd ar 
nos Wener 10 Tachwedd yng 
nghwmni Ffion Dafis, Kate 
Crockett, Delyth Eirwyn, Rhys ap 
Trefor a'r grŵp Tacla.  

Gan agor ei chalon am y tro 
cyntaf, mae’r actores dalentog yn 
trafod ei chariad at ei theulu, ei 
hanturiaethau wrth deithio’r byd 
a’i dyheadau am y dyfodol. 

Mae'r gyfrol wedi gwerthu 
dros fil o gopïau yn barod ac yn 
addo bod yn un o lyfrau mwyaf y 
Nadolig eleni. 

                          Fflur Arwel 
(O’r chwith ) Delyth Eirwyn, Rhys ap Trefor, Ffion Dafis a Kate Crockett  

O’r Silff Lyfrau 

Gwyneth Lewis 
yn ystyried treigl 

iaith a threigl 
oes 

D oedd dim amheuaeth 
gan Gwyneth Lewis, 

cyn-Fardd Cenedlaethol 
Cymru, mai yn y Gymraeg y 
b y d d a i ’ n 

cyfansoddi  cyf rol  newydd o 
farddoniaeth yn sôn am golli’i thad. 
Cyhoeddwyd y gyfrol Treiglo mewn 
noson arbennig yn yr Hen Ysgoldy, 
Radur, i godi arian at Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd 2018, nos 
Wener  20 Hydref. 

Esbonia fod ysgrifennu’r gyfrol yn 
‘rhan o’r broses alaru’ ar ôl colli’i 
thad, a’i bod yn cyfuno hynny â’i 
wybodaeth drylwyr yntau o reolau 
treiglo’r iaith. ‘Yn ein teulu ni, fe oedd 
yr unig un oedd yn gyfarwydd â’r 
r h e o l a u  t r e i g l o , ’  m e d d a i 
wrth golwg360. 

‘Roedd y gweddill ohonon ni’n 
treiglo’n reddfol, ac mi wnes i feddwl 
wedyn am natur treiglo, am y symud 
a’r cyfnewid. Dw i wedi cyfuno hynny 
gyda’r profiad o’i weld e’n heneiddio 
ac yn marw, a sut mae’r iaith yn 
newid wrth i’r hen do symud ymlaen.’ 

Colli ‘coethder’ yr iaith  

Roedd tad Gwyneth Lewis yn wreiddiol o Gwm Ogwr 
a’i mam yn wreiddiol o Geredigion a bu ysgrifennu’r 
gyfrol hon yn ‘beth naturiol i’w wneud’. ‘Dw i wedi’i 
ddefnyddio fel ffordd i ddod i dermau gyda phethau,’ 
meddai Gwyneth Lewis. ‘Mi ddaeth fy rhieni i Gaerdydd 
i chwilio am waith, a dyna ble cefais i fy magu, ac 
roedd natur Cymraeg y ddau ohonyn nhw’n rhan 
bwysig o’r berthynas,’ meddai. ‘Mi fues i’n meddwl 
wedyn ein bod ni’n colli un siaradwr Cymraeg arall. 
Mae safon arbennig i Gymraeg pobol yn eu 

hwythdegau erbyn hyn, ac 
m ae rhyw ddiwyl l i ant 
arbennig ynghlwm â’u hiaith, 
fel y capel a’r eisteddfod. Ac 
mi fues i’n meddwl ein bod 
ni’n colli’r coethder yna sydd 
yn eu hiaith.’ [Diolch i 
golwg360.] 

Treiglo, Cyhoeddiadau 
Barddas, £9.95.  

[Disgrifiad Gwales: gwefan 
Cyngor Llyfrau Cymru: Cyfrol 
sy’n myfyrio ar y newidiadau 
bychain mewn oes o 
berthynas rhwng tad a merch. 
Mae Gwyneth Lewis yn 
defnyddio egwyddor y 
treigladau – meddal, llaes, 
trwynol a chaled – i fyfyrio ar 
golli ei thad a’i Gymraeg 
Beiblaidd coeth. ] 
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Tipyn o fenter  
gan awdur o Landaf 

 

I e, mentro cyhoeddi ei nofel ei hun 
wnaeth Alun Reynolds, o bentre 

Crwbin, Cwm Gwendraeth,  yn 
wreiddiol ond sy’n byw yn Llandaf ers blynyddoedd 
bellach. Ac mae wedi bod yn fenter hir! Dechreuodd 
weithio arni nôl yn 1992 – a dyma ni, bum mlynedd ar 
hugain yn ddiweddarach – mae’n gweld golau dydd.  

Er mai nofel Saesneg yw hon, ei nofel gyntaf, 
Celtaidd yw’r thema, ac mae’r cymeriadau yn gwbl 
Gymreig! Fel y mae’r teitl yn awgrymu, mae’r dirgelwch 
i gyd yn troi o gwmpas torch arbennig iawn – Torch 
Geltaidd a grëwyd bymtheg can mlynedd yn ôl. 
Trosglwyddwyd y dorch o un teulu i’r llall dros y 
canrifoedd er mwyn cydymffurfio ag amod arbennig, 
sef bod rhaid trosglwyddo’r dorch i deulu arall bob saith 
deg mlynedd. 

Y ceidwad presennol yw Esyllt sy’n byw yn Efrog 

Newydd. Mae’r saith deg mlynedd diweddara wedi 
dirwyn i ben ond mae Esyllt yn gwrthod cydymffurfio â’r 
amod hollbwysig. Aiff Hefin i Efrog Newydd i geisio 
perswadio Esyllt i 
ddilyn y rheol 
hynafol, oherwydd 
m a e  y n a 
ganlyniadau i bob 
dewis. Ond … nid 
person hawdd ei 
thrin yw Esyllt! 

Pris y nofel yw 
£9.99. Gwasg y 
Lolfa sy’n argraffu. 
ISBN: 978-1-78461
-515-4. Ar gael yn 
Siop y Felin, Yr 
Eglwys Newydd ac 
yn Siop Caban,  
Pontcanna. 

Bryan James 

Nofel newydd,  

ysbrydoledig! 
 

G all dathlu penblwydd arwyddocaol, fel sy’n gorffen 
gyda sero, arwain at wneud penderfyniad fydd yn 

newid cwrs bywyd. 

Wrth ddathlu ei benblwydd yn hanner cant, 
penderfynodd Gareth Thomas ddechrau dysgu 
Cymraeg. Ac ystyried taw yn Basingstoke roedd yn 
byw ac yn gweithio, efallai fod hynny ychydig yn 
annisgwyl. Ond roedd ganddo sawl cysylltiad â Chymru 
gan iddo dreulio cyfnod yn y Gogledd pan oedd yn 
blentyn, ac roedd ei deulu yn hannu o Gwm Clydach yn 
Y Rhondda. 

Erbyn hyn, ac yntau wedi ymddeol i ardal Y 
Bontfaen, Gareth yw awdur cyfrol newydd am ŵr 
enwocaf Bro Morgannwg, sef Iolo Morganwg. Cafodd 
Myfi, Iolo ei lansio gan Wasg y Lolfa ar y 23ain o 
Dachwedd, yn nhafarn Y Bear yn nhref Y Bontfaen: 
lleoliad addas wrth gwrs gan fod Iolo Morganwg yn 

p e r f f o r m i o  e i 
f a r d d o n i a e t h 
enllibus yno, ac yn 
datgan ei farn yn 
angerddol mewn 
c y f a r f o d y d d 
gwleidyddol. Daeth 
cymeriad Iolo’n fyw 
wrth i Eiry Palfrey a 
Danny Grehan 
ddarllen rhai o’r 
deialogau bywiog o’r 
nofel hanesyddol – 
o’i garwriaeth gyda 
Peggy, a ddaeth yn 
wraig oddefgar iddo, 
at ei drafferthion 
gwleidyddol o flaen 
y Prif Weinidog 
William Pitt, heb 
anghofio golygfa’r Orsedd wrth gwrs. 

Cafodd Gareth ei gyfareddu gan hanesion Iolo 
Morganwg yng nghyfnod Eisteddfod Genedlaethol Bro 
Morgannwg yn 2012. Aeth i ymchwilio mwy i hanes y 
cymeriad hynod yma, ac mae’n talu teyrnged i’r 
ffynonellau ysgolheigaidd sydd ar gael erbyn hyn. Ond 
nid llyfr hanes mo Myfi, Iolo ond cyfuniad o’r ffeithiau 
hanesyddol gyda dychymyg awdur sy’n creu darlun o 
gymeriad y gŵr oedd yn athrylith arloesol ac yn 
gymeriad arian byw. 

Meddai Gareth, “Mae stori Iolo yn llawn pob elfen 
sydd ei angen mewn nofel hanesyddol: antur, 
dirgelwch, cariad, gwrthryfel, trais, cyffuriau, angerdd, 
ysbiwyr a brad.” Ond mae syniadau Iolo yn y nofel 
hefyd yn ein herio ni i ystyried beth yw ein gwerthoedd 
Cymreig yn yr oes sydd ohoni. 

Carys Whelan Carys Whelan yn sgwrsio â’r awdur, 
Gareth Thomas  
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H elo, fy enw i yw Olwen ac rwyf yn un ar ddeg 
mlwydd oed. Dwi’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun 

Gymraeg Bro Edern yn Nghaerdydd. Dim ond 6 
wythnos sydd wedi bod ers i fi ddechrau ym Mro Edern 
ond dwi yn barod yn mwynhau’n fawr! Ym Mro Edern 
mae yna lawer o gyfleoedd a phrofiadau anhygoel ac 
rwyf eisiau cymryd rhan mewn cymaint o 
wethgareddau.  

Rwyf yn barod yn y tȋm traws 
gwlad, hoci a phêl-rwyd. Miss Price, 
Miss Bishop a Miss Jones sy’n 
dysgu rhain i ni. Rydw i’n gwneud 
traws gwlad bob yn ail wythnos ar ôl 
ysgol dydd Mawrth. Dwi wedi gwneud 
hyn dair gwaith erbyn hyn. Y tro cyntaf 
des i’n 38 allan o dros 150, yr ail dro 
des i’n 15 allan o’r un faint a’r trydydd 
tro des i’n 25 
allan o’r un faint 
o bobl. Rwyf yn 
cystadlu yn 
erbyn ysgolion 
dros Gaerdydd 
s y d d  y m 
mlwyddyn 7. 
Gyda phêl-
rwyd rwyf yn 
chwarae i’r 
ysgol bob 
w y t h n o s . 
Chwaraeon ni Esgob Llandaf 
ddim yn hir yn ôl ac enillon ni. Hefyd aethom ni i 
wylio Lloegr yn erbyn yr Alban ac enillodd Lloegr. Y 
sgôr oedd 61-48. Rwyf yn chwarae hoci ar fore dydd 
Llun am 7:00, ac ar ddydd Iau ar ôl ysgol tan 5:00.  

Dyma rai o’r cyfleoedd anhygoel sydd i’w cael ym 
Mro Edern: Llangrannog, Ffrainc, Yr Almaen, Florida, 
Trip Sgio, Sioe [Gris], a llawer mwy! Mae yna rywbeth 
at ddant pawb!  Dwi wedi mwynhau fy wythnosau 

cyntaf ym Mro Edern yn fawr iawn ac yn edrych ymlaen 
i wneud llawer o bethau eto. 

 

Llangrannog 

Wythnos diwethaf fe aethon ni, blwyddyn 7 Ysgol Bro 
Edern i Langrannog. Roedd y trip yn anhygoel! Fe 
wnes i fwynhau Llangrannog yn fawr iawn oherwydd 
r oeddwn wedi cael fy rhoi mewn 

ystafell gyda fy ffrindiau 
gorau ac roedd yr holl 
staff yn gwrtais a 
charedig ac roedd popeth 
yn hwyl. Ar y daith fe 
wnaethon ni lwyth o 
w e i t h g a r e d d a u 
gwahanol bob dydd ac 
roedd yn  wythnos 
f l i n e d i g  i a w n . 
Gweithgareddau fel 
nofio, saethyddiaeth, 
rhaffau uchel, wal 
ddringo, gwibgartio a 

llawer llawer mwy. Fy hoff ran o’r 
daith oedd y sgïo oherwydd roeddwn 
wedi mynd reit i’r top a heb gwympo ar 
y ffordd i lawr. Hefyd mwynheais y 
trampolîns oherwydd roeddwn yn gallu 
gwneud ‘backflip’ heb dorri fy ngwddf! 
Roedd y bwyd yn fendigedig a digon 
ohono fe hefyd. Bob nos roedd 
ymarferion ar gyfer y noson lawen yn 
digwydd gyda’r plant o flwyddyn 6. Yn 
anffodus nid fy llys i wnaeth ennill. 
Roeddwn i yn llys Ystwyth ond Teifi 
wnaeth ennill. Roedd yn dal yn hwyl ac 

roedd pawb yn chwerthin drwy’r nos. Ar ôl wythnos 
brysur iawn mwynheais y daith adref oherwydd 
roeddwn yn gyffrous i weld fy nheulu a fy nghi. Dwi 
wedi mwynhau’r trip yn fawr iawn. Trip llawn sbort a 
chwerthin. Dwi’n barod yn edrych ymlaen i fynd yn ôl 
fel Swog ym mlwyddyn 12.  

Ysgol Bro Edern 

 
 

 

Achosion Da 

Roedd Neuadd yr 
ysgol dan ei 
s a n g  a r 
Ddiwrnod Plant 
M ewn  A ngen 
gyda’r plant yn 
prynu a gwerthu 
cacennau. Codwyd 
£1600 yn ystod y 
diwrnod. Hoffai’r ysgol 
ddiolch i bawb am eu 
cyfraniad. 

Eleni eto mae disgyblion yr ysgol 
wedi bod wrthi’n ddiwyd yn paratoi bocsys 
yn llawn nwyddau a fydd yn cael eu dosbarthu i 
blant yn Romania cyn y Nadolig. 

Cafodd Bl. 5 a 6 ddiwrnod i’r brenin yn gwylio sioe 

Tiger Bay yng Nghanolfan  y Mileniwm gyda Louise 
Harvey ( Bl 6) yn chwarae un o’r prif rannau, sef, 

Ianto. 

 

Chwaraeon 

Llongyfarchiadau 
i dȋm Bl 4 a 

d d a e t h  y n 
d r y d y d d  y n g 

nghystadleuaeth 
Sports Cardiff. 

Llongyfarchiadau i 4 
aelod o Fl. 5 a oedd 

wedi cwblhau gwobr 
efydd Llysgenhadon 

Chwaraeon. Byddant yn 
a n n o g  e u  c y d -

ddisgyblion i gymryd rhan 
mewn chwaraeon a hybu 

gwerthoedd positif.   

Ysgol y Wern 
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Croeso i golofn Gohebwyr y Groes, sef criw brwdfrydig 
o ohebwyr sy’n ymchwilio, yn cyfweld ac yn adrodd 
digwyddiadau cyffous ein hysgol dros y mis diwethaf. 

Opera Cenedlaethol Cymru 

Llongyfarchiadau mawr i 
Lilyella Roberts o Flwyddyn 5 
sydd wedi bod yn rhan o 
g y n h y r c h i a d  O p e r a 
Cenedlaethol Cymru o’r Magic 
Butterfly. Mae Lilyella wedi bod 
yn teithio dros Brydain Fawr yn 
perfformio gyda’r cwmni opera 
ac wedi cael amser wrth ei 
bodd.  

Panto! 

Am y tro cyntaf eleni mae holl staff yr ysgol yn cynnwys 
y glanhawyr, y gwragedd cinio a’r rhieni yn perfformio 
pantomeim arbennig ym Mro Edern i holl ddisgyblion yr 
ysgol. Rydym yn gyffrous iawn i weld Cinderella ac 
wedi clywed mai Mrs Fenner yw’r llys-fam gas! Mae’r 
ysgol ar hyn o bryd yn gweithio’n galed i hybu Cymraeg 
a gweithgareddau Cymreig yn yr ysgol a thu allan ar 
gyfer ein Siarter Iaith. Felly mae hyn yn gyfle gwych i’n 

rhieni di-Gymraeg a’r staff glanhau / menywod cinio i 
ymarfer a defnyddio’r Gymraeg. Croeso i bawb i ddod i 
Ysgol Bro Edern ar nos Iau, 14 Rhagfyr i weld y 
perfformiad. 

Trip Llangrannog 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 6 amser bendigedig yn 
Llangrannog gyda gweddill ysgolion y clwstwr. Yr 
uchafbwyntiau oedd y sgio a’r gwibgartio mentrus. Yn 
ôl Bethan “Roedd yn hyfryd cael dod i nabod ffrindiau 
newydd ac roedd yr holl weithgareddau yn gyffrous 
iawn”! Diolch yn fawr i Mrs McGuffie a Mr Lewis am 
ofalu ar ôl y plant yn Llangrannog. 

Gwasanaeth Gwrth-fwlio 

Yn dilyn wythnos gwrth-fwlio yr ysgol dewisodd 
disgyblion Bl 5 a 6 i greu gwasanaeth yn seiliedig ar 
hyn. Roedd pawb yn awyddus i ddangos y 
strategaethau gwrth-fwlio rydym yn defnyddio yn yr 
ysgol ac aethpwyd ati i greu dramȃu, posteri a rap yn 
dathlu fod pob un yn unigryw ac yn wahanol. Yn 
ogystal mae pawb yn yr ysgol yn mwynhau y Raffl 
Caredigrwydd sy’n digwydd yn wythnosol a’r dosbarth 
a wnaeth ennill y raffl cyntaf oedd Blwyddyn 5, gwych, 
dosbarth mwyaf caredig yr ysgol! 

Diolch unwaith eto am ddarllen ein colofn. 

Gohebwyr y Groes  

P w yl lg o r Ap ê l 
Llandaf, Eisteddfod 

Caerdydd 

Pleser llwyr yw cael 
cydwei th i o  gyda 
phwyllgor Apêl Llandaf 
er mwyn casglu arian 
er budd Eisteddfod 
Caerdydd.  Yn yr 
wythnosau diwethaf 
mae’r ysgol wedi bod 
yn rhan o ddau 
ddigwyddiad arbennig.  
Yn gyntaf, cymerodd 
côr yr ysgol ran yng 
n g h y m a n f a  g a n u 
Pwyllgor Llandaf yn y 
Gadeirlan.  Braint oedd 
cael rhannu llwyfan gyda 
chymaint o dalentau.  
Digwyddiad arall a 
drefnwyd gan Bwyllgor 
Rhieni ac Athrawon P e n c a e 
ar y cyd gyda’r Pwyllgor Apêl oedd Noson yng 
Nghwmni James Dean Bradfield.  Llenwyd 
neuadd Plasmawr gan rieni a ffrindiau 
cymuned Pencae wrth iddyn nhw wrando ar 
glasuron y canwr byd enwog a diolchwn o 
waelod calon i James ac i’r Pwyllgor Rhieni 
am eu cefnogaeth cyson i’r ysgol.  Diolch 
hefyd i Mr Huw Pritchard, Huw M a Bethan 
Reynolds am berfformio yn ystod y noson. 

Wythnos Plant Mewn Angen 

Cawsom wythnos brysur wrth gefnogi’r elusen Plant 
Mewn Angen.  Datblygwyd medrau rhifedd y disgyblion 

wrth iddynt drefnu ffair a pharti i Pudsey.  
Roedd angen pwyso cynhwysion yn gywir wrth 
goginio a mesur gofalus wrth greu bandanas, 
pompoms, pypedau a thedis Pudsey i’w 
gwerthu.  Llwyddodd gwaith caled y disgyblion 
i gasglu dros £500 i blant llai ffodus – da iawn 
nhw. 

Arweinwyr Digidol 

Bu ein harweinwyr digidol newydd yn brysur 
yn derbyn hyfforddiant ar sut i fod yn 
llwyddiannus yn eu rolau pwysig, newydd.  
Roedden nhw’n arbrofi gydag amryw o 
raglenni tra’n sicrhau eu bod yn ddiogel ar y 
we. 

Digwyddiadau Dychrynllyd ar Long Ofod 

Gastromo 

Ffordd hwyliog a rhyngweithiol o 
d d y s g u  a m 
hylendid bwyd 
oedd y sioe a’r 
g w e i t h d y  - 
D i g w y d d i a d a u 
Dychrynllyd ar 
L o n g  O f o d 
Gastromo a fu’n 
ymweld â’r ysgol.  
Llenwyd y neuadd â 
m wy nhad wr t h 
ddysgu sut i fod yn 
ddiogel gyda bwyd. 

 

Ysgol Pen-y-groes 

Ysgol Pencae 
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C afwyd cinio llwyddiannus ar y cyd rhwng y ddwy 
gymdeithas ar Dachwedd 6 gyda bron deugain yn 

bresennol yn Jolyons, Heol y Gadeirlan. Arweiniwyd y 
noson gan Mr Keith Bush, Llywydd Cymdeithas 
Carnhuanawc, a’r siaradwr gwadd oedd y Parchedig 
Ganon Aled Edwards, Prif Weithredwr Cytûn, a 
ddiddanodd y gynulleidfa yn ei ddull ddihafal ei hun. 
Trafododd amcan mawr ei yrfa sef hyrwyddo 

goddefgarwch yn lleol ac yn rhyngwladol. Roedd 
gweithio i wella cyd-ddealltwriaeth rhwng gwahanol 
grefyddau a charfannau o fewn crefyddau yn agos at ei 
galon. Llwyddiant nodedig diweddar oedd trefnu 
gwasanaeth eciwmenaidd i ddathlu pumcanmlwyddiant 
cychwyn y Diwygiad Protestanaidd yn Yr Eglwys 
Gadeiriol Gatholig yng Nghaerdydd, gyda’r Esgob 
Catholig yn pregethu  - a fu gwasanaeth tebyg unman 
yn y byd, tybed? 

Bydd cinio fis Rhagfyr y Cylch Cinio wedi digwydd 
cyn cyhoeddi’r Dinesydd, ond hen ffefryn o Gaerdydd 
fydd yn siarad yn y cinio nesaf yn Jolyons ar dydd Llun 

Ionawr 8 am 7.30. Mae ein siaradwr Alun Guy, 
yn un o gynnyrch yr Ysgol Fore Sadwrn yn 
Nhŷ’r Cymru yn y 40-degau, ac yn adnabyddus 
fel cyn-bennaeth cerdd Glantaf ac arweinydd 
corau a chymanfaoedd di-ri.  

Yna ar Chwefror 5 bydd un arall o blant 
Caerdydd, yr Athro Deri Tomos yn diddori’r 
ciniawyr. Mae yntau’n lais cyfarwydd ar Radio 
Cymru ar fyrdd o bynciau, gan gynwys 
poblogeiddio gwyddoniaeth mewn termau y gall 
pawb ddeall.   

T eithiodd y newyddiadurwr, Tweli Griffiths, yr holl 
ffordd o Gaerfyrddin i annerch y Gymdeithas ar 20 

Tachwedd. Daeth yn wyneb cyfarwydd yn sgil 
rhaglenni teledu Y Dydd a’r Byd ar Bedwar. Rhoddodd 
ddisgrifiad o’r newid technolegol mawr a fu yn y maes 
hwnnw. Soniodd am ei deithiau i Giwba, Lybia, 
Pacistan, De Affrica, Romania ac Ethiopia, a’r 
cymeriadau diddorol y daeth ar eu traws. Roedd ei 
sgwrs yn gyfuniad o ddwyster a doniolwch. Gymaint 
fu’r blas ar wrando arno fel bod sawl un yn awyddus i 
brynu copi o’i gyfrol, Yn Ei Chanol Hi. 

S o n i o d d  a m 
gwrdd â Gaddafi 
yn Lybia a 
dangosodd y fedal 
hardd a gafodd 
gan hwnnw ond 
medal yw hi a 
roddir i ferched 
sy’n graddio o 
academi filwrol! 
Ymwelodd ag 
Ynys Robben lle 
c a r c h a r w y d 
Nelson Mandela a 
chafwyd hanes y 
Parchedig Hughes 
o Johannesburg a 
oedd yn ymwelydd 

cyson â’r ynys, ac yn cael croeso gan y carcharorion 
am ei fod yn cuddio gwybodaeth am ddigwyddiadau’r 
dydd yn ei bregethau. Pwysleisiai’r angen i 
newyddiadurwyr ddeal l  a gwerthfawrogi 
gwahaniaethau diwylliannol gwahanol genhedloedd a 
chofio bod tafod felys yn well na thafod sur os am 
arbed eich croen. Gwyddai am deimladau cryfion yr 
Arabiaid yn erbyn y Gorllewin. Cyn cloi, cafwyd 
arddangosfa o’i ddawn fel consuriwr a mawr fu’r 
gwerthfawrogiad a’r chwerthin. 

Cyflwynodd Tom Smith, trysorydd y Gymdeithas, 
siec am fil o bunnoedd i Wynford Ellis Owen at waith 
Yr Ystafell Fyw, elusen y Gymdeithas y llynedd. 
Soniodd Wynford am yr ymdrechion i gefnogi’r sawl 
sy’n gaeth i alcohol a hapchwarae, a bod gobaith 
gweld ehangu’r gwaith i Gaerfyrddin a Chaernarfon. 

 

 Y Cylch Cinio  a 
Chymdeithas Carnhuanawc 

O’r chwith i’r dde  Alan Jobbins, Ysgrifennydd 
Carnhuawc, Keith Bush,  Llywydd Carnhuawc, 
Parch Aled Edwards, Alwyn Evans, Llywydd  y 

Cylch Cinio 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

CERDD CANA 
 

Mae Cerdd Canna yn chwilio 
am athro/athrawes ffidil/

piano/allweddell sydd yn gallu 
addysgu trwy gyfrwng y 

Gymraeg.  
Cysylltwch â ni ar 07925 

116873 am fwy o fanylion. 
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Pobol y Rhigwm  (11) 
 

Tasg rhif 11 pennill Calennig 2018 

Gall fod yn ddwys neu’n ddigrif... unrhywbeth i gyfarch 
2018, gan obeithio y bydd hi’n well na 2017.  Gan fod 
hwn yn rhifyn dwbl, Rhagfyr / Ionawr, anfonwch eich 
cynigion, yn ôl yr arfer at: db.james@ntlworld.com 
erbyn 10 Chwefror.   

Pob hwyl wrth rigymu.  

 
Sylwadau’r beirniad ar dasg rhif 9 
Fe gofiwch mai’r dasg oedd: pennill telyn yn 
cynnwys enw unrhyw ddinas.   
Daeth cannoedd o benillion i law, ond does dim gofod 
i’w cyhoeddi i gyd yma.    
 
Mae’n amlwg fod Sglodyn wedi gweld y chwith am 
rywbeth, ac mae ganddo/ganddi ragfarn gwbl 
annerbyniol yn erbyn gogleddwyr.  Dieithr yw’r 
ymadrodd ‘ogof datws’ hefyd, a ffordd annheg o 
ddisgrifio pobman uwchben Llanidloes... 
 

Mae Caerdydd yn llawn Gogleddwyr 
Sydd yn hawlio’r swyddi difyr; 
Ewch yn ôl i’ch ogof datws 
Fel bod swyddi da i’r Hwntws. 

 gan Sglodyn ar Ysgwydd 
Bardd arall sydd wedi gweld y chwith yw Talyrnwr, 
sydd wedi derbyn sylw dilornus gan y meuryn.  
Llwyddodd i guddio enw’r ddinas yn gyfrwys iawn. 

 

Rhoddais gynnig ar wneud englyn, 
‘Cadw’r ‘dayjob’’ meddai’r meuryn, 
‘Gan nad wyt ti yn y league ‘na, 
Gwell yw stico at limRIGA.’ 

gan Dalyrnwr 

Hoffais yr odl ddwbl ym mhennill Annibynnwr, a’r ergyd 
amserol wrth gwrs: 

 

Mae Madrid o hyd yn banco 
Fod y byd o hyd fel Franco; 
Gorau oll i Barcelona 
Dorri’n rhydd a hedfan o ’na. 

gan Annibynnwr 

Ond, gan fod y golygydd wedi rhoi gwybod bod un o 
reolau’r gystadleuaeth wedi’i thorri, dim ond un sydd ar 
ôl yn y ras. 

 

Caerdydd a’r castell hynafol, 
Arcedau, marchnad ryfeddol, 
Y Senedd, Stadiwm a parcau, 
Y Bae a’i holl atyniadau. 

gan Prifyn 

Mae’n amlwg fod Prifyn yn gweithio i Fwrdd Croeso 
Cymru, ac wedi rhestru prif atyniadau’r ddinas mewn 
un pennill cryno.  Gwobrwyer Prifyn. 

Nadolig Llawen i holl Bobol y Rhigwm. 

Emyr Davies 

Enillydd tasg rhif 9 yw 
Val Scott, Yr Eglwys Newydd 

B u thema’r ddau gyfarfod ym 
mis Tachwedd yn amrywiol 
iawn, ac o ddiddordeb 

eang i’r aelodau. 

Ar 1 Dachwedd Marian 
Evans, Radur, fu’n dangos ei 
gwaith llaw cywrain o bob 
math.  Bu’n olrhain hanes sut 
y bu i ferched a gwragedd 
ymgymryd â gwaith llaw 
mewn brodwaith o bob math 
dros y  bl ynyddoedd.  
Dangosodd siampleri a 
lluniau gan ddefnyddio 
amryw o wahanol bwythau.  
Roedd yn amlwg ei bod yn 
arbenigwraig ar lunio 
cwiltiau a dewis lliwiau 
addas oedd yn gweddu i’w 
gilydd.  Cafwyd yr olwg 
gyntaf ar gwilt mae’n baratoi ar gyfer 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 gan greu 
paneli sy’n arddangos symbolau cysylltiedig ȃ’r Orsedd 
a gwahanol adrannau’r Ŵyl.  Yn sicr mae gan Marian 

fysedd chwim a dawn greadigol anhygoel. 

Ganol y mis, Meurig Williams, cerddor a chanwr 
dawnus oedd y siaradwr - brodor o Gwmafan, yn byw 
nawr yn Rhiwbeina.  Ei brif ddiddordeb yw hyrwyddo 
cerddoriaeth ac offerynnau traddodiadol Cymru, a 
chefnogi cymdeithas CLERA i ehangu’r diddordeb 

mewn canu alawon gwerin a chwarae offerynnau 
arbennig.  Perfformiodd ar delyn fach, whisl, ffidil 
a’r wcoleli yn gelfydd iawn.  Soniodd am 
ddylanwad John Roberts, Nansi Richards 
(Telynores Maldwyn), Eldra Jarman (Telynores 
Sipsi) hyd at delynorion presennol fel Robin Huw 
Bowen i sicrhau ehangu clybiau alawon 

gwerin ar draws 
Cymru, a dysgu, 
chwarae a mwynhau 
ein cerddoriaeth a’n 
h o f f e r y n n a u 
traddodiadol.  Canodd 
amryw o alawon fel “Y 
Fwyalchen”, “Y Gwydr 
G l a s ” ,  “ T r i b a n 
Morgannwg ” ,  “Y 
Gelynen”, ac eraill a 
phawb wrth eu bodd 
yn ymuno gydag 
arddeliad - prynhawn 
i’w gofio mewn modd 
bywiog a chyffrous! 

Aelwyd Hamdden 
Cymry Caerdydd 

mailto:db.james@ntlworld.com
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Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

C roeso i’r golofn gyntaf ar faterion ariannol.  Byddaf 
yn ysgrifennu am un prif bwnc bob mis a hefyd 

bydd cwpwl o bwyntiau bach i ystyried. 

Mae Treth Etifeddiaeth yn daladwy ar ystad lle mae’r 
gwerth yn fwy na’r lwfans personol – £325,000 i 
unigolyn, £650,000 i bâr priod. 

Ers 6 Ebrill 2017 mae lwfans ychwanegol newydd ar 
gael a elwir y ‘New Residence Nil Rate Band’ ar eich 
cartref, sydd yn werth £100,000 i unigolyn, £200,000 i 
bâr priod.  Oherwydd hyn gall unigolyn adael £425,000 
a phâr priod £850,000 cyn dechrau talu Treth 
Etfeddiaeth.  

Mae sawl ewyllys yn cynnwys rhyw fath o 
ymddiriedolaeth (Trust) ac mae angen edrych yn fanwl 
ar amodau’r ewyllys, gan nad yw’r lwfans newydd ar 
gael mewn amgylchiadau ble dyw’r cartref ddim yn 
mynd yn syth i’r teulu agos iawn. 

Gall y lwfans newydd arbed i fyny at £80,000 
(£200,000 @ 40%) o dreth etifeddiaeth, sydd yn swm 
sylweddol, ond i dderbyn y lwfans newydd, mae’n rhaid 

i’r cartref gael ei adael i blant neu wyrion, ac mae’r 
amodau yn gyfyng am hyn.  

 
 Cyngor y Cyfrifydd  

Os nad ydych wedi cychwyn pensiwn y wladwriaeth 
mae’n synhwyrol i gael amcangyfrif o’r swm y byddwch 
yn ei dderbyn wrth  ymddeol.  Cysylltwch â’r llinell 
gymorth Gymraeg ar 0800 731 7936. 

Mae scams yn rhan o fywyd heddiw – peidiwch ag 
ymateb i alwadau ffôn neu E Byst, efallai o HMRC neu 
Trwyddedu Teledu sydd yn dweud bod ad-daliad yn 
ddyledus i chi – angen eich manylion banc mae’r 
twyllwyr.    

 

Huw Roberts 

Gwylio’r Geiniog 

Mae Huw yn drysorydd anrhydeddus Y Dinesydd ac 
yn gyfrifydd hunan gyflogedig yn cynnig gwasanaeth 

ar dreth incwm, ewyllysiau a gwaith ‘probate’.  
Cysylltwch ar 029 2069 4524 neu 

huwrobertsaccountant@googlemail.com  
os ydych eisiau trafod unrhyw fater. 

 

P aratoi at y Nadolig oedd testun cyfarfod mis 
Tachwedd a daeth Eluned Scott-Davies i’n dodi ar 

y ffordd. Mae’n enwog fel cyfrannydd cyson i raglen 
radio boreol Siân Cothi. Bydd Eluned yn dechrau 
paratoi at y Nadolig ym mis Ionawr. Nid er mwyn 
manteisio ar gardiau Nadolig rhatach, nage, ond am 
mai ym mis Ionawr y mae cael gafael ar orennau o 
Sevilla i wneud marmalêd o safon uchel a fydd ymhen 
y rhawg yn rhan o hamper Nadolig. Mae’n cadw 
dwsinau o botiau gwydr bychain a’u llenwi yn ystod y 
flwyddyn, nid yn unig a marmalêd ond â gwahanol 
fathau o gatwad (chutney), picl cymysg, jeli afal a 
llugaeron,  jam chilli ac, wrth gwrs, briwfwyd 
(mincemeat). Bydd yn rhoi croen lemwn ac oren mewn 
halen yn y potiau ac erbyn y Nadolig gellir rhoi’r croen i 
flasu pysgodyn neu ffowlyn. Mis Awst a dechrau Medi, 
bydd yn gwneud jin eirin duon. Mae’n cadw bocsys pert 
er mwyn eu llenwi â bisgedi almon a lemwn neu fiscotti 
neu fyns blas saffrwn. Cawsom flasu sawl un o’r rhain 
ynghyd â darn o’r rholiau llysieuol a oedd ganddi yn 
cynnwys cennin, briwsion bara brown, llugaeron, saig a 
theim. Taten felys a ffacbys oedd yn y ffalaffél. Blasus 
y tu hwnt oedd y farn gyffredinol am y cyfan oll. 
Rhoddodd i ni hanes y pwdin plwm sydd â’i wreiddiau 
ymhell bell yn ôl. Mae’n hoffi  dilyn ryseitiau newydd ac 

yn canmol rhai Delia Smith, Nadia Hussein, Rick Stein 
a Nigel Slater fel rhai sy’n llwyddo bob tro. I goroni’r 
noson cawsom weld ei thorth sinsir a gwahoddodd dair 
i fynd ati i addurno’r sêr sinsir. O na chaem ni bob un  
hamper Nadolig Eluned! 

Llongyfarchiadau i ddwy o’n haelodau ar eu 
dyrchafiad yn fam-gu. Daeth wyres i deulu Heulwen 
Jones ac ŵyr i deulu Eirian Kelly. 

Merched y Wawr 
Caerdydd 

Eluned, Heather, Shirley a Shan 

mailto:huwrobertsaccountant@googlemail.com


 19 

 

 

 

 
 
Bu Lois Eckley, sy’n 44 oed, ar daith faith i’r Unol 
Daleithiau, Canada, Awstralia, Seland Newydd a De
-Ddwyrain Asia gyda’i theulu yn 2016. Yn Awst, 
2017, cymerodd y teulu gam pellach, gan symud i 
ddinas Santiago yn Chile, De America. Mae hi wedi 
ymgartrefu yno gydag Edward ei gŵr, a’u meibion 
Evan Wyn (sy’n 11) ac Aaron Wyn (8 oed). 

 

Un o ble ydych chi’n wreiddiol? 

Fe ges i fy ngeni yn y Parc yng nghysgod yr Arennig 
ym Mhenllyn cyn symud i’r Bala, lle treuliais ran o fy 
mhlentyndod cynnar, ac yna symud ymlaen i Gaerdydd 
gyda’r teulu pan oeddwn yn fy arddegau, a byw yn 
ardal yr Eglwys Newydd, ar St John’s Crescent. 
Roeddwn i a fy chwaer un ai'n cerdded neu yn dal y 
bws gyda ffrindiau i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf bob 
dydd o'r wythnos ac yn mwynhau bod yn ferched y 
ddinas. Yna mynd i deithio a cheisio creu y teimlad 
hynny o gartref neu o gartrefolrwydd ble bynnag yr 
oeddwn i ar y pryd. 

Sut glanioch chi yn Santiago? 

Dw i bellach yn byw yma yn Santiago yn Chile yn Ne 
America ers canol mis Awst, ar ôl i Edward fy ngŵr 
dderbyn swydd fel Prifathro yma. Mae gyda ni ddau o 
feibion, Evan ac Aaron ac mae’r ddau wedi gorfod 
ymdopi yn gyflym iawn i draddodiadau, diwylliant a iaith 
cwbwl wahanol i Gymru ac yn wynebu’r her yn hapus. 
Petawn i’n mynd yn ôl mewn amser i bum mlynedd yn 
ôl, roedden ni’n byw bywyd digon bodlon yng Nghymru. 
Roedd bywyd yn braf ac yn brysur a phetai unrhyw un 
wedi dweud wrthom ni y basa ni’n eistedd yn gwylio’r 
haul yn machlud ar fynyddoedd yr Andes bob nos, mi 
fasa hynny wedi bod yn anodd iawn i’w gredu.  A 
hithau’n dymor y Nadolig, rwy’n edrych allan o fy fflat ar 
fynydd Manquehue a mynyddoedd yr Andes sydd yn 
amgylchynu’r ddinas.  Er bod ambell i wobl o 
ansicrwydd yn dod bob hyn a hyn, mae’n mynd yn llai 
ac mae cael deffro i olau haul braf bob dydd a gweld y 
mynydd yma yn rhywbeth rwy’n ei werthfawrogi bob 
munud wrth edrych allan drwy’r ffenestr. De Amercia 
oedd y lleoliad nesaf ar ein rhestr freuddwydiol o 
leoliadau yr hoffen ni fel teulu fynd iddynt ac felly pan 
ddaeth y cyfle i symud yma, dyma fachu ar y cyfle. 

Pa lefydd yn Santiago y byddech chi’n annog i 
rywun o Gaerdydd eu pofi, er mwyn cael blas o’r 

ddinas honno? 

Mae Santiago yn brifddinas braf wedi ei rhannu i sawl 
ardal wahanol ac yn cynnig ychydig bach o bopeth i 
chi. Rydan ni’n byw yn ardal Vitacura, ardal reit wyrdd 
sydd yn llawn o bopeth fasa chi ei angen o barciau braf 
i archfarchnadoedd a siopau arbenigol. Mae’r 

gwasanaeth bysus yma’n wych ac mae’r metro yn 
boblogaidd iawn hefyd, yn gwau o amgylch y ddinas. 
Fel pob dinas gwerth ei halen mae yna nifer o 
amgueddfeydd i ymweld â nhw, celf fodern, celf 
draddodiadol, ac amgueddfa hanes gwaedlyd Chile, y 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yna 
mae stryd Calle Luis Pasteur yn un stryd hir o siopau 
bach arbenigol a chaffis coffi swanc. Yno mae bwyty 
blasus Quinoa sydd yn cynnig brecwast a chinio 
bendigedig a digon o ddewis llysieuol hefyd. Mae eu 
sudd ffrwythau nhw’n hyfryd, pinafal a mefus yn 
bendodol. Mae ardal Barrio Italia wedyn yn nes at 
ganol y ddinas yn ardal chwaethus ac amryliw. Yn 
llawn siopau dodrefn ac arcêds cudd a busnesau ifanc 
bywiog, tebyg iawn i Arcêd y Castell yng Nghaerdydd. 
Mae Bellavista yn ardal fyrlymus. Ac mae’n werth mynd 
am dro i ganol y ddinas ei hun i weld y Plaza del Armas 
a chael bwrlwm dinas yn Ne America go iawn. Mae yna 
deimlad carnifal yn gyson yng nghanol y ddinas a 
stondinau bach yn gwerthu pob math o drugareddau ar 
ochor y stryd gan fod y Chilenos yn credu mewn 
gweithio’n galed ac yn manteisio ar unrhyw gyfle posib 
i wneud arian ychwanegol.  Ond yn nhymor y Gaeaf, 
mae trigolion anturus Santiago yn heidio i lethrau sgio 
La Parva, El Colorado a Valle Nevado sydd ddim ond 
taith awr o’r ddinas.  Ar ben hynny mae yna gymaint o 
fynyddoedd i’w dringo a llwybrau i’w cerdded yma. 

Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Santiago... 

Pan fyddai’n cael amser i mi fy hun, rwy’n mwynhau 
symera o amgylch parciau’r ddinas ac yn bendodol 
ardal Vitacura. Rwy’n aml yn eistedd yng nghysgod 
coeden ym mharc Araucano neu barc Bicentenario yn 
y ddinas gyda llyfr da. Mwynhau Syllu ar Walia  Ffion 
Dafis oeddwn i wsnos diwethaf ac rwy’n aros am y 
casgliad nesaf o lyfrau i gyrraedd trwy’r post gan fy 
mhostman personol yn Grangetown (fy nhad!) 

Ble mae’r Olygfa Orau yn Santiago? 

Ar ddiwrnod braf ac am olygfa anhygoel o’r ddinas, yna 
ewch am dro i ben mynydd  San Cristobal. I’r rhai 
egniol fe allwch chi feicio i fyny’r mynydd ond mae na 
opsiwn llawer iawn mwy hamddenol i ni sydd yn 
mwynhau hamddena. Cymerwch y trên bach funicular 
hynafol yr olwg. Unwaith y dewch chi i ben y mynydd, 
fe gewch eich croesawu gan y Fam Fair Wen fwyaf 
erioed. Ac i gyhoeddi eich bod wedi cyrraedd, mae yna 
hyd yn oed wifi yma.               (parhad dros y dudalen) 

 

Lowri Haf Cooke yn holi 
Lois Eckley 

CERDYN POST 
O SANTIAGO 
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Beth yw rhai o’r prydau bwyd gorau gawsoch chi 

yn Santiago, ac ymhle? 

Mae yna ddigonedd o lefydd bwyta braf yma, hyd yma 
rydyn ni wedi mwynhau Mestizo am fwyd mewn bwyty 
heb waliau ar gyrion Parc Bicentenario lle ceir bwyd da 
iawn ac awel braf ar ddiwrnod poeth wrth i chi fwyta. 
Yna mae Parque Arauco yn llawn o lefydd bwyta da, 
rhai o fy ffefrynnau i yw Margo ac mae Tanta yn rhan o 
gadwyn o fwytai sy’n gwneud salad quinoa hyfryd. 
Mae’r cynhwysyn Quinoa yn beth mawr iawn yn fama, 
a finnau’n meddwl mae dim ond pobl fatha Gwyneth 
Paltrow oedd yn ei fwyta. Mae o i’w gael ar fwydlen y 
rhan fwyaf o fwytai yma, gan ei fod yn gynhenid i Chile, 
a gwledydd eraill yn Ne America. 

Beth am atyniadau eraill Chile y tu hwnt i 

Santiago? 

Mae Chile yn wlad hir a chul ac o fewn ei ffiniau mae 
ganddi dirwedd mor gyfnewidiol o anialwch sych yr 
Atacama yn y gogledd i wlyptiroedd a llynnoedd a 
rhewlifau yn y De.  Rydyn ni wedi mentro allan o’r 
ddinas ar wyliau yn ddiweddar i ddinas liwgar 
Valparaiso wrth y môr. Yno mae yna un ardal arbennig 
sydd yn llawn graffiti lliwgar a theimlad ifanc, cyffrous 
ac adfywiol yn perthyn i’r lle. Mae’n denu miloedd bob 

blwyddyn ac mae llefydd bwyta braf yno hefyd, yn 
arbennig La Fauna sydd yn rhoi golygfa anhygoel o’r 
ddinas gyda’r nos. Fe aethom yn ein blaenau am ardal 
yr Elqui yn y mynyddoedd tua’r gogledd ac aros ym 
mhentref bach clyd Pisco sydd yn honni mae oddi yno 
y tarddodd y ddiod enwog Pisco Sour sydd yn cael ei 
yfed gan pob Chilenos gwerth eu halen. Mae’r 
mynyddoedd yn enfawr yma ac mae hi’n ardal ysbrydol 
arbennig ac iddi ei hinsawdd unigryw ei hun. Mae cyfle 
i brofi sawl antur yma o farchogaeth ceffylau fel teulu a 
gweithgareddau eraill fel beicio, dringo a chloddio am 
grisialau. Mi fyddwn ni’n ymweld â De’r wlad yn ystod 
ein gwyliau nesaf; ffynhonnau naturiol y Pucon ac o 
bosib y parc cenedlaethol adnabyddus, Torres del 
Paine. 

Sut byddwch chi’n treulio eich Nadolig? 

Mi fyddwn ni’n cael ein gwyliau haf cyntaf yma yn Chile 
eleni a hithau’n Ddolig yng Nghaerdydd. Mae Aaron yr 
ieuengaf yn awyddus i gael yr un addurniadau a 
choeden Nadolig i ddathlu ac mae byw mewn fflat yn 
hwyluso mynediad i Sion Corn hefyd. Felly rhwng 
ymweld a De’r wlad ac ambell ddiwrnod yn Vina del 
Mar sydd awr i ffwrdd o’r ddinas, ger y môr, mi fydd 
Nadolig eleni yn cael ei ddathlu yn Santiago. 

Taith i Wlad y Basg, Sbaen 
Kaixo! 

B ydd 13 o fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd yn teithio i Wlad y Basg ym mis Ionawr 

2018 fel rhan o’r cyrsiau Tystysgrif Addysg i 
Raddedigion  a’r BA Cymraeg Addysg Uwchradd. 
Dewiswyd Gwlad y Basg oherwydd ei bod yn addysgu 
a darparu gwersi Basgeg fel ail iaith yn ei hysgolion, yn 
union fel y Gymraeg 
m ewn  y sgo l i on 
cyfrwng Saesneg 
yng Nghymru. 

Byddwn ni’n gallu 
gweld sut mae’r 
F a s g e g ,  n e u 
Euskera, yn cael ei 
haddysgu mewn 
gwahanol ysgolion, 
a m r y w i a e t h  o 
ddulliau dysgu iaith, 
a  c h a n f o d  
agweddau Gwlad y 
Basg ynglŷn â’r 
diwylliant Basgaidd 
mewn ysgolion ac 

amlieithrwydd yn y gymuned ehangach. Digon i’n 
cadw’n brysur!  

Rydym am weld sut mae cymuned San Sebastián yn 
addysgu ieithoedd lleiafrifol a dwyieithrwydd yn y 
dosbarth. Byddwn yn ymweld ag ysgolion lle mae’r 
Euskera yn cael ei dysgu fel ail iaith drwy’r dull trochi, a 
phrofi ffyrdd amgen ac effeithiol i ddysgu iaith 
ychwanegol. Bydd llawer o gyfleoedd gennym ni hefyd 
i siarad ag athrawon a rhannu ein profiadau, a thrwy 
hyn, dod â syniadau i’w rhannu a defnyddio yn ôl yng 

Nghymru.  

Rydyn ni’n edrych 
ymlaen hefyd at 
ddod i nabod yr 
ardal a’i phobl a 
gweld y ddinas. 
Yn  siwr  bydd 
cyfleoedd hefyd  i 
flasu ambell ddiod 
a ’ r  b w y d 
lleol......Agur! 

Ana Cantero Simms 

BA Blwyddyn 3 
Cymraeg Addysg 

Uwchradd 

 

Awtistiaeth 
Plaid Cymru yn cefnogi ymgyrchydd awtistiaeth 
Penarth, Aled Thomas, yn ei gais i sicrhau bod 
Llywodraeth Cymru yn gwneud mwy ar gyfer y sector 
gwirfoddol. Dywed Aled Thomas bod yna broblemau 
mawr gyda’r ffordd y caiff darpariaeth awtistiaeth ei 
ariannu yng Nghymru ar hyn o bryd. Ychwanega Aled 
bod mwy o ymwybyddiaeth o awtistiaeth nawr a mae 
llawer iawn o sylw yn cael ei roi iddo. Pwysleisia 

bwysigrwydd y sector gwirfoddol wrth helpu pobl sy’n 
byw gydag awtistiaeth. Mae’n annog pawb i ymateb i’r 
ymgynghoriad gan bwysleisio pwysigrwydd ariannu’r 
ddarpariaeth ar gyfer awtistiaeth yn y sector gwirfoddol 
yng Nghymru ac i fynegi barn ar wefan Cynulliad 
Cymru. 
 
I ddarllen yr erthygl yn llawn ewch i wefan Y 
Dinesydd www.dinesydd.cymru a chliciwch ar y 
ddolen Newyddion Ychwanegol  
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Rhagfyr 
 

Llun, 11 Rhagfyr 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Cinio 
Nadolig yng Nghlwb Golff yr Eglwys 
Newydd, am 7.30pm.  
Mawrth, 12 Rhagfyr 
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. 
Anthony Evans yn creu addurniadau 
Nadol ig,  yn neuadd  Egl wys 
Fethodistaidd Cyncoed (ar y gornel 
rhwng Westminster Crescent a Heol 
Cyncoed), am 7.30pm. Croeso cynnes.  
Llun, 12 Rhagfyr–Gwener, 29 Rhagfyr 
‘Hud y Crochan Uwd’ (Y Brodyr Grimm), 
i blant 3–6 oed yn Theatr Sherman. 
Amseroedd amrywiol. Manylion pellach: 
h t t p : / / w w w . s h e r m a n t h e a t r e . c o . u k /

performance/plant/hud-y-crochan-uwd-cy/. 
Mercher, 13 Rhagfyr 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Gwasanaeth a The Parti Nadolig, yn 
festri Capel Minny Street am 1.00pm. 
Anerchiad: Parch. Rhian Linecar. 
Iau, 14 Rhagfyr 
Cyngerdd Nadolig yng nghwmni 3 Tenor 
Cymru, Athena a Côrdydd, yng nghapel 
Salem, Treganna, am 7.30pm. Tocynnau 
ar gael drwy e-bostio: 
cordydd1@gmail.com. 
Sadwrn, 16 Rhagfyr  
Cyngerdd Nadolig Côr y Gleision: 
‘Teilwng yw’r Oen’ – cyfaddasiad roc o’r 
Meseia – gyda Luke McCall (Phantom of 
the Opera), Non Parry (Eden) a’r 
Gerddorfa Sesiwn Gymreig, dan 
arweiniad Richard Vaughan, yng 
nghapel Tabernacl, Yr Ais, am 7.30pm. 
Tocynnau: £10  
(tocynnau@corygleision.co.uk). Yr elw at 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a’r 
‘Cardiff Blues Regional Benevolent 
Fund’. 
Llun, 18 Rhagfyr 
Pwyllgor Apêl Rhiwbina a Llanisien, 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. 
Noson yng nghwmni’r naturiaethwr Iolo 
Williams yng Nghanolfan Beulah, 
Rhiwbina, am 7.30pm. Tocynnau: £15 
(yn cynnwys gwydraid o win twym) o 
Oriel Victoria Fern, Rhiwbina. 
Sul, 24 Rhagfyr 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Gwasanaeth Cannwyll a Charol, yng 
nghapel Bethel, Maesyderi, am 
11.00pm.  
 

Ionawr 
 
Mercher, 3 Ionawr  
Merched y Wawr, Bro Radur. Noson yng 
nghwmni Alun Treharne, Banc Bwyd 
Caerdydd. Bydd Alun yn sôn am ei waith 
gyda’r Banc Bwyd ac am yr angen 
cynyddol am waith yr elusen hon. 

Cynhelir y cyfarfod yn neuadd Capel y 
Methodistiaid Saesneg, Ffordd Windsor, 
Radur, am 7.30pm. Croeso cynnes i 
bawb. 
Mawrth, 9 Ionawr 
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. 
Gwyn Griffiths yn sôn am Sioni Winwns, 
yn neuadd Eglwys Fethodistaidd 
Cyncoed (ar y gornel rhwng Westminster 
Crescent a Heol Cyncoed), am 7.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. 
Mercher, 10 Ionawr 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Dr Dylan Foster Evans ar y 
testun ‘Agweddau ar y Gymraeg yng 
Nghaerdydd’, yn festri Capel Minny 
Street am 2.00pm. 
Sadwrn, 13 Ionawr 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer y 
rheini sy’n awyddus i ymarfer eu 
Cymraeg. Am 11.00am bydd sgwrs gan 
Marc Evans ar y testun ‘Celf a 
Christnogaeth: Y Celtiaid. Yn adeilad yr 
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays CF24 4DX. Croeso cynnes i 
ddysgwyr ac i siaradwyr rhugl. 
Llun, 15 Ionawr 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. Noson 
gerddorol yng nghwmni disgyblion Ysgol 
Glantaf, yng nghapel Bethel, Maesyderi, 
am 7.30pm.  
Llun, 15 Ionawr 
Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd. 
Darlith gan Cari Powell (Prifysgol 
Abertawe) ar y testun ‘Mater Tywyll: Y 
Bydysawd Cudd’, yn Ystafell 0.77 ym 
Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc 
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl nad 
ydynt yn ‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
Gwener, 19 Ionawr 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs gan 
Dr Rowland Wynne ar y testun, ‘Gwell 
Dysg na Golud: Golwg ar Wyddonydd 
Atomig Mwyaf Cymru’, yn Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00pm. 
Croeso cynnes i bawb. 
Sadwrn, 20 Ionawr 
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. 
Mercher, 24 Ionawr 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Ann Saer ar hanes yr 
arlunydd Thomas Jones, Llandrindod, yn 
festri Capel Minny Street am 2.00pm. 
Iau, 25 Ionawr  
Cinio Gala Cariad@Iaith ar Noson 
Santes Dwynwen i hyrwyddo a dathlu’r 
Gymraeg yng Nghaerdydd, gydag 
adloniant ac ocsiwn fawreddog. Yng 
Ngwesty’r Hilton am 7.00pm. Tocynnau: 
£50. I archebu tocynnau, anfonwch at 
ciniogala@gmail.com. Yr elw at 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 
(Pwyllgor Pen-y-lan, Cyncoed, Cathays 
a’r Rhath). 
Iau, 25 Ionawr 
Cylch Cadwgan. Bydd Dr Hywel Griffiths 
yn trafod a darllen ei waith yng Nghlwb 
Rygbi Pen-tyrch am 8.00pm. 

Cydnabyddir cefnogaeth Llenyddiaeth 
Cymru. 
Sadwrn, 27 Ionawr 
Gwledd Fawreddog Santes Dwynwen yn 
neuadd Ysgol Plas Mawr, Tyllgoed, am 
7.00pm. Pryd 3 chwrs, Band Footloose, 
Ocsiwn. Tocynnau: £35 y pen. I archebu 
tocynnau, anfonwch at 
cylchradurgarth@gmail .com, neu 
cysylltwch ar Facebook: https://
www.facebook.com/cylchradurgarth/. Yr 
elw at Eisteddfod Genedlaethol 
Caerdydd (Pwyllgor Radur a’r Garth). 
 

Chwefror 
 

Gwener, 2 Chwefror 
Cymrodorion Caerdydd. Sgwrs gan Dr 
Elin Royles ar y testun, ‘Codi Cenedl yng 
Nghymru wedi Datganoli’, yng Nghapel y 
Crwys, Heol Richmond, am 7.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. Ni chyfyngir y 
cyfarfodydd i aelodau yn unig. Am ragor 
o wybodaeth,  cysyl l twch â’r 
Ysgrifennydd: 029-2056-2880. 
Mercher, 7 Chwefror 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Carys Whelan ar y testun 
‘Hwyl, Gŵyl a Gwaith’, yn festri Capel 
Minny Street am 2.00pm. 
Mercher, 7 Chwefror 
Merched y Wawr, Bro Radur. Noson yng 
nghwmni’r Dr Awen Iorwerth, Ysgol 
Meddygaeth Prifysgol Caerdydd a’r 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cynhelir y 
cyfarfod yn neuadd Capel y 
Methodistiaid Saesneg, Ffordd Windsor, 
Radur am 7.30pm. Croeso cynnes.  
Iau, 8 Chwefror 
Cylch Cinio Merched Caerdydd yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar gyfer 
7.30pm. Gwraig wadd: Bethan Rhys 
Roberts. Croeso cynnes i bawb. Am 
fanylion pellach, cysylltwch â’r Llywydd, 
Carys Tudor Williams (07958-265215 
neu glyn.carys@btinternet.com). 
Gwener, 9 Chwefror  
Cylch Cadwgan. Bydd Aled Islwyn yn 
siarad ar y testun, ‘Tair afon – Un 
ddinas’, yn festri Bethlehem, Gwaelod-y-
garth am 8.00pm. Cydnabyddir 
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru. 
Sadwrn, 10 Chwefror 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar gyfer y 
rheini sy’n awyddus i ymarfer eu 
Cymraeg. Am 11.00am bydd sgwrs gan 
Huw Pritchard ar y testun ‘Dysgu Plant’. 
Yn adeilad yr Eglwys Efengylaidd 
Gymraeg, Harriet St, Cathays CF24 
4DX. Croeso cynnes i ddysgwyr a 
siaradwyr rhugl. 
Mawrth, 13 Chwefror 
Merched y Wawr, Cangen Caerdydd. Dr 
David Jenkins yn siarad am Capten 
Daniel Jenkins, yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed (ar y gornel 
rhwng Westminster Crescent a Heol 
Cyncoed), am 7.30pm. Croeso cynnes.  

 
I anfon gwybodaeth i’r 

Digwyddiadur  
gweler manylion ar dud. 3 

Y 

DIGWYDDIADUR 
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   Rhif: 178 

 
 
 

 
Ar Draws 
1. Pwysau am dy ganol efallai? (7) 
5. Cawell baban sy’n swnio’n grynedig (4) 
7. Gweithwyr yn colli eu pen a chrio (4) 
8. Un sy’n rhoi benthyg neu’n glanhau’r tir ar y we. (8) 
9. ‘I fachgennyn Mair 
      ----- ----- ----- 
      Yn y gwellt a’r gwair’ (WI) (1,9,3) 
10. Bryncyn ar flaen cae na welodd Caradog (4) 
12. Awst stormus ond byr (4) 
16. ‘O Deued pob Cristion i ----- ----- ----- 
        I weled mor dirion yw’n Duw’ (Anad) (6,2,5) 
19. Tlotyn a’i swllt yn blodeuo yn yr ardd (3,5) 
20. Sylfaen hwyl yn Lloegr (4) 
21. Disgwyl am ddarnau o’r carw rhost (4) 
22. ‘----- Crist ei goron 
       O’i wir fodd, o’i wir fodd’(7) 

I Lawr 
1. ‘Ar Galfari , yng ngwres y dydd 
     Y caed y ----- mawr yn rhydd’(WW) (6) 
2. Nesawn i wrando trosiad o saga Now (7) 
3. Yn llwyd ar ôl dweud hanner gwir er budd (5) 
4. Stêm y cibau gwrthun (7) 
5. Craidd y tor calon (5) 
6. ‘----- eto’n Nghymru annwyl 
     Rwyf am dro ar dir fy ngwlad’ (Tradd) (6) 
11. Cywasgu’r Cymro tlawd i fod yn aelod o 
gymdeithas (7) 
13.’ ----- tangnefedd wna’n daear o’r diwedd 
      Yn aelwyd gyfannedd i fyw’ (Anad) (7) 
14. Sffêr y meddyg yn rhoi llafn golau (6) 
15. ‘ Duw a’n -----, Duw a’n carodd 
        Duw osododd Iesu’n Iawn’ (Anad) (6) 
17. Llysieuyn yn codi ym Maes-y-Telor (5) 
18. O! Diar. Torrwyd y diwifr (5) 

Atebion Croesair Rhif 176 

Ar Draws  7. Eleni   8. Dirmygu   9. Drygair   10. Macwy   12. 

Cyfnewidfa   15. Ymderfysgu   18. Dilys   19. O mor hoff   21. 

Ymgomio   22. Dodwy 

I Lawr  1.Teid yn mynd   2. Melyn   3. Difa   4. Aderyn   5. 
Trwmgwsg   6. Cyrcydu   11. Yna gorffwys   13. Ymresymu   

14. Adolygu   16. Ymosod   17. Eheda   20. Oedi 
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Enillydd Croesair Rhif 176 

Gareth Rhys-Davies, Llandaf 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5  Chwefror 2017. 

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

 

P an fyddwn yn hedfan mewn awyren byddwn yn 
cymryd sadrwydd yr awyren wrth iddi deithio 

drwy’r awyr yn ganiataol. Y ffaith yw, fodd bynnag, fod 
sicrhau cydbwysedd mewn awyren wrth iddi hedfan yn 
ganlyniad ymchwil mathemategol arloesol a wnaed 
gan un o Athrawon cynnar y Brifysgol ym Mangor ar 
ddechrau’r ugeinfed ganrif – Yr Athro George Hartley 
Bryan (1864-1928). Ef oedd testun cyflwyniad hynod 
ddiddorol gan yr Athro Gareth Ffowc Roberts i gyfarfod 
Tachwedd o Gymrodorion Caerdydd. 

Roedd Bryan yn fathemategydd disglair dros ben. 
Graddiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt yn 1886 yn y 
pumed safle ymhlith y graddedigion dosbarth cyntaf 
mewn mathemateg (‘Fifth Wrangler’). Yn ŵr ifanc, 
cafodd ei ethol yn FRS yn 1895, ac yn 1896 daeth yn 
ddarlithydd i Fangor, ac fe’i dyrchafwyd i’r Gadair 
mewn Mathemateg. 

Yr oedd yn ddyn hynaws ond ecsentrig dros ben. 

Cawsom ambell stori ddigri amdano gan Gareth 
Roberts. 

Y mae i G.H. Bryan enwogrwydd bydeang ar gyfri’r 
llyfr a gyhoeddodd yn 1911, Stability in Aviation. Hyd 
heddiw, dyma sail damcaniaeth sadrwydd awyrennau 
wrth hedfan. Mae’r llyfr yn dal mewn print. Arbrofion a 
wnaed ym Mangor gyda chymorth academydd arall, 
William Ellis Williams (mab i chwarelwr o Fethesda), 
oedd sail y gwaith. 

Ond yng Nghymru, ac ym Mangor, di-sôn-amdano 
yw Bryan. Tynnodd Gareth Roberts sylw at y 
gwrthgyferbyniad rhwng y bri sydd ar goffadwriaieth 
cyd-Athro iddo, Syr John Morris-Jones (1864-1929), a’r 
diffyg sylw a gaiff Bryan gennym. Ym Mhrifysgol 
Bangor fe enwir neuadd breswyl ar ôl Syr John, 
gosodwyd penddelw ohono yn y Llyfrgell, ac fe erys tri 
chopi o’i magnum opus, A Welsh Grammar (1913) ar y 
silffoedd. Nid oes gofeb o fath yn y byd i goffadwriaeth 
Bryan, ac ni chadwodd y Llyfrgell hyd yn oed un copi o 
Stability in Aviation. Paham, tybed, ein bod mor ddibris 
o’n gwyddonwyr? 

Cymrodorion Caerdydd 
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A r ddiwedd mis Tachwedd cynhaliwyd gwobrau’r 
Cymry Eidalaidd yng Ngwesty Mercure, Heol 

Casnewydd. Daeth nifer i’r brig mewn nifer o 
gategorïau, gan gynnwys Pizzeria Villaggio yn yr 
Eglwys Newydd am y bwyty pizza gorau, a chwmni 
bwyd-y-stryd Ffwrnes, am weini pizza gorau Cymru. 
Ond enillydd gwobr fwya’r noson, sef Bwyty Eidalaidd 
Gorau Cymru, oedd I Giardini di Sorrento ar Heol y 
Ddinas.  

Â hithe’n dymor Nadolig, â’r pwyslais ar y coch 
gwyn a gwyrdd, dyma fi’n mynd yno ar fy union i weld 
beth sydd mor arbennig am y bwyty. Wedi’r cyfan, mae 
dinas Caerydd yn orlawn o fwytai 
Eidalaidd, o glasuron hir-sefydliedig fel 
The Italian Way yn Nhreganna a Zio 
Pin yn y Rhath, i ddyfodiadau 
diweddar fel Calabrisella, Elgano’s a 
Porro, i enwi ond tri. Ac i bob 
agoriad newydd mae hen ffefryn yn 
cau, fel yn achos Cibo, a La Lupa 
yn gynharach eleni, er mawr siom i 
nifer fawr.   

Gweledigaeth Massimo Fraioli 
yw’r bwyty, sydd ar agor ers 
blwyddyn a hanner, yn y man lle 
bu caffi A Shot in the Dark, drws 
nesaf i dafarn The Ernest 
Willows. Yn wreiddiol o Sorrento, ar 
arfordir Amalfi yr Eidal, daeth Massimo i 
Gaerdydd yn 2002. Bu’n gweithio am rai 
blynyddoedd yn Topo Gigio a Giovanni’s, 
cyn penderfynu agor ei fusnes ei hun. 
Roedd wedi laru gweld yr un hen seigiau 
ar bob bwydlen Eidalaidd yng Nghaerdydd; 
lasagne, carbonara, Pasta Amatriciana a 
Spaghetti Bolognese yn eu plith. Nid fod 
unrhywbeth yn bod ar y ‘seigiau cysur’ 
hynny, ond prin iawn ydy’r bwytai Eidalaidd 
sy’n mentro oddi ar y llwybr cyfarwydd, ag eithrio 
Casanova ar Stryd y Cei.  

Denodd Massimo ei frawd-yng nghyfraith, Gianni 
Pane, o gaffi Palombini yn Rhufain i wireddu’i 
freuddwyd fawr yng Nghaerdydd. Ag yntau’n hiraethu 
am ei ardd gefn, dyma blannu coed yn y bwyty, sy’n 
egluro’r enw I Giardini di Sorrento.  

Ces i groeso anarferol gan Massimo, wrth iddo 
gyflwyno platiad o basta amryliw i mi. Cyflwynwyd 
gnocchi lliw sbigoglys (spinach) a ravioli inc ystifflog 
(squid) du, ynghyd â stribedi scialatielli brenhinllys 
(basil) gwyrdd, y mae Gianni’n eu paratoi yn ffres bob 
dydd am 7 y bore. Gyda Nadolig yn yr aer, a Prosecco 
a Pannetone yn llenwi ffenestri’r bwyty, dewisiais brif 

saig sy’n driw i drilliw gŵyl y geni, ynghyd â baneri yr 
Eidal a Chymru;  Ravioli Caprese, o ynys Capri, sef 
parseli bach llawn cawsiau ricotta a mozzarella â blas 
brenhinllys a saws tomato. Bravissimo! Yn gwmni i mi’r 
pnawn hwnnw? Nid Siôn Corn ond Papa Cooke! 
Roedd wrth ei fodd â’i fowlenaid o spaghetti bwyd-y-
môr. 

Bu Massimo yn ddigon clên i gynnig blas o saig 
arall i ni, sef y stribedi pasta scialatielli mewn saws 
‘Santa Agata’ - pentre genedigol Gianni ar gyrion dinas 
Sorrento. Yn y saws roedd cnau Ffrenig a chaws cryf 
Gorgonzola; profiad tipyn mwy cyfoethog na’r 
‘carbonara’ arferol. I gig-garwyr, ceir dewis da o 

gynnyrch siop gigydd Douglas Willis yng 
Nghwmbrân, fel ragu cig carw, 

golwyth t-bone 16 owns, ac ym 
mis Rhagfyr, ceir twrci gyda 
lemwn a theim wedi’i weini â saws 
madarch. Ond gan mai pysgod 
gaiff eu bwyta ar ddydd Nadolig yn 
Sorrento, ceir digon o ddewis ar y 
fwydlen o stondin Ashtons yn y 
farchnad, gan gynnwys Penfras 
(Cod) Acqua Pazza ac Eog â blas 

Môr y Canoldir.  

Paratoir y pwdinau i gyd yn ffres 
bob dydd, o’r tartenni ffrwythau 
pestri pwff a hufen Chantilly, i’r 
Rum Baba traddodiadol o 
arfordir Amalfi. Ceir hefyd 
cannolo hufen a gellyg a 
profiteroles, a gwirodyn blas 
oren mandarin y bwyty, os 
oes lle ar ôl yn y bol wedi 
pryd o fwyd o fri. A sôn am 
hwyl yr ŵyl, ceir bwydlen 

arbennig yn ystod mis Rhagfyr, a bydd y 
bwyty hefyd ar agor ar y diwrnod mawr ei hun. Felly os 
am flas bach gwahanol, a brêc o’ch cegin eich hun, 
beth am brofi ‘Buon Natale’ yng Nghaerdydd?  

I Giardini di Sorrento, 12 Heol y Ddinas, Y Rhath CF24 

3DL (07703429185) 

Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg 

Gomer), £9.99 

 

Cofiwch hefyd am Cwrw Plwca, sef, chweched cwrw 
Bragdy’r Rhath a lansiwyd yn ddiweddar. Hefyd 
llieiniau llestri Map Caerdydd Danddaearol, yn £10 yr 
un (niabenaur@hotmail.com). Digon o syniadau bwyd 
a diod i chi felly ar gyfer hosanau Nadolig dinesig; 
iechyd da, a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd!  

Bwytai Merch y Ddinas 

“Gyda Nadolig yn yr aer, dewisiais brif 

saig sy’n driw i drilliw gŵyl y geni” 

Lowri Haf Cooke 

mailto:niabenaur@hotmail.com
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Carol a Chlychau’r ‘Dolig! 

G yda’r ‘Dolig ar y trothwy, dyma’r cyngerdd  i’ch 
cael i ysbryd yr Ŵyl! Mae Ffrindiau’r Stafell Fyw 

Caerdydd yn brysur yn paratoi cyngerdd Nadolig 
arbennig, ‘Carol a Chlychau’r Dolig’, yn Eglwys Sant 
Pedr, Y Rhath ble bydd Côr Meibion Taf yn ein harwain 
yn y dathlu. Dyma’r trydydd tro i’r côr gefnogi’r Stafell 
Fyw ac rydym yn falch iawn i’w croesawu i leoliad 
newydd, dafliad carreg o’r Stafell Fyw ei hyn. Yn 

ogystal ag eitemau amrywiol gan y côr fe geir 
datganiadau gan yr unawdydd a’r arweinydd, Steffan 
Jones ac fe gaiff y gynulleidfa gyfle hefyd i ymuno 
gyda’r côr i ganu rhai o hen ffefrynnau’r Dolig. 

Cynhelir y cyngerdd ar Nos Wener 15 Rhagfyr am 
7.30. Tocynnau £10 oddi wrth Stafell Fyw Caerdydd-    
029 20493895 neu trwy gysylltu â: 
carol.hardy@cais.org.uk 

Bydd yr elw at waith Stafell Fyw Caerdydd 

Y Tad yn dod i Gaerdydd 
 

C ynhyrchiad nesaf Theatr Genedlaethol Cymru yw 
Y Tad – ac mae’n dod i Theatr y Sherman ym 

mis Mawrth 2018.  
Dyma waith buddugol y gystadleuaeth Trosi 

Drama i’r Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016. Trosiad gan Geraint 
Løvgreen ydyw o’r clasur cyfoes, Le Père gan Florian 
Zeller, a enillodd Wobr Molière 2014 am y Ddrama 
Orau. Y cyfarwyddwr fydd Arwel Gruffydd, a 
chwaraeir rhan Y Tad gan Dyfan Roberts. 

Mae hon yn stori ddirdynnol am ŵr sy’n ceisio 
deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn 
dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei 
thad. Mae’n edrych yn arbennig ar y cyflwr dementia – 
pwnc sy’n dod yn fwyfwy cyfarwydd yn y byd sydd 
ohoni – a’r effaith a gaiff y salwch ar yr unigolyn, y 
teulu a’r cartref.  

Wrth feirniadu cystadleuaeth yr Eisteddfod 
Genedlaethol y llynedd, disgrifiodd Gareth Miles 
drosiad Geraint Løvgreen fel “cyfraniad gwiw i’n theatr 
gyfoes”.  

Dywedodd Dyfan Roberts ynglŷn â chwarae’r 
rhan: "Yn fy holl yrfa fel actor ers 1970, rhan Y Tad 
yw’r sialens theatrig fwyaf i mi ei hwynebu. Ond rwy’n 
edrych ymlaen yn arw at yr her. Mae hi’n ddrama 

gwerth ei gwneud, ar lawer ystyr." 
 

Tocynnau’n mynd ar werth o fis Tachwedd ymlaen. 

Mae datganiad llawn i’w weld yn yr adran 
Newyddion Ychwanegol ar wefan y Dinesydd. 

mailto:carol.hardy@cais.org.uk

