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um mlynedd yn ol ar ôl
treulio 25 mlynedd yn
Llandâf symudais i’r Barri a’r
Fro, a chael modd i fyw. Dwi’n
gweld y môr yn feunyddiol tra
bo’r haul yn llifo i mewn i’r
gegin, mae’r traethau ar y
trothwy, a’r ffair yn denu.
Yn Nghaerdydd teimlwn mod
i’n edrych i mewn – i mewn i’r
ddinas a’i phethau, ond yma yn
y Fro edrych allan fydda i ar yr
harddwch o’m cwmpas, y
traethau melyn, Parc Porthceri,

tref y Barri lle mae pob peth
cyfleus wrth law, a’r Fro ei hun
gyda’i meysydd gleision, ei
henebau, tai bwyta’r Bontfaen
a’r pentrefi deniadol. Mae yma
drysorau di-ri, hanes a
harddwch. Dewch mas o’r
ddinas i’w profi! Chewch chi
mo’ch siomi. A braf y Mis
Mawrth hwn yw cael cyfle i
ganolbwyntio ychydig ar Fro
Morgannwg yn y Dinesydd.
Diolch i bawb o’r Fro a
gyfrannodd i’r rhifyn arbennig
hwn, ond cofiwch dyma’ch
papur chithe hefyd! Gallwch
gyfrannu BOB mis!

PRIF WEITHREDYDD
NEWYDD YR EISTEDDFOD

A

r Chwef ror 8f ed cyhoeddo dd
Eisteddfod Genedlaethol Cymru mai
Betsan Moses sydd wedi’i phenodi’n Brif
Weithredwr newydd y sefydliad.
Bydd yn olynu Elfed Roberts a fydd yn
ymddeol yn dilyn dros 30 mlynedd yn y
swydd.
Yn wreiddiol o Bontyberem yng Nghwm
Gwendraeth, mae Betsan yn dychwelyd i’r
Eisteddfod wedi cyfnod o bron i 10 mlynedd fel Pennaeth
Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol Cyngor Celfyddydau
Cymru. Bu’n gweithio fel Pennaeth Cyfathrebu’r Eisteddfod am
flynyddoedd cyn hyn. Meddai, “Mae’n anrhydedd ac yn her cael fy
mhenodi’n Brif Weithredwr yr Eisteddfod.
"Mae’r Eisteddfod yn rhan ganolog o’n treftadaeth. Rwy'n edrych
ymlaen at gydweithio'n agos gyda staff a gwirfoddolwyr
ymroddedig wrth i ni barhau i ddatblygu’r Ŵyl i’r blynyddoedd i
ddod a chreu cyfleoedd i ddathlu’r iaith Gymraeg a’n diwylliant dros
Gymru gyfan.”
Ychwanegodd Llywydd Llys yr Eisteddfod a Chadeirydd y Bwrdd
Rheoli, Eifion Lloyd Jones, “Rydym ni'n falch iawn o groesawu
Betsan yn ôl i gorlan yr Eisteddfod Genedlaethol, ac yn edrych
ymlaen am arweiniad ysbrydoledig a chyffrous ganddi.
“Bydd profiadau gwerthfawr cenedlaethol a rhyngwladol ei
chyfnod blaenllaw gyda Chyngor Celfyddydau Cymru yn ei harfogi
i fynd â'r Eisteddfod ymlaen i gyfnod newydd o arloesi diwylliannol
heb anghofio cyfoeth y traddodiad y bydd yn adeiladu arno.
“Bydd cyfle dros y misoedd nesaf hefyd i ddiolch i Elfed am ei
waith a’i arweiniad dros y blynyddoedd, ond heddiw, rydym yn
llongyfarch a chroesawu Betsan atom i’r Eisteddfod Genedlaethol.”
Bydd Betsan yn cychwyn ar ei swydd ym mis Mehefin, a bydd
Elfed yn ymddeol yn dilyn yr Eisteddfod a gynhelir ym Mae
Caerdydd eleni.
Dymuna’r Dinesydd rhwydd hynt i Betsan Moses yn y swydd
bwysig hon, ac ymddeoliad difyr ac iach i Elfed Roberts, gyda
diolch dibendraw am ei holl waith dros y blynyddoedd.

Cwmni’r Dysgwyr
gyda Gwilym Dafydd

Cefndir
Penderfynwyd mewn pwyllgor diweddar o’r Dinesydd
bod angen adfer tudalen y Dysgwyr. Fe gofiwch i’r
Brawd Mawr, Glyn ‘Doeth’ fwrw ati am gyfnod ond ers
hynny bu cyfraniadau yn anghyson eu hymddangosiad.
Felly rydw i wedi cynnig gofalu am hwn am y tro o leiaf
gan fy mod yn mwynhau cwmni’r Dysgwyr mewn sawl
coffi a chlonc wythnosol a misol.
Coffi a Chlonc
Mae sawl dysgwr yn hwyr neu hwyrach yn mynd i holi’r
un cwestiwn sef lle allwn ni fynd am sgwrs fach yn
Gymraeg. Medraf i feddwl am o leiaf 10 sesiwn
wythnosol mewn 8 canolfan gwahanol yn y ddinas a 2
sy’n cyfarfod yn fisol ar fore Sadwrn, 10.30-12 sef Yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg, Cathays ar yr ail o’r mis
a Neuadd Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas ar
y trydydd o’r mis. Mae festri Eglwys Tabernacl Yr Ais ar
agor pob bore Sadwrn 9.30-12 am baned, cacen a
sgwrs. Ar y trydydd nos Wener o’r mis medrwch alw yn
y Malsters yn Heol Merthyr Yr Eglwys Newydd i
gyfarfod Carole Bradley a’i chyfeillion. Gallaf feddwl am
un neu ddau sy’n mynychu 4 neu 5 o’r uchod a dyna
pam eu bod nhw’n siarad Cymraeg mor rhugl erbyn
hyn!
Hefyd ym Mro Morgannwg mae sesiwn bob bore Llun
yn Foxy’s Deli, Penarth, boreuau Mawrth yn Academi,
Barri; Mercher, Y Bear, y Bontfaen; Iau, Caffe Velo
Llanilltud Fawr – oll am 11.00yb; a Llun cynta’r mis yn
yr Old Swan Llanilltud am 7.00yh.
Llaeth a Siwgr yn Yr Hen Lyfrgell
Wedi cyfnod digon tawel llynedd mae’n dda gweld bod
Llaeth a Siwgr yn llwyddo a phrysurdeb amlwg yno yn
ystod oriau cinio. Ceir awr Gymraeg rhwng 1-2 pob
dydd Llun a Gwener. Un o nodweddion yr oriau hyn yw
y ceir rhai sy’n dod yn aml iawn, rhai yn achlysurol a
digwyddiad cyson yw croesawu wynebau hollol
newydd megis prynhawn Gwener, 23 Chwefror. Roedd
6 yno gan gynnwys Megan o Gwmbran gynt o Ysgol
Gwynllyw a myfyrwraig ail flwyddyn yma yn y Brifysgol
yn astudio Seicoleg. Hefyd daeth Hishiv gynt o Lundain
sy’n defndyddio ‘Say Something in Welsh’ ac yn

Dysgwyr Bro Morgannwg

fyfyriwr ymchwil Peirianneg yn Heol Casnewydd.
Deallaf gan staff cyfeillgar ac ymroddgar Llaeth a Siwgr
a nifer ohonynt yn cynnig gwasanaeth Cymraeg, bod
Dysgwyr bore Mawrth oedd yn arfer cyfarfod yn y
Mochyn Du bellach wedi ymgartrefu yn yr Hen Lyfrgell
ar foreau Mawrth.
Sheila yn Lingo Newydd
Un a ddaw yn weddol gyson ar ddydd Llun i Llaeth a
Siwgr yw Sheila Pallister, Rhiwbeina, sydd wedi
ysgrifennu llythyr diddorol yn rhifyn Chwefror-Mawrth.
Medrwch brynu copi am £2 yn Siop Bodlon lawr llawr.
Daw Sheila o Newcastle, Gogledd Lloegr yn wreiddiol
ond mae hi’n byw yng Nghaerdydd ers deugain
mlynedd. Mae ganddi ddisgrifiad byw o fywyd yn
Rhiwbeina ac yn rhestri nifer o fanteision. Ond mae’n
gorffen ei llythyr fel hyn:
‘Dw i’n hoffi byw yn Rhiwbeina, ond dw i’n poeni am
ddyfodol yr ardal. Mae mwy a mwy o draffig yn dod
trwy’r pentref. Hefyd, mae llawer o bobl yn palmantu eu
gerddi er mwyn creu lle i barcio. Dw i’n gallu deall pam
mae pobl yn gwneud hyn, ond dw i’n poeni fod yr ardal
yn newid. Dyn ni angen gerddi a choed.
Dw i ddim yn gwybod beth ydy’r ateb, ond mae rhaid i
ni ofyn – Pa fath o ardal a pha fath o fyd ‘dyn ni
eisiau?’

Colli Marjorie
Bu farw Marjorie Lovell yn 81 oed ac un o selogion Yr
Awr Hapus yng Ngwesty Pentref Coryton ers sawl
blwyddyn. Cynhaliwyd ei hangladd yn Eglwys St.
Mark’s Gabalfa a Chapel Briwnant, Amlosgfa Bryn
Draen, 21 Chwefror. Roedd rhai ohonom yno ac wedyn
yn y Ffynnon Wen. Ar fore Llun, 19 Chwefror, dechrau
wythnos hanner tymor, roedd 18 ohonom yn Yr Awr
Hapus a gwahoddwyd pawb i arwyddo carden er cof
am Marjorie. Gwerthfawrogwyd hyn gan Graham, gŵr
Marjorie, pan gawson ni sgwrs fach yn y Ffynnon Wen.
Trydarwch eich Negeseuon
Bydd rhai ohonoch yn gwybod fy mod ar Drydar ers
bron blwyddyn, @GwilymDafydd ac rydw i’n trydar
negeseuon cyson am goffi a chlonc, gweithgarwch
Eisteddfod 18 Y Bae, papur bro Y Dinesydd a phethau
eraill. Mae’n syndod clywed weithiau pwy sy’n dod ar
draws rhai o’r negeseuon!
Hyfryd yw sylwi a dilyn rhai o’n Dysgwyr mwyaf disglair
sy’n ddigon hyderus i drydar yn Gymraeg. Ydych chi’n
un o’r 862 sy’n dilyn Matt Spry a Deiniol Carter? Maen
nhw’n dweud pethau diddorol iawn ar
Drydar a basai’n ddifyr clywed am
ragor o Ddysgwyr sydd ar Drydar.
Pawb a’i Farn yw hi wedi’r cyfan!
Bydd mwy o hanes Matt yn rhifyn
Ebrill.
Diweddglo
Dyna ni am y tro. Croeso cynnes i chi
anfon eich cyfraniadau ymlaen ataf.
Ydych chi wedi clywed unrhyw jocs da
mewn dosbarth yn ddiweddar? A
bydd gen i gyfeiriad ebost newydd
erbyn rhifyn Ebrill.
eirianagwilym@gmail.com
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sesiynau sgwrsio i ddysgwyr, nosweithiau Gigs Bach y
Fro a chlybiau chwaraeon i blant mewn partneriaeth ag
Adran Chwaraeon yr Urdd. Mae cyfnodau gwyliau
ysgol hefyd yn brysur, gyda Chynllun Gofal yn cael ei
gynnal yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg (Y Barri),
rhaglen o Weithdai sy’n cael eu darparu ar y cyd gyda
Choleg Caerdydd a’r Fro, a chyfres o deithiau natur i’r
plant iau a’u teuluoedd. Edrychwn ymlaen hefyd i
groesawu nifer o deuluoedd o’r Fro i’n Penwythnos
Teulu yn Llangrannog yn ystod gwyliau’r Pasg.
Sefydlwyd Menter Bro Morgannwg ers mis Ionawr
2014, er hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg
ym Mro Morgannwg. Rydym yn rhannu swyddfa yn
Llanisien gyda Menter Caerdydd, ac er bod y mudiad
yn gymharol ifanc gydag 1 aelod o staff llawn amser ac
1 aelod o staff rhan amser, mae nifer o staff yn
cynorthwyo gyda’r gwaith ar y cyd gyda’u
swyddogaethau i Fenter Caerdydd. Rydym yn
ddiweddar wedi croesawu ein Prif Weithredwraig
newydd, Manon Rees-O’Brien, ac yn edrych ymlaen i
ddatblygu nifer o wasanaethau newydd yn y Fro.
Gweithgareddau
Mae’n gweithgareddau cyson yn cynnwys sesiynau
Amser Stori mewn llyfrgelloedd ar draws y Fro,

Gŵyl Fach y Fro
Mae’r Fenter yn trefnu gŵyl gerddoriaeth Gymraeg ar
Ynys y Barri yn flynyddol, a Gŵyl Fach y Fro yw un o
uchafbwyntiau’r flwyddyn i ni erbyn hyn. Mae’r ŵyl yn
cynnwys cerddoriaeth byw, bwyd a diod, stondinau
crefft, ardal chwarae i blant, a gweithgareddau o bob
math.
Cynhelir Gŵyl Fach y Fro eleni ddydd Sadwrn, Mehefin
16eg. Dewch draw am brynhawn braf ar lan y môr!

E-chlysur
Mae Menter Bro Morgannwg hefyd yn darparu
gwasanaeth e-chlysur rhad ac am ddim sy’n rhannu
gwybodaeth cyson ar e-bost am ddigwyddiadau a
gweithgareddau cyfrwng Cymraeg ym
Mro Morgannwg. Oes gennych chi
ddigwyddiad i’w hysbysebu? Neu hoffech
chi gofrestru i dderbyn yr e-byst?
Cysylltwch!
www.menterbromorgannwg.cymru
029 20689888
manon@menterbromorgannwg.cymru /
ffion@menterbromorgannwg.cymru

Apêl Pwyllgor Canna
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Ymgyrch Ceiniogau
Caerdydd!

yda chwe mis yn unig i fynd tan
fydd yr Eisteddfod Genedlaethol
yn cyrraedd Bae Caerdydd mae Ymgyrch
Ceiniogau Caerdydd wedi ei gyhoeddi.
Mae'n un o’r helaeth ymgyrchoedd ar
draws y ddinas i godi arian ar gyfer targed y
Gronfa Leol o £320,000. Pwrpas yr
ymgyrch yn syml yw rhoi cyfle i unigolion a
theuluoedd i gynilo arian mân dros gyfnod o
amser gartref neu yn y gweithle tuag at
dargedau'r pwyllgorau apêl lleol, sydd yn
hynod brysur yn trefnu pob math o
weithgareddau amrywiol.

CWIS HWYLIOG AR –
IOLO MORGANWG
gan Gareth Thomas,
awdur y nofel arobryn ‘Myfi Iolo’( Y Lolfa)
12 cwestiwn - un ateb yn gywir bob tro
1. Ble cafodd Iolo Morganwg ei eni?
Trefflemin
Penon
Llundain
2. P’un o rhain a ddarllenwyd gan ei fam ar aelwyd ei
gartref?
The Tatler
Y Gomer
Y Faner
3. Mynnodd fod ei dad yn un o’r ddisgynyddion
Hywel Da
Harri Tudur
Oliver Cromwell
4. Fel saer maen fe drwsiodd feini ar ba un o’r rhain?
Eglwys St Ioan yng Nghaerdydd
Pont San Steffan yn Llundain
Eglwys Llandaf
5. Pa offeryn canodd Iolo?
Ffliwt
Ffidil
Pibgorn
6. Beth oedd ei hoff drafnidiaeth bersonol?
Cerdded
Ceffyl
Trên

Bydd y pwyllgorau apêl lleol yn gyfrifol am
ddosbarthu’r blychau casglu sydd wedi eu paratoi yn
arbennig. Felly os hoffech flwch cysylltwch â'r pwyllgor
lleol neu e.angharad@gmail.com cyn i'r ymgyrch yma
ddod i ben ar Fai y Cyntaf.

Diolch am gefnogi’r ymdrech leol a
mwynhewch y boddhad o wybod y byddwch
wedi gwneud eich rhan i sicrhau llwyddiant
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni –
O geiniog i geiniog yr â'r arian yn bunt!
Am wybodaeth bellach am yr Eisteddfod
Genedlaethol,ewch i
www.eisteddfod.cymru
Elin Angharad
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

7. P’un o rheina oedd e heb ei ddefnyddio fel enw neu
ffug enw?
Wicked Welsh bard at the sign of the Golden Leek
Iorwerth Gwilym
Iolo Machen
Mad Ned
8. Dioddefodd Iolo o’r fogfa a chymerodd sawl triniaeth.
Pr’un o’r rhain oedd e erioed wedi’i drio?
Lodnwm
Hylif o lysiau
Gelod
9. Faint o emynau sgwennodd Iolo Morganwg?
300
3000
30000
10. Pr’un o’r rhain oedd heb nodi ei gyfrol o
farddoniaeth Saesneg Poems Lyrical and Pastoral?
Siôr 111
Thomas Jefferson
Thomas Franklin
11. Ble cafodd yr Orsedd gyntaf ei chynnal?
Bryn Owain, Morgannwg
Mynydd y Garth
Bryn y Briallau, Llundain
12. Geiriau pa fardd enwog Saesneg sydd ar gofeb Iolo
yn Eglwys Trefflemin?
Coleridge
Southey
Worsdworth
Atebion ar waelod tudalen 12.
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Merched y Wawr Y Barri

L

lynedd bu Merched Y Wawr, yn genedlaethol, yn
dathlu’r Aur, penblwydd hanner can mlynedd.

Bydd Cangen Y Barri yn dathlu’r aur yn 2020.
Sefydlwyd ein cangen ni ym mis Tachwedd 1970 ac
erbyn yr ail gyfarfod ym mis
Ionawr 1971 daeth 28 aelod o’r
Barri, Penarth ac o Lanilltud
Fawr. Y siaradwr gwadd cyntaf,
yn ôl y cofnodion, oedd Mr
Islwyn Jones MA, Pennaeth yr
Adran Gymraeg yng Ngholeg
Hyfforddi’r Barri. Ei destun
oedd “ Cymeriadau ei Fro”.
Mae’n siwr bod digon o
chwerthin y noson honno!
Ym mis Chwefror 1971, sef y
trydydd cyfarfod o’r gangen
newydd hon cafwyd sgwrs gan
Eiry Palfrey a fu yn treulio
blwyddyn yn Hawaii! Bu Eiry’n
ymwelydd cyson â’r gangen
dros y blynyddoedd yn difyrru’r
gynulleidfa ar bob math o
destunau.
Mae nifer fach o’r aelodau
gwreiddiol yn dal i fynychu’r
cyfarfodydd yn ddi-ffael.
Cyfrannodd nifer o’r aelodau
ffrwyth eu doniau i’r cyfarfodydd
amrywiol ond ym 1982
c yf l wy n wy d g wai t h cel f

arbennig gan y gangen i Gyngor Tref Y Barri. Gwaith
collage cywrain ydoedd yn symbolaidd o hanes Y Barri.
Mae’r gwaith gwych yn parhau i harddu un o furiau
cyhoeddus Cyngor y Dref, sydd yn rhan o adeilad y
Neuadd Goffa.

Mae’r gangen yn cyfarfod yn fisol ac yn croesawu
aelodau newydd. Eleni cawsom nifer o siaradwyr
penigamp. Dangosodd Marian
Donovan, ein llywydd, ffrwyth
llafur ei gwaith llaw, - llenwyd yr
ystafell gan fôr o liw ei chwiltiau
hynod.
Daeth Dr Elin Jones i’n
haddysgu am ddatblygiad a
diflaniad ei thafodiaith, Y
Wenhwyseg.
Ym mis Ionawr cawsom
gwmni hyfryd y gantores Gwawr
Edwards.
Aeth Beti Davies â ni i
bedwar ban byd gyda’i lluniau
syfrdanol a’i hanesion rhyfeddol.
Mae hi’n deithwraig o fri.
Bydd ein cyfarfod nesaf ar
Ebrill y 10fed, Noson Brethyn
Cartref. Yna ar Fai y 1af byddwn
yn croesawu Meinir Heulyn fydd
yn gofyn y cwestiwn, Beth ga i
wisgo?
Byddwn yn cyfarfod am
7.30pm yn Festri’r Tabernacl.

Merched y Wawr
Bro Radur
Tybed ai dylanwad y teulu o feddygon esgyrn o Fôn a
ysgogodd Miss Awen Iorwerth i fynd yn llawfeddyg
orthopedig? Hi oedd ein siaradwraig wâdd yn ein
cyfarfod mis Chwefror. Mae’n wyneb cyfarwydd ar
gyfres S4C ‘Doctoriaid Yfory’, a’r gobaith yw y bydd y
rhaglen yn lleddfu tipyn ar y broblem o recriwtio
meddygon ifanc yng Nghymru.
Fe’i ganed yn Ysbyty Dwyrain Morgannwg, ac ar ôl
cyfnodau byr yn Nhonteg a Rhydymain ger Dolgellau,
yn Llandegfan ar Ynys Môn y treuliodd y rhan fwyaf o’i
blynyddoedd cynnar. Dilynodd gwrs meddygaeth yng
Ngholeg Meddygol Prifysgol Cymru, Caerdydd. Mae hi
wedi gweithio mewn ysbytai ledled Cymru ac wedi
manteisio ar brofiadau gwerthfawr yn Ysbyty
Addenbrook, Caergrawnt, yn Sydney, Awstralia, Efrog
Newydd, Boston a Capetown. Heddiw mae Awen yn
Ymgynghorydd Trawma ac Orthopedig yn Ysbyty
Brenhinol Morgannwg ac yn arbenigo ar y benelin a’r
ysgwydd.
Adroddodd straeon difyr o’i phrofiadau fel meddyg a
daeth â chasgliad o offer meddygol i ni geisio dyfalu
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Ruth Davies ac Awen Iorweth a’r sblint Thomas

beth oeddynt. Yn eu mysg roedd sblint a elwid ar ôl
Hugh Owen Thomas, mab i deulu meddygon esgyrn
Môn. Bu’r defnydd o sblint Thomas yn allweddol i
achub bywydau llawer o filwyr a anafwyd yn y Rhyfel
Byd Cyntaf. Yn ôl y sgwrsio a’r chwerthin yn ystod y
dyfalu a’r cwis i adnabod unigolion oedd â chysylltiad
â meddygaeth a meddygaeth mewn ffilmiau
poblogaidd, roedd pawb wedi mwynhau’r sgwrs yn
fawr.

Merched y Wawr
Y Bontfaen

D

aeth Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cymru,
atom yn ddiweddar a rhoi darlun bywiog a
diddorol iawn o’i chefndir a’i bywyd fel gwleidydd.
Magwyd Elin Jones ar fferm yn Llanwnnen ger
Llanbed. Graddiodd mewn Economeg o Brifysgol
Caerdydd gan ddilyn ôl-radd MSc mewn Economeg
Amaethyddol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhwng 1992
a 1999 roedd yn aelod o Gyngor Tref Aberystwyth a

maer ieuengaf Aberystwyth ym 1997. Etholwyd Elin
Jones yn Aelod Cynulliad dros Blaid Cymru yng
Ngheredigion yn etholiad cyntaf y Cynulliad ym 1999.
Un o’r camau mwyaf cyffrous yn ei gyrfa oedd ei
hapwyntiad yn Weinidog dros Gefn Gwlad yn 2007 pan
ffurfiwyd Llywodraeth Cymru’n Un, sef clymblaid Llafur
a Phlaid Cymru. Dyna beth oedd bedydd tân! O fewn
wythnosau i’w phenodiad roedd Shambo, tarw a
fabwysiadwyd gan gymuned Hindŵaidd ger
Llanpumpsaint, wedi profi’n bositif i’r diciâu buchol ac,
yn ôl y ddeddf, dylai fynd i’r lladdfa. Daeth pobl o bob
rhan o’r byd i Gymru i brotestio ond bu’n rhaid difa
Shambo rhag dangos ffafriaeth. Dilynwyd hyn gan
achosion o glwy’r tafod glas sy’n effeithio ar
ddefaid yn bennaf – mae dros naw miliwn o’r rhain
yng Nghymru! Bu’n rhaid iddi ddelio ag epidemig o
glwy’r traed a’r genau yn ogystal.
Ym mis Mai 2016 cafodd Elin Jones ei henwebu
ynghyd â Dafydd Elis-Thomas ar gyfer swydd
Llywydd y Cynulliad. Yn dilyn pleidlais gudd fe’i
hetholwyd hi o 35 pleidlais i 25. Ei phrif nod yn y
swydd hon yw gofalu bod pawb yn y siambr yn cael
gwrandawiad teg. Dywedodd ei bod yn fraint iddi
gael y cyfle i chwarae rhan yn natblygiad y
Cynulliad o fod yn dipyn o siop siarad ar y cychwyn
i’r sefyllfa bresennol o greu deddfau arloesol (32
mor belled). Noson i’w chofio!

Merched y Wawr
Caerdydd

A

r 13 Chwefror, rhoddodd Dr David Jenkins, gynt o
Amgueddfa Diwydiant a Môr, Abertawe, gipolwg
ar hanes y Capten Daniel Jenkins o Aberporth (1871–
1922), a hwyliai’r llongau tramps o borthladd Caerdydd
yn ei oes aur.
Trwy gyfrwng llythyron busnes y capten a lluniau
o’r llongau hwyliau ac ager, ynghyd â hanes y cwmnïau
a’r personoliaethau a’u sefydlodd nhw, dangoswyd
beth sydd y tu ôl i lewyrch Caerdydd heddiw.
Entrepreneurs o Gymry Cymraeg a hanai o’r gogledd
a’r de oedd perchnogion y llongau, er enghraifft WCT
Jones Steamship Company, a roddodd enwau fel
Pont Wen ac Afon Wen ar eu heiddo. Morwyr o Gymry
oedd yn eu hwylio, gyda John Rees Jenkins, hen
ewythr y siaradwr, yn eu plith. Cludent lo’r cymoedd i’r
bunkers yn Gibraltar ac i borthladdoedd y cyfandir, cyn

symud ymlaen i’r Môr Du i gasglu ŷd o Fwlgaria,
Romania a’r Wcráin i’w drosglwyddo i Antwerp a
Rotterdam. Yng nghefndir un llun o borthladd Odessa,
roedd rhes o’r tramps o Gaerdydd yn aros i’w
dadlwytho. Yn Estonia a’r Ffindir, llwythwyd coed i’w
cario i Gaerdydd ar gyfer eu dirisglo’n byst i gynnal y
pyllau glo. Soniwyd am 600,000 o goed yn cyrraedd y
porthladd. Teithient i’r Ynysoedd Dedwydd ac i Dde
America, ar hyd afonydd Parana a Plata.
Bu’r capten farw o’r diciâu yn Madeira a chariwyd
ei gorff yn ôl i Gymru mewn arch blwm ar draul ei
gyflogwyr a fawrygai ei wasanaeth. Diddorol oedd
sylwadau’r siaradwr ar statws gwragedd capteiniaid yn
eu cymunedau yng Nghymru. Â’u gwŷr ar drugaredd y
môr am fisoedd, cawsent barch aruthrol a chyfeirid
atynt bob amser fel Mrs Capten ...... Fe gofia aelodau
Capel Ebeneser yn dda am y gogleddwr o denor,
Capten Ben Morris, a’i briod, Mrs Capten Morris.
Dymunwyd yn dda i Gaynor Wilkins yn ystod ei
thriniaeth.

TRIBANNAU AM FRO MORGANNWG
Fi wela’r feinir lishti
Wrth eclws Sant Hilari,
Rhaid ca’l sepon a dŵr brwd
I olchi’r rhwd odd’arni.

Llan-faes, Llan-fair, Trefflemin
A Silstwn a’r hen felin,
Os aiff cardotyn ar eu traws
Caiff fara a chaws ond gofyn.

Mae’r fro a’i meysydd ffrwythlon
Yn swyno llawer calon,
Mae’r wlad o Lai i Ogwr laith
Yn llawn o waith prydyddion.
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NEWYDDION O’R EGLWYSI
BETHEL, PENARTH
Llongyfarchiadau i Harri ar ddathlu ei
benblwydd yn 94 oed ar Chwefror
27. Er bod ei olwg wedi gwanhau
mae’n rhoi esiampl i bawb trwy ei
ffyddlondeb ym mhob oedfa, yn
serchog ei gyfarchiadau, yn gynnes
ei ddiolch i’r aelodau am eu cymorth.
Yn y bore ar Chwefror 4ydd dan ofal
Sianmeinir cawsom ein tywys at
fyfyrdod ar Ddameg y Deg Geneth.
Roedd Sian wedi paratoi deunydd
ychwanegol i’n goleuo a’n herio
ynghylch perthnasedd yr hen
ddameg a bywyd cyfoes.
Ar Chwefror 11eg cawsom gyfle i
gyf l wyno si ec am £10 00 i
gynrychiolydd Make a Wish, ein
helusen am 2017. Buom hefyd yn
ddiweddar yn cefnogi dwy elusen
arall, sef, £250 i Arch Noa, drwy law
Mia Lloyd a £250 i Gymdeithas
Alzheimer trwy law Huw Llewellyn,
er cof am ei dad, Vernon, un o’n
pileri dros gyfnod hir. Yn yr un oedfa
bu’n gweinidog, Y Parchedig Kevin
Davies, yn difyrru’r plant ac eraill
trwy nodi’r peryglon a ddaw yn sgîl
rhoi gormod o bwyslais ar y
ddelwedd a welwn mewn drych, gan
gyferbynnu hyn â’r ddelwedd iach a
ddaw trwy droi at Dduw. Fel arfer, bu
Kevin yn rhoi gwedd drawiadol ar y
neges gyda defnydd dychmygus o
luniau llachar; cafodd gymorth
nodedig yn hyn o beth gan
Rosemary.
Sul Chwefror 18 oedd cychwyn ein
hastudiaethau Tymor y Grawys, wrth
agor y pecyn a drefnwyd gan y
gweinidog, yn seiliedig ar ddeunydd
cyhoeddedig. Yn y bore cafwyd
Ysgol Sul i Bawb a’r hwyr dan
arweinad Kevin.

Ar Chwefror 25ain, cawsom y pleser
o groesawu Mr. Euryn Ogwen
Williams. Dewisodd yn thema,
Adnabod Iesu, gan oedi gyda dau
ddarn, Galatiaid 3, 27-28 a Marc 8,
27-30. Cafwyd ategiad priodol yn yr
emynau. Y cyfan oll yn gyfoethog
dan gyfaredd y cyflwyniad.

EGLWYS Y CRWYS
Profedigaethau
Collwyd tri o’n haelodau ddechrau’r
flwyddyn.
Bu farw Mrs. Olwen
Jenkins, Rhiwbeina, oedd bellach
wedi ymgartrefu yng Nghartref
Romilly Road; Mr. Gwynfor Smarth,
Llaneirwg, yntau wedi bod yn Ysbyty
Llandochau ers peth amser, ac yna,
un o’n blaenoriaid mwyaf ffyddlon a
gweithgar, Mrs. Rae Davies,
Penylan a fu’n wantan ei hiechyd ers
rhai blynyddoedd.
Mae ein
meddyliau a’n gweddiau gyda’r
teuluoedd yn eu colled.
Genedigaeth
Ganed Fflur Mai, i Owain a
Rhiannon Evans a chwaer i Rhys a
Martha. Edrychwn ymlaen at weld
Fflur yn ymuno â’r plant yn yr Ysgol
Sul. Llongyfarchiadau i‘r teulu a nain
a taid, Arthur a Diana Evans.
Y Grŵp Merched
Croesawyd Mrs. Glenys Evans, Yr
Eglwysnewydd, i annerch, a chafwyd
prynhawn hynod o ddifyr yn ei
chwmni gyda digonedd o chwerthin.
Y Gorlan
Cafwyd dau gyfarfod arbennig yn
ystod mis Chwefror, naill yng
nghwmni y Prifardd Aneirin Karadog
oedd yn sôn am ei farddoniaeth a’r
llall yng nghwmni Mr. Rheinallt
Thomas ar ‘Brofiadau Bywyd’.
Y Gymdeithas
Cynhaliwyd ‘Noson Grempog’ gyda
chyfraniadau ar draddodiadau Y

Bethel, Penarth - cyflwyno
siec am £1000 i Make a Wish
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Grawys a’r Pasg mewn gwahanol
wledydd – Mererid Velios ar Groeg,
Nesta Tiplady ar Singapore, a
chwmni Ceri Davies, ar y sgrîn o
Baris. Diolch i Cerian Angharad am
drefnu ac i Thomas Williams am
goginio crempogau hynod flasus.
Cynhaliwyd y Cinio Gŵyl Dewi yng
Nghl wb G olff Caerdydd yng
nghwmni’r Siaradwr Gwâdd, Mr.
E l f e d R o b e r t s.
Dymunwn
ymddeoliad hapus i Elfed o’i waith
fel Cyfarwyddwr yr Eisteddfod
Genedlaethol yn dilyn Eisteddod
Caerdydd eleni.
Croeso
Croeso i ymwelwyr i Gaerdydd,
ymuno â ni yng Ngwasanaeth
Cymun Y Groglith ar ddydd Gwener,
Mawrth 30ain, am 10.00 o’r gloch.
Cynhelir Ordinhad y Cymun fore Sul
y Pasg
dan arweiniad ein
Gweinidog am 10.30.
Y Parch
Gwilym Wyn Roberts fydd yn
gwasanaethu ar Ebrill 8fed, Y Parch
Gareth Edwards ar Ebrill 22ain a’r
Athro Ddr. Eryl Wyn Davies ar Ebrill
29ain. Croeso cynnes i bawb.

YR EGLWYS EFENGYLAIDD
Dyweddïad
Dymunwn bob bendith a
hapusrwydd i Ffion Trythall a David
Murdoch ar eu dywedïad.
Paned a Sgwrs
Yn ddiweddar daeth Lydia Adams,
sy’n wreiddiol o Aberystwyth, i sôn
am ei gwaith ymhlith myfyrwyr yn
Slovenia. Mae Lydia yn gweithio i
gymdeithas Gristnogol Myfyrwyr sy’n
ceisio annog Cristnogion ifanc i
gydweithio i fod yn dystiolaeth i Iesu
Grist yn y brifysgol. Dymunwn yn
dda i Lydia wrth iddi fynd yn ôl i
Slovenia ddechrau mis Mawrth.
Brecwast Merched
Ar drydydd Sadwrn mis Chwefror
daeth nifer o ferched at ei gilydd i
gartref Emyr a Catrin James i
fwynhau brecwast hwyr. Cafwyd
amser braf yn cymdeithasu a
neilltuwyd rhan o’r amser i drafod
pennod o’r llyfr ‘Incomparable’ sy’n
myfyrio ar gymeriad Duw. Y bwriad
yw cwrdd ar drydydd Sadwrn bob
mis ac mae croeso i unrhyw ferched
ymuno â ni.
Swyddi Newydd
Dymunwn yn dda i Llion Marc wrth
iddo gychwyn ar ei swydd newydd
ym mhrifysgol Abertawe, ac i Hywel
Williams wrth iddo symud i Llundain i
weithio ym mhrifysol y South Bank.

EGLWYS EBENESER
Nadolig 2017
Yn ystod Suliau’r Adfent rydym yn
cynnau cannwyll gan gofio mai Iesu
yw goleuni’r byd. Diolch i Megan
Williams am ddarparu’r dorch a’r
canhwyllau. Cynhaliwyd nifer o
wasanaethau i ddathlu Gŵyl y Geni.
Diolch i’r plant eto eleni. Cafwyd
modd i fyw yn eu cwmni. Diolch i’r
ieuenctid a’r aelodau am eu
cyfraniad yn y gwasanaethau eraill
ac i bawb fu’n rhan o’r trefniadau.
Elusen 2018
Mewn cwrdd eglwys fis Tachwedd
mabwysiadwyd Apêl Madagascar,
Undeb yr Annibynwyr fel ein helusen
ar gyfer 2018. Mae’r pwyllgor apêl
eisoes ar waith yn trefnu llu o
weithgareddau i’w cynnal o hyn tan
fis Rhagfyr. Bydd yr arian a godir yn
mynd tuag at nifer o brosiectau sydd
ar y gweill yn Madagascar. Bydd yr
apêl yn cael ei lansio yn swyddogol
yng nghyf arf odydd undeb yr
Annibynwyr yn Aberaeron fis
Mehefin.
Gweithiwr plant

Siaradodd Adam Coleman gyda’r
plant yn y cwrdd plant ddechrau
Chwefror a daeth â Doug, ei gi
pyped, gydag ef i ddweud stori.
Llawenydd mawr i eglwys Ebeneser
yw cyhoeddi fod Adam yn gweithio
gyda ni un diwrnod yr wythnos er
mwyn datblygu gwaith plant cynradd.
Diolch o galon am haelioni aelodau
Ebeneser sy'n ein galluogi i’w gyflogi
am ddeuddeg mis.
Cleifion
Bu Arwel Peleg Williams yn Ysbyty’r
Brifysgol yn ddiweddar. Y mae nawr
gartref yn ymgryfhau.
Llongyfarchiadau...
...i Catrin Evans ar ei swydd newydd.
...i Rhiannon Williams ac Euros ap
Hywel am dderbyn lle ar Gynllun
Mentora Llenyddiaeth Cymru er

mwyn datblygu eu gwaith creadigol.
...i Lisa Thomas ar ei dyweddïad
gydag Ian Davies.
...i Mari Lluon Thomas ar ei phriodas
gyda Hamed Kamalia.
Cydymdeimlad
Tristwch o’r mwyaf oedd clywed am
farwolaeth yr annwyl Tegwen
Hughes ar ddydd Llun, 12fed o
Chwefror. Cydymdeimlwn yn fawr
gyda’r plant Luned ac Arwel a’u
teuluoedd.

TABERNACL, CAERDYDD
Penblwydd yn 90 oed.
Un o’r aelodau sydd bellach yn byw
mewn cartref gofal yw Margaret
Mostyn Jones, a ddathlodd ei
phenblwydd yn ddiweddar yn 90
oed. Bydd yn falch o dderbyn
ymwelwyr yn yr annedd ysblennydd
hwn ym Mhenylan.
Cymdeithas Nos Fawrth
Gwerthfawrogwyd noson ddiddorol
ddiwedd mis Ionawr pan rannodd y
nofelydd Catrin Dafydd brofiadau
awdures a sgriptwraig broffesiynnol.
Defnyddiodd ei nofel diweddaraf
‘Gwales’, fel enghraifft o’r broses o
ysgrifennu.
Ddechrau Chwefror,
Buddug Verona James fu’n ein
diddori – noson o sgwrs a chân.
‘Llun oddi ar wal fy nghartref’ oedd
thema’r cyfarfod nesaf, a hynny dan
ofal Sian Wyn Thomas, Sian Morgan
Thomas a Bill Davies.
Cymdeithas y Chwiorydd.
Bellach mae’r chwiorydd wedi ailgydio yn eu rhaglen. Mae nhw hefyd
wedi derbyn y cyfrifoldeb o ariannu
addysg
plentyn uwchradd yn
Lesotho.
Dyma fydd y trydydd
plentyn i gael nawdd i dalu am ei
addysg allan yn y wlad hon sy’n
dioddef llawer o heriau anodd. Mae
teuluoedd yr Ysgol Sul eisoes wedi
cyd-weithio i fabwysiadu yr ail
blentyn, ac mae aelod unigol wedi
derbyn yr her i dalu am addysg y
plentyn.
Diolch i bawb am eu
haelioni.
Cyfarfod Blynyddol Te Prynhawn
Sul:
Yn ystod y blynyddoedd diweddaf,
cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol i
adolygu’r flwyddyn a aeth heibio,
gan wahodd siaradwr gwadd i’n plith.
Roedd y cyfarfod eleni ar fore
Sadwrn, Chwefror 24ain. Y gŵr
gwadd oedd y Parch Dave Pritchard
sy’n gwneud llawer o waith gyda
phobl di-gartref, yn cynnwys rhedeg
cynllun dros-nos mewn rhai o
gapeli’r ddinas.

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn gyda Margaret a
Howard Evans wrth ddiolch am
fywyd llawn a lliwgar Mrs Merle
Davies, Tŷ Enfys, Caerdydd. Bu’n
ffyddlon i’r Eglwys ym mhob man lle
bu’n byw, boed yn y Rhondda, yng
Nghwmafon neu ym Mhorthcawl.

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. Bydd Oedfa i’r Teulu a
Chymundeb fore Sul, Mawrth 4ydd
ac yn dilyn yr oedfa cawn Ginio Gŵyl
Dewi er budd Banc Bwyd Caerdydd
a Masnach Deg. Bydd Cyngerdd a
Chacen yng nghwmni Manon
Browning am 16.30 yn y Festri er
budd yr elusen iechyd meddwl,
MIND.
Cawn arweiniad y Gweinidog a
Chyfeillion yn yr Oedfa Foreol
Gynnar ar Sul Y Fam am 9.30,
Mawrth 11eg. Sul y Blodau bydd ein
hoedfa foreol dan arweiniad y Parch.
Gwilym Wyn Roberts ac yn yr hwyr
ymunwn yng Ngŵyl Bregethu’r
Tabernacl, Yr Ais, lle pregethir gan y
Parch. Eirian Wyn Lewis (Mynachlog
-ddu).
Bydd Ysgol Sul Mawrth 18ed a’r
25ain.
Yn Y Gymdeithas cawn glywed am
‘Eisteddfod yr Arwyddfardd’ yng
nghwmni Dyfrig Roberts, am 19.30,
Mawrth 12fed. Bydd y Cinio Pen
Tymor Mawrth 28ain gyda Dr Rhian
Fenn yn westai gwadd.
Mawrth 5ed a 19eg bydd PIMS yn
cwrdd rhwng 19.00 a 20.30 a
Babimini 9.45 - 11.15 Mawrth 2il a
16eg.
Ymunwch â’r oedolion yn Bethania
19.30 Mawrth 6ed a 20fed i glywed
mwy o hanesion pobl yr Hen
Destament.
Yn Llynyddwch am 10.00 Mawrth
23ain cawn egwyl am baned a
thrafodaeth yng nghaffi Terra Nova,
Parc y Rhath.
Nos Lun Mawrth 26ain bydd cyfle i
fod yn greadigol yn y Festri yn
Genesis.
Cofiwch archebu ymlaen llaw i
fwynhau Koinônia am 12.00 Mawrth
14eg ac am 19.30 Mawrth 18fed.
Genedigaeth:
Croeso cynnes i
Math Elidir Russell Lewis, mab Llŷr
Gwyn a Lowri (Treganna). Pob
dymuniad da i’r teulu.
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BETHEL, RHIWBEINA
Yn ystod yr wythnosau diwethaf
cawsom y pleser o groesawu atom y
Parch. Dafydd Andrew Jones, Y
Parch. Dafydd Henry Edwards, Y
Parch. Eirian Rees a'n gweinidog y
Parch. Evan Morgan.
Ar ddiwedd Ionawr aeth criw o'r
capel i fwynhau cyngerdd 'amser
cinio' yng nghapel Beulah - cyfle i
gefnogi pedwar unawdydd ifanc sy'n
cychwyn ar ei gyrfaoedd fel
cantorion proffesiynol wedi cyfnod o
astudio yn y Coleg Cerdd a Drama.
Wedi oerni mis Ionawr edrychwn
ymlaen at y Gwanwyn ac at ddathlu
Gwyl Ddewi mewn bwyty lleol, ac ar
fore Mawrth y cyntaf cynhelir Bore
Coffi yn y capel gydag adloniant gan
un o'n haelodau, Trystan Francis.
Bydd yr elw yn mynd at yr elusen
'Cerddoriaeth Mewn Ysbytai'.
Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys a
Janice Walters a gollodd ei mam yn
ddiweddar.

SALEM, TREGANNA
Dathlu Gŵyl Ddewi
Fore Sul, 10.30, bydd Gwasanaeth
Gŵyl Ddewi Salem, gyda'r ysgol Sul
yn cymryd rhan. Croeso mawr i chi
ymuno â ni a hefyd byddwn yn
parhau'r dathlu wrth wledda gyda'n
gilydd yn y festri wedi hynny gofynnwn i bawb ddod â phlatiaid o
fwyd i'w rannu. Croeso i'r plant
wisgo gwisg Gymreig!
Clwb y Bobl Ifanc
Cafodd y clwb noson wych ar 9
Chwefror yn sglefrio iâ yn y bae.
Adran yr Urdd
Cyfarfu'r adran ddechrau'r mis a
chael noson 'Dance Fit', llawer o
hwyl! Cyn hanner tymor Chwefror
cawsom noson o ddechrau paratoi
eitemau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.
Bydd yr adran wrthi'n brysur yn
ystod y mis nesaf yn ymarfer!
Clwb Brecwast
Dewch i ymuno â ni am gwmnïaeth y clwb brecwast ar gyfer plant o dan
oed meithrin am yn ail fore Mercher
am 9.45.

EGLWYS DEWI SANT

dan arweiniad Ann Mears. Cynhelir
y cyntaf ddydd Iau y 15fed o Fawrth
Noson Caws a Gwin
Cafwyd noson hyfryd yn Hafod Lon yn neuadd yr eglwys.
ar y 9fed o Chwefror. Roedd pawb
wedi mwynhau ac edrychwn ymlaen TABERNACL, Y BARRI
at y digwyddiad cymdeithasol nesaf.
Bedydd
Dydd Sul yr 11eg o Chwefror
bedyddiwyd Eiri, merch Elin ac
Eil i an Hughes yn yst od y
gwasanaeth teuluol.
Mynd am dro
Aeth criw bach am dro ym Mharc
Bryngarw y mis yma dan arweiniad
Simon Poulson. Roedd yn wac
ddiddorol a chawsom haul, cesair ac
eira ar ein taith. Bydd y clwb
cerdded yn mynd am daith eto
ymhen y mis.
Dydd Mercher y Lludw
Mae dwy eglwys Gymraeg ym Mro
Dyma ddiwrnod cyntaf y Garawys a Morgannwg - eglwysi annibynnol
chynhaliwyd, yn ôl yr arfer, Bethel, Penarth a Tabernacl, Y
wasanaeth o'r cymun gydag Barri. Mae'r ddwy eglwys wedi
arnodiad lludw am 10.30 a 7.30 sefydlu Gofalaeth ar y cyd â'r
ddydd Mercher y 14eg.
Gweinidog yw'r Parchedig Kevin
Coffi a Chlonc
Davies. Mae'r Tabernacl ar Sgwâr y
Daeth criw brwd o ddysgwyr draw Brenin dros y ffordd i'r llyfrgell ac
am baned fore Sadwrn yr 17eg. mae gwasanaeth yma am 11.00 bob
Cawsant fore difyr yn sgwrsio'n Sul gydag ysgol Sul i'r plant yn
hwylus gydag aelodau o'r eglwys. ystod tymor yr ysgol, ac oedfa am
Bydd y Coffi a Chlonc nesa fore bump y pnawn bob yn ail Sul. Mae
Sadwrn 17eg o Fawrth rhwng 10.30- Cymdeithas y Chwiorydd yn
12 ac mae croeso cynnes i unrhyw cyfarfod yma bob yn ail ddydd
un sy'n dysgu Cymraeg.
Mercher. Mae'r eglwys yn cynnal
Grŵp Trafod
oedfa gymun amser cinio yn
Yn ystod y Garawys o'r 21ain o Nghanolfan Sant Ffransis, lle roedd
Chwef ror, cynhelir cyf res o yr ysgol Gymraeg flynyddoedd yn ôl,
a s t u d i a e t h a u B e i b l a i d d a ar y trydydd dydd Mawrth o bob mis,
thrafodaethau rhwng 11.30-12.30. Y ac mae'r Clwb Ffrindiau yn cwrdd
thema eleni yw'r dylanwadau sy'n yng Ngwesty'r Tair Pedol ar y dydd
llywio'r ffordd yr ydym yn byw ein Mawrth cyntaf o bob mis am sgwrs
bywydau.
a chinio.
Dathlu Gŵyl Dewi
Mae Cymrodorion y Barri
yn
Dathlwyd gŵyl ein nawddsant ddydd cyfarfod yn festri'r Tabernacl ac
Sul 4ydd o Fawrth. Y Parchedig wedi gwneud hynny ers sefydlu'r
Ganon Manon Ceridwen James o gymdeithas dros ganrif yn ôl.
esgobaeth Llanelwy oedd yn Un o blant yr eglwys oedd y
pregethu. Ar ôl y gwasanaeth fel diweddar Dr Gwynfor Evans ac
arfer cafwyd cinio cawl blasus yn roedd ei dadcu, y Parchedig Ben
neuadd yr eglwys.
Evans yn weinidog yn yr eglwys.
Dosbarthiadau Trefnu Blodau
Pan oedd yr Eisteddf od
Ar ôl ein Gŵyl Flodau lwyddiannus Genedlaethol yn y Fro yn 2012, yng
iawn y llynedd bwriedir parhau Nghapel y Tabernacl yr oedd Côr yr
gyda'r dosbarthiadau trefnu blodau Eisteddfod yn ymarfer.

Swyddog Hysbysebion
Mae ein Swyddog Hysbysebion, Iestyn Davies, yn rhoi’r gorau i’r swydd y mis hwn. Bu’n gwneud y gwaith am dair
blynedd ac rydym yn ddyledus iawn iddo am ei gyfraniad pwysig.
Os gwyddoch chi am rywun fyddai â diddordeb i’n cynorthwyo yn y maes hwn, byddem yn falch iawn o
glywed wrthoch chi.
Diolch
Bryan James
db.james@ntlworld.com / 029 2056 6731
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Cymrodorion
Y Barri
Cymraeg ar sgrin ac ar glawr

N

os Fawrth Chwefror 20fed cafwyd noson ddifyr tu
hwnt dan gadeiryddiaeth Euryn Ogwen Williams.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn ddiddorol yn y byd
cyhoeddi a theledu Cymraeg gyda dau adroddiad
pwysig ar ddyfodol cyhoeddi ac S4C yn cael eu
cyhoeddi.
Mae Euryn yn gyfrifol am yr adroddiad ar S4C a
gyhoeddir yn ystod Mis Mawrth. Gydag ef roedd Luned
Whelan a Hywel Wiliam, y ddau yn blant y Fro. Mae
Luned ar hyn o bryd yn gyfrifol am weithgaredd TAC,
Cymdeithas Cynhyrchwyr Annibynnol Cymru, a chyn
hynny bu’n olygydd llyfrau i Wasg Gomer. Bu Hywel
Wiliam yn gweithio yn y byd teledu ers dechrau S4C ac
mae wedi gweithio i’r BBC, S4C, Ofcom ac i’r
cynhyrchwyr annibynnol. Mae bellach yn
ymgynghorydd annibynnol i’r diwydiannau creadigol.
Cyflwynodd Euryn thema'r noson ac esboniodd sut
mae digidol wedi newid arferion pobl wrth ddarllen a
gwylio a bod hyn yn golygu bod rhaid newid polisi
cyfryngau ar glawr ac ar sgrin. Hefyd roedd yn rhaid
ystyried sut mae datganoli wedi newid statws yr iaith.

Euryn Ogwen Williams,
Luned Whelan a Hywel Wiliam
darllenwyr.
Soniodd Euryn am adroddiad S4C ac esbonio sut yr
aeth ati i wneud yr adolygiad er na allai ddatgelu
cynnwys yr adroddiad tan ei gyhoeddi y mis nesaf!
Esboniodd Hywel y newidiadau cyffredinol yn y byd
darlledu a rhoi'r persbectif eang ar sut mae technoleg a
busnesau rhyngwladol wedi effeithio arnom.
Cafwyd trafodaeth fywiog ar yr effaith mae’r holl
newid yn debygol o’i gael ar yr iaith Gymraeg a sut yr
ydym yn addasu i’r byd cyfryngol o’n cwmpas.

Rhoddodd Luned fraslun o'r adroddiad ar gyhoeddi a
sôn am y ffrae wnaeth ei ddilyn a thrafodwyd sut y
bydd yn effeithio ar awduron, cyhoeddwyr a

Mae Cymrodorion y Barri yn cwrdd am 7.15 ar y
3ydd Nos Fawrth o’r mis yn Festri’r Tabernacl, Sgwâr y
Brenin y Barri. Croeso twymgalon i bawb.

Aelwyd Hamdden
Cymry Caerdydd

Patrick yn dysgu ym Mhontypŵl cyn troi at ei hoff
ddiddordeb – sef llysiau a garddio, a dysgu enwau
Cymraeg ar flodau a llysiau. Ymgartrefodd y ddau yn
Cae'r Delyn, St. Hilary. Mae perthyn i'r ardal, diogelu
hanes y fro mor bwysig iddynt; maent wedi sefydlu
dosbarthiadau Cymraeg ac hefyd sefydlu rhai hanesion
y fro. Gydga eraill bu'r ddau yn gyfrwng i sefydlu Ysgol
Iolo Morganwg. Clywid Carys ar raglenni garddio/natur
gyda Clay Jones a Richard Bowering, gan sicrhau fod
enwau Cymraeg ar bob planhigyn wrth gyflwyno'r
deunydd.

Y

m mis Chwefror, cafwyd dau gyfarfod diddorol
yng nghwmni Carys a Patrick Whelan a Luned
Aaron.

Mae Carys yn enedigol o'r Rhondda, ac un o
ddisgyblion cyntaf Ysgol Gymraeg Ynyswen.
Wedi
cyfnod yn “Porth County School for Girls” a Phrifysgol
Aberystwyth, aeth i weithio yn y Llyfrgell Genedlaethol
ac yna i ddysgu Cymraeg a Cherddoriaeth mewn
amryw o ysgolion.
Tra yn Aberystwyth cyfarfu a
phriodi Patrick, oedd yn fab i Wyddel a Saesnes.Bu

Roedd Patrick yn benderfynol gwella ei Gymraeg
gyda'u pum plentyn - Luned, Gareth, Donal, Mared a
Iolo. Bu'n gwerthu cynnyrch ei ardd yn y fro am gyfnod
hir. Nawr mae'n annog plant ysgol lleol i ymddiddori
mewn planhigion a garddio. Edmygir y ddau am eu
dygnwch dros popeth Cymraeg a Chymreig, a'i
ffyddlondeb i'r Eglwys Gatholig yng nghylch Caerdydd.
Ar y testyn “Fy Myd Llyfrau” soniodd Luned Aaron
pa mor bwysig yw celfyddyd yn ei bywyd. Mae ei
dawn artistig yn ymddangos yn ei llyfrau. Tyfodd fyny
a digonedd o lyfrau o'i chwmpas ac yn gynnar iawn
creodd ei llyfrau bach ei hun yn yr atig. Ma hi'n
gynhyrchiol iawn ym myd llyfrau oedolion ac yn enwog
am y gyfrol “Ennyd”, cyflwyniad sensitif o gerddi ei
thad, John Emyr, gyda'i darluniau trawiadol acrylig hi.
Ennillodd wobr Tir Na Nog yn 2016. Yna trodd at
gyhoeddi llyfrau plant, e.e. “ Y Wyddor a Lluniau Byd
Natur” i annog ei phlant i sylwi ar fyd natur. Mae hi
hefyd yn cynhyrchu cardiau cyfarch.
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Aled Thomas

chwarae'r piano yn y Senedd ac fe astudiodd y piano
trwy gydol ei blentyndod.

ae perfformiwr piano o Gaerdydd wedi rhyddhau
fideo youtube o'i hun yn chwarae'r piano yng
ngorsaf Llundain, St Pancreas.

Dwedodd ef; "Dyluniais gyflwyniad a diweddglo i'r
fideo gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol. Creais
animeiddiad o'r tu mewn i orsaf tiwb Llundain
nodweddiadol a chreu fy ngorsaf fy hun o'r enw Gorsaf
y Pianydd."

M

Treuliodd Aled Thomas (sy'n 24 oed) o
Gaerdydd, ychydig ddyddiau yn Llundain gyda'i rieni i
wneud rhai recordiadau fideo ohono’i hun yn chwarae’r
piano a roddwyd gan Elton John yn ddiweddar i'r
Orsaf. Cafodd y cyfle i ddiddanu cynulleidfa yn yr orsaf
ac erbyn hyn mae wedi rhyddhau fideo ar youtube o'r
perfformiad hwnnw sydd wedi cael ei weld gan dros
1,000 o bobl ers ei ryddhau.
Dywedodd Aled Thomas; "Mae fy fideo piano wedi
bod yn llwyddiannus iawn. Ar ôl gwneud hysbyseb ar y
cyfryngau cymdeithasol, fe aeth y fideo yn feiral am
ychydig ddyddiau".
Mae Aled wedi chwarae'r piano yn gyhoeddus ers
blynyddoedd bellach. Yn y gorffennol, mae wedi

"Mae chwarae'r piano a byrfyfyrio bob amser wedi
rhoi pleser i mi ac wedi fy helpu i ymlacio, dyma fy
mhrif ffynhonnell adloniant, a nawr, diolch i youtube,
rwyf wedi llwyddo i allu dangos fy nhalent i'r byd."
Mae Aled yn gobeithio parhau i ddatblygu ei sianel
youtube newydd o'r enw, London Station
Pianist (Pianydd Gorsaf Llundain).
I weld perfformiad fideo ohono yn chwarae ei fersiwn
ei hun o Bohemian Rhapsody gan Queen cliciwch y
ddolen ganlynol;
https://www.youtube.com/watch?v=n1mRQKbJEb8

Bro Morgannwg
Lluniau Alcwyn Deiniol o Erddi’r Dyffryn ac
Eglwys Llancarfan - dwy o berlau y Fro.

Triban arall am y Fro

A oes barn gyda chi.? Os oes beth am gysylltu fel y
gallem gael trafodaeth ar dudalennau’r Dinesydd.
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Atebion i’r cwis hwyliog ar
Iolo Morganwg.

Tiwtor Ann, Penarth

Tasech chi wedi scorio 6
neu fwy, mi fyddech wedi
mwynhau darllen ‘Myfi,
Iolo’ gan Gareth Thomas
Tasech chi wedi scorio 5
neu lai, mae wir angen
arnoch chi darllen ‘Myfi,
Iolo’ gan Gareth Thomas
‘Nofel grefftus a
gafaelgar’ - Geraint
Phillips, Gwales
Y Lolfa £9.99

Diddorol iawn Aled. Erthygl sy'n gwneud i ni feddwl am
dafodiaith.
Fel tiwtor sy'n dysgu siaradwyr newydd,
strwythur a iaith Caerdydd a'r Fro sy'n cael blaenoriaeth
gennyf. Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, byddaf yn
cyfeirio at yr hyn ddwedwn i yn ardal Drefach Felindre
pan yn dysgu megis 'ar bwys' yn ogystal â 'ger' ac yn y
blaen. Mae'n bwysig cyfoethogi profiadau siaradwyr
newydd ond rhaid peidio llyffetheirio'r dysgu na'r
momentwm mewn unrhyw fodd. Helpu i fagu hyder y
siaradwr newydd i gyfathrebu'n hwylus yw'r flaenoriaeth,
felly.

Penon
The Tatler
Oliver Cromwell
Eglwys St Ioan yng
Nghaerdydd
Ffliwt
Cerdded
Iolo Machen
Gelod
3000
Thomas Jefferson
Bryn y Briallau,
Llundain
Southey

Ymateb i erthygl Aled Thomas ar warchod tafodiaith
(rhifyn Chwefror)

Mi wela’r môr yn amlwg,
Mi wela Fro Morgannwg,
Pan fwyf yn hon a’m bwthyn bach
Mi fydda’n iach fy ngolwg.

Cymdeithas Gymraeg
Rhiwbeina

G

olwg bersonol, ddeallus a hyddysg ar fywyd a
gwaith yr arlunydd enwog Josef Herman (19112000) gafwyd gan Caryl Roese yng nghyfarfod 19
Chwefror. Yn ei dull bywiog a brwd ac yn nhafodiaith
bert Ystradgynlais, disgrifiodd sut yr effeithiodd bywyd
y pentre glofaol hwnnw ar waith y gŵr a gyrhaeddodd
yno ym 1944 i dreulio penwythnos ac aros deng
mlynedd. “Jo Bach” oedd enw’r fro arno. Pan welodd
Josef Herman y glowyr yn croesi’r bont yn eu dillad
gwaith, a’r haul yn machlud y tu cefn iddyn nhw,
cofnododd fod yr olygfa ogoneddus wedi’i lorio ac iddo
gredu ei fod ym mhresenoldeb eicon. Darluniodd y
glowyr wrth eu gwaith, yn yfed te ar ôl shifft, yn y siop
chips, mewn seindorf arian ac mewn côr. Yng
nghefndir un darlun mae mam Caryl yn magu Huw, ei

Cymrodorion Caerdydd
‘Codi cenedl yng Nghymru wedi datganoli’ oedd
pwnc anerchiad Dr Elin Royles, o Brifysgol
Aberystwyth, i gyfarfod mis Chwefror o Gymrodorion
Caerdydd. Pwysleisiodd mai codi cenedl, nid sefydlu
gwladwriaeth, oedd ffocws ei chyflwyniad. Hynny yw,
effaith datganoli ar yr ymwybyddiaeth o Gymreictod
fyddai’n cael y sylw ganddi.
Cyn trafod Cymru yn arbennig, yr oedd am wneud y
pwynt fod datganoli a chryfhau hunaniaeth rhanbarthau
erbyn hyn yn duedd rhyngwladol.
Canolbwyntiodd Dr Royles ar ddwy agwedd ar
weithgareddau’r Cynulliad Cenedlaethol, sef addysg ac
ymwneud rhyngwladol. Yn hanesyddol, byth ers Brad y
Llyfrau Gleision, cyfrwng i Seisnigo plant Cymru fu
addysg. Serch hynny, cyn datganoli cafwyd Cwricwlwm
Cenedlaethol i Gymru yn 1988, ac yna cafwyd polisïau
addysg ‘Cymreig’ gan Lywodraeth Cymru. Cymysg fu
effaith y datblygiadau hyn ar feithrin ymwybyddiaeth o
Gymreictod. Gwelir cryn wahaniaeth rhwng agweddau

C

Pobol y Rhigwm

roeso i gornel Pobol y Rhigwm unwaith eto. Y
dasg y tro diwetha (tasg rhif 11) oedd pennill
calennig i groesawu 2018. A hithau’n ddechrau mis
Mawrth, mae angen rhywbeth i ffarwelio â’r gaeaf a
‘dihiryn y dwyrain’.
Daeth dau gynnig i law:
Mae ffugenw’r cynnig cyntaf yn cyfleu neges ei bennill.
Chwarae teg i Optimist am ei optimistiaeth.
Dyma gwmni ar eich trothwy
Yn dymuno’r gorau i chwi;
Llewyrch teulu fel y mynnoch
Iechyd da i bawb ohonoch.
Mae rhywbeth doniol am bennill Math-olwg, sy’n bwrw
golwg ymlaen i 2029 ... gan obeithio y bydd yn well na
2017, sef blwyddyn Brecsitrwmp. Er gwaetha’r odl

brawd, yn faban. Peintiodd lun o Huw yn blentyn a
chyflwyno darlun arall i’w rhieni a fu gymaint rhan o’i
fywyd bohemaidd e a’i briod, Catriona o Ynys Skye, a
oedd hefyd yn arlunydd. Uwchben eu gwely roedd
paentiad gan Herman yn null yr arlunydd Marc Chagall
a oedd yn ddylanwad mawr arno.
Swynodd eu ffordd o fyw y Caryl ifanc a welodd y
modd yr hoffent gasglu a phentyrru cymaint o bethau a
gall hi adnabod y pethau hynny yn y paentiadau. Tad
Caryl fyddai’n helpu i ffurfio a chodi’r cynfasau mawr
chwe throedfedd wrth dair troedfedd a oedd eu
hangen ar yr arlunydd ar gyfer y gwaith a
ymddangosodd yng Ngŵyl Prydain 1953 ac sydd i’w
gweld yn awr yn Oriel Glyn Vivian, Abertawe.
Cafwyd y cyfan hyn a llawer mwy heb inni fynd yn
agos at oriel nac amgueddfa. Ynghyd â selogion y
gymdeithas, roedd sawl un a fagwyd yn Ystradgynlais
wedi dod i wrando arni ac eraill fu’n ddisgyblion iddi
yng ngholeg Cyncoed.
disgyblion a addysgwyd drwy’r Gymraeg a’r rhai a
addysgwyd drwy’r Saesneg. Nododd Dr Royles rai o’r
ffactorau sy’n ddylanwadol yn y sefyllfa, megis
awtonomi athrawon, blaenoriaethau’r undebau
athrawon, a’r farchnad rydd mewn addysg rhwng
Cymru a Lloegr.
Nid yw materion tramor wedi eu datganoli, wrth
gwrs, ond yn gynnar yn hanes y Cynulliad bu i Rhodri
Morgan sefydlu perthynas gyda sefydliadau statudol
mewn ‘rhanbarthau’ megis Llydaw a’r Wladfa. Y maes
lle llwydda Cymru i sefydlu ei phresenoldeb ar y llwyfan
rhyngwladol orau yw masnach. Talodd Dr Royles
deyrnged i weithgarwch y WDA. Diddymwyd y corff
hwnnw, ond heddiw gwelir Cymru yn gweud ei rhan yn
y byd drwy Rwydwaith Llywodraethau Rhanbarthol i
Ddatblygu Cynaliadwy, a’r ddolen Cymru dros iechyd
Affrica a gweithgareddau tebyg.
Y gwahaniaeth amlwg rhwng y ddau faes a
drafodwyd yw fod diffyg cytundeb ar y cysyniad o
Gymreictod o hyd, ond fod pob carfan yn y Cynulliad
am weld rôl i Gymru yn y byd.

amheus, mae mwy o ergyd i’w bennill na’r llall.
Dwy fil a dau naw
Beth wyddom a ddaw.
Gobeithio dim gwaeth
Na dwy fil un saith.
Mae Math-olwg yn haeddu’r wobr gyntaf a phob clod a
berthyn iddi.
Y dasg y tro nesaf (tasg rhif 13) yw limrig neu
driban ar destun yn ymwneud â’r tywydd.
Gwobrwyir ymdrechion i fod yn ddoniol.
Yn ôl yr arfer, anfonwch eich cynigion at:
db.james@ntlworld.com, a hynny erbyn 10 Ebrill os
gwelwch yn dda.

Enillydd tasg rhif 11 yw
Val Scott, Yr Eglwys Newydd
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Ysgol
Bro Morgannwg
Llwyddiant Addysg Bellach
Mae pump
d i s g y b l
dawnus
a
thalentog yr
ysgol
wedi
s i c r h a u
llef ydd
i
a s t u d i o
m e w n
prifysgolion a cholegau o'r radd flaenaf.
Mae Brennig Davies a Nia Brown wedi cael cynnig
lle yn Rhydychen. A Manon William wedi cael cynnig
lle yng Ngholeg Murray Edwards, Caergrawnt.
Llwyddodd Manon Ogwen Parry, sicrhau lle yn Ysgol
Gerdd a Drama y Guildhall yn Llundain, a mae Llinos
Jones yn bwriadu mynd i’r Royal Northern College of
Music.
Llwyddiant Criced
Dewisiwyd Mari Friis o Flwyddyn
9 am y bedwaredd flwyddyn yn
olynol i fod yn rhan o sgwad
Criced Merched Cymru. Bowlio
a maesu yw prif dalentau Mari
ac mae’r ymarferion i fireinio’i
sgiliau wedi dechrau eisoes yn
Stadiwm SWALEC.
Siarad Cyhoeddus
Cynhaliwyd rownd gyntaf
cystadleuaeth Rotari Siarad Cyhoeddus i Bobl Ifanc yn
Ionawr. Enillwyr yn yr Adran hŷn oedd Ben Curran,
Rhys Griffiths a Becca Evans.
Enillodd Megan
Leonard, Sara Jones a Fflur Bowen Adran Iau’r
gystadleuaeth.
Karate
Cafodd Ellirose Thomas lwyddiant mawr ym

Ysgol Glantaf
Pencampwr Seiclo
Cymru
Llongyfarchiadau
i
Ifan Roberts Jones ar
ddod yn Bencampwr
Seicl o
Cymru.
Newyddion Gwych!

Pencampwyr y Sir
Llwyddodd tîm hoci dan14 yr ysgol ddod yn
Bencampwyr y Sir yn ddiweddar ar ôl trechu sawl ysgol
arall. Da iawn wir!
Cynrychioli Cymru
Pleser mawr oedd clywed am lwyddiant Angharad
Broughton a Macy Morgan yn y byd pêl rwyd. Mae’r
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Mhencampwriaeth Karate Unedig Ewrop yn Rwmania
wrth iddi gipio gwobr y pencampwr yn ei chategori
oedran yn Nhachwedd, ac enillodd y wobr gyntaf ym
Mhencapwriaeth y Byd yn yr Eidal ym mis Rhagfyr.
Ellierose yw pencampwr ieuengaf y byd yn Kyokushin
yn ei chategori, dan 16 oed. Enillodd y trydydd safle yn
y gystadleuaeth Kata yn ogystal, ochr yn ochr â Mali
Grigg o flwyddyn 9. Mae Ellierose yn paratoi ar hyn o
bryd ar gyfer Pencampwriaeth Karate agored yr Alban
a gynhelir yn Glasgow.
Ymweliad â Pharc Treftadaeth y Rhondda
Aethom ar daith i Barc Treftadaeth y Rhondda i ddysgu
am fywyd yn ystod y Chwyldro Diwydiannol. Cawson
ein tywys gan löwr profiadol. Dangosodd ef pa fath o
amodau gwaith roedd glöwyr yn wynebu yn ystod y
Chwyldro Diwydiannol. Roedd dysgu am hyn yn
ddiddorol iawn a daeth â phopeth yn fyw wrth ddangos
yr offer a’r pwll glo.
Lilwen Evans a Poppy Tucker, 8B
Aneirin Karadog
Bu Aneirin Karadog yng nghwmni rhai o ddisgyblion
Blwyddyn 7, 8 a 9 a’u hannog a’u hysbrydoli i
ysgrifennu gwaith creadigol.
Codi swm Anhygoel i Elusen
Mae pump bachgen o Flwyddyn 8 ynghyd â’u tîm rygbi,
sef tîm dan 12 Barri R.F.C, wedi codi £12,435 i elusen
Marie Curie. Mae Lewis Dungey, Charlie Gallagher,
Archie Hadfield, Cai Beasley a Wil Humphreys wedi
ymweld â’r Senedd i dderbyn gwobr am godi’r mwyaf o
arian i elusen yn Ne Ddwyrain Cymru.
Sgïo
Llongyfarchiadau i Heather
Heslop o Flwyddyn 7 am
gystadlu mewn cystadleuaeth
Slalem yn y Swistir. Hefyd,
llongyfarchiadau i’r rhai fu’n
cystadlu yng Nghystadleuaeth
Sgïo Caerdydd a’r Fro. Cafodd
Alys Evans drydydd yng
Nghystadleuaeth y Merched, a
Harri Howkins yn gyntaf ac Morgan Jenkins yn
drydydd yng Nghystadleuaeth y Bechgyn.
ddwy wedi’u dewis i garfan Cymru dan 17 oed.
Pencampwr Taflu Pwysau
Llwyddodd Ethan Witchell i gipio’r teitl Pencampwr
Taflu Pwysau ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru
yn ddiweddar. Da iawn Ethan!

Ysgol Penygarth
Brwydr y Bandiau
Fel rhan o ddathliad Diwrnod Miwsig Cymru fe
benderfynodd rhai o’r disgyblion hŷn fod cael
cystadleuaeth Brwydr y Bandiau yn syniad cyffrous. A
dyna fel bu hi.
Bu disgyblion yr Adran Iau wrthi’n ddyfal yn trefnu
a ffurfio’u bandiau ac ymarfer bob amser egwyl (a rhai
hyd yn oed ar y penwythnos!) Roedd 24 band wedi’u
ffurfio a’r gystadleuaeth gyn-derfynol ddydd Iau. Daeth
8 band i’r brig ac amrywiaeth eang o gerddoriaeth
Gymraeg.
Daeth Dave Horgan a Mrs Alwena Harries at Mrs
Edwards i feirniadu. Roedd y canlyniad yn agos iawn
gyda’r ddau ar y brig yn agos tu hwnt. Loli Roc ddaeth

Ysgol Pen-y-Groes
Mae hi wedi bod yn hanner tymor hynod o brysur yn
ein hysgol!
Siarter Iaith
Ar y 23ain o Ionawr daeth ymwelwyr pwysig i’r ysgol i
weld os oeddem yn ddilys i dderbyn gwobr
efydd y Siarter Iaith.
Roeddem yn falch iawn
i glywed ein bod wedi
llwyddo a diolch yn fawr i
Genhadon Cymru am eu
gwaith caled yn ein
harwain ni. Mae ein
ym wy byddi aeth
o
gerddoriaeth Cymraeg
wedi gwella a rydym yn
gwrando’n eiddgar i weld
beth fydd DJ’r wythnos yn
ddewis i ni wrando ar bob
bore Llun. Mae’r Cenhadon
hefyd wedi bod yn brysur ar
y iard yn addysgu
gemau gwahanol i’r Cyfnod Sylfaen a’r Dewiniaid yn
ein hysbysu o’r holl dechnoleg Cymraeg newydd.
Ymlaen nawr i’r wobr arian!

yn gyntaf (gweler llun ar y clawr) gyda Cewri Cymru yn
agos ail. Daeth Sêr y Dyfodol yn drydydd. Fel rhan o’r
dathliadau bu’r babanod yn canu hwiangerddi hwyl.

Clybiau Chwaraeon
Mae clybiau chwaraeon yr ysgol yn ffynnu a nifer fawr
yn aros i’r clwb pêl-droed a rygbi. Yn ystod yr hanner
tymor bu tîm pêl-droed yr ysgol yn cystadlu yn eu
twrnamaint cyntaf yng Ngerddi Soffia ac roeddem yn
falch iawn o’u dyfalbarhad. Roeddem yn hynod o
gyffrous hefyd i dderbyn cit pêl-droed newydd wedi ei
noddi gan gwmni pensaer Carhys. Diolch yn fawr
i’r ddau Mr Lewis am eu gwaith caled yn
hyfforddi’r timau ac i dad Mr Rhys Lewis am
noddi’r tîm.
Cyw
Roedd bwrlwm yn yr ysgol yn ystod y tymor
wrth i griw ffilmio Cyw ddod i’r ysgol i ffilmio
plant Blwyddyn 1 ar gyfer rhaglen newydd
sbon fydd yn ymddangos ar S4C yn y dyfodol
agos. Cafodd pob disgybl gyfle i fod yn rhan
o’r diwrnod ac roedd pawb wedi cael amser
wrth eu bodd!
Cardiff City
Diolch hefyd i Cardiff City am ddod i’r ysgol
yn wythnosol i hyfforddi sgiliau pêl-droed ac i ddysgu
am fwyta’n iach i blant Cyfnod Allweddol 2. Rydym
wedi cael profiad gwych yn dysgu’r holl wybodaeth
newydd ac yn mwynhau chwarae gemau cystadleuol ar
yr iard o dan hyfforddiant yr arbenigwyr.

ADOLYGU MATHEMATEG
TGAU a SAFON UWCH
Cynhelir cyrsiau adolygu dwys un i un yn
ystod gwyliau’r Pasg eleni [Mawrth 30 hyd
Ebrill 14] ar gyfer arholiadau Mathemateg
safon TGAU neu Uwch.
Manylion oddi wrth Gwilym Wyn [07 968 463 737]
{tiwtor profiadol a llwyddiannus iawn gyda dros 30
mlynedd o brofiad}. Penylan.
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Ysgol Pencae
Gwobr Efydd Siarter Iaith
Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn ein gwobr
Efydd o ran ein gweithgarwch i hyrwyddo’r Gymraeg yn
yr ysgol. Aeth aelodau o ‘Griw Cŵl Cymreig Pencae’ i
ddathliad mawreddog yn Nhŷ Dysgu gydag ysgolion
eraill y sir, llongyfarchiadau i bawb!
Arwyr Digidol:
Yn ystod Wythnos Diogelwch y We, pleser oedd
croesawu aelodau o Gartref henoed Tŷ Llandaf i’r
ysgol er mwyn derbyn hyfforddiant ar ddefnyddio’r we.
Roedd yr Arweinwyr Digidol yn wych yn eu hyfforddi ac
wrth eu boddau yn sgwrsio a chlywed eu hanesion
difyr.
Cymru FM
Diolch i DJ Marci G am ymweld â’r ysgol er mwyn creu
rhaglen radio arbennig gyda rhai o ddisgyblion
blwyddyn 4 a 5. Roedd yna lawer o straeon, jôcs a
cherddoriaeth Gymraeg yn y rhaglen gyda phawb wrth
eu boddau yn dysgu sut i recordio, golygu a chreu
rhaglen radio.

Ymweliad Iolo Williams
Roedd cynnwrf enfawr pan ddaeth Iolo Williams i’r
ysgol i drafod ei anturiaethau ar hyd a lled y byd.
Roedd pawb wedi eu syfrdanu gyda’i straeon yn dod
wyneb yn wyneb gydag eirth gwyllt, pysgod peryglus a
phry cop anferthol!
Cogurdd
Roedd aroglau melys yn llenwi’r ysgol wrth i’r
disgyblion ymgeisio yn rownd gyntaf Cogurdd, eu her
oedd i goginio salad Asaidd. Llongyfarchiadau i bawb
fu’n cystadlu a phob lwc i Lilwen (Bl4) a fydd yn
cynrychioli’r ysgol yn y rownd nesaf.
Cerddorfa Coleg Cerdd a Drama
Aeth blwyddyn 3 a 4 i Neuadd Dewi Sant i gyngerdd
arbennig gan gerddorfa Coleg Cerdd a Drama a oedd
ar daith gyda chynllun ‘Orchestra Adventure’.
Roedden nhw wrth eu boddau gyda’r gerddoriaeth ac
roedd Chloe o flwyddyn 4 yn ddigon lwcus i arwain y
gerddorfa!
Clwb Celf
Hyfryd oedd croesawu Clwb Celf Ysgol Melin Gruffydd
i’r ysgol i gydweithio gyda’n clwb celf ni. Roedd lluniau
hyfryd o Gennin Pedr gan bawb.

Ysgol Nant Caerau

pawb yn Nant Caerau yn gwrando arnant ti Dyddgu yn
ystod y Clwb Brecwast!!

Elin Fflur
Wythnos Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel
Roedd gan y criw Siarter Iaith syrpreis i’r ysgol yn
Chwefror 5ed - 9fed, cafwyd wythnos defnyddio’r
ddiweddar! Roedden nhw wedi trefnu gig ar gyfer dydd
rhyngrwyd yn fwy diogel. Mae gennym ni arch-arwr o’r
Iau 15fed o Chwefror. Diolch anferthol i’r criw. Am fore
enw Dan Diogel, i’n helpu i gadw’n SMART. Mae S yn
anhygoel a phawb wedi mwynhau canu a dawnsio
golygu ‘saff’, M -‘meddwl eto’, A ‘aros funud’, R - ‘rhaid
gydag Elin Fflur yn enwedig ein hoff ganeuon ni fel
cofio’, a T yw ‘teimlo’n annifyr’.
‘Paid cau y drws arnaf i’, ‘Harbwr Diogel’, ‘Ar lan y môr’
a ‘Torri’n rhydd’. Roedd pawb yn emosiynol iawn pan Bu nifer o weithgareddau gwahanol trwy gydol yr
ganodd Elin ‘Anfonaf Angel’ i ffrind yr ysgol - Ifan wythnos, a phob dosbarth yn trafod sut mae nhw’n
Owens sy’n brysio gwella yn yr ysbyty ar hyn o bryd. teimlo wrth fod ar y rhyngrwyd yn ystod eu amser cylch.
Ewch draw i’n cyfrif Trydar @YgnantCaerau i weld Gwyliodd Bl.6 fideo a llunio posteri SMART. Gwaith
trafod pâr oedd tasg Bl.4 a thrafododd
fideos a lluniau o’r gig! Roedd Elin
Bl.5 beth i’w wneud mewn sefyllfaoedd
Fflur yn emosiynol ei hun pan y
annifyr ar-lein.
canon ni ein cân ysgol yn arbennig
iddi hi! Diolch yn fawr i Elin am
ymweld â ni. Mae na rhywbeth am
Gweithdai Codio
Nant Caerau...
Diolch yn fawr i Laura o Technocamps
Glywsoch chi lais cyfarwydd ar
am weithio gyda Blwyddyn 4 – maen
Radio Cymru 2 yn ddiweddar….?
nhw’ nawr yn gallu esbonio beth yw
Llongyfarchiadau mawr i DJ Dyddgu!
‘algorithm’. Ddysgon nhw sgiliau
Bu hi’n cyflwyno cân gan Y Cledrau
newydd gan ddefnyddio’r rhaglen codio
ar raglen Huw Stephens! Roedd
Scratch.
Llun: BBC Cymru
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Ar Draws
‘Daeth ----- ----- dros y waun,
A chri a chyffro lle bu cerdd’ (IDH( (6,5)
7. Tro am adref Dai i gael iachad (8)
8. Pen-y-bont: mesur o dir cythryblus (4)
9. Mae hon yn dechrau edifar neidio i’r dwfn (4)
11. Cywasgu’r cerddwyr ar y morfa i wneud grŵp o
offerynwyr (8)
13. Y wasg yn yr ystafell (5)
14. Carafán ydyw i wraig (5)
16. Hanes aderyn a phlisg melodaidd (8)
18. Ffwrn i hanner pysgodyn (4)
21. ‘Bererin ----- lluddedig
Ynghanol brwydrau sydd’ (Beren) (4)
22. Torri coed i Ron gael taro gên (8)
23. ‘Fe’th welais di mewn llester pridd
----- ----- ----- gwerinwr tlawd’ (IDH) (2,5,4)

I Lawr
1. Cerian, Glesni, Lea ar yn ail cyn diwedd y nos yn
cael molwsg i’w fwyta (6,3)
2. ‘Y ----- fach a’r lafant pêr
A llwyn o focs ynghwsg’ (Crwys) (5)
3. Mae calon y lloerig yn colli gwres (4)
4. Aelod cynulliad yn y sied mewn cot fer (6)
5. Yn llewyrchu i oleuo’n byd mewn ffordd arall (2,7)
6. Cerbyd fu ar yn ail yn nerthol (4)
10. Mae gyrfa Dei yn troi o gwmpas y pen saer sy’n
hoffi cynllunio (9)
12. ‘Fe’th welais di ar lawnt y plas
----- ----- Mawrth un oer eu min’ (IDH) (1,8)
15. Enw ffals y bardd efallai (6)
17. ‘Trwy ----- esgeulustod
Y gwyliwr ar y tŵr’ (JJW) (4)
19. ‘Y pryf nad yw yn marw
A’r twllwch ----- byth’ (WW) (5)
20. Crochan o ddur yn dal yr hyn nid yw hawdd (4)

Ysgol Gwaun y Nant
Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn ddiweddar wrth i
ddisgyblion yr ysgol gystadlu yn ein Eisteddfod
blynyddol. Bu disgyblion y Feithrin
hyd at Blwyddyn 6 yn cystadlu
mewn amrywiol gystadlaethau gan Logan
gynnwys canu, adrodd, offerynnau
celf a llawysgrifen.
Uchafbwynt y dydd oedd y Seremoni
Gadeirio. Cafodd y beirniad, Miss
Catrin Richards, ei phlesio’n arw gyda
safon y gwaith ac wedi hir bendroni
penderfynodd taw Logan oedd yn
haeddi onol o’r wobr gyntaf Llongyfarchiadau mawr iddo.
Bu’n ddiwrnod da iawn i Logan wrth
iddo gipio gwobr Cerddor yr Eisteddfod
yn ogystal. Eleni fe aeth Tlws
Cymrodorion Y Barri, ar gyfer llawysgrifen Blwyddyn 3,
i Bryce ac Ellis.
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Enillydd Croesair Rhif 178
Buddug Roberts, Yr Eglwys Newydd
Atebion Croesair Rhif 178
Ar Draws
1. Gwasgfa 5, Crud 7. Wylo 8. Echwynnwr 9. Y
Tragwyddol Air 10. Cnwc 12. Swta 16. Fethlem yr awron
19. Dyn tlawd 20. Sail 21. Aros 22. Diosgodd
I Lawr
1. Gwystl 2. Agosawn 3. Gwelw 4. Anweddus 5. Canol
6. Unwaith 11. Cymrawd 13. Tywysog 14. Pelydr
15. Cofiodd 17. Letys 18. Radio

Danfonwch eich atebion at Rhian Williams
erbyn 5 Ebrill, 2018
22 Heol Cae Rhys, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 6AN

Y llys buddugol eleni oedd Dyfan - bu dathlu mawr wrth
i’r canlyniad gael ei gyhoeddi!
Yn ddiweddar bu’r tîm pêl-droed yn
cystadlu
yng
nghystadleuaeth Yr
Urdd ar gyfer Ysgolion
Bro Morgannwg yng
Ngerddi Soffia. Cafwyd
diwrnod llwyddiannus
iawn wrth i’r tîm
gyrraedd
y
rownd
derfynol.
Mae’r ysgol wedi derbyn
Bryce ac Ellis
Gwobr Efydd Siarter yr
Iaith Gymraeg. Cynllun
yw’r Siarter i hybu y
defnydd o’r Gymraeg yn yr ysgol a thu hwnt.
Cafodd llawer iawn o weithgareddau eu
trefnu gan gynnwys ymweliad gan y cerddor
a’r cyfansoddwr Mei Gwynedd. Roedd y plant wrth eu
boddau yn dysgu chwarae’r ukulele a chyfansoddi cân
ar gyfer hybu’r iaith.
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Cymdeithas Wyddonol
Cylch Caerdydd

A

r nos Lun 19eg o Chwefror, croesawon ni Dr
Heledd Iago o Brifysgol Abertawe atom i sôn am
'Proteinau: Delfryd Delweddau Rhyngweithiol'. Yn
gyntaf, soniodd Heledd, sy'n wreiddiol o'r Rhyl, am
ychydig o'i hanes o'r ysgol gynradd yn y Rhyl, i Ysgol
Glan Clwyd ac yna i astudio neu i swyddi ym
Mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe ond
nid Caerdydd eto! Mae hi nawr yn ddarlithydd i'r Coleg
Cenedlaethol Cymraeg yn Abertawe a maes ei
hymchwil yw proteinau - blociau adeiladu sylfaenol
organebau byw.
Soniodd Heledd am darddiad y gair protein, a
ddyfeisiwyd gan Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) o
Sweden yn dilyn gwaith Gerardus Johannes Mulder a
ddangosodd bod nifer o sylweddau organig yn debyg o
ran cyfansoddiad cemegol. Esboniodd Heledd fel bod
proteinau wedi eu gwneud o asidau amino. Mae
trefniadau gwahanol o 20 asid amino sylfaenol yn

Cylch Cinio
Cymry Caerdydd

U

nwaith eto cafwyd cinio ac araith hynod ddifyr ym
mis Chwefror, gyda’r Athro
Deri Tomos yn swyno'r gynulleidfa
gyda’i storfa o wybodaeth a geiriau
byrlymus. Trafododd ei lencyndod
yn Ysgol Bryntâf ac yna yn ‘Cardiff
High’, ysgol Seisnig tu hwnt lle
roedd ymhlith dyrnaid o Gymry
Cymraeg. Yna, wrth gyfeirio at y
gwydraid o ddŵr yn ei law, dilynodd
y thema ‘dŵr’ gan weu yn fedrus ei
brofiad yn rhwyfo ar yr afon Tâf ac
yng Nghaergrawnt, y defnydd o
ddŵr gan hadau,
effaith gorddibyniaeth ar wyddoniaeth, a llyfr
Robert Fisk am y Rhyfel dros
Wareiddiad. Cyfeiriodd at ei
brofiadau cynnar ym Mhrifysgol
Bangor a’r dylanwad arno yn aros

gyfrifol am holl broteinau'r corff. Dangosodd fel y gall
mwtaniad neu newid bychan mewn un rhan o'r protein
achosi problemau dirfawr i unigolyn.
Nesaf soniodd Heledd am destun y ddarlith, sef
creu delweddau o broteinau fel y gellir deall eu
strwythur. Yn wreiddiol defnyddiwyd pelydrau-X ar
grisialau o broteinau pur i weld trefniant yr atomau, ond
nawr defnyddir dulliau cyfrifiadurol. Yn gyntaf dechreuir
gyda dulliau cemegol i weld faint o bob asid amino sy'n
bresennol mewn rhyw brotein arbennig, yna gellir
defnyddio cyfrifiadur i ddatrys strwythur y protein gyda
help basau data o briodweddau proteinau. Ar ddiwedd
y ganrif ddiwethaf roedd hyn yn cymryd blynyddoedd,
nawr eiliadau yn unig sydd angen cyn cael delwedd o'r
protein.
Soniodd Heledd am brotein o'r enw GRIN1 sy'n
gysylltiedig a polymicrogyria sef datblygiad abnormal
ymennydd babanod sy'n achosi trafferthion dysgu. Nod
terfynol y gwaith yma yw deall sut mae clefydau
genetig fel polymicrogyria yn dibynnu ar broteinau
arbennig, ac yn y pen draw ceisio lleihau neu ddileu y
clefydau yma gyda therapy genetig lle rydym yn
dadwneud y mwtaniad i adfer gweithrediad y protein.
mewn prifysgol Almaenig cyn dychwelyd i Fangor. Yno
bu’n arbenigo ar feio-cemeg a ffisioleg genomau
planhigion.
Roedd ei gymhariaeth rhwng injan stêm Trevithick a
mecanwaith symudiadau blodyn yr haul yn drawiadol.
Datgelodd mai tarddiad hydrogen, yr
elfen hynaf yn y bydysawd, oedd sêr
yn cyd-daro, sut y ffurfiwyd aur, a
gwybodaeth newydd i bawb ohonom
am foroedd dŵr ar leuadau Sadwrn
ac Iau, a samplwyd wrth i’r lloeren
blymio drwy geyser ar Europa.
Ar yr ail ddydd Llun yn y mis,
sef Ebrill 9ed y bydd cinio mis Ebrill –
yn Jolyons, Heol y Gadeirlan, bydd
Wiliam Roger Jones, cyn-brifathro
Ysgol Botwnnog, yn siarad am ei
ewythr, yr actor enwog Hugh Griffith.
Croeso i unrhyw un, merched a
dynion, ymuno â ni, drwy gysylltu
gyda’r ysgrifennydd, Peter Gillard,
078 5900 7406 neu
pgillard@yahoo.com.

TRESIMWN
Yn y G12 rhoddwyd darn o dir i’r Norman, Simon de
Bonville. Bonvilston oedd enw parchus y Normaniad ar
ei ystad, ond roedd y Cymry’n fwy cartrefol – a gelwid y
pentref ganddyn nhw yn TreSimwn.
Fel mae triban Euryn Ogwen Williams yn egluro.
Y boneddwr Simon de Bonville
Roes gwmwd Bonvilston i'w epil;
Ond Tresimwn yw'r pentref i ni
Gan fod ein syniad o fri yn fwy cynnil
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Myfyriwr o Lydaw
Mae myfyriwr o Lydaw yn chwilio am waith
yn ystod gwyliau’r haf yn ardal Caerdydd.
Os allech chi gynnig gwaith iddo cysyllter â
Gwynn Matthews 029 20562880.

O’r Silff Lyfrau
Lliwiau Byd Natur
gan Luned Aaron
Gwasg Carreg Gwalch, £5.95
Yn dilyn llwyddiant ysgubol ABC Byd Natur gan Luned
Aaron, enillydd gwobr Tir na n-Og 2017, mae Lliwiau
Byd Natur yn boeth yn y siopau!

C

yfle i blant nabod lliwiau cyn mentro i’r ardd a
phrofi holl liwiau’r enfys.

Medd Luned: ‘Bu cipio gwobr
Tir na n-Og gyda ABC Byd Natur
yn fraint ac yn hwb creadigol
eithriadol. Mae gweld lliwiau yn
un o ryfeddodau cynnar plentyn,
a chan fod natur mor lliwgar ac
amrywiol, dewis naturiol oedd
cynllunio cyfrol chwareus a
synhwyrus. Dwi’n gobeithio y
bydd y gyfrol yn ysgogiad i rieni
eistedd i lawr â’u plant i fwynhau
a nabod lliwiau.’
Yn ddiweddar, cynhaliwyd
gweithdai celf ABC Byd Natur
gyda Luned yn ystod taith a
drefnwyd gan Gyngor Llyfrau
Cymru.

L

Brên Babi –
gol. Mari Lovgreen
lyfr gan famau sy’n rhoi’r perspectif benywaidd ar
fod yn rhiant.

Mae strwythur ardderchog i’r
gyfrol – penodau byr, yn symud yn
gronolegol trwy’r profiad o drio am
fabis at fynd yn ôl i weithio ar ôl
cyfnod o famolaeth. Mae nifer o
famau dienw wedi cyfrannu
straeon. O fewn pob pennod mae
tua pymtheg neu ugain ‘profiad’
gan famau yn y person cyntaf
mewn iaith lafar hollol naturiol.
Mae lluniau llaw gwych gan
Bethan Mai,
yn crynhoi pob
pennod.
Mae’r rhyddid yma yn golygu eu
bod yn brofiadau agored iawn, yn
rhannu pethau personol iawn.
Mae camgymeriadau yn cael eu
rhannu a phethau aeth o’i le yn
ogystal â dedwyddwch magu
plentyn.
Bron na allwch chi glywed y
mamau yn adrodd y straeon yn

Bydd cyfle arall i greu gyda Luned yn yr ŵyl Llên
Plant yng Nghaerdydd. Cynhelir sesiwn Lliwiau Byd
Natur ar ddydd Sadwrn, 21ain o Ebrill am 2 o’r gloch.
Mae croeso cynnes i bawb!
Am yr awdur:
Mae Luned Aaron yn ddarlunwraig sy’n arbrofi gyda
chyfryngau amrywiol. Paent acrylig yw ei hoff gyfrwng
Mae hi’n arddangos ei gwaith yn gyson yn Oriel Albany
yng Nghaerdydd ac Oriel Plas
Glyn-y-Weddw yn y gogledd.
Mae Luned yn wreiddiol o
Fangor ond bellach yn byw yng
Nghaerdydd.
Hi hefyd yw darlunwraig
Ennyd (G wasg Carreg
Gwalch), ac ABC Byd Natur
(Gwasg Carreg Gwalch).
‘Dyma gyfrol fendigedig a
fydd yn siŵr o greu argraff ar
blant bach – adolygiad Mari
Siôn o ABC Byd Natur.
Gwasg Carreg Gwalch ar
01492 642031 neu
lanrwst@carreg-gwalch.com

uchel – mae’r gyfrol yn gynnil iawn ac yn cadw pob
stori yn fyr! Mae pob hanesyn yn bytiau cryno – rhai
ond yn frawddeg neu ddwy. Dyw’r profiadau hiraf ond
rhyw dudalen o hyd. Dim syrpreis – y straeon am roi
genedigaeth sydd hiraf! Mae profiadau sensitif, doniol
a difrifol wedi eu rhannu.
Os ydych chi’n rhiant, bydd darllen
y penodau cyntaf yn deffro atgofion
personol. Y bennod gyntaf ‘Trio am
Fabi’ yn mynd i ymddangos yn bell yn
ôl i nifer! Mae nifer o’r penodau yn
berthnasol trwy’r cyfnod o fagu plant
ifanc – ‘Diffyg Cwsg’, ‘Emosiynau’n
Newid’ a’r ‘Effaith ar eich Perthynas’.
Os ydych chi’n darllen hwn cyn trio
am blant bydd yn agoriad llygad i chi
o’r hyn sy’n eich wynebu. Mae’r
amrywiaeth o brofiadau yn cadarnhau
y ffaith bod pawb yn cael profiadau
unigryw. Mae rhannu a thrafod
profiadau wedi helpu nifer o’r mamau
yma i ymdopi mewn cyfnodau anodd.
Byddai clywed perspectif tadau
wedi bod yn ddiddorol - pam adrodd
straeon gan famau yn unig? Cyfrol
wreiddiol, ysgafn. Bydd pawb yn
dysgu rhywbeth ar ôl ei darllen!
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Gwylio’r Geiniog
“Gobeithio bydd pawb wedi
cadw bant o Bitcoin.”

G

Huw Roberts

yda’r gwanwyn yn dod, tri pheth go wahanol i’w
ystyried yn y golofn.

Trethi
Ym mis Ebrill bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn
cychwyn. I ddechrau bydd dau dreth newydd. Yn lle y
Dreth Stamp a’r Dreth Dirlenwi, bydd Treth Trafodiadau
Tir a Threth Gwarediadau Tirlenwi yn cael eu casglu.
Yn fras bydd mwy o dreth i’w dalu ar dai sydd yn costu
dros £400,000. Ym mis Ebrill 2019 disgwylir bydd treth
incwm yn cael ei ddatganoli'n rhannol.
Canllawiau i drefnu Profiant (Probate).
Ar ôl marwolaeth anwylyn, mae llawer o waith papur i’w
wneud a mewn rhan helaeth o achosion, bydd angen
anfon ffurflen Profiant i gwblhau gwaith ar yr ystad.
Y rhan gyntaf o’r gwaith yw gwneud rhestr o
asedion a dyledion yr unigolyn a bydd angen cysylltu
gyda’r holl gwmnïau i gael manylion o fuddsoddiadau a
dyledion a’u gwerth ar ddyddiad y marwolaeth.

ADEILAD CALENDR Y BARRI
Adeilad Calendr yw un sy’n cynnwys elfennau
pensaerniol yn cynrychiol dyddiau‘r flwyddyn,
wythnosau, misoedd ayb. Mae’r esiamplau yn brin
iawn, a’r mwyafrif yn deillio o’r G16 a’r G17. Er
Engrhaifft - Rose Great Hall, Bae Montego; Mona
Vale, Tasmania, Avon Tyrrel House, Swydd Hampshire
– ac … Adeiladau’r Dociau yn y Barri.

W

rth ddod i mewn i'r Barri o'r Dwyrain gwelir
adeilad hardd, briciau coch a cherflun o ddyn o'i
flaen. Dyma lle mai rhai o swyddfeydd Cyngor Bro
Morgannwg bellach ond rhain oedd hen swyddfeydd y
dociau.

Pan mae’r wybodaeth ar gael, yr ail ran o’r gwaith
yw cwblhau y ffurflen Profiant ac hefyd ffurflen Treth
Etifeddiaeth, hyd yn oed os nad oes angen talu Treth
Etifeddiaeth. Fe ddylai’r Grant o Brofiant gael ei
gyhoeddi o fewn tua 6 wythnos. Gyda’r Grant byddwch
yn gallu trosglwyddo a gwerthu’r eiddo a dosbarthu yr
ystad yn unol â gofynion yr ewyllys.
Hawlfraint: BBC Cymru Fyw
Bitcoin
Gobeithio bydd pawb wedi cadw bant o Bitcoin. Yr
unigolion sydd yn rhoi arian i mewn yn olaf i gynllun
pyramid / bwrlwm sydd yn colli’r mwyaf.

[Mae Huw yn gyfrifydd hunan gyflogedig yn cynnig
gwasanaeth ar dreth incwm, ewyllysiau a gwaith
profiant.
Cysylltwch ar 029 2069 4524 neu
huwrobertsaccountant@googlemail.com os ydych
eisiau trafod unrhyw fater.]

• Mae pedwar llawr - tymhorau'r flwyddyn;
• Saith o oleuadau yn ffenestr y porth - dyddiau'r
wythnos.
• Mae gan y porth ddeuddeg panel – misoedd y
flwyddyn.
• O fewn yr adeilad mae 52 lle tân marmor wythnosau'r flwyddyn.
• Mae 365 o ffenestri - dyddiau’r flwyddyn.
• Mae gan bob ffenestr bedwar gwydr – wythnosau’r
Hawlfraint: BBC Cymru Fyw
mis.
• Yn y muriau naill ochr i'r cyntedd mae dwy ffenestr
gron - yr Haul a’r Lleuad.
• Mae 31 o risiau, o garreg Portland, - diwrnodau'r mis
- i’r llawr cyntaf a'r ail lawr.

Dechreuodd y gwaith o ddatblygu dociau’r Barri yn
y 1880au. Yng nghyfrifiad 1871 pentref bach gyda
phoblogaeth o lai na chant oedd Y Barri. Ymhen ugain
mlynedd roedd yn dref o ddeugain mil o bobl gyda un o
ddociau prysuraf y byd yn allforio glo o'r Rhondda.
David Davies y diwydiannwr o Landinam, Maldwyn
greodd y dociau ac mae cerflun ohono o flaen hen
Swyddfeydd y Doc yn y Barri yn union yr un fath â’r
cerflun yn Llandinam. Cafodd ei gerflunio gan Alfred
Gilbert, a gynlluniodd gerflun Eros yn Picadilly,
Llundain.
Costiodd Swyddfeydd y Doc yn y Barri £59,000 i’w
hadeiladu yn 1898. Y deunydd oedd brics coch a
charreg Portland, ac ychwanegwyd tŵr y cloc yn
ddiweddarach am gost ychwanegol o £6,000. Y
pensaer oedd Alfred E Bell o Gaerdydd. Thema cynllun
yr adeilad yw'r calendr.
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CERDYN POST
O BARCELONA
Lowri Haf Cooke yn holi
Edmund Jones
Mae Edmund Jones, sy’n 41 oed, yn uwchgyfarwyddwr yng Nghatalwnia. Mae e’n byw yn
Barcelona gyda’i wraig Marta a’u tri o blant –
Gareth (sy’n 9 oed), Eira (7) ac Elin (5).
Un o ble ydych chi’n wreiddiol?
Ces i fy magu yn Rhiwbeina. Fy nghof cryfaf o
’mhlentyndod yno yw mynd i’r Twmpath a’r Wenallt
gyda’r bois i chwarae ‘guns’.
Pryd a sut lanioch chi yn Barcelona, a beth ydych
chi’n ei wneud yno?
Mae fy ngwraig yn dod o Barcelona – fe gwrddais i â hi
pan ddes i yma ar brosiect, bymtheng mlynedd yn ôl.
Symudon ni ‘nôl i Lundain am gyfnod, ond unwaith

gawson ni blant, fe benderfynon ni fod angen cymorth
teulu arnom. Rwy’n gweithio i gwmni meddalwedd a
dwi newydd ddechrau rôl newydd yn rhedeg
gwasanaethau digidol y cwmni.
Disgrifiwch eich diwrnod delfrydol yn Barcelona...
Pan fydd y rhan fwyaf o bobol yn ystyried Barcelona,
mae nhw’n meddwl am rodfa Las Ramblas, traeth
Barceloneta neu eglwys gadeiriol La Sagrada Familia.
Ond mi faswn i’n treulio fy niwrnod delfrydol yn y
mynyddoedd sy’n agos i’r ddinas. Llefydd fel
Monseratt, Mont Cau a Matagalls yw fy ffefrynnau, ac
mae mynd am dro yno gyda’r plant yn ddymunol iawn.

Pa 3 lle yn Barcelona y byddech chi’n annog
rhywun o Gaerdydd a’r Fro i’w profi, er mwyn cael
blas go dda o’r ddinas honno?
Mae diwylliant o hyd i’w ganfod mewn marchnadoedd
sy’n gwerthu bwyd ffres, felly bydden i’n awgrymu cael
cinio yn marchnad ganolog La Boqeria. Mae’n farchnad
eithriadol o braf ac mae bar El Quim yn cynnig bwyd
môr bendigedig. Yna, fin nos, bydden i’n argymell
archwilio rhanbarth gothig El Born, er mwyn cael blas
ar hanes Barcelona. Y tip olaf gen i fyddai dringo
mynydd Tibidabo i fwynhau golygfa ysblennydd o’r
ddinas gyfan. Mae na ddigonedd o syniadau eraill, ond
dyna fy syniadau i!
Beth yw’r pryd bwyd gorau gawsoch chi yn
Barcelona?
Mae’r Catalwniaid yn caru eu bwyd ac felly
mae’r penderfyniad i ‘fynd allan’ wastad yn
seiliedig ar fwyd. Mae bron yn amhosib dewis
un man, ond pe byddai’n rhaid, yna fy newis i
yw bwyty un o gogyddion gorau’r byd, Ferran
Adrià, sef Bar Tickets.
Ble mae’r olygfa orau yn Barcelona?
Yr olygfa o’r ddinas o fynydd Tibidabo, gyda’i
heglwys Gatholig (Teml Expiatori del Sagrat
Cor), a’r tŵr cyfathrebu trawiadol - Torre de
Collserola, a gynlluniwyd gan Syr Norman
Foster.
Beth ydych chi’n
Gaerdydd?
Teulu a ffrindiau.

APÊL
Mae’r cyllid i gynnal ein papur bro yn dod o dair
ffynhonnell.
Cawn grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru ac fe
ddaw incwm o’r hysbysebion. Gwerthfawrogwn y
gefnogaeth yma’n fawr.
Y drydedd ffynhonnell yw rhoddion gan garedigion
yr achos. Ar hyd y blynyddoedd mae amrywiol
gymdeithasau, mudiadau a chlybiau yn y Brifddinas a’r
Fro wedi cefnogi’r Dinesydd â’u rhoddion hael. Dyna sy
wedi ein galluogi i geisio datblygu a gwella ansawdd y
cylchgrawn wrth i ni ymdrechu i fod yn gyfrwng teilwng
i adlewyrchu’r holl fwrlwm o weithgaredd sydd yn ein
cymuned.

ei

golli

fwyaf

am

A hithau’n tynnu at derfyn y flwyddyn ariannol, ac
yn adeg dod â chyfrifon i ben, tybed a fyddai’r
gymdeithas yr ydych chi’n perthyn iddi yn barod i
ystyried rhoi rhodd unwaith eto i’r Dinesydd? Byddem
yn gwerthfawrogi hynny’n fawr iawn.
Ein Trysorydd yw Huw Roberts, 6 Heol Alfreda, Yr
Eglwys Newydd, CF14 2EH.
029 2069 4524. (Gweler y golofn Gwylio’r Geiniog.)
Diolch
Bryan James
(Cadeirydd)
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GŴYL GORAWL NEWYDD YN DOD
I GAERDYDD AR FAWRTH 31, 2018
Cynhelir Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru, ar gyfer
corau gorau’r byd, yng Nghaerdydd yn ystod
penwythnos y Pasg.
Gyda KZN Midlands Youth Choir o Dde Affrica, Corws
Plant Cenedlaethol Wcráin, “Pearls of Odessa”,
Corws Plant Cenedlaethol Wcráin, “Seeds”;
Chanteuse Chamber Choir o Loegr a
Chôr
Glanaethwy; Côr Iau Glanaethwy; Côr Heol y
March; Côr y Cwm o Gymru.
Dywedodd Eilir Owen-Griffiths, Cyfarwyddwr Artistig
yr Ŵyl: “Byddwn yn croesawu rhai o gorau penna'r
byd i Gaerdydd. Mae Cymru yn cael ei hadnabod fel
Gwlad y Gân, ac un o fy ngweledigaethau yw dod â
chorau gorau’r byd ynghyd ac i sefydlu Caerdydd fel
canolfan o ragoriaeth gorawl.”
Amserlen yr Ŵyl
Gwener 30 Mawrth
Croeso Cymreig, sy’n cynnwys Côr y Gleision, yng
Nghastell
Caerdydd.
16:00.
Cyngerdd Agoriadol yng Nghapel y Tabernacl, Yr Ais.
19:30.
Sadwrn 31 Mawrth
Rowndiau Terfynol y Categorïau yn Neuadd
Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru. 12:30-17:30.
Cystadleuaeth Côr y Corau yn Neuadd Hoddinott
19:00-22:00.
Sul 01 Ebrill
Gweithdy corawl gyda Bernie Sherlock a Paul Mealor
yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. 10:00-11:00.
Corau yn perfformio mewn nifer o leoliadau ar draws
Bae
Caerdydd
ar
gylchdro
o
12:00.
Seremoni Cloi a lansiad Gŵyl 2019 yng Ngwesty'r
Coal Exchange, Sgwâr Mount Stuart o 15:00.
Wrth drafod yr ŵyl, dywedodd yr Athro Medwin
Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru a Phrifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant: "Rydym yn falch iawn i
fod yn bartner i Ŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru yn eu
blwyddyn gyntaf, sy'n cadarnhau ein rôl o hyrwyddo'r
Celfyddydau yng Nghymru a'r Byd.”
Bydd llinyn cystadleuol yr Ŵyl yn digwydd yn Neuadd
Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru ar ddydd
Sadwrn 31 Mawrth. Rhennir y diwrnod mewn i dair
sesiwn.
12:30 Categori Côr Cymysg a'r Categori Agored.
14:30 Categori Côr Un Llais (SSAA/ TTBB) â Chategori'r
Lleisiau Ifanc (dan 25 oed).
19.00 Cystadleuaeth Côr y Corau - sef y pum côr sydd
wedi derbyn y mwyaf o bwyntiau ar draws yr ŵyl yn

HANA O‘R FRO YN CANU
CÂN I GYMRU

M

ae Hana Evans, disgybl chweched dosbarth o
ysgol Bro Morgannwg, wedi cyrraedd yr wyth
olaf yng nghystadleuaeth Cân i Gymru.
Eleni clywyd dros 114 o geisiadau a’r beirniaid
wedyn yn penderfynu ar yr 8 cân i fynd ymlaen i’r
rownd derfynol ym Mangor ar Fawrth y cyntaf. Roedd
Hana yn perfformio ei chân wreiddiol “Dim
Hi’ yn y gystadleuaeth a ddarlledwyd yn fyw ar S4C.
Eleni, yn anffodus doedd Hana ddim yn
llwyddiannus, ond mae digon o amser i drio eto Hana.
Pob lwc gyda dy yrfa fel cantores.
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cystadlu i ennill Tlws Syr Karl Jenkins..
Dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Artistig, mae panel
o feirniaid rhyngwladol 2018 yn cynnwys yr addysgwr
cerddorol, arweinydd corawl a chyfansoddwr o
Lithwania, Vaclovas Augustinas, y pianydd, canwr a
chyfarwyddwr o Norwy Maria Gamborg Helbekkmo, yr
enillydd Brit a Brit Clasurol, y cyfansoddwr o Gymru,
Paul Mealor a'r arweinydd corawl o Iwerddon, Bernie
Sherlock.
Tocynnau Dydd ar gael ar y drws ar y diwrnod ac arlein am £15:
Cyswllt:carys@gwylgorawlryngwladol.cymru;
www.gwylgorawlryngwladol.cymru.

Mae Hana sy’n byw yn Sili, Bro Morgannwg wedi
bod yn cyfansoddi ac yn perfformio ers rHai
blynyddoedd a bydd ei sengl newydd “Pretty Enough”
yn cael ei rhyddhau yn mis Mawrth.

Y
DIGWYDDIADUR

Mawrth
Sadwrn, 10 Mawrth
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer y rheini sy’n awyddus i ymarfer
eu Cymraeg. Am 11.00am bydd
sgwrs gan Nia Brown ar y testun
‘Gemau Bwrdd’. Yn adeilad yr
Eglwys Efengylaidd Gymraeg,
Harriet St, Cathays, CF24 4DX.
Croeso cynnes i ddysgwyr a
siaradwyr rhugl.
Mawrth, 13 Mawrth
M e r c h e d y W a wr , C a n g e n
Caerdydd. Dathlu Gŵyl Ddewi, yn
neuadd Eglwys Fethodistaidd
Cyncoed (ar y gornel rhwng
Westminster Crescent a Heol
Cyncoed), am 7.30pm. Croeso.
Iau, 15 Mawrth
Sgwrs gan yr Athro E. Wyn James
am gyfieithiadau Cymraeg o emynau
Martin Luther, yn one2two, 22
Whitchurch Rd, CF14 3LZ, 7.30pm.
Gwener, 16 Mawrth
Cylch Llyfryddol Caerdydd. Sgwrs
gan Dr Rhiannon Heledd Williams ar
y testun, ‘Cyfaill Pwy o’r Hen Wlad?’,
yn Adeilad John Percival, Safle
Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd,
CF10 3EU, am 7.00pm. Croeso.
Gwener, 16 Mawrth
Cylch Cadwgan. Bydd Elinor Wyn
Reynolds yn siarad ar y testun,
‘Anturiaethau mewn Barddoniaeth’,
yn Y Ganolfan, Tabernacl, Yr Efail
Isaf, am 8.00pm. Cydnabyddir
cefnogaeth Llenyddiaeth Cymru.
Sadwrn, 17 Mawrth
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 Mawrth
Y Tabernacl, Yr Ais. Organathon
rhwng 1.00 a 4.00pm.
Llun, 19 Mawrth
Cym deit has W yddonol Cyl ch
Caerdydd. Darlith gan Dr Lisa Hurt
(Prifysgol Caerdydd) - ‘Miri Mawr:
Cyfraniad Cymru i Waith Ymchwil
Meddygol a’r Chwyldro “Data
Mawr”’, Ystafell 0.77 ym Mhrif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, am 7.30pm. Croeso i bobl
nad ydynt yn ‘arbenigwyr’.

Mercher, 21 Mawrth
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Y Cwis Blynyddol dan ofal Idwal a
Mair Hughes, yn festri Capel Minny
Street am 2.00pm.
Iau, 22 Mawrth
Darlith Goffa G. J. Williams (dan
nawdd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol
Caerdydd). Fe’i traddodir gan yr
Athro Jason W alford Davies
(Bangor), yn Siambr y Cyngor, Prif
Adeilad Prifysgol Caerdydd, Parc
Cathays, CF10 3AT, am 5.30pm.
Croeso cynnes i bawb.
Gwener, 23 Mawrth
Cwpwrdd Nansi a trac yn cyflwyno
‘Alaw’, sef triawd o gerddorion sy’n
perfformio cerddoriaeth
draddodiadol Gymreig. Yn Ffresh,
Canolfan Mileniwm Cymru, am
9.00pm. Tocynnau: £15. Manylion
pellach: 029-2063-6464.
Mawrth, 27 Mawrth
Perfformiad o’r oratorio modern, Myfi
Yw, gan Gôr Caerdydd yn Eglwys
Dewi Sant, Cilgant Sant Andreas,
am 7.30pm. Mynediad am ddim.
Gwneir casgliad er budd Gofal
Canser Tenovus ar ddiwedd y
noson.
Mercher, 28 Mawrth
Noson Gwis yn y Pear Tree,
Wellfield Rd, am 7.30pm. Tocynnau:
£5 (£2 i fyfyrwyr). Er budd Pwyllgor
Pen-y-lan, Cyncoed, Cathays a’r
Rhath, Eisteddfod Caerdydd 2018.

Ebrill
Mercher, 4 Ebrill
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Sgwrs gan Rhys Patchell ar y testun
‘Fi a’r Bêl Hirgron’, yn festri Capel
Minny Street am 2.00pm.
Llun, 9 Ebrill
Cylch Cinio Cymraeg Caerdydd yn
Jolyons, 10 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd, CF11 9LJ, am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gwestai: William
Roger Jones, a fydd yn siarad am ei
ewythr, yr actor Hugh Griffith.
Croeso cynnes i bawb. Os am ddod,
cysylltwch â’r Ysgrifennydd, Peter
Gillard: pagillard@yahoo.co.uk neu
07859-007406.
Mawrth, 10 Ebrill
M e r c h e d y W a wr , C a n g e n
Caerdydd. Sgwrs gyda’r awdur Ioan
Ki dd, yn neuadd Egl wys
Fethodistaidd Cyncoed (ar y gornel
rhwng Westminster Crescent a Heol
Cyncoed), am 7.30pm. Croeso.
Mercher, 11 Ebrill
Merched y Wawr, Bro Radur. Noson
y Dysgwyr yng ngofal Eirian Dafydd.

Cynhelir y cyfarfod yn neuadd Capel
y Methodistiaid Saesneg, Ffordd
Windsor, Radur, am 7.30pm. Croeso
cynnes i ddysgwyr gwrywaidd a
benywaidd.
Iau, 12 Ebrill
Cyngerdd gydag Emyr Roberts
(Rhiwbeina) a’i deulu. Bydd Emyr
(piano), Elen (bas dwbl), Hannah
(fiola) a Catrin (sacsoffon) yn
cyf l wyno eit emau uni gol ac
ensemble. Mae Elen a Hannah yn
astudio yn yr Academi Frenhinol yn
Llundain ac mae Catrin ym
Mlwyddyn 10 yn Ysgol Glantaf. Am
7.00pm yng Nghapel Beulah,
Rhiwbeina. Tocynnau: £10, yn
cynnwys gwydraid o win. Yr elw at
Bwyllgor Apêl Rhiwbeina a Llanisien,
Eisteddfod Caerdydd 2018. Am
ragor o fanylion, cysylltwch â Lois ar
07792-559730.
Sadwrn, 14 Ebrill
Bore coffi rhwng 10.30 a 12.00 ar
gyfer y rheini sy’n awyddus i ymarfer
eu Cymraeg. Am 11.00am bydd
Amanda Griffiths yn trafod pryddest
fuddugol Eisteddfod Genedlaethol
2017. Yn adeilad yr Eglwys
Efengylaidd Gymraeg, Harriet St,
Cathays, CF24 4DX. Croeso cynnes
i ddysgwyr a siaradwyr rhugl.
Llun, 16 Ebrill
Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina.
Taith i’r Bathdy yn Llantrisant.
Mawrth 17 Ebrill
Cymrodorion Y Barri – Gwaith
Menter Iaith Bro Morgannwg, gyda
Ffion Rhisiart. Festri’r Tabernacl
7.15. Croeso cynnes i bawb.
Mawrth, 17 Ebrill
Theatr Genedlaethol Cymru yn
cyflwyno ‘Nyrsys’ gan Bethan
Marlow, yn Stiwdio Weston yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru am
8.00pm. Tocynnau: £5. Manylion
pellach: 029-2063-6464.
Mercher, 18 Ebrill
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd.
Prynhawn o gerddoriaeth gan
fyfyrwyr Academi Llais Rhyngwladol
Cymru (‘Live Music Now’), yn festri
Capel Minny Street am 2.00pm.
Iau, 19 Ebrill
Cylch Cinio Merched Caerdydd yng
Nghlwb Golff Radur am 7.00pm ar
gyfer 7.30pm. Gŵr gwadd: Huw
Llywelyn Davies. Croeso cynnes i
bawb. Am fanylion pellach, cysyllter
â’r Llywydd, Carys Tudor Williams
(07958-265215 neu
glyn.carys@btinternet.com).
I anfon gwybodaeth i’r
Digwyddiadur
gweler manylion ar dud. 3
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Bwytai Merch y Ddinas
“yr hyn sy’n debygol o ’nenu i ’nôl yw ehangder y
fwydlen ddiddorol”

Lowri Haf Cooke
Mr Villa’s, Y Cnapan, Y Barri

B

le yn y byd y mae’ch hoff sglodfan chi? Cwestiwn
anodd; mae gan bawb ei ffefryn. Os ydych chi’n
chwilio bwyty têc-awe o fri, does dim curo Youngers ar
Heol Caerffili. Ond beth am sgodyn a sglodion a
glasied o win, a golygfa ‘wit-a-wiw!’ i’ch diddanu?
Cyrchfan dethol, anibynnol, fyddai’n braf yn yr haf, a
chystal - os nad gwell - ganol gaeaf?
Mae gen i’r ateb i chi os wnewch chi addo i mi na aiff
cynnwys y golofn hon ddim pellach. Dwi ’mond yn
tywys cwmni dethol i fy hoff lefydd i, felly dwi’n
ymddiried ynddoch chi i gadw ’nghyfrinach. Mae’r ateb
i’w ganfod ger Gerddi’r Cnapan i’r gorllewin o Ynys y
Barri. Mr Villa’s yw’r
enw, lle chwaethus, tra
dda, sy’n dwyn ‘crabshacks’ ‘New England’
i’r meddwl.
Es i yno’n ddiweddar
am ddihangfa dros dro,
am ysbaid o sgwennu’r
gyfrol nesa. A hithe’n
pluo bwrw eira ar
ddiwedd mis Chwefror,
roedd awydd tamaid o
gysur dros ginio. Ceir
cynnig rhesymol
£12.95 am ddau gwrs,
ond dim ond un peth
oedd gen i mewn
golwg. Sglodion a
phenfras, a glasied o
win – y gorau o’u bath yn Ne-Ddwyrain Cymru.
Agorwyd y bwyty dwy flynedd yn ôl gan bâr a chryn
brofiad ym Mro Morgannwg. Er yn wreiddiol o
Vigevano ger dinas Milan, i Brighton aeth Beppe Villa, i
wella’i Saesneg. Tra yno, syrthiodd mewn cariad â
Christine o’r Barri, cogyddes dan hyfforddiant ar y
pryd. Bu’r ddau’n rhedeg bwytai yng Nghernyw a
Llundain cyn symud yn barhaol i Dde Cymru. I’r New
Continental aeth Beppe yn gyntaf, cyn sefydlu cyfres o
fwytai yn Llanilltud Fawr. Wedi hynny, llywiodd
Mulligan’s ar gyrion y Bontfaen, cyn sefydlu cwmni
arlwyo The Really Fresh Food Company
Gyda’r fenter newydd hon, cafodd Christine rhwydd
hynt i addurno bwyty pysgod ei breuddwydion. Ceir
adlais yn y llieiniau streipiau glas a gwyn o rai o fwytai
Nantucket a Martha’s Vineyard. Ond ar y waliau ceir
posteri’n hysbysebu gwibdeithiau tipyn nes ar hyd
arfordir bendigedig De Cymru.
Ges i mhlesio’n aruthrol gan safon y bwyd – daw’r
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pysgod yn ffresh bob dydd o gyflenwyr Ashton’s a
Snowden’s yng Nghaerdydd. Roedd y penfras (cod) yn
wych, ond gwell byth oedd y cegddu (hake), a phob
sglodyn yn grenshlyd, fel dwi’n hoffi. Ond yr hyn sy’n
debygol o ’nenu i ’nôl yw ehangder y fwydlen
ddiddorol. Ceir wystrys, cregyn bylchog, a moules
marinière, heb sôn am granc neu hanner cimwch
gyda’ch sglodion.

A’r pwdinau? Peidiwch a sôn! Tro nesa, bydd rhaid
cynllunio ymhell o flaen llaw i sicrhau y bydd lle yn y
bol. Christine sy’n gyfrifol am yr holl felysfwydydd, gan
gynnwys treiffl mafon, mefus a banana. Hefyd ar
gynnig? Meringue mafon a chnau cyll, pwdin taffi a
phwdin reis – gyda’r croen! Mae’r gwinoedd o safon ac
yn gweddu i’r dim; rwy’n
ffafrio glasied reit sych
gyda’m
’sgodyn.
Sauvignon Blanc o
Ffrainc oedd fy newis y
tro hwn; y tro nesaf,
efallai’r Muscadet neu’r
Riesling.
Â minnau ar ganol
sgwennu llyfr o’r enw
Bwytai Cymru, mae’n
rhyfeddol cyn lleied o
lefydd
sy’n
dathlu
pysgod. Ar y brig mae
Pysgoty ar Draeth y De
yn
Aberystwyth
a
chaban clyd The Shed
ym Mhorthgain. Cystal
bob tamed yw Mr Villa’s
yn y Barri... ond am y tro, cadwch hynny dan eich het!
Mr Villa’s, 4 Bron y Mor, Gerddi’r Cnap, Y Bari CF62 6SW;
(01446) 730662
Canllaw Bach Caerdydd gan Lowri Haf Cooke (Gwasg
Gomer), £9.99

