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Golygydd Medi 
Siân Parry-Jones 

 

Cyfraniadau erbyn 27 Awst i: 
sepj@cardiffbay.clara.co.uk 

87 Hilliard Court, Glanfa Iwerydd, 
Caerdydd,  CF10 4NH 

07985 043633 

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, Castell-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 

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: 

Miranda Morton 

Caerdydd

 

Y DINESYDD 

DINESYDD YR EISTEDDFOD 
 

Fel y gwyddoch erbyn hyn, bydd rhifyn arbennig o’r Dinesydd yn 
cael ei gyhoeddi i groesawu’r Eisteddfod i Gaerdydd ym mis 
Awst. Dyna pam mae’r rhifyn hwn, Mehefin/Gorffennaf, yn un 
dwbl. 
 
Bydd Dinesydd yr Eisteddfod yn llawn newyddion fydd yn 
adlewyrchu’r bwrlwm o Gymreictod sydd i’w gael yn y 
Brifddinas a’r Fro y dyddiau hyn. Hyderwn y bydd o wir 
ddidordeb i’n darllenwyr arferol ac i rai newydd. 
 
Bydd rhifyn Medi fel arfer – cyfraniadau i’r Golygydd neu trwy 
wefan y Dinesydd erbyn 27 Awst. 

Mae’r Rwsiaid yn dod i Gaerdydd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C ynhelir Gŵyl Ifan 2018 ddydd Sadwrn, 16 Mehefin ac, am y tro 
cyntaf, bydd dawnswyr o Rwsia yn ymuno yn y dathliadau!  

 
   Bydd y dawnswyr a cherddorion yn gorymdeithio o westy’r Angel 
am 11.00 yb ac yn dawnsio o gwmpas canol y dre cyn codi’r Pawl 
Haf tua hanner dydd o flaen Neuadd y Ddinas. 
 
   Bydd y dawnsio yn parhau drwy’r prynhawn ar hyd Heol y 
Frenhines, y tu allan i’r Hen Lyfrgell, yr Owain Glyndŵr a'r Goat 
Major. Am 4.45 yh, bydd pawb yn dychwelyd i Neuadd y Ddinas i 
ddawnsio a dymchwel y Pawl. 

 
Ceir noson anffurfiol o ddawnsio a gwledda gyda'r nos yng 

Ngwesty’r Angel. Bydd yr holl fanylion ar wefan Gŵyl Ifan 
(www.gwylifan.org) yn yr wythnosau nesaf. (Gweler hefyd trydar 
@GWYL_IFAN a Gweplyfr ac @gwylifan) 

mailto:sepj@cardiffbay.clara.co.uk
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:ceri33@btopenworld.com
http://www.gwylifan.org
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Caerdydd 

DYRCHAFIAD I’R 
ADAR GLEISION 

 
Hip, hip, hŵra! yw’r neges ar ôl blwyddyn wych 

Clwb Pêl-droed Caerdydd – 27 buddugoliaeth a 
dyrchafiad awtomatig i’r Uwch Gynghrair.  Pwy fysai 
wedi meddwl hynny ar ôl inni grafu heibio i Burton 
Albion gyda gôl yn y munudau olaf a churo Portsmouth 
ar ôl amser ychwanegol yn y ddwy gêm gyntaf?  Ond 
wedyn curo Aston Villa, Sheffield Utd a Wolves yn y 
tair gêm nesaf, timoedd gorau’r adran, i fod?  Y gemau 
yn erbyn Leeds oedd y gorau i fi - dwi wastad yn 
mwynhau curo Leeds - ac roedd pêl-droed wych i’w 
gweld hefyd.  Rhaid dweud hynny achos, er yr holl 
lwyddiant, mae rhai’n cwestiynu arddull chwarae wedi 
seilio ar gryfder, ymosod uniongyrchol a pheidio â 
gwneud camgymeriadau. Swnio’n iawn i fi. 

Braf oedd gweld stadiwm lawn ar gyfer y gemau olaf 
a gem cwpan Man City.  Dwi’n deall bod 21,000 o 
docynnau tymor wedi’u gwerthu yn barod felly os dych 
chi’n meddwl amdani ewch ati.  Roedd y canu a’r wisg 
ffansi wedi ychwanegu at hwyl y gemau hefyd.  
Enillodd y clwb wobr fel y lle gorau i gefnogwyr oddi 
cartre unwaith eto a chafodd Neil Warnock wobr 
rheolwr y flwyddyn ar gyfer y bencampwriaeth.  Mae’n 
ei haeddu am y gwaith caled ond doedd dim un 
chwaraewr i fod yn ddigon da i wneud tîm y flwyddyn!  
Mae Bamba, Morrison ac Etheridge yn fois mawr, ydyn 
ond mae tipyn o dalent yno hefyd ac roedden nhw’n 
haeddu’r gydnabyddiaeth gawson nhw, fel tîm, gyda 
gorymdaith anferthol i ddathlu dyrchafiad.  Roedd 
miloedd yno ac o safbwynt cefnogaeth bydd Caerdydd 
yn un o dimau mawr yr Uwch Gynghrair y flwyddyn 
nesaf. Byw mewn gobaith! 

Steffan Webb 

Diolch 
 

Dymuna Pwyllgor y Dinesydd ddiolch i’r cymdeithasau canlynol 
am eu rhoddion hael. 
 Cymrodorion,  CRICC, Cwmni Dawns Werin Caerdydd 
 Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd, a  
 Merched y Wawr Bro Radur  
Gwerthfawrogir y gefnogaeth yn fawr. 

Llun: Steffan Webb 
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Pêl-droed Merched  

Aeth Tîm Pêl-droed Merched Blwyddyn 7 ac 8 drwy i 
Rownd Derfynol Cwpan Cymru yng Nghroesoswallt.  
Capten y tîm yw Gwenno Goode ac mae’r merched yn 
mynychu sesiynau pêl-droed yr ysgol yn rheolaidd 
ynghyd â nifer fawr o glybiau allgyrsiol eraill.  
Cyrhaeddodd Tîm Pêl-droed Merched Blwyddyn 8 a 9 
Rownd Derfynol y Sir, gan ddod yn ail yn erbyn yr 
Eglwys Newydd.   

Ymweliad Alun Cairns 

Yn ystod mis Mai daeth yr Ysgrifennydd Gwladol, Alun 
Cairns, i’r ysgol i siarad â disgyblion Blwyddyn 9 ac i 
ateb eu cwestiynau. Holwyd cwestiynau am bynciau 
megis Maes Awyr Caerdydd, trafnidiaeth ac enw 
newydd Pont Hafren. 

Astudio ym Mhrifysgol Yale 

Bydd Twm Aled o Flwyddyn 
11 yn teithio i’r Amerig ar ôl 
ei arholiadau TGAU i fynychu 
cwrs arbennig ym Mhrifysgol 
Yale sef Yale Global 
Scholars, i blant 15-16 oed, 
sy’n cael cefnogaeth ar y cyd 
gan Lywodraeth Cymru.  
Bydd Twm yn mynychu cwrs 
gwyddoniaeth biofeddygol.  
Dymunwn yn dda iddo. 

Gwobr Dug Caeredin 

Aeth 70 o ddisgyblion Blwyddyn 9 ati i gwblhau eu 
Gwobr Efydd Dug Caeredin. Aethant i Gwm Afan ar eu 
halldaith gyntaf ac yna i’r Gŵyr. Bu’r disgyblion yn 
gwirfoddoli, ymarfer sgiliau a gwneud ymarfer corff am 
hyd at chwe mis cyn cymryd rhan yn yr alldaith.  
Llongyfarchiadau iddynt! 

Newyddion Hoci 

Llongyfarchiadau enfawr i Lena Davies o Flwyddyn 8 
ar gyrraedd sgwad terfynol Hoci De Cymru.  
Llongyfarchiadau i Lewis Latimer-Williams o Flwyddyn 
8 hefyd ar gael ei ddewis i 
chwarae Hoci i Gymru. 

Jules Trehearn-o’Brien  

Llongyfarchiadau i Jules 
Trehearn-o'Brien am gael ei 
hethol i Gabinet Ieuenctid y Fro. 
Hi hefyd yw Cadeirydd ‘Barry 
Youth Action’ ac yn rhan o 
Fforwm Ieuenctid y Fro. 
Dymunwn bob llwyddiant iddi yn 
ei rôl newydd. 

First Give 

Cymerodd disgyblion Blwyddyn 8 ran mewn prosiect 
elusennol ysbrydoledig First Give.  Cawsant y dasg o 
nodi materion cymdeithasol lleol a chysylltu ag 
elusennau lleol wedyn rhoi cyflwyniadau i gynulleidfa a 
phanel o feirniaid. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd 
ran ac i'r tîm buddugol sef Gwennan Staziker, Will 
Humphreys, Ivy Morley, Elloise Strange, Alis Powell ac 
Elie-Mae Woodfin-Stewart (Tŷ Hafan). 

Marathon Llundain 

Llwyddodd Moli 
Lyons a Gwenno 
Goode i gwblhau 
Mini  Marathon 
L lundain 2018 
mewn amser da er 
bod y tywydd yn 
chwilboeth. Rydym 
yn falch iawn bod y 
d d w y  w e d i 
cynrychioli Cymru 
yn y ras!  

 

Ysgol Bro Morgannwg 

Criw  Dug  Caeredin 

Jules 

Twm Aled 

Merched Blwyddyn 7 ac 8 

Merched Blwyddyn 8 a 9 

Moli a Gwenno 
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Senedd Glan Morfa  

Er mwyn rhoi mwy o lais i ddisgyblion yr ysgol rydym 
wedi sefydlu Senedd. Ar Senedd yr Ysgol fe fydd dau 
gynrychiolydd o bob un o’n cynghorau. Mae ein 
cynghorau amrywiol yn cynnwys; Dewiniaid Digidol,  
Arwyr Eco, Dreigiau Dysgu a Chewri Cymreictod. Nod 
y cynghorau hyn yw sicrhau bod ein disgyblion yn cael 
llais cryf ym mhenderfyniadau ac arweinyddiaeth yr 
ysgol. Fe fydd y senedd yn cwrdd yn gyson gyda Mr 
Tomos i leisio eu barn a thrafod targedau’r cynghorau. 
Mae gyda phob cyngor ddau darged y tymor. 

Gweithdy Ukelele Mei Gwynedd  

Braf oedd croesawu Mei Gwynedd i’r ysgol i gynnal 
gweithdy ukelele gyda disgyblion blynyddoedd 5 a 6. 
Cafwyd perfformiad arbennig ar ddiwedd yr ail 
ddiwrnod o gân newydd sbon i’r ysgol. Diolch i Mei am 
ei waith dros y deuddydd ac am roi profiadau 
gwerthfawr i’r plant. 

Llwyddiant Celf a Chrefft yr Urdd  

Braf oedd clywed am lwyddiannau rhai o’n disgyblion 
yng Nghystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd sef Arwen 
Cowell yn ail a Lydia Garrett yn drydedd yng 
nghystadleuaeth Graffeg Gyfrifiadurol Blynyddoedd 5 a 
6, a Lilian Underwood-Lee yn drydedd yn y Gwaith 

Creadigol Tecstilau 3D Blynyddoedd 5 & 6.  
Llongyfarchiadau mawr i chi’ch tair a diolch i bawb arall 
a gystadlodd. 

Taith Dan yr Ogof  

Ddydd Mercher 18 Ebrill, fe gafodd blwyddyn 2 
wibdaith i Dan yr Ogof. Cafwyd diwrnod gwerth chweil 
yno gyda phrofiadau arbennig. Diolch i’r holl staff a 

gwirfoddolwyr am eu gwaith 
gyda’r plant. 

Taith Sain Ffagan 

Bu Blwyddyn 1 ar wibdaith i 
Amgueddfa Sain Ffagan. 
Cafodd y plant ddiwrnod 
arbennig gan ddysgu am 
deganau o’r gorffennol. Diolch i 
bawb a gynorthwyodd gyda’r 
wibdaith.   

Tîm Pêl-droed Merched 

Braf oedd gweld llwyddiant ein 
tîm pêl-droed merched yn 
ddiweddar yn nhwrnamaint Sam 
Rowlands yn Ysgol Bryn Hafod. 
Fe wnaeth y merched berfformio 
yn wych.  Da iawn chi ferched!  

Meilir Tomos 

Ysgol Glan Morfa 

 

Senedd Glan Morfa 

Merched Pêl-droed 

Eisteddfod 

Llongyfarchiadau i Mari Fflur Thomas, Blwyddyn 4 am 
ennill y wobr gyntaf am ysgrifennu barddoniaeth yn 
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a 
Maesyfed.  Llongyfarchiadau hefyd i Cerys Tyler, Iola 
Richards a Megan Rummings o Flwyddyn 5 am ddod 
yn fuddugol yn y gystadleuaeth Cynnwys Digidol. 

Gymnasteg 

Llongyfarchiadau mawr i Owain Griffiths a Mason 
O’Reilly am ddod yn ail ym mhencampwriaeth 
gymnasteg Prydain Fawr yn Stoke on Trent.  

 

Ysgol Y Wern 

 

Owain a Mason 
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Gwobr Epilepsi 
Prydain 

B r a i n t  a c 
anrhydedd oedd 
ennill y wobr ‘Ysgol 
G y n r a d d  y 
Flwyddyn’  gan 
Epilepsy Action am 
e i n  g o f a l  i 
ddisgyblion sydd ag 
epilepsi.  Roedd y 
neuadd dan ei sang 
wrth i’r ymwelwyr 
gyrraedd gyda tharian 
fendigedig ac roedd 
pawb yn hynod o 
falch.  

M e n t e r g a r w c h 
Medrus 

Mae disgyblion blwyddyn 4 
wedi bod yn hynod o brysur yn 
c y n l l un i o  eu  c y wa i t h 
Mentergarwch – ‘Maldod i 
Mam’.  Yn sgil creu 
amrywiaeth o anrhegion Sul 
y Mamau a’u gwerthu i 
gymuned yr ysgol, roedd yn 
rhaid cyflwyno eu gwaith i’r 
‘dreigiau’. Diolch i ysgolion 
Pen y Groes, Bronllwyn, Abercynon, Glan Ceubal 

a Chreigiau am y cydweithio campus, mi wnaethon ni 
fwynhau yn fawr iawn! 

Dydd Gwener Di-Blastig 

Mae’r Cyngor Eco wedi bod yn 
gweithio yn ddyfal i leihau defnydd 
plastig yr ysgol.  Yn sgîl wythnos o’r 
holl ddosbarthiadau yn dysgu am y 
broblem byd-eang yma, dechreuodd 
ein hymgyrch ddydd Gwener Di-
Blastig.  Braf yw gweld bocsys bwyd 
a chegin ysgol di-blastig bob dydd 
Gwener.  Mae ein sbwriel plastig 
wedi mwy na haneru … ac mae’n 
gwella bob un wythnos.  Braf oedd 
croesawu rhaglen Heno i’r ysgol i 
ddathlu ein llwyddiant.   

Pencampwyr Chwaraeon 

Llongyfarchiadau i Elan Hall am 
d d o d  y n  c h we c h e d  y n g 

nghystadleuaeth Traws 
Gwlad yr Urdd yn 
Aberystwyth.  Cafodd ein 
timoedd tenis lwyddiant yng 
nghystadleuaeth Tenis Sirol 
Caerdydd; enillodd tîm 
blwyddyn 3 a 4 y twrnamaint 
a daeth tîm Blwyddyn 5 a 6 
yn drydydd – da iawn nhw.  
Bu timoedd criced o Flwyddyn 
3 a 4, ac o flwyddyn 5 a 6, yn 
cystadlu mewn cystadleuaeth 
griced gan wneud yn dda iawn. 
Llongyfarchiadau i bob un! 

Ysgol Pencae 

Pencampwyr Rygbi 

Llongyfarchiadau i dimoedd bechgyn a merched CA2 
am eu llwyddiant yn nhwrnamaint rygbi tag y Gleision 
ym Mharc yr Arfau. Cais yn y munud olaf yn y gêm 
derfynol oedd wedi sicrhau buddugoliaeth i’r bechgyn! 
Diolch yn fawr i Mr Alex Lewis a Mr Rhys Lewis am eu 
hyfforddi yn wythnosol yn ein clwb rygbi. 

Mentergarwch Medrus 

Ddydd Llun 21 Mai daeth sawl ysgol aton ni i gymryd 
rhan yn ein cystadleuaeth Mentergarwch Medrus. 
Trystan Francis ac Elgan Davies o Clwb Carco oedd y 
beirniaid.  Roedd rhaid i bob ysgol gyflwyno prosiect 

roeddent wedi gwneud drwy ddefnyddio sgiliau 
entrepreneuriaeth. Aeth Blwyddyn 3/4 ati i werthu slime  
- a werthodd allan o fewn 10 munud - a gwneud 
sesiynau ffitrwydd personol gyda’r rhieni. Gwnaethpwyd 
elw o £111. 

Diwrnod Dathlu Dysgu 

Fel rhan o’n diwrnodau Dathlu Dysgu trefnodd 
Blwyddyn 1 gaffi iachus y Lindys Llwglyd i rieni yn yr 
ysgol. Roedd y disgyblion wedi prynu cynhwysion, 
trefnu bwydlenni, creu posteri ac wedi paratoi’r bwyd 
iachus. Cafwyd prynhawn hyfryd gyda’r neuadd yn 
orlawn wrth i blant Blwyddyn 1 weini ar eu rhieni. 

Twrnamaint Pêl-droed Bryn Hafod 

Cafwyd llwyddiant yn nhwrnamaint pêl-droed Bryn 
Hafod gyda thimoedd pêl-droed y merched a’r bechgyn 
yn llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol. Dyma’r tro 
cyntaf i ’r tîm merched gystadlu mewn 
pencampwriaeth.  Diolch yn fawr i Mr Alex Lewis a Mr 
Rhys Lewis am eu hyfforddi yn wythnosol yn ein clwb 
pêl-droed. 

Twrnamaint Bro Edern 

Diolch yn fawr i ysgol Bro Edern am drefnu 
pencampwriaeth rygbi a phêl-rwyd i ysgolion y clwstwr. 
Dyma’r tro cyntaf i dîm pêl-rwyd newydd yr ysgol 
gystadlu ac mae Miss Indeg Williams wedi bod yn ein 
hyfforddi yn ddyddiol! Hon hefyd oedd gêm gystadleuol 
gyntaf tîm rygbi yr ysgol. Enwebwyd Jayden Tumelty 
fel un o sêr y dyfodol gan Mr Hancock. Gwych! 

Ysgol Pen-Y-Groes 
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Addysg Gymraeg –  
Mynediadau Medi 2018 

M ae gwybodaeth am fynediad i’r ysgolion cynradd 
Fedi nesaf heb newid rhyw lawer. Mae 22 set o 

rieni wedi cyflwyno apeliadau nad ydynt wedi cael 
gwrandawiad eto. Mae saith plentyn wedi symud i 
addysg Saesneg. Nid oes manylion ar gael am ddewis 
o ysgolion lle roedd lle ar gael nac am geisiadau hwyr. 
Felly ar hyn o bryd, 714 yw’r nifer cyhoeddus o 
dderbyniadau a rhaid gobeithio am well newyddion pan 
fydd gwybodaeth am yr ail rownd ar gael. 

Mae’r ail rownd yn yr ysgolion uwchradd wedi 
digwydd. Mae’r niferoedd yng Nglantaf (229) a 
Phlasmawr (180) yn aros yn eu hunfan.  Mae pump 
heb dderbyn lle yng Nglantaf a phump newydd wedi 
cyrraedd, ac un cais ychwanegol i Blasmawr gan 
blentyn sy’n byw y tu maes i Gaerdydd wedi’i wrthod ar 

apêl. Mae cyfanswm o bump disgybl wedi trosglwyddo 
o addysg Saesneg, un i Lantaf a phedwar i Fro Edern.  

Mae’r sir wedi cadarnhau dyfalu RhAG a Dirprwy 
Bennaeth Glantaf y gellid ddisgwyl 610 a 615 i 
drosglwyddo i’r ysgolion uwchradd yn 2019 sef mwy 
na’r 600 lle sy ar gael yn swyddogol ond gan dderbyn y 
bydd lle iddynt rhwng Glantaf a Bro Edern. Mae 
anghydfod rhwng RhAG â’r sir parthed y niferoedd i’w 
disgwyl yn 2020 a 2021 gyda RhAG yn rhagweld 619 a 
634 ar sail y nifer yn y blynyddoedd cynradd perthnasol 
ond y sir yn disgwyl llai na 600. Mae RhAG wedi gofyn 
am eglurhad ond heb dderbyn ymateb hyd yn hyn. Os 
bydd y ddwy ysgol yn derbyn hanner ffrwd ychwanegol 
yn 2020 a mwy na ffrwd yn 2021 bydd yr ystafelloedd 
dosbarth gweigion wedi cael eu llenwi erbyn 2022 ac 
angen anwadadwy am naill ai bedwaredd ysgol neu 
ychwanegiad at un o’r ysgolion presennol.  

Michael Jones 

E drychir ymlaen bob blwyddyn ym mis Mai at gael 
cyfarfod o Frethyn Cartref, sef tri aelod yn sôn am 

eu hoff bethau neu am brofiad diddorol a gwerthfawr 
iddynt. Y tri chyfrannwr eleni oedd Lynwen Lewis, Wyn 
Morris a Gwenda Morgan. 

Adroddodd Lynwen Lewis hanes ei 
chysylltiad â gwlad Lesotho a'i phrofiadau 
amrywiol wrth ymweld â'r wlad ddiddorol hon.  
Mae ganddi gysylltiad ag ysgol a chartref i'r 
amddifad a'r anabl yn Phelisanong, ac â theulu 
difreintiedig, gan fyw ar eu aelwyd syml.  Roedd 
yn amlwg fod ei chysylltiad ag elusen Dolen 
Cymru Lesotho yn agos at ei chalon, a’i bod 
wedi rhoi o'i hegni i gefnogi'r gwaith i wella 
cyflwr iechyd, addysg a'r gymuned yn y wlad 
anghenus hon. 

Cyflwynodd Wyn Morris drysor teuluol sef 
llyfr cofnodion ei ewythr ar ffurf toriadau lu wedi 
eu cadw'n ofalus drwy'r blynyddoedd.  Roedd 
yn amlwg fod Wyn yn awyddus i rannu ei 
awydd i gofnodi hanes lleol.  Cymharodd y 
trysor hwn i Palimpsest yr hen oesau.   Yn y 
llyfr lloffion dilynai wleidyddiaeth, hanes o bob 
math a gofnodwyd mewn papurau dyddiol, 

barddoniaeth cyfarch cymeriadau lleol, a bywyd glowyr 
yn ardal Gwaun Cae Gurwen.   

Dangosodd Gwenda Morgan lieiniau cywrain o bob 
math a gafodd o India drwy law y genhades Gwenfron 
Moss (1898-1991) a oedd yn enedigol o Goedpoeth.  
Graddiodd Gwenfron fel fferyllydd, ond penderfynodd 
fynd yn genhades i Tsieina ac India.  Bu Gwenda yn 
prynu y llieiniau hyn dros gyfnod i gefnogi'r gwragedd 
yn India a addurnodd y llieiniau â brodwaith cywrain. 

Aelwyd Hamdden  

Nel ar ei thaith 

M ae Nel wedi neidio allan o dudalennau’i llyfrau, 
ac ymlaen i’r llwyfan am y tro cyntaf!  Ar 13 

Gorffennaf, bydd Nel yn ymuno â’i ffrindiau ar lwyfan 
Canolfan y Celfyddydau’r Memo, Y Barri  ac ar y 16eg 
yn y Sherman, Caerdydd. Dyma fydd perfformiadau 
olaf y daith sy’n ymweld â 17 o leoliadau ledled Cymru, 
a ddechreuodd yn Theatr Felinfach, ar 15 Mai.  I weld 
manylion y daith lawn, ewch i wefan Arad Goch, 
www.aradgoch.cymru.  

Yn ogystal â chynhyrchiad theatr Na Nel, mae 
awdures y gyfres, Meleri Wyn James, yn cyhoeddi llyfr 
newydd sbon i gyd-fynd â’r daith theatrau. Cafodd Na, 

Nel! Waw! (cyhoeddir gan y Lolfa) ei lansio ar 15 Mai, y 
nawfed llyfr yn y gyfres. 

Mae Na, Nel! Waw! yn llyfr A4 lliwgar i annog plant 5 
i 11 oed i ddefnyddio eu dychymyg; llyfr yn llawn 
gemau, lluniau i’w lliwio, tasgau a chyfleoedd i 
ysgrifennu. Ymysg gweithgareddau eraill, bydd cyfle 
chwarae’n dditectif gyda Nel wrth fusnesu o gwmpas y 
tŷ, mynd ar antur ar y môr mawr a chreu eich stribed 
cartŵn eich hun. 

Cysylltwch â’r theatrau yn uniongyrchol i gael tocynnau 
ar gyfer Na, Nel! Wwww! neu am fwy o wybodaeth, 
cysylltwch â Arad Goch ar 01970617998 
post@aradgoch.org. 

http://www.aradgoch.cymru
mailto:post@aradgoch.org
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BETHEL, PENARTH 

Anfonwn ein cariad at Mavis Lewis 
sy wedi cael codwm go gas.  

Diolchwn yn fawr i Alwena a’i thîm o 
wirfoddolwyr a gasglodd ar gyfer 
Cymorth Cristnogol, ar y stryd ac o 
dŷ i dŷ.  

Ddydd Sul cyntaf mis Mai cawsom 
gwmni y Parch. R. Alun Evans. Yn 
gefndir i’w genadwri bachodd ar 
newyddion yr wythnos pan fu 
Theresa May yn newid ambell aelod 
o’r Cabinet. Pa rai oedd Cabinet 
Iesu? Rhoddwyd pwyslais ar un 
ohonynt, sef, Thomas, a’r hanes 
amdano fel ‘anghredadun’, ond 
‘ d o u b t i n g ’  y w ’ r  a n s o d d a i r 
traddodiadol Saesneg. Anogodd 
Alun y gynulleidfa i leisio amheuon 
ac i beidio â chadw draw o’r oedfa 
oherwydd amheuon.  

Ein gweinidog oedd yn ein tywys ar 
fore 13 Mai, gyda’r thema, Adnabod 
Coeden wrth ei Ffrwyth. Cyd-destun 
y myfyrdod oedd ein dyletswydd yn 
ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. 
Ein gweinidog hefyd a fu’n llunio’r 
oedfa hwyrol yn Eglwys Elfed 
Avenue yn rhinwedd ei gyfrifoldeb yn 
gadeirydd cangen Penarth o Cytûn, 
pan ddaeth cynulleidfaoedd y dref 
ynghyd i ystyried agweddau ar waith 
yr Wythnos. 

Cafwyd oedfa’r Ofalaeth ar 20 Mai i 
nodi gŵyl y Sulgwyn dan ofal ein 
gweinidog. Unwaith eto cawsom 
wledd ‘weledol’ ganddo i ddynodi’r 
achlysur a nodwyd y traddodiad 
mai’r Sulgwyn yw penblwydd yr 

Eglwys wrth dorri a rhannu cacen 
(gweler y lluniau). Cyflwynwyd dwy 
eglureb parthed yr Ysbryd Glân, sef 
‘gwynt’ a ‘trydan’, y ddau yn 
anweledig ond yn nerthol. Yn ei 
fyfyrdod pwysodd Kevin ar y 
l lawenydd a gysyll t i r gyda’r 
Pentecost, sydd ar gael i bawb 
heddiw. Beirniadodd, mewn gwrth- 
gyferbyniad, y duedd amlwg iawn 
(bron yn ddi-dor) mewn operâu 
sebon y teledu lle portreadir bywyd 
cyfoes yn ddim ond diflastod.      

BETHEL, RHIWBEINA 

Y n y s t od  y  m i s  c a ws om 
wasanaethau dan ofal ein gweinidog 
y Parch. Evan Morgan, Mr Mansel 
Jones, Mr Gwyndaf Roberts a’r 
Parch. Lona Roberts. 

Ym Methel brynhawn Sul, 13 Mai 
cynhaliwyd Oedfa o Fawl i gapeli'r 
W esleaid yng nghy l c hdai th 
Morgannwg. Gwilym Roberts oedd 
arweinydd y gân a Hafwen Roberts 
oedd wrth yr organ. Paratowyd te i 
bawb ar ôl yr oedfa.  Cynrychiolwyd 

yr Ysgol Sul gan Rhys Mathews a 
gyflwynodd emyn ar ddechrau'r 
oedfa.  Mae Rhys yn haeddu clod 
hefyd am gael ei ddewis yn rhan o 
garfan griced Cymru dan 11 oed ar 
gyfer y tymor hwn. Llongyfarchiadau 
iddo a phob lwc.  

Cydymdeimlwn â Tamsin Llwyd 
Graves ar golli ei thad y Parch Dewi 
Lloyd Lewis. Rydym yn ddiolchgar i 
Tamsin a'i thad am eu cyfraniad i 
fywyd ein capel dros y blynyddoedd. 

Cynhaliwyd Bore Coffi ar 15 Mai a 
chodwyd dros £300 ar gyfer Cymorth 
Cristnogol.   

Ym mis Mai hefyd bu digwyddiad 
pleserus iawn sef priodas Angharad 
Davies a Gavin Traylor. Dymunwn 
pob hapusrwydd iddynt yn y dyfodol. 

 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 
Dyweddïad 

Llongyfarchiadau a phob bendith i 
Dewi Alter ac Angharad Magowan ar 
eu dyweddïad. 

Gwyddbwyll 

Llongyfarchiadau mawr i’r ddau 
frawd Cai a Gruff Dafydd ar ddod yn 
drydydd ac yn ail, mewn oedran 
gwahanol, yng nghystadleuaeth 
Pencampwriaeth Gwyddbwyl l  
Ysgolion Cynradd De Cymru. Bydd y 
ddau yn mynd ymlaen ym mis Awst i 
gystadlu yn Llundain ar gyfer 
Pencampwyr Prydain. 

Paned a Sgwrs 

Daeth Nerys King, un o blant yr 
eglwys, atom yn ddiweddar i sôn am 
y dyfodol. Mae Nerys a’i gŵr Tom ar 
fin symud i wneud gwaith Cristnogol 
yng ngwlad Thai. Eu bwriad yw byw 
a gweithio yn Pattaya, sydd bellach 
wedi datblygu i fod yn ‘brifddinas’ y 
diwydiant rhyw yn y wlad.  Bwriad 
Nerys yw gweithio mewn canolfan 
sy’n ceisio helpu’r merched yn 
ymarferol drwy eu hyfforddi i wneud 
swyddi eraill a hefyd gyflwyno 
gobaith a rhyddid Efengyl Iesu Grist 
iddynt.  Mae Tom newydd orffen 
cwrs tair blynedd mewn coleg 
d i w i n y d d o l  a ’ i  o b a i t h  y w 
gweinidogaethu yn Pattaya. Eu tasg 
gyntaf yw dysgu’r iaith a byddant yn 
treulio misoedd lawer mewn ysgol 
iaith yn Bangkok. Dymunwn bob 
bendith iddynt. 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

Bethel, Penarth wedi’i addurno ar 
gyfer Y Sulgwyn 
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EGLWYS Y CRWYS 

Croeso yn Y Crwys 

Bydd croeso i unrhyw ymwelwyr i 
ymuno i gyd-addoli â ni yn Y Crwys 
yn ystod mis Gorffennaf.  Y 
gweinidog fydd yn gwasanaethu ar y 
1af a’r 15fed, ac yna cawn groesawu 
Mrs. Margaret Jones, Port Talbot 
atom ar yr 8fed; y Parch Megan 
Williams, Ynys Môn ar yr 22ain a Mr. 
Emlyn Davies, Pentyrch ar y 29ain.   

Cyfarchion 

Da oedd gweld yr Athro John 
Gwynfor Jones a’r Parch. Cynwil 
Williams yn ôl yn ein plith wedi 
cyfnod o salwch yn ddiweddar.   

Bu Ifor Phillips am gyfnod yn yr 
ysbyty. Dymunwn adferiad llwyr a 
buan iddo. 

Llongyfarchiadau 

Rydym yn llongyfarch Mrs. Anne 
Innes fydd yn cael ei derbyn i 
Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod 
Caerdydd eleni.  Mae Anne wedi 
bod yn gyfrifol am godi rhai miloedd 
o bunnoedd i Gymdeithas y Galon 
am flynyddoedd lawer. 

Llongyfarchiadau i Keith a Delyth 
Shapey ar ddod yn nain a thaid 
unwaith eto.  Ganwyd mab, Thomas 
Ellis, i’r Dr. Jonathan a Julie Shapey.   

Cydymdeimlad 

Rydym yn cydymdeimlo yn ddwys 
iawn â Mrs. Anne Innes yn ei 
phrofedigaeth o golli ei brawd ym 
Mronant, Ceredigion; hefyd Mrs. 
Glenys Thomas yn ei phrofedigaeth 
hithau o golli ei brawd yn Nhrelogan, 
Sir Fflint.   

Bedydd 

Mewn oedfa o dan arweiniad y 
P a r c h A l ed  Huw T hom as, 
bedyddiwyd Fflur Mai, merch Owain 
a’r Dr. Rhiannon Evans.  Roedd 
Rhys a Martha wrth eu bodd yn cael 
bod yn rhan o’r achlysur. 

Sasiwn Chwiorydd y De 

Llongyfarchiadau i’r Parch Lona 
Roberts ar gael ei hethol yn Llywydd 
Sasiwn Chwiorydd y De am y tair 
blynedd nesaf.  Bydd Nans Couch 
yn Ysgrifennydd y Sasiwn. 
 

EGLWYS MINNY STREET 

www.minnystreet.org @MinnyStreet 

Estynnwn groeso i bawb i’n 
cyfarfodydd ar y Sul (10.30 a 18.00) 
ac yn ystod yr wythnos. Bydd Oedfa 
i’r Teulu a Chymundeb fore Sul 3 
Mehefin. Cawn arweiniad ein 
gweinidog a chyfeillion yn yr Oedfa 
Foreol Gynnar am 9.30, 10 Mehefin. 
Ar 17 Mehefin bydd yr oedfaon yn ôl 

ein harfer. Bydd oedfaon 24 Mehefin 
dan arweiniad y Parch. Eirian Wyn 
Lewis (Mynachlog-ddu).  Cynhelir 
Ysgol Sul ar 17 a 24 Mehefin. Bydd 
yr Oedfa i’r Teulu fore Sul 1 
Gorffennaf a’r Oedfa Hwyrol a 
Chymundeb dan arweiniad ein 
gweinidog. 

Ddoe, Heddiw ac Yfory - nos 
Sadwrn 2 Mehefin am 7.30yh cafwyd 
cyngerdd yng nghwmni NY AKO 
(grŵp amryddawn o Fadagasgar) yn 
Ysgol Bro Edern. Roedd tocynnau 
yn £10 er budd Apêl Madagasgar. 
Ddydd Sadwrn 9 Mehefin bydd 
cyfarfodydd arbennig yn Aberaeron i 
ddathlu daucanmlwyddiant glaniad y 
cenhadon o Gymru ym Madagasgar. 

Ymunwch â’ r  oedol ion yng 
nghyfarfod olaf Llynyddwch dros yr 
haf am 10.00 ar 22 Mehefin yng 
nghaffi Terra Nova, Parc y Rhath. 
Cofiwch archebu ymlaen llaw i 
fwynhau Koinônia am 12.00 ar 6 
Mehefin ac am 19.30 ar 17 Mehefin. 
Bydd Babimini am 9.45 - 11.15 ar 15 
Mehefin a’r PIMS olaf dros yr haf 
nos Lun 2 Gorffennaf am 19- 20.30. 

Dewch i ymweld â stondin Cyngor 
Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn 
Tafwyl ar 30 Mehefin a 1 Gorffennaf.  

Cydymdeimlo:  

Cofiwn yn annwyl a diolchgar am 
bedwar aelod sef Mr Ceri Evans 
(Hook),  Mrs Glenys Ev ans 
(Pontcanna), y Parch. Dewi Lloyd 
Lewis (Rhiwbeina) a Miss Beti 
Nicholas (yr Eglwys Newydd). 
Cydymdeimlwn yn ddiffuant iawn 
â’r pedwar teulu. 

Bedydd 

Hyfrydwch fu tystio i fedydd Lilian a 
William Beuchen, efeilliaid Helen 
Smith, a Nel Guilfoyle, merch Sioned 
Eurig a Daniel, yn ystod mis Mai.  

Caplan ar Enlli 

Dymunwn yn dda i Owain wrth iddo 
ddychwelyd i  Ynys Enl l i  i 
wasanaethu fel caplan yr ynys 
ddiwedd mis Mehefin. 
 

SALEM, TREGANNA 
Bedydd 

Bedyddiwyd Eurgain Hedd, merch i 
Awel a Rhodri, ar 20 Mai. 
Llongyfarchiadau mawr i chi fel 
teulu. 

Criced 

Bu’r clwb criced yn brysur yn ystod y 
mis yn chwarae sawl gêm, a gêm yn 
erbyn staff Ysgol Plasmawr yn eu 
plith. Edrychwn ymlaen at ragor o 
gemau yn ystod y tymor. 

Bore Coffi tuag at Ysbyty Canser 
Felindre 

Fore Sadwrn 19 Mai cawsom fore 
coffi yn Salem i godi arian tuag at 
Ysbyty Felindre. Diolch i bawb am 
ddod - codwyd dros £1500! Gwych.  

Casglu tuag at Gymorth 
Cristnogol 

Cafwyd casgliad arbennig ddiwedd 
Mai tuag at Gymorth Cristnogol yn 
ystod ein gwasanaethau, a bu 
aelodau o Salem wrthi’n brysur 
ddydd Gwener 25 Mai yn casglu yn 
Tesco Metro, Treganna. Diolch i 
bawb a fu’n gwirfoddoli. 

 

Gweinidog Salem, y Parch. Evan Morgan, yn cael ei 
arwisgo yn Llywydd Sasiwn y De ar 2 Mai. 

http://www.minnystreet.org
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EGLWYS EBENESER 
Urddo i’r Orsedd 
Llongyfarchiadau i  Gwyneth 
Briwnant Jones sydd wedi’i derbyn 
yn aelod er anrhydedd i’r Orsedd 
eleni a hynny am ei chyfraniad 
mewn dau faes - y byd addysg 
drwy’i gyrfa broffesiynol a’r byd 
iechyd drwy waith gwirfoddol gyda 
Chyngor Iechyd Cymuned Caerdydd 
a’r Fro mewn nifer o feysydd.  

Y Gymdeithas 
Nos Fawrth 15 Mai cafwyd noson 
yng nghwmni Geraint Lewis pan fu’n 
olrhain hanes y cerddor talentog, 
Morfydd Llwyn Owen, osododd ei 
marc ar y byd cerddorol pan oedd yn 
ei harddegau cynnar. Colled fawr i’r 
genedl, felly, oedd ei marwolaeth yn 
26 oed ar 7 Medi 1918. Diolch i 
Geraint am noson hynod ddiddorol.  
Clwb darllen i ferched 
Mae clwb darllen i ferched wedi 
c y c h w y n  y n  d d i w e d d a r . 
Penderfynwyd yn y cyfarfod cyntaf i 
ddarllen a thrafod llyfr Dr M David 
Enoch, Y Deg Gorchymyn Heddiw 
ac Erthyglau Eraill. Bydd y cyfarfod 
nesaf fore Sadwrn 23 Mehefin. 
Noson gymdeithasol 
Nos Iau 24 Mai cafwyd noson wych 
yng nghanolfan Oasis, y Sblot, 
gydag ymgeiswyr lloches a dysgwyr. 
Diolch i Matt Spry am drefnu. Diolch 
am yr eitemau clocsio gan griw 
Ysgol Glan Taf, ac i Ryan, Gwilym, 
Seren a Rachel, Dai, Carys, parti 
canu a Robin Gronw am eu 
heitemau. Diolch hefyd i’r rhai 
ddarparodd beth o flas ar fwyd 
Cymru gyda chacennau cri, bara 
brith a chaws Cymreig. Noson a 
ddangosai fod croeso i ymgeiswyr 
lloches ac nad oes lle i hiliaeth yng 
Nghaerdydd, na Chymru. 
Gwreichion 
Bydd ein gweithiwr ieuenctid, Adam 
Coleman, yn cychwyn Clwb Plant 
Cristnogol newydd sef, Gwreichion, 
yn Ysgol Melin Gruffydd, yr Eglwys 
Newydd. Bydd y sesiwn gyntaf ar 
gyfer Blynyddoedd 3 a 4 am 3.30 yh 
brynhawn Iau 7 Mehefin.  

TABERNACL, YR AIS 
Cydymdeimlo 
Gyda thristwch y derbyniwyd y 
newyddion am farwolaeth Julia 
Lloyd, priod annwyl Illtyd a mam 
Catrin a Steffan.  Bu Julia yn 
athrawes ysgol gynradd ac yn un o 
gymwynaswyr distaw yr eglwysi lle 
bu’n aelod.  Oherwydd natur gwaith 
ei phriod, bu’n aelod mewn sawl 
ardal, ac er bod ei gwreiddiau yn 
ddwfn yng Nghwm Gwendraeth, 
treuliodd y mwyafrif o’i hoes yn y 
brifddinas.  
Felly hefyd Mervyn Thomas, priod 
Virginia a thad Janet, Richard a 
Robert.  Roedd yn ŵr tawel a 
diymhongar, yn athro hanes mewn 
sawl ysgol, ond yn arbennig yn 
Ysgol Cantonian. Er yn aelod o 
eg l wy s B r e s by t e r a i d d  y ng 
Nghenarth, bu wrth ochr ei briod yn 
addoli yn y Tabernacl ers symud i 
lawr o Ferthyr i Gaerdydd.   
Dathliad Undeb Bedyddwyr 
Cymru yn y Bae 
Yn ystod mis Ebrill, cynhaliwyd 
cyflwyniad i ddathlu 150 o hanes 
Undeb Bedyddwyr Cymru. Daeth 
nifer sylweddol i’r achlysur, gyda 
llawer o Aelodau Cynulliad yn eu 
plith.  Gwerthfawrogwyd sawl 
cyf lwyniad l lafar a nifer o 
arddangosfeydd, gan gynnwys 
gwaith prosiect Lesotho gan Non a 
Gwenallt Rees.   
Noson Syria 
Nos Wener, 18 Mai, cynhaliwyd 
noson yn y  f est r i  i  godi 
ymwybyddiaeth o'n cefnogaeth i'r 
prosiect i helpu cartrefu teulu o 
ffoaduriaid o Syria yma yng 
Nghaerdydd. Yn ystod y noson 
mwynhawyd amrywiaeth o fwydydd 
gyda blas Syria.  
Cymdeithas y Beibl, Cylch 
Caerdydd     
Cafwyd oedfa a ffair nwyddau 
lwyddiannus iawn ar nos Fercher, 25 
Ebrill yn y Tabernacl.  Dymuna’r 
pwyllgor ddiolch i bawb 
am eu cefnogaeth ac i 
chwiorydd y Tabernacl 
am eu cefnogaeth 
ymarferol wrth baratoi’r 
te.  Diolch i’r gweinidog 
am  ei  aner ch i ad 
pwrpasol iawn ac i Helen 
Jones ac Eluned Rook 
am ddarllen o’r Beibl ac 
am wasanaeth Dafydd 
Huw wrth yr organ. 
Codwyd £710 ac roedd 
stondin y Tabernacl wedi 
codi £178.    

EGLWYS DEWI SANT 

Festri`r  Pasg 
Yn  ystod  Festri`r  Pasg, fe’n  
hysbyswyd  bod  Wyn  Mears  wedi  
derbyn  gwahoddiad  y  Ficer  i  fod  
yn  Warden  y  Ficer. Fe  etholwyd  
Gwynn  Matthews  yn  Warden  y  
Bobl. Diolchwyd  i  Delyth  Davies  a  
Karl  Davies  am  eu  gwaith  
cydwybodol  dros  y  blynyddoedd. 
Bydd  Marian  Fairclough  yn  
parhau  fel  Ysgrifennydd  y  Cyngor  
Plwyf  a  Rhys  Jones  fel  Trysorydd  
yr  Eglwys. 

Datganiad  Organ 
Mwynhaodd  y  gynulleidfa  niferus  
berfformiad  caboledig  Elin  Rees, 
organydd  Eglwys  y  Plwyf,  Bury  
ger  Manceinion. Daw  Elin  o  
Benarth  yn  wreiddiol. 

Coffi  a  Chlonc 
Cynhaliwyd  y  bore  coffi  misol  ar  
gyfer  y  rhai  sy  eisiau  ymarfer  eu  
Cymraeg. Mae’r  digwyddiad  yma’n  
boblogaidd  ymysg  dysgwyr  ac  
aelodau`r  Eglwys. 

Parti  a  Phitsa 
Cafwyd  digon  o  hwyl  wrth  i  blant  
yr  Ysgol  Sul, eu  teuluoedd  a’u  
ffrindiau ymuno  mewn  parti. Diolch  
i  Liz  Harewood  am  gydlynu`r  
digwyddiad. 

Teithiau  Cerdded 
Er  gwaetha’r  glaw, aeth  criw  
bychan  ar  draws  y  Morglawdd  i  
Benarth  ac  yn  ôl. Diolch  i  Delyth  
Davies  am  drefnu.  
Aeth nifer  o’r  eglwys  ar  daith  
gerdded  Cytûn  y  Ddinas  a’r  Bae, 
lle  buom  yn  cyd-gerdded  gydag  
aelodau  eglwysi  eraill  yr  ardal  ac  
yn  galw  yn  yr  eglwysi  a`r  capeli  
hynny, er  mwyn  myfyrio  ar  
ddarlleniadau  a  gweddïau  
perthnasol. Gan  taw  Eglwys  Dewi  
Sant  oedd  diwedd  y  daith, 
darparwyd  te  a  choffi  i’r  
pererinion sychedig yno. 

Eynon Williams 
gyda Geraint Lewis 

CYFARFOD BLYNYDDOL  
Y DINESYDD 

 

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol  
Y Dinesydd  

nos Fawrth, 12 Mehefin,  
am 7.30yh  

yng nghapel Bethel, Maes y Deri, 
Rhiwbeina.  

 
Croeso i holl ddarllenwyr y papur 
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Hoffi Coffi 

A  hithe’n wanwyn yn y ddinas,  a’r haul yn 
tywynnu’n braf, ces i fodd i fyw yn crwydro 

Caerdydd a phaneidio – a llymeitio! -  yn yr awyr iach. 
Trwy gyd-ddigwyddiad hynod, agorodd llu o gaffis 
gwych yn rhai o barciau godidocaf y ddinas,  nid 
nepell o lwybrau cerdded hardd.  

Nid dyna, bob tro, oedd fy mhrofiad 
rai blynyddoedd yn ôl, wrth ymchwilio i 
nghyfrol cyntaf, Canllaw Bach 
Caerdydd. Mae ‘na un caffi amlwg ger 
llyn y Rhath sy’n dal i ‘nghorddi pan 
lonciaf heibio iddo. Lleoliad gorau’r 
ddinas, ond gweledigaeth ddi-fflach, 
sy’n crynhoi diffyg uchelgais y 
ddinas (tan yn ddiweddar) i’r dim. 
Cofiaf sgwrsio â pherchennog  tŷ te 
Gerddi Waterloo - oedd newydd 
agor ar y pryd – oedd yn dyheu am 
gael agor cangen yno. Gydag 
ychydig o ofal, a buddsoddiad – 
ac efallai oleuadau tylwyth teg fin 
nos! – fe allen ni gael ‘Tavern on the 
Green’ i Gaerdydd fel yn achos 
Central Park. 

Dros yr wyth mlynedd a wibiodd 
heibio ers hynny, teithiais dipyn o 
amgylch y byd, gan edmygu sawl 
cam y cymerodd prifddinasoedd 
eraill i ail-ddiffinio eu ‘diwylliant caffis’ 
nhw. O drawsnewid hen farchnadoedd 
Fictorianaidd yn ganolfannau bwyd-y-stryd, i addasu 
cyn-flychau cargo diwydiannol yn ‘hipster bars’ hynod 
cŵl. Ac yn achos dinasoedd Llychlynaidd, ac yn 
Awstralia a Chaliffornia, mae sawru coffi o safon yn yr 
awyr iach yn rhan annatod o’u ffordd iachusol o fyw. 

Felly cynnwrf pur a deimlais i wrth brofi’r don 
newydd o gaffis dinesig yng Ngaherdydd. Roedd cael 
cyflwyniad i The Secret Garden ym Mharc Biwt yn wefr 
yn wir ar b’nawn Sul ganol Mai. Fe’i lleolir yng 
nghanolfan addysg y parc y tu hwnt i gaffi’r Tŷ Haf, ac 
fe’i weinyddir gan Penylan Pantry.  Ces dorheulo ar 
wair gerddi Stuttgart gerllaw gyda hufen iâ Conti’s 
mewn un bawen, ac ysgytlaeth turmeric yn y llall. Fe af 
i’n bendant yn ôl am goffi rhewllyd rhosmari ac oren, a 
salad maethlon ar ddiwrnod braf.  

Megis dyddiau wedi hynny, clywais am agoriad 
newydd sbon, mewn blwch oren ar forglawdd Bae 
Caerdydd. Gamau’n unig o Drwyn Penarth a bwyty’r 
Custom House, mae Caffi Hafren yn ganolfan newydd 
aml-bwrpas. Ar naill llaw, fe’i weinyddir gan asiantaeth 

yr RSPB fel canolfan gwylio adar y Bae, ac ar y llall 
mae’n gaffi cyfoes dan reolaeth Neil o Foxy’s Deli, 
Penarth. Diflanodd yr haul ar ddiwrnod fy ymweliad â 
ffrind a’i baban bach, ond cawsom baned a chacen a 
brechdan bacwn o fri, wnaeth y tro cyn mynd am dro. A 
gwelais nifer o loncwyr a beicwyr gerllaw oedd wrth eu 
bodd i gael ysbaid yno. 

Yn olaf, ond nid leiaf, ym mharc 
Buddug, Treganna, mae’r hen ‘le 
chwech’ yn taro deuddeg erbyn hyn. 
Addaswyd hen doiledau Parc Victoria yn 
gaffi chwaethus ‘Bloc’, sydd hefyd yn 
gweini cwrw a gwin ac ar agor yn hwyr y 
nos. Gweledigaeth Alex Parker, Cymro 
Cymraeg o Lanbradach, yw Caffi Bloc; 
bu’n byw am bum mlynedd yn Melbourne, 
Awstralia,  ac yn gweithio fel plymar ac 
adeiladwr. Ar ôl priodi a dychwelyd i Gymru, 
roedd Alex yn  ysu i drawsblannu diwylliant 
caffis chwedlonol ‘Degraves Street’ i ddinas 
Caerdydd.  

Gwelodd yr hen doiledau 
hanesyddol ar werth, ac addasu’r 

adeilad brics coch ei hun. Mae’r 
cynllun yn syml ond cyfoes yn 

chwaethus tu hwnt, a’r pwylsais ar bren 
yn denu’r parc i fewn trwy’r drws.  Cyn i 

neb ddechrau amau safonau glendid y 
ganolfan hon,  hawliwyd marciau llawn -  5 

allan o 5 -  fel sgôr Hylendid Bwyd. 
Ystyriwch hefyd lwyddiant bwyty Pysgoty yn 

Aberystwyth, a drawsffurfiwyd o hen doiledau 
Traeth y De. Es i yno ar nos Iau cyn mynd i’r 

theatr gerllaw, gan sawru  Flat White gwych a 
wnaeth ddefnydd o goffi James o Rosan ar Wy. Yno 
hefyd yr oedd Alex, a Donna ei fam,  a’i chwaer Amy, 
sy’n athrawes yn Ysgol Cwm Rhymni. Mae’r iaith 
Gymraeg yn hollbwysig i’r teulu, ac yn wir, ac mae 50% 
o’u cwsmeriaid yn Gymry Cymraeg. 

Yn yr un modd ag y mae’r Gymraeg yn addasu i 
fathu termau newydd sbon fel ‘melfed gwyn’ neu 
‘gwastadwyn’ yn hytrach na choffi ‘Flat White’ (a 
ddyfeisiwyd yn Awstralia), mae na don newydd o 
Gymry sy’n dychwelyd o’u teithiau tramor yn llawn 
syniadau ar sut i adfywio Caerdydd. Hen bryd, ddweda 
i. I ddeffro o drwmgwsg mae angen chwystrelliad o 
gaffîn, a hynny – yn achos dinas - yn syth i’r tîn! 

 
The Secret Garden, Canolfan Addysg Parc Bute, CF10 3DX 
Caffi Hafren, Morglawdd Bae Caerdydd, CF64 1TQBloc, Parc 
Buddug, Treganna, CF5 1JLCanllaw Bach Caerdydd gan 
Lowri Haf Cooke (Gwasg Gomer), £9.99 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Mae’r Gymraeg yn addasu i fathu termau 

newydd sbon fel ‘melfed gwyn’ neu ‘gwastadwyn’” 

Lowri Haf Cooke 

The Secret 
Garden 



12  

 

Côr y Gleision  
yn Canada 

 

D diwedd mis Ebrill fe aeth Côr y Gleision ar daith i 
Canada i berfformio yng Ngŵyl Gymreig Ontario. 

Prin diwrnod ar ôl inni gyrraedd oedd ein cyngerdd 
gyntaf, yng Nghanolfan Selwyn, Peterborough.  Braint 
oedd perfformio er mwyn codi arian at godi tai i bobl 
ddifreintiedig, ac yn yr un rhaglen â theulu talentog o’r 
enw Rhythm and Grace.   

Wedi cael diwrnod i weld Toronto, y diwrnod wedyn 
roedd yn bryd am ein cyngerdd nesaf.  Drwy’r glaw, fe 
aethon ni yn gyntaf i weld fferm sy’n gwneud surop 
masarn.  Fe gawson ni ginio mewn bwyty bach o’r enw 
St Dave’s, a thad-cu’r perchennog yn Gymro, a chyfle i 
weld hen gapel cerrig, peth prin iawn yn Ontario, yn 
wahanol i Gymru.  Yn Eglwys BeaCan, Beaverton oedd 
y gyngerdd y tro ‘ma, i godi arian at y banc bwyd.   

Fe gawson ni ddiwrnod o jolihoetian, gan fynd i 
Niagara Falls, Niagara on the Lake a gwinllan Reif, lle 
cawson ni gyfle i flasu’r gwinoedd lleol gan gynnwys 
gwin iâ, a wneir o rawnwin sy wedi rhewi’n gorn dros y 
gaeaf.  Braidd yn swnllyd oedd ein bws ni ar y ffordd 
‘nôl. 

Y diwrnod wedyn, bant â ni i Kingston, lleoliad yr Ŵyl 
eleni.  Fe fuodd un o’n bysys mewn gwrthdrawiad fel yr 
oedden ni ar fin gadael Toronto a rhaid oedd aros cwpl 

o oriau nes cael un arall.  Cael a chael oedd hi i 
gyrraedd mewn pryd am y noson lawen.  Diolch i bawb 
a drefnodd inni gael brechdanau i’w llowcio cyn clatsio 
bant.  Roedd rhai perfformiadau cofiadwy iawn yn y 
noson lawen, gan Gymry alltud a oedd yn amlwg dan 
deimlad.   

Ar y nos Sadwrn oedd ein cyngerdd olaf, yng 
Nghanolfan y Spire, ond doedd dim cyfle i ymlacio, gan 
fod dwy gymanfa ganu o’n blaenau ar y Sul, a ninnau’n 
canu 32 o emynau, a’u hanner yn gwbl anghyfarwydd!  
Braf oedd cael cyfle i ymlacio ar y nos Sul a chael pryd 
hyfryd gyda’n gilydd.  Roedd amser am daith fer ar 
afon St Lawrence y diwrnod wedyn cyn hedfan adref.  
Diolch o galon i bawb a drefnodd bob agwedd o’n taith 
fythgofiadwy. 

Mae’r Côr yn ymarfer ar nos Iau yn Eglwys Dewi Sant 
a chlwb Parc yr Arfau bob yn ail.  Croeso i aelodau 
newydd. 

Rhaeadr Niagra 

O.N. Roedd Côr y Gleision yn Toronto ddydd Llun 23 Ebrill pan ymosododd dyn ar bobl drwy yrru car atyn nhw, 
gan ladd deg o bobl ac anafu 16.  Gresynwn at y fath erchyllter ac estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at y 

teuluoedd a'r goroeswyr. 

Llun trwy garedigrwydd 
Rebecca John 
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Ble mae'r flwyddyn wedi mynd? 

Rydym ni bron yna - mewn jyst rhai wythnosau mi 
fydd Bae Caerdydd yn llawn dop gyda phobl o bob 
cornel o Gymru yn y brifddinas i gystadlu, cymdeithasu 
a mwynhau'r brifwyl. 

Ar ôl ymweld ag Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd 
fis diwethaf, mae gen i obaith mawr bydd yr arbrawf 
gyda maes steil gwahanol eleni yn llwyddiant ar gyfer 
yr Eisteddfod Genedlaethol. 

Roedd Siân Lewis, Prif Weithredwr newydd yr Urdd 
a'i thîm wedi creu teimlad croesawgar iawn yno, drwy 
ddefnyddio adeiladau parhaol gyda rhai dros dro ar 
faes y Sioe Frenhinol. Gobeithiaf fod pawb arall sydd 
wedi bod i Eisteddfod yr Urdd yn teimlo'r un peth. 

Mae ‘na wyneb newydd yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol hefyd, Betsan Moses sydd newydd 
ddechrau yn ei swydd fel Prif Weithredwr. Bydd hi’n 

gweithio ochr yn ochr gydag Elfed Roberts dros yr 
wythnosau nesaf, cyn i Elfed fynd i ffwrdd i chwarae 
mwy o golff. Daw teimlad newydd a chyffrous i’r ŵyl 
eleni gyda lleoliadau wedi gwasgaru dros Gaerdydd ac 
ymgyrchoedd newydd fel Mas ar y Maes am y tro 
cyntaf lawr ym Mae Caerdydd. 

Ond mae yna lwyth o waith i’w wneud cyn hynny nid 
jyst ar gyfer y swyddogion yr Eisteddfod ond i bawb 
sy'n rhan o baratoadau ar gyfer Caerdydd 2018. Mae'r 
gronfa leol yn agosáu at ein targed, ond bydd e'n wych 
os ni'n gallu mynd tu hwnt iddo cyn diwedd y mis. Os 
bydd pob un ohonon ni yn gwneud yr ymdrech olaf yna 
dros yr wythnosau nesaf, dwi’n sicr gallwn gyrraedd ein 
targed. 

Felly parhewch gyda'r digwyddiadau (bach a mawr) 
a plîs anogwch bobl eraill (ble bynnag maen nhw'n 
byw) i gyfrannu at y gronfa i helpu creu profiad 
bythgofiadwy i bawb sy'n ymweld ym mis Awst. 

Colofn 
Ashok 

“Rydym ni bron yna” 

C ynhaliwyd cyfarfod olaf o’r tymor nos Lun, 14 Mai, 
a’r siaradwraig wâdd oedd Siân Eirian. Yn ystod ei 

gyrfa gweithiodd i ddau o sefydliadau pwysicaf Cymru 
– Urdd Gobaith Cymru a Sianel Pedwar Cymru. Testun 
ei sgwrs oedd ‘Drysau yn Agor’, a disgrifiodd sut y bu i 
wahanol ddrysau agor iddi hi yn y gorffennol. 

Cafodd Siân fagwraeth hapus a dylanwadol yn 
Llangernyw, a phenderfynodd yr hoffai weithio yn y byd 
ariannol. Daeth yn ymgynghorydd ariannol, gan bara 
yn y swydd am chwe mis!  Gwelodd yr Urdd yn dda i’w 
phenodi yn Swyddog Datblygu yng Ngorllewin Clwyd i 
ddechrau ac wedyn yng Nghonwy a Dinbych. Cafodd 
ddyrchafiad i swydd Cyfarwyddwraig Talaith y Gogledd 
pan ail-strwythurwyd y mudiad. Pan darodd y Clwy 
Traed a Genau Gymru, cafodd Siân gyfle i drefnu gŵyl 
yng Nghaerdydd yn hytrach nag eisteddfod yn 2001. 
Arhosodd Siân yng Nghaerdydd wedi hynny a 
phenodwyd hi’n Gyfarwyddwraig Eisteddfod 
Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru.  

Daeth cyfle i Siân symud ymlaen ac ymunodd â S4C 
fel Pennaeth Gwasanaethau Plant. Cafodd lwyddiant 
mawr yn cyflwyno ‘Cyw’ a llawer o gymeriadau diddorol 
a lliwgar eraill i blant Cymru, a ‘Stwnsh’ a ‘Rownd a 
Rownd’ i blant hŷn.  

Erbyn heddiw mae Siân yn ymgynghorydd 
annibynnol ac wedi sefydlu ei chwmni ei hun. Mae’n 

teithio ar draws Cymru ble bynnag mae’r galw am ei 
chyngor a’i harweiniad ym maes rhaglenni teledu plant, 
ond mae wedi ail-sefydlu yn ei bro enedigol yn 
Llangernyw. 

Ar ddechrau’r cyfarfod etholwyd y swyddogion 
canlynol ar gyfer tymor 2018/2019: 

  Llywydd                     Bill Davies 
  Is-lywydd                  Thomas Watkin 
  Ysgrifennydd            Ruth Davies 
  Is-ysgrifennydd         Siân Dowling    
  Trysorydd                 Glyn Hughes 
  Is-drysoryddion        Alwyn a Bryn Evans 

Beth am ymuno â’r cylch y tymor nesaf? Cynhelir y 
cyfarfodydd ar nos Lun cyntaf y mis. 

Cylch Cinio 
Cymreg Caerdydd 
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Taith Janet i Batagonia 

Ddechrau mis Ebrill es i i Batagonia ar wyliau am 
bythefnos. Ron i eisiau ymweld â’r ardal ble aeth pobl o 
Gymru dros gant a hanner o flynyddoedd yn ôl. Pan 
gyrhaeddon ni faes awyr Trelew yn ardal Chubut, yr 
arwydd gyntaf welais i oedd ‘Croeso i Drelew.’ Aethon 
ni i Drelew, Gaiman, Dolavon, Tir Halen, Porth Madryn, 
Esquel a Trevelin. Ymwelon ni ag ysgolion dwyieithog 
(Cymraeg a Sbaeneg), cymdeithasau Cymraeg, cartrefi 
pobl sy’n siarad Cymraeg, capeli Cymraeg a 
mynwentydd! Gwelon ni lawer o ddiwylliant Cymraeg.  
Mae Eisteddfod yn cael ei chynnal yn flynyddol yn yr 
ardal. Derbynion ni groeso cynnes ym mhob man ac 
roedd y straeon yn ddiddorol iawn. Roedd e’n brofiad 
bythgofiadwy. 

Diolch Janet. Cawn gwmni Janet weithiau yn Llaeth a 
Siwgr, yr Hen Lyfrgell,  1-2, prynhawn Llun a Gwener. 
Medrwch ei dilyn ar Trydar: @JanetETabor 

Becky Yorkshire – Rebecca Neilson 

Becky dw i. Dwi’n gweithio i Gymdeithas Adeiladu 
Yorkshire yn Yr Ais ers mis Tachwedd 2014. Prynais i 
fy nhŷ cyntaf ddwy flynedd yn ôl yn fy nhref enedigol 
sef y Barri. Es i Ysgol Gyfun Glantaf Caerdydd. Rwy’n 
defnyddio fy Nghymraeg bob dydd, gyda chwsmeriaid 
a fy nheulu. Os bydd unrhyw un am ddod i mewn dwi’n 
hapus iawn i siarad Cymraeg gyda chi. Dwi’n gweithio 
fel ariannydd wrth  y cownter. Dwi’n gallu rhoi llawer o 
wybodaeth i chi am gynilion. Diolch i chi am ddarllen 
amdana i. Gobeithio eich gweld chi cyn bo hir! 

Dysgwr y Flwyddyng gan Nannon Evans  

Cafon ni ddiwrnod prysur iawn ar 12 Mai yn Yr Hen 
Lyfrgell gyda 23 ymeisydd yn cystadlu i gyrraedd 
Rownd Derfynol Dysgwr y Flwyddyn. Roedd gan ein 
beirniaid Lowri Bunford Jones, Carole Bradley a Lowri 
Haf Cooke benderfyniad anodd iawn eleni gan fod y 
safon mor eithriadol o uchel. 

Roedd amrywiaeth o ymgeiswyr yn cystadlu eleni, 
technegwyr sain, technegwyr cyfrifiadurol, doctoriaid a 
darlithwyr felly cafon ni ddiwrnod hynod ddiddorol yn 
dod i adnabod ein gilydd a chymharu profiadau o 
ddysgu Cymraeg. Ar ôl trafodaeth hir rhwng y beirniaid, 
cyhoeddodd Lowri Haf Cooke mai pump oedd wedi eu 
dewis sef Steve Dimmick, Caerdydd, Mihil Patel, 
Caerdydd, Nicky Roberts, Aberystwyth, Yankier Pijeira 
Perez, Llanrug a Matt Spry, Caerdydd. Diolch i bawb a 
ymgeisiodd ac i Bwyllgor Dysgwyr Eisteddfod 
Caerdydd am eu caredigrwydd a’u parodrwydd i helpu 
trefnu diwrnod mor llwyddiannus! 

Fedrwch chi helpu Deiniol Carter (@djcarteruk)? 

Pwy sy’n siarad Cymraeg yn nwyrain Caerdydd - 
Llanrhymni, Tredelerch, Llaneirwg, Pontprennau ac 
ati?  Mae Deiniol yn awyddus i ddatblygu’r iaith yn yr 
ardal a dechrau coffi a chlonc rhywle. Cysylltwch â 
Deiniol neu eirianagwilym@gmail.com  

Amser Jôc gyda Huw James 

Siop gornel yn Nhregaron. Mae bachgen bach yn dod i 

mewn  - yn cario rholyn o bapur tŷ bach. “Mistar,” 

dwedodd e “Mae Mam yn dweud a gawn ni gyfnewid 

hwn am becyn o Woodbines? Dydy’r ymwelwyr ddim 

wedi dod.” 

Parallel.cymru 
Mae parallel.cymru yn gylchgrawn digidol newydd 
sbon, ac mae’r sylfaenydd Neil Rowlands yn esbonio 
sut mae’n unigryw. Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar 
gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd 
draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull 
deuol. Trwy gyflwyno deunyddiau darllen ochr yn ochr, 
yn ‘paralel’, ac wedi eu graddoli yn ôl hyfedredd, gall 
siaradwyr a dysgwyr o bob gallu fwynhau darllen a 
sicrhau datblygiad. Mae’r cylchgrawn yn cynnig 
persbectifau person cyntaf ar ddefnyddio, arloesi, creu, 
cyfieithu ac ymchwilio yn yr iaith. Mae pob erthygl yn 
cael eu trefnu yn ôl safon yr iaith, felly mae pobl yn 
gallu darllen Cymraeg safonol neu Gymraeg ffurfiol fel 
sy’n cael ei ddefnyddio mewn llenyddiaeth. Mae’n rhoi 
cyfle i bobl o bob cefndir a gallu ieithyddol gyfrannu 
gan rannu eu profiadau o ddefnyddio’r iaith. Mae ar 
gael trwy borwyr gwe ar ffonau symudol a thabledi. 
Mae pob erthygl ar gael yn rhad ac am ddim. 
 
Dyna ni tan mis Medi. Ond dewch draw am baned a 
chlonc yn y Pierhead yn ystod wythnos fawr yr 
Eisteddfod – rwy’n gobeithio bod yno ar adegau! A 
chofiwch am rifyn arbennig o’r Dinesydd Eisteddfodol 
yn rhad ac am ddim. Byddwn yn cael hanner tudalen 
ar gyfer  dysgwyr. Bydd un wraig ac un dyn yn cael eu 
pum munud o enwogrwydd – cyfle i ddau arall heb law 
Gareth Bale! 

Cwmni’r Dysgwyr 

Gwilym Dafydd 

“Llongyfarchiadau i’r pump sy 

wedi cyrraedd rownd derfynol 

Dysgwr y Flwlyddyn.” 

Y tri beirniad a’r 5 a 
gyrhaeddodd y rownd 
derfynol o Dysgwr y 

Flwyddyn. 

mailto:eirianagwilym@gmail.com
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Y ng nghyfarfod olaf ein tymor (21 Mai 2018) 
cawsom y pleser o groesawu’r Dr. Eleri Davies, 

sy’n aelod o staff Iechyd Cyhoeddus Cymru. Bu i deitl 
yr anerchiad, “Wynebu dyfodol HEB wrthfiotigau”, 
ennyn diddordeb, chwilfrydedd a braw.  

Cawsom amlinelliad o gychwyn darganfod 
gwrthfiotigau, gyda chyfeiriad at waith arloesol 
Alexander Fleming, Ernst Chain a Howard Florey. 
Nodwyd y cynnydd aruthrol yn y defnydd o wrthfiotigau 
a’u llwyddiant trawiadol wrth oresgyn heintiau. 
Pwysleisiodd y Dr Davies hanes datblygu ymwrthedd i 
wrthfiotigau, sydd wedi ymddangos wrth gyflwyno pob 
gwrthfiotig newydd.   

Mae rhai rhannau o’r byd â chanran uchel iawn o 
ymwrthedd i wrthfiotigau yn barod.  Mae’r ffigyrau ar 

ymwrthedd ym Mhrydain, gan gynnwys Cymru, yn 
dangos nifer fach o achosion o’r heintiau mwyaf 
gwrthiannol hyd yn hyn, ond mae’r ffigyrau’n cynyddu.  
Cawsom esiamplau o achosion yng Nghymru sydd 
wedi effeithio ar ein gwasanaethau mwyaf arbenigol a 
dwys yn barod. 

Mae strategaeth ar lefel byd eang ac yng 
ngwledydd Prydain. Mae angen i bawb ddeall y 
broblem ac i ymgymryd i daclo’r broblem.  Er mwyn 
sicrhau datblygiad gwrthfiotigau newydd mae angen 
sicrhau bod budd masnachol i gwmnïau fferyllol 
fuddsoddi mewn ymchwil i ddarganfod cyffuriau 
gwrthfiotig newydd.  Rhaid gostwng y defnydd o 
wrthfiotigau di-angen ym meysydd cynhyrchu bwyd, 
deintyddiaeth, ym meddygfa’r meddyg teulu a mewn 
ysbytai.  Bydd rhaid i bawb dderbyn nad gwrthfiotig 
yw’r ateb i bob gwddw tost neu glust boenus, er mwyn 
sicrhau bod triniaeth ar gael pan fydd gwir angen. 

Ceir gwybodaeth bellach isod: 
www.iechydcyhoedduscymru.org/adroddiadau-amr 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

Noson Lawen,   
Canolfan Palmerston, Y Barri 

C ynhaliwyd Noson Lawen arbennig o hwyliog yng 
Nghanolfan Palmerston nos Wener, 18 Mai.  Cyd-

fenter oedd rhwng Cymrodorion Y Barri a Gwasanaeth 
Cymraeg i Oedolion Bro Morgannwg gyda'r nod o godi 
arian at gronfa Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd  -  a 
chael dipyn o hwyl - ac roedd yn wefreiddiol i weld y lle 
dan ei sang a phawb yno yn mwynhau ac yn siarad 
Cymraeg. 

Euryn Ogwen oedd yn arwain y noson a 
chyflwynodd wledd o dalentau lleol gan gynnwys Côr 
Dysgwyr y Fro oedd yn perfformio yn gyhoeddus am y 
tro cyntaf fel ymarfer cyn ymddangos ym Maes D yng 
Nghaerdydd ym mis Awst dan arweiniad Aled Hughes.  
Perfformiodd Aled rhai o’i gyfansoddiadau gwreiddiol. 

Ymysg y cerddorion proffesiynol roedd y delynores 
swynol o St Hilari, Marged Hall. Dipyn o gam o’r Albert 
Hall i Ganolfan Palmerston ond roedd Marged yn 
perfformio gyda’r un ymroddiad.  Dyn ni i gyd yn 
gyfarwydd â dawn canu Mared Furnham ond roedd yn 

brofiad newydd i'w chlywed hi a Helen Huntley yn 
chwarae deuawd soddgrwth hudolus. 

Plant sydd yn dwyn y sioe bob tro ac nid oedd y 
Noson Lawen yn eithriad. Gyda chyfeiliant Tomi Turner 
ymddangosodd triawd o ferched o Ysgol Bro 
Morgannwg  i hudo pawb.  Plant hefyd oedd ar y blaen 

yng Ngherddorfa Ukelele deuluol y Sanau 
Drewllyd. Doedd dim byd drycsawrus yn y ffordd 
gorffennon nhw ar nodyn uchel.  

Gweithred olaf y noson (heblaw'r Anthem 
Genedlaethol) oedd trosglwyddo Llywyddiaeth y 
Cymrodorion oddi ar ysgwyddau Gareth Thomas 
i’n Llywydd ar gyfer 2018/2019, yr unigryw Eiry 
Palfrey. 

Diolch i bawb a ddaeth am eu brwdfrydedd a'u 
haelioni. Codwyd £250 at Gronfa Eisteddfod 
Caerdydd. Mae mwy o luniau ar dudalen Facebook 
Cymrodorion Y Barri 

Cyswllt:  Gareth Thomas  01446 771728  
gareththomas855@btinternet.com 

Gareth Thomas yn cyflwyno Eiry Palfrey fel 
Llywydd newydd Cymrodorion y Barri 

Grwp Ukelele 'Y Sanau Drewllyd' yn perfformio  

http://www.iechydcyhoedduscymru.org/adroddiadau-amr
mailto:gareththomas855@btinternet.com
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Clwb  Rygbi  Ieuenctid  Cwins  Cymraeg (CRICC) Caerdydd 
Ar 29 Ebrill cynhaliwyd diwrnod gwobrwyo CRICC a gwelir rhestr o’r enillwyr tlysau  isod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chwaraewr y Flwyddyn Tlws yr Hyfforddwr 
<  7                Dewi Macdonald Isaac Ennis 

<8 Joseff Maitland Daniel  John 

<9 Hari Morris Efan  Jenkins   

<10 melyn Gruffydd Davies Gethin Crudgington 

<10 gwyrdd Thomas Howe Jacob O`Sullivan 

   
 Cynnydd mwyaf: Rhodri Parry 

   

 Chwaraewr y Flwyddyn Tlws yr Hyfforddwr 
<11 Joelle Crocker Ryan Watts 

<12 Joseph Moon Michael Davies 

<13 William Parry William Barret-Goode 

<14 Cai Green Jonah Morgan 

<15 Tomos Cooper Lloyd Dovey 

<16 Samuel Powell Jay Price/Tomos O'Sullivan 

   

 Cynnydd mwyaf <16: Mathew Jones 

 Chwaraewr y Flwyddyn y Clwb: Theo Cabango 

Dewi Macdonald  
ac Isaac Ennis, 
tîm o dan 7 oed 

Hari Morris ac  
Efan Jenkins,  

tîm o dan 9 oed 

Theo Cabango – Chwaraewr y 
Flwyddyn y Clwb 

Urddo i Orsedd y Beirdd 
 

Llongyfarchiadau i’r canlynol sydd â chysylltiadau â 
Chaerdydd ar gael eu hurddo i Orsedd y Beirdd yn 

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yr haf hwn. 
 

Y Wisg Werdd:  
Terry Dyddgen Jones 
Dylan Foster Evans 

Geraint Jarman 

Y Wisg Las: 
John Hardy 

Paul Hopkins 
Anne Innes 

Gwyneth Briwnant Jones 
Alaw LeBon, 

Don Llewellyn 
Eleri Rees 

Jamie Huw Roberts 
Vaughan Roderick 

Carole Willis 
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Pobol y Rhigwm   
        

C roeso i gornel Pobol y Rhigwm unwaith eto.   
Arbrawf fu gosod tasg gynganeddol i ddarllenwyr 

Y Dinesydd dro yn ôl, (tasg 14) heb ddisgwyl llawer o 
ymateb.  Ond wir, daeth cannoedd o gynigion i law.  
Mae’n amlwg fod llewyrch ar ysgolion barddol a 
chyrsiau cynganeddu’r ddinas, a graen ar yr athrawon 
sy’n eu dysgu.  Fel y cofiwch, y dasg oedd llunio llinell 
o gynghanedd yn cynnwys y gair ‘Dinas’ neu 
‘Dinesydd’ neu ‘Tref’.   Braf dweud hefyd fod nifer o’r 
llinellau mewn cynghanedd.  Dyma rai o’r cynigion 
(cywir) a ddaeth i law: 

 
Denu o hyd mae’n dinas. 

gan Dinesydd 
 

Daeth dydd Y Dinesydd nawr. 
gan Newyddiadurwr 

 
Dawnus un o’n dinas oedd. 

gan Cymydog 
 

Dyneswn â’r Dinesydd. 
Down yn nes â’r Dinesydd. 
Y ddinas yn fras, yn frau. 

Y ddawn, dyrchafu’r ddinas. 
Y ddinas yn ias o iaith. 

Mae min ar wynt y ddinas. 
y rhain i gyd gan Y Dyn Dŵad 

 
 

Mae’n anodd llunio llinell sy’n gwneud synnwyr ar ei 
phen ei hun, ac efallai dyna wendid llinellau’r Dyn 
Dŵad a Cymydog.  Rhwng y ddau gynnig cyntaf y mae 
hi, a’r orau i fi yw cynghanedd sain Newyddiadurwr, 
‘Daeth dydd Y Dinesydd nawr’.  Llinell addas o gofio 
bod y Genedlaethol yng Nghaerdydd eleni, ac o gofio 
beth yw enw papur bro gorau Caerdydd. 

 
Gan fod hon yn dasg a ddenodd nifer o gynigion, 

beth am dasg gynganeddol arall?  Y gofyniad i’r 
rhigymwyr (a’r beirdd) erbyn y tro nesaf yw llunio llinell 
neu gwpled o gynghanedd yn cynnwys unrhyw fis.   
 
Anfonwch eich cynigion yn ôl yr arfer at 
db.james@ntlworld.com erbyn 10 Awst. 
(Dyddiad estynedig oherwydd bod rhifyn Mehefin/
Gorffennaf yn un dwbl, a cheir rhifyn arbennig ar gyfer 
yr Eisteddfod.) 

Enillydd tasg rhif 14 yw 

Eirian Dafydd, Yr Eglwys Newydd 

Eluned Morgan yng Nghaerdydd 

Y ng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cangen y 
De, Cymdeithas Cymru-Ariannin cafwyd sgwrs 

hynod ddifyr gan yr Athro E Wyn James am 
berthynas Eluned Morgan (yr 
awdures o Batagonia) â’n 
prifddinas. 

Daeth Eluned Morgan 
(1870-1938) amryw o weithiau 
i Gymru, a hefyd i Gaerdydd yn 
ystod ei hoes, ac aros am 
gyfnodau hir. Bu’n lletya sawl 
gwaith yn 51 Hamilton Street, a 
hefyd 29 Beauchamp Street, ac ar 
ei hymweliad olaf (1912-1918) 
daeth â’i nith Mair ap Iwan gyda hi 
(sef wyres Michael D Jones). Roedd 
Mair yn ferch ifanc 15 oed pan 
gyrhaeddodd yma, ac fe aeth i’r ysgol y n 
Howard Gardens, ac oddi yno i B r i f y s g o l 
Caerdydd ac ennill gradd yn y Gymraeg. Roedd y ddwy 
yn byw yn 5 Pen-y-Bryn Road, Gabalfa. 

Yn 15 oed aethai Eluned Morgan i Ysgol Dr Williams 
Dolgellau am gyfnod, a synnu cyn lleied o 

Gymraeg oedd yn yr ysgol. 
Roedd Caerdydd yn 
amlwg yn agos iawn at ei 
chalon. Symudai mewn 
cwmni dethol o lenorion, 
gwleidyddion a beirdd. 
Roedd yn ffrind agos i bobol 
megis Moelona, Nantlais, O. 
M. Edwards a Lloyd George; 
a daeth yn adnabyddus yng 
N g h y m r u  f e l  f f i g w r 
cyhoeddus. Roedd hi hefyd yn 
cefnogi’r mudiad i gael 
pleidlais i ferched (rhywbeth 

o e d d yn bod eisoes yn y Wladfa 
Gymreig). Ymhyfrydai yn y ffaith nad oedd hi’n 
perthyn nac i Gymru na’r Wladfa. Fe’i ganed ar y 
môr ar y fordaith i’r Wladfa (ystyr ei henw yw “môr-
ganed”). Yn sicr roedd tyndra rhwng y ddau fywyd; 
roedd yn ei gwneud yn berson diddorol a 
chymhleth. 

Mi fydd yr Athro E Wyn James yn traddodi eto ar 
Eluned Morgan ym mhabell Cymdeithas Cymru-
Ariannin ddydd Gwener yn yr Eisteddfod. Piciwch draw 
i’r babell i gael mwy o wybodaeth. 

Eiry Palfrey 

Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien 

Pwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanishen yn cynnal ‘Hogroast’ gydag adloniant gan Heather Jones 
yng Nghlwb y Cwins, Fferm y Fforest, Caerdydd, 16 Mehefin am 7yh. Opsiwn llysieuol ar gael. 
Tocynnau: £20 gan Siwan ar 07791970710 

Cymdeithas  
Cymru-Ariannin 

mailto:db.james@ntlworld.com
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   Rhif: 183 

 
 

 
 
Ar Draws 
1. Mae crwt Dora druan yn un sy’n ceisio elusen (8) 
6. Enllib y cant galluog (4) 
8. Sylfaen hwylio yn Lloegr (4) 
9. Corws Taf mewn anghytgord drud (8) 
10. ‘A oes a’ch deil o hyd ----- ----- ----- -----, 
        Hen bethau anghofiedig teulu dyn?’ (WW) 
(4,3,1,5) 
11. ‘Y bardd ----- dan pridd tramor’ (RWP) (4) 
13. Y meddyg yn dal yr emynyddes a rhywbeth 
miniog (4) 
17. Nawr cysgwch yma, mae’n amheus y dangosir 
ffafr (13) 
20. ‘Wrth ei ddrws gorweddai  ----- ----- o’r enw 
Lasarus, yn llawn cornwydydd’ (Luc, BCN)  (3,5) 
21. Cywasgu’r distadl mewn ymryson (4) 
22. Bwrw bod yn addas (4) 
23. ‘Ond dail y coed yw’r llyfr 
        ----- ----- ----- haf i mi (JCH)(2’1,3,1’1) 

 
I Lawr 
2. Aeth Efa i’r Llan yn ansicr i ffeindio’r pren afalau (6) 
3. Cefnogwr yn troi dŵr  i lyn. (7) 
4. Cartref anifail oedd gyntaf i lwyddo (5) 
5. Yn siŵr Dai rhaid aflonyddu y cochion (7) 
6. ‘----- dy Greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid, cyn i’r 
dyddiau blin ddod (Pregethwr-BCN)  (5) 
7. Dechrau bod yn well ieithydd oedd gôl yr hoenus 
(6) 
12. Yn nhŷ’r gweinidog mae sawl cartref sy’n elw (7) 
14. ‘A chlywed sgrech fy llais fy hun 
        Yn ----- gyda’r dyrfa’ (cyf AJ) (7) 
15. Codi allan o’r porthladd yn ymdrechgar i grwydro’r 
copaon (6) 
16. Trwmpedwr da ar yn ail yn dangos ffolineb (6) 
18. Diystyru pendraw ryw gyff solet oddi tano (5) 
19. Defnydd sy’n dymchwel dinas (5) 

Atebion Croesair Rhif 181 

Ar Draws:  6. Caerlŷr   7. Claer   9. Anaml    
10. Telyneg   12. Dy hela di hyd   14. Pam y daethost   
18.Diflino   19. Allwedd   21. Beudy   22. Galfari 
 
I Lawr: 1. Cannu   2. Tramwy   3. Llyn   4. Clwydi    
5. Lleferydd   8. Helaetha   11. Lledaenu   13.Casineb    
15. Ymledu   16. Sillafu   17. Ceirw   20. Mab 

  A       

D I N E S 

  R       

1 2  3  4  5  6  7  

             

8     9        

             

10             
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 15          16  
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20         21    

             

22     23        

Enillydd Croesair Rhif 181 
Aled Hopkins, Gwaelod-y-garth  

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Awst, 2018 

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

Annwyl Olygydd 

 
Hoffem dynnu sylw eich darllenwyr at y rhaglen feistr 
MA Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru ym 
Mhrifysgol Aberystwyth. Amcan y rhaglen yw hyrwyddo 
dealltwriaeth o'r Gymru gyfoes o safbwynt sawl 
disgyblaeth: gwleidyddiaeth, hanes a'r gwyddorau 
dynol. O'r herwydd, mae'r cynllun yn cynnig cyfle 
gwych i fagu dealltwriaeth drylwyr o gyd-destun 
hanesyddol, diwylliannol, economaidd-gymdeithasol a 
gwleidyddol Cymru. Mae nifer o gyn-fyfyrwyr wedi 
mynd ymlaen i ddatblygu gyrfaoedd llwyddiannus 
mewn meysydd megis newyddiaduraeth, lobïo a 
chyfathrebu gwleidyddol a gweinyddiaeth gyhoeddus, 
neu wedi defnyddio'r cwrs fel sail ar gyfer gwaith 
ymchwil PhD. 

 
Mae’r cynllun yn rhan ganolog o waith Canolfan 
Gwleidyddiaeth a Chym dei thas Cym ru/
WISERD@Aberystwyth ym Mhrifysgol Aberystwyth. 
Golyga hyn fod y myfyrwyr yn medru elwa o astudio o 
fewn canolfan ymchwil weithgar sy'n lleoli achos Cymru 
mewn cyd-destun rhyngwladol ehangach. Blwyddyn yw 
hyd y cwrs a gall myfyrwyr ymgeisio am ysgoloriaethau 
gan gynnwys grantiau Pantyfedwen (dyddiad cau 
30.06.18) ac Ysgoloriaeth Feistr y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol (dyddiad cau 11.07.18) 
 
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â'r cwrs (gan gynnwys sut 
i ymgeisio ar gyfer yr ysgoloriaethau uchod) cysylltwch 
â’r Dr Huw Lewis (ffôn: 01970 628638, e-bost: 
hhl@aber.ac.uk) neu gweler cwps.aber.ac.uk. 
 
Yn gywir 

Huw Lewis 

 

Llythyr 
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C ôr yr Einion, sy’n ymarfer yn Efail Isaf, dan 
arweinyddiaeth Siân Griffiths ynghyd â’u cyfeilydd, 

Siân Elin Jones, fu’n cynnal cyngerdd nos Lun, 21 Mai. 
Roedd yn amlwg fod y côr hwn wrth eu bodd yn dod 
ynghyd i ganu a chafwyd ganddynt gyflwyniadau o 
ganeuon ysgafn gan gynnwys Bytholwyrdd, Aderyn y 
Bwn a Dim Ond Nos a hefyd ganeuon serch, alawon 
gwerin ac emynau. Roedd y trefniadau a ddewiswyd i’r 
rhain yn dlws iawn. Cafwyd blas ar wrando ar y 
dilyniant o ddeunaw hwiangerdd. 

Bu’r diweddar Gwyn Griffiths yn aelod o’r côr hwn a 
chanwyd un o’i ffefrynnau, Ar Hyd y Nos, er cof 

amdano. Gan Llinos Swain, yn ei harddull arbennig hi 
fel unawdydd, clywyd Ar Fore Hafaidd Hyfryd ac Mae 
Robin yn Swil. Canodd Megan Thomas ei thelyn yn 
feistrolgar a derbyn cymeradwyaeth gref gan y 
gynulleidfa.   

Roedd gan Falmai Griffiths, llywydd y Gymdeithas, 
sawl neges i’w chyflwyno. Bu’n coffáu’r Parch. Dewi 
Lloyd Lewis a oedd yn aelod ffyddlon, ac yn 
cydymdeimlo ag Anne Innes a Glenys Thomas, y ddwy 
wedi colli brodyr yn ddiweddar. Roedd yn llawenhau 
gyda Maisie Nash a fu’n dathlu ei phen-blwydd yn 90 
oed ac yn llongyfarch Anne Innes ar gael ei 
anrhydeddu â’r Wisg Las. Cyhoeddodd Falmai hefyd 
fod taith wedi’i threfnu i ymweld ag Ynys Wyth ar 5 
Medi a’i bod yn croesawu cyfeillion y Gymdeithas i 
ymuno â’r daith. Y gost fydd £279. 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Ennill Cadair 

D dydd Llun 7 Mai, yn Eisteddfod 
Teulu James Pantyfedwen, 

Pontrhydfendigaid, cadeiriwyd John 
Emyr, Caerdydd, am ddilyniant o gerddi 
mewn cynghanedd ar y testun ‘Llwch’. 
Ysgrifennodd y dilyniant er cof am yr 
Athro R. Geraint Gruffydd, 1928-2015. 
Beirniad y gystadleuaeth oedd y Prifardd 
T. James Jones, a’r wobr oedd cadair 
fechan arian a rhodd ariannol. 
 

John Emyr, yng nghwmni Lyn 
Ebenezer, enillydd 

cystadleuaeth y Gadair; y llenor 
a’r beirniad Manon Rhys; a’r 

Prifardd T. James Jones (drwy 
garedigrwydd Arvid Parry 

Jones) 

Beth yw’r Gorau o’r Goreuon? 

M ae Cyngor Llyfrau Cymru yn chwilio am y llyfrau 
gorau o’r goreuon dros y blynyddoedd y byddai 

plant a phobl ifanc heddiw yn eu mwynhau a’u 
gwerthfawrogi. 

Ydyn nhw’n gyfrolau sydd wedi ennill Gwobr Tir na 
n-Og dros y blynyddoedd, neu’n rhywbeth hollol 
wahanol? Ydyn nhw’n storïau oesol neu’n stori sy’n 
cyfleu cyfnod yn arbennig o dda?  

Beth am ymuno yn yr hwyl, a dewis eich hoff lyfrau 
i’w cyflwyno i blant a phobl ifanc heddiw?  Rhannwch 
nhw a dechreuwch drafodaeth ar #gorauorgoreuon 

Mewn ymateb i rai o argymhellion yr Adolygiad o 
Lyfrau Cymraeg ar gyfer Plant ac Oedolion Ifanc gan 
Dr Siwan Rosser (Prifysgol Caerdydd), a gyhoeddwyd 
yr hydref diwethaf, bu i Cyngor Llyfrau Cymru barhau 
gyda’r ymgyrch #gorauorgoreuon yn ystod wythnos 
Eisteddfod yr Urdd eleni lle roedd cyfle i bawb gyfrannu 

at yr ymgyrch drwy bostio eu hawgrymiadau i focs 
arbennig ar stondin Siop Inc. Byddai un cyfrannwr 
lwcus yn ennill tocyn llyfr gwerth £50. 

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr eleni mae’r 
Cyngor Llyfrau eisoes wedi trefnu noson ddifyr yng 
nghwmni Dr Siwan Rosser, y Prifardd Mererid 
Hopwood, y gwyddonydd a’r Athro Emeritws Deri 
Tomos, a’r awdur, y cartwnydd a’r cyflwynydd Siôn 
Tomos Owen, lle buon nhw’n trafod darllen er pleser 
yng nghyd-destun llenyddiaeth plant a phobl ifanc. 
Wrth lansio ymgyrch Y Gorau o’r Goreuon, bu’r panel 
yn trafod eu hoff lyfrau i blant a phobl ifanc, ac yn gofyn 
beth sydd yn gwneud llyfr yn apelgar, a sut mae dewis 
pa lyfrau i’w hystyried ymhlith y Gorau o’r Goreuon. 

Y bwriad yw parhau â’r ymgynghoriad anffurfiol yma 
ar stondin y Cyngor Llyfrau yn ystod y Sioe Fawr yn 
Llanelwedd, ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng 
Nghaerdydd.  
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Mehefin 
 

Sadwrn 9 Mehefin 
Cynhelir gweithdy yng Nghlwb Ifor 
Bach ar gyfer merched 16 oed neu’n 
hŷn sy ’n ymddiddori  mewn 
cerddoriaeth, o 10yb tan 5yh.  
Tocynnau yn £5 gan gynnwys cinio 
drwy: clwb.net.  

Sul, 10 Mehefin 
Bydd Processions yn gorymdeithio o 
Stadiwm Dinas Caerdydd am 2 yh i 
Barc Bute i goffáu’r frwydr dros 
bleidleisiau i ferched.  Mae 
menywod a merched - gan gynnwys 
y rheini sy’n eu diffinio’u hunain yn 
fenywod ac yn anneuaidd - yn cael 
eu gwahodd i gofrestru yn 
www.processions.co.uk. 

Sul, 10 Mehefin 
Bydd Cerddorfa Genedlaethol 
Gymreig y BBC yn ymuno â Gruff 
Rhys ar gyfer première ei albwm 
newydd sbon, Babelsberg yn Theatr 
Donald Gordon, Canolfan Mileniwm 
Cymru, am 8.00yh. Manylion pellach 
a thocynnau: www.wmc.org.uk;  
029-2063-6464. 

Mawrth, 12 Mehefin 
Merched y  W awr ,  Cangen 
Caerdydd. Brethyn Cartref, yn 
neuadd Eglwys Fethodistaidd 
Cyncoed (ar y gornel rhwng 
Westminster Crescent a Heol 
Cyncoed), am 7.30 yh. Croeso. 

Mercher, 13 Mehefin 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Gillian Green ar y testun 
‘Byd Cerdd a Mi’, ynghyd â the 
mefus, festri  Minny Street 2.00 yh. 

Iau, 14 Mehefin 
Noson o gerddoriaeth gan y cerddor 
a’r offerynnwr o Gaerdydd, ‘The 
Gentle Good’ (sef Gareth Bonello) 
a’r Mavron Quartet, Stiwdio Weston, 
Canolfan Mileniwm Cymru, am 7.30 
yh. Manylion pellach a thocynnau: 
www.wmc.org.uk; 029-2063-6464. 

Gwener, 15 Mehefin 
Gwenno Saunders yn dathlu bywyd 
a gwaith Edrica Huws (1907–2007), 
y bardd a’r arloeswraig ym myd 
c l ytwai th ,  drwy berf f ormiad 
electronig byw yn llawn sain a llun. 
Yn Stiwdio Weston, Canolfan 
Mileniwm Cymru, am 7.30 yh. 
Manylion pellach a thocynnau: 
www.wmc.org.uk; 029-2063-6464. 

Gwener, 15 Mehefin 
‘Epilog’: sioe wedi ei churadu gan 
Dyl Mei sy’n seiliedig ar rai o 
ganeuon yr operâu roc Cymraeg 
amrywiol a berfformiwyd gyntaf yn yr 
1970au a’r 1980au. Yn y Theatr 
Newydd am 7.30 yh. 

Sadwrn, 16 Mehefin 
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. 

Sadwrn, 16 Mehefin 
Bydd Gŵyl Ifan yn cychwyn o 
westy’r Angel am 11.00yb ac yn 
dawnsio o gwmpas canol y dre cyn 
codi’r Pawl Haf tua hanner dydd o 
flaen Neuadd y Ddinas.  Bydd y 
dawnsio yn parhau drwy’r prynhawn 
ar hyd Heol y Frenhines, i’r Hen 
Lyfrgell, yr Owain Glyndŵr a'r Goat 
Major. Am 4.45yh, bydd pawb yn 
dychwelyd i Neuadd y Ddinas i 
ddawnsio a dymchwel y Pawl.  
Manylion pellach: www.gwylifan.org. 

Sadwrn, 16 Mehefin 
Cyngerdd gyda Heather Jones yng 
Nghlwb Cwins Caerdydd, Fferm y 
Fforest, am 7.00 yh. Tocynnau: £20, 
gan gynnwys cig mochyn wedi’i 
rostio. Fe’i trefnir gan Bwyllgor Apêl 
Rhiwbeina a Llanisien, Eisteddfod 
Genedlaethol Caerdydd. Rhagor o 
wybodaeth ar gael gan Siwan Hill ar 
siwan.hi l l@btinternet.com neu 
07791-970710. 

Llun, 18 Mehefin 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 
Cyfarfod Blynyddol ynghyd â sgwrs 
gan Dr Dylan Foster Evans ar y 
testun, ‘Hanes y Gymraeg yn 
Rhiwbeina a Phlwy’r Eglwys 
Newydd’, yng nghapel Bethel, 
Maesyderi, am 7.30 yh.  

Sadwrn, 23 Mehefin 
Y Tabernacl, Yr Ais. Datganiad 
organ gan D. Geoffrey Thomas am 
12.30yh. Mynediad am ddim. 
Casgliad tawel ar y diwedd. 

Mawrth, Mehefin 26 
Helfa Drysor Tafwyl. Lleoliad – Ardal 
Treganna, cychwyn am 6.30 yh o’r 
Plum Tree (gyferbyn â Tesco). 
Gobeithir y bydd aelodau Pwyllgor 
Apêl Treganna yn ymuno â ni. 
O.N.  Mae Menter Caerdydd wedi 
hysbysebu y bydd ein Helfa Drysor 
yn cael ei chynnal ar nos Fercher, 
27 Mehefin. Nos Fawrth yr 26ain 
yw’r dyddiad cywir. 

Mercher, 27 Mehefin 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Ymweld â Chwrt Insole. 

Mercher, 27 Mehefin 
Noson yng nghwmni dwy o fenywod 
mwyaf ysbrydoledig Cymru, Laura 
McAllister a Lowri Morgan, yng 
Nghlwb y Cameo, Pontcanna, am 
7.30yh. Tocynnau: £15,* gan 
gynnwys mynediad a diod. Yr elw at 
Gylch Meithrin y Parc. Am ragor o 
wybodaeth ac i archebu eich tocyn, 
dilynwch y linc yma: https://
tocyn.cymru/cy/event/17fd3cd1-52a1
-4e6e-ad09-9bbab263f9f1 (*Bydd ffi 
archebu yn cael ei ychwanegu at 
bris eich tocyn.) 

Sadwrn, 30 Mehefin 
Tafwyl yng Nghastell Caerdydd. 
 

Gorffennaf 
 

Sul, 1 Gorffennaf 
Tafwyl yng Nghastell Caerdydd. 

Gwener, 13 Gorffennaf 
Y sioe i blant Na, Nel! Wwww! yng 
Nghanolfan Celfyddydau’r Memo, Y 
B ar r i .   M any l i on  pe l l ac h : 
01970617998 neu 
post@aradgoch.org. 

Llun, 16 Gorffennaf 
Y sioe i blant Na, Nel! Wwww! yn y 
Theat r  Newy dd,  Caer dy dd.  
Manylion pellach: 01970617998 neu 
post@aradgoch.org. 
 

I anfon gwybodaeth i’r  
Digwyddiadur  

gweler y manylion ar dud. 2 

Y 

DIGWYDDIADUR 

OEDFAON AR Y CYD SULIAU AWST 
 

 5 Awst  Eisteddfod  9.00 Oedfa’r Eisteddfod   10.30 Y Gymanfa Ganu 
   Y Crwys  5.00 Oedfa Gymun: Parch. Dafydd Andrew Jones 
12 Awst Y Tabernacl 1030 a 6.00 Yr Athro Emeritws D Densil Morgan 
19 Awst Minny St.  10.30 a 6.00 Parch. Carwyn Siddall 
26 Awst Ebeneser  10.00 yn CEN Yr Eglwys Newydd a 5.30 yn Eglwys y Ddinas 
      Parch John Gwilym Jones 

http://www.processions.co.uk
http://www.wmc.org.uk
http://www.wmc.org.uk
http://www.wmc.org.uk
http://www.gwylifan.org
mailto:siwan.hill@btinternet.com
https://tocyn.cymru/cy/event/17fd3cd1-52a1-4e6e-ad09-9bbab263f9f1
https://tocyn.cymru/cy/event/17fd3cd1-52a1-4e6e-ad09-9bbab263f9f1
https://tocyn.cymru/cy/event/17fd3cd1-52a1-4e6e-ad09-9bbab263f9f1
mailto:post@aradgoch.org
mailto:post@aradgoch.org
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Gŵyl Y Llais Yn Cyflwyno ‘Epilog’ 

D aw gŵyl gelfyddydol ryngwladol Caerdydd, Gŵyl y Llais, yn ôl am 
yr eildro, o 7 tan 17 Mehefin. Bydd yr ŵyl, a grëwyd gan 

Ganolfan Mileniwm Cymru, yn cynnwys 11 diwrnod o dalent gerddorol 
unigryw, digwyddiadau untro, cyd berfformiadau ysbrydoledig a chyd 
brosiectau cymunedol. Mae’r ŵyl yn llawn lleisiau pwerus ac amrywiol 
o fydoedd cerddorol a chelfyddydol, yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol. Eleni, byddwn yn croesawu Patti Smith, Gruff Rhys, 
Passenger a Billy Bragg gyda Nadine Shah ymysg eraill. 

Ymysg y perfformiadau mae Epilog.  Yn seiliedig ar gasgliad 
newydd wedi'i guradu gan y casglwr recordiau a chynhyrchydd radio 
Dyl Mei, bydd Epilog (Theatr Newydd, Gwener 15 Mehefin) yn gyfle 
unigryw i ail-fyw rhai o ganeuon yr oes aur hon yn hanes canu pop 
Cymraeg. Bydd Epilog yn aduno cantorion gwreiddiol yr operâu roc am 
y tro cyntaf ers blynyddoedd.  

Bydd y grŵp gwerin Ac Eraill yn gwneud ymddangosiad prin iawn 
ynghyd â Sidan.  Bydd yr actores adnabyddus, Gillian Elisa, yn camu 
ar lwyfan i ganu rhai o ganeuon yr opera roc Melltith ar y Nyth. Yn 
ymuno â nhw bydd Meic Stevens, Cleif Harpwood, Delwyn Sion a 
Tecwyn Ifan i enwi ond ychydig. 

Côr Meibion Taf  yn Arbrofi 

D yma ni ddiwedd mis Mai a Chôr Meibion Taf wrthi 
ddwywaith yr wythnos dan arweiniad Steffan 

Jones a’r cyfeilydd Lowri Guy yn ymarfer ar gyfer 
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd. Gan fod nifer o’r 
aelodau’n brysur wrth eu gwaith sy’n golygu bod oddi 
cartre i rai mae’n amhosib i bawb fod yn bresennol 
ymhob ymarfer. Felly ym mis Mai buon yn arbrofi drwy 
ddarlledu’r arbrofion ar Weplyfr/Facebook yn fyw. 
Gallai’r rhai oedd yn methu bod yn bresennol ymuno yn 
yr ymarferion rhywle yn y byd,  Roedden yn recordio 
cerddoriaeth yr adrannau unigol ac yn eu he-bostio i’r 
aelodau fel eu bod yn medru dysgu’r darnau gartre neu 
yn y car ar y ffordd i’r gwaith. Profodd hyn yn hynod 
effeithiol. 

Ry’n ni hefyd yn chwilio am gartre newydd i luniau 
o’r côr dros y degawd diwethaf. Gyda’r Mochyn Du yn 
newid dwylo daeth lluniau yn ôl i feddiant y côr ac felly 
ry’n ni’n ceisio meddwl am leoliad addas i’w 
harddangos – unrhyw syniadau? 

 

Mae croeso i aelodau newydd.  Ry’n ni’n ymarfer 
nos Sul yn y Tabernacl, Yr Ais ac ar nos Fawrth yn 
Eglwys St Luke, ger Parc Buddug/Victoria.  Cysylltwch 
â Huw Williams 07702214406 neu Colin Williams 
07768900738 

Cystadlu yng Ngŵyl Fawr Aberteifi sydd ar y gorwel 
ac yna yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd 
cyn mynd ati i recordio nifer o garolau ar gyfer y 
Nadolig. Yn sgil cyngerdd ar y cyd â Chôr y Penrhyn 
eleni fe’n gwahoddwyd i Fethesda ym mis Tachwedd i 
rannu llwyfan unwaith eto.   Yna taith arall i’r Eidal i 
gynnal cyngerdd ar y nos Wener (cyn gêm Yr Eidal v 
Cymru) yn un o eglwysi anhygoel dinas Rhufain.   

I helpu cyllido’r gweithgareddau hyn i gyd, cafodd 
CLWB 500 y côr ei lansio ym mis Mai. Os am 
wybodaeth am y cynllun hwn neu am y côr yn 
gyffredinol, e-bostiwch huwrobertswilliams@gmail.com 
neu fynd i safle Facebook y côr sef Côr Meibion Taf 

Huw Williams, Cadeirydd 

  

Côr Meibion Taf gyda Steffan Jones 

mailto:huwrobertswilliams@gmail.com
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Gweithdy Cerddoriaeth  

Dyma weithdy arbennig ar gyfer merched sy’n 
ymddiddori mewn cerddoriaeth, yng Nghlwb Ifor Bach.  

Bydd y gweithdai yn cael eu harwain gan Heledd 
Watkins, Anya Bowcott a Elin Meredydd. Bydd Heledd, 
prif leisydd HMS Morris, yn cynnal sesiwn ar sut i fynd 
ati i ysgrifennu a recordio cerddoriaeth, gydag Anya 
Bowcott, DJ o ogledd Cymru sydd bellach yn byw yn 
Glasgow, yn cynnal gweithdy ar sut i DJio. Os mai celf 

yw eich cryfder yn hytrach na cherddoriaeth, bydd yr 
artist a pherfformwraig Elin Meredydd yn cynnal 
gweithdy ar ochr gelfyddydol y sîn, gan gynnig cyngor 
ar sut i fynd ati i ddylunio posteri a chloriau albymau. 

Mae tocynnau yn costio £5 y pen, yn cynnwys cinio a 
gweithdai. 
 
Dydd Sadwrn 9 Mehefin 
10am - 5yh  16+  £5 
Tocynnau : clwb.net 

H eblaw am ein gwibdaith i ymweld â stiwdios 
Pobol y Cwm yn y Bae ar 6 Mehefin, cynhaliwyd 

cyfarfod olaf y gangen am y tymor nos Fercher, 2 Mai. 
Llongyfarchwyd Doreen Thomas ar ennill 
cystadleuaeth creu carden Nadolig ac edrychwn 
ymlaen at weld y garden wedi’i hargraffu yn 
ddiweddarach eleni. Derbyniom fel cangen dystysgrif 
am fod yn ail yn y rhanbarth am ddenu aelodau 
newydd.   

Cynhaliwyd ein cyfarfod blynyddol a chadarnhau 
swyddogion y tymor nesaf - Ruth Davies, Llywydd; Ann 
Lewis, Ysgrifennydd ac Avril Pickard yn Drysorydd. 
Diolchwyd i swyddogion ac aelodau’r pwyllgor eleni 
gan yr is-lywydd, ac yn enwedig i Heulwen Jones ac 
Ann Passmore am drefnu’r baned ar ddiwedd y 
cyfarfodydd am flynyddoedd. 

Croesawyd dwy siaradwraig sy’n aelodau cymharol 
newydd yn y gangen. Bu Lynwen Lewis yn sôn yn fyr 

a m  a r d a l  e i 
magwraeth draw yn 
Sir Gâr ac yna am ei 
chysylltiadau agos a’i 
hymweliadau cyson â 
Lesotho. Difyr iawn 
oedd clywed am ei 
hamrywiol brofiadau 
yn Maseru a’ i 
chyfeillgarwch agos 
gy da  r ha i  o ’ r 
teuluoedd yno. 

Ein hail siaradwraig 
oedd Bethan Whittall, 
sy’n Gymraes i’r carn 
er iddi gael magwraeth yn Llundain, ond ar aelwyd 
Gymraeg. Adroddodd beth o hanes ei thad yn cael 
galwad i fod yn weinidog ar eglwys Bresbyteraidd 
Gymraeg yn Llundain, ychydig am ei diddordebau hi a’i 
hobsesiwn â thîm pêl-droed Spurs! Wedi gyrfa 
amrywiol ym myd addysg, mae Bethan fel Lynwen 
wedi dilyn ei phlant i Gaerdydd ac wedi ymgartrefu yn y 
brifddinas. 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Bethan Whittall 

Lynwen Lewis a rhai o’i 
ffrindiau o Lesotho 
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Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Adolygwch eich incwm am 2017-2018 
Erbyn hyn bydd y rhan fwyaf ohonon ni wedi derbyn 
ffurflenni P60 am gyflogau neu bensiynau am y 
flwyddyn dreth i 5 Ebrill 2018.  Hyd yn oed os nad 
ydych yn gorfod cwblhau ffurflen dreth mae’n werth 
adolygu’r ffigyrau i sicrhau nad ydych wedi gor-dalu 
neu dan-dalu eich treth incwm.  Mae camgymeriadau 
yn gallu digwydd, yn enwedig lle mae newidiadau i’ch 
sefyllfa deuluol neu le mae unigolyn yn derbyn incwm o 
fwy nag un ffynhonnell. 
 
Sicrhad i Ysgutorion Ewyllys 
Ar ôl marwolaeth anwylyn, ac ar ôl i’r ewyllys gael ei 
phrofi ac i Brofiant gael ei gyhoeddi, y dasg olaf yw talu 
allan yr ystad yn unol â gofynion yr ewyllys.  Lle mae’r 
ystad yn syml ac asedion yn mynd i’r teulu agos iawn, 
nid oes angen poeni mwyach. 
Ond gydag ystadoedd lle mae’r sefyllfa yn fwy 
cymhleth ac efallai yn ddadleuol, mae angen sicrhad ar 

yr ysgutorion na fydd neb yn ceisio cael arian ar ôl 
gwneud y taliadau olaf.  Gellir sicrhau hyn trwy wneud 
cyhoeddiad mewn papur o enw’r Gazette a rhoi 
gwybodaeth mewn papur lleol.  Os nad oes ymateb o 
fewn dau fis ac un diwrnod o’r cyhoeddiad, fe ellir talu 
allan yr asedion heb boeni ymhellach. 
 
Lwfansau treth newydd am 2018-2019 
Ar gychwyn blwyddyn ariannol newydd mae lwfansau 
treth ar gael am 2018-2019, gan gynnwys £20,000 i 
fuddsoddi mewn ISA, hyd at £40,000 i’w dalu i mewn i 
gynllun pensiwn, rhoddion o £3,000 i leihau Treth 
Etifeddiaeth a lwfansau am brynu asedau newydd i 
fusnesau. 
 
Mae Huw sy’n gyfrifydd yn arbenigo mewn treth incwm, 
ewyllysiau a gwaith profiant.  Cysylltwch â 
huwrobertsaccountant@gmail.com, 029 2069 4524 neu 
drwy www.huwrobertsaccountant.cymru. 

Huw Roberts 

Gwylio’r Geiniog 

“Mae camgymeriadau yn gallu 

digwydd.!” 

H yfryd oedd clywed yn ystod y Cyfarfod Blynyddol 
ar 8 Mai fod y gangen wedi derbyn tystysgrif yn 

nodi iddi ddod yn drydydd drwy Gymru am ddenu 
aelodau newydd.  

Daeth y newydd da hefyd y bydd Gwyneth Briwnant 
Jones, Is-gadeirydd y gangen, yn derbyn y wisg las yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Llongyfarchiadau, 
Gwyneth! 

A hithau’n Noson y Dysgwyr, Helen Prosser o 
Donyrefail fu’n annerch. Mae hi’n 
arwain y grŵp sydd â chyfrifoldeb 
dros y Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Cenedlaethol . Darluniodd ar 
ddechrau ei sgwrs sut y daeth hi, a 
fagwyd ar aelwyd ddi-Gymraeg, yn 
rhugl ac yn lladmerydd brwd a 
bywiog dros yr iaith. Talodd 
deyrnged uchel i’r diweddar Chris 
Rees, sy’n arwr iddi. Mynnai mai 
tiwtor y Gymraeg yw’r swydd orau 
yn y byd! Soniodd am y fraint o gael 
cwrdd â chymaint o ddysgwyr a bod 
yn rhan o’u bywydau. Cytunai â 
Catrin Dafydd a ddywedodd mai 
“Rhodd i’r Gymraeg yw dysgwyr o 
oedolion”. Clywyd bod 12,000 o 
unigolion wedi cofrestru mewn 
dosbarthiadau eleni ac mai merched 
yw 68% ohonynt. 

Mae Helen wedi bod wrthi’n creu cwrs cenedlaethol a 
fydd ar gael o fis Medi 2018, cwrs mynediad a chwrs 
uwch. Mae’r Ganolfan yn cydweithio â’r Cyngor Llyfrau 
i ddarparu llyfrau addas fydd ar gael ym mis 
Tachwedd. Mae hi’n byrlymu o syniadau fydd yn 
cefnogi dysgwyr. Un syniad a ddaeth o Gatalonia yw 
paru dysgwyr â siaradwyr Cymraeg a fydd yn cwrdd â’i 
gilydd am ddeng awr bob wythnos. 

Roedd yn dda cael cwmni a sgwrs â sawl dysgwr yn 
ystod y noson galonogol hon. Wrth gerdded i mewn i 
archfarchnad yn Heol Albany rai dyddiau wedyn, wele 
hysbyseb deniadol gan y Ganolfan yn gwahodd 
dysgwyr i gyfarfod ac, mewn siop goffi yn y dre, un o 
fath arall yn denu rhai at y Gymraeg. 

Merched y Wawr  
Caerdydd 

Helen Prosser gyda'i 
chydweithwyr, Hannah, Efa 

a Donna  

mailto:huwrobertsaccountant@gmail.com
http://www.huwrobertsaccountant.cymru
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