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JamesEW@caerdydd.ac.uk 

16 Kelston Road, Caerdydd, CF14 2AJ 
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Iestyn Davies 

iestynd@gmail.com 
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07876 068498 
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Ceri Morgan 
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Cyhoeddir gan Bwyllgor y Dinesydd. 

Nodir hawl y golygyddion i gwtogi  
ar erthyglau yn ôl y gofyn. 

 
Argraffwyr:  

Gwasg Morgannwg, Castell-nedd 
Cysodydd: Dr Eirian Dafydd 
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gan 

Lywodraeth Cymru 
 
 

 
Y Cyfryngau Cymdeithasol 

 

Twitter: @DinesyddCdydd 
Facebook:  

www.facebook.com/YDinesydd 

Golygydd: 

Alun Treharne 

 

Y DINESYDD 
 

Apêl Nadolig  
Cymorth Cristnogol 

D ros dymor yr Adfent a’r Nadolig 
bydd eglwysi a chapeli yn cofio 

sut y bu i ddoniau un fam ifanc sicrhau 
bod neges Duw am gariad, gobaith a 
heddwch yn cyrraedd y byd ym 
mherson ei baban bach. Trwy’r doniau 
a roddodd Duw iddi, gofalodd Mair am y 
baban Iesu a’i fagu i fod yn un a 
drawsnewidiodd y byd. 

O amgylch y byd heddiw, mae 
miliynau o ferched yn magu plant mewn 
sefyllfaoedd caled iawn oherwydd tlodi 
a rhagfarn. Ond fel Mair, maent 

hwythau yn defnyddio’u doniau i roi 
bywyd gwell i’w teulu. 

Yn India, dechreuodd Ranjita, 30 oed, fynd gyda’i mam i 
gasglu sbwriel pan oedd ond yn naw oed. Fel casglwr sbwriel, 
dioddefodd ddyddiau 10-15 awr o waith israddol oedd yn cynnwys 
glanhau, cario a symud carthion dynol o doiledau a charthffosydd 
- a hynny â’i dwylo. Fel Dalit - yr isaf a’r mwyaf gwrthodedig yn 
system cast India - roedd Ranjita yn dlawd ac ar y cyrion, a doedd 
ganddi fawr o gyfle i allu dianc y cylch systemig o dlodi yr oedd 
wedi ei dal ynddo. 

Ranjita gaiff y sylw yn Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol 
eleni, oherwydd gyda help partner Cymorth Cristnogol yn India, 
ARUN, mae Ranjita wedi dysgu bod ganddi hawliau a cheisiodd 
am grant gan y llywodraeth yno, a thrwy hynny cychwynnodd ei 
busnes gwnïo ei hun. Trwy’r doniau a roddodd Duw iddi, mae 
Ranjita wedi llwyddo i ddianc rhag y tlodi eithafol hwn. Mae hyd 
yn oed yn gallu anfon ei merch ieuengaf, Soniya, i’r ysgol - y 
cyntaf o’i phlant i wneud hynny. 

Y Nadolig hwn, beth am helpu mamau fel Ranjita i 
ddefnyddio’r doniau a roddodd Duw iddynt,  i ddianc rhag tlodi a 
chreu gobaith a dyfodol newydd iddynt hwy eu hunain a’u plant. 
Mewn byd o anghydraddoldeb ac anghyfiawnder, gyda’n gilydd 
gallwn newid bywydau. 

Bydd nifer o eglwysi a chapeli yn cynnal gwahanol 
weithgareddau er budd Apêl Nadolig Cymorth Cristnogol dros y 
tymor hwn a bydd croeso mawr ichi fod yn bresennol. Os nad oes 
gweithgaredd yn eich ardal chi, cewch gyfle i gefnogi’r apêl trwy 
fynd i wefan Cymorth Cristnogol yn caid.org.uk/christmas-appeal.  

Soniya a Ranjita 

mailto:iestynd@gmail.com
mailto:ceri33@btopenworld.com
mailto:aloevans@gmail.com
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CABAN, Pontcanna 

CANT A MIL VINTAGE, 100 Whitchurch Rd. 

CHAPTER, Treganna 

DERI  STORES, Rhiwbeina 

DINAS COMPUTERS, Heol y Crwys

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, Rhiwbeina

Siopau sy’n gwerthu’r Dinesydd 

Nadolig - Y Stori  
yn Dathlu’r Deg 

 

A eth 10 mlynedd heibio ers i Sally Humble-Jackson 
lunio drama o stori’r geni gyda'r carcharorion yng 

Ngharchar Caerdydd. Yn sgil y profiad hwnnw cafodd 
hi’r syniad o lunio fersiwn galw-heibio o stori’r Nadolig. 
Arweiniodd hyn at lwyfannu Nadolig - Y Stori.  

Eleni eto, yn eglwys y Tabernacl ar yr Ais, bydd 
cyfle i weld y perfformiadau, 20 munud yr un, ac mae 
modd dilyn y stori yn Gymraeg neu Saesneg. Mae 
mynediad am ddim i bawb.  

Mae cynnal tua 100 o berfformiadau yn gofyn am 
lawer o wirfoddolwyr! Beth am gynnig help am fore/
prynhawn neu ddiwrnod, naill ai fel stiwardiaid, 
actorion (dim angen dysgu llinellau!) neu i ofalu am y 
ddau asyn y tu allan i’r Tabernacl. Ar fore neu 
brynhawn Sadwrn bydd cyfle i rieni a phlant actio pobl 
Nasareth a Bethlehem.  

Amserlen 

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd: perfformiadau o 10 a.m. 
tan 5:20 p.m. (yn gorffen am 5:40 p.m.)  
Perfformiad Cymraeg am 4.40 p.m. 

Dydd Llun 2 Rhagfyr - dydd Gwener 6 Rhagfyr; 
perfformiadau o 10 a.m. tan 2 p.m.  
(yn gorffen am 2:20 p.m.) 

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr - dydd Sadwrn 21 Rhagfyr: 
perfformiadau o 10 a.m. tan 5:20 p.m. (yn gorffen am 
5:40 p.m.) Perfformiad Cymraeg am 4.40 p.m. 

(Does dim perfformiadau ar y Suliau.) 

 

Beth am ddod draw i un o’r rihyrsals gwisgoedd: dydd 
Sadwrn 16 Tachwedd,  2-5 p.m., yn Eglwys St Mark, 
North Road, Gabalfa; nos Wener 22 Tachwedd, 7-9 
p.m., Eglwys Fethodistaidd Cyncoed, Westminster 
Crescent, Cyncoed. 

... neu os oes diddordeb dewch draw i weld 
perfformiad ac yna cael gair gydag un o’r tîm 
cynhyrchu i gynnig help neu cysylltwch â Dafydd 
Griffiths ar ha.fan@virgin.net; 02920 568420;  07854 
114887.  

Rhai o gast Nadolig - Y Stori 
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Noson Wobrwyo’r Adran Addysg Gorfforol 

 

Cynhelir y noson wobrwyo yn 
flynyddol gan yr Adran Addysg 
G o r f f o r o l  i  d d a t h l u 
llwyddiannau rhagorol yr adran 
a’i disgyblion. Mae’r dathliadau 
yn rhoi cyfle i ni fel cymuned 
ysgol a’r gymuned ehangach 
gydnabod ymdrech ac 
ymrwymiad di-ddiwedd ein 
disgyblion ym myd y 
campau.  

Llongyfarchiadau mawr i 
enillwyr y gwobrau eleni:  

 

Gwobr Tîm Iau'r Flwyddyn: Pêl-droed Bl 7 
Gwobr Tîm Hŷn y Flwyddyn: Hoci dan 18 
Gwobr Personoliaeth Iau'r Flwyddyn: Emily 
      Savastano a Tom Weekley 
Gwobr Personoliaeth Hŷn y Flwyddyn:  Angharad 

Broughton 
Gwobr Peter Manning: Cyflawniad Mwyaf yn 

Rygbi: Teddy Williams  
Gwobr Jan Robinson: Cyflawniad Mwyaf yn Hoci: 

Georgina Savastano 
Gwobr Dai Williams: Athletwr/aig y Flwyddyn: Ellie 

Rose-Isaac 
Gwobr Gaynor Jones: Cyflawniad Mwyaf ym Mhêl-

rwyd: Macy Morgan 
Gwobr Brenda Goodfellow: Cyfraniad Eithriadol i 

Adran Addysg Gorfforol y Merched: Manon 
Johnes 

Gwobr Keri Evans: Cyfraniad Eithriadol i Adran 
Addysg Gorfforol y Bechgyn: Aled Evans 

Gwobr Malcolm Thomas: Chwarae Teg: Lauren 
Harris 

 
#HelloYellow – Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 

O fwntin melyn i hosanau melyn, fe drowyd yr ysgol yn 
felyn ar 10 Hydref. Bwriad yr achlysur oedd codi 
ymwybyddiaeth o ymgyrch hollbwysig yr elusen Young 
Minds, sef #HelloYellow. Yn ystod yr wythnos fe 
drefnwyd nifer o weithgareddau boreol er mwyn hybu 
pwysigrwydd meddwl iach. Gosodwyd hysbysfwrdd o 
ddiarhebion ysbrydoledig ar y prif goridor a braf oedd 
gweld ein disgyblion yn mynd ati i gyfrannu negeseuon 
hyfryd. Drwy weithgareddau di-ri fe godwyd £750 ar ran 
yr elusen.  
 

Blwyddyn 7 yn mynychu wythnos breswyl yn 

Llangrannog  

Aeth dros 200 o ddisgyblion Blwyddyn 7 ar wythnos 
breswyl i  Langrannog ar ddechrau mis Hydref. Roedd 
y daith yn gyfle gwych i ddisgyblion ddod i adnabod eu 
cyfoedion a’u hathrawon dosbarth yn dda. Cafwyd 
llawer o hwyl dros yr wythnos a braf oedd gweld y 
disgyblion yn ymroi yn llwyr i’r gweithgareddau er 
gwaethaf y glaw. Diolch i’n Swogs am arwain wythnos 
wych!!  

 

 

 

 

HYSBYS! 

Mae’r ysgol yn llawn cyffro wrth baratoi i gyflwyno ein 
sioe gerdd ddiweddaraf, sef Legally Blonde.  Dewch yn 
llu ar ddiwedd mis Tachwedd (26, 27 a 28 Tachwedd) i 
weld gwledd o berfformiadau gan ein disgyblion. Bydd 
y tocynnau’n mynd ar werth ar gyfer y tair noson yn 
syth ar ôl yr hanner tymor. Mae hi am fod yn dipyn o 
sioe! 

Ysgol Glantaf 
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Y Pwyllgor Eco’n casglu plastig ger pier 
Penarth 
Bu cynrychiolwyr o Bwyllgor Eco'r ysgol yn 
cymryd rhan mewn prynhawn o 
weithgareddau ar bier Penarth. Rydym yn un 
o'r nifer o ysgolion ym Mhenarth sy'n anelu i 
fod yn ysgol ddi-blastig. Casglwyd llawer o 
blastig a sbwriel wrth y pier. Da iawn chi! 
 
Neges o Japan oddi wrth Owen Watkin 
Cafodd holl blant yr ysgol neges bersonol 

ddigidol gan Owen Watkin o dîm rygbi 

Cymru bob cam o Japan. Diolch iddo am 

gymryd amser o'i amserlen brysur i ddanfon 

neges atom. Danfonon ni neges ‘pob lwc' yn 

ôl i'r garfan gyfan yn y gêm yn erbyn De 

Affrica. 

 

Ysgol  
Pen y Garth 

Cynhadledd Trefi Masnach Deg Rhyngwladol  
Cafodd aelodau pwyllgorau’r ysgol y fraint o annerch 
cynrychiolwyr rhyngwladol yn y gynhadledd Masnach 
Deg yn Neuadd y Ddinas.  Croesawyd y plant gan Lila 
Haines, Cadeirydd Masnach Deg Cymru, a chafodd y 
plant gyfle i sgwrsio gyda Jane Hutt y Dirprwy 
Weinidog yn dilyn eu cyflwyniad. Eleni y thema oedd 
‘Dyfodol Masnach Deg’. Cyflwynodd y plant hanes 
gweithgareddau Masnach Deg yn yr ysgol ac roedd 
pawb wedi’u syfrdanu gan y gwaith ysbrydoledig. 

Elusennau 
Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd Fore Coffi 
Macmillan. Codwyd £362 eleni. 

 

 
Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 
Bu disgyblion yr ysgol yn gwisgo melyn ac yn cymryd 
rhan mewn nifer o weithgareddau yn ystod y dydd er 
mwyn codi arian ar gyfer yr elusen Young Minds. 
Codwyd £527. Diolch i bawb a gefnogodd. 

Siarad Cyhoeddus 
Bu tîm o’r ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth 
siarad cyhoeddus drwy gyfrwng y Saesneg i ysgolion 
cynradd Caerdydd. Llongyfarchiadau i Mari Fflur 
Thomas am ennill  gwobr ‘Y Siaradwraig Orau’. 

Diolchgarwch 
Hyfryd oedd estyn croeso i’r Parchedig Lona Roberts a 
ddaeth i annerch y plant yn ein Gwasanaeth 
Diolchgarwch. Dosbarthwyd ein rhoddion o duniau i 
Fanc Bwyd Caerdydd. 
 

Ysgol y Wern 
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Addysg Gymraeg: 
Dyfodol Addysg Uwchradd  

yn Aneglur 

S oniais y mis diwethaf am leihad unwaith eto yn y 
nifer yn dechrau addysg gynradd eleni er bod y 

canran o’r cohort cyfan yn cynyddu. Pur wahanol yw’r 
sefyllfa yn y sector uwchradd lle mae cyfanswm y rhai 
yn trosglwyddo o’r ysgolion cynradd i’r ysgolion 
uwchradd wedi cyrraedd 603, ac felly wedi tyfu’n fwy 
na’r nifer o lefydd sydd ar gael yn swyddogol, sef 600. 
Felly mae Glantaf wedi derbyn 247 o ddisgyblion pan 
mae lle i 240, Plasmawr wedi derbyn y nifer a ganiateir 
sef 180, a Bro Edern 176, sef 4 o dan y terfyn 
swyddogol. Fe fyddai mwy o broblem pe na bai tua 
hanner rhieni Ysgol Glan Morfa wedi dewis Bro Edern 
yn lle ysgol uwchradd y dalgylch, sef Ysgol Glantaf. 

Mewn ymateb i’r niferoedd nid yw’r sir wedi 
ymgynghori ac mewn sefyllfa o argyfwng mae’r sir wedi 
cynyddu’r nifer a ganiateir i gael mynediad i Blasmawr 
yn 2020 i 210, sy’n synhwyrol; ond mae llywodraethwyr 
Glantaf yn barnu taw doethach fyddai cynyddu’r  nifer a 
ganiateir yng Nglantaf i 270 hefyd er mwyn osgoi 
gwrthod lle i blant sy’n byw yn nalgylch Glantaf fel y 
digwyddodd eleni i blant yn dod o Ysgol y Wern. Yn 
ffodus caniatawyd mynediad iddynt gan y panel apêl. 

Bydd Glantaf a Phlasmawr yn gallu derbyn plant 
ychwanegol am ychydig o flynyddoedd ond mae’r 
amser yn agosáu pan fydd yn rhaid i’r sir fabwysiadu 

cynllun i ddarparu ffrydiau ychwanegol at yr 20 ffrwd 
sydd ar gael. Mae dwy ffordd o ehangu’r system : 

1)  Helaethu bob un o’r tair ysgol uwchradd i dderbyn 
10 ffrwd yr un trwy symud Plasmawr i safle newydd 
mwy yn ardal Plasdŵr a Bro Edern i safle newydd yn y 
faesdref newydd arfaethedig rhwng Llysfaen a 
Phontprennau. Rwy’n ofni y bydd disgwyl i Lantaf 
ymrannu yn ysgol ar ddau safle fel yr oedd hi am 
gyfnod yn y nawdegau. Bydd yr ateb hwn yn ddrud 
(codi dwy ysgol newydd) ond yn osgoi gorfod chwilio 
am bedwerydd pennaeth. 

2)  Agor ysgol uwchradd ychwanegol a fyddai’n gallu 
derbyn y 10 ffrwd ychwanegol y bydd eu hangen cyn 
2030. Mantais yr ateb hwn yw taw dim ond un ysgol 
newydd y byddai ei hangen ac un safle yn unig y 
byddai angen dod o hyd iddo; yr anfanteision yw dod o 
hyd i bennaeth ychwanegol a’r cur pen i bob ysgol o 
newid dalgylchoedd. 

Mae’r sir wedi crybwyll y ddwy ffordd yn eu tro gan 
ddechrau trwy awgrymu’r ail ddatrysiad ond yn fwy 
diweddar  tueddwyd i ffafrio’r cyntaf. Elfen arall i’w 
hystyried yw bod y Cyfarwyddwr Addysg, Nick 
Batchelar, ar fin ymddeol a phwy a ŵyr pwy fydd ei 
olynydd a beth fydd ei agwedd at y broblem hon. 

Mae Ysgol Glantaf yn wynebu newid sylweddol arall 
wrth i Mr Alun Davies roi rhybudd o’i fwriad i ymddeol 
wedi deng mlynedd o wasanaeth clodwiw fel pennaeth.      

       Michael Jones 

A gorwyd tymor newydd Cymrodorion Caerdydd yn 
y dull traddodiadol gydag arwisgo’r Llywydd 

newydd â chadwyn ei swydd. Y Llywydd newydd yw Dr 
R. Alun Evans, ac fe’i harwisgwyd gan ei ragflaenydd, 
Lona Roberts, nos Wener 4 Hydref yn Eglwys y Crwys. 
Wrth dderbyn ei swydd talodd deyrnged i 
arweinyddiaeth frwd ac effeithiol Lona fel Llywydd 
Tymor 2018/19. 

Teitl cyflwyniad Alun oedd 
‘Babi Sam’. ‘Sam’ oedd Dr 
Sam Jones, y darlledwr, a’i 
fabi, wrth gwrs oedd y BBC – 
fel y dywed y llinell enwog 
honno o gynghanedd, ‘Babi 
Sam yw’r bi bi si’. Yn ôl Alun, 
bu ansicrwydd pwy yn union 
oedd y bardd a luniodd y fath 
berl. Tybiodd rhai mai 
cynnyrch awen Waldo 
ydoedd, ac eraill mai awen 
W . D .  W i l l i a m s  a ’ i 
cynhyrchodd. Mae enw arall, 
gydag awdurdod neb llai na 
Dr Enid Pierce Roberts iddo, 
sef John Roger Thomas 
(Siôn Brydydd). 

Wrth amlinellu hanes a 
gyrfa Sam Jones (1898-1974) 

dangosodd Alun fel y bu i’w weledigaeth a’i 
ddyfalbarhad osod ei stamp ar y sefydliad ifanc, a 
hynny yn enwedig ar y cychwyn, yn wyneb agweddau 
diddeall a rhagfarnllyd uchel swyddogion y cwmni (a’r 
gorfforaeth wedi hynny). Ymunodd â’r BBC fel 
cynhyrchydd yn 1932, a datgelodd Alun fel y bu i gais 
ganddo am swydd newydd o fewn y gorfforaeth fethu 
oherwydd ei fod yn ‘too Welsh’!  

 Yn 1935, fodd bynnag, fe’i penodwyd i swydd 
cynhyrchydd ym Mangor lle esgorodd ef a’i 
gydweithwyr ar raglenni Cymraeg eang iawn eu hapêl 

megis ‘Noson Lawen’ ac 
‘Ymryson y Beirdd’. O 
safbwynt hanes yr iaith, dyma 
sicrhau iddi le sicr ar y 
cyfrwng newydd, a chreu iddi 
saf on i a i th -gyhoeddus 
genedlaethol. 

    Diolchwyd i’r Llywydd gan 
yr Ysgrifennydd, Gwynn 
Matthews, a mynegodd hefyd 
i’r aelodau werthfawrogiad 
Urdd Gobaith Cymru am 
gyfraniad y Cymrodorion i’w 
hapêl, ‘Cyfle i Bawb 2019’.  

 

Cymrodorion Caerdydd 

Y Parchg Lona Roberts 
yn llongyfarch Dr R. Alun 
Evans, Llywydd newydd 
Cymrodorion Caerdydd 
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Cwrlid Penny Hughes 

Lliw a Llun Llys Llewelyn 

Y mweliad â Sain Ffagan i gael clywed hanes a 
phrofi rhin Llys Llewelyn fu ein hanes fis Hydref. 

Roedd diddordeb mawr gennym oherwydd bod dwy o’r 
gangen wedi cyfrannu at greu un o’r crogluniau hardd 
sydd i’w gweld yn y llys.  

Tywysodd Mared McAleavey, Prif Guradur 
Ystafelloedd Hanesyddol yr amgueddfa, ni drwy gefndir 
‘Creu Hanes’, y prosiect i ailddatblygu Sain Ffagan gan 
greu orielau a gweithdai newydd. Tanlinellwyd drwy’r 
sgwrs fod pwyslais cynyddol bellach ar gyfleoedd i’r 
cyhoedd gyd-ddatblygu a chyd-greu cofnod o hanes. 
Mae hanes gwerin yn gyfnewidiol ac yn perthyn i ni i 
gyd, meddai Mared.  Roedd hynny’n wir am hanes 
adeiladu ac addurno Llys Llywelyn. Fe’n hatgoffwyd 
bod hwn yn gofnod o gyfnod pwysig yn hanes Cymru, 
sef ail-greu Llys Rhosyr, Ynys Môn, un o lysoedd 
Llywelyn Fawr o’r drydedd  ganrif ar ddeg.  Roedd yr 
holl hanes yn ddiddorol, gan ei fod yn ddull gwahanol 
i’r arfer o adeiladu yn yr amgueddfa: tynnu ar olion a 
gweithio gyda haneswyr a phenseiri i greu adeilad 
oedd yn efelychiad yn hytrach na dymchwel ac 
ailadeiladu adeilad fel sy’n arferol.  

Ein prif ddiddordeb ni oedd y crogluniau lliwgar sydd 
yn harddu’r waliau ac yn adrodd chwedlau Branwen a 
Culhwch ac Olwen. Maent yn werth eu gweld. 
Clywsom fod y rhain wedi eu cyd-greu - y naill yn y 
gogledd, yn bennaf yn Ynys Môn, a’r llall yng 
Nghaerdydd. Bu plant ysgolion cynradd yn tynnu’r 

lluniau gwreiddiol o’r storïau ac yna merched yn trosi 
lluniau’r plant i greu crogluniau lliwgar yn arddull 
crogluniau chwedl Tristan o’r Almaen, a’r rhain wedi eu 
pwytho yn gelfydd dan oruchwyliaeth Cefyn Burgess. 
Wrth i ni glosio a chraffu ar y crogluniau soniodd y rhai 
fu’n rhan o’r prosiect am y wefr o gyfrannu at y creu a’r 
balchder wedyn o weld y crogluniau ar waliau Llys 
Llewelyn. Yr un fydd y wefr a’r pleser i bawb, yn blant 
ac oedolion, a fu’n rhan o’r cyd-greu.  

Yn gynt yn y mis cawsom fore wrth ein bodd yn 
casglu sbwriel (a sgwrsio) yng nghwmni Pwyllgor Eco 
Ysgol y Berllan Deg a chriw Cadw Cymru’n Daclus – 
rhan o’n hymrwymiad i’n cymuned.  

Merched y Wawr  
Caerdydd 

Y n ein cyfarfod mis Hydref cawsom noson hynod o 
ddifyr yng nghwmni'r archaeolegydd Dr Ffion 

Reynolds yn sôn am ei rhan yn cyfarwyddo Prosiect 
Archaeoleg Bryn Celli Ddu, sy'n agos iawn at safle 
Plas Newydd ar Ynys Môn. Mae beddrod Bryn Celli 
Ddu yn un o henebion pwysicaf Cymru ac yn dyddio'n 
ôl i'r Oes Neolithig. Roedd cyfeiriad at 'Bryn Kelli Ddu' 
gan Henry Rowlands yn 1723 yn ei lyfr Mona Antiqua 

Restaurata ac yn ddiweddarach ymddangosodd llun o'r 
safle yn Archaeologia Cambrensis yn 1847.  

Cafodd Bryn Celli Ddu ei gloddio am y tro cyntaf yn 
1869 ac yna yn ugeiniau'r ganrif ddiwethaf. Mae'n bur 
debyg fod yr heneb wedi newid sawl gwaith dros y 
blynyddoedd, ond roedd ei hadeiladwyr wedi gweithio 
allan yn ofalus iawn fod pelydrau'r haul yn gallu 
treiddio i mewn i'r siambr mewn llinell syth ar hirddydd 
haf. Mae nifer o ddarganfyddiadau wedi'u gwneud ar y 
safle defodol hwn: e.e. bwyell o Graig Lwyd 
Penmaenmawr a chrochenwaith arbennig o’r Oes 
Neolithig sy'n cysylltu'r ardal â phobl Iwerddon a'r 

Alban, ynghyd ag esgyrn dynol.  

Cafodd pawb eu swyno gan 
gyflwyniad bywiog a diddorol Ffion ac 
roedd ei brwdfrydedd am ei gwaith yn 
heintus. Mae Ffion yn gweithio i Cadw 
ac yn annog pobl i ymweld â lleoliadau 
megis heneb Bryn Celli Ddu lle trefnir 
teithiau tywys ar ddyddiau agored. I 
orffen ei hanerchiad, darllenodd gerdd 
Gwyn Thomas i Fryn Celli Ddu. 

Merched y Wawr  
Bro Radur 

O’r chwith i’r dde: Elsbeth 
Edwards (Llywydd y Gangen),  
Dr Ffion Reynolds, Liz Reynolds, 
a Ruth Davies (Ysgrifennydd). 
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G an fod gweithgaredd yr Aelwyd yn parhau drwy'r 
hydref, priodol oedd ymgymeryd â thaith allan i'r 

wlad.  Ar 2 Hydref dewiswyd crochendy enwog 
Nantgarw fel cyrchfan i 35 o'r aelodau.  Lleolir yr 
adeilad ar lan hen gamlas 
Morgannwg, 

Yn ystod y bore, cyflwynodd 
C h a r l e s  F o u n t a i n ,  u n  o ' r 
ymddiriedolwyr, ddarlith ddiddorol ar 
hanes y crochendy o'r cychwyn 
cyntaf. Fe’i sefydlwyd gan William 
Billingsley yn 1813, i gynhyrchu llestri 
porslen cywrain, ac yn ddiweddarach 
bibelli clai a llestri pridd gan y teulu 
Pardoe. Wedi cyfnod hir o ddirywiad, 
ffurfiwyd ymddiriedolaeth i ailagor y 
safle fel amgueddfa a gweithdy.  
Wedi darganfod y fformwla porslen 
gwr e i dd i o l ,  a i l gy c hwy nnwy d 
cynhyrchu gweithiau comisiwn. Yn 
ystod y prynhawn, wedi cinio blasus, 

dangosodd y crochenydd preswyl ei dawn, a fydd 
gobeithio yn diogelu dyfodol y crochendy.  Rhyfeddwyd 
at arddangosfa o blatiau cywrain Nantgarw o'r 19fed 
ganrif, ynghyd â phibelli clai a llestri pridd. Hefyd 
cafwyd taith o gwmpas  y safle a'r odynau. 

Dymunir yn dda i'r Pwyllgor Rheoli a Chadwraeth 
dan gadeiryddiaeth yr archaeolegydd, Dr Eurwyn 
Wiliam.  Diolch i'r gwirfoddolwyr ffyddlon a baratôdd 
luniaeth ardderchog i'r ymwelwyr – diwrnod difyr a 

diddorol i'w gofio! 

Ar 16 Hydref, John Rees o 
Ystradgynlais, arbenigwr ar hen 
bethau, oedd y gwestai.  Mae John yn 
adnabyddus fel cyflwynydd rhaglen 
Trysorau’r Teulu ar S4C.  Mae'n 
ymddiddori mewn crochenwaith 
Clarice Cliff a hen blatiau a jygiau oes 
Victoria.  Cafwyd ganddo wybodaeth 
fanwl am enghreifftiau a gyflwynwyd 
gan yr aelodau i'w harchwilio a’u 
hasesu. 

Y darlledwr a'r hanesydd Tweli 
G r i f f i t hs  a c  A l ed  R o ber t s , 
Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, fydd y 
siaradwyr ar 30 Hydref a 13 
Tachwedd.  Croeso i aelodau newydd! 

Aelwyd Hamdden  
Cymry Caerdydd 

N os Iau, 17 Hydref, daeth nifer fawr o ferched 
Cangen y Felin ynghyd i fwynhau gwrando ar y 

Prifardd Cyril Jones yn cyflwyno darnau difyr a diddorol 
o'i farddoniaeth.  Thema’r noson oedd Cerdd a Llun. 
Cawsom straeon trwy gerddi am gymeriadau arbennig 
o'i hoff ardal enedigol, sef Pennant yng Ngheredigion. 
Braf i ni oedd clywed tinc acen lân a geirfa wladaidd, 
gyfoethog Sir Aberteifi yn llifo ar ei dafod, er iddo 
dreulio blynyddoedd lawer yn gweithio yn y Canolbarth.  

Bu Cyril Jones yn cydweithio am gyfnod gydag artist 
o Sais (Philip Huckin) ac fe gyhoeddwyd llyfr hardd o 
luniau ac o gerddi cywrain ar y cyd ganddynt, sef Hud 
Afon Arth. Ymhlith sawl darn o'r gyfrol honno cawsom 
weld lluniau'r artist  o fachyn yng ngweithdy'r gof yn 
cael ei ffurfio trwy ei osod a'i dynnu o'r tân, ac 
englynion Cyril wedyn yn profi bod y  'ddwy gelfyddyd 
yn tincian a hongian ynghyd.' Daeth Philip Huckin yn 
Gymro Cymraeg yn y man - wedi ei gyfareddu gan 
eiriau'r prifardd mae'n siwr! 

Roedd Cyril yn ei elfen! Noson ddifyr iawn i ni i gyd. 
Yn ein cyfarfod nesa ar 21 Tachwedd bydd Elin, 
perchennog Canna Deli, yn siarad am gaws.  Dewch 
draw i'r festri ar Kelston Road. 

D ach chi’n gwybod eich bod chi’n heneiddio pan 
mae’r wythnosau yn dechrau carlamu tuag at 

achlysur arbennig – y Nadolig! Ia, mae pobl wedi 
dechrau dweud wrthon ni faint o ddyddiau sydd i fynd. 
Roedd meddwl am anrhegion yn ddigon anodd y 
llynedd a dyma’r holl beth yn dechrau eto! 

Dyma rywbeth i chi ei ystyried: beth am roi pâr o 
’sgidiau cerdded, neu ofyn am bâr i chi’ch hun. Neu 
hyd yn oed gwneud pact i chi’ch dau cael pâr. Dim 
digon o ramant yn y syniad? Dw’n i ddim chwaith; 
meddyliwch am y ddau ohonoch yn treulio amser yn 
ein cefn gwlad ac yn mwynhau cael gweld gwyrth byd 
natur yn datblygu drwy’r tymhorau. Dan ni’n byw yn y 
wlad orau yn y byd; mae gymaint i’w fwynhau. Y 

rhamant fydd mwynhau 
hynny efo’ch gilydd. Ond 
gwnewch yn siŵr, da chi, 
eich bod chi’n prynu ’sgidiau 
gwell na’r pâr yn y llun. 

B e t h?  D ac h  c h i ’ n 
gerddwyr brwd yn barod? 
Mae'n ddrwg gen i ond dw i 
ddim yn gwybod beth i’w 
awgrymu ... na, mae gen i 
syniad: gallech chi brynu 
aelodaeth Cymdeithas Edward Llwyd i’ch gilydd a 
mwynhau ein cwmni tu allan yng nghefn gwlad bob 
dydd Sadwrn. Rhatach na ’sgidiau hefyd. 

Mwynhewch eich Nadolig beth bynnag ac 
edrychwch ar ein gwefan, i weld os ydan ni’n cerdded 
yn eich ardal chi: cymdeithasedwardllwyd.cymru, Bydd 
croeso mawr i chi. Nadolig Llawen i chi gyd! 
      Rob Evans  

Merched y Wawr  
Cangen y Felin 

John Rees 

Cymdeithas  
Edward Llwyd 
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C ynhaliwyd cinio cyntaf y tymor ym mis Hydref a 
braf oedd cael croesawu dau siaradwr gwadd. Y 

cyntaf oedd y Farnwraig, Mererid Edwards, brodor o’r 
Bala, ac yn byw ym Mhenarth erbyn hyn. Galwyd hi i’r 
Bar yn 1991, ac er 2013 mae’n Farnwr Cylchdaith, yn 
eistedd yng Nghaerdydd. Yr ail siaradwr oedd y Barnwr 
Hywel James, brodor o Aberaeron. Dechreuodd fel 
cyfreithiwr yn 1986. Ym mis Mawrth 2010 cafodd ei 
benodi i Gylch Cymru fel Barnwr Rhanbarth. 

Yn ei hanerchiad eglurodd Mererid swyddogaeth y 
Barnwyr Cyswllt ar gyfer yr iaith Gymraeg. Mae’r 
barnwyr hyn yn derbyn ac yn trosglwyddo gwybodaeth 
am hawliau ieithyddol o dan y Cynllun Iaith, yn 
cydweithio â’r Comisiynydd Iaith a’r Cynulliad, yn 
cysylltu â barnwyr, ynadon ac eraill i sicrhau 
gwasanaethau llwyddiannus yn y llysoedd ac i 
hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.  

Gosododd Mererid ddatblygiad cyfreithiol yr iaith 
Gymraeg mewn fframwaith hanesyddol, gan ddechrau 
drwy ddyfynnu o adroddiad y Comisiwn ar gyfer 
Addysg yn y 1840au, yr hyn y cyfeirir ato nawr fel ‘Brad 
y Llyfrau Gleision’ - adroddiad gwenwynllyd yn pardduo 
ein safonau addysg ac yn sarhad, nid yn unig ar 
foesoldeb y Cymry, ond yn arbennig ar yr iaith 

Gymraeg. Darllenodd Mereid nifer o sylwadau tebyg 
wrth iddi olrhain hanes y frwydr am gyfiawnder i’r 
Gymraeg, cyn troi at ddeddfau iaith diweddar. Cafwyd 
dilysrwydd ond nid statws swyddogol yn 1967, ac yna 
daeth trobwynt yn 1993 pan gafodd yr iaith Gymraeg yr 
un statws â’r Saesneg ym mywyd cyhoeddus Cymru.  

Ymhelaethodd Hywel James ar yr hyfforddiant a 
gynigir i farnwyr a dirprwyon, yn sgil y cynnydd yn y 
defnydd o’r iaith Gymraeg yn y llysoedd, er mwyn 
iddynt fedru cynnig achosion yn y Gymraeg. Darperir 
cyrsiau ar dermau cyfreithiol, safoni geiriau, gwaith sifil 
a theulu, ac yn arbennig ar y ddeddfwriaeth newydd 
yng Nghymru. Nodwyd bod pob Barnwr Rhanbarth yn y 
gogledd yn siarad Cymraeg ond pwysleisiodd Mererid 
fod prinder ynadon sy’n siarad Cymraeg.  

Eglurodd Hywel sut y bu newidiadau amlwg rhwng 
cyfraith Cymru a Lloegr ym meysydd Cynllunio, Tai a 
Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys deddfau sy’n 
berthnasol i Gymru’n unig a chyfreithiau sy’n 
berthnasol i Loegr yn unig. Deddf Tai Cymru (2014) a 
Deddf Rhenti Cartrefi (2016) yw’r newidiadau mwyaf 
radical er nad yw Deddf 2016 mewn grym ar hyn o 
bryd, heblaw am bwerau i greu is-ddeddfwriaethau. 

Er bod Llywodraeth a Chynulliad Cymru’n creu 
deddfau, cânt eu gweithredu gan y llysoedd a nifer o 
dribiwnlysoedd o dan adain San Steffan: awgrymodd 
Hywel fod tensiwn rhwng y llysoedd o dan San Steffan 
a’r Cynulliad. Disgwylid adroddiad y Comisiwn ar 
Gyfiawnder yng Nghymru ar 24 Hydref eleni.  

Ers Datganoli yn 1999, gwelwyd pennod newydd yn 
hanes Cymru, yn wleidyddol, yn ieithyddol ac yn 
gyfreithiol. Croesawn y datblygiadau hyn ac edrychwn 
ymlaen i’r dyfodol. 

    Siân Dowling, Ysgrifennydd 

Bydd cyfarfod nesaf y Cylch Cinio nos Lun, 2 Rhagfyr, 
a hynny mewn lleoliad newydd, sef Gwesty New 
House, Thornhill. Croeso cynnes i bawb. Am fanylion 
pellach cysylltwch â Siân ar 07970816232, neu Pauline 
Morgan: cylch.cinio@gmail.com 

A r nos Lun, 21 Hydref 2019, cawsom ni sgwrs 
ddiddorol ar 'Byw gydag Ansicrwydd: Y Celf a'r 

Crefft o fod yn Feddyg Teulu’ gan Zoë Williams sy'n 
byw yng Nghaerdydd ond y mae ei phractis y tu allan i'r 
ddinas. Cafodd ei haddysg ysgol yn Aberystwyth cyn 
mynd i Lundain i wneud gradd feddygol a arweiniodd at 
flynyddoedd sylfaen yn ardal Caerdydd. Cawsom 
ddisgrifiad o ddiwrnod meddyg teulu fel cyfres o 
apwyntiadau 10 munud lle mae'n rhaid cwblhau nifer o 
dasgau fel asesu'r claf, trefnu profion, ysgrifennu 
llythyrau cyn symud ymlaen i'r apwyntiad nesaf. 
Dywedodd fod sôn am wneud yr apwyntiadau yn 15 
munud; byddai hyn yn llesol i'r meddygon, ond byddai 
angen mwy o feddygon i weld yr un nifer o gleifion. 

Eglurodd Zoë fod pob dydd yn wahanol. Mae pob 
apwyntiad yn wahanol ac mae amrywiaeth y swydd yn 

rhoi boddhad mawr iddi. Ond mae angen mwy o 
feddygon fel Zoë, gan fod nifer fach o feddygon yn 
gofalu am ardaloedd mawr, neu boblogaeth fawr - yn 
arbennig dros nos. Yn 2016 roedd 6.5 o feddygon teulu 
i bob 10,000 o bobl yng Nghymru. Mae nifer y 
meddygon wedi cynyddu ers hynny ond mae nifer y 
practisiau wedi lleihau. Mae mwy a mwy o feddygon yn 
gweithio rhan-amser nawr, ac mae bron hanner ein 
meddygon teulu yn fenywod erbyn hyn. 

Roedd llawer ohonom heb sylweddoli bod rhedeg 
meddygfa fel rhedeg cwmni bach gan fod rhaid talu 
morgais a chynnal a chadw'r adeilad yn ogystal â 
chyflogi staff nyrsio, ysgrifenyddion, fferyllwyr ac yn y 
blaen. I orffen cafodd y gynulleidfa gyfle i ofyn 
cwestiynau i Zoë ar unrhyw agwedd o waith meddyg 
teulu, ac roedd yn dda gweld nifer o ddisgyblion ysgol 
yn y cyfarfod ac yn cymryd rhan yn y drafodaeth. 
Roedd y parch sylweddol oedd gennym at feddygon 
teulu wedi cynyddu’n rhyfeddol ar ôl clywed darlith a 
thrafodaeth Zoë. Diolch yn fawr iawn iddi.  

      Rhys Morris  

Cymdeithas Wyddonol  
Cylch Caerdydd 

 Cylch Cinio  
Cymraeg Caerdydd 

Gwynn Angell Jones, Mererid 
Edwards a Hywel James 

mailto:cylch.cinio@gmail.com
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BETHEL, PENARTH 
Cyf arch ion ,  cyd l aw enh au , 
d y m u n i a d a u  d a  a 
llongyfarchiadau 
Anfonwn gyfarchion gwresog at 
Carys sy’n derbyn triniaeth yn yr 
ysbyty. Cydlawenhawn gyda Joanna 
yn y newyddion bod ei gŵr, Adrian, 
wedi cael dod adref o’r ysbyty. 
Dymunwn yn dda i Bethan sy ar her 
gerdded yn Viet Nam. Bydd cyfle i ni 
ei noddi; edrychwn ymlaen at glywed 
ei hanes. 
Llongyfarchwn Hanna ar gael ei 
derbyn i gymryd cam arall yn ei gyrfa 
gerddorol yn Llundain. 
Anfonwn ddymuniadau da i Llinos ar 
gyfer ei rhan mewn cyngerdd, gyda 
Chôr Meibion Treorci, ar 7 
Tachwedd yn Eglwys Gadeiriol 
Llandaf i godi arian tuag at Achub y 
Plant. 
Bydd Emma yn mynd i India 
ddechrau Tachwedd i roi cymorth a 
dysgu mwy am Elusen Achub y 
Plant. 
Bore Coffi 
Mae’r paratodau yn mynd yn eu 
blaen ar gyfer y Bore Coffi sydd i’w 
gynnal ar ddydd Sadwrn, 10 
Tachwedd, yn neuadd Eglwys 
Fedyddiedig Heol Stanwell.    
Casg l i ad  S t ryd  Cy mo r t h 
Cristnogol 
Ddydd Sadwrn, 12 Hydref, bu rhai 
o’n haelodau, dan arweiniad Alwena, 
yn cynorthwyo casgliad stryd 
Cymorth Cristnogol. 
Oedfaon ac addoliad 
Ar Sul olaf mis Medi cawsom 
arweiniad eneiniedig gan y Parchg 
John Gwilym Jones. Seiliodd ei 
fyfyrdod ar Luc 18 a 19, yr hanesion 
am iacháu’r cardotyn dall ac am 
Sacheus, gan bwysleisio’r agwedd 
adferiad perthynas. 
Oedfa i’w chofio oedd honno dan 
ofal Siân Meinir ar 20 Hydref ar y 
thema Pererindod. Crëwyd pedair 
safle mewn mannau gwahanol yn y 
capel a’r gynulleidfa yn mynd ar 
daith o’r naill i’r llall. 
Yn oedfa’r hwyr ar 20 Hydref fe’n 
hatgoffwyd gan ein Gweinidog o 
negeseuon y deg gorchymyn yn llyfr 
Exodus. 
Yn oedfa olaf Hydref bu’n Gweinidog 
yn bwrw golwg ymlaen at Ŵyl yr Holl 
Saint, gan seilio’i neges ar 1 Ioan 1, 
5-10 ac emyn 624, trosiad godidog 
T. Gwynn Jones. Pwysleisiwyd 
nodweddion cymundeb â Duw. 

BETHEL, RHIWBEINA 
Arwain Oedfaon 
I arwain ein hoedfaon yn ystod mis 
Hydref croesawyd Mr Emlyn Davies, 
y Parchg Dafydd Owen, a’r Parchg 
R. Alun Evans, ac ar 20 Hydref 
roedd y gwasanaeth cymun yng 
ngofal ein Gweinidog, y Parchg 
Evan Morgan. 
Taith Gerdded 
Ar 15 Hydref aeth criw o’r capel am 
dro o gwmpas llyn Parc y Rhath a bu 
cyfle wedyn i fwynhau paned a 
sgwrs yn y caffi ar lan y llyn. 
Bore Coffi 
Ar 19 Tachwedd, am 10.30 a.m., 
cynhelir Bore Coffi yn y capel. Bydd 
yr elw yn mynd tuag at Brosiect y 
Digartref (Salem). 
Ymarfer Côr 
Ar y Sul cyntaf ym mis Tachwedd 
bydd côr y capel yn dechrau ymarfer 
ar gyfer y gwasanaeth Nadolig ar 15 
Rhagfyr. Diolch i Gwilym Roberts, 
organydd Bethel, am drefnu ar ein 
cyfer unwaith eto. Mae croeso 
cynnes i aelodau newydd ymuno â 
ni. 

 

MINNY STREET 
www.minny street.org @MinnyStreet    
Gweinidog: Y Parchg Owain Llyr Evans 
Oedfaon y Sul 
Fel arfer, bydd croeso i bawb – ‘o’r 
ieuengaf i’r hynaf’ – i’n hoedfaon ar y 
Sul (10:30 a 18:00). Y Gweinidog 
fydd yn arwain ein hoedfaon Sul 
cyntaf mis Tachwedd (Cymundeb yn 
y bore), oedfa’r hwyr ar 10 
Tachwedd a’r ddwy oedfa ar 17 
Tachwedd. Rhian Widgery fydd yn 
arwain yr oedfa foreol gynnar ar 10 
Tachwedd, y Bnr Ion Thomas fydd 
yn arwain yr oedfa foreol ar y 10fed, 
a’r Parchedig Andrew Lenny 
(Aberystwyth) fydd yn arwain yr 
addoliad yn oedfaon 24 Tachwedd. 
Bydd Ysgol Sul ar 3, 17 a 24 
Tachwedd.  
Gweithgarwch y mis 
Bydd PIMS yn cyfarfod nos Lun, 4 a 
18 Tachwedd (19:00–20:30). 
Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas 
nos Fawrth, 12 a 26 Tachwedd am 
19.30. Bydd cyfarfodydd cynllun 
newydd Minny’r Caffi (i bobl sy’n 
byw â dementia a chyflyrau tebyg) 
yn cael eu cynnal yn y festri 
brynhawn Gwener, 1 a 15 Tachwedd 
(14:00–15:30). Bydd y gweithgarwch 
canlynol yn parhau: Babimini (fore 
Gwener, 1 a 15 Tachwedd am 9:45 

yn y festri), Bethania (nos Fawrth, 5 
a 19 Tachwedd am 19.30 yng 
nghartref aelod) a Llynyddwch 
(ddydd Gwener, 22 Tachwedd am 
10:00 yng nghaffi Terra Nova, Parc y 
Rhath). Bydd cyfle i fwynhau 
Koinonia Pnawn ddydd Mercher, 6 
Tachwedd am 12:00 yn Caffe Fach, 
Rhiwbeina a Koinonia nos Sul, 17 
Tachwedd am 19:30.  
Bydd cyfle hefyd i gyfrannu nwyddau 
at elusennau, cynorthwyo â the i’r 
digartref  a phrynu nwyddau 
Masnach Deg yn ystod y mis. 
 

YR EGLWYS EFENGYLAIDD 
Dathlu’r Deugain 
Ddydd Sadwrn, 12 Hydref, dathlwyd 
pen-blwydd yr eglwys yn 40 oed. 
Cynhaliwyd cyfarfod yn y prynhawn 
gyda'r Parchg Meirion Thomas, 
Casnewydd, hen ffrind i'r eglwys, yn 
pregethu. 
C a f wy d  y c h y d i g  o  h a n e s 
cychwyniadau'r eglwys yn 1979 gan 
un o'r aelodau cyntaf, yr Athro Wyn 
James, a soniodd am yr hyn a 
ysgogodd y criw bychan cyntaf i 
gychwyn y fenter. Cartref cyntaf yr 
eglwys oedd Tŷ'r Cymry, Heol 
Gordon, gan symud ymhen rai 
blynyddoedd i Croft Street ac yna 
am gyfnod i Ganolfan yr Urdd, Heol 
Conway. Mae adeilad presennol yr 
eglwys yn Stryd Harriet, Cathays. 
Criw bach iawn oedd y rhai a gyfarfu 
ar y Sul cyntaf hwnnw ond dros y 
blynyddoedd fe dyfodd y gynulleidfa 
a diolchwn i Dduw am ei ffyddlondeb 
tuag atom. 
Testun pregeth Meirion Thomas 
oedd Salm 90 sy'n dechrau â'r 
geiriau 'Arglwydd, buost yn 
amddi f f ynfa i  ni  ym mhob 
cenhedlaeth', a dyna'n sicr fu profiad 
yr eglwys. Geiriau olaf y salm yw 
'Bydded trugaredd yr Arglwydd ein 
Duw arnom; llwydda waith ein dwylo 
inni, llwydda waith ein dwylo.’ Dyna'n 
gweddi fel eglwys wrth wynebu'r 
dyfodol. 
Cyfansoddodd Noel Gibbard, un 
arall o sylfaenwyr yr eglwys, emyn i 
nodi'r achlysur. Mynega'r pennill olaf 
ein diolch am yr hyn a fu a'n gobaith 
i'r dyfodol: 
'Blynyddoedd maith o'th ofal trosom 

ni - 
Diolch yw'n cân a pheraidd yw pob 

tant; 
Ymlaen yr awn a'n gobaith ynot ti; 
Tyrd Ysbryd Glân i eni llu o blant.' 

NEWYDDION O’R EGLWYSI 
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TABERNACL, YR AIS 
Genedigaeth 
Llongyfarchiadau i Eluned ac Owen 
Rook ar enedigaeth eu hŵyr cyntaf 
yn ystod yr haf, sef Elis Owen Rook, 
mab i Twm a Sara.   
Is-lywydd Mudiad y Chwiorydd 
UBC 
Llongyfarchwn Ruth Davies ar gael 
ei hethol yn Is-lywydd Mudiad y 
Chwiorydd, UBC eleni.  Cafodd ei 
henwebu ar ran Cymanfa 
Bedyddwyr Dwyrain Morgannwg, a’i 
derbyn yng nghynhadledd flynyddol 
y mudiad a gynhaliwyd yng Nghapel 
Emaus ym Mangor.  
Medal Gee 
Eleni, am y tro cyntaf, cynhaliwyd 
cyfarfod i gyflwyno Medalau Gee yn 
ne Cymru.  Enwebwyd dau o 
aelodau’r Tabernacl, Delun Callow a 
Robin Gwyndaf.   Cynhaliwyd y 
cyfarfod yng nghapel y Priordy, 
Caerfyrddin, a llongyfarchwn y ddau 
yn galonnog iawn. 
Clwb Darllen y Tabernacl. 
Cychwynnodd y gymdeithas newydd 
hon ar aelwyd Dafydd Huw ar 
ddechrau tymor yr Hydref, gyda 
chwe pherson yn cyfrannu i’r 
sgwrs  Roedd y grŵp wedi darllen Y 
Dewis  gan Ioan Kidd a threuliwyd 
amser difyr yn trafod y gyfrol. 
Prosiect Ffoaduriaid Syria 
Ar ddiwedd mis Medi, cynhaliwyd 
‘Diwrnod y Cawl’ y tu allan i Eglwys 
St Mary’s, Stryd Bute, er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o’r prosiect. Roedd 
cyfraniad y Tabernacl ar ffurf 10 litr o 
gawl cennin a thatws cartref i’w 
rhannu am ddim â thrigolion Trebiwt, 
ynghyd â rhieni a phlant o Ysgol St 
Mary’s.  
Cymdeithas Nos Fawrth 
Cynllunio ar gyfer y dyfodol oedd 
pwnc trafod Judith Morris a Simeon 
Baker yng nghyfarfod cynta’r tymor. 
Yna Noson Lawen yng nghwmni 
pobl ifanc y Tabernacl oedd arlwy’r 
ail gyfarfod. 
Cymdeithas y Chwiorydd / 
Cymdeithas Pnawn Iau 
Eleni penderfynodd y chwiorydd eu 
bod yn agor eu drysau i ddynion 
rannu yn yr hwyl. Yng nghyfarfod 
cynta’r tymor, Mari McNeill, 
Pennaeth Cymorth Cristnogol 
Cymru, oedd yn annerch. Wil 
Morgan oedd y gŵr gwadd yn yr ail 
gyfarfod. 
Swydd newydd. 
Llongyfarchwn Elen Ifan ar ei 
phenodiad i swydd yn Ysgol y 
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.    

 

BETHLEHEM, 

GWAELOD-Y-GARTH 
Adnabod Bethlehem 
Yng nghysgod y Garth y saif Capel 
Bethlehem, Gwaelod-y-garth. Mae’r 
capel presennol yn ei le er 1872, er 
bod yr achos ei hun wedi ei sefydlu 
yn 1832. Fe’i lleolir mewn ardal 
gadwraeth, ac mae’r adeilad yn 
rhestredig (Gradd II) gan Cadw. 
Rhowch CF15 9HJ yn eich satnav a 
chewch eich tywys i ganol 
cynulleidfa niferus a llecyn cynnes a 
chroesawgar i addoli. 
Un oedfa ar y Sul a drefnir, a hynny 
am 10:30 a.m., ac mae Ysgol Sul 
lewyrchus yn cael ei chynnal i gyd-
fynd â’r oedfa yn ystod tymor yr 
ysgol. Delwyn Sion yw’r Arweinydd 
ers tair blynedd bellach, ac mae ei 
frwdfrydedd heintus yn cael ei 
adlewyrchu yn y gefnogaeth gyson 
i’r holl weithgarwch a gynhelir yn 
enw’r capel y tu hwnt i’r oedfa ar y 
Sul. 

Cefnogir elusennau lleol a thramor o 
ddewis yr aelodau, ac eleni, yn 
ogystal â chefnogi Banc Bwyd 
Caerdydd, byddwn yn ymroi i 
ddarparu cymorth i Ganolfan y 
Drindod, Caerdydd yn eu hymdrech i 
ysgafnhau’r baich ar fewnfudwyr a 
cheiswyr lloches. 

Rydym ar gyrion y brifddinas, ond 
rydym ynghanol popeth! Cewch brofi 
iaith William Morgan a Beibl.net yn 
ein plith! Ein dyhead ydy i’r 
dystiolaeth barhau i’r dyfodol yn 
hyderus a chadarn wrth droed y 
Garth. 

Trefn Oedfaon Mis Tachwedd 
2019:  
(ar y Sul am 10:30 a.m. oni nodir yn 
wahanol): 
3 Tachwedd: Oedfa Gymun dan ofal 
Delwyn Sion 
10 Tachwedd: Oedfa dan ofal y 
Parchedig Dafydd Andrew Jones 

17 Tachwedd: Oedfa dan ofal y 
Parchedig Allan Pickard 
24 Tachwedd: Oedfa dan ofal y 
Parchedig Ddr Noel Davies 

Cysyll twch â’r  Ysgrifennydd, 
rhodr i gj@bt i n ternet .com  neu 
cymerwch gip ar ein gwefan 
www.bethlehem.cymru os am fwy o 
wybodaeth. Dilynwch ni ar trydar 
@GweBethlehem 

 

EGLWYS DEWI SANT 
Cymdeithas Nos Iau 
Synagog Unedig Caerdydd oedd 
cyrchfan mynychwyr Eglwys Dewi 
Sant nos Iau, 26 Medi. Cafwyd 
croeso cynnes, ac eglurodd y 
tywysydd hanes a phrif wyliau’r ffydd 
Iddewig, arwyddocâd y synagog i 
fywyd y gymuned a rhai o’r heriau 
cyfoes y mae’r gymuned honno’n eu 
hwynebu.  
Gwasanaeth Diolchgarwch am y 
Cynhaeaf. 
Braf  oedd cael croesawu y 
pregethwr gwadd, y Parchedig Rhun 
ap Robert, i’r gwasanaeth hwn, 
ddydd Sul, 29 Medi.  Nid oedd 
angen cyflwyniad arno oherwydd 
bu’n aelod o gôr Eglwys Dewi Sant 
ac yn ysgrifennydd y CPE cyn mynd 
ymlaen i’w hyfforddi ar gyfer y 
weinidogaeth yng Ngholeg San 
Mihangel. Mae Rhun bellach yn 
Ficer Tîm ym Mywoliaeth Rheithorol 
Aberafan. Yn ei bregeth cyfeiriodd at 
ei ddyled i Eglwys Dewi Sant ar 
groesffordd yn ei fywyd. Yn dilyn y 
gwasanaeth cafwyd cinio blasus yn 
y neuadd. Diolch i Gylch Dewi am 
drefnu ac am addurno’r eglwys yn 
chwaethus a thymhorol. 
Cymdeithas y Beibl 
Diolch i Lynette Allen ac i bawb a 
gyfrannodd at lwyddiant bore coffi’r 
gymdeithas yn neuadd yr eglwys, 
ddydd Sadwrn, 12 Hydref. Codwyd 
£548.50.  
Gwasanaeth Teuluol 
Cynhaliwyd y gwasanaeth ddydd 
Sul, 13 Hydref. Diolch oedd thema’r 
gwasanaeth, yn seiliedig ar wyrth 
Glanhau y Deg Gwahanglwyf.  
Bore Coffi a Chlonc 
Daeth nifer dda ynghyd i gefnogi’r 
Bore Coffi a Chlonc fore Sadwrn, 19 
Hydref. Cynhelir yr un nesaf ddydd 
Sadwrn, 16 Tachwedd. 
Banc Bwyd Caerdydd 
Casglwyd 68.7kg o nwyddau a fydd 
yn darparu bwyd am dri diwrnod i 
chwech o bobl leol sydd mewn 
argyfwng. Diolch i bawb a 
gyfrannodd. 
 

Aelodau Eglwys Dewi Sant 
yn cael cip ar y sgroliau yn 
Synagog Unedig Caerdydd 

mailto:rhodrigj@btinternet.com
http://www.bethlehem.cymru
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EGLWYS GATHOLIG TEILO 
SANT,  YR EGLWYS NEWYDD 

Ar Sul olaf mis Medi cawsom gyfle i 
fynegi’n diolch i’r Tad Peter Davies 
am ei ffyddlondeb yn dathlu’r Offeren 
yn Gymraeg am flwyddyn gron. Mae 
e wedi sicrhau bod yr Offeren i’w 
chlywed yn Gymraeg unwaith y mis 
yng Nghaerdydd – yr unig 
wasanaeth Gatholig yn Gymraeg yn 
Archesgobaeth Caerdydd. Roedd hi 
hefyd yn gyfle i ddiolch i’r Parchedig 
D d i a c o n  E l f e d  J o n e s  am 
gynorthwyo’r Tad Peter.  Elfed sy’n 
pregethu yn ystod yr Offeren ac mae 
ei gefnogaeth wedi bod yn werthfawr 
iawn, a’i bregeth yn rhoi testun 
meddwl bob tro. Braf oedd cael ei 
gwmni am baned a sgwrs wedyn. 

Cafodd rhai ohonom gyfle i fynd ar 
encil ar ddiwedd mis Medi. Cawsom 
ddeuddydd hyfryd yn Abaty 
Llantarnam yng nghwmni ffrindiau o 
bob rhan o Gymru. Yr Esgob 
Emeritws Edwin Regan arweiniodd y 
myfyrdodau yn null ysbrydolrwydd 
Sant Ignatiws. Mae awyrgylch tawel 
o weddi yn yr abaty – roedd 
mynachlog Sistersiaidd yno yn y 
Canol Oesoedd – ac mae modd 
crwydro’r gerddi a galw i mewn i’r 
capel unrhyw bryd yn ystod y dydd. 
Aeth yr amser yn rhy glou, ond 
t r o e s o m  am  a d r e  w e d i ’ n 
hadnewyddu yn ysbrydol ac wedi’n 
cadarnhau ‘mewn ffydd a chariad’. 
Cynhelir yr Offeren yn Gymraeg yn 
Eglwys Teilo Sant, Old Church 
Road, Yr Eglwys Newydd CF14 
1AD, ar Sul olaf pob mis am 4:30 y 
prynhawn. Mae llyfrynnau dwyieithog 
ar gael. Croeso cynnes i bawb. 
Cyswllt: carys@caerdelyn.com  
 

SALEM, TREGANNA 

Gwasanaeth Diolchgarwch 
Diolch i'r Ysgol Sul a'r athrawon am 
wasanaeth diolchgarwch hyfryd. 
Cawsom ganu hyfryd gan y plant 
ieuengaf a chyflwyniad bywiog gan 
ieuenctid y capel. Cafwyd casgliad 
tuag at Gymorth Cristnogol. 

Clwb y Bobl Ifanc 
Aeth y clwb i neidio ar y trampolinau 
nos Wener 18 Hydref: llawer o hwyl! 

Noson Gyri 
Cafwyd noson gyri lwyddiannus yn 
Janata Palace, Ffordd y Bontfaen, 
yn ddiweddar—cyfle i gymdeithasu 
yng nghanol tymor prysur.   

Hanner Marathon Caerdydd 
Hoffem longyfarch tua 30 o aelodau'r 
capel a redodd yn y ras eleni: tipyn o 
gamp! Llwyddwyd i godi arian tuag 
at bob math o elusennau amrywiol, 
felly diolch yn fawr am eich holl 
ymdrech! 
Adran yr Urdd, Salem 
Cawsom sesiwn gelf gyda'r dylunydd 
Lowri Roberts yn ystod mis Hydref 
yn ogystal â sesiwn o addurno 
cacennau - a'u bwyta! 
Clwb Brecwast 
Croeso i rieni newydd a'ch babanod 
i'r Clwb Brecwast sy'n cwrdd fore 
Mercher cyntaf a thrydydd bore 
Mercher y mis am 9.45 a.m. Cyfle i 
gymdeithasu! 
Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn yn fawr â Nest 
Gwilym sydd wedi colli ei thad yn 
ddiweddar. 
 

EGLWYS Y CRWYS 

Roedd yn bleser cael cwmni Mrs 
Rhiannon Evans i annerch sesiwn 
‘Prynhawn Da’ ar y testun ‘Cofiwch 
Dryweryn’.  Fel un yn enedigol o 
ardal Llanrhystud, cawsom hanes y 
teulu oedd yn byw yn y tŷ lle 
peintiodd y diweddar Athro Meic 
Stephens yr arwydd cyntaf ar y wal. 
Llywyddwyd gan y Parchg Lona 
Roberts ac arweiniwyd y defosiwn 
gan Mrs Eleri Bines. Roedd Mrs 
Gwen Holt a Mrs Lynfa Owens yng 
ngofal y lluniaeth a diolch iddynt am 
eu gwaith. 

Cafwyd cyfarfod hwyliog yn y 
Gymdeithas yn holi Tim Hartley.  
Diolch i Hanna Thomas am drefnu 
ac am lywyddu’r noson. 

Bu Gwasanaeth Diolchgarwch yr 
Ysgol Sul yn llwyddiant mawr.  
Cyplyswyd yr achlusur â chasglu 
tuag at Fanc Bwyd Caerdydd. Diolch 
i Thomas Williams a rhieni yr Ysgol 
Sul am y trefniadau ac i Siân 
Griffiths am drefnu’r casgliad bwyd.  
Yn dilyn y gwasanaeth cynhaliwyd 
Ffair Hydref y Cylch Cymorth.  Bydd 
yr holl elw yn mynd tuag at 
elusennau lleol. 

Cawsom yr anrhydedd o groesawu 
cyfarfod Chwiorydd Henaduriaeth 
Morgannwg Llundain i’r Crwys.  Y 
siaradwr gwâdd oedd Dr Cynan 
Llwyd, Cymorth Cristnogol, a 
soniodd am ei daith i Ogledd Kenya 
ac am y gwahaniaeth y mae gwaith 
Cymorth Cristnogol yn ei gael ar 

fywyd y bobl sydd yn byw mewn 
newyn a thlodi oherwydd y sychder 
mawr sy’n deillio o newid hinsawdd 
yn y dalaith.  Cymerwyd rhan yn y 
defosiwn gan Mrs Lynfa Owens a’r 
Parchg Lona Roberts. Diolch i 
ferched Eglwys y Crwys am eu 
haelioni arferol yn trefnu’r lluniaeth. 

Bydd croeso cynnes i unrhyw un 
sy’n awyddus i gydaddoli â ni yn y 
Crwys yn ystod mis Rhagfyr.  Y 
Gweinidog fydd yn gwasanaethu ar y 
Sul cyntaf a gweinyddir y Cymun yn 
yr oedfa hwyrol.  Cawn y pleser o 
groesawu y Parchg Gethin Rhys ar 8 
Rh ag f y r ,  ac  y na  c y n h e l i r 
Gwasanaethau Nadolig yr Ysgol Sul 
a’r Gymdeithas yn oedfaon bore a 
hwyr 15 Rhagfyr. Ar fore Sul, 22 
Rhagfyr, cynhelir Gwasanaeth 
Nadolig ‘Prynhawn Da’ ac ar fore 
Sul, 29 Rhagfyr, gwasanaethir gan 
Mr William Tiplady.  Ni fydd oedfaon 
hwyrol ar ddau Sul olaf Rhagfyr. 
 

EBENESER 
Oedfaon y Suliau 

Cynhaliwyd oedfaon bore a hwyr ym 
mis Hydref — amrywiaeth amser ar 
gyfer oedfaon y bore oherwydd 
gemau rygbi Cymru yn Japan! 
Croesawyd y Parchg Hywel 
Meredydd Davies, Llangefni i’r 
Cyrddau Blynyddol ar 13 Hydref a 
Gwilym Jeffs, un o’n haelodau a fu’n 
gwasanaethu ar 27 Hydref. 

Darlith Goffa 

Ar nos Fawrth, 8 Hydref cynhaliwyd 
Darlith Goffa’r Parchg Ddr Emlyn 
Jenkins. Mwynhawyd sgwrs hynod 
ddiddorol gan y Parchg Ifor ap 
Gwilym, Abergele, yn traethu am 
fywyd a gwaith ei frawd hŷn, y 
Parchg Gwynn ap Gwilym. 

Elusen 2020 

Penderfynwyd mabwysiadu Uned 
Arennau Ysbyty Plant Cymru fel 
elusen newydd yr eglwys. 

Y Gymdeithas 

Bydd Huw Aaron yn cyflwyno sgwrs 
ar nos Fawrth, 12 Tachwedd, am 
7.30. Ar 6 Rhagfyr, am 2.30, byddwn 
yn talu ymweliad â Choleg Cerdd a 
Drama Cymru  i fwynhau sioe 
Christmas on Broadway. Ar 10 
Rhagfyr bydd noson garolau yn y 
Clinc, ger carchar Caerdydd. 

Dyweddïad 

Llongyfarchiadau mawr i Elise 
Gwilym a Tudur Jones. 

Cadwch mewn cysylltiad â’r Dinesydd ar Twitter trwy ddilyn ein cyfrif newydd  
@DinesyddCdydd ac ar Facebook trwy ddilyn www.facebook.com/YDinesydd 

mailto:carys@caerdelyn.com
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Rhydian Jenkins  

yn Cipio  
Ysgoloriaeth yr Urdd  

Bryn Terfel 2019  
  

R hydian Jenkins, tenor ifanc 22 oed o Faesteg, yw 
enillydd Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel eleni. 

Datgelwyd yr enillydd ar nos Sadwrn, 12 Hydref, mewn 
darllediad arbennig ar S4C o’r rownd derfynol a 
gynhaliwyd yn Neuadd Goffa’r Barri. 

 
Y cystadleuwyr eraill oedd Cai Fôn Davies o 

Fangor, Daniel Calan Jones o Gaerdydd, Morgan 
Llewelyn-Jones o Gwm Gwendraeth, Thomas Mathias 
o Aberystwyth a Steffan Lloyd Owen o Bentre Berw. 
Nod yr ysgoloriaeth yw meithrin talentau rhai o 
berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw Cymru gan gynnig 
gwobr o £4,000 tuag at ddatblygu ymhellach yn eu 
maes. Yn gynharach eleni, cyhoeddodd yr Urdd elfen 
ryngwladol newydd i ’r ysgoloriaeth. Trwy 
gydweithrediad â Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru 
bydd yr enillydd eleni yn cael cyfle i berfformio yn un o 
ddathliadau byd-eang Dydd Gŵyl Dewi 2020. 
 

Cafodd y cystadleuwyr eu dewis ar gyfer yr 
ysgoloriaeth yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r 
Fro 2019 gan banel o feirniaid o wahanol feysydd 
perfformio. Y beirniaid eleni oedd Glain Dafydd, Dr 
Jeremy Huw Williams, Cerian Phillips, Ffion Dafis, Einir 
Wyn Jones gyda Chadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod, 
Gwenno Mair Davies, yn gadeirydd ar y panel. 

 
‘Roedden ni yn gwbl unfrydol,’ meddai Einir Wyn 

Jones am benderfyniad y panel. ‘Fe gawson ni ein 
cyfareddu i ddweud y gwir. Roedd y gystadleuaeth i  
gyd yn wirioneddol wych a phob un yn eu maes yn 
gofiadwy iawn.  

 
‘Rydyn ni wedi cael gwledd, mae’r gynulleidfa wedi 

cael gwledd a rydyn ni wedi mwynhau bob munud. 
Ond, mae ’na un sydd wedi ein cyffroi ni heno … ei 
raglen gynhwysfawr, y ffordd roedd o’n cyfathrebu 
hefo’r gynulleidfa ac, i mi yn bersonol, y canu cynnil ... 
mae o’n wirioneddol wych.’ 

 
Mae Rhydian yn astudio llais a pherfformio yng 

Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng 
Nghaerdydd. Bu’n fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol 
Caerdydd yn astudio Cymraeg cyn cwblhau blwyddyn 

ar gwrs TAR Cynradd ym Mhrifysgol Fetropolitan 
Caerdydd.  

 
Profodd lwyddiant ar lwyfan yr Eisteddfod 

Genedlaethol gan ennill Gwobr Dr Aled Lloyd Davies i 
Unawdydd Cerdd Dant dros 21 yng Nghaerdydd yn 
2018. Daeth rhagor o lwyddiannau yn Sir Conwy wrth 
iddo gipio’r wobr gyntaf yng nghystadleuaeth yr Unawd 
Tenor, Unawd Lieder o dan 25 oed a Gwobr Goffa’r 
Fonesig Herbert i unawdwyr Alaw Werin agored. Mae 
Rhydian hefyd yn chwaraewr rygbi addawol i dîm 
Pontypridd yn Uwch-gynghrair Rygbi Cymru.  

 
‘Sa i’n siŵr os yw geiriau’n gallu cyfleu sut ‘wy’n 

teimlo...’ meddai Rhydian wedi i’w enw gael ei 
gyhoeddi o’r llwyfan. ‘Dyma’r eildro i mi gystadlu ac 
mae’r safon wedi mynd lan bob tro. Mae’n fraint cael 
cystadlu eto. Mae dwy flynedd gyda fi ar ôl ar fy nghwrs 
coleg ac ’yf i’n gobeithio astudio opera ar ôl hyn – 
bydda i’n defnyddio’r arian ar gyfer hynny... Dyma 
binacl fy ngyrfa hyd yn hyn.. a phwy a wŷr beth sydd ar 
y gweill nawr.’ 

CYNGOR EGLWYSI  
CYMRAEG CAERDYDD 

Ar noson hynod wlyb, a Chymru yn chwarae pêl-droed 
yn erbyn Croatia, nos Iau, 10 Hydref, daeth dau ar 
hugain ynghyd yn Salem, Treganna, i wrando ar 
gyflwyniad diddorol iawn gan Aled John, Cwmni 
Rondo, o’r rhaglen emynau boblogaidd, Dechrau Canu, 
Dechrau Canmol. Cafodd Aled gymorth parod y 
cerddor Geraint Cynan. 

 

Ar nos Iau, 14 Tachwedd am 7:30 p.m., cynhelir 
cyfarfod agored yng nghapel Bethel, Rhiwbeina, i 
drafod presennol  a dyfodol Cyngor Eglwysi Cymraeg 
Caerdydd. Beth yw’r ffordd ymlaen? Os oes gennych 
awgrymiadau cysylltwch â Denzil John, yr 
Ysgrifennydd, neu Gwilym Dafydd, y Llywydd. 
Gobeithir gweld cynrychiolaeth deilwng o’r naw eglwys 
yn y cyfarfod pwysig hwn. 
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Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Gwylio’r Geiniog 

“Talwch gyda cherdyn credyd am 

wyliau / eitemau costus - mae mwy 

o obaith o gael eich arian yn ôl os 

yw pethau’n mynd o’u lle.”   
Huw Roberts 

Diogelu taliadau 

Sylwadau am Thomas Cook, cwmni oedd yn hwyr iawn 
yn talu ei ddyledion.  Os ydych yn rhedeg busnes, 
peidiwch ag ofni troi eich cefn ar gwmnïau mawr neu 
fach sydd o hyd yn hwyr yn talu anfonebau. I unigolion, 
talwch gyda cherdyn credyd am wyliau / eitemau 
costus – mae mwy o obaith o gael eich arian yn ôl os 
yw pethau’n mynd o’u lle. 

Adolygu ewyllysiau 

Edrychwch ar eich ewyllysiau yn rheolaidd.  Mae hyn 
yn enwedig yn wir am ewyllysiau sydd wedi eu llofnodi 
cyn 2008 gyda Discretionary Will Trusts. Mae 
posibilrwydd y gallai hen ewyllys fod yn gostus iawn o 
ran Treth Etifeddiaeth neu efallai nad yw’n adlewyrchu 
eich amgylchiadau presennol. 

Gofynnwch i Huw: Mae aelod o’r teulu wedi gofyn i 

mi warantu ei morgais.  Beth yw eich cyngor? 

Os byddwch chi’n gwneud hyn i aelod ifanc o’r teulu 
sydd wedi gweithio’n galed ac yn dechrau gyrfa 
broffesiynol lwyddiannus, mae eich risg yn gymharol 
isel. Os yw aelod hŷn o’r teulu sydd mewn sefyllfa 
ariannol wan yn gofyn i chi warantu morgais mae llawer 
mwy o risg ariannol.  Efallai y bydd angen dangos 
‘cariad caled’ a gwrthod.  Gwell cwympo mas am 
gyfnod byr na gorfod talu dyled fawr. 

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.      

A r 23 Hydref fe ymddangosodd cyfrol newydd o 
storïau dan y teitl Golau trwy Gwmwl o dŷ 

cyhoeddi cynhyrchiol Gwasg Carreg Gwalch. Yr 
awdur yw John Emyr sydd â’i wreiddiau yng ngogledd 
Cymru ond a symudodd i Gaerdydd yn 1999 i 
wasanaethu yn swydd Golygydd Cofnod y Trafodion 
yn y Cynulliad Cenedlaethol. Wedi chwe blynedd yn y 
swydd honno, bu am gyfnod yn olygydd adnoddau 
addysgol yn Adran Gyhoeddiadau CBAC (Cyd-
bwyllgor Addysg Cymru). Bellach, ac yntau wedi 
ymddeol, caiff gyfle i ganolbwyntio ar ddarllen ac 
ysgrifennu creadigol. Mae storïau Golau trwy Gwmwl 
wedi’u gosod yng Nghaerdydd a rhannau eraill o 
Gymru a thu hwnt.  

Meddai broliant y cyhoeddwyr: ‘Dwsin o storïau sy’n 
dangos gafael gadarn yr awdur ar ei grefft. Mewn 
Cymraeg naturiol a chyhyrog, rhoddir cip ar 
brofiadau’r cymeriadau yng nghysgod ddoe ac ym 
mwrlwm ein byd cyfoes sy’n cynnwys Cymru ac 
Ewrop, Belfast a Brexit. Er pob dwyster a her, daw 
golau trwy gwmwl.’ A meddai’r Athro Gerwyn 
Williams: ‘Dyma lenor aeddfed a hunanfeddiannol a 
chanddo reolaeth sicr ar ei fater.’ 

Brodor o bentref Trefor, Gwynedd, yw John Emyr 
sy’n byw erbyn hyn yn Radur, Caerdydd. Mae’n briod 
â Gwen, yn dad i Gerallt a Luned ac yn daid i chwech 
o wyrion. 

John Emyr, Golau trwy Gwmwl  (Gwasg Carreg 
Gwalch, £9.00)  

JOHN EMYR YN CYHOEDDI CYFROL NEWYDD O STORÏAU 

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

Cyfarfod Shwmae Su’mae 15 Hydref  
Gwnaethon ni gynnal cyfarfod bach hyfryd dros amser 
cinio ym Mhrifysgol Caerdydd ar 15 Hydref er mwyn 
dathlu diwrnod Shwmae Su’mae. Dechreuodd y 
cyfarfodydd yma y llynedd, pan wnaeth wyth ohonon ni 
droi lan, felly mae’r cynnydd i un ar ddeg eleni 
(cynnydd o 37.5 y cant, cofiwch) yn codi hyder ynof fod 
pethau yn symud i’r cyfeiriad iawn. Gobeithio gwnaiff y 
digwyddiad dyfu eto y flwyddyn nesaf. Diolch mawr i’r 
Rhwydwaith Staff Cymraeg, Prifysgol Caerdydd, am 
dalu am y lluniaeth ysgafn.   

Mae sawl grŵp Cymraeg anffurfiol yn cwrdd yn 
wythnosol ar draws y Brifysgol, ac mae croeso mawr i 
ddysgwyr a phobl sy’n rhugl ymuno â nhw – does dim 
angen bod yn aelod o’r Brifysgol i gymryd rhan. Os oes 
diddordeb gyda chi yna cysylltwch â fi gan ddefnyddio’r 
cyfeiriad e-bost: morgansd1@cardiff.ac.uk  

Yn y llun o’r chwith i’r dde – Esther, Kiyo, Eszter, Siân, Colin, 
Mair, Michael, Catrin a Cadi (Cyd-gadeirydd, Rhwydwaith 

Staff Cymraeg). Y ddau arall ar goll o’r llun yw fi (Sheridan) 
achos tynnais i’r llun a dw i wedi bod yn y Dinesydd yn rhy 
aml yn ddiweddar (yn ôl Gwilym Dafydd!) a Sharon Payne 

oherwydd gwnaeth hi droi lan yn rhy hwyr! 
 

Diolch Sheridan – mae modd dy weld unwaith eto yn 
llun Coffi a Chlonc Jams Hywel! 

 

Yr Awr Hapus yn 18 oed 
Mae’n wir, bydd yr Awr Hapus, Gwesty Pentref, 
Coryton, bore Llun, 10.45 – 11.45, yn ddeunaw oed ar 
19 Tachwedd. Roedd chwech yn y cyfarfod cyntaf, 
bore Llun, 19 Tachwedd 2001. Roedd Barbara Morgan 
yno yn y cyfarfod cynta ac mae hi’n dal gyda ni yn 
2019! Mae rhai o’r ffyddloniaid megis Mair, Liz a Mary 
Pantmawr hefyd yn dal gyda ni, bron ers y dyddiau 
cynnar. Hyfryd yw croesawu dysgwyr newydd ers mis 
Medi - Ceri, Sue a Debora. Anaml iawn y cawn lai na 
deg. Oes syniadau gyda chi sut awn ati i ddathlu pen-
blwydd rhif 18? 

Clwb Gwylio Adar 
Dechreuon ni ar fore Sadwrn, 5 Hydref – mynd am dro i 
Fferm y Fforest a Chamlas Morgannwg. Bydd y 
cyfarfod nesaf yn yr un ardal gyda Daniel Jenkins-
Jones yn arwain. Yn y gobaith y bydd Cymru wedi 
cyrraedd y ffeinal yn Japan ar fore Sadwrn, ein hamser 
ni, 2 Tachwedd, rydym am fwrw ati rhwng un a thri o’r 
gloch. Croeso cynnes i bawb. Y bwriad yw y byddwn yn 
cyfarfod yn fisol am tua dwy awr ar fore Sadwrn cyntaf 
y mis yn nalgylch papur bro Y Dinesydd a’r arweinydd 
yn dewis lleoliad y gwylio adar.  

Llyfrgell y Barri 
Wrth ddosbarthu’r Dinesydd yn siopau’r Fro ac ati ar 
fore Sadwrn, 12 Hydref, cofiais fod bore coffi i 
ddysgwyr lan lloft yn llyfrgell y Barri rhwng deg a chanol 
dydd. Bûm yno unwaith o’r blaen a chofiais fod y coffi’n 
flasus iawn! Roedd saith yno ond tasai pawb yn dod yr 
un bore, basai 17 yno! Hyfryd cyfarfod Rob, Mary, Nic 
ap Glyn, John, Graham, Gareth a Sarian sy’n diwtor yn 
yr ardal. Diolch hefyd am brynu copiau o Dinesydd mis 
Hydref!  

Coffi a Chlonc 

Wn i ddim amdanoch chi ond dydw i ddim yn defnyddio 
ffôn symudol yn aml, er dwi ar Twitter yn rhy aml! Ond 
mae gen i ffôn symudol newydd lawer gwell a dwi wedi 
ei defnyddio i dynnu lluniau mewn ambell i sesiwn goffi 
a chlonc. Felly  dyma olwg ar nifer dda o ddysgwyr yn 
Clonc Canolfan Eglwys Ararat, Yr Eglwys Newydd, a 
Jams Hywel sy’n cyfarfod rhwng un a dau dydd Llun a 
Gwener. Diolch am eich cwmni ac mae sawl un 
ohonoch wedi prynu rhifyn mis Hydref – gobeithio bydd 
rhifyn Tachwedd o’r Dinesydd o ddiddordeb i chi!  

Gair gan Steffan Webb 
Hyfryd cael cwmni Steffan weithiau yn yr Awr Hapus 
pan nad yw e’n gwarchod y plant! Mae Steffan yn 
cefnogi’r Adar Gleision...  
(Gweler colofn gyferbyn.) 

Cwmni’r Dysgwyr 

“A ddaw eto haul ar fryn i Glwb 

Pêl-droed Dinas Caerdydd?” 

Clonc Jams Hywel 
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CERDYN POST 
O FRWSEL 

 
 
 

 
 

 
Mae Gwydion Lyn, sy’n 45 oed, yn gydlynydd 
marchnata a digwyddiadau. Mae e’n byw ym 
Mrwsel gydag Elin ei wraig, a’u plant Mari a Fflur -  
efeilliaid pump a hanner mlwydd oed. 
 
Un o ble ydych chi'n wreiddiol, a beth yw eich 
perthynas â Chaerdydd?   
Bach o bobman: Llundain, De Amerig, Gogledd Cymru, 
Abertawe a Chaerdydd. Dwi dal yn dweud taw brodor o 
Gaerdydd ydw i. Ro’n i’n 16 oed pan symudodd y teulu 
i Pencisely Road, Llandaf; yna bues i’n byw lawr y Bae 
rhwng 1998 a 2012. 
 
Ers pryd ydych chi’n byw ym Mrwsel, a beth 
wnaeth eich denu chi yno? 
Symudon ni allan yn haf 2012 am gyfnod o 2 flynedd 
yn wreiddiol, ac fel llawer o ffrindiau yma, ’dyn ni ddim 
wedi symud oddi ar hynny… 
 
Beth yw eich barn am ddinas Brwsel?  
Mae’n ddinas amlddiwylliannol, yn llawn pensaernïaeth 
greadigol a swreal. Mae’n ddinas braf gyda llwyth o 
barciau gwyrdd ac yn gosmopolitan ei naws. Mae’n 
ddinas hygyrch ar droed a thramiau a metro cyson yn 
hwyluso’r daith o gwmpas. Un o’r dinasoedd 
Ewropeaidd llai poblogaidd ar gyfer twristiaeth ar hyn o 
bryd, ond mae’n bendant werth ymweld â hi, a dim ond 
pum awr ar drên o Gaerdydd. 
 
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol ym Mrwsel...  
Coffi yn sgwâr adnabyddus Sablon ac yn chwilota’r 
farchnad antiques a llyfrau tra’n glafoerio dros y siopau 
siocled! Darganfod murluniau comic wrth gerdded i Mer 
du Nord, caffi stryd sy’n arbenigo mewn bwyd môr i 
flasu’r tapas gorau a chwrw yn Place Sainte-Catherine. 
Yna draw i Sgwâr Flagey, i adeliad Art Deco godidog 
Flagey, ac yna mynychu un o’r amryw gyngherddau 
diwyllianol rhyngwladol yno fel Gŵyl Jazz Brwsel. 

 
Pa dri lle ym Mrwsel y byddech chi'n annog rhywun 
o Gaerdydd a'r Fro i’w profi, er mwyn cael blas go 
dda o'r ddinas honno? 
Atomium – atyniad mwya poblogaidd y ddinas a 
grëwyd ar gyfer EXPO 58;  Parliamentarium i ddysgu 
am hanes yr Undeb Ewropeaidd a’r sefydliadau 
Ewropeaidd, heb anghofio Grand Place am olygfa a 
waffl Belgaidd; wedyn gorffen y diwrnod yn blasu cwrw 
gorau Gwlad Belg yn À La Mort Subite yn nghanol y 
ddinas. 
 
Beth yw'r pryd bwyd gorau gawsoch chi yno? 
Mewn gŵyl o’r enw Culinaria yn 2013. Digwyddiad 
megis Steddfod i gogyddion sêr Michelin yn rhannu eu 
cyfrinachau coginio mewn arddangosfeydd, a chyfle i 
flasu’r cynnyrch gyda phob un pryd yn tynnu dŵr o’r 
dannedd wrth gofio’r profiad. 
 
Ble mae'r olygfa orau yno? 
Ar do’r Amgueddfa Offerynnau Cerddoriaeth os yw hi’n 
braf, sy’n edrych dros ganol y ddinas, a chinio blasus i 
gyd-fynd â’r olygfa banoramaidd. 
 
Beth ydych chi'n ei golli fwyaf am Gaerdydd? 
Teulu a ffrindiau yw’r prif golled, ond mae cyfeillgarwch 
cynhenid y Cymry a Chaerdydd yn enwedig yn codi 
hiraeth bob tro. Ma wastad gwên fawr pan dwi’n clywed 
‘Cheers Drive’!! 
 

Lowri Haf Cooke yn holi 
Gwydion Lyn 

A ddaw eto haul ar fryn Caerdydd?  
Pwy fyddai’n meddwl bod modd i Gaerdydd chwarae 
mor wael? Dwi’n gwybod ein bod ni’n chwarae gêm 

uniongyrchol gan symud y bêl yn syth i fyny’r cae heb 
wastraffu amser, heb chwarae tipi tapi fel mae rhai’n 
gwneud, gan gadw’r bêl am oriau heb wneud dim byd. 
Rhywsut dyn ni nawr yn llwyddo i beidio â chadw’r bêl o 
gwbl a pheidio â gwneud dim byd arall chwaith. 

Mae Caerdydd newydd golli yn erbyn Abertawe. 
Diawcs, sôn am ddau dîm ofnadwy! Ond efallai bydd 
Abertawe yn magu bach o hyder a bwrw ymlaen. Mae 
amser gyda ni o hyd hefyd ond mae’n anodd gweld sut 
dyn ni’n mynd i wella oni bai bod Sol Bamba yn dod yn 
ôl yn fuan iawn a thanio’r tîm ychydig. 

Beth yw’r broblem sydd gyda Chaerdydd o brynu 

ymosodwyr newydd? Fydd Neil Warnock yn cael cyfle 

arall i wastraffu arian adeg y Flwyddyn Newydd neu a 

fydd rheolwr newydd? Gawn ni weld. 
Clonc Ararat 
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Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint:BBC Cymru Fyw 

Hawlfraint: BBC Cymru Fyw 

 

Pobol y Rhigwm   

Y n anffodus, ni fu cystadlu ar y dasg ddiwethaf 
(Tasg 26), sef llunio englyn.  Efallai bod y beirdd 

caeth yn cadw’u hegnïon a’u trawiadau cynganeddol ar 
gyfer talyrna neu gystadlu mewn eisteddfodau.  Ta 
waeth am hynny, dyma osod tasg lai heriol ar gyfer mis 
Tachwedd.    

Y dasg y tro hwn (Tasg 27) yw llunio limrig sy’n 
cynnwys y llinell hon: 

Mae pethau’n gwaethygu yn raddol 

 Bydd gwobr hael i’r buddugol, ond yn bwysicach na 
hynny, y parch a’r mawl a roddir i enillydd y 
gystadleuaeth.  

Anfonwch eich cynigion yn ôl yr arfer at 
db.james@ntlworld.com erbyn y dyddiad cau, sef 18 

Tachwedd. 

 
Gan na fu cystadlu y tro hwn dyma gynnwys rhai o’r 
tribannau a anfonwyd i gystadleuaeth mis Medi ond na 
chafodd eu cyhoeddi oherwydd diffyg gofod. 
 
Mapsant (i)  

Hawdd canfod hewl Llwyn Rhosyn; 
Dim problem gweld Wern Gethin. 
Ond crafu pen oedd dod o hyd  
I Glos bach Pant y Cosyn! 

 

Chwilotwr 
Iorwerth Cyfeiliog Peate (1901-82) 
 
Yn Lôn-y-Dail bu’i drigfan, 
Ei gartre bach diffwdan; 
Cyn pen y daith a newid byd 
Rhoes erwau drud Sain Ffagan. 

 
Cardi Bach 

Meddyliwch am gael perllan 
A honno’n llawn Coed Arian! 
Ni fyddai angen Llwyn y Grant 
I ffarmo pant na marian! 

 
Garn Ganol 

‘Pen-cae-is-Elai’ unwaith, 
‘Pencisely’ nawr ysywaeth. 
Hen enw gwiw yn angof yw, 
Pa fodd fydd byw yr heniaith? 
 

Cofiwch hefyd am y dosbarthiadau cynganeddu a 
gynhelir gan Ysgol Farddol Caerdydd. 
Dosbarth 1: Adnabod y Grefft; tiwtor, Emyr Davies; 
lleoliad, Cwrt Insole, Llandaf 
Dosbarth 2: Ymarfer y Grefft: tiwtor, Aron Pritchard; 
lleoliad, Cwrt Insole, Llandaf 
Dosbarth 3: Meistroli’r Grefft; tiwtor, Gruffudd Owen; 
lleoliad, Chapter, Treganna. 
 

I gofrestru neu am fwy o wybodaeth ewch i:  
https://bit.ly/20TAzCQ 

Manylion yn gywir wrth fynd i’r Wasg. 

mailto:db.james@ntlworld.com
https://bit.ly/20TAzCQ
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Clwb Rygbi Cymry 
Caerdydd 

 

R oedd dydd Sadwrn, 19 Hydref, 
yn ddiwrnod arbennig iawn yn 

hanes y clwb – oddi ar y cae, beth 
bynnag! Dyna ddiwrnod lansio menter ‘Aelodau 67’. 
Pam 67? Wel, dyna’r flwyddyn y sefydlwyd y clwb, ac 
ymgyrch yw’r fenter hon i ddenu Cymry Cymraeg y 
brifddinas, yn enwedig cyn-aelodau'r clwb, i ddod at ei 
gilydd o bryd i’w gilydd i gymdeithasu ac, wrth gwrs, i 
gefnogi’r timau presennol. 

Ar y prynhawn arbennig hwnnw, y 
gwrthwynebwyr oedd Pontyclun, gartref. 
Cyn y gêm daeth bron 80 o aelodau 
newydd at ei gilydd yng Ngerddi Soffia am 
bryd o fwyd a chyfle i drafod y gorffennol. 
Yna’r gêm – mwy am hynny yn y man! 
Ond ar ôl y gêm, ac ym mhresenoldeb y 
chwaraewyr presennol, cyflwynwyd capiau 
Clwb Rygbi i bedwar cyn-gapten, sef Lyn 
‘LT’ Jones (Capten cynta'r clwb), Huw 
'Butch' Davies, John Parry-Jones a 
Rhydian Lloyd, i gydnabod eu cyfraniad i'r 
clwb.  

Ie, colli eto fu hanes y gêm, ond er 
gwaetha hynny, roedd hi'n brynhawn 
arbennig, a byddwn yn edrych ymlaen at 
gael ‘Aelodau 67’ at ei gilydd eto yn 
hwyrach yn y tymor. 

Ond i fynd yn ôl at y rygbi. Dechrau digon 
siomedig i'r tymor fu hi i’r clwb. Wrth agosáu 
at fis Tachwedd, dydy'r tîm ddim wedi sicrha'r un 
fuddugoliaeth eto, ac mae’r clwb yn eistedd yn go agos 
at waelod Adran 3(a) Dwyrain Canolog. Mae yna 
resymau dilys wrth gwrs, gydag anafiadau, priodasau, 
a theithiau i Japan wedi achosi nifer o newidiadau yn 
wythnosol, gan atal cysondeb a momentwm. 

Cafwyd cyfle perffaith am ddechrau campus i'r 
tymor, wrth i'r bechgyn ddal mantais o ddau bwynt yn 
eu gêm yn erbyn Llanharan ar ddydd Sadwrn cynta'r 
tymor. Ond ildiwyd cic gosb hwyr, a llwyddodd y 
gwrthwynebwyr i gipio'r fuddugoliaeth gyda chic ola'r 
gêm. 

Dwy gêm yn erbyn y Tyllgoed oedd yn dilyn, ac eto, 
er i'r clwb gael cyfleoedd yn y ddwy gêm, colli fu’r 
hanes, gyda'r Tyllgoed yn manteisio ar gryfder eu 
blaenwyr. Roedd yr ail o'r gemau hyn yng Nghwpan 
Powlen Undeb Rygbi Cymru, ac felly'n siom fawr wedi'r 
daith i'r wyth ola y tymor diwetha. Ar bapur, roedd y 
ddwy gêm nesaf, yn erbyn Penarth a Phentyrch, yn 
cynnig cyfle gwirioneddol i sicrhau buddugoliaeth 
gynta'r tymor, gyda'r ddau ohonynt hefyd wedi 
dechrau'r tymor yn siomedig. Ond mewn gêm agored a 

llawn menter, colli fu’r hanes eto yn erbyn Penarth, o 
43 pwynt i 38, cyn i rym a nerth pac Pentyrch sicrhau 
buddugoliaeth gyfforddus iddynt o 29 i 7.  

A dyna ni’n dod at y gêm yna yn erbyn Pontyclun ar 
gaeau Pontcanna ar 19 Hydref. Ie, siom arall, fel y 
dwedais, gyda'r gwrthwynebwyr yn rheoli'r gêm am 

gyfnodau hir, ac yn llawn 
haeddu buddugoliaeth o 34 
pwynt i 10. Ond oddi ar y cae y 
diwrnod hwnnw, cafwyd 
prynhawn cofiadwy iawn. 

Yn y llun o Carwyn Jones fe 
welwn ni enghraifft o sut mae’r 
bechgyn yn gallu chwarae! 
E d r y c h a f  y m l a e n  a t 
fuddugoliaeth gynta’r tymor – 
a’r cyfle i ddileu’r gair ‘siom’ o’r 
adroddiadau hyn! 

John Parry-Jones 

John Parry-Jones, Llywydd 
Clwb Rygbi Cymry Caerdydd, 
Lyn ‘LT’ Jones a’r  Cadeirydd, 

Rhys ap William 

Carwyn Jones ar ruthr yn y gêm yn erbyn Penarth 
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A r nos Lun, 21 Hydref, daeth cynulleidfa ragorol i 
gapel Bethel. Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan ein 

Llywydd, Falmai Griffiths. 

Cyflwynodd ein Llywydd ŵr gwadd y noson, sef 
Richard Carter, fel un o blant Caerdydd - un a 
ddysgodd y Gymraeg pan nad oedd ffasiwn y cyfnod 

yn cymell hynny.  Bu’n ffyddlon yn Aelwyd yr Urdd, 
West Grove, a’r capel, a daeth yn rhugl yn y Gymraeg. 
Aeth ymlaen i astudio Hanes yn y brifysgol ac yna bu’n 
dysgu Hanes am flynyddoedd yn amryw o ysgolion 
uwchradd y ddinas, cyn ymuno â staff CBAC (Cyd-
bwyllgor Addysg Cymru). Mae Richard bellach wedi 
ymddeol ond yn cyfrannu’n hael i fywyd cymdeithasol 
Rhiwbeina. 

Drwy gyfrwng sleidiau o fapiau a hen luniau aeth 
Richard â ni ar daith o ddarganfod sut y tyfodd y ddinas 
- Caerdydd Ddoe a Heddiw. Taith hynod ddiddorol 

oedd hon a dysgwyd llawer iawn am 
ddylanwad teulu Bute ar ddatblygiad 
y ddinas, ein parciau dinesig a safon 
uchel adeiladau’r ddinas. Ai 
dylanwad er gwell neu er gwaeth fu 
dylanwad teulu’r Bute ar y ddinas 
holodd Richard.  

Diolchodd ein Llywydd i Richard 
am noson hynod ddifyr, gan atgoffa 
aelodau am ein cinio Nadolig yng 
Nghlwb Golff yr Eglwys Newydd ar 
Nos Lun, 9 Rhagfyr. 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina 

Richard Carter yn ateb rhai o 
gwestiynau aelodau 

Cymdeithas Gymraeg 
Rhiwbeina yn ystod ei 

gyflwyniad: ‘Caerdydd Ddoe a 
Heddiw’. 

 

Y n ôl cyfrifiad 2011, mae gan ardaloedd Llanedern 
a Phentwyn (hynny yw Ward Pentwyn) lai o 

siaradwyr Cymraeg nag unrywle arall yng Nghaerydd 
ar wahân i Dredelerch a Llanrhymni.  Felly, gall sefydlu 
Cymdeithas Gymraeg ar ein hystadau ni fod yn dalcen 
galed.  Er hynny, mae grŵp bach o 
ffyddloniaid yn dal ati. 

Noson erchyll oedd nos Lun, 30 Medi a’r 
glaw yn pistyllu i lawr.  Roedd yn amlwg y 
byddai’n well gan sawl un gysgodi yn 
nghysurdeb eu cartrefi – ond nhw oedd ar eu 
colled!   Cafwyd noson o hwyl ac addysg yn 
eu habsenoldeb.  Siân ET Thomas oedd wrth 
y llyw ar gyfer sesiwn i gefnogi Ymgyrch 
Achub Bywyd Medi Sant Ioan Cymru.  Gyda 
chymorth Eve Chapper a Mary John, 
darparodd Siân brofiad rhyngweithol a llawn 
hiwmor a sicrhaodd na fydd neb yn anghofio’r 
egwyddorion cymorth cyntaf hanfodol y mae 
eu hangen mewn argyfwng. 

Bydd y gymdeithas yn cwrdd eto, ym mis 
Rhagfyr, pan geir cyfle i flasu ysbryd yr Ŵyl 
mewn noson o ddysgu a chanu carolau 

Cymraeg, tra’n mwynhau mins-peis, diodydd a 
chwmpeini dda.  Cyhoeddir manylion pellach am y 
noson yn rhifyn nesaf Y Dinesydd. 

Yn y cyfamser, os oes unrhyw un â rhywbeth a 
allai gyfrannu at ein rhaglen o ddigwyddiadau, byddai 
eich cefnogaeth yn dderbyniol a chalonogol iawn.  
Cysyllter â Paul Morgan (07761-696286 neu 
paulmorgan@ntlworld.com). 

    Paul Morgan  Cyd-drefnydd 

Clwb Llanedern a 
Phentwyn 

Siân  wrthi’n 
egluro’r 

egwyddorion 
cymorth cyntaf 

sylfaenol 
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Hiraeth yr Hydref 

W rth i’r haul ddisgleirio – o’r diwedd! – ar ddinas 
Caerdydd, cawn gyfle i werthfawrogi gogoniant 

yr hydref. O anadl oer y bore a’r enfys o ddail dan 
draed,  hyd at belydrau’r machlud 
haul trwy freichiau’r 
canghennau. 

Dim ond un ddinas arall 
rwy’n hiraethu amdani dros yr 
hydref, a’r ‘Afal Mawr’ - Efrog 
Newydd  - yw honno. Mae’n 
ddinas uwch-real ym mhob mis 
o’r flwyddyn, ond mae hi ar ei 
harddaf yn nhymor y Fall. Mae 
Central Park yn wenfflam o 
liwiau tymhorol tra bod pwmpen 
yn addurno pob cornel! Yn wir, 
rhwng gwyliau Calan Gaeaf a 
phenwythnos hir Thanksgiving 
cewch flasu’r llysieuyn mewn 
amryw ffyrdd; o pumpkin pie yr 
Amish ym marchnad ffermwyr Union 
Square, i gwrw pwmpen bragdy 
Heartland ger Time Square.  

Ond ceir atyniadau eraill, a 
chyrchfannau ‘cysur’ sy’n hen 
ffefrynnau; ymysg fy nhri uchaf 
mae man brecwasta Sarabeth’s, 
bwyty Il Buco yn ardal NoLiTa 
a Bemelman’s Bar yng 
ngwesty’r Carlyle. Mae 
ymweld ag unrhyw un o’r 
rhain – a dwsinau o 
ffefrynnau eraill – yn fy naearu 
unwaith eto, ac o gymorth wrth annog y 
jet lag syrffedus i gilio. Ond fel pob dinas arall, 
gan gynnwys Caerdydd, mae Efrog Newydd yn ddinas 
sy’n newid yn ddi-baid.  

Rhaid dweud i mi dristáu’n ddiweddar wrth glywed 
am gau caffi City Bakery, a sefydlwyd yn  wreiddiol ger 
Union Square yn 1990. Dyma gartref siocled poeth a 
malws melys gorau’r byd, a chyrchfan naturiol wedi 
cerdded milltiroedd di-ri! Rai dyddiau wedi hynny 
clywais am gau pizzeria Sbarro – cyrchfan gawslyd, 
dwristaidd  ar gyffordd Broadway a Time Square. Dwi’n 
cofio sawru sleisen seimllyd yno  (yn yr ystyr orau, o 
ran pitsa!) ar fy ymweliad cyntaf  â’r ddinas yn 1996. Ac 
os oedd safon y  pitsa’n dipyn o jôc i drigolion lleol, 
roedd yr arwydd trilliw trawiadol yn rhan o dirlun 
gweledol Time Square.  

Wrth gwrs, does dim angen poeni am ganfod lle 
pitsa ar ynys Manhattan – ffefryn arall gen i yw 

Lombardi’s ar Spring Street, NoLiTa. Ond mae na 
lefydd ry’ chi’n eu cymryd yn ganiataol y byddan nhw’n 
para am byth, a rhyfedd yw eu gweld yn cau. Yng 

Nghaerdydd dwi’n dal i hiraethu am fwyty 
Casa Mia, a hufen iâ cwmni Thayer’s. A 
thrist yw meddwl na chaf eto aroglu sawr 
garlleg yn Arcêd y Castell wrth gerdded 
heibio Cafe Minuet.  

Serch hynny, mae’r hydref yn dymor 
diolchgarwch, cyfnod swatio a chynhesu’r 
galon dros baned a chacen. Yna i ginio a 
swper,  porthwn ein cyrff â llysiau’r pridd 
a chawl o flasau maethlon di-ri. Yn 
hynny o beth, mae gen i sawl 
argymhelliad hydrefol o blith bwytai 
newydd sbon Caerdydd.  

Wedi bŵtcamp Parc y Rhath es i dŷ 
te newydd Waterloo ar Heol Wellfield, 
a mwynhau latte turmeric a tharten 
llus gan y pobydd Alex Gooch o 
Ddyffryn Gwy. Dro arall, i ginio, 
ymwelais â Pho - y bwyty 

Fietnamaidd newydd ger Eglwys 
Sant Ioan yng nghanol y dre. 

Sawrais fowlennaid anferthol o 
phở tái lăn -  cawl nwdls gyda 

garlleg a chig eidion wedi’i ffrïo, yn 
null dinas Hanoi. Ychwanegais 

lond llaw o fintys a choriander ffres, 
a’i fwynhau â photel o gwrw Hà Nội. 

Ceir hefyd ‘pho’ gwych yng nhaffi 
annibynnol Hanoi 1991 yn yr Arcêd 

Brenhinol – a hynny am bris hyd yn oed 
gwell. 

Yna, ochr draw i afon Taf, ym mwyty 
newydd Nook, Parc Buddug,  ces i blatiad 

hynod flasus o foron! Dim  ond un o’r 
plateidiau bychain yw saig dymhorol ‘Moron 

Paw’, a dyfir yn y Fenni gan Pawel Wisniewski (Paul’s 
Organic Veg) -  un o stondinwyr cyson marchnadoedd 
ffermwyr Caerdydd.  Clywais hefyd, yn ddiweddar, mai 
cangen newydd o gwmni lleol Dusty Knuckle fydd yn 
camu i hen ofod Cafe Minuet.  

P’run ai felly ym Mharc y Rhath neu yn Central 
Park,  myfyriwn ar yr hen a’r newydd. Wrth i’r dail 
euraid gwympo, aros am byth wna’r atgofion o’u lliwiau 
cyfoethog. Ac wedi’r gaeaf daw gwanwyn, a 
changennau llawn blagur a lliwiau newydd i lonni’r 
ddinas ddi-hun. 

Canllaw Bach Caerdydd a Bwytai Cymru gan Lowri 

Haf Cooke (Gwasg Gomer), £9.99 yr un. 

Bwytai Merch y Ddinas 

“Dim ond un ddinas arall 

rwy’n hiraethu amdani dros 

yr hydref.”  

Lowri Haf Cooke 
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   Rhif: 196 

 
 

 
 
 
 
Ar Draws 
4. Canu deg aria i’r ci (7) 
7. Deall swyn Mair a’i modrwy ar yn ail (5) 
8. Un yn edrych dros y diwrnod o’r ardd (5,1,3) 
9. Eisteddfod yr anifeiliaid (1,4) 
10. Ni ddylai actor da orfod gwneud hyn (7) 
13. Yr ydwyf i wedi byrhau (4,1) 
14. Mae Gwilym i ffwrdd wrth droed y mynydd (5) 
16. ‘Ein Tad, cofia’r ----- rhwng cyfnos a gwawr 
       Mae’i long ef mor fechan, a’th fôr di mor   

fawr’(EW)  (5) 
17. Cael trochiad gwael ar ôl yfed (7) 
20. Injan ar dân! Galwch am y crwbanod! (5) 
21. Pwrpas ward gymysg yw ymestyn ffiniau (2-3-4) 
22. Gadael y fan hon am dro digalon (5) 
23. Yn y pen draw i Tseina y dychwel y goruchwyliwr 
(7) 

 
I Lawr 
1.  Mae dy arth ysig druan wedi cael crafiad (9) 
2. ‘Ti yw f’----- gadarn 
      Ti yw Mrenin, Ti yw Nhâd’ (WW) (9) 
3. ‘Dyma Geidwad i’r -----, 
     Meddyg i’r gwywedig rai’ (MR) (7) 
5. Hela mewn gwlad arall (5) 
6. ‘Aros mae’r mynyddoedd mawr, 
     Rhuo trostynt mae y -----’ (JCH) (5) 
10. Cael cnoad cas gan y llwynog (5) 
11. Arfau cerddorol (9) 
12. ‘Ond creigiau ----- 
       A thonnau gwyllt y môr’ (AEJ) (9) 
15. Beirdd fel Emyr yn cofleidio’r tanwydd (7) 
18. Teiar wedi byrstio yn creu  stŵr  (5) 
19. Gwyrddni yn y coetir derw (5) 

1  2  3  4 5    6  

7             

    8         

9             

      10    11  12 

13             

    14    15     

        16     

17 18    19        

        20     

21             

        22     

23             

  A       

D I N E S 

  R       

Enillydd Croesair Rhif 194 

Phil Stone, Treganna 

Atebion Croesair Rhif 194 

Ar Draws: 1. Ynys Enlli    5. Main   9. Gwan    
10 Yn gyntaf   11. Cnawd   12. Iselder   13. O garreg 
nad oes   18. Sgyrsiau   19 Siôl   20. Gwarant   
 21. Craig   22. Nico   23. Ar y llwyni 
I Lawr:  2. Newynog   3. Synnwyr   4. Llenwi’r gwacter   
6. Astudio   7. Niferus   8. Bysedda   13. Ocsigen    
14. Ar y marc   15 Rwsiad   16. Distryw   17. Ebolion 

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams  
erbyn 5 Rhagfyr, 2019 

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

Cyw yn dod â hwyl a hud 

y Nadolig i Gaerdydd 

Bydd rhai o gyflwynwyr a 
chymeriadau hoffus S4C - 
Huw, Elin, Ben Dant ac, 

wrth gwrs, Cyw ei hun - yn 
dod i Gaerdydd ar 27 a 28 

Tachwedd (11.30 am a 
2.00 pm) ac maen nhw'n 

eich gwahodd chi i ymuno 
â nhw yn yr hwyl yn Ysgol 

Bro Edern! 
 

I brynu eich tocyn, ewch i’r 

wefan galericaernarfon.com 

neu ffoniwch 01286685222. 
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Tachwedd 

 
Sadwrn, 9 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 y Parchg 
Lona Roberts am ddechreuadau 
addysg cyfrwng Cymraeg yng 
Nghaerdydd. Yr un adeg bydd 
dosbarth Cymraeg ar gyfer 
dechreuwyr dan arweiniad Amanda 
Griffiths. Mynediad am ddim: 
croeso cynnes i bawb. 
Mawrth, 12 Tachwedd 
Merched y Wawr,  Cangen 
Caerdydd. Sgwrs gan yr Athro 
Sioned Davies ar y testun ‘Merched 
y  M a b i n o g i ’ ,  y n  E g l wy s 
Fethodistaidd Cyncoed (ar y gornel 
rhwng Westminster Crescent a 
Heol Cyncoed) am 7.00pm. 
Mercher, 13 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Aled Roberts y 
Comisiynydd Iaith, yn festri Capel 
Minny Street am 1.30pm. 
Gwener, 15 Tachwedd 
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs 
gan y delynores Gwenan Gibbard 
ar y testun ‘Pori yn Archif Merêd a 
Phyllis’, yn Adeilad John Percival, 
Safle Rhodfa Colum, Prifysgol 
Caerdydd, CF10 3EU, am 7.00pm. 
Croeso cynnes i bawb. 
Gwener, 15 Tachwedd  
Stomp Fawr Ysgol Plasmawr yn yr 
Institiwt, Llandaf, am 7.30pm. 
T o c y n n a u :  £ 1 0  ( d r w y 
levans@ysgolplasmawr.cymru), 
neu cysylltwch ag Elen Rhys ar 
07879-404354 am ragor o 
wybodaeth. 
Sadwrn, 16 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. 
Llun, 18 Tachwedd 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 
Sgwrs gan Siân Williams am 
weithio gyda’r ffoaduriaid, yng 
Nghapel Bethel, Rhiwbeina, am 
7.30pm. Croeso cynnes i bawb. 
 

Llun, 18 Tachwedd 
Cymdeithas Wyddonol Cylch 
Caerdydd. Sgwrs gan Hywel M. 
Jones (Prifysgol Caerdydd) am 
ystadegau meddygol, yn Ystafell 
0.77 ym Mhrif Adeilad Prifysgol 
Caerdydd, Parc Cathays, am 
7.30pm. Croeso i bobl nad ydynt yn 
‘arbenigwyr’ gwyddonol. 
Gwener, 22 Tachwedd 
Cylch Cadwgan. Sgwrs gan Frank 
Olding ar y testun ‘Eilun’ (teitl ei 
gyfrol newydd o farddoniaeth), yn y 
Ganolfan, Tabernacl, Efail Isaf, am 
8.00pm. Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru.  
Mercher, 27 Tachwedd 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Sgwrs gan Beca Lyne-Pirkis ar y 
testun ‘Danteithion Nadolig’, yn 
festri Capel Minny Street am 
1.30pm. 
Iau, 28 Tachwedd 
Cylch Cinio Merched Caerdydd. 
Cinio Nadolig ac adloniant i ddilyn 
gan Griw y Fro o Ysgol Bro 
Morgannwg (enillwyr cenedlaethol 
yn Eisteddfod yr Urdd a’r 
Eisteddfod Genedlaethol), yng 
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar 
gyfer 7.30pm. Croeso cynnes i 
bawb. Am fanylion pellach, 
cysylltwch â’r Llywydd, Rowenna E. 
Thomas (07811-802845 neu 
rowennat@gmail.com). 
Sadwrn, 30 Tachwedd 
Organathon yng Nghapel y 
Tabernacl, Yr Ais. 
Sadwrn, 30 Tachwedd  
Bydd Côr Philharmonic Caerdydd, 
dan arweiniad Alun Guy, yn cynnal 
cyngerdd ‘Dathlu’r Nadolig’ yn 
Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant 
Andreas, CF10 3DD, am 7.30pm. 
Bydd y cyngerdd yn cynnwys 
carolau poblogaidd yr Adfent a’r 
unawdydd fydd Trystan Francis. 
Sadwrn, 30 Tachwedd 
‘Cer i Grafu … Sori … GARU!’ Sioe 
wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio 
gan yr actores a’r gantores Carys 
Eleri, ym mar cabaret Ffresh, 
Canolfan Mileniwm Cymru, am 
8.00pm. Manylion pellach: https://
www.wmc.org.uk/cy/ 
 

Rhagfyr 

 
Llun, 2 Rhagfyr  
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd, yn 
y New House Hotel, Y Ddraenen 
(Thornhill), Caerdydd, CF14 9UA, 
am 7.00pm ar gyfer 7.30pm (noder 
y lleoliad newydd). Siaradwr 
gwâdd: Geraint Lewis.  
 

Mercher, 4 Rhagfyr 
Merched y Wawr, Bro Radur. 
Sgwrs gan Luned Davies Scott ar y 
testun ‘Sbeisys ac Arogleuon 
Nadoligaidd’, yng Nghapel y 
Methodistiaid Saesneg, Windsor 
Road, Radur, am 7.30pm. 
Mercher, 4 Rhagfyr 
Dathlu’r Nadolig yng nghwmni Côr 
Caerdydd, Côr Ysgol Melin 
Gruffydd, Lloyd Macey, Huw 
Stephens ac eraill, yn Eglwys y 
Santes Fair, Yr Eglwys Newydd, 
am 7.30pm.  
Iau, 5 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 
Gristnogol. Carol a baled gan Huw 
Derfel 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. 
Iau, 5 Rhagfyr 
Rhys Taylor a’r Band yn cyflwyno 
‘50 Shêd o Santa Clôs’, ym mar 
cabaret Ffresh, Canolfan Mileniwm 
Cymru, am 8.00pm. Manylion 
pellach: https://www.wmc.org.uk/cy/ 
Gwener, 6 Rhagfyr  
Cymrodorion Caerdydd. Sgwrs gan 
Pedr Jones ar y testun ‘Bywyd a 
Gwaith Jonah Jones a Judith Maro’, 
yng Nghapel Salem, Treganna, 
CF5 1QF, am 7.30pm. Croeso 
cynnes i bawb. Ni chyfyngir y 
cyfarfodydd i aelodau yn unig. 
M any l i on  pel l ac h  gan  y r 
Ysgrifennydd, E. Gwynn Matthews: 
029-2056-2880. 
Llun, 9 Rhagfyr 
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina. 
Cinio Nadolig yng Nghlwb Golff yr 
Eglwys Newydd. 
Mawrth, 10 Rhagfyr 
Merched y Wawr,  Cangen 
Caerdydd. Bydd Ruth Davies yn 
arwain sesiwn ryngweithiol, ‘Creu 
addurn ar gyfer y Nadolig’, yn 
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed (ar 
y gornel rhwng Westminster 
Crescent a Heol Cyncoed) rhwng 
1.00 a 3.00pm. 
Mercher, 11 Rhagfyr 
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd. 
Gwasanaeth Nadolig a Pharti, yn 
festri Capel Minny Street am 
1.00pm. Anerchiad gan y Parchg 
Denzil John. 
 

I anfon gwybodaeth i’r 
Digwyddiadur 

gweler manylion ar dud. 2 

Y 

DIGWYDDIADUR 
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Côr Meibion Taf 

N os Iau, 26 Medi, cynhaliwyd 
cyngerdd yn Acapela gan y 

côr i ddathlu dechrau Cwpan 
Rygbi’r Byd. Cafwyd gwledd o ganu 

dan arweiniad Steffan Jones a’r cyfeilydd Lowri Guy. 
Ymhlith yr unawdau a ganwyd gan Steffan oedd ei 
ddehongliad o ‘Ar Lan y Môr’ a greodd y fath argraff 
ar y gwrandawyr yn y Pantheon yn Rhufain ym mis 
Chwefror pan oedd Cymru’n chwarae yno yn erbyn 
yr Eidal. Yn ogystal diddanwyd y gynulleidfa gan 
Catrin Herbert, y gantores a chyfansoddwraig o’r 
Creigiau. Gallwn ddisgwyl EP newydd ganddi cyn y 
Nadolig - dyna syniad am anrheg. 

Mae’r côr yn edrych ymlaen at gyfnod prysur yn 
cynnwys cyngherddau a chreu CDd hir 
ddisgwyliedig. Bydd y cyngerdd cyntaf yn Ninas 
Powys gyda Chymdeithas Gymraeg y pentre’ ar 29 
Tachwedd. Hefyd yn y flwyddyn newydd bydd y côr 
yn rhannu cyngerdd gyda chôr y Brythoniaid, ond 
mwy am hynny yn y flwyddyn newydd. Er bod nifer o 
aelodau newydd yn ein plith mae croeso i fwy, yn 
enwedig baswyr proffwndo a thenoriaid, ond mae’r 
drws bob amser ar agor ar nos Sul yng Nghapel 
Salem am 7:30. Edrychwch am fwy o fanylion ar y 
wefan: cormeibiontaf.cymru 

    Rhodri Jones 

Sioe Gomedi Carys Eleri  
ar daith  

B ydd addasiad Cymraeg newydd sbon o sioe 
gomedi lwyddiannus Carys Eleri Lovecraft (Not the 

Sex Shop in Cardiff) / Cer i  Grafu…sori… GARU! yn 
cael ei berfformio yng Nghaerdydd  ym mis Tachwedd.  

Mae Cer i Grafu… sori… GARU! yn sioe hwyliog ond 
personol iawn am niwrowyddoniaeth cariad ac 
unigrwydd. Dyma’r sioe gyntaf i Carys, sy’n fwy 
adnabyddus efallai am ei rôl yng nghyfres S4C, Parch, 
ei hysgrifennu 

Bydd y perfformiad Cymraeg ar nos Sadwrn, 30 
Tachwedd ym mar cabaret Ffresh, Canolfan Mileniwm 
Cymru am 8.00 p.m. 

https://www.wmc.org.uk/en/what-we-do/artistic-programme/lovecraft/

