
   

 

 

M ae Amgueddfa Cymru yn dathlu penllanw project 
ailddatblygu £30 miliwn Sain Ffagan Amgueddfa 

Werin Cymru. Gwahoddir ymwelwyr â Sain Ffagan 
Amgueddfa Werin Cymru – atyniad treftadaeth fwyaf a 
mwyaf poblogaidd Cymru – i ddod i ‘greu hanes’ yn dilyn 
cwblhau project ailddatblygu £30 miliwn. 
Y project chwe blynedd hwn gan Amgueddfa Cymru yw’r 
project ailddatblygu mwyaf uchelgeisiol yn ei hanes. Cafwyd 
nawdd gan y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Dreftadaeth y 

Loteri, Llywodraeth Cymru a llawer o gefnogwyr eraill. 

*  Ailwampiwyd y prif adeilad gan gynnwys y fynedfa yn 
llwyr, bellach mae’n cynnwys ardal dan do a bwyty newydd 
sbon yn ogystal â chyfleusterau gwell i ymwelwyr. Mae’r 
Amgueddfa bellach yn atyniad glaw neu hindda, gyda digon 

i’w weld a’i wneud waeth beth fo’r tywydd. 

*  Mannau newydd ar gyfer addysg ac ymchwil 
casgliadau yng Nghanolfan Ddysgu Weston sydd eisoes 
wedi croesawu dros 60,000 o ddisgyblion a myfyrwyr ers ei 

agor ym mis Medi 2017. 

parhad ar dud. 3 

TORRI TIR NEWYDD UNWAITH ETO YN  

SAIN FFAGAN AMGUEDDFA WERIN CYMRU 

Llys Llywelyn 
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Golygydd Rhagfyr 
Clive Rowlands 

 

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

Caerdydd, CF14 6NL 
clive43@icloud.com 

029 22417045     07866 667313  
 

Y Digwyddiadur:  
Yr Athro E Wyn James 

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

029 20628754 
 

Hysbysebion: 
Iestyn Davies 

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

Caerdydd, CF5 1AE 
07876 068498 

              
Prif Ddosbarthwr:  

Ceri Morgan 
ceri33@btopenworld.com  

24, Cwm Gwynlais, Tongwynlais,  
Caerdydd, CF15 7HU 

029 20813812  /  07774 816209 
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Ceri Morgan 

ceri33@btopenworld.com  
24, Cwm Gwynlais, Tongwynlais,  
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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 

 
 

Y Cyfryngau Cymdeithasol 
 

Twitter: @DinesyddCdydd 
Facebook:  

www.facebook.com/YDinesydd 

Golygydd: 

Wyn Mears 

Caerdydd

 

Y DINESYDD GŴYL Y GAEAF CAERDYDD  

YN YR AWYR 

B ydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, uchafbwynt y Nadolig yn y 
brifddinas, yn uchel, yn eang ac yn ddeniadol iawn eleni gydag 

atyniad reid newydd a fydd yn rhoi golygfeydd ysblennydd ar draws 
de Cymru a thu hwnt. Ar agor rhwng 15 Tachwedd a 6 Ionawr, hwn 
fydd y safle mwyaf a welodd y digwddiad erioed, yn cynnwys Llawr 
Sglefrio agored dan do Admiral. 

Bydd y Tŵr Cwympo’n mynd â reidwyr 90m i fyny i’r awyr, yn 
uwch na phob adeilad arall yng Nghaerdydd, gan roi golygfeydd 
godidog ar y ddinas, cyn eu gollwng nhw’n fertigol yn gyflym iawn i 
lanio’n ddiogel ar y llawr. Yma, gallant fwynhau sglefrio dan do, 
sawl reid ffair trwy’r safle mwy, a’r holl fwyd a diod fydd ar gynnig yn 
y Pentref Alpaidd gwreiddiol.  

Dywedodd Norman George Sayers, gweithredwr Gŵyl y Gaeaf 
Caerdydd: “Rydyn ni’n ceisio cyflwyno elfennau cyffrous newydd 
bob blwyddyn i wella profiad ymwelwyr yng Ngŵyl y Gaeaf, ac 
rwy’n credu y bydd y nodweddion cyffrous newydd hyn yn ei 
gwneud hi hyd yn oed yn fwy poblogaidd; rydyn ni’n disgwyl dros 
250,000 o ymwelwyr!  

Mae gan Lawr Sglefrio Admiral do clir dan y sêr, sy’n golygu na 
chaiff unrhyw sesiwn ei chanslo oherwydd tywydd garw, a gall pob 
un o’r 60,000 o sglefrwyr fanteisio arno i’r eithaf.  

Y llynedd, llawr sglefrio Caerdydd fu’r un awyr agored cyntaf yn y 
DU i dderbyn Achrediad Hygyrchedd, gan alluogi hyd yn oed mwy o 
ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ar yr iâ. Mae gan Ŵyl y Gaeaf hefyd 
bengwiniaid poblogaidd, y mae modd eu harchebu ymlaen llaw i 
blant bach sydd angen ychydig o help ar yr iâ. 

Ar ôl i’r elusen benodol, NSPCC Cymru, godi £5,708 o bunnoedd 
at ei Hymgyrch Goleuo’r Nadolig i Blant a Childline y llynedd, bydd 
yr elusen unwaith eto yn amlwg iawn ar y safle. Dywedodd Nigel 
Impey, pennaeth codi arian NSPCC Cymru: “Rydyn ni’n falch iawn 
o fod yn rhan o Ŵyl y Gaeaf Caerdydd unwaith eto eleni ac yn 
edrych ymlaen yn fawr at yr amser arbennig hwn yng nghalendr y 
ddinas. 

Tocynnau: Cardiffswinterwonderland.com a TicketSource  
ar 0333 666 3366. Cysylltwch â ni ar tickets@ice-skate.co.uk  
ar gyfer ymholiadau tocynnau / archebion ysgol. 

#CaerdyddYwGwylyGaeaf    Childline 0800 1111    Childline.org.uk 

 

mailto:Clive43@icloud.com
mailto:iestynd@gmail.com
mailto:ceri33@btopenworld.com
mailto:ceri33@btopenworld.com
mailto:tickets@ice-skate.co.uk
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Caerdydd 

SAIN FFAGAN 
parhad o’r clawr blaen 

Maent yn fannau o safon sy’n cyd-fynd ag enw da 
Amgueddfa Cymru fel darparwr addysg tu allan i’r 
ystafell ddosbarth mwyaf Cymru. 

  *   Tair oriel newydd sy’n cyfuno casgliadau hanes 
gwerin ac archaeoleg cenedlaethol Cymru 

Cymru Yma cewch gip ar fywyd yng Nghymru 
dros 230,000 o flynyddoedd. Mae’r 300 gwrthrych a’r 
16 stori newidiol yn rhoi cyfle i bawb gyfrannu a 
chreu hanes gyda’n gilydd. 

Byw a bod Mae bywyd bob dydd hefyd yn rhan 
o’n hanes. Yn yr oriel hon, cewch weld sut mae pobl 
Cymru wedi gwisgo, bwyta, gweithio, chwarae a 
marw dros y canrifoedd. 

Gweithdy Dathlwch sgiliau cenedlaethau o 
grefftwyr yn yr adeilad pwrpasol hwn.  Cewch eich 
ysbrydoli gan y campweithiau yn yr oriel a rhoi 
cynnig ar grefftau traddodiadol. 

*  Llys Llywelyn Camwch i un o lysoedd Oes y 
Tywysogion. Yn seiliedig ar dystiolaeth archaeolegol 
o Lys Rhosyr ar Ynys Môn, yma cewch flas ar fywyd 
brenhinol Cymru y 13eg ganrif. Bydd hefyd yn lle i 
blant ysgol aros dros nos yn yr Amgueddfa. 

* Bryn Eryr Dyma fferm Oes yr Haearn sy’n 
seiliedig ar safle archaeolegol o gyfnod goresgyniad 
y Rhufeiniaid. Cafodd yr anheddiad gwledig ei 
adeiladu gan wirfoddolwyr. Mae gan y ddau dŷ crwn 
waliau clai chwe-throedfedd o drwch a thoeon 
gwellt crwn. 

 *  Mae’r Amgueddfa wedi ailddehongli un o’u 
hadeiladau hanesyddol, Sefydliad y Gweithwyr 
Oakdale, i greu arddangosiad dementia-gyfeillgar a 
man i gefnogi pobl sy’n dysgu Cymraeg. 

*  Yr Iard Dyma fan chwarae newydd sbon a 
grëwyd gan yr artist Nils Norman. Cafodd Nils ei 
ysbrydoli gan adeiladau hanesyddol Sain Ffagan. 
Mae’n fan i chwarae’n greadigol, neidio a dringo. 

*   Crug Oes yr Efydd Dyma arbrawf i ail-greu 
cofeb gladdu o Oes yr Efydd ar y cyd â disgyblion 
uwchradd lleol, er mwyn dysgu mwy am hunaniaeth 
a bywydau pobl yr oes. 

Meddai David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, 
Amgueddfa Cymru, “Nid project â chanddo ddechrau a 
diwedd yn unig mohono. Mae’n ffordd newydd o 
weithio ar gyfer y sefydliad cyfan, sy’n seiliedig ar 
gyfiawnder cymdeithasol a chymryd rhan. Dyma ethos 
y byddwn yn ei chynnal ac yn ei datblygu dros y 
blynyddoedd nesaf. Mae’n ddechrau cyfnod newydd yn 
Sain Ffagan, a holl amgueddfeydd cenedlaethol 
Cymru.” 

Siopau sy’n gwerthu’r  

Dinesydd 
 

CABAN, Pontcanna 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd. 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbina 

GRIFFIN  BOOKS, Penarth 

NISA, Heol Caerdydd, Dinas Powys  

PAPERWEIGHT, 22 Wellfield Road 

SIOP BODLON, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais 

SIOP  Y  FELIN, Yr Eglwys Newydd 

VICTORIA  FEARN  GALLERY, Rhiwbina

y gweithdy 

byw a bod 

Genedigaeth 

Llongyfarchiadau mawr i Danielle a Dafydd Kidd ar 
enedigaeth eu merch, Mabli Llio,  

chwaer fach i Noa ac wyres gyntaf  
Carol ac Ioan Kidd a Sonia a Barry Crook.  

Mae pawb yn y teulu, gan gynnwys Anti Lowri ac  
Anti Natalie, wrth eu bodd. 
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ADDYSG GYMRAEG –  
A YDYW’R TWF WEDI DOD I BEN?  

  

O ’r 19 disgybl ddechreuodd addysg Gymraeg ym 
1949 tyfodd y nifer yn cael mynediad yng 

Nghaerdydd yn weddol gyson hyd at 2016 pryd y 
cafwyd y cyfanswm uchaf erioed yn dechrau sef 747. 
Ers 2000 roedd graddfa’r twf yn gyfartaledd rhwng 5 a 
6% ac roeddwn yn disgwyl cyrraedd tua 780 yn 2017 a 
820 eleni; roedd y sir yn darparu 840 lle ar draws y 
ddinas ac er nad oedd sicrwydd y byddai’r galw a’r lle 
ar gael yn cyfateb yn hollol yn ddaearyddol roedd 
gobaith o ffitio’r ddau beth at ei gilydd. 

Roedd yn siom felly bod nifer y mynediadau yn 
2017 yn syrthio bron 30 yn brin o rif 2016 yn y 
cyfanswm o 718 yn hytrach na chodi i 780 yn ôl y 
disgwyl. Yn hwyrach fe ddaeth y wybodaeth bod y 
canran cyfan (Cymraeg a Saesneg) wedi syrthio hefyd 
am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd ac a dweud y gwir 
roedd 718 disgybl yn ganran uwch o’r cohort cyfan ar 
16.2% o gymharu ar ganran is na 16% yn 2016. 

Eleni mae’r rhif terfynol yn 713 sef un yn is na rhif 
Ebrill ond mae dweud hyn yn hepgor newidiadau mawr 
sy wedi digwydd o fis i fis. Llwyddodd 4 plentyn ar apêl 
a derbyniodd 7 cynnig arall ond gwrthbwyswyd yr 
ychwanegiad o 11 gan 11 arall a dynnodd yn ôl wedi 
derbyn lle. Ceisiodd 7 le yn hwyr yng Nghoed-y-gof a 
llwyddo, ond yn anffodus tynnodd 8 arall yn ôl o 
ysgolion eraill, i adael addysg Gymraeg ag un yn llai 
ddiwedd Medi na’r rhif cychwynnol yn Ebrill. Felly mae 
18 set o rieni wedi ceisio lle mewn addysg Gymraeg ac 
wedi derbyn cynnig o le ond i dynnu maes cyn dechrau 
tymor. Drwg hwn yw bod derbyn lle a’i gadw am 4/5 
mis cyn tynnu maes yn amddifadu plentyn arall o’i 
ddewis cyntaf ac yn ei yrru i dderbyn lle, yn bur debyg, 
mewn ysgol Saesneg. Ni wn beth yw’r ffordd orau i 
ddelio â’r fath ymddygiad hunanol. 

Nid yw nifer y cohort cyfan eleni ar gael eto ac felly 

nid oes modd gwybod a ydy’r canran o ddisgyblion 
Cymraeg yn uwch neu yn llai na’r 16.2% llynedd. 

A fydd y twf yn nifer y plant sy’n dewis addysg 
Gymraeg yn ail-ddechrau? 

Yn sicr mae pob rheswm i ddisgwyl y bydd eu 
hadeiladau newydd yn denu lefel uwch o geisiadau i 
ysgolion Glanmorfa a Hamadryad Fedi nesaf, er bod 
absenoldeb dalgylch ar gyfer Hamadryad yn anfantais. 

Fe fydd modd i sicrhau dal mwy o blant yn rhwyd 
AG o ychwanegu ffrwd arall at yr wyth sy’n orlawn yn 
ysgolion ffiniol i’r Wern, Mynydd Bychan, Melin 
Gruffydd, Glan Ceubal a Phencae am fod arian ar gael 
i sefydlu’r cyfryw ffrwd. Y nifer a wrthodwyd oedd 67 yn 
2017 a 38 eleni. (Nid oes eto newyddion am fwriad y 
sir yn y cyswllt hwn nac ychwaith am ddarparu ffrwd 
arall ar gyfer canol y ddinas). 

Nid oes tebygrwydd o gael ail ffrwd ar gyfer Nant 
Caerau a Penypil yn fuan er bod y ddwy ysgol yn llawn 
ac yn methu derbyn pob cais. 

Bydd y sir yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer agor 
ysgolion i wasanaethu ardal newydd Plasdwr ac mae 
RhAG yn disgwyl bod un ohonynt yn ysgol Gymraeg. 
Nid yw’r adeiladu mor bell ymlaen yn yr ardal rhwng 
Llysfaen a Phontprennau a’r trefniadau ar gyfer 
ysgolion hefyd yn hwyrach. 

Bwriad RhAG yw ceisio cyfweliad ag Arweinydd y 
Cyngor, Huw Thomas, a’r deilydd portffolio Addysg 
Sarah Merry i drafod a oes modd newid y drefn derbyn 
plant yn arbennig i sicrhau un rhestr ceisiadau a 
mynediadau yn lle’r tair system bresennol (ysgolion 
cymunedol, ysgolion Anglicanaidd a’r rhai Pabyddol) 
sy’n hwyluso dewis mwy nag un lle i blentyn ar y 
cychwyn ond i’w ryddhau ar y funud olaf. 

Ein gobaith yw ail-gychwyn y twf cyson am le mewn 
Addysg Gymraeg yn unol â pholisi’r Llywodraeth. 

     Michael  Jones 

Hydref 2018 

A gorwyd tymor newydd Cymrodorion Caerdydd fel 
arfer gydag arwisgo’r Llywydd newydd â chadwyn 

hanesyddol y swydd. Y Llywydd eleni yw’r Parchedig 
Lona Roberts, ac fe’i harwisgwyd gan ei rhagflaenydd 
Dafydd Griffiths ym mhresenoldeb cynulleidfa deilwng 
iawn yng Nghapel Y Crwys, nos Wener 5 Hydref. 

Yn ei chyflwyniad fe lwyddodd Lona i weu yn gelfydd 
iawn hanes ei rhieni, Gwyn ac Annie Daniel, gyda 
hanes y cyfnod cythryblus y bu iddynt fyw drwyddo. 
Yng Ngholeg y Brifysgol Aberystwyth y bu iddynt 
gyfarfod, a gadawodd eu cyfnod yno ei ôl ar weddill eu 
bywydau. Dyma’r cyfnod pan oedd T. Gwynn Jones a 
T.H. Parry-Williams yn Athrawon y Gymraeg.  

Mewn sawl cylch yr oedd y ddau Athro dan gwmwl 
oherwydd eu heddychiaeth, ond gwnaeth eu safiad 
argraff ddofn ar nifer o’u myfyrwyr, gan gynnwys rhieni 
Lona. 

 

Nid heddychiaeth oedd yr unig safbwynt a lwyddodd 
T. Gwynn Jones i’w drosglwyddo i nifer o’i fyfyrwyr: un 
arall oedd cenedlaetholdeb Cymreig. Yn hyn hefyd yr 
oedd Gwyn ac Annie ar yr un donfedd â’u Hathro. 

Parhaodd perthynas bersonol gynnes rhwng T. 
Gwynn Jones a’r teulu Daniel ymhell wedi dyddiau 
coleg. Dangosodd Lona lun o lythyr a gafodd ei rhieni 
ganddo yn trafod ei hoff enwau i enethod. 

Mae’n trafod yr enw ‘Nia’ gan olrhain ei darddiad 
Gwyddeleg, ac yna ‘Ethni’ a tharddiad Groeg yr enw 
hwnnw. Ond enw a ddyfeisiodd ef ei hun oedd ‘Lona’. 
Hanes yw’r gweddill !! 

Wrth gloi’r cyfarfod, nododd yr ysgrifennydd, Gwynn 
Matthews, fod y Cymrodorion wedi rhoi £100 o wobr 
yng nghystadleuaeth y Filanél yn yr Eisteddfod, a’u bod 
wedi noddi cyhoeddi’r daith lenyddol a luniwyd gan 
Wyn James yn rhifyn Eisteddfodol y Dinesydd (£225). 
Yr oedd dau aelod hefyd wedi gwneud cyfraniad o £50 
yr un tuag at osod hysbyseb a thuag at ofod golygyddol 
ynddo. Gwerthfawrogir eu haelioni. 

Cymrodorion Caerdydd 
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‘Yn llefaru eto …’:  
Gwynn Williams (1945–2018) 

 
 
 
 
 
 
 

Y m marwolaeth y Parch. Gwynn Williams ar 30 
Medi, fe gollwyd nid yn unig un a fu’n weinidog 

dylanwadol yng Nghaerdydd am 30 mlynedd, ond 
hefyd arweinydd amlwg yn y byd Cristnogol yn 
genedlaethol.  

 Brodor o Rydaman oedd Gwynn, a mynychai 
Bethany, eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yn y 
dref, lle roedd ei dad, y Parch. J. D. Williams, yn 
weinidog. Roedd cyn-weinidog yr eglwys, yr 
emynydd Nantlais, yn parhau’n aelod yno yn ystod 
ieuenctid Gwynn, ac arwydd o’i ddylanwad yw’r 
ffaith mai ‘Nantlais’ yw enw tŷ Gwynn a’i wraig, Lis, 
yn Rhiwbina. 

 Daeth Gwynn i ffydd bersonol yng Nghrist yn ei 
arddegau o dan weinidogaeth ei dad. Ond nid mynd 
i’r weinidogaeth oedd ei fwriad ar y dechrau. Aeth i 
Brifysgol Caergrawnt yn 1963 i astudio 
Mathemateg; ond yno, ym mhellafoedd Lloegr, 
dyma’r alwad i’r weinidogaeth, ac i weinidogaethu 
yng Nghymru, yn tyfu’n gryfach, gryfach, a’r 

canlyniad fu iddo ddychwelyd i Gymru, i 
Aberystwyth, yn 1966 i dderbyn hyfforddiant 
diwinyddol. Yna, wedi cyfnod o ymchwil ôl-
raddedig, dyma dderbyn galwad i fod yn weinidog 
yn Aberafan yn 1974, cyn symud yn 1983 i 
ddechrau ar ei weinidogaeth hir yn yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg yng Nghaerdydd. 

 Roedd Gwynn Williams yn bregethwr trefnus, 
grymus, a oedd â’i olwg yn glir ar y nefoedd, ond â’i 
draed hefyd yn gadarn ar y ddaear. Roedd ganddo 
ddiddordeb byw mewn datblygiadau cyfoes, yn 
gymdeithasol ac yn wyddonol, ac yn ogystal â 
chymhwyso neges y Beibl i gyflyrau ysbrydol ei 
wrandawyr, byddai’n ei chymhwyso’n gyson hefyd i 
faterion y dydd.  

 Roedd ganddo faich mawr dros hyrwyddo’r 
efengyl Gristnogol, ac yn ei salwch olaf, ac yntau’n 
rhy wan erbyn hynny i bregethu, aeth ati i baratoi 
cyfres o lyfrynnau yn seiliedig ar rai o’i bregethau.* 
Ond mae modd hefyd ei glywed ‘yn llefaru eto’, 
oherwydd mae bron 400 o’r pregethau a 
draddododd Gwynn yn yr Eglwys Efengylaidd yng 
Nghaerdydd ar gael ar wefan yr eglwys: http://
www.cwmpawd.org/pregethau/ 

 Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i’w deulu a 
diolchwn i Dduw amdano ef a’i gyfraniad. 

      E. Wyn James 

 

* Mae copïau o’r llyfrynnau – chwech ohonynt – i’w 
cael yn rhad ac am ddim trwy ei chwaer, Rhian 
Williams, sydd ers ugain mlynedd yn gyfrifol am 
groesair Y Dinesydd. Mae ei chyfeiriad i’w weld o 
dan y croesair. 

 

D aeth sôn am ymarfer Meddylgarwch yn gyffredin 
bellach ac yng nghyfarfod 9 Hydref y gangen, y 

ddisgyblaeth honno gafodd sylw Mari Rhys, y 
siaradwraig wadd. Yn wyneb y pwysau a’r straen sydd 
yn effeithio cymaint, dywedir y gall yr hyfforddiant hwn, 
sy’n pennu amser i ymlacio corff a meddwl, wneud byd 
o wahaniaeth i agwedd person at fywyd a’i heriau. 
Soniodd Mari sut y gall helpu gyda diffyg cwsg, gofid a 
digalondid a sut y gall roi strwythur cadarnhaol i waith y 
dydd. 

Cafwyd ganddi argymhellion ymarferol ar sut i 
ganolbwyntio wrth fyfyrio ac argymhellir gwneud hynny 
y peth cyntaf yn y bore. Mewn tawelwch, bu aelodau’n 
dysgu sut i synhwyro’r awyrgylch a bod yn ymwybodol 
o’u hanadlu er mwyn ymlacio a gollwng gafael ar 
straen a gofid. Rhoddir pwyslais ar ollwng gafael ar 
feddyliau negyddol sy’n peri inni weld bai arnon ni’n 
hunain a’n diffygion. Mae’r ymarfer yn arwain, meddir, 
at hybu caredigrwydd, tawelwch meddwl ac amynedd. 
Dywedir bod person yn teimlo wedyn nad yw ar 
drugaredd amgylchiadau, a bod ganddo well gafael ar 

ei fyw bob dydd. 

Daw’r ymarfer o grefyddau’r Dwyrain fel Bwdïaeth, a 
thrwy Yoga, T’ai Chi ac ati. Gellir cael rhagor o 
wybodaeth o Ap Cwtch a gynhyrchodd Menter Iaith 
Abertawe. Ar gael hefyd mae cyfeirlyfr o’r enw Llyfr 
Lles. 

Noson ddifyr oedd hon yng nghwmni Mari, sy’n 
wreiddiol o Lanelli, ac yn gweithio gyda chynhyrchu 
Pobl y Cwm. 

Merched y Wawr 
Caerdydd 

Lowri Clement  
BA Hons, FCCA, CeMAP  

Cyfrifydd ac Ymgynghorydd Ariannol  
(Nid Buddsoddiadau)  

Angen Ewyllys arnoch? Trafod Morgais? 
Angen sortio yswiriant bywyd?  

Hunan-asesiadau i Gyllid y Wlad? 
Cysylltwch gyda Lowri 07847 71453824 
Llanmaes Street, Caerdydd, CF11 7LQ 
lowric@evolutionfinancialplanning.co.uk 

am gyngor cyfeillgar! 
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Hywel owen a gareth 

Y Silff Lyfrau 
Sgythia – Hanes John Dafis, 

Reithor Mallwyd 
 Gwynn ap Gwilym, Gwasg y Bwthyn. £12.95 

P an glywais fod Gwynn ap Gwilym yn ysgrifennu 
llyfr ar Dr John Davies, Mallwyd, cymerais yn 

ganiataol mai cyfrol academaidd a chyfyng ei hapêl 
fyddai’n dod o’r wasg. Ond nid dyna gafwyd ganddo o 
gwbl, i’r gwrthwyneb, aeth ati i greu nofel hynod 
ddarllenadwy. 

Roedd Dr John Davies (c. 1567-
1644) yn glerigwr ac yn ysgolhaig o fri 
– yn ddiwinydd, yn ieithydd oedd yn 
awdurdod ar yr iaith Hebraeg a’r iaith 
Gymraeg. Arferai Dr Enid Roberts 
ddweud nad oedd neb a wyddai 
gymaint am yr iaith Gymraeg nag ef, 
na chynt na wedyn. 

Ar yr olwg gyntaf, nid yw ei fywyd 
yn ddeunydd addawol i nofel! Rhan o 
gamp Gwynn ap Gwilym yw troi ei 
fywyd yn stori afaelgar. A phwy well 
nag ef i wneud hynny. Yr oedd yntau 
hefyd yn glerigwr, yn ddiwinydd ac yn 
awdurdod ar yr Hebraeg a’r Gymraeg. 
Ar ben hynny, bu’n Reithor Mallwyd, 
gan fyw yn y Rheithordy a godwyd gan 
John Davies. 

Ei adnabyddiaeth ddofn o’r fro y bu ef, fel John 
Davies, yn byw a gweithio ynddi sydd yn ei alluogi i 
lunio disgrifiadau cyfareddol o’r ardal. Mae’r pum 
synnwyr ar waith wrth iddo leoli’r digwyddiadau yn yr 
awyr agored, yn yr eglwys neu’r dafarn neu’r 
Rheithordy. Mae ei ddisgrifiadau o waith crefftwyr cefn 

gwlad y cyfnod a’u celfi yn tystio i’w wybodaeth 
hanesyddol fanwl a thrylwyr. 

Llwyddodd Gwynn i weu i mewn i’w stori gefndir 
cythryblus y cyfnod, yn gymdeithasol, yn wleidyddol ac 
yn grefyddol, a chyfleu’r cyfan drwy gyfrwng 
cysylltiadau personol ei gymeriadau. Er enghraifft cawn 
hanes y diwygio fu ar Feibl Cymraeg William Morgan 
yn 1620 yng nghyd-destun tensiwn a gododd rhwng 
John a’i frawd yng nghyfraith, yr Esgob Richard Parry, 

Esgob Llanelwy. Dychmygol yw’r hyn 
a gawn yn y nofel, ond mae’n seiliedig 
ar y ffaith i’r Esgob hawlio’r clod am y 
cyfieithiad, er mai’r farn gyffredinol yw 
mai John wnaeth y gwaith!  

T e n s i wn  s y d d  y n  s a i l  i 
anesmwythyd ym mherthynas John a 
rhai o’i blwyfolion, ac yn wir rhyngddo 
ef a’i wraig weithiau, yw’r atgof am y 
Gwylliaid Cochion. Yr oedd Siân, ei 
wraig, yn ŵyres i’r barwn Lewis Owen 
a lofruddiwyd gan y Gwylliaid, ond a 
ystyrid yn ormeswr creulon gan rai o 
ddisgynyddion y Gwylliaid. Mae hi a 
hwythau yn ymwybodol o’r hanes, ac 
mae’r tensiwn hwn yn ychwanegu lliw 
i’r stori. 

Heb os nac onibai, rhaid gosod 
Sgythia ar frig y rhestr o nofelau hanesyddol Cymraeg. 
Fel y gellid disgwyl, mae’r iaith yn goeth ac yn gyhyrog 
ac nid yw’r traethu fyth yn llesgáu. Mae diddordeb y 
darllenydd yn cael ei gynnal o’r dechrau i’r diwedd, ac 
yn ogystal a chael ei ddifyrru mi fydd hefyd wedi ei 
oleuo ar lu o bethau. 

     Gwynn Matthews 

A r nos Lun 15fed o Hydref cawsom gyflwyniad 
diddorol iawn gan Cai Ladd, darlithydd mewn 

Daearyddiaeth Ffisegol o Brifysgol Abertawe ar y 
testun 'Morfeydd Heli'. Fel sy'n arferol rhoddodd Cai 
ychydig o'i hanes i ni. Symudodd ei deulu o'r Almaen i 
Gymru pan oedd Cai yn bedwar, a chafodd addysg 
trwy gyfrwng y Gymraeg yn Llandysul. Gwnaeth ei 
ddoethuriaeth ym Mangor cyn symud i Abertawe. 

Efallai bod morfeydd heli, 'salt marshes' yn fwyaf 
enwog am gynhyrchu cig oen â blas arbennig arno, ac 
mae tua 7000 hectar ohonynt o amgylch arfordir Cymru 
gyda rhai mawr yn aberoedd yr Hafren a'r Ddyfrdwy. 
Maent yn ardaloedd rhwng tir a môr sy'n cael eu boddi 
yn aml gan ddŵr môr. O ganlyniad, planhigion gwydn, 
sy'n gallu ffynnu mewn dŵr hallt sy'n tyfu yno. 

Mae yn gymharol hawdd troi morfa heli mewn i dir 

pori trwy adeiladu mur o'i amgylch i atal dŵr y môr rhag 
dod i mewn. Mae hyn wedi bod yn digwydd yn aml, ond 
nawr mae ffermwyr yn cael eu hannog i adael y 
morfeydd heli yn llonydd. Mae ganddynt rôl bwysig 
iawn mewn atal llifogydd gan eu bod yn amsugno egni 
o donnau'r môr yn ogystal â chwarae rhan bwysig yn 
ecoleg yr arfordir. Soniodd Cai am Gwm Ivy ym Mro 
Gŵyr lle mae y twll wedi datblygu yn y mur ac mae'r tir 
yn troi yn ôl i fod yn forfa heli. Mae'r newidiadau mawr 
yn y mathau o anifeiliaid a phlanhigion sy'n byw yng 
Nghwm Ivy yn destun ymchwil ar hyn o bryd. 

I gloi, soniodd Cai am fel roedd yn bosib gweld 
newidiadau yn y morfeydd heli trwy ddefnyddio hen 
fapiau ac am ymchwil i geisio deall effaith newid 
hinsawdd ar yr ardaloedd hyn. Soniodd fel mae 
cynnydd a lleihad yn y morfeydd heli yn gallu dangos 
fel bod tir Cymru yn codi a suddo. Cafwyd trafodaeth   
fywiog ar ddiwedd y cyfarfod ar effeithiau newid 
hinsawdd ar y miliynau o bobl sy'n byw mewn 
aberoedd afonydd mawr dros y byd. Prawf sicr ein bod 
wedi mwynhau a dysgu llawer o gyflwyniad Cai. 

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 
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Dyhead am Heddwch  
 Y Parch Stephen Owen Tudor 

D yma gyfrol o ddyddiaduron fy nhaid, Stephen 
Owen Tudor, am y blynyddoedd 1918-19 wedi eu 

cyhoeddi ym mis Hydref 2018 gan Y Lolfa – ganrif wedi 
diwedd y Rhyfel Mawr.   

Ei deitl i’w ddyddiadur ar gyfer 1918 oedd “PEACE 
ON EARTH”.   

Mae’n ffarwelio â’i deulu a’i 
gartref ar fferm Nantyrhafod, 
Staylittle, Sir Drefaldwyn ar 30 
Ionawr 1918; ac yna, ar 19 
Chwefror mae’n ysgrifennu: 

“Heno byddaf yn mynd i fyny i’r 
front line i’r ffosydd blaenaf.  
Dyma’r diwrnod cyntaf i mi yn y 
Rhyfel ac o hyn ymlaen Rhyfel 
fydd hi arnaf.  Yma’r arhosaf.” 

Ac ar 23 Chwefror: 

“ N e i t h i w r  b u m  y n  y 
gwarchffosydd drachefn.  Yn cludo 
barbed wire i’r ffosydd blaenaf, ac 
yn ei osod i fyny yng ngoleu llwyd y 
lloer.  Yr oedd y gelyn yn anfon 
goleu i’r awyr, nes oedd popeth yn 
amlwg, ac yr oedd bwledi yn 
chwibanu heibio a marwolaeth yn 
hofran yn yr awyr, ac yr oedd y 
maes yn unig, ac yn farwol 
ddigalon.  Byddaf yn mynd i fyny 
yno eto heno a baich ar fy nghefn 
a chroes ar fy nghalon” 

Mae’n cofnodi bob dydd yr hyn mae’n ei wneud a’r 
hyn sy’n digwydd iddo – ond hefyd yn cofnodi ei 
ymateb i’r hyn oll – yn aml drwy ddefnydd helaeth o 
ddyfyniadau.  Dyfyniadau gan wleidyddion mawr y 
dydd a dyfyniadau gan feirdd a llenorion, yn Gymraeg 
ac yn Saesneg.  Ac, wrth gwrs, mae’n dyfynnu’n 
helaeth o’r Beibl ac o emynau Cymraeg a Saesneg. 

Mae ei gasineb at filitariaeth ac at y rhyfel yn amlwg 
iawn fel y gwelir yn y cofnod hwn ar 10 Mawrth 1918: 

“O! Gobeithio daw ymwared yn fuan.  Ond ni ddaw 
ymwared yn dragywydd drwy ymladd.  Sut y gellir 
cyfreithloni a chyfiawnhau peth fel hyn?  Y noson o’r 
blaen yr oeddem yn gwarchod yn nhrymder y nos, 
gyda dryll a picell ar ei flaen – ond dyna oedd ar fy 
meddwl ar hyd yr amser: ‘Gentle Jesus meek and 
mild.’” 

Yn dilyn y Cadoediad ar 11 Tachwedd 1918 gorfu i’r 
Gwarchodlu Cymreig orymdeithio 150 o filltiroedd i 

ddinas Cologne yn Yr Almaen.  
Mae Stephen yn cofnodi mor galed 
oedd y daith, croeso trigolion y 
pentrefi, ei farn ar y dirwedd, ac, fel 
ffermwr, ar ansawdd y tir.   

Ni chafodd ei ryddhau gan y 
fyddin tan fis Ebrill 1919 ac mae’n 
cyfeirio yn aml at y trafodaethau 
heddwch oedd yn digwydd yn ystod 
y cyfnod hwn ac a ddiweddwyd ar 
Fehefin 28 pan arwyddwyd 
Cytundeb Versailles.  

Yn Awst 1919 mae’n ymweld â’r 
Eisteddfod Genedlaethol yng 
Nghorwen ac yn cofnodi taw’r 
bardd coronog oedd Y Parch 
Crwys Williams.  Dyma ei 
grynodeb: 

“Dyna eisteddfod fawr Corwen 
drosodd.  Ei phrif siomiant oedd 
nad oedd Mr Lloyd George yn 
bresennol.  Ei phrif ogoniant oedd 
ei Chymraeg glân a chroyw, a’i 
phrif lwyddiant oedd ei tyrfaoedd 

aneirif.” 

Mae’n gorffen ei ddyddiadur ar 31 Rhagfyr 1919 
drwy gyferbynnu ei brofiadau dros y misoedd blaenorol 
yn y llinellau hyn: 

“Wel wel, dyma’r hen flwyddyn ar ben.  Fe 
ddechreuodd arnaf yng nghadwynau milwriaeth yng 
ngwlad yr Almaen, ac y mae wedi terfynu mewn 
rhyddid cydmarol yn fy ngwlad fy hun.  Bu 
Rhagluniaeth drwy’r cwbl yn dyner iawn wrthym.” 

     Ruth Tudor Willis 

Y  delynores Glenda Clwyd fu’n diddanu’r 
gymdeithas ar 15 Hydref. Daw o Fagillt, Sir y 

Fflint, yn wreiddiol ond ym Mhont-y-clun y mae’n byw ar 
hyn o bryd. Rhwng cyflwyno darnau ar ei thelyn euraid 
odidog, soniai’n ddiddorol am ei magwraeth a’i haddysg 
yn Ysgolion Gwenffrwd a Maes Garmon a’r llwybrau a’r 
cerddorion a’i harweiniodd i syrthio mewn cariad â’r 
delyn ac ymgysegru ei hunan i’w meistroli. Bu’n fyfyriwr 
yng Ngholeg Cerdd Caerdydd a mawr oedd ei 
theyrnged i’w hathrawon yno. 

Mae’n enillydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol a’r 
noson hon, profwyd ei dawn amheuthun wrth iddi 
gyflwyno alawon Cymreig, darnau clasurol ynghyd â 
darnau cyfoes, bywiog a chynhyrfus. Yn y gorffennol 
bu’n un o pin-ups merched y tywydd ar S4C. Mae’n 
teithio, yn cynhyrchu sioeau, yn perfformio fel rhan o 
gabaret, yn hyfforddi ieuenctid ac yn ymweld ag 
ysgolion a chartrefi henoed. Daeth y noson wefreiddiol 
hon i ben gyda’i dehongliad unigryw o Ar lan y môr. 

Llongyfarchwyd Idwal Hughes ar gyrraedd ei ben-
blwydd yn ddeg a phedwar ugain a chroesawyd Brian a 
Myra Wynne i’w cyfarfod cyntaf oddi ar iddyn nhw 
symud i’r ardal o Sir y Fflint. Cydymdeimlwyd yn 
ddiffuant â Lis Williams a Rhian Williams, priod a 
chwaer y Parchedig Gwynn Williams, a fu farw’n 
ddiweddar. 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 
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Dyddiadur Deurodiwr Dŵad  

Walia’ Wailes 

A r y morglawdd yn sefyll yn stond ar y beic oeddwn 
i (ag un droed ar y tarmac – dwi'm yn dric-

seiclist!), yn mwynhau'r olygfa. Roedd y bared wedi'i 
fario, a'i lifddorau'n agored i'r cychod a'u criwiau 
ddychwelyd at y marinas rôl diwrnod hegar o hwylio 
eangderau Môr Hafren – i Fari-eiland a nôl. Chwilio am 
lwybr-drws-cefn oeddwn, i gael sleifio mewn i Steddfod 
y Bae leni, heb dalu. Ond ddalltish i wedyn bob pob 
Tomos, Dic Siôn Dafydd. Harry, Megan, Amir a Kylie 
yn cael mynediad rhad i fanion bethau'r ‘Maes’. 

Draw tua'r de disgleiria Ynys Echni, tir mwyaf 
deheuol Cymru, yn yr haul, a drws nesa iddi yr Ynys 
Ronech Seisnig yn gysgod serth bygythiol drosti. 
Roedd tywod Cefn-y-wrach ar fin magu rhyw 
lewyrchedd newydd dan ei phwn ychwanegol o laid 
ymbelydrol Hinckley Point.   

‘Gan Fôr Hafren y mae'r amrediad llanw mwya'n y 
byd, ac eithrio Bae Fundy yn Nova Scotia.’ 

Daeth geiriau Mansel Geog o'n nyddiau ysgol i'm 
cof, wrth i mi aros i'r dŵr yn y llociau godi a chodi'r 
cychod at lefel uwch. Cofio hefyd am y llaid trwchus, 
gludiog a garcharai'r cychod prin a ddefnyddiau'r docks 
adeg llanw isel stalwm – cyn y Gweddnewidiad. 

Toc, agorwyd y clwydi. Rhychu 'mlaen ffwl-sbid 
wedyn ar hyd lôn feicio/loncio/cerdded prysur y 
morglawdd. Peth od nad oes enw arni; mae pob pwt o 
ffordd yn y ddinas 'ma'n cael enw rhyw gynghorydd 
neu frwydr neu ryw Lord a'i blant. Yn goeglyd, bathais 
hi'n Lôn Rowe-Beddoe er cof am waith arbennig Syr 
David. Dyma ddyn, o'i ŵglo, a gyfrannodd yn helaeth i 
fywyd cyhoeddus a chadeirio mwy o bwyllgorau a 
busnesau na llond pafiliwn o Archdderwyddon. Ef fu'n 
llywio Corfforaeth Ddatblygu Bae Caerdydd i droi 
‘Watch your step down the Docks’ bygythiol yn ‘We 
loves it down the Bay’ deniadol; i foddi selerydd tai 
Grangetown a Glanyrafon (na phoenwch, mae'ch 
Pontcanna chi'n sych – a drud); chwalu hen gymuned 
aml-ddiwylliannol; a throi Butetown yn Bay-town. 

Oedais ger caffi'r bared. Tua'r gogledd, panorama 
min-dŵr fel hysbýs marchnata ‘Dyma G'dydd’: adeilad 
hen-ffash brics coch a thŷ gwydr bach to-fflat di-nod 
drws nesa iddo, slabiau llechi (lle mae'r Radyr stone 
lleol?) dan ryw swigan sgleiniog gopr â graffiti arni, tai 
bwytafarn di-ri'n dangos ôl y gwynt a'r heli, gwesty 
crand â chiw-pî ar ei ben, tyrau o swyddfeydd 
gweigion, tyrau talach o fflatiau gorddrud Airbnb, a 

thyrau talach fyth o flychau cwningod llawn sdiwdants.  
Rhyngom mae'r llyn dŵr croyw enfawr – neu fôr, os 
coeliwch chi gyhoeddusrwydd yr Arg wrth iddo lawnsio 
thema Blwyddyn y Môr 2018.  500 acar o ddŵr, di-enw, 
a gyst filiynau i'w gynnal rhag llenwi â'r gwaddod a'r 
sbwriel a sgwriwyd gynt i'r môr yn llif y Taf a'r Elái, ac 
sydd angen 630 pwmp ocsigen 24/24 i'w awyru rhag 
troi'n ferddwr di-fywyd. 

Ond mi allasai pethau 'di bod yn wahanol iawn pe 
gwrandawyd ar un peiriannydd a phensaer morol 
nodedig, ond, ysywaeth, un sy'n angof heddiw.  Brodor 
o Wallsend, Newcastle-upon-Tyne oedd Thomas 
Waters Wailes.  Ar ôl iddo sefydlu ei yrfa yno fe'i 
denwyd yn 1882 i arwain y Mountstewart Dry Dock and 
Engineering Company yng Nghaerdydd – mae olion y 
dociau yno o hyd rhwng Techniquest a Wetherspoons. 
Roedd yn rhwystredig ynghylch arafwch gwleidyddion 
lleol i ddatblygu porthladd Caerdydd. Yn 1893 
cyflwynodd gynllun uchelgeisiol i'w ehangu gan greu 
un a fyddai'n brysurach ac yn fwy o lawer na Lerpwl a 
Bryste. Trwy gyfres o forgloddiau, llifddorau, basnau a 
cheiau, bwriedid creu 175 acer o ddociau newydd ar 
gyfer mewnforio, adennill 125 acer o dir i'r warysau, a 
chynyddu gallu'r pedwar doc a oedd yno eisoes i 
allforio. Cynigiwyd adeiladu rheilffyrdd newydd i 
gysylltu â'r dociau, ffordd lydan newydd at ganol y dre, 
a ffordd a phontydd i gysylltu â Phenarth.  Lleolwyd y 
prif lifddorau yn y dŵr dyfnach ger Cefn-y-wrach i 
ganiatáu hwylio llongau ar bob cyflwr llanw, bron. Ac 
roedd y ddwy afon yn rhydd i lifo'n syth i'r môr gan 
gludo'u gwaddod budr ac osgoi llifogydd niweidiol. 
(Gweler y map isod.) 

A wireddwyd y cynllun? Cwynodd rhai am y gost, 
eraill nad oedd potensial i'r fath fasnachu, ac er yr 
honnai Wailes y byddai'r tirfeddianwyr, Ardalydd Bute a 
Lord Windsor, yn elwa'n arw o'r datblygu, gwrthodwyd 
y fenter. Bu peth datblygu wedi hynny ond dan reolaeth 
gadarn ‘Y Teulu’ – wedi'r cwbl, "Cardiff was always a 
Bute-iful place". Ond tybed a fu Syr David a Nic 
Crughywel yn pori yn archif hen rifynnau'r Western Mail 
ryw gan mlynedd yn ddiweddarach? (Gweler y dyfyniad 
isod o’r Western Mail, 23 Mawrth 1893.) 

Na phoenwch, chi hen ddarllenwyr parchus 
"Dinesydd" y 70au sy'n cynhyrfu o weld pennawd 
sy'n adlais (bron) o'r gorffennol.  Nid Goronwy Jôs 
sy di dŵad yn ôl i'ch poenydio, i'ch gwawdio, i 
dynnu blewiach o'ch trwyna, a gneud hwyl ar ben 
eich yrban shîc, wrth iddo chwilio'n ofer am yr hen 
New Ely. 

'Mond rhyw feiciwr bach diniwad yn dŵad nôl o 
dro i dro, i droedio, neu a deud y gwir, i ddeurodio 
hen lwybra a gweld be di be yn rhen Ga'rdydd ma 
wrth iddi groesawu Eisteddfod 2018. 
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Bu farw Wailes yn 1905, cyn anterth a dirywiad enbyd Porthladd 
Caerdydd.  Fe'i claddwyd ym Mynwent Cathays. Felly'n wobr iddo 
am ei weledigaeth, cynigiaf yr enw ‘Lôn Wailes’ ar gyfer lôn y bared, 
ac enwi'r llyn/môr yn ‘Wailes Waters’ – mi bleshith hynny'r Arg!  
Beth am enw Cymraeg, bloeddiwch chi? ‘This is Kediff; we don't do 
Welsh, mate!’   

Neu falla cânt enw sy'n coffáu rhyw Lord neu ddau, wedi'r cwbl!  

      Olwyn ap Gron 

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni 
gwobrwywyd Olwyn ap Gron am gasgliad o 
erthyglau i bapur bro. Y Dinesydd oedd ganddo 
mewn golwg, a diolch iddo am fod yn fodlon i ni 
eu cyhoeddi. Diolch i’r Eisteddfod hefyd am 
ganiatâd i wneud hynny. 

Dyfyniad o’r Western Mail 23 Mawrth 1893 

   Rhif: 186 

 
 

 
 
 
 
 
Ar Draws 
7. Sarff mewn annedd i adar ar yn ail (5) 
8. ‘Ar y tren i -----, mi gollais i fy mhen (BF) (7) 
9. A yw y saeth wedi torri, gwaetha’r modd? (7) 
10. Mae hwn yng nghanol creu’r iguana! (5) 
12. Gôl y dyrys yw troi i le o addysg (2,7) 
14. A yw’r gwau ar ben yma? (9) 
17. ‘Iesu yw’r enw mawr ----- 
       Drwy’r ddaear oll a’r nef’ (CW cyf) (5) 
18. Boed bol dyn heb ddechrau bod yn ei lawn faint 
 (7) 
20. ‘Caf droi pryd y mynnwyf i aelwyd ----- ----- 
        Os oes yno glicied, nid oes yno glo;’ (EW) (1,6) 
21. Yn dyheu am wahanu (5) 
 
I Lawr 
1. ‘Hosanna, Haleliwia    
     Fe ----- ----- i ni’ (DW) (5,5) 
2. A yw lleihau Dihewyd yn ei wneud yn brysur? (5) 
3. Cân operatig lle collodd Maria ei phen (4) 
4. Dyma’r lle i ddechrau llenwi’n araf ein thuser drom 
ysblennydd? (6) 
5. Trechu wrth godi’n uwch (8) 
6. Ai arch i elw yw cloddfeydd? (7) 
11. ‘Wrth fy ffenestr yn ----- 
        Yr ochneidia’r gwynt’ (JM-J) (10) 
12. ‘Drain ac ----- ----- a’i medd, 
       Mieri lle bu mawredd’ (EE) (5,3) 
13. Heresi neu ffug newyddion (7) 
15. Mae’r gorila gwyllt yn drewi (6) 
16. Dim yn y dyffryn ond dernyn o lo. (5) 
19. Cipio 500 o ddefaid bach (4) 
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  A       

D I N E S 

  R       

Enillydd Croesair Rhif 184 

Robin Bateman, Yr Eglwys Newydd 

Atebion Croesair Rhif 184 

Ar Draws: 1. Enw mawr di-goll   6. Effeithiol   8. Ehud   

9. Atat   11. Dirifedi   12. Ji-binc   14. Dicter   16. Glaswellt   
19. Euog   21.Adar   22. Gylfinir   23. Yr ucheldir iach 
 
I Lawr: 1. Elena   2. Meistri   3. Delfryd   4. Gaeaf    
6. Lleuad heno    7. Iod   10. Teimladwy   13. Creigle   
15. Cleciwr   17.Sarnu   18. Tal   20. Gwrach 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Rhagfyr, 2018 

22 Heol Cae Rhys, Rhiwbina, Caerdydd, CF14 6AN  
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Llond lle o hwyl yn Llangrannog  

Mynychodd Blwyddyn 7 gwrs iaith Llangrannog ym mis 
Hydref. Dros yr wythnos fythgofiadwy cafodd y 
disgyblion y cyfle i brofi amryw o weithgareddau. Braf 
oedd gweld cyfeillgarwch yn datblygu wrth i’r disgyblion 
ddod i adnabod ei gilydd yn dda. Diolch i Swogs y 
chweched dosbarth am arwain wythnos wych! 

Bafta Cymru  

Llongyfarchiadau mawr i Jaco am ennill dwy wobr 
BAFTA Cymru am ei gyfraniad i’r rhaglen ddogfen 
ysbrydoledig ‘Richard and Jaco: Life with Autism’.  

Blwyddyn 7 yn mynnu eu lle 

Llongyfarchiadau i dîm pêl-droed blwyddyn 7 ar ei 
lwyddiannau arbennig yn ystod ei hanner tymor cyntaf 
yma yng Nglantaf. Sawl gêm wedi’u  hennill yn ystod yr 
hanner tymor.   

Pencampwyr Cwrs RAF 

Newyddion gwych am griw Ffrangeg blwyddyn 11 wrth 
iddynt ennill y cwrs y RAF ‘Flying High’. Roedd rhaid i’r 
bechgyn wynebu sawl cystadleuaeth heriol yn ystod y 
dydd er mwyn derbyn y wobr gyntaf. Rydym yn falch 
iawn o’u llwyddiant. 

Dyddiad i’r dyddiadur  

Bydd noson gyflwyno i rieni blwyddyn 6 yn cael ei 
chynnal ar y 14eg o Dachwedd ac yn dechrau’n 
brydlon am 6yh.  

Bore Coffi 

Braf iawn oedd cymryd rhan ym 
more coffi mwya’r byd a chodi 
arian ar gyfer Macmillan. Cafwyd 
bore llwyddiannus iawn a 
chodwyd £320 i’r elusen yma.  

Diolchgarwch 

Hyfryd oedd estyn 
croeso nôl i un 
o’n cyn-ddisgybl 
sef Mari McNeill, 
p e n n a e t h 
C y m o r t h 
Cristnogol. Bu 
Mari yn annerch y 
plant yn ein 
G w a s a n a e t h 
D i o l c hga r wc h . 
Dosbarthwyd ein 
rhoddion o duniau 
i Fanc Bwyd 
Caerdydd.  

Estyn 

Cafodd Ysgol y Wern ei chydnabod gan Estyn ym mis 
Hydref am ragoriaeth mewn noson wobrwyo. 
Derbyniodd staff dystysgrif a chael eu llongyfarch gan 

Meilyr Rowlands y Prif Arolygydd a Kirsty 
Williams, Ysgrifennydd 
y Cabinet dros Addysg 
mewn seremoni  a 
g y n h a l i w y d  y n g 
Ngwesty  Mercure 
H o l l a n d  H o u s e , 
Caerdydd. 

Siarad 
 Cyhoeddus 

Bu tîm o’r ysgol yn 
l l w y d d i a n n u s  y n 
d d i w e d d a r  y n g 
nghystadleuaeth siarad 
gyhoeddus drwy gyfrwng 
y Saesneg i ysgolion 
cynradd Caerdydd. Fe 
ddaeth yr ysgol yn gyntaf 

ac ennill gwobr am y Tîm Gorau. Da iawn 
Megan a Gwilym (Bl.6) am eu cyflwyniad.  

Ysgol Glantaf 

Ysgol Y Wern 

Ydy, mae’r Nadolig yn nesáu – ac mae’n bryd meddwl 
am yr anrhegion yna! 

Felly beth am ddod i Ŵyl Nadolig Ysgol Pen y Garth yn 
y Paget Rooms dydd Iau, 29 Tachwedd, rhwng 4 a 7 
o’r gloch? Fe gewch wledd o syniadau. 

Daeth nifer o rieni plant Ysgol Pen y Garth at ei gilydd i 

drefnu’r ŵyl, yn cynnwys y cyflwynydd BBC Radio 
Cymru, Bethan Elfyn. 

Bydd yno farchnad gwneuthurwyr lleol a stondinau 
bwyd, a nifer o siopau lleol, yn cynnwys Griffin Books a 
fydd yn arddangos eu llyfrau Cymraeg. Hefyd, bydd 
Sew Lovely yn dangos i chi sut i greu Torch 
Nadoligaidd allan o hen ddarnau o ddefnydd. 

Yn ogystal, bydd gweithgareddau i blant, yn cynnwys 
Siôn Corn sy’n siarad Cymraeg – a cherddoriaeth 
Gymraeg fyw i greu awyrgylch hyfryd. 

Croeso i bawb. Dewch fel teulu i fwynhau. 

Ysgol Pen y Garth 
Penarth 

Megan a Gwilym 
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F e fyddai Syr Kyffin Williams wedi dathlu ei ben-
blwydd yn 100 oed eleni petasai wedi cael byw. 

Dyna un o’r rhesymau dros wahodd Rian Evans i’n 
hannerch yn ein cyfarfod fis Hydref. Mae hi’n awdurdod 
ar waith Kyffin ac yr oedd yn ei adnabod yn dda. Mae 
tystiolaeth o hyn yn ei llyfr diweddaraf ’The Light and 
the Dark’, llyfr a gyhoeddwyd eleni gan Rian a fu’n 
cydweithio arno gyda Nicholas Sinclair. Mae Rian yn 
sylwebydd, yn feirniad ac yn adolygydd adnabyddus 
ym maes y celfyddydau. 

Roedd gan Kyffin wastad stori i’w hadrodd ac yr 
oedd yn awyddus 
i ddifyrru ei 
gyfeillion, gyda 
t h u e d d i a d 
weithiau i orliwio’r 
dweud! Bu Rian 
yn ein hatgoffa o 
rai o’r hanesion 
am Kyffin ond 
c a w s o m  y 
gwirioneddau y tu 
cefn i rai ohonynt 
ganddi. 

Er bod Kyffin 
w e d i  c a e l 
l l w y d d i a n t 
ysgubol gyda’i 
waith celf, yn ddi-

os yn un o artistiaid mwyaf adnabyddus Cymru ac yn 
fyd eang erbyn hyn, roedd yna elfen o dristwch yn ei 
bersonoliaeth, ac yr oedd yn berson unig. Ceir awgrym 
o hyn yn ei hunan bortread, lle mae goleuni yn 
disgleirio ar un ochr i’w wyneb tra bo’r ochr arall mewn 
tywyllwch. 

Nid oedd Kyffin byth yn canmol ei waith ei hun ac fe 
hoffai adrodd yr hanes am ei ddatblygiad damweiniol 
bron fel arlunydd. Ei ddyhead mawr oedd cael 
gwasanaethu yn y lluoedd arfog, ond yn ôl Kyffin roedd 
swyddog yn y fyddin wedi gweld ei fod yn cael ffitiau ac 
wedi dweud wrtho y dylai ddechrau peintio! 

Mae gennym yng Nghymru doreth o waith yr artist, 
yn dirluniau yn ei liwiau Kyffinaidd a’r llu o bortreadau - 
yn enwogion a hefyd pobl werinol. Gobeithio’n fawr fod 
pawb wedi cael cyfle i fynychu arddangosfa o’i waith 
eleni er mwyn ymuno yn nathlu can mlynedd ei eni. 

Y ng nghyfarfod cyntaf mis Hydref, yng nghwmni 
ni fer o aelodau newydd, 

croesawyd y Parchedig Owain Llyr 
Evans, Gweinidog Eglwys Minny 
Street, i ddiddori'r gynulleidfa luosog.  
Cyflwynodd un o luniau enwog 
Celfyddyd yr Hen Feistri, sef “Y Mab 
Afradlon” gan Rembrandt, sy'n hongian 
yn y Galeri Treftadaeth yn St. 
Petersburg. Wedi son am yr arlunydd 
a'i hanes, anogodd y gwrandawyr i 
ddehongli'r gwahanol elfennau yn y 
campwaith, sef ymateb y cymeriadau 
yn y llun - y ddau fab gwahanol, a'r tad 
croesawgar, i'w gilydd - prynhawn 
diddorol yng nghwmni arbenigwr yn y 
maes hwn! 

Pythefnos yn ddiweddarach, aeth 
yr aelodau ar daith i Ynyshir, ger y 

Porth, i ymweld â Chapel Saron, sydd wedi ei 
drawsnewid  yn Balas Cerdd, yn llawn o organau theatr 
hen a modern.  Cafwyd taith ddymunol trwy'r tirlun 
llawn o liwiau'r Hydref, cyn cael cinio blasus yng 
Ngwesty Treftadaeth, Trehafod, ac yna ymlaen i 
Ynyshir.  Cyflwynodd Mr Paul Kirner, un o sylfaenwyr yr 

Ymddiriedolaeth sy'n berchen yr 
organau, ddatganiad celfydd a 
diddorol o wahanol gerddoriaeth 
theatrig, yn dangos ei ddawn fel 
organydd yn ystod ei yrfa hir, ar 
organ brydferth a soniarus a fu 
unwai th  m ewn sinem a yn 
Edmonton yn Llundain, cyn ei 
symud i'r Neuadd Goffa yn y Barri 
ac wedyn i Ynyshir. Bu'n ymweliad 
cofiadwy yng nghwmni Paul a'i 
gynorthwywr Ben Snowdon! 

Mae croeso cynnes i aelodau 
newydd ymuno â'r Aelwyd.  

(Manylion pellach – Menna Brown – 
Ffôn 2025 4679).         

Aelwyd Hamdden 
Cymry Caerdydd 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

Cymrodorion Caerdydd 
Sefydlwyd 1885 

 

Cyflwyniad ar 

Morfydd Llwyn Owen 

i nodi canmlwyddiant ei marw 
gan 

Geraint Lewis 
 

Nos Wener 7 Rhagfyr, 7.30 yh 
yn neuadd Eglwys Dewi Sant 

 
Croeso cynnes i bawb 

Ni chyfyngir y cyfarfodydd i aelodau yn unig 
Mynediad i aelodau yn rhad - £3 i eraill 

Rian Evans a  
Ruth Davies 

Paul Kirner 
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EGLWYS DEWI SANT 

Roedd Eglwys Dewi Sant wedi’i 
haddurno’n chwaethus iawn ar gyfer 
gwasanaeth bore Sul, Medi 23ain. 
Cafwyd oedfa fendithiol, gyda’r côr 
yn canu anthem, ac yna pryd o fwyd 
blasus yn y Neuadd wedi’i baratoi 
gan Gylch Dewi.  

Cynhaliwyd  Gwasanaeth Teuluol 
fore Sul, Hydref 14eg, a chafwyd, 
gy d a  c hy m or t h  a dn od da u ,  
anerchiad diddorol  iawn gan y ficer 
ar yr adnod ‘mae’n haws i gamel 
fynd trwy grau nodwydd nag i ddyn 
cyfoethog fynd i mewn i deyrnas 
Dduw’. Roedd y neges yn addas ar 
gyfer pob oedran. 

Bu rhai o aelodau’r Eglwys yng 
Nghapel Tabernacl yr Ais bnawn 
Sul, Hydref 7fed yn cynorthwyo 
gyda’r gwaith dyngarol pwysig o 
fwydo’r di-gartref. 

Fore Sadwrn, Hydref 20fed cafodd 
dysgwyr y cyfle unwaith yn rhagor i 
ddefnyddio eu Cymraeg ac i 
gymdeithasu gyda rhai o aelodau’r 
eglwys. 

Cynhaliwyd cyngerdd yn yr eglwys 
nos Sadwrn, Hydref 13eg, er budd 
Tŷ Gobaith. Yr artistiaid oedd 
Athena, Côr Hen Nodiant, Côr Heol 
y March a Steffan Rhys Hughes. 

Dymunir yn dda i Vincent Wright 
(Vinny) yn ei gartref newydd yn 
Llandudoch. Bu’n aelod ffyddlon o 
gôr Dewi Sant ers nifer o 

flynyddoedd a bydd colled ar ei ôl. 
Diolchwyd iddo am ei gyfraniad i’r 
côr gan Y Parchedig Athro Thomas 
Watkin yn y gwasanaeth fore Sul, 
Hydref 21ain. 

 

BETHEL, PENARTH 

Cydymdeimlwn yn ddwys gyda 
Nefydd, Sandra, Rebecca a Llinos 
yn eu galar wedi colli mam Nefydd. 

Anfonwn gyfarchion a dymuniadau 
da am wellhad buan at Mrs. Marilyn 
Jones wedi iddi ddioddef toriad cas 
yn ei choes pan oedd hi oddi cartref 
ar wyliau. 

Da oedd clywed bod perthynas glos 
yn parhau rhwng Bethel ac Ysgol 
Gynradd Penygarth, yn fwyaf 
diweddar yn dilyn ymweliad ein 
gweinidog i arwain Gwasanaeth 
Diolchgarwch. 

Llongyfarchiadau i’r Cylch Meithrin, 
sy’n cyfarfod bob wythnos ym 
Methel, ar ennill medal arian dan 
nawdd Mudiad Meithrin yn y categori 
Pwyllgor. Mae Mrs Morgan, Mrs 
Goddard a Mrs Spears dros ben eu 
digon (gweler y llun). 

Ar Ddydd Sul Hydref 21ain 
cynhaliwyd Ysgol Sul i Bawb pan fu 
dau o’n haelodau, Carys Williams ac 
Eifion Pritchard, yn rhannu eu 
hatgofion personol o’r emynydd 
John Roberts. Cafwyd golwg 
newydd a sensitif o’r person y tu ôl 
i’w emynau a dod i wybod am ei 
g y m e r i a d  c y n n e s  w r t h 
weinidogaethu, ar brydiau o ganol ei 
brofedigaethau ei hun. 

Seiliodd ein gweinidog ei fyfyrdodau 
Diolchgarwch (Hydref 7fed) ar eiriau 
cyfarwydd, ‘Dyro i ni heddiw ein bara 
beunyddiol’. Cawsom ein harwain i 
ystyried ein diolch a’n cyfrifoldeb ac i 
nodi geiriau Iesu,’Nid ar fara yn unig 
y bydd dyn fyw….’ (Mathew   4,4). 

 

TABERNACL, YR AIS 

Llongyfarchiadau i Dafydd a Jen 
Williams ar enedigaeth eu chweched 
ŵyr, sef Osian Rhys, mab cyntaf 
Rhys a’i gymar Elin. Mae Rhys ac 
Elin yn athrawon ac yn symud i’w 
cartref newydd ar y Waun.   
Llongyfarchwn Sion Lewis a 
Gwenno Rowlands ar eu dyweddïad 
ddiwedd mis Medi.  Bydd y mwyafrif 
ohonom yn gwybod fod Siôn yn ŵyr i 

Wyn a Megan Morris. 

Mae'r ymdrech codi arian er mwyn 
cael cyflwyno cais i groesawu teulu 
o ffoaduriaid o Syria i Gaerdydd yn 
parhau. Y dasg nawr yw sicrhau tŷ 
addas. Cynhaliwyd Noson Cwis a 
Chyri yn ddiweddar yng Nghanolfan 
Gymdeithasol Trebiwt. Trefnwyd y 
noson gan aelodau o Eglwys y 
Santes Fair, Stryd Biwt. Roedd dau 
dîm o'r Tabernacl yn cystadlu, a 
llongyfarchiadau i Catrin Lloyd a'i 
ffrindiau am ennill y gystadleuaeth. 
Llwyddwyd i godi £1,500 ar y noson, 
diolch i haelioni person anhysbys a 
gyfrannodd punt am bunt. Erbyn hyn 
rydym yn agos iawn i'r nôd o £9,000. 

Dros yr haf, bu Hugh Matthews yn 
arwain nifer o sesiynau trafod yr 
ysgrythur, gyda llawer yn eu 
mynychu.  Diolchwn iddo am ei 
frwdfrydedd a’i wasanaeth fel hyn.  
Diolch hefyd i’r cyfeillion a agorodd 
e u  c a r t r e f i  i  g y n n a l  y 
gweithgareddau.   

Prynhawn ar Grefftau oedd sesiwn 
cynta’r Chwiorydd yn y tymor a’r 
wythnos ganlynol mwynhawyd 
ymweliad â’n cyfeillion yn Ebeneser 
i’w Cwrdd Diolchgarwch. 

I  ddech r au t ym or  newy dd 
Cymdeithas Nos Fawrth, ‘Pencader, 
Prifysgol, Pryfed’ oedd pwnc Dr 
Hefin Jones  a chawsom noson 
ardderchog yn ei gwmni. Gwahanol 
iawn oedd y cyfarfod nesaf pan 
gawsom y pleser o wrando ar Ffion 
Dafis yn rhannu ychydig o hanes ei 
llyfr, cipolwg o’i rhaglen newydd a’i 
hoffter diweddar o ardal Meirionydd. 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 

blodau’r cynhaeaf 

Bethel, Penarth 
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EGLWYS Y CRWYS 

Dymunwn yn dda i Mrs. Catrin 
Rowlands sydd wedi derbyn triniaeth 
yn Ysbyty’r Brifysgol. Gobeithiwn ei 
gweld yn ôl yn fuan yn ein plith. 

Ar fyr rybudd daeth Mr Lynn Davies i 
annerch cyfarfod cyntaf tymor 
‘Prynhawn Da’.   Diolch yn fawr iddo 
am fod mor barod i ddod i’r adwy. 
Cafwyd prynhawn hynod o ddiddorol 
yn ei gwmni yn sôn am ei yrfa a’i 
deithiau tramor. Llywyddwyd gan 
David Jones a chyflwynwyd y 
Defosiwn  gan Gwen Edwards.  
Darparwyd y te gan Gwen Holt a 
Lynfa Owens. 

 Cafwyd noson addysgiadol yng 
nghwmni Mrs Siriol Burford a oedd 
yn trafod ei gwaith gyda theuluoedd 
ac am y problemau sy’n codi o 
densiynau plant ac ieuenctid yn yr 
ysgolion.  Cadeiriwyd gan Hannah 
Thomas gyda Gwen Holt yn gyfrifol 
am ddarparu’r te.  Diolch i bawb am 
eu cyfraniadau gwerthfawr. 

Daeth criw da o aelodau i’r Parti 90 
a gynhaliwyd yn festri’r Eglwys 
Fethodistaidd ar Ffordd Cyncoed.  
Roeddynt i gyd yn dathlu o gyrraedd 
eu 90 oed.  Cafwyd cacen ar gyfer yr 
achlysur a dorrwyd gan yr Athro 
Gwynedd Pierce, yr hynaf o’r criw.  
Mwynhaodd pawb y prynhawn yn 
fawr iawn ac yn diolch yn ddiffuant i’r 
Parchg Lona Roberts am ei 
gweledigaeth ac i’r merched oedd 
ynghlwm wrth y trefniadau.  Edrychir 
ymlaen at y flwyddyn nesaf. 

Cafwyd oedfa fendithiol yng 
nghwmni'r plant a’r bobl ifanc yn eu 
Gwasanaeth Diolchgarwch.  Diolch i 
Thomas Williams, athrawon a rhieni'r 
Ysgol Sul am eu gwaith caled yn 
trefnu ac yn hyfforddi’r plant. 

Diolch i Siân Griffiths am drefnu'r 
casglu tuag at y Banc Bwyd yn ystod 
mis Hydref ac i’r holl gyfranwyr am 
eu cyfraniadau hael. 

Bydd croeso cynnes i bawb i ymuno 
â’r aelodau i ddathlu’r Nadolig yn Y 
Crwys.  Gwasanaethir ar Ragfyr yr 
2il a bore’r 23ain gan Y Gweinidog.  
Y Parch Anthony Williams, Llundain 
fydd yn gwasanaethu ar Ragfyr 9fed 
ac edrychir ymlaen at Wasanaethau 
Nadolig yr Ysgol Sul a’r Gymdeithas 
ar Ragfyr 16eg.  Yna ar Ragfyr 30ain 
croesewir y Parch Gwilym Dafydd i’r 
oedfa foreol.  Ni fydd gwasanaethau 
hwyrol ar Ragfyr 23ain a’r 30ain.  
Nadolig Llawen i holl aelodau’r 
Eglwys a darllenwyr Y Dinesydd. 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 

Bu’n gyfnod anodd i ni fel Eglwys 
wrth inni golli aelod annwyl, y 
Parchedig Gwynn Williams, a fu’n 
weinidog yn ein plith am bron i dri 
degawd tan iddo ymddeol bum 
mlynedd yn ôl. Aeth Gwynn at ei 
Arglwydd ar ddiwrnod olaf mis Medi 
ac fe gynhaliwyd gwasanaeth o 
ddiolchgarwch am ei fywyd yn 
adeilad Eglwys yr Heath ar 15 
Hydref. Cydymdeimlwn yn fawr â’i 
wraig, Lis, a’r teulu oll. 

Ychwanegodd yr Eglwys dri 
chyfarfod newydd i’n calendr yn 
ddiweddar: 

1. Cynhelir ein noson gemau bwrdd 
ar Sadwrn cyntaf pob mis, yn 
adeilad yr Eglwys am 7.00. Mae 
croeso mawr i unrhyw un sy’n 
mwynhau gemau o bob math – o 
Ticket to Ride i Tzuro i Pandemic – i 
ymuno â ni. 

2. Ar drywydd hollol wahanol, 
cynhelir cyfres o gyfarfodydd misol 
dros y gaeaf yn edrych ar rai o 
uchelfannau llenyddiaeth Gristnogol 
Gymraeg. Ann Griffiths a Morgan 
Rhys oedd dan sylw’r Athro E. Wyn 
James ym misoedd Hydref a 
Thachwedd, a bydd yn ystyried rhai 
o emynwyr Bro Morgannwg yn y 
ddarlith nesaf (6 Rhagfyr am 7.30).  

3. Hefyd rydym wedi dechrau 
dosbarth misol i ddysgwyr sy’n 
ddechreuwyr (Lefel Mynediad) fydd 
yn cael ei gynnal yr un pryd â’n bore 
coffi i ddysgwyr mwy profiadol; bydd 
y ddau yn dechrau am 10.30 ar ail 
Sadwrn bob mis. 

Dros yr haf, cawsom y llawenydd o 
groesawu Elsi Arwen James i’r byd – 
merch i’n gweinidog, Emyr, a’i wraig, 
Catrin, a chwaer fach i Ania Lili. 

 

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.  

Ym mis Tachwedd bydd Cymundeb 
yn y bore ar y 4ydd. Cawn Oedfa 
Foreol Gynnar am 9.30 ar yr 11eg. Y 
Parchg Andrew Lenny (Aberystwyth) 
fydd yn arwain ein gwasanaethau 
Tachwedd 25ain.  

Cofiwch bydd Ysgol Sul ar y 4ydd, y 
18fed a’r 25ain. 

Bydd Babimini ddydd Gwener yr 
16eg (9.45 - 11.15). Bydd PIMS ar y 
5ed (19.00 - 20.30) ac eto ar y 19eg. 
Ar y 6ed a’r 20fed bydd Bethania 
yng nghart ref  aelod.  Bydd 
Llynyddwch yng nghaffi Terra Nova 
am 10.00 ar y 23ain, cyfle am baned 
a thrafodaeth ar bennod o lyfr Elfed 
ap Nefydd Roberts: Dehongli’r 
Damhegion. Cywyddaid fydd yn y 
Festri nos Lun 26ain (19.30 - 20.30).  

Dewch i ymuno â’r Gymdeithas nos 
Fawrth, Tachwedd 13eg i glywed am 
‘Filltir Sgwâr’ Helen Huws a Mary 
Hodges.  

Yna, ar y 27ain cawn glywed 
‘Atgofion’ Gwenda Morgan. Cofiwch 
archebu ymlaen llaw i fwynhau 
Koinônia am 12.00 Tachwedd 7fed 
ac am 19.30 Tachwedd 18fed. Nos 
Fercher 14eg bydd nifer o’n 
haelodau yn mwynhau pryd blasus 
yn ‘Hapus Dyrfa’ Treganna, er budd 
Apêl Madagascar. Rhowch wybod 
os hoffech ymuno â nhw. 

Bydd Cyngor Eglwysi Cymraeg 
Caerdydd yn cwrdd yng Nghapel y 
Crwys am 19.30 nos Iau, Tachwedd 
yr 8fed lle bydd Sarah Morris yn 
siarad am y cynllun ‘Agor y Llyfr.’ 

 

SALEM, TREGANNA 

Bedyddiwyd Tomi Rhys, mab Carys 
a Dyfrig fore Sul 7 Hydref. 
Dymuniadau gorau i chi fel teulu. 

Aeth Clwb y Bobl Ifanc am noson o 
drampolino yn Infinity yn ystod y mis, 
criw da wedi dod i fwynhau'r her! 

Cafodd Adran yr Urdd noson ffilm a 
phop-corn lwyddiannus nos Iau 11 
Hydref, a Sesiwn  Cartŵn gyda Huw 
Aaron ar nos Iau 25 Hydref. 

Cawsom wasanaeth diolchgarwch 
hyfryd o dan ofal yr Ysgol Sul ar 21 
Hydref. Cafwyd casgliad tuag at apêl 
Cymorth Cristnogol i Ethiopia. 
Gyda'r nos daeth criw 'Digon' 
Plasmawr i arwain gwasanaeth ar eu 
gwaith ym Mhlasmawr yn erbyn 
homoffobia a dros hawliau cyfartal. 
Dyma'r ail dro i'r grŵp ddod atom a 
diolch o galon am eich gwaith 
arbennig o fewn ein cymuned. 

Cydymdeimlwn yn fawr â theulu'r 
diweddar Tudor Williams, a fu'n 
aelod ers dros 50 o flynyddoedd. 
Cydymdeimlwn yn fawr hefyd â 
Catrin Charles a'r teulu wedi iddi 
golli ei mam, ac Anwen Hopkins a'r 
teulu wedi iddi golli ei thad. 
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EBENESER 

Ar nos Fawrth, 
9fed o Hydref 
cawsom gwmni’r 
p r i f a r d d  D r 
Mererid Hopwood 
yn y Gymdeithas. 
Pob blwyddyn 
braint yw cael 
g w a h o d d 
siaradwr i siarad 
yn Narlith Goffa 
D r  E m l y n 
Jenkins. Braf 
oedd gweld criw da yn y cyfarfod i 
glywed Mererid yn siarad ar y testun 
"Beth yw trefnu teyrnas? Waldo a 
Heddwch". Diolch iddi am noson 
hynod ddiddorol yn olrhain hanes un 
o fawrion yr ugeinfed ganrif yn y byd 
barddonol. Diolch am ei chwmni ac 
am noson hwyliog a hynod 
ddiddorol.  

Ar ddydd Sul, 14eg o Hydref 
cawsom gwmni Arwel Ellis Jones yn 
ein cyfarfodydd pregethu blynyddol. 
Mae Arwel a Lowri, ei wraig, 
gawsom ei chwmni hefyd, yn 
aelodau gweithgar o Eglwys 
Caersalem yng Nghaernarfon. Aeth 

Arwel â ni yn y bore i Effesiaid ac i 2 
Corinthiaid yn y nos. Byrdwn ei 
neges yn y ddwy bregeth oedd bod 
Duw a’r waith yn ein plith a bod 
ganddo rywbeth i’w ddweud wrth 
bob un ohonom ni. Os hoffech 
wrando ar y ddwy bregeth ewch i 
Soundcloud.com a chwilio am 
Ebeneser Caerdydd. 

 Yn ddiweddar cawsom gyfle i 
gyfrannu i Gymorth Gristnogol. 
Braint yw gallu cyfrannu yn flynyddol 
fel eglwys i waith diflino'r mudiad 
hwn. Hefyd, gwnaed casgliad brys, 
yn dilyn trychineb arall yn Indonesia, 
Diolch am gyfraniadau pawb a braf 

oedd gallu anfon cyfanswm o tua 
£950 i’r ddwy elusen. 

 

BETHEL, RHIWBEINA 

Yn ystod y mis diwethaf cawsom 
wasanaethau dan arweiniad y 
Parch. Glyn Tudwal Jones, Mr 
Gwyndaf Roberts, y Parch. Dafydd 
Owen, a’n gweinidog y Parch. Evan 
Morgan ar Sul olaf y mis.  

Cawsom y newyddion da bod Julie a 
Wyn Jones wedi derbyn ŵyr bach 
newydd i'r teulu. Ganwyd Elis Wyn i 
Gareth a Hayley ac mae Elis yn 
frawd bach i Erin. 

Pleser oedd croesawu dau aelod 
newydd i'n plith sef Carys a Dilwyn 
Jones. Maen nhw ar fin ymgartrefu 
yn yr Eglwys Newydd. 

Aeth criw o’r capel i gerdded ym 
Mharc y Rhath ar Hydref 9fed. 
Roedd yn gyfle i fwynhau lliwiau 
hydrefol y coed ar fore heulog. 

Ar Dachwedd 27 cynhelir Bore Coffi 
yng Nghapel Bethel am 10.30. Bydd 
yr elw yn mynd tuag at Brosiect y 
Digartref. Croeso cynnes i bawb. 

Gair gan Matt Spry –  

Dysgwr y Flwyddyn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siarad! 

Dysgwyr - dych chi eisiau ymarfer eich Cymraeg?  
Siaradwyr sy’n rhugl - dych chi eisiau helpu dysgwyr?  
Dych chi wedi clywed am y cynllun newydd a gafodd ei 
lansio yn Eisteddfod Caerdydd 2018 sef ‘Siarad’? 

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi 
creu cynllun newydd i ddod â siaradwyr Cymraeg a 
dysgwyr Cymraeg gyda’i gilydd.  Nod y cynllun ‘Siarad’ 
yw paru siaradwyr Cymraeg gyda dysgwyr er mwyn 
rhoi hyder i ddysgwyr i siarad a defnyddio mwy o 

Gymraeg yn eu bywydau bob dydd ac i roi’r cyfle i 
ddysgwyr i gwrdd â siaradwyr Cymraeg mewn 
sefyllfaoedd cymdeithasol.   Mae’n addas ar gyfer 
dysgwyr lefel Canolradd, Uwch a Hyfedredd ac mae 
pawb sy’n cymryd rhan yn gwneud hyn o’u gwirfodd. 

Mae cwpl o reolau – rhaid bod dros 18 oed i gymryd 
rhan, rhaid trefnu cwrdd mewn llefydd cyhoeddus, rhaid 
neilltuo 10 awr, rhaid gwneud pob ymdrech i 
ddefnyddio’r Gymraeg drwy’r amser, os bydd rhywun 
eisiau dod â’r trefniant i ben cyn diwedd y 10 awr rhaid 
hysbysu’r cydlynydd lleol a chysylltwch â’r cydlynydd 
lleol os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau neu 
bryderon. 

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn 
argymell bod parau yn cwrdd am o leiaf hanner awr yn 
wythnosol ar o leiaf 5 achlysur gwahanol ond yn dweud 
y gellir bod yn hyblyg e.e. os bydd pobl eisiau mynychu 
digwyddiadau.  Rhaid cofio nid yw’r cyfarfodydd hyn yn 
wersi!  Rhaid i'r siaradwyr roi digon o gyfle i'r dysgwyr 
siarad!  Gall siaradwyr Cymraeg hefyd sôn am 
gyfleoedd eraill i ddefnyddio’r Gymraeg yn lleol.   

Diddordeb? Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch 
idysgucymraeg.cymru/dysgu/siarad/ 
neu cysylltwch â’ch darparwr lleol 
Dysgu Cymraeg Caerdydd yw darparwr y Brifddinas.   
029 20 874710  
info@learnwelsh.co.uk  

Amser Jôc gyda Huw James 

Arwydd ar gwrs golff Aberteifi. Peidiwch â chasglu peli 
coll cyn iddynt stopio rowlio. 

 

Mererid Hopwood a 
Petra Bennett 

https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/siarad/
mailto:info@learnwelsh.co.uk
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Cylchgrawn Dysgwyr ‘lingo newydd’ 

Tybed faint ohonoch sy’n darllen ac yn prynu copi o 
‘lingo newydd’? Y rhifyn diweddaraf, hynny yw, cyfredol 
yw rhif 116, Hydref-Tachwedd, £2. 

Llun o Connie Fisher sydd ar y clawr ac mae hi’n 
dweud ‘Dwi’n hoffi…’ A beth mae hi’n hoffi? Gwelir ei 
hatebion ar dudalennau 6 a 7. Mae Connie yn disgrifio 
ei hoff ffilm, llyfr, bwyd, siop, dillad, ffordd o ymlacio, ei 
hoff olygfa a’i hoff wyliau. 

Rwy’n credu eu bod nhw wedi newid y lliwiau safon 
darllen yn ddiweddar. Dyma’r drefn newydd: melyn os 
dych chi’n dechrau dysgu, gwyrdd os dych chi’n fwy 
profiadol a glas os dych chi’n brofiadol iawn.  

Gwelir croesair ar dudalen 19 mewn lliw glas ac idiom 
Hydref a Tachwedd yw ‘Mae taten ddrwg ym mhob 
sach.’ Mwynhewch y darllen a gobeithio bydd eich 
sglodion i gyd yn flasus! 

Gwerthu’r Dinesydd mewn Coffi a Chlonc 

Roedd William Williams Pantycelyn, Y Pêr Ganiedydd, 
emynydd mwyaf Cymru, yn mynd o amgylch y wlad ar 
ei geffyl yn gwerthu te a’i lyfrynnau ac wrth gwrs ei 
emynau - dros fil ohonynt, y mwyafrif yn Gymraeg. 

Yn ystod mis Hydref rydw i wedi bod mewn o leiaf 7 
coffi a chlonc gwahanol ac wedi gwerthu bron 40 copi 
o’r Dinesydd. Ein diolch i’r dysgwyr brwdfrydig - rydych 
chi’n wych ac yn ysbrydoliaeth!  

Dyma restr o’r llefydd oherwydd mae’n bwysig weithiau 
i nodi’r amseroedd: 

Yr Awr Hapus, Gwesty Pentref Coryton, 10.45 boreau 
Llun. 

Llaeth a Siwgr Yr Hen Lyfrgell yn Yr Ais, Llun a 
Gwener 1.00-2.00. 

Canolfan Eglwys Ararat, Yr Eglwys Newydd, boreau 
Gwener 10.30-12.00. 

Y Falwoden (Snails) Heol Beulah, Rhiwbeina, boreau 
Iau 10.00-11.00 

Cyfarfodydd misol yn Yr Eglwys Efengylaidd, ail fore 
Sadwrn o’r mis, 10.30-12.00, neuadd Eglwys Dewi 
Sant, trydydd bore Sadwrn o’r mis 10.30-12.00 a grŵp 
Lynda Newcombe, One2two, 7.30, Heol Yr Eglwys 

Newydd, Y Waun. 

Mae sawl grŵp arall o goffi a chlonc yng Nghaerdydd 
a’r Fro. Sut mae’n mynd yno gyda chi? Rhowch wybod 
os gwelwch yn dda. eirianagwilym@gmail.com  

Y Cymro 

Gan fy mod wedi dweud gair bach am ‘lingo newydd’, 
cystal dweud gair am Y Cymro sef Papur Cenedlaethol 
Cymru. Daeth oes yr hen Gymro wythnosol 50 ceiniog  
i ben llynedd ond eleni daeth nôl i’n cartrefi ar ei 
newydd wedd yn fisol am £1. Mae’n fargen a dweud y 
gwir oherwydd ceir 32 tudalen llawn amrywiaeth. 
Cyhoeddir gan Gyfryngau Cymru Cyf. Ceir colofnwyr 
misol, pobl fel Iestyn Jones, Lyn Ebeneser, Esyllt 
Sears, Cadi Gwyn Edwards, Huw Bobs Pritchard a 
Gerallt Pennant i enwi ond chwech. Tybed faint o 
ddysgwyr sy’n prynu ac yn darllen Y Cymro? Rydw i 
wedi awgrymu wrth un o’r golygyddion bod angen cael 
tudalen y dysgwyr. Mae’n debyg bod 11 o ganolfannau 
yng Nghymru yn gyfrifol am ddarparu cyrsiau Cymraeg 
i oedolion. Beth am i’r Cymro roi sylw i’r canolfannau 
hyn yn eu tro? Oes barn gyda chi? Dyma bwnc trafod 
mewn coffi a chlonc pan ddaw rhifyn Tachwedd o’r 
Cymro i law. 

Gair am y Gernyweg gyda Lynda Newcombe 

Dych chi eisiau cael rhagor o wybodaeth am un o 
gefndryd y Gymraeg – Cernyweg?  

Wel, dych chi’n gallu dechrau dysgu am yr iaith gyda’r 
tiwtor ieithoedd Julie Tamblin. Mae Julie yn byw yn 
Lostwithiel, tref fach hanesyddol ger Fowey. Cernyweg 
yw hoff iaith Julie.  

Mae Julie yn cynnig cyrsiau gwahanol. Es i ar gwrs 
blasu pedair awr oedd yn cynnwys te hufen ardderchog 
a dysgais ychydig o ymadroddion Cernyweg a thipyn 
bach am hanes yr iaith a’i llenyddiaeth.  

Mae Julie yn siarad Kernewek Bew ond mae hi’n 
gwybod am yr hen ffurfiau. Mae hi hefyd yn cynnig 
gwely a brecwast yn ei thŷ hi am bris rhesymol iawn. 

Os am ragor o wybodaeth: 
http://www.learncornishincornwall.co.uk  
 
Becky Yorkshire –  
Rebecca Neilson 

Oes arian gyda chi yng Nghymdeithas 
Adeiladu Yorkshire! Dyma lun o Becky 
sydd wedi derbyn bathodyn iaith 
gwaith yn ddiweddar gan ddangos ei 
bod yn cynnig gwasanaeth trwy’r 
Gymraeg. Os edrychwch yn fanwl, 
efallai gwelwch dudalen y dysgwyr ar 
y bwrdd hysbys yng nghangen Yr Ais. 
Pwy tybed sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg yn 
Principality a Nationwide ac ati…a beth am y banciau? 

Cwmni’r Dysgwyr 

Gwilym Dafydd 

“Dych chi eisiau cael rhagor o 

wybodaeth am un o gefndryd 

y Gymraeg – Cernyweg? ” 

Coffi a Chlonc, Yr Hen Lyfrgell 

mailto:eirianagwilym@gmail.com
http://www.learn
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Mae Llinos Wyn Jones, sy’n 38 oed, yn Bennaeth 
Rhyngwladol Ysgol Fusnes Prifysgol Caeredin.  

 

Un o ble ydych chi'n wreiddiol?  

Yn enedigol o Lanelwy, treuliais fy magwraeth gynnar 
ym Mae Colwyn, Dyffryn Ardudwy ac Aberteifi. Cyn imi 
ddechrau’r ysgol uwchradd, mudais gyda’r teulu i 
Donteg, ar gyrion y ddinas. Wedi’r Brifysgol a chyfnod 
yn dysgu yn Tsiena, dychwelais i Gaerdydd yn 2007 a 
gweithiais ym Mhrifysgol Caerdydd tan imi symud i’r 
Alban yn 2009. Roeddwn wrth fy modd gyda thafarn y 
Vulcan a dwi dal yn drist nad yw yno bellach ond yn 
‘relic’ yn Sain Ffagan erbyn hyn. Roeddwn yn aelod o 
gôr arbrofol ac wrth fy modd yn ymarfer yn y Chapter 
yn wythnosol, a pherfformio yn yr Atrium. Cefais flas ar 
berfformio stand-yp yn Gymraeg hefyd tra’n byw yn y 
ddinas - atgofion gwych gennyf o gefnogi band i ffrind 
gydag Elis James yn nhafarn/gwesty Nos Da ger y 
stadiwm. Mwynheais yr ŵyl Sŵn gyntaf un, ag yn braf i 
weld ei bod dal i fynd. 

Pryd a sut laniaist ti yng Nghaeredin, a beth wyt ti’n 
gwneud yno? 

Glaniais yng Nghaeredin 5 mlynedd yn ôl, wedi cyfnod 
yn Aberdeen. Rwy’n gweithio ym Mhrifysgol Caeredin 
yn rheoli swyddfa ryngwladol yr Ysgol Fusnes. Mae 
yna gryn dipyn o deithio yn rhinwedd y swydd, ac eleni 
bues yn gweithio yn Tsiena, Saudi Arabia a’r Almaen.  

Disgrifia dy ddiwrnod delfrydol yng Nghaeredin 

Mae diwrnod delfrydol yng Nghaeredin yn dechrau 
gyda brecwast Albanaidd da. Dwi’n byw yn agos i ardal 
Fountainbridge (lle magwyd Sean Connery 'slawer 
dydd!) ac mae popty Loudon’s yn berffaith am ‘frynsh’ 
gyda ffrindiau gan fod dewis eang i’r rheiny sy’n figan 
neu’n methu bwyta gwenith. Mae popeth wedi ei 
wneud yno, gan gynnwys y bara a’r sgons tatws! Yna, 
am dro hamddenol i ardal Stockbridge drwy Bentref 
Dean, a stopio am goffi yn Artisan Roast neu’n 
Lovecrumbs, ac edrych o gwmpas y siopau elusen ac 
annibynnol. Mae’r ddau galeri gelf gyfoes gyferbyn â’i 
gilydd ar Heol Belford, ac mae’r gerddi yn hyfryd i 

grwydro ynddynt ac wrth gwrs y galerïau eu hunain. 
Gyda’r prynhawn hwyr, dwi’n mwynhau mynd am 
ddrinc tawel gydag enaid hoff cytûn yn un o’m hoff 
dafarndai: Bennett’s Bar yn Tollcross neu’r 
Cumberland Bar yn y Drenewydd. Mae sinemâu 
annibynnol niferus yn y ddinas, a fy ffefrynnau yw’r 
Cameo, y Filmhouse a’r Dominion. Pryd o fwyd 
Corëaidd cyflym rhad a chaboledig o flasus yn Kim’s 
Mini Meals ar Buccleuch St (ardal y Brifysgol), cyn 
mynd i wylio band neu ddau yn Queen’s Hall neu’n 
Summerhall. Mae Summerhall yn gwneud jin eu 
hunain, Pickerings. Mor flasus! 

Pa 3 lle yno y bydde ti’n annog i rywun o Gaerdydd 
a'r Fro eu profi, er mwyn cael blas go dda o'r 
ddinas? 

Mae ardal yr hen dre a’r Filltir Frenhinol yn diferu o 
hanes - a’r rhan helaeth ohono yn ddigon i godi 
gwrychyn rhywun! Mae nifer o deithiau gwrachaidd a 
thanddaearol ac er gwaetha’r elfen dwristaidd, mae’n 
syniad i fynd ar o leiaf un ohonynt, i gael blas ar yr hen 
dre wreiddiol. Mae’r drenewydd wedyn yn 
wrthgyferbyniad llwyr, a’r bensaernïaeth yn hynod o 
hardd ag yn ardal braf i gerdded o’i chwmpas. Mae 
ardal y dociau yn Leith hefyd werth ymweld, a thraeth 
Portobello ymhellach draw, sef lan y môr y ddinas. 

Dringwch Sedd Arthur a mwynhewch yr olygfa.  

Bwytewch sglodion gyda ‘salt ‘n’ sauce’ - mae hyn yn 
unigryw i Gaeredin. Cyfuniad o finag a sôs brown yw’r 
sôs bondigrybwyll - ac mae werth ei drio o leiaf 
unwaith. 

Beth yw'r pryd bwyd gorau ges di yno?  

Dwi’n hoff iawn o fwyty The Dogs ar Stryd Hanover. 
Bwyd cartrefol, tymhorol a phrisiau rhesymol - pethau 
prin yng nghanol y ddinas. Fy hoff saig yno hyd yma 
yw’r Cock-a-leekie; nid oeddwn wirioneddol wedi profi’r 
saig Albanaidd yn iawn cyn hynny mond o dun cawl 
Baxters efallai! Ond roedd yr un ffres yn The Dogs yn 
flasus tu hwnt. Dwi hefyd yn mwynhau pwdin gwaed 
Stornoway - gydag wyau i frecwast efo sgonsan datws 
fel arfer. Nid oeddwn wedi ei fwyta cyn symud i’r Alban 
ond mae’n llawn haearn ac mor flasus! 

Ble mae'r olygfa orau yno? 

Mae nifer yn hoffi’r castell ond imi, Sedd Arthur a 
chreigiau Caersallog bob tro! Mae’r golygfeydd yn 
drawiadol boed yn edrych i fyny arnynt drwy strydoedd 
niferus y ddinas neu’r dolau, neu ar y brig yn edrych i 
lawr dros y ddinas.  

Beth wyt ti’n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 

Yr iaith Gymraeg a’r holl ddwyieithrwydd drwyddi draw, 
y dewis eang o fwydydd Dwyreiniol ar City Road, a’r 
tywydd mwynach! 

 

Lowri Haf Cooke yn holi 
Llinos Wyn Jones 

Y Dinesydd a’r  
Cyfryngau Cymdeithasol 

 
Cadwch mewn cysylltiad â’r Dinesydd ar Twitter trwy 

ddilyn ein cyfrif newydd @DinesyddCdydd, 
ac ar Facebook trwy ddilyn  

www.facebook.com/YDinesydd 
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Tachwedd 

Sadwrn, 10 Tachwedd 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sydd am ymarfer eu 
Cymraeg, yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays, CF24 4BX. Croeso i 
ddysgwyr ac i siaradwyr rhugl. Am 
11.00am bydd sgwrs gan Dr Eleri 
Glanfield ar y testun ‘Cofio Bobi 
Jones’. Yr un adeg bydd dosbarth 
Cymraeg ar gyfer dechreuwyr dan 
arweiniad Amanda Griffi ths. 
Mynediad am ddim: croeso cynnes 
i bawb. 

Mawrth, 13 Tachwedd 
Merched y Wawr,  Cangen 
Caerdydd. Bydd Marian Evans yn 
sôn am fyd y pwytho, yn neuadd 
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed (ar 
y gornel rhwng Westminster 
Crescent a Heol Cyncoed), am 
7.30pm. Croeso cynnes i bawb. 

Mercher, 14 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
‘Dawnsio gyda LU-LU.’ Andrew a 
Dianne Bartholomew yn trafod 
profiad mewn gwlad dramor, yn 
festri Capel Minny Street am 
2.00pm. 

Iau, 15 Tachwedd 
Ail-lansiad y llyfryn taith dwyieithog 
Heddwch yn y Ddinas / Peace in 
the City a’r ap sy’n cyd-fynd ag ef, 
yng nghwmni Jon Gower a Rhodri 
Darcy, yn Y Deml Heddwch, Parc 
Cathays, Caerdydd, CF10 3AP, 
rhwng 7.00 ac 8.00pm. Croeso 
cynnes i bawb. 

Gwener, 16 Tachwedd 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Darlith 
gan E. Gwynn Matthews ar y testun 
‘Humphrey Lhuyd (1527–68): 
Hanesydd Cymru’, yn Adeilad John 
Percival, Safle Rhodfa Colum, 
Prifysgol Caerdydd, CF10 3EU, am 
7.00pm. Croeso cynnes i bawb. 

Sadwrn, 17 Tachwedd 
Cynhadledd undydd Adran 
Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin 
Cymdeithas Cyn-Fyfyrwyr Prifysgol 
Cymru yn Amgueddfa Werin Cymru 
ar y testun ‘Sain Ffagan 70: Ddoe, 
Heddiw ac Yfory’. Darlithiau gan Dr 
Beth Thomas a Dr Dylan Foster 
Evans a chyflwyniadau i’r orielau 
newydd ac i rai o’r datblygiadau 

newydd eraill yn yr Amgueddfa. 
Croeso cynnes i bawb. Manylion 
pellach gan yr Athro E. Wyn James 
(JamesEW@caerdydd.ac.uk;  
029-2062-8754). 

Sadwrn, 17 Tachwedd 
Coffi a chlonc i ddysgwyr yn Eglwys 
Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas, 
Caerdydd, CF10 3DD, rhwng 10.30 
a 12.00. Mae croeso i chi ddod am 
baned ac i sgwrsio. 

Sadwrn, 17 Tachwedd 
Tabernacl, Yr Ais. Datganiad organ 
gan Iestyn Evans am 12.30pm. 
Mynediad am ddim. Casgliad tawel 
ar y diwedd. 

Llun, 19 Tachwedd 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Sgwrs gan Dr Elin Jones am yr 
elusen ‘Hafal’, yng Nghapel Bethel, 
Maesyderi, am 7.30pm.  

Llun, 19 Tachwedd 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. Bydd Keith Rowlands yn 
trafod Mathemateg, yn Ystafell 0.77 
ym Mhrif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, am 
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn 
‘arbenigwyr’ gwyddonol. 

Mercher, 28 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
S g wr s  gan  Rh i an  Ev ans 
(Caerfyrddin) ar y testun ‘Mae’r Dall 
yn Gweld’, yn festri Capel Minny 
Street am 2.00pm. 

Iau, 29 Tachwedd 
Cylch Cinio Merched Caerdydd yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Adloniant dan law 
Delyth Medi. Croeso cynnes i 
bawb. Am fanylion pellach, 
cysylltwch â’r Llywydd, Carys Tudor 
Williams (07958-265215 neu 
glyn.carys@btinternet.com). 

Iau, 29 Tachwedd 
Gŵyl Nadolig Ysgol Pen y Garth yn 
y Paget Rooms, Penarth, 4.00 – 
7.00. Stondinau o bob math; 
syniadau am anrhegion Nadolig. 
Croeso i bawb. 
 

Rhagfyr 
 

Llun, 3 Rhagfyr 
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, 
y n g  N g w e s t y  ‘ R h i f  1 0 
Caerdydd’ (Jolyons, gynt), 10 
Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd, 
CF11 9LJ, am 7.00pm ar gyfer 
7.30pm. Gwestai: Tim Hartley (yn 
cael ei holi gan R. Alun Evans). 
Croeso i ymwelwyr o gylchoedd 
cinio eraill. Os am archebu pryd, 
dylid cysylltu â’r Ysgrifennydd, Ruth 

Davies, ar billd.d2@tiscali.co.uk 
neu ffonio 029-2221-1407 neu 
07717-837470 yr wythnos cynt. 

Iau, 6 Rhagfyr 
Trysorau’r Ffydd. Un o gyfres o 
gyfarfodydd o dan arweiniad yr 
Athro E. Wyn James sy’n edrych ar 
rai o uchelfannau ein llenyddiaeth 
G r i s t no go l .  E m y nwy r  B r o 
Morgannwg fydd dan sylw yn y 
cyfarfod hwn. Yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, ar gornel 
Harriet St a Rhymney St, Cathays, 
CF24 4BX, am 7.30pm. Mynediad 
am ddim: croeso cynnes i bawb. 

Gwener, 7 Rhagfyr 
Cymrodorion Caerdydd. Cyflwyniad 
gan Geraint Lewis i fywyd a gwaith 
y cerddor amryddawn, Morfydd 
Llwyn Owen (1891–1918), yn 
Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant 
Andreas, CF10 3DD, am 7.30pm. 
Croeso cynnes i bawb. Ni chyfyngir 
y cyfarfodydd i aelodau yn unig. Am 
ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r 
Ysgrifennydd: 029-2056-2880. 

Gwener, 7 Rhagfyr 
Côrdydd. Noson o garolau yng 
Nghlwb Ceidwadwyr Tyllgoed, am 
7.30pm. Tocynnau: £10. Yr elw at 
‘The Cure Parkinson’s Trust’. 
Manylion pellach; 
catrinpeart@hotmail.co.uk;  
07881-855665. 

Sadwrn, 8 Rhagfyr 
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar 
gyfer rhai sydd am ymarfer eu 
Cymraeg, yn adeilad yr Eglwys 
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St, 
Cathays, CF24 4BX. Croeso i 
ddysgwyr ac i siaradwyr rhugl. Am 
11.00am bydd Lis Williams yn 
trafod un o gerddi Gwenallt (a fu 
farw 50 mlynedd yn ôl). Yr un adeg 
bydd dosbarth Cymraeg ar gyfer 
dechreuwyr dan arweiniad Amanda 
Griffiths. Mynediad am ddim: 
croeso cynnes i bawb. 

Llun, 10 Rhagfyr 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbina. 
Cinio’r Nadolig, yng Nghlwb Golff yr 
Eglwys Newydd.  

Mawrth, 11 Rhagfyr  

Merched y Wawr,  Cangen 
Caerdydd. Bydd Beca Lyne-Pirkis 
yn ein diddanu gyda choginio’r 
Nadolig, yn neuadd Eglwys 
Fethodistaidd Cyncoed (ar y gornel 
rhwng Westminster Crescent a 
Heol Cyncoed), am 7.30pm. 
Croeso cynnes i bawb.  

 
I anfon gwybodaeth i’r  

Digwyddiadur 
gweler manylion ar dud. 2 

Y 

DIGWYDDIADUR 

mailto:JamesEW@caerdydd.ac.uk
mailto:billd.d2@tiscali.co.uk
mailto:catrinpeart@hotmail.co.uk
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The Humble Onion, Dinas 
Powys 

Y n gynharach yn yr hydref, 
ges i’r fraint o fod yn fam 

fedydd i Anna, merch fach Esyllt, 
fy ffrind. Cafwyd gwasanaeth 
eithriadol o hyfryd yng Nghapel 
Bethlehem, Gwaelod y Garth, yna 
gwledd i’r teulu a ffrindiau yn 
The Humble Onion, Dinas 
Powys. Roedd yn ddiwrnod 
bendigedig, a’r cinio Sul yn 
rhagorol, mewn bwyty 
dymunol sydd wrth galon ei 
gymuned. 

Fe agorodd ym mis Ebrill 
2017, lle safodd The 
Huntsman ers 1993, gyda’r 
bwriad o bwysleisio blas cig 
a llysiau tymhorol - â’r 
nionyn diymhongar yn eu plith. Yn wir, y 
nionyn - neu’r ‘winwnsyn’ - ydy arwr mawr y gegin,  yn 
ôl y perchennog Antonio Simone, a fu’n cynorthwyo 
yng nghegin Bully’s Pontcanna cyn sefydlu ei fwyty ei 
hun.  Mae hynny’n cyd-fynd â barn y gogyddes o 
Americanes, Julia Child; ‘It’s hard to imagine a 
civilization without onions.’ 

Tueddaf i gytuno â’r ddau a dweud y gwir, gan fod 
ffrio nionod yn weithgaredd dyddiol  i mi. Mae’n ffurfio 
sylfaen i omlets, cyris, caserôls a seigiau pasta ffres di-
ri. Ac os feddylia i am arogleuon mwyaf cysurlon 
coginio Mam, mae  gwynt nionod yn ffrio yn y gegin ar 
y brig. Wrth gyrraedd adref o’r ysgol, byddai’r arogl yn 
fy nharo’n syth; yn addewid ar nos Lun o gyri sbarion y 
cinio Sul, neu ‘Spag-Bol’ neu ‘Stir-Fry’, neu’r ffefryn 
mawr – y brenin, Boeuf Bourgignon.  

Arddull Ffrengig-Brydeinig yw arddull goginio 
Antonio, a seigiau clasurol â thro cyfoes i’r gynffon.  
Diweddarwyd y décor, blinedig braidd, i gynnwys 
lliwiau ffres ac ysgafn melyn a llwyd. Cychwynnwyd ein 
gwledd ag wy wedi’i botsio yna’i ffrio mewn briwsion 
bara; fe’i cyflwynwyd â chaws gafr a blasau disglair a 
lliwiau llachar llysiau tymhorol moron a phys. Cyfuniad 
amheuthun i gychwyn, cyn derbyn platiad llawn cig 
eidion rhost. Roedd y cig yn berffaith binc, a’r grefi’n 
llawn blas gyda’r pwdin Efrog a’r tatws rhost. Patrwm o 
wledd, wnaeth hefyd daro deg gyda’r plantos ieuengaf. 

I orffen, melysgobolfa, neu ‘Eton Mess’ â ffrwythau 
tymhorol yn pontio rhwng yr haf a’r hydref.  
Cyfosodwyd melyster yr eirin gwlanog gyda coulis 
hyfryd o siarp, ar y cyd â mwyar duon a mafon. Asiodd 

y blasau yn wych hefyd â’r Grenache 
Pinot Noir – gwin coch llyfn a ffrwythog 
o Dde Ffrainc. Bydda i’n bendant yn 
dychwelyd i flasu’r cawl nionyn 
Ffrengig, sy’n dipyn o hit a 
chwsmeriaid lleol, mae’n debyg.  

Rhwng caffi rhagorol The Plug ar 
Heol yr Orsaf, a’r bwyty cuddiedig 
hwn tu ôl i dafarn The Star, mae 
Dinas Powys yn dipyn o atyniad i 
‘foodies’ y fro; da chi, ewch yno i’r 

bistro cyfoes hwn, rhag cael eich gadael yn bell 
ar eich ôl. 

The Humble Onion, Heol yr Orsaf, Dinas Powys 
CF64 4DE; 02920 514900 

Bwytai Cymru a Canllaw Bach Caerdydd gan 
Lowri Haf Cooke (Gwasg Gomer), £9.99 yr un. 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Bydda i’n bendant yn dychwelyd i 

flasu’r cawl nionyn Ffrengig.” 

Lowri Haf Cooke 

Cyfle 
Cyfrifydd unigol gyda phractis bach a nifer 
o gleientiaid Cymraeg fyddai’n hoffi lleihau 
ei ymrwymiadau gwaith yn hydref ei fywyd. 
Byddai’n fodlon trosglwyddo’r busnes dros 
gyfnod i rywun neu rywrai sy’n rhannu ei 
frwdfrydedd dros y diwylliant Cymreig a’i 
gred mewn defnyddio’r iaith ym myd 
busnes bob dydd. Byddai’r trefniant yn 
gyfle delfrydol i ddefnyddio’r sail i dyfu 
busnes mwy yn seiliedig ar yr USP hwnnw, 
ac yn denu person fyddai’n barod am y 
gwaith caled fyddai hyn yn ei olygu ond 
sydd heb y cyfalaf i wireddu ei ddyhead. 

 

Gallai’r swydd fod o ddiddordeb i gyfrifwyr 
sy’n rhannol gymhwysol yn ogystal â 
rhywun cymwysiedig. Dylai’r ymgeiswyr fod 
â’r dycnwch a’r synnwyr digrifwch sy’n 
angenrheidiol i bractis llwyddiannus.  

 

Ebostiwch iestynd@gmail.com i fynegi 
diddordeb. 



 19 

 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

E rbyn hyn yr wyf wedi cwblhau nifer o ffurflenni treth 
incwm am 2017-2018.  Mae’r Swyddfa Dreth yn 

anffodus wedi gwneud llawer o gamgymeriadau gyda 
threthi côd unigolion sydd wedi arwain at sawl tan-
daliad sylweddol o dreth incwm.  Cadwch lygad ar 
unrhyw lythyron côd treth a dderbynnir, yn enwedig os 
yr ydych yn derbyn incwm o sawl ffynhonnell, os oes 
gennych gar cwmni neu os yw eich sefyllfa bersonol 
wedi newid yn ddiweddar. 

Os ydych wedi colli ewyllys perthynas neu angen 
gwybodaeth am ewyllysiau ble mae ‘probate’ wedi ei 
gofrestru, ewch i Google a teipiwch www.gov.uk/wills-
probate-inheritance/searching-for-probate-records a 
gyda’r enw llawn a dyddiad marwolaeth am ffi o £10 
gallwch gael copi o’r datganiad ‘Probate’ a’r ewyllys. 

Gofynnwch i Huw : Dyma ran newydd o’r golofn a’r 
cwestiwn cyntaf yw “Mae fy ngŵr yn cadw papurau 
ariannol di-ri, rhai am dros 20 mlynedd.  Am ba hyd 
mae angen cadw gohebiaeth o’r Swyddfa Dreth?”  
Canllaw y Swyddfa Dreth yw ei bod yn gallu edrych yn 
ôl dros gyfnod o 6 mlynedd am ymddygiad esgeulus.  
Felly gallwch gael gwared ar bopeth cyn 5 Ebrill 2012.  
Mwynhewch shredio! 

Os oes gennych gwestiwn cyffredinol am y golofn 
anfonwch e-bost at huwrobertsaccountant@gmail.com 
neu trwy www.huwrobertsaccountant.cymru neu 
ffoniwch 029 2069 4524. 
 
Mae Huw yn gyfrifydd sy’n arbenigo mewn treth incwm, 
ewyllysiau a gwaith profiant.  Cysylltwch ar 
huwrobertsaccountant@gmail.com neu 029 2069 4524 
neu trwy www.huwrobertsaccountant.cymru 

Huw Roberts 

Gwylio’r Geiniog 

“Mae’r Swyddfa Dreth yn anffodus 

wedi gwneud llawer o 

gamgymeriadau gyda threthi côd 

unigolion.” 

Golffwyr y Ddinas  
Yn Fuddugol 

A r ddydd Sadwrn, Hydref 6ed cynhaliwyd 
cystadleuaeth Golffwyr Gwalia am yr ugeinfed tro. 

Daeth 40 o golffwyr, sy’n cynrychioli cymdeithasau golff 
Cymraeg eu hiaith, at ei gilydd i gystadlu ar gwrs Borth 
ac Ynyslas, gan elwa o dywydd bendithiol wedi noson 
wlyb a stormus yng ngweddill y wlad. 

Mae’r gystadleuaeth yn dibynnu ar waith diflino’r 
trefnydd Dafydd Hampson-Jones sydd wedi bod wrth y 
llyw ers y dechrau. Mae Golffwyr Gwalia hefyd wedi 
ymhyfrydu yn llywyddiaeth a chefnogaeth John Elfed 
Jones a noddodd y pen-blwydd arbennig hwn gan 
sicrhau na fyddai ‘run o’r golffwyr yn gadael yn waglaw! 

Llongyfarchiadau i’r buddugwyr, Cymdeithas Golff y 

Ddinas a ddaeth i’r brig gyda sgôr teilwng iawn o 144 
pwynt, sef cyfartaledd o 36 pwynt i’r rheiny a 
gyfrannodd at y cyfanswm, 

Yn yr ail safle oedd Hogia’r Port o Borthmadog, ac 
yn gydradd drydydd Genod Gwalia o Fro Morgannwg (y 
tro cynta’ i ferched gystadlu) a’r Glo Mân o Ddyffryn 
Aman. Enillwyd y tlws ar gyfer y chwaraewr unigol orau 
gan Meurig Phillips o Gaerdydd. 

Mae croeso i unrhyw olffiwr sy’n siarad Cymraeg 
ymuno â Chymdeithas Golff y Ddinas. Cysyllter â 
Dafydd Hampson-Jones ar llwyncelyn@live.co.uk 

Tîm Cymdeithas Golff y Ddinas o’r chwith i’r dde 
Wyn Mears, Vaughan Jones,  

Dafydd Hampson-Jones, Meurig Phillips,  

Dyfed Davies, Peter Giillard 

mailto:huwrobertsaccountant@gmail.com
http://www.huwrobertsaccountant.cymru
mailto:huwrobertsaccountant@gmail.com
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Hyfforddwr Karate o Gaerdydd 
yn ymuno â Goreuon y Byd 

M ae hyfforddwr Karate o Riwbina wedi'i 
ddyrchafu i fod ymhlith prif hyfforddwyr ei gamp 

yn Ewrop.   

Mae'r Meistr Richard Hellings sydd yn rhedeg 
ei glwb Tang Soo Do ei hun yng Nghanolfan Beulah 
wedi'i anrhydeddu gyda gradd 7fed Dan gan y corff 
byd eang, y Ffederasiwn Tang So Do Rhyngwladol 
(ITF).  Mae Tang Soo Do yn fath o karate sydd a’i 
wreiddiau yng Nghorea.   

Derbyniodd y Meistr Hellings dlws arbennig i 
gydnabod ei ddyrchafiad yn ystod Pencampwriaeth 
Clwb yr ITF a gynhaliwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 
ddiweddar.    

Wedi’i ddyrchafiad, y Meistr Hellings yw unig 7fed 
Dan yr ITF drwy Ewrop, ac yn un o ddim ond 10 drwy’r 
byd, yn dilyn ei brawf terfynol llwyddiannus yn 
Washington DC yn yr Unol Daleithiau ym mis Awst 
eleni.  Mae cyrraedd lefel mor uchel yn benllanw 
blynyddoedd o waith ar ôl  cyfres o ragbrofion dros 
yr wyth mlynedd diwethaf fel rhan o'i daith tuag at y 
7fed Dan.      

“Dwi ddim yn dueddol o gystadlu mewn 
pencampwriaethau'r dyddiau hyn," meddai'r Meistr 
Hellings sydd yn ffocysu ar ddysgu'i grefft i fyfyrwyr 
o bob oed bob dydd Mawrth, Mercher a 
Sadwrn.  "Ond o fewn Tang Soo Do, dyw’r gwella 

parhaol byth yn dod i ben.  Dyma beth ry’n ni’n ceisio 
ei bwysleisio wrth ein myfyrwyr – tra bod cystadlu yn 
erbyn ein gilydd yn gallu bod yn dda wrth gwrs, dylai 
ein ffocws fod ar gyrraedd y safon uchaf sy’n bosib i 
ni’n bersonol.  Mae hynny yr un mor bwysig i fi nawr 
ag oedd e pan ddechreuais i."   

Mae ei athro, y Meistr Wynford Williams sydd a'i 
glwb Tang Soo Do ei hun yn Llantrisant ac sydd 
newydd ei ddyrchafu'n 8fed Dan, yn llawn clod ar 
gyfer ymdrechion ac ymroddiad ei fyfyriwr a chyd-
hyfforddwr.   

"Mae'n anrhydedd addas iawn i'r Meistr Hellings 
gael ei ddyrchafu'n 7fed Dan", meddai'r Meistr 
Williams.  "Mae hon yn lefel brin iawn yn wir o fewn y 
Ffederasiwn Tang Soo Do Rhyngwladol drwy'r byd i 
gyd, felly mae'n fendigedig i ni yma yng Nghymru i fod 
a rhywun o allu, gwybodaeth ac ymroddiad y Meistr 
Hellings.   


