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Pris 80c 
tafod etafod e lláiái   

Wedi hir ymaros, mae Côr Godre'r Garth wedi cyhoeddi CD 

newydd sy‟n cynnwys detholiad o ganeuon y mae‟r côr wedi cael 

pleser mawr yn eu perfformio dros y blynyddoedd diweddar. 

Braint gan yr aelodau hefyd yw cael cyflwyno gwaith newydd 

sbon, Coro Angelicus, gan eu harweinydd, Eilir Owen-Griffiths.   

   Cariad at gerddoriaeth a’r awydd i gymdeithasu yn yr iaith 

Gymraeg oedd y nod yn 1974 pan ffurfiwyd Côr Cymysg Godre‟r 

Garth. Denu pobl o‟r un anian i ddod ynghyd er mwyn hybu‟r 

achos mewn ardal oedd, bryd hynny, yn adennill ei Chymreictod. 

A‟r un yw‟r ysgog heddiw - canu a mwynhau – mewn ardal lle 

mae‟r iaith, fel y côr, yn mynd o nerth i nerth.  

   Erbyn hyn mae gan Gôr Godre’r Garth dros 65 o aelodau gydag 

ystod oedran o 16 i dros 70. Mae‟r criw yn cwrdd bob nos Sul i 

ymarfer ym mhentref Efail Isaf.    Dros bron i ddeugain mlynedd 

mae‟r côr wedi blasu pob math o brofiadau a llwyddiannau ac 

wedi teithio i bedwar ban byd. Am wyth mlynedd ar hugain bu 

hynny dan arweiniad meistrolgar Wil Morus Jones, a lwyddodd i 

sefydlu côr a ddaeth i‟r brig o‟r cychwyn cyntaf. Wedi ymddeoliad 

Wil, trosglwyddwyd yr awenau dros dro i Gareth Williams, is-

arweinydd dihafal y côr, cyn i Eilir Owen Griffiths, un o 

gerddorion cyfoes mwyaf heintus a deinamig Cymru ymuno fel 

arweinydd yn 2003. Yn gefn iddo mae‟r cyfeilydd amryddawn, 

Branwen Evans ac nid oes pall ar ei thalent gerddorol ar y piano. 

   Anrheg Nadolig perffaith ar gael ar label Sain. 

Yn ystod tymor yr haf cafodd disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol 

Gynradd Castellau dipyn o hwyl yn gweithio gyda Hugh Griffiths o 

Lily Pad Films fel rhan o raglen E3+. Datblygwyd nifer o sgiliau 

wrth gynhyrchu ffilm fer o'r enw "Eat My Toe!" 

   Yn seremoni gwobrwyo Media4Schools yng Nghaerdydd ar yr 

16eg o Dachwedd, ennillodd "Eat My Toe" y brif wobr am y ffilm 

orau gan ysgol gynradd yng Nghymru! Llongyfarchiadau mawr i 

chi gyd a diolch yn arbennig i Hugh am ei holl waith caled. 

CD Newydd  
Côr Godre’r Garth 

Actorion y dyfodol 

Hwyl gyda lliwiau ym Mharti Nadolig Menter Iaith  

yn y Parc Treftadaeth 

Bu Rhodri ac Alwyn yn seiclo o Aberhonddu i Gaerdydd er 

budd yr Ystafell Fyw gyda chefnogaeth yr A-team - Ann ac 

Angharad. Hanes tudalen 7.  

Nadolig Llawen 
 A   Blwyddyn 

Newydd Dda 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Chwefror 2012 
Erthyglau a straeon 

i gyrraedd erbyn 
19 Ionawr 2012 

 

Y Golygydd  
Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 
CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.net  

 

Tafod Elái ar y wê 

http://www.tafelai.net  

Argraffwyr:   

Gwasg  
Morgannwg 

Castell Nedd SA10 7DR 
Ffôn: 01792 815152 

tafod elái 

Gwasanaeth addurno, 
peintio a phapuro 

 

Andrew Reeves 
 

Gwasanaeth lleol  
ar gyfer eich cartref 

neu fusnes 
 

Ffoniwch  
 

Andrew Reeves 
01443 407442  

neu  
07956 024930 

 
I gael pris am unrhyw 

waith addurno  
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GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
HYSBYSEBION 

David Knight 029 20891353 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

CLWB Y 
DWRLYN 

Canu Carolau 
6.30yh Nos Fawrth,  

20 Rhagfyr, 
o Dafarn y Creigiau 

 

Canu Plygain 
7.30yh Nos Iau,  

Ionawr 12 
Yn Eglwys Pentyrch 

 
Am wybodaeth 

ffoniwch 029 20890040 

 

    Cangen y Garth 
 

Cyflwyno Hanes y Fro  
gyda Penri Williams  

a Don Llewellyn    
8.00yh  Nos Fercher 

 11 Ionawr   

Neuadd y Pentref, Pentyrch    
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

Cwmni Da...... 
Cwrw Da…… 
Rygbi ar Sgrîn  
Deledu Enfawr! 

Stafell Gefn ar gael i’w llogi (am 
ddim i aelodau).   

Perffaith ar gyfer partïon 
penblwydd, nosweithiau codi arian 
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon ac 

ati….. 

Am ragor o wybodaeth 
cysylltwch â Rob ar 

01443 491424 
 

Clwb y Bont, 85a Stryd Tâf, 
Pontypridd 

CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 

 

 Dr Catrin Stephens 
Yn siarad ar y testun 

'Llenydda i Blant' 
 

Nos Fercher, 8 Chwefror  
am 8.00.o’r gloch 

Yn Bethlehem,   
Gwaelod y Garth 

CYMDEITHAS 
GYMRAEG 
LLANTRISANT A’R 
CYLCH  
 

Ionawr  “Oliver” 
Canolfan y Mileniwm,  
Bae Caerdydd  
 
Nos Wener, 9 Mawrth 7.00 yh 
Cinio Gŵyl Ddewi.  
Llechwen Hall   
 
Nos Wener 20 Ebrill 7.00 yh 
Noson gyda’r Dysgwyr  
New Inn, Llantrisant     
 
Mehefin 
Taith o gwmpas  Merthyr   
 

TAL AELODAETH: 
£5  y teulu; £2.50 unigolyn 

Gwybodaeth bellach: 
John Llewellyn Thomas 
johnllewt@hotmail.com 

01443 218077 

Bore Coffi'r Dysgwyr 

Bore Coffi i’r dysgwyr yn y 
Sgubor, Mwyndy, Llantrisant,  

bob bore Gwener o 11 hyd hanner 
dydd. Croeso cynnes i chi  

ymuno â’r criw. 

mailto:johnllewt@hotmail.com
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

Parti Nadolig y Porth 

D i o l c h  y n  f a w r  i a w n  i 

bawb  fynychodd  barti Nadolig cynta‟r 

flwyddyn unwaith eto eleni !!  Cafwyd 

diwrnod llwyddiannus iawn gyda Gwenda 

Owen a Bethan Nia yn diddanu‟r plant a‟r 

oedolion.  Aeth dros 200 o blant ag 

oedolion lawr y pwll i weld Siôn Corn 

gyda nifer mwy yn mwynhau‟r stondinau 

a gweithgareddau eraill.  Diolch i‟r Parc 

Treftadaeth am eu cydweithrediad parod 

gyda‟r trefniadau unwaith eto a diolch i‟r 

holl stondinwyr a pherfformwyr. 

  „Roedd y canlynol yn fuddugol yn y raffl 

a'r helfa drysor yn Parti Porth. 

   Yn ennill y bocs enfawr o siocledi mae 

Mathew Owen o Bontypridd, a mae'r i-

pod Shuffle, sef y wobr yn yr helfa drysor 

i blant, yn mynd i Mia Grace a Ruby May 

Cradle ( 8 a 6 mlwydd oed) o Ferndale. 

   Llongyfarchiadau i chi gyd a Nadolig 

Llawen!! 

 

Cyfarfod Blynyddol y Fenter 

Cafwyd cyfarfod bywiog a difyr yng 

Nghlwb Rygbi Abercwmboi nos Fawrth, 

Tachwedd 22ain.  Yn ogystal â busnes 

mewnol y Fenter cafwyd cyri a sglodion 

blasus iawn tra‟n gwrando ar Huw 

Marshall a Gary Slaymaker yn sôn am yr 

orsaf radio cymunedol newydd fydd yn 

dechrau yn y flwyddyn newydd sef 

Radio‟r Cymry.  Esboniwyd yn glir yr 

angen am fenter o‟r fath, ei le ar y map 

darlledu yng Nghymru a trafodwyd y 

ffaith taw nid cystadlu na chymeryd lle y 

darpariaeth sydd eisioes yn cael ei gynnig 

gan Radio Cymru bydd e, ond yn hytrach 

ychwanegu a t  y ddarpariaeth 

hwnnw.  Diolch i bawb a fynychodd, gan 

gynnwys cynrychiolaeth o Fwrdd yr Iaith 

Gymraeg  a mudiadau lleol a 

chenedlaethol eraill, a diolch i‟r 

cyfrannwyr hefyd. 

 

Rhywbeth newydd 

am y flwyddyn 

newydd! 

   Os ydych chi‟n 

edrych am ffordd 

newydd a chyffrous o 

gadw‟n heini ar ôl 

mwynhau‟r mins peis 

Nadolig beth am ymuno â chwrs dawnsio 

lladin (Gyda thiwtor Cymraeg) yng 

Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg, 

Pam, Pwy, Pryd, Ble? 
 

Ydych chi‟n hoffi cwis?  Cwis capel, cwis 

tafarn neu rhaglenni radio a theledu fel 

The Weakest Link, Eggheads neu 

Mastermind?  Mae Tomos Morse yn dipyn 

o ffeithgi ac yn awdur perffaith i lunio‟r 

llyfr cwis newydd sbon a gyhoeddir gan 

Wasg Gomer, Pam, Pwy, Pryd, Ble?   

   “Dechreuodd fy niddordeb mewn 

ffeithiau pan oeddwn yn chwech oed, ar ôl 

prynu Quinlan‟s Illustrated Dictionary of 

Film Stars yn siop Lear‟s yng Nghaerdydd 

yn 1981” meddai Tomos yn rhagair y 

llyfr. “ Roedd rhywbeth am fformat y llyfr 

wedi cydio ynof: lluniau‟r actorion, eu 

henwau llwyfan, eu henwau go iawn, y 

dyddiadau, y bywgraffiadau, a‟r rhestrau 

manwl o‟u ffilmiau.  Byddwn yn pori 

drwy‟r llyfr bob munud a phob awr o‟r 

d y d d  p e  c a w n  g y f l e . ” 

ychwanegodd.  Lluniai Tomos ei restrau ei 

hun hefyd : actorion o Gymru, actorion â 

sbectol, actorion â mwstashys ayyb.  Ond 

nid sêr y ffilmiau oedd diwedd ei 

ddiddordeb chwaith. Fe fentrodd i fyd y 

bêl hirgron a‟r bêl gron, gwleidyddiaeth, 

hanes a wynebau cyhoeddus Cymru hyd 

yn oed. Mae ei stôr o wybodaeth ar hyd y 

blynyddoedd wedi bod o gymorth mawr 

iddo wrth fynd ati i lunio‟r llyfr cwis hwn. 

   O fewn y gyfrol hylaw ceir deugain cwis 

cyffredinol ac adrannau penodol am 

deledu, ffilm a radio, y byd a‟r betws, 

chwaraeon, y degawdau a Chymru.  Ceir 

is-adrannau hefyd fel rygbi, pêl-droed a 

chwaraeon cyffredinol yn yr adran 

chwaraeon a chwestiynau am Pobol y 

Cwm yn yr adran teledu.  Pum cwestiwn 

ar hugain sydd i bob un o‟r cwisiau gyda‟r 

atebion wrth gwrs.   

   Un peth sy’n sicr, mae yna ddigon o 

gwisiau yn y llyfr hwn i‟ch diddanu am 

oriau. Wedi bwyta eich cinio Nadolig 

eleni, beth am gael cwis teuluol yn lle 

eistedd i wylio‟r teledu?  Fe gewch chi 

dipyn o hwyl yn pori drwy Pam, Pwy, 

Pryd, Ble? 

Manylion Cyhoeddi 

Pam, Pwy, Prwyd, Ble?  

Tomos Morse 

£4.99 

Pentre‟r Eglwys. 

£20 am 5 wythnos o wersi. 

Pob Nos Fawrth 

Yn dechrau ar y 10fed o Ionawr 

7:45 – 8:45yh 

Cyfle gwych i ddysgu ychydig am 

ddawnsio lladin ac i wneud ffrindiau 

newydd! Dewch gyda phartner neu ar ben 

eich hun. (Addas i ddechreuwyr a 

dawnswyr profiadol o bob oed!) 

Ffoniwch  Ganolfan dysgu gydol oes, 

Gartholwg er mwyn cofrestru o flaen llaw 

ar  01443 219589 

YSGOL GYNRADD 
CREIGIAU 

 
Yn ein Gwasanaeth Diolchgarwch eleni 

cawsom ni i gyd gyfle i gyfrannu tuag at 

ddwy elusen arbennig. Cyfrannwyd dros 

£200 tuag at ein helusen ddewisol eleni sef 

“Tŷ Hafan” ac fe ddaeth plant hefyd â 

bwydydd o bob math i gyfrannu tuag at 

“Banc Bwyd Caerdydd”. Diolch i bawb 

am eu cyfraniadau hael. 

     Bu‟r Côr yn canu yn Sain Ffagan yn 

ddiweddar. Gwahoddwyd hwy i ganu gan 

y Coleg Brenhinol i Therapyddion Iaith a 

Llafaredd oedd yn cynnal seremoni 

arbennig yno i danlinellu pwysigrwydd a 

gwerth cymdeithasol iaith a llafaredd. Yn 

ystod y seremoni, trosglwyddwyd baneri 

lliwgar o Awdurdod Iechyd Rhondda 

Cynon Taf i Awdurdod Iechyd Caerdydd.  

   Fe aeth plant Blynyddoedd 5 a 6 i 

Neuadd Goffa‟r Bari ym mis Hydref i 

ffilmio “Cwis Mwyaf Cymru”. Cafwyd 

llawer o chwerthin, sgrechian a gweiddi 

yno a phawb wrth eu boddau gyda‟r 

cystadlu gwirion! 

    Llongyfarchiadau i bawb a fu‟n 

cystadlu yng nghystadleuaeth rhedeg 

trawsgwlad y Sir a drefnwyd gan yr Urdd. 

Cafwyd llwyddiant mawr ac fe  fydd nifer 

o blant yr ysgol yn mynd ymlaen i 

gynrychioli‟r Sir yng nghystadleuaeth 

Genedlaethol yr Urdd yn Aberystwyth yn 

y Gwanwyn.  Diolch yn fawr i Mr Balbini 

am hyfforddi‟r plant. 

    Fe ddaeth yr Aelod Seneddol Mr Kevin 

Brennan i‟r gwasanaeth yn ddiweddar i 

gyflwyno gwobr arbennig i Erin Beth 

Evans sydd yn y Dosbarth Derbyn. Erin 

Beth ddaeth yn fuddugol  am gynllunio 

cerdyn Nadolig swyddogol Mr Brennan a 

Mr Mark Drakeford A.C. 

     “Gwisg di-chwaeth” oedd y thema ar 

Ddiwrnod Plant Mewn Angen. Roedd 

golwg ar bawb! Drwy amrywiol 

weithgareddau, gan gynnwys stondinau 

cacennau a bisgedi, cystadlaethau enwi‟r 

arth a chyfri‟r losin ar y gacen, llwyddwyd  

i gasglu £900. Diolch i bawb a gyfrannodd 

tuag at wneud y diwrnod yn un 

llwyddiannus eleni eto, ac i bawb a 

lenwodd focs esgidiau tuag at “Operation 

Christmas Child”. Aethpwyd  â 112 o 

focsys i‟r ganolfan.              

Prysurdeb y Parti Nadolig yn y Parc 
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Ganwyd Lili Mai fach fis Awst yn 

ysbyty Morgannwg - merch fach i Sion 

Dafydd a Caryn Jenkins - y ddau wedi 

ymgartrefu erbyn hyn ym Mhentre'r 

Eglwys ers tair blynedd. Mae Lili'n 

wyres i Nia Wyn Williams, Pentyrch; 

Dai Waddington, Llangynidr a Kath a 

Dave Jenkins o'r Bari. Mae hefyd yn 

cael lot o faldod gan anti Mari a'i 

hwncwl Brian.  

Croeso i'r byd!  

Ganed Lleucu 'nól yn y Gwanwyn - merch 

fach i Richard a Carys, Creigiau, a chwaer 

fach annwyl i Rhys - ei brawd mawr! Fe'i 

ganed yn ysbyty'r Brifysgol, Caerdydd a 

bellach mae hi wedi hen ymgartrefu yn 

Radyr Gardens, Pentrepoeth. Mae Mam-

gu Gill a Dad-cu Gareth (Jenkins) wrth eu 

boddau - a chyn hir caiff Gill suo'r un fach 

i gysgu i seiniau hyfryd caneuon y Triban! 

Mae Nain a Taid y Gogledd hefyd ar ben 

eu digon - llongyfarchiadau Harry a Mair 

Jones o Dowyn ger Dolgellau! 

Llongyfarchiadau i Rhian a Paul Jardine 

ar enedigaeth Osian Rhys, brawd bach i 

Erin.  Mae Mam-gu a Tad-cu, Morfydd a 

Gareth Huws yn hapus iawn. 

Dyma lun o Dora White a ddaeth i’r 

byd  ychydig o wythnosau yn ôl. Fe 

gawsom yr hanes yn y rhifyn diwethaf 

Tafod Elái. Mae Gethin, ei thad yn 

edrych mor falch ohoni! 

Trip Criw Tabernaclsawrws 

Penri Williams, Delme Bowen, Don Llewellyn a D. Barry 

Davies yn dathlu agoriad Amgueddfa Pentyrch (Tudalen 8) Llyfr arbennig Tom Jones am  Gôr Cwmdŵr (Tudalen 15) 

Ceri Anwen James a'i gwefan sydd 

wedi dod â clod arbennig 
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 

Rhiannon Price 

Trip Criw 
Tabernaclsawrws 

 

Trip Ysgol Sul 2011…lle oedd hi am 

fod? Wedi cryn bendroni cytunwyd ar 

Dan yr Ogof. Cyfle i ymlwybro nol i‟r 

gorffennol ac i oes y Deinosoriaid. Yn 

sicr roedd y plant yn gyffrous ac wedi 

taith bws gymharol fer eleni o amgylch 

ambell dro trwstan yng Nghwmtawe 

croesawyd ni i‟r parc gan Rex –bwystfil 

a oedd yn ddigon i beri braw i ambell un 

o‟r rhai lleiaf a oedd yn dioddef o 

deinaffobia! 

   Er mai cof plentyn oedd gan nifer o 

rieni mae‟n deg dweud nad oes llawer 

wedi newid yn y blynyddoedd diweddar. 

Wedi dweud hynny roedd ymlwybro 

trwy‟r ogofau amrywiol yn brofiad 

arbennig ac yn gwneud i bawb syfrdanu 

ar y rhyfeddod ddaeryddol. Roedd 

cyplysu hyn gyda golygfeydd un o 

gymoedd prydferthaf Cymru, Cwmtawe 

a chwmniaeth hyfryd y criw yn ffordd 

wych i dreulio p‟nawn Sadwrn. 

Cydymdeimlad 

 Cydymdeimlwn â Mrs Ann Evans o 

Forest Hills Drive, Tonysguboriau.  Fe 

gollodd hi ei gŵr, Glanffrwd Evans, (neu 

Glan fel y‟i gelwid), yn ddiweddar.  

Cynhaliwyd ei angladd ar Dachwedd 14. 

Roedd yn arfer gweithio i‟r Gwasanaeth 

Iechyd ac yn gyn swyddog gyrfau.  

Roedd yn golffiwr a physgotwr o fri.  

Mae ei fab Christopher nawr yn byw yn 

Aberdeen, ond treuliodd beth amser yn 

Vietnam a Jakarta yn dilyn ei gyfnod fel 

myfyriwr yn un o golegau Prifysgol 

Rhydychen, lle yr enillodd yr 

annrhydedd o fod yn “Oxford Blue” 

mewn rygbi.  Bydd colled fawr ar ôl 

Glan. 

 

Genedigaethau. 

   Llongyfarchiadau mawr i Margaret a 

Robert Calvert o Donysguboriau, ar 

enedigaeth ŵyr bach newydd.  Ganwyd 

Evan David i Bob Mills a Bethan, eu 

merch, ar Dachwedd 1af.  Mae‟n frawd 

bach i Megan.   Mae‟r teulu i gyd wrth 

eu bodd gyda‟r newydd ddyfodiad. 

   Llongyfarchiadau i Joanna Rowlands 

(Hilltout gynt) o Lantrisant a‟i gŵr Aled 

ar enedigaeth merch fach Gwen Eilonwy 

ar Dachwedd 11.  Mae Gruffydd John yn 

hapus iawn i gael chwaer fach newydd. 

 

Merched y Wawr Tonysguboriau 

Cafwyd noson  ddifyr iawn yng 

nghwmni Mr Allan James o Lantrisant 

yng nghyfarfod mis Hydref o Ferched y 

Wawr.  Roedd ôl ymchwil manwl ar 

waith Alan a siaradodd am Syr Ifan ab 

Owen Edwards.  Roedd yn noson 

ddiddorol ac roedd pawb wedi mwynhau 

gwrando arno, ac wedi dysgu llawer am 

y gŵr enwog. Diolch Allan 

   Cynhelir y cyfarfod nesaf o‟r gangen 

ar Ragfyr 14.  Croeso i bawb gymryd 

rhan yn y noson o Frethyn Cartref. 

 

Llwyddiant a thristwch mewn un 

teulu 

Trist oedd clywed am farwolaeth 

annisgwyl mam Brian Mills o‟r 

Groesfaen.  Yn anffodus bu farw‟n gwbl 

annisgwyl pan oedd Brian yn Seland 

Newydd yn ystod cystadleuaeth Cwpan 

Rygbi‟r Byd. Blin iawn gennym glywed 

am hyn Brian ac estynnwn ein 

cydymdeimlad i ti a Gail. 

   Ond mae llwydiannau eu meibion, 

Owain a Cennydd yn rhywbeth iddynt 

ymfalchio ynddynt.  Yn ddiweddar, 

enillodd Cennydd ddau gwpan yn y byd 

golffio.  Llwyddodd i  ddod yn 

bencampwr cynorthwyol yr adran 

orllewinol o‟r Gymdeithas Golff 

Broffesiynnol, a arweiniodd at ennill 

cwpan Titleist-Foodjoy, Cynghrair y 

Golffwyr Ifanc Proffesiynnol yn 2011. 

Mae Cennydd yn gweithio fel golffiwr 

proffesiynnol yn nghlwb golff Richway 

yng Nghaerffili ac mae‟n cynnig rhoi 

gwersi golff trwy gyfrwng y Gymraeg 

yno. 

   I ddathlu‟r llwyddiant yn y byd golff 

aeth allan i chwarae gyda Taith Mena yn 

Dubai, lle yr arhosodd gyda‟i frawd 

Owain sy‟n gweithio gyda Chwmni 

Atkins fel Cynghorydd Cyfreithiol ym 

myd adeiladu y Dwyrain Canol. Mae 

Owain wedi bod yn byw ac yn gweithio 

yn Dubai ers tair blynedd bellach a bu‟n 

serennu ar un o raglenni‟r gyfres “O 

Gymru Fach” ychydig o fisoedd yn ôl. 

Dyna i chi fywyd diddorol a chyffrous! 

Pob hwyl i chi fechgyn! 

 

Dic yr Hendre 

Cawsom noson arbennig yn gwrando ar 

y Prifardd Idris Reynolds yn traddodi ei 

anerchiad am y diweddar Brifardd ac 

Archdderwydd, Dic Jones. Nos Wener, 4 

Tachwedd, daeth dros 60 ynghyd i‟r 

Ganolfan yn y Tabernacl, yr Efail Isaf i 

fwynhau‟r sgwrs, a oedd yn rhan o 

raglen Cylch Cadwgan am y flwyddyn, 

dan nawdd Cymdeithas Gymraeg 

Llantrisant. Roedd pawb wedi dotio at 

ddawn y darlithydd i gyfuno‟r dwys a‟r 

digrif, a chyflwyno, yng ngeiriau 

gwrthrych y ddarlith, „yr un hwyl, a‟r un 

wylo‟ ag a fu‟n rhan o brofiad y 

ddynoliaeth erioed. Soniwyd am gefndir 

Dic Jones yn sir Aberteifi ac am gyfoeth 

llenyddol a cherddorol y fro, a 

chyfunwyd atgofion personol Idris 

Reynolds ei hun am Dic â llinellau lu o 

waith y bardd. Cwmpaswyd ei yrfa â 

blas, o binaclau‟r ddwy awdl enwog, 

„Cynhaeaf‟ a „Gwanwyn‟, i gerddi 

teuluol ingol, heb anghofio cerddi a 

gyfansoddwyd at iws gwlad ac ar gyfer 

pob math o achlysur. Gyda Cyril Jones 

yn llywio‟r cyfan yn ei ffordd annwyl ac 

athrylithgar ei hun, roedd hon yn sicr yn 

un o‟r nosweithiau gorau a gafwyd 

erioed yng nghalendr Cadwgan. 

 Bydd edrych ymlaen yn awr at 

brynu‟r gyfrol a olygwyd gan Elsie 

Reynolds, gwraig Idris, Yr Un Hwyl a’r 

Un Wylo, sy‟n gasgliad o gerddi Dic 

Jones nas cyhoeddwyd mewn cyfrol o‟r 

blaen. 

 

Gohebydd y mis nesaf 

Anfonwch eich storiau a newyddion at 

Glenys Roberts os gwelwch yn dda 

Ffôn 01443 228196 

Mae athrawes ym Mro Morgannwg, sy'n 

wreiddiol o Lantrisant, newydd ennill 

gwobr e-ddysgu Ewropeaidd o bwys. 

Wedi‟i hariannu gan y Comisiwn 

Ewropeaidd, nod y gystadleuaeth oedd 

canfod arfer dda wrth gyfuno 

defnyddio‟r cyfryngau cymdeithasol a 

dysgu ieithoedd ar draws Ewrop.  

   Mae‟r enillydd, Ceri Anwen James, yn 

athrawes yn Ysgol Gyfun Bro 

Morgannwg yn y Barri. Yn ei hymgais i 

gyfuno dysgu Almaeneg a gwneud 

defnydd effeithiol o‟r cyfryngau 

newydd, mae hi wedi creu gwefan ar 

gyfer y disgyblion sy‟n astudio 

Almaeneg yn yr ysgol. Mae hi hefyd yn 

arwain Blog ar gyfer disgyblion 

blwyddyn 9 sy‟n mynd i Grünstadt, a 

phodlediad fel bo disgyblion yn medru 

adrodd nôl ar eu profiadau yn yr 

Almaen. 

   Yn wreiddiol, dewisodd y panel o 

feirniaid y 10 arfer gorau o dros 80 o 

geisiadau a anfonwyd o wledydd ledled 

Ewrop. Dau sefydliad o Brydain oedd ar 

y rhestr fer, sef Ysgol Bro Morgannwg a 

Phrifysgol Durham. Cam olaf y 

gystadleuaeth oedd cyfweliad Skype 

g y d a  p h a n e l  y m  M h r i f y s g o l 

Lwcsembwrg. Bydd Bro Morgannwg yn 

ennill cyfarpar technegol gwerth 1000 

Ewro ac mae Ceri wedi cael ei gwahodd 

i‟r seremoni wobrwyo yn Warsaw yn 

Hydref 2012. 

Gwobr arall i  
Ceri Anwen 
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TONTEG  

EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Croeso Adre 

Croeso adre i Enfys Dixey, Heol y 

Ffynnon sydd wedi bod yn crwydro 

gwledydd De America am ryw saith mis 

yng nghwmni Siôn, ei chariad. Dwi‟n siŵr 

fod ganddynt hanesion di-ri i‟w hadrodd 

ac rwy‟n ysu am gael clywed am eu 

profiadau. 

 

Cydymdeimlo 

Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 

Eifiona a Cliff Hewitt, Siôn a Carys, 

Penywaun ar farwolaeth mam Eifiona yn 

ystod y mis. Bregus iawn fu iechyd Mrs 

Gladys Ashton ers blynyddoedd lawer. 

Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel 

Libanus, Ganllwyd, ger Dolgellau ar 

Ddydd iau, Tachwedd 17eg. 

 

Brysia Wella 

Mae Pat Edmunds, Penywaun wedi torri ei 

harddwrn mewn damwain fach yn y tŷ. 

Brysia wella, Pat a gobeithio y byddi‟n ddi

-blaster cyn y Nadolig. 

 

Cylch Cadwgan 

Nos Wener, Tachwedd 4ydd roedd 

Canolfan y Tabernacl dan ei sang a phawb 

wedi eu cyfareddu yn gwrando ar Idris 

Reynolds yn siarad ar y testun “Dic”. Y 

prifardd Dic Jones, wrth gwrs oedd testun 

ei sgwrs. Cawsom batrwm o ddarlith yn 

olrhain hanes bywyd y Cyn-

archdderwydd. Cawsom ein tywys yn 

drefnus drwy gyfnodau gwahanol ym 

mywyd y bardd - trwy gyfnodau llon a 

lleddf. I berson fel fi sydd yn treulio oriau 

i ddysgu pennill neu ddau i‟w canu yn y 

Côr Cerdd Dant, fe‟n rhyfeddwyd gan 

ddawn Idris i ddyfynnu talpiau o gerddi a 

chywyddau Dic ar ei gof. 

 

Merched y Wawr 

Fe wnaeth Merched y Wawr, Cangen y 

Garth gyfarfod yng Nghanolfan y 

Tabernacl Nos Fercher, Tachwedd 9fed. 

Dr Gethin Ellis, cardiolegydd yn Ysbyty 

Brenhinol Morgannwg, oedd y siaradwr 

gwadd. Yn anffodus methais i fynd i‟r 

cyfarfod ond mae‟n amlwg, yn ôl pob 

hanes, i‟r merched gael gwledd o noson. 

Mae‟n debyg na welwyd cymaint o 

fisgedi‟n sbâr ar ddiwedd y noson erioed. 

Pam tybed? 

 

Merched y Garth 

Ddydd Sadwrn, y pumed o Dachwedd aeth 

llond bws o aelodau, cyn-aelodau a 

ffrindiau Merched y Garth i Gaerfaddon 

am ein gwibdaith flynyddol. Bu‟r tywydd 

yn garedig a chawsom amser da yn siopa, 

siarad ac yfed paneidiau o goffi. Yna troi 

trwyn y bws nôl i gyfeiriad Caerdydd a 

chael ein croesawu gan awyr lliwgar a 

gwreichion Noson Tân Gwyllt a chael 

swper “bach” gyda‟n gilydd yn un o 

fwytai‟r ddinas. 

   Bydd y Côr yn canu yn Ffair Grefftau 

Garth Olwg, fore Sadwrn, Tachwedd 

26ain ac yn Eglwys Llantrisant brynhawn 

Sul, Rhagfyr 11eg. 

 

Parti’r Efail 

Llongyfarchiadau i aelodau Parti‟r Efail a 

Menna ar eu llwyddiant yn yr Ŵyl Gerdd 

Dant yng Nghwm Gwendraeth. Bydd y 

parti‟n canu yng Ngŵyl Nadolig Sain 

Ffagan yn ystod mis Rhagfyr. 

 

Cyngerdd Nadolig Côr Godre’r Garth 

Fe fydd aelodau Côr Godre‟r Garth yn 

cynnal eu Cyngerdd Nadolig blynyddol 

yng nghapel y Tabernacl, Efail Isaf nos 

Sul, Rhagfyr 18fed. Rwy‟n siŵr y bydd 

gwledd yn ein haros. 

 

Y TABERNACL 

Bedydd Bleddyn 

Fore Sul, yr ugeinfed o Dachwedd, 

bedyddiwyd Bleddyn Dafydd, mab bach 

ifanca Tomos a Gwerfyl Morse gan y 

Parchedig Eirian Rees. Roedd y ddau 

deulu wedi dod ynghyd o Gaerdydd a 

Llangeitho. Cymerodd y ddwy fam-gu ran 

yn y gwasanaeth. Y Parchedig Lona 

Roberts, mam Gwerfyl yn gweddïo a‟r 

Parchedig Mima Morse yn annerch y 

plant. Fe wnaeth plant yr Ysgol Sul 

gyflwyniad bach arbennig i ddathlu 

bedydd Bleddyn. 

 

Gwellhad Buan 

Dymuna holl aelodau‟r Tabernacl wellhad 

buan i Linda Ladd sydd wedi bod yn 

derbyn triniaeth yn ysbyty‟r Waun. 

Gobeithio dy weld yn ôl yn yr oedfaon 

cyn hir. 

 

Genedigaethau 

Llongyfarchiadau i Robert a Margaret 

Calvert ar ddod yn Daid a Nain eto. 

Ganwyd Evan David i Bethan a Bob, ac 

yn frawd i Megan. Llongyfarchiadau i 

Morfydd a Gareth Huws hefyd sydd yn 

dathlu genedigaeth ŵyr bach, Osian Rhys, 

yn frawd bach newydd i Erin Fflur. 

 

Merched y Capel  

(Diolch i Eirian Rowlands am gofnodi‟r 

ymweliad) 

Fore Mercher, Tachwedd 9fed, cawsom 

orig ddymunol yn yr Amgueddfa 

Genedlaethol. Ein tywysydd yno, Mrs Ann 

Saer, a aeth â ni ar daith o amgylch gwaith 

arlunwyr â chysylltiadau â Ffrainc yn y 

bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

   Cyflwynodd ni i waith yr artistiaid 

Millet, Renoir, Monet, Cezanne, van Gogh 

a Gwen John gan egluro i ni'r hyn â‟i 

hysgogodd nhw i greu eu campweithiau a 

sut oedd y gwaith yn adlewyrchiad o 

gefndir eu cyfnod e.e. lluniau tywyll yn 

dangos tlodi cyfnod Millet yn “The 

Peasant Family” o‟i gymharu â “La 

Parisienne” Renoir. 

   Diddorol iawn oedd cymharu lluniau 

“Waterlilies” Monet â‟i gilydd yn dangos 

y blodau ar wahanol adeg o‟r dydd. 

Tynnwyd ein sylw i bwysigrwydd y 

pelydryn golau yng ngwaith Cezanne a‟r 

modd y llwyddodd Van Gogh i greu 

effaith y glaw yn ei lun “Rain”. Gwelsom 

sut i Gwen John, y Gymraes a dreuliodd ei 

bywyd ym Mharis a‟r cyffiniau, gyfleu ei 

phersonoliaeth dawel ac unig yn ei lluniau. 

   Dolen gyswllt arall y bore oedd 

cyfraniad Gwendoline a Margaret Davies, 

wyresau David Davies, Llandinam yn 

cyflwyno‟r lluniau i‟r Amgueddfa. Diolch 

i Mrs Ann Saer am fore buddiol iawn i ni‟r 

merched yn addysgiadol ac yn gymorth i‟n 

galluogi i werthfawrogi campweithiau 

gweledol. 

   Ein cyfarfod nesaf fydd ein Cinio 

Nadolig yn Nhafarn Gwaelod y Garth ar 

ddydd Mawrth, Rhagfyr 6ed yn ymgynull 

am 12.00.  

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Rhagfyr 

a mis Ionawr 

Rhagfyr 4 Oedfa Gymun o dan ofal ein 

gweinidog 

Rhagfyr 11 Y Parchedig Eirian Rees 

Rhagfyr 18 Gwasanaeth Nadolig Plant yr 

Ysgol Sul ac aelodau Teulu Twm 

Rhagfyr 24 Gwasanaeth Noswyl y 

Nadolig am 11 o‟r gloch yr hwyr 

Rhagfyr 25 Gwasanaeth Bore Nadolig 

Ionawr 1  Oedfa gymun o dan ofal ein 

Gweinidog 

Ionawr 8 Geraint Rees 

Ionawr 15 Oedfa Deuluol 

Ionawr 23 Emlyn Davies 

Ionawr 29 Allan James 

Gwellhad Buan   

 Dymunwn wellhad llwyr a buan i Gordon 

Unnett, Neyland Close, ar ôl llawdriniaeth 

lwyddiannus yn ddiweddar. Dymuniadau 

gorau iddo, i Glenys ac i‟r teulu cyfan.  

 

Coed Derw 

Ry'n ni‟n meddwl hefyd am Janet 

Rowlands, Llys Coed Derw ei brodyr 

Alun a Huw a‟u teuluoedd wrth iddynt 

ofalu am eu mam, Valmai Miller,  Ffordd 

Gerddinan, sy‟n wael yn Ysbyty 

Llwynypia ar ôl trawiad difrifol . 

 

Dathlu dyweddiad. 

    Mae Carys ac Elwyn, Ffordd y Gollen 

Tonteg, yn dathlu dyweddiad eu mab Aled 

a Sara Lewis Pentyrch, merch i Gwyneth 

a‟r diweddar Dave. Mae Aled newydd 

ddechrau ar ei waith fel meddyg teulu ym 

Mhontypridd ac mae Sara‟n gweithio yn y 

Cynulliad. Llongyfarchiadau mawr iddynt.  
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Bethlehem Gwaelod y Garth 

Oedfaon y Nadolig 
Rhagfyr 4 10.30 Dyffryn Ffrwd 

5.00 y pnawn  Naw llith a charol 

Gwin Sbeis, paned a mins pei yn y festri 

Rhagfyr 11  Pnawn am 5.00 

Oedfa Gymun, Y Gweinidog 

Yna – Canu Carolau yn y pentref 

Rhagfyr 18 10.30  

Drama Nadolig y Plant 

Rhagfyr 25 am 10.00 

Oedfa Bore Nadolig, Y Gweinidog 

 

Ionawr 2012 

1. Y Parchg. Dafydd Andrew Jones  

8. Y Parchg. R.Alun Evans  

8. 4.30 y Pnawn. Plygain 

15. Y Parchg. Lona Roberts  

22. Y Parchg. R. Alun Evans  

29. Y Parchg. Aled Edwards  

Beiclehem 
 

Bu Rhodri Jones ac Alwyn Harding yn 

seiclo o Aberhonddu i Gaerdydd i godi 

arian tuag at yr Ystafell Fyw (Llun tudalen 

1). Dyma Rhodri yn adrodd yr hanes: 

   Wedi cyhoeddi o Sul i Sul ers 

wythnosau am y daith feics noddedig er 

budd ein helusen leol, Yr Ystafell Fyw, 

profiad tra gwahanol oedd cyrraedd Sul y 

beicio. Roedd y ddau ohonom, Alwyn a 

minnau, yn dawel ein meddyliau ond yn 

berwi o‟n mewn, pan gyrhaeddodd 

Delwyn Sion i‟n cyrchu tuag at 

Aberhonddu. Roedd pethau‟n saith gwaeth 

pan adawodd hwnnw ni wrth y gyrchfan 

lle roeddem i gwrdd â gweddill y beicwyr, 

a ninnau‟n gwybod bryd hynny mai pedlo 

neu‟r Traws Cambria fyddai ein hunig 

ffordd adra. A doedd y Traws Cambria 

ddim yn rhedeg ar y Sul arbennig yma! 

Astudio yng Nghanada. 

Llongyfarchiadau i Llyr Wilson Price, 

Gwaelod-y-garth, sydd yn treulio cyfnod 

yng Nghanada, fel rhan o‟i gwrs 

Gwleidyddiaeth  ym Mhrifysgol 

Aberystwyth.  

   Mae‟n debyg ei fod wedi setlo‟n dda 

yno. Dymuniadau gorau iddo gyda‟i 

astudiaethau. 

 

Arddangosfa yn y Bae 

Llongyfarchiadau i ddau o drigolion 

Ffynnon Taf, Rhys a Janet Daniel ar eu 

harddangosfa yn ddiweddar yn Yr Eglwys 

Norwyaidd. Rhys oedd yn gyfrifol am y 

lluniau a Janet a sgwennodd y cerddi i gyd 

fynd â hwy. 

GWAELOD Y 
GARTH A 

FFYNNON TAF 
Gohebydd Lleol: June Huws 

Ysgol Gynradd 
Gymunedol  

Gymraeg  
Llantrisant 

Cyngherddau’r Nadolig. 

Amser prysur unwaith eto yn YGGG 

Llantrisant gyda threfniadau'r Nadolig 

wedi hen ddechrau. Bu sioeau Nadolig 

plant yr Uned Dan 5 ar ddiwedd mis 

Tachwedd.  Roedd pob un plentyn wedi 

gwisgo‟n hyfryd a phawb wedi mwynhau 

diddanu‟r rhieni o lwyfan yr ysgol. Mae 

plant ac athrawon Blynyddoedd 1 i 6 

wrthi‟n paratoi ar gyfer eu cyngherddau 

Nadolig. Aeth disgyblion o Flynyddoedd 1 

a 2 i‟r Miwni ym Mhontypridd i weld 

pantomeim Martin Geraint, „Jac a‟r 

Goeden Ffa‟ 

 

Gala nofio. 

Llongyfarchiadau mawr i bob un a 

gystadlodd yng Ngala Nofio yr Urdd.  

Braf yw gweld cymaint o blant yn cymryd 

rhan yn y cystadlu brŵd a phob dymuniad 

da i‟r rhai sydd yn cystadlu yn y rownd 

nesaf. 

 

Plant Mewn Angen 

Cynhaliwyd gweithgareddau ar Dachwedd 

18fed, er mwyn codi arian at Blant Mewn 

Angen.  Cynhaliwyd bore coffi Masnach 

Deg er mwyn codi arian i‟r elusen. 

Gwerthwyd nwyddau Plant Mewn Angen 

o fewn munudau i‟r siop agor yn y bore 

coffi! Diolch hefyd i Mrs Cook am 

gyfrannu nifer o gacennau i‟w gwerthu 

gyda‟r elw‟n mynd at yr achos, roedd y 

staff yn sicr wedi eu mwynhau nhw!   

Llwyddwyd gaslu £ 957.30 at yr achos. 

Llongyfarchiadau mawr i chi i gyd a 

diolch am eich cyfraniadau. 

 

Cymdeithas Rhieni 

Cafodd pawb amser da ar y trip siopa i 

Cheltenham eleni eto.  Dechreuodd rhai ar 

eu siopa Nadolig ac eraill yn mwynhau 

pryd o fwyd a chlonc ym mwyty 

„Brasserie Blanc‟. 

 

Talent yr ysgol 

Llongyfarchiadau mawr i rhai o‟n plant 

talentog ni! Cafodd Celyn Lewis o 

Flwyddyn 6 ei dewis i fod ar hysbyseb 

Nadolig Tesco. Cadwch olwg allan 

amdani! Yn ogystal â hyn mae Luke 

James o Flwyddyn 4, wedi cael ei ddewis i 

fod yn rhan o sioe gerdd „Oliver‟ yng 

Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. 

 

Ymweliad Dr Meryl Ellis a Dr Owain 

Thomas. 

Diolch i Dr Ellis a Dr Thomas am ddod i 

siarad gyda disgyblion Blwyddyn 2 a 

Blwyddyn 3.  Cawsant gyfle i ddysgu am 

waith meddyg teulu ac i wrando ar rai o‟u 

straeon.  Cawsant hefyd gyfle i weld yr 

offer maent yn defnyddio o ddydd i ddydd 

wrth iddynt weithio a dysgu beth yw 

pwrpas pob peth. Diolch. 

   Am chwe munud wedi naw y bore i 

ffwrdd â ni ar lan y gamlas, ar hyd hen 

dramffordd, trwy‟r goedwig, o amgylch 

llynnoedd, i fyny elltydd, dros draphont, ar 

rwbel a tharmac, gydag ambell i ysbaid i 

gael swig o ddwr neu lwcosêd a brathiad 

o‟r Mars bar fyddai‟n gynhaliaeth am 

hanner can milltir a mwy. Byddai wedi 

bod lot yn haws mynd i‟r oedfa, hyd yn 

oed os y byddai‟r bregeth yn ail neu 

drydydd pobiad! 

   „Roedd y coesau‟n tynnu, yr anadl yn 

prinhau, a‟r meddwl ar chwal wrth i ni 

gyrraedd Yr Ystafell Fyw yn Heol 

Richmond ychydig wedi pump o‟r gloch 

yr hwyr, ond dyna wefr i ni i gyd oedd 

cael criw o deulu a ffrindiau yn ein 

croesawu adref wedi‟r sialens a‟r her. 

   Diolch i deulu Bethlehem am ein noddi 

a diolch i griw‟r Ystafell Fyw am sicrhau 

lluniaeth i deithwyr blin ar ddiwedd y 

daith. Dymunwn yn dda i Wynford a‟i 

staff tra‟n camu o nerth i nerth gyda‟r 

fenter arbennig yma a gobeithiwn y bydd 

cyfraniad Bethlehem o fudd ac o gymorth 

i gynnal ei weledigaeth am flynyddoedd i 

ddod. 

Lansio cyfrol 
newydd ar John 

Morris-Jones 
 
Nos Fawrth 13 Rhagfyr, cynhelir lawnsiad 

y gyfrol ddiweddaraf yn y gyfres Dawn 

Dweud yng Nghanolfan Garth Olwg am 

7:30pm. John Morris-Jones, yr awdur, 

bardd, beirniad ac academydd nodedig yw 

testun cyfrol newydd Gwasg Prifysgol 

Cymru, a‟r awdur yw Allan James o 

Lantrisant. Mae Allan wedi dychwelyd at 

ei ymchwil dros y pedair blynedd 

diwethaf, ar ôl iddo gyhoeddi cyfrol yn 

Saesneg ar JMJ yn y gyfres Writers of 

Wales yn ystod y 80au. 

    Bydd yr Athro Branwen Jarvis 

(Prifysgol Bangor), golygydd y gyfres 

Dawn Dweud yn ymuno ag Allan yng 

Ngarth Olwg i ddathlu cyhoeddi‟r gyfrol 

bwysig hon. Mae croeso i bawb ddod i‟r 

lawnsiad yng Nghanolfan Ngarth Olwg. 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

GARDDWYR Y GARTH 

Ddiwedd Hydref cynhaliwyd cyfarfod 

agoriadol cymdeithas arddio Garddwyr y 

Garth yn Neuadd y Pentref. Mae 

cefnogaeth gref i'r fenter a rhyw 100 o 
bobl wedi ymaelodi - nifer o ddarllenwyr 

y Tafod yn eu plith! Yng nghyfarfod mis 

Hydref daeth yr awdures a'r 

ddarlledwraig, Sheena Crossley i gynnig 

cynghorion gwerthfawr ar sut i sicrhau 

gerddi lliwgar a diddorol gydol y 

flwyddyn. Yna ym mis Tachwedd Lyn 

Davies, Tŷ Deri, Ffordd Tŷ‟n y Coed 

oedd yn arwain sesiwn cwestiwn ac ateb 

hynod werthfawr. Bydd y cyfarfod nesaf 

ar drothwy'r Nadolig yn gyfle i 
gymdeithasu a dysgu am drin blodau ar 

gyfer yr Ŵyl. 

   Os oes rhywun yn awyddus i gael mwy 

o fanylion am y cyfarfodydd, y cadeirydd 

yw Bill Rodd a'r ysgrifenyddes yw Tessa 

Hartog a gellir cysylltu trwy e-bost ar 

garthgardens@btinternet.com. 

 

GENEDIGAETHAU (Lluniau tudalen 4) 

Llongyfarchiadau i  Sion  Dafydd a 

Caryn, Pentre‟r Eglwys ar enedigaeth eu 
merch fach, Lili Mai ar ddiwedd mis 

Awst – wyres i Nia Wyn Williams. 

Efallai i chi weld gardd Nia ym 

Mhenmaes,  ar y rhaglen “Byw yn yr 

Ardd” yn ystod yr haf. 

   Llongyfarchiadau i Rhian a Paul 

Jardine ar enedigaeth Osian Rhys, brawd 

bach i Erin.  Mae Mam-gu a Tad-cu, 

Morfydd a Gareth Huws yn hapus iawn. 

   Dymunwn yn dda i‟r ddau deulu. 

 

CYDYMDEIMLAD 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys â 

Nest Evans, Clawdd Sion wedi  iddi  hi 

golli ei mam yn ddiweddar. 

 

DYWEDDIAD 

Llongyfarchiadau gwresog i Sara Lewis , 

Lôn y Fro, ac Aled Davies, Tonteg ar eu 

dyweddiad. Mae Sara yn gweithio i 

Menter a Busnes, Caerdydd ac Aled yn 

feddyg teulu ym Mhontypridd. 
Dymunwn yn dda i‟r ddau. 

 

AMGUEDDFA PENTYRCH 

Mae‟n siwr i nifer ohonoch fwynhau 

gweld  a gwrando ar hanes sefydlu 

Amgueddfa Pentyrch ar y rhaglen  “Wedi  

Saith” yn ddiweddar. Llongyfarchiadau 
i‟r criw a gafodd y weledigaeth, y  

brwdfrydedd a‟r dycnwch i fynd â‟r 

maen i‟r wal.  

 

CWIS CLWB Y DWRLYN 

Dan arweiniad deheuig Gary Samuel a‟r 

ddymunol Katrina cafwyd noson cwis 

hwyliog iawn yn y Kings. „Roedd  yr 

oruwch ystafell yn orlawn a bu „r 

cystadlu yn frwd a swnllyd wrth i bawb 

drafod a chrafu pen dros ambell 
gwestiwn dyrys. 

   Wedi derbyn y marciau terfynol a rhai 

byrddau yn hapusach na‟i gilydd 

rhoddwyd sialens i bawb i enwi 

gorchmynion y dyfarnwr wrth osod 

sgrym, sef ‟crouch, touch, pause, engage‟  

a chynnig cyfieithiadau Cymraeg.  

Cafwyd awgrymiadau gwreiddiol  megis 

„cwrcwch‟, „cwtshwch‟ a „dyweddïwch‟ 

ond „roedd peth amheuaeth a fyddent yn 

cael eu mabwysiadu gan yr Undeb! 

 

CEFN GWLAD 

Nos Lun, Tachwedd 21ain darlledwyd 

rhaglen Cefn Gwlad o Bentyrch.  I sŵn 

meibion Parti‟r Efail yn canu yn y 

cefndir, gwelwyd Dai Jones yn sgwrsio 

gyda Don Llewellyn ar ben y Garth a 

chrwydro o gwmpas y pentre‟ gan 

ymweld â  fferm y Garth Fawr , Acapela, 

y Clwb Rygbi  a‟r Amgueddfa newydd. 

Diddorol oedd clywed  Don yn rhannu 
atgofion am y dyddiau a fu gan nodi wrth 

adrodd  y  pennill canlynol bod peth 

rhagfarn yn erbyn gŵyr Pentyrch: 

“Pan  fydd Pentyrch yn llawen 

Heb ddicter na chenfigen 

Fe fydd yr ieir yn nofio‟r llyn 

A ffigys ar y ddraenen.” 

 

  Ymfalchiai Don yng Nghymreictod y 

pentre‟ a diddorol oedd sylw Huw 

Llywelyn bod holl swyddogion y Clwb 
Rygbi yn siarad Cymraeg. Rhwng hyn 

a‟r golygfeydd hudolus cadarnhaodd y 

rhaglen yr hyn yr y‟m ni wragedd a gŵyr 

Pentyrch yn gwybod eisoes – „does dim 

lle gwell i fyw! 

GILFACH 
GOCH  

Gohebydd Lleol:  
Betsi Griffiths 

Roedd pawb yn flin i glywed am 

farwolaeth Mr Wyndham Lewis yn gan 

mlwydd ac 8 mis oed. Dathlodd ei ben-

blwydd yn gant oed ym mis Mawrth. 

Cafodd ei godi yn Fair View ond aeth i 
fyw  i Donyrefail i Meyler Street pan 

oedd yn gweithio yn y Ffwrneisi  golosg. 

Roedd yn enwog fel garddwr a chymerai 

ddiddordeb mawr mewn rygbi ac roedd 

yn un o aelodau cyntaf Clwb  Tretomos. 

   Daeth i fyw i Gilfach at ei fab Graham. 
Bu'r angladd yn Amlosgfa Llangrallo. 

Anfonwn ein cydymdeimlad at Brian a'i 

deulu yn Canada a Barry ym 

Mhenmaenmawr a diolchwn i Jo a 

Graham am ofalu amdano yn y Gilfach 

 

Dathlu Penblwydd 

Dathlodd Capel Moreia ei ben-blwydd 

yn 90oed ym mis Hydref. Penderfynodd 

yr aelodau gynnal Gwasanaeth Arbennig 

i ddathlu'r achlysur Nos Sul Hydref 
30ain. Gwahoddwyd ffrindiau'r capel a 

chyn-ddisgyblion yr Ysgol Sul i 

Gyfarfod Arbennig. Yn ystod y Rhyfel 

Byd cyntaf yr adeiladwyd Garden 

Village ac erbyn diwedd y rhyfel 

gwelwyd eisiau mannau cyfarfod  gan 

fod rhaid i bobl  gerdded i dop y cwm i'r 

capeli. Roedd y Parch Paran Griffiths yn 

weinidog ar Calfaria, Capel y 

Bedyddwyr yn Evanstown ac roedd yn 

awyddus i adeiladu Capel yn Garden 
Village. Aethpwyd ati i chwilio am ddarn 

o dir addas. Methwyd â chael y darn 

cyntaf o dir yn Hendreforgan ond o'r 

diwedd cafwyd darn addas yn y Garden 

Village ei hun. Torrodd y Streic allan yn 

1921 ond aethpwyd ati i adeiladu'r capel 

yn ystod y streic gan fod digon o lafur 

cariad ar gael. Roedd y bechgyn yn mynd 

i'r chwarel ac yn dod â'r cerrig nol yn y 

gambo er mwyn i'r dynion adeiladu dan 

gyfarwyddyd Mr Tom Griffiths. 
   Roedd y Capel yn barod erbyn Hydref 

1921 ac felly agorwyd y Capel. 

Penderfynwyd cael Gwasanaeth arbennig 

i gofio am agor y capel ac  roedd Moreia 

dan ei sang nos Sul Hydref 30ain 

Cafwyd gair o groeso gan Dawn Walters 

ac yna adroddodd Miss Mair Thomas 

hanes adeiladu‟r capel . 

   Darllenwyd darn o'r Ysgrythur gan Mrs 

Margaret Davies -roedd ei thad hi yn un 

o adeiladwyr y capel a'i rhieni oedd y 
cyntaf i briodi ym Moreia, yna cafwyd 

unawd ar y delyn gan Gwynfor Dafydd o 

Donyrefail. Darllenwyd y llythyron a 

anfonwyd gan gyn-ddisgyblion yr ysgol 

Sul sef Allan a Dennis Davies gan Betsi 

Griffiths. Cafwyd eitem gan Gôr 

Merched Gilfach Goch dan arweiniad Mr 

John Beddoe ac unawd gan Miss Bethan 

Thomas, Maesteg. Canwyd deuawd gan 

Teilo ac Indeg o Borthcawl gyda'u tad 

Mr Dean Evans yn cyfeilio. 
   Cafwyd gair gan Mr Bil Phillips ar ran 

Calfaria ein Mam-eglwys a hwyl wrth 

ganu Cwm Rhondda ar derfyn y 

Gwasanaeth.  Yr Organydd oedd Mr 

David Spratt Melin Ifan Ddu. Rhoddwyd 

y Fendith gan Dawn Walters.  Wedi'r 

oedfa roedd 'paned a chyfle i siarad â hen 

gyfeillion. 
 

 

mailto:garthgardens@btinternet.com
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Cymdeithas Wyddonol 
Cylch Caerdydd 

 

Fel arfer mae gwybod testun a deall 

cynnwys anerchiad yn bwysicach na 

gwybod am gefndir personol y siaradwr. 

Serch hynny, yn rhinwedd fy 

nghyfrifoldeb fel cadeiriydd ein 

cymdeithas, mae gofyn i mi holi‟r gwestai. 

Nid felly yn ein cyfarfod agoriadol eleni. 

Doedd neb yn gwybod y mymryn lleiaf am 

Rhiannon Gwyn, dim hyd yn oed ein 

hysgrifenyddes, Cerian Angharad, a 

drefnodd y gwahoddiad.  Mewn 

cynhadledd ffiseg gwelodd Cerian yr enw 

ar restr yr aelodau a meddwl -  Tybed a 

ydyw Rhiannon yn medru‟r Gymraeg ac 

yn barod i ddod atom? Cadarnhaol oedd yr 

ymateb.  

   Cawsom ein goleuo ar y testun  – 

Damcaniaeth Llinynnau a‟r Bydysawd 

Cynnar. Yn dipyn o ryfeddod oedd bod 

Rhiannon yn traethu‟n gwbl rugl ar y 

testun tra dyrys hwn a hithau‟n 

ddysgwraig. Mwy fyth o ryfeddod oedd 

deall mai hwn oedd y tro cyntaf iddi 

draethu yn Gymraeg. Mwy fyth eto o 

ryfeddod oedd clywed ei bod wedi‟i geni 

yn Aberystwyth, wedi symud yn bedair 

oed i Johannesburg, wedi derbyn y cyfan 

o‟i haddysg ysgol a phrifysgol yno, gan 

ennill gradd ffiseg, yn symud i Brifysgol 

McGill ym Montreal i ennill doethuriaeth 

yn y maes astrus a symud i Goleg y 

Brenin, Llundain yn 2009 i barhau ei 

hymchwil. A‟i gafael ar y Gymraeg? 

Ffrwyth brwdfrydedd ei thad, yntau hefyd 

yn ddysgwr, a fynnodd iddi ddysgu er nad 

oedd cymorth parod ar gael yn 

Johannesburg.                Neville Evans 

Gwahoddiad i Farddoni 
Enillydd y gystadleuaeth yw‟r Dr Alun 

Ogwen gyda‟i englyn 

Y Cemegydd 
Y triniwr electronau – a welai 

Ddirgelwch atomau; 

Un o wir ddawn sy‟n rhyddhau 

Nwyf a hoen yr elfennau 

TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

Pen-blwydd Hapus 

Pen-blwydd hapus iawn i Mair Jones a 

ddathlodd ei phen-blwydd yn saith deg 

oed ar 26 Tachwedd.  Cyfarchion oddi 

wrth y teulu a holl ddarllenwyr y Tafod yn 

Nhonyrefail. 

 

Cylch Meithrin Tonyrefail 

Cynhelir bore Diwrnod Hwyl a Sbri y 

Nadolig ar 9 Rhagfyr yn y neuadd rhwng 

9.30am-11.30am.  Croeso i bawb:  bydd 

gweithgareddau crefft i‟r plant a llawer o 

stondinau i‟r oedolion.  Ac wrth gwrs 

bydd Siôn Corn yn ei ogof. 

   Bydd cyngerdd Nadolig y Cylch Ddydd 

Mercher, 14 Rhagfyr. 

MIRI MEITHRIN 

Bydd y Fenter yn cynnal sesiwn arbennig 

o Firi Meithrin, ddydd Iau, Rhagfyr 22 

yng Nghanolfan Hamdden y Gorllewin, 

Trelai rhwng 10.30am a 12pm.  Dewch i 

ganu a dawnsio gyda Martyn Geraint ac i 

gwrdd â Sam Tân a Holi Hana. Bydd 

gweithdai celf a chrefft, castell gwynt a 

lluniaeth ysgafn a llawer mwy... Croeso i 

blant 0 - 4 mlwydd oed. 

   Nid oes angen tocynnau o flaen llaw - £3 

y plentyn / babi wrth y drws  (Yn rhad ac 

am ddim i rieni) 

 

Gweithgareddau Ieuenctid Ionawr 2012 

Bydd y Fenter yn trefnu‟r clybiau 

wythnosol canlynol ar gyfer disgbylion 

blwyddyn 7, 8 a 9 Glantaf a Phlasmawr yn 

2012 – Theatr Ieuenctid Caerdydd, Clwb 

Ffotograffiaeth, Clwb Achub Bywyd a 

Chlwb Gwnio.  Am wybodaeth llawn am 

amseroedd, prisiau, a lleoliadau, ewch i 

wefan y Fenter a chliciwch ar y dudalen 

Ieuenctid. 

 

Cyrsiau’r flwyddyn newydd i Oedolion 

Mae Menter Caerdydd yn cynnig nifer o 

ddosbarthiadau nos i oedolion ar ddechrau 

2012 – Bydd 4 cwrs newydd ar gael – 

Ffotograffiaeth, Clocsio, Ymarfer Circuits 

ac Ysgrifennu Creadigol. Bydd hefyd 

cyfle i gadw‟n heini gyda Zumba, Yoga ac 

Ymarfer Circuits neu ddysgu sgil newydd 

gyda‟r cwrs Sbaeneg, Gitar, Creu Gwefan, 

Trefnu Blodau a Choginio. Am ragor o 

fanylion ewch i mentercardydd.org neu 

ebostiwch 

 awe l d av i e s @ men t e rc ae r d yd d . o rg 

 

Amser Fi Amser Babi 

Ydych chi‟n feichiog ar hyn o bryd ac 

eisiau mwy o hyder i siarad Cymraeg? 

Bydd cyfres o sesiynau newydd i fenywod 

sy‟n feichiog yn dechrau yng Nghanolfan 

y Chapter ar yr 2il o Chwefror, 2012 am 

1.15pm. Yn ystod y cwrs 4 wythnos bydd 

cyfle i ddysgu technegau ymlacio yoga a 

dod yn ymwybodol o‟ch corff trwy 

fwyta‟n iach mewn awyrgylch Gymraeg. 

Mae‟r sesiynau‟n arbennig o addas i 

ddysgwyr ac unigolion sy‟n awyddus i ail 

gydio yn eu Cymraeg ar ôl dysgu‟r iaith 

yn yr ysgol. 

 

Clwb Sgwrsio Ysgol Uwchradd 

Caerdydd 

Mae staff y Fenter wedi dechrau mynychu 

sesiynau sgyrsiau anffurfiol gyda 

disgyblion y chweched sy‟n astudio 

Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Caerdydd. 

Mae‟r sesiynau, sy‟n cael eu cynnal bob 

pythefnos, yn gyfle gwych i‟r disgbylion 

ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch 

hamddenol, ac yn gyfle i sgwrsio gyda 

phobl newydd tu allan i oriau‟r dosbarth! 

 

Cwis y Mochyn Du 

Bydd cwis yn cael ei gynnal Nos Sul, 

Rhagfyr 18 a Nos Sul, Ionawr 29 yn y 

Mochyn Du am 8pm. £1 y person. Mae 

croeso cynnes i bawb! Cofiwch bod y cwis 

ar Nos Sul olaf bob mis (heblaw am gwis 

y Nadolig!) 

 

 

Dathlu  

Diwrnod 

Santes 

Dwynwen 

 

Beth am drefnu „DWYNWEN–O–

GRAM‟ i rywun arbennig i ddathlu Santes 

Dwynwen ym mis Ionawr?! 

Enwebwch eich gwr, gwraig, cariad, ffrind 

i dderbyn „DWYNWEN-O-GRAM‟ 

arbennig Menter Caerdydd!  Fe fydd un 

person lwcus yn derbyn tusw o flodau a 

photel o siampên i ddathlu Diwrnod 

Santes Dwynwen ar Ionawr 25, 2011. 

   I enwebu, ebostiwch 

leanne@mentercaerdydd.org gan nodi 

pwy sy‟n haeddu‟r „DWYNWEN-O-

GRAM‟ a pham! Y dyddiad cau ar gyfer 

enwebiadau yw Dydd Iau, Ionawr 19, 

2012. 

 

Penwythnos Teulu i Langrannog 

Bydd y penwythnos poblogaidd hwn yn 

cael ei gynnal wythnos cyn Pasg flwyddyn 

nesaf – Dydd Gwener, Mawrth 30 – Dydd 

Sul, Ebrill 1, 2012. Penwythnos llawn 

hwyl a sbri, gyda llu o weithgareddau yn 

cynnwys nofio, merlota, cwrs rhaffau, 

gwibgartio, sgio, trip i'r traeth, twmpath, 

cwis a llawer mwy. Am fanylion llawn 

neu i gofrestru ewch i wefan y Fenter – 

neu ebostiwch 

  leanne@mentercaerdydd,org 

Wedi noson lwyddiannus 

iawn ym mis Tachwedd 

yng nghlwb Rygbi Pontypridd gyda Steve 

Eaves, Brigyn a Huw M mae golygon 

Twrw Taf yn troi at y noson nesaf. 

Cynheir y gig nesaf i ddathlu Gwyl Ddewi 

yn y Miwni ar Fawrth 2il yng nghwmni 

Bryn Fôn a‟r band, Elin Fflur ac eraill. 

Braf o beth byddai gweld cefnogwyr y 

Gymraeg yn Nhaf Elai a‟r cyffiniau yn 

dod at ei gilydd i wneud hon yn noson 

fawreddog a chofiadwy iawn. Mae‟r 

tocynnau ar werth nawr yn y Miwni – 

£12.50 o flaen llaw neu £15.50 ar y noson. 

Gellir cael gostyniad pellach os yn trefnu 

grwp.  

Dathlu Gŵyl 
Ddewi 

mailto:aweldavies@mentercaerdydd.org
mailto:leanne@mentercaerdydd.org


Lliwiwch 

yr 

addurn 

10     Tafod Elái       Rhagfyr 2011 

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Evan 

James 
 

O gwmpas ein dosbarthiadau. 

Dosbarthiadau 1 a 2. 

Mae'r ddau ddosbarth wedi bod yn 

astudio a dysgu am 'Ddydd a Nos'. Yn 

uchafbwynt i'r  gwaith cafodd y plant 
gyfle i gael parti a gwisgo eu gwisg nos 

neu byjamas. 

 

Dosbarthiadau 3 a 4. 

Daeth Carl sy'n bostmon i drafod ei waith 

gyda'r plant.  Bu'n ein helpu yn ein hardal 

chwarae rôl – 'Swyddfa'r Post'. Aeth y 

plant hefyd i Barc Treftadaeth Y 

Rhondda i gyfarfod Siôn Corn. 

 

Dosbarthiadau 5, 6 a 7 

Aeth y dosbarthiadau yma i weld 

pantomeim 'Jac A'r Goeden Ffa' yn y 

Miwni. Cawson nhw lawer o hwyl yng 

nghwmni Martyn Geraint a'i ffrindiau. 

 

Dosbarthiadau 8 a 9 

Daeth Mrs. Claire George – mam Maisie 

o ddosbarth 8 – i'r ysgol i drafod crefydd 

yr Hindw gyda phlant y ddau ddosbarth.  

Bu'n sôn am bwysigrwydd cyfnod y 

'Divali' a'r gweithgareddau sy'n digwydd 

ar yr adeg honno. 

 

Dosbarth 10 

Bu'r plant yn brysur yn casglu arian tuag 
at 'Plant Mewn Angen' trwy greu gêm ar 

gyfer yr athrawon.  'Roedd yn rhaid 

dewis cacen oedd ynghudd o dan blât 

Pudsey. Miss Hughes ddewisodd y gacen 

fuddugol – gobeithio ei bod hi 

mwynhau'r tun mawr o siocledi 

“Celebrations”! 

 

Dosbarthiadau 11 a 12 

Aeth y ddau ddosbarth i Barc Treftadaeth 

Y Rhondda i ddysgu am fywyd o dan y 

ddaear. Gwnaethon nhw gerdded yn ôl i'r 

ysgol ar hyd yr hen linell dramiau trwy 

barc “Barry Sidings”. 

 

Dosbarthiadau 13 a 14 

Bu'r plant yng Ngwersyll Yr Urdd yng 

Nglan l l yn  a  mwynhau ' r  hol l 

weithgareddau yno yn cynnwys canŵio, 

rhwyfo, dringo a bowlio deg.  Cawsant 

gyfle hefyd i ymweld â Llyn Celyn 

a chlywed hanes boddi Pentre Celyn; a 

hefyd â'r Bala i glywed hanes Mari Jones 

yn cerdded yno i brynu ei Beibl gan 

Thomas Charles.  Diolch yn fawr i Miss 

Isobel Williams, Mr. Paul Spanswick, 

Miss Emily Frowen a Miss Deborah 

Jones am ofalu am y plant. 
 

Llongyfarchiadau 

Casglodd y plant £520 tuag at 'Plant 

Mewn Angen' trwy dalu am gael gwisgo 

dillad smotiog a chrysau-T Pudsey; a 

llongyfarchiadau hefyd i Esme Powell o 

ddosbarth 13 am ennill y gystadleuaeth 

'Llunio poster i atal pobl rhag parcio'n 

beryglus y tu allan i'r ysgol'.  Cafodd ei 

phoster ei chwyddo a'i osod ar faner 

enfawr y tu allan i'r ysgol. Dyma enwau'r 

plant o'r dosbarthiadau eraill enillodd 

wobrau am eu posteri nhw:                                            

Dosbarth 8 – Maisie George. Dosbarth 9 

– Annwylun Pike.  Dosbarth 10 – Emily 

Fullard-Jones. Dosbarth 11 – Shauna 

Langford-Hopkins. Dosbarth 12 – Adele 

Lopez.  Dosbarth 14 – Seren Fowler. 

NADOL IG
 

Y Plant
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Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 10 Ionawr 2012 

Ar Draws 

1.  Lle i gadw pobl o'u pwyll 

 (9) 

6.  Mai (3) 

8.  Cysylltu (5) 

9.  Bwrw i lawr (5) 

10. Aderyn dŵr urddasol (5) 

11. Y diwrnod o flaen Dydd 

 Mercher y lludw (4) 

13.  Defnydd dant hir yr 

 eliffant (5) 

15. Lle diogel (5)  

17. Â nod (5) 

19. Llymaid (5) 

21. Gafael (4) 

23. Ewig (5) 

26. Cylch rwber (5) 

27. Ystafell i orweddian ynddi 

 (5) 

28. Llidiart (3) 

29. Buander (9) 

 

I Lawr 

1. Digon (5) 

2. Araith fer (8) 

3. Dodi graean i lawr (6)  

4.  Fel hynny (4) 

5.   Bron (5) 

6.   Lle i gael bwyd a diod 

 ynddi (6)  

1  1  2  3  4  5  6 

6            7 

  8      9     

   11          

10        12 11  12  

 14   13    14     

15 16       17    18 

18  19  19  20    21   

21  22  23 24  25 23  24   

    25         

26      27       

          28   

29  29           

Atebion Tachwedd 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

7.   Bwrdd (4)  

12. Yn y lle hwnnw (3) 

14. Anterliwd (8)   

16. Heb wres (3) 

18. Didwyll (6) 

20.  Capel, eglwys ac ati (6) 

21. Byr (4) 

22. Yr wyddor (5) 

24. Enllib (5) 

25. Hyfryd (4) 

D I N C O D 3 C O L S Y N 

E  A   I  Y   E  E 

I A S U  C Y M O N I  I 

S  I 11 10 R  A   N O D 

E  W 12 FF A E L U 13 E  I 

B O N D O  N  N O G I O 

13 C 14  D I D O I   A  

T R E CH U  A  O N E S T 

A  G  S A F O N  G  A 

L O L  23 N  N   N  R 

D  U N I A W N 22 M I R I 

R  R   D  E   O  A 

A M O D O L  N I W L E N 

Taith Gerdded Y Glowyr 
Yn sgil y trychineb ym Mhwll Glo‟r Gleision, 

yng Nghilybebyll, Cwmtawe, ymunodd criw o 

ddisgyblion a rhieni'r ysgol mewn taith 

gerdded i gofio am y glowyr dewr a gollodd eu 

bywydau. Da iawn chi am ymlwybro drwy‟r 

gwynt a glaw er mwyn cefnogi‟r achos. 

 

Sioe Bypedau 
Fore dydd Llun, 7fed o Dachwedd, swynwyd 

disgyblion y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn 

gan anifeiliaid y goedwig! Cafwyd amser 

bendigedig yn gwrando ar stori'r anifeiliaid 

bach yn chwilio am eu ffrind coll ar ddiwrnod 

glawog. 

 

Plant Mewn Angen 

Dyma Jack Bullock o flwyddyn 5 yn cael bath 

ffa pob! Llongyfarchiadau i ti Jack am godi 

£90 tuag at Plant mewn Angen. Diolch i bawb 

a wisgodd eu SMOTIAU, derbyniwyd rhodd o 

£280 tuag at Plant Mewn Angen. Cyfanswm o 

£370 oddi wrth Ysgol Gynradd Gymraeg 

Castellau! Ardderchog! 

 

Wythnos Gwrth Fwlio 14eg – 18fed o 

Dachwedd  
Bu‟r ysgol yn cynllunio ac yn darparu 

gweithgareddau di-ri er mwyn cefnogi‟r achos 

gwerth-chweil yma. Er mwyn dod a‟r wythnos 

i derfyn daeth Simon Sparkles i ddiddanu‟r 

plant drwy adrodd stori berthnasol a swyno‟r 

disgyblion gyda‟i driciau hud. 

 

Trip Treftadaeth 
Er mwyn ehangu gwybodaeth y disgyblion o 

fywyd plentyn yn ystod Oes Fictoria, aeth 

Dosbarth Y Cwm i ymweld â Pharc 

Treftadaeth Y Rhondda. Gwisgodd y 

disgyblion a‟r oedolion oll mewn gwisgoedd 

o‟r Oes ac roedd gan nifer straeon i‟w hadrodd 

ar ôl dychwelyd i‟r ysgol. 

 

Glan Llyn 
Er gwaetha‟r gwynt a‟r glaw a‟r hiraeth am 

adre, cafodd disgyblion dosbarth Y Cwm a‟r 

Wyddfa amser bendigedig yn y gwersyll ar 

lannau Llyn Tegid. Bu‟r anturwyr dewr yn 

canŵio, yn dringo, yn adeiladu rafft, yn siopa a 

dawnsio cyn dychwelyd nôl ar brynhawn dydd 

Gwener, 11eg o Dachwedd wedi blino‟n lân 

gyda llond bag o ddillad brwnt a gwlyb! Diolch 

yn fawr i‟r disgyblion am eu hymddygiad 

bendigedig ac i Mr Iwan James a Miss Siân 

John am ofalu amdanynt. 

Ysgol Castellau 
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Ysgol Dolau Ysgol Gynradd 
Gymraeg  

Garth Olwg 
(Lluniau tudalen 13) 

Wythnos Wrth Fwlio 

Diolch yn fawr i P.C. Siân Jones a ddaeth i 

drafod bwlio gyda disgyblion Cam 

Allweddol dau 

 

Sioe ffasiwn 

Cynhaliwyd „Sioe Ffasiwn‟ Ysgol Garth 

Olwg eto eleni ar ôl llwyddiant y sioe 

llynedd. Diolch i‟r CRACH am eu holl 

drefniant ac am roi profiadau 

bythgofiadwy i‟r plant.   

 

Diwrnod Plant Mewn Angen 

Diolch i bawb am wisgo smotiau a 

chefnogi 'Plant Mewn Angen'. Fe 

gasglodd yr ysgol £507.36 gan gynnwys 

£59.40 a gododd Mr Meredith a Mr 

Davies am eillio eu coesau!!!!  

     

Sioe Cyfnod Allweddol 1 

Mwynheuodd plant y Cyfnod Sylfaen 

berfformiad o‟r “Coblynnod a‟r Cryddion” 

yn Y Ganolfan Gydol Oes Ddydd Gwener 

Tachwedd 18. 

 

Diwrnod Pontio Dylunio a Thechnoleg a 

TGCH Blwyddyn 6 

Aeth plant Blwyddyn 6 i Ysgol Gyfun 

Garth Olwg am weithdy Technoleg a 

Thechnoleg Gwybodaeth. Gwnaethant 

amryw o bethau e.e. ffedogau a keyrings. 

Roedd hi‟n gyfle arbennig i ddefnyddio 

cyfleusterau'r Ysgol Gyfun yn ogystal â 

chwrdd â phlant o ysgolion y clwstwr. 

 

Ymweliad Mr Quinn 

Diolch i Mr Quinn am ddod i'r ysgol i 

siarad am ei waith fel Dyn Ambiwlans. 

Dysgodd y plant lawer ac roedd rhai o‟r 

plant yn ddigon ffodus i gael tro yn 

eistedd yn ei gar arbennig 

 

Trip i’r goedwig 

Mwynheuodd dosbarth Miss MacDonald 

ymweld â‟r goedwig leol. Yno roedd y 

plant yn brysur yn creu cartref i Wil y 

Wiwer gysgu yn ystod y Gaeaf.   

 

Plannu bylbiau 

Bu dosbarth Mrs Evans yn brysur yn 

plannu bylbiau yr wythnos hon. Edrychwn 

ymlaen at weld y Cennin Pedr yn y 

Gwanwyn.   

 

Pêl-rwyd 

Da iawn i dîm pêl-rwyd yr ysgol am eu 

perfformiad dewr yn erbyn Ysgol Gynradd 

Pont Sïon Norton. Er collodd y tîm, roedd 

y plant wedi chwarae'n dda. Da iawn i 

Mali Iolo Davies am ei pherfformiad 

arbennig hefyd. 

Priodas Dolau! 

Cafodd Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 

ddiwrnod arbennig o dda ddydd Gwener 

Tachwedd 11eg, pan aethon nhw i gyd i 

Gapel Efail Isaf ar gyfer Y Briodas! 

Gwisgodd pawb yn eu dillad gorau. Roedd 

yna hetiau, siwtiau a ffrogiau. Roedd 

pawb yn barod! Daeth rhieni, mam-gu, tad

-cu ac hefyd Mr Evans. Roedd pawb wedi 

mwynhau gwrando ar y plant yn darllen 

cerddi cariad ac yn canu. Ar ôl cyrraedd 

yn ôl i'r ysgol cafodd y plant barti gyda 

dawnsio a digon o gacennau. Hoffwn 

ddweud diolch i'r Geinidog Mr Eirian 

Rees am gynnal y gwasanaeth ac am adael 

i ni ddod i'r capel. Am brofiad gwych! 

 

Côr - Neuadd Albert, Llundain 

Bu côr yr ysgol yn ddigon ffodus i 

ymweld â Neuadd Albert yn Llundain yn 

ystod y tymor hwn. 

   Yn ystod y dydd, aeth y disgyblion ar y 

London Eye a chawsant gyfle i gerdded ar 

hyd yr afon Tafwys, er mwyn mynd yn 

agosach at Big Ben, cyn mynd i fwyty Mc 

Donalds drws nesaf i Harrods er mwyn 

cael bwyd. 

   Roedd eistedd yn rhesi blaen y stalls yn 

Neuadd Albert yn brofiad anhygoel a fydd 

yn y côf am amser hir iawn i ddod. Pwy a 

ŵyr, efallai mai disgyblion Ysgol Gynradd 

Dolau fydd yn perfformio ar y llwyfan y 

tro nesaf!! 

 

Bedydd 

Ddydd Iau 3ydd Tachwedd, aeth plant y 

Nursery a Dosbarth Reception i Eglwys 

Llanharan a ddydd Gwener 4ydd 

Tachwedd, aeth plant y Feithrin a 

Dosbarth Derbyn i'r Eglwys. Roedd y 

plant wedi cwrdd â‟r Parchedig Babs ac 

mi wnaeth hi fedyddio babi Bethan a babi 

Mei. Roedd y seremoni bedyddio yn 

hyfryd ac roedd pawb wedi mwynhau! 

 

Diwrnod 60a 70au 

Mwynheuodd plant blwyddyn 3 a 4 

„ddiwrnod hwyl‟ ar ddiwedd ein thema. 

Cawsom ymweliad gan glwb hen geir, 

cyfle gwych i weld hen geir Ford ac MG 

1970. Roedd y plant yn synnu gweld y ceir 

cyn 1970 heb wregys! Mwynheuom 

brynhawn llawn hwyl o gerddoriaeth, 

dawnsio, gemau, paentio wynebau a 

byrbydau parti! Gwisgodd y plant grysau-

T Tiedye y gwnaethon nhw ddylunio a 

chreu eu hunain yn y dosbarth. Ffordd 

wych i orffen hanner tymor.  

Ysgol Gynradd 
Gymraeg 
Tonyrefail 

 
Diolchgarwch 

Cynhaliwyd gwasanaeth yn yr ysgol dan 

law Miss Ceri Hughes i ddathlu 

Diolchgarwch. Addurnwyd y neuadd â‟r 

holl lysiau, ffrwythau a bwydydd yr oedd 

plant y Cyfnod Sylfaen wedi eu cyfrannu. 

Diolch i Ganolfan Ddydd yr Henoed yn 

Nhonyrefail am helpu aelodau o‟r Cyngor 

Ysgol ddosbarthu y bwyd hyn i henoed yr 

ardal. Yn ogystal casglwyd £133 gan 

ddisgyblion yr Adran Iau tuag at elusen 

„Operation Christmas Child‟. Bydd yr 

arian hyn yn mynd tuag at y gost o yrru‟r 

anrhegion dramor. Diolch hefyd i‟r plant a 

lenwodd bocsys anrhegion ar gyfer yr 

elusen.  (Llun tudalen 16). 

 

Disgo! 

Trefnwyd 4 disgo i blant o‟r Meithrin i Fl6 

gan y Gymdeithas Rieni, i godi arian tuag 

at yr ysgol. Dioch i D.J Tom (sydd yn 

gynddisgybl) am ei holl egni - marathon o 

noswaith! Diolch i‟r rhieni am eu gwaith 

caled unwaith eto.  

 

P.C.Jones   

Diolch yn fawr i P.C.Jones am ddod i 

siarad â phlant Blynyddoedd 3 & 4 am 

ddieithriaid a bwlio. Cafwyd sgwrs hefyd 

am sut i gadw‟n ddiogel ar Noson Tân 

Gwyllt. 

 

Ffair Lyfrau 

Bu‟r Ffair Lyfrau Cymraeg diweddar yn 

yr ysgol yn llwyddiannus iawn. Diolch i 

Siop y Bont a‟r Cyngor Llyfrau am roi y 

cyfle i‟r plant a‟r rhieni weld yr arlwy 

sydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.   

 

Hybu Darllen 

Diolch yn fawr i Mrs Gillian Edwards, 

Mrs Sian Phillips  a Mrs Ann Owen am 

ddod yn wythnosol, fel rhan o gynllun 

hybu Sgiliau Sylfaenol yr ysgol, i wrando 

ar blant yn darllen. Mae‟r plant a‟r 

oedolion i‟w gweld yn mwynhau! 

 

Diwrnod Plant Mewn Angen 

Roedd angen sbectol haul ar bawb yn yr 

ysgol yn ystod Diwrnod Plant Mewn 

angen oherwydd yr holl liwiau llachar yr 

oedd y plant a‟r staff yn eu gwisgo. 

Llwyddwyd i gasglu £320 – diolch yn 

fawr i bawb am wneud y diwrnod yn un 

hwyliog, lliwgar a llachar! 

 

Sul y Cofio 

Diolch i ddisgyblion o Fl6 sef Grace 

Elliott, Ffion Jones, Megan Parsons, 

Lowri Pritchard a Ioan Thomas am 

gynrychioli‟r ysgol ym Mynwent Tran yn 

Nhonyrefail, yn ystod gwasanaeth Sul y 

Cofio.   

Gwynfor Dafydd 

Braf oedd clywed am lwyddiant cyn 

ddisgybl yng nghystadleuaeth Llên Meicro 

i ddisgyblion Rhondda Cynon Taf. Mae 

Gwynfor Dafydd yn ddisgybl Bl9 yn 

Ysgol Gyfun Llanhari. Llongyfarchiadau 

mawr iddo ar ddod i‟r brig yn y 

gystadleuaeth.  
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Ysgol Gynradd 
Gymraeg Garth Olwg 

Ysgol Dolau 

P.C. Siân Jones 

Plant yn gwisgo smotiau diwrnod Plant Mewn Angen 

Mr Meredith a Mr Davies am eillio eu coesau!  

Diolch  i Crystal Beauty am roi eu gwasanaeth am ddim. 

Diwrnod Pontio Dylunio a Thechnoleg  

Dosbarth Miss MacDonald yn creu cartref  

i Wil y Wiwer.  Ymweliad y dyn Ambiwlans, Mr.Quinn 

Mwynhau yn Llundain 

Y Briodas 

Gwasanaeth y bedydd yn Eglwys Llanharan  
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

(Lluniau tudalen 16) 

Elusennau 

Tŷ Hafan 

Ar 21 Hydref fe gasglwyd £560.46 at 

elusen Tŷ Hafan.   Roedd pawb yn frwd i 

gefnogi Tîm Cymru ac felly bu‟r staff a‟r 

disgyblion yn gwisgo coch er mwyn cael 

cyfle i wylio tîm rygbi Cymru yn chwarae 

yn erbyn Awstralia am y trydydd safle yng 

Nghwpan y Byd.  Diolch yn fawr iawn i 

bawb a gyfrannodd at yr elusen arbennig 

yma.  Bydd nifer o weithgareddau yn cael 

eu cynnal eleni i godi arian ar gyfer Ty 

Hafan. 

 

Ras Fywyd Caerdydd 

Nid dim ond y disgyblion sy‟n athletwyr o 

fri yng Ngarth Olwg chwaith!  Ddydd Sul 

16 Hydref bu Lisa Dwerryhouse, athrawes 

Wyddoniaeth, Osian George, athro TGCh, 

Menna Lewis, athrawes Ddrama ac 

Aranwen Griffiths, athrawes Seicoleg i 

gyd yn cymryd rhan yn ras fywyd  

Caerdydd.  Llwyddodd pob un ohonyn 

nhw orffen y ras a rhai gydag amser 

arbennig iawn hefyd.  Rydym yn falch 

iawn ohonyn nhw i gyd ac o‟r arian 

sylweddol maent wedi codi i elusennau 

personol - Tŷ Hafan a Barnardos.  Lwc 

bod wythnos hanner tymor ar y gorwel i 

orffwys y cyhyrau blinedig! 

 

“Make-a Wish Foundation UK” 
Diolch yn fawr iawn i Flynyddoedd 12 a 

13 am gasglu £69.16 ar gyfer yr elusen 

“Make-a-Wish Foundation Uk”.  Elusen 

yw hon yn caniatáu dymuniadau plant a 

phobl ifanc rhwng 3 a 17 sy‟n byw gyda 

salwch sy‟n bygwth bywyd. 

 

Pencampwriaethau Ewropeaidd Pêl 

Fasged Cymru 

Yn ystod wythnos olaf tymor yr haf fe ges 

i fy rhyddhau o‟r ysgol i deithio gyda 

Thîm Pêl Fasged Cymru dan 16 i San 

Marino yn yr Eidal.  Yno fe ges y fraint o 

gynrychioli Cymru yn nhwrnamaint 

pencampwriaeth Ewropeaidd ar gyfer 

gwledydd bychain. 

   Gwladwriaeth annibynnol yw San 

Marino sydd yng nghanol yr Eidal.  Mae‟n 

wladwriaeth o ddwy ran, un modern gyda 

siopau drud ac un llawn hanes a  

diwylliant, golygfeydd hyfryd dros ben 

gyda bwyd bendigedig. 

   Roedd angen codi yng nghanol nos i 

deithio i Faes Awyr Gatwick erbyn 7 o‟r 

gloch y bore.  Cawsom daith ddidrafferth 

gyda‟r peilot yn dymuno pob lwc i ni i 

gyd.  Roedd pob tîm yn aros yn yr un 

gwesty ac roedd amserlen hyfforddi ar ein 

cyfer ni gyd.  Y peth mwyaf anodd i 

ymdopi gydag e oedd y gwres, gyda‟r 

tymheredd yn codi i 38 gradd ambell 

ddiwrnod.  Roedd ein gem gyntaf yn erbyn 

Andorra,  ar y diwrnod ar ôl i ni gyrraedd.  

Roedd pawb yn nerfus iawn gan mai 

Andorra enillodd y llynedd.  Doedd neb yn 

gwybod beth i ddisgwyl.  Roedd yn gêm 

anodd gyda'r rhan fwyaf o‟r tîm llawer yn 

dalach na ni – a‟r dyfarnwyr yn llym iawn.  

Collon ni o 64 i 49 ac roeddem i gyd yn 

siomedig ond rhaid oedd codi pen a symud 

ymlaen at y gêm nesaf yn erbyn Monaco. 

   Cawsom hwyl yn y seremoni agoriadol a 

gafodd ei gynnal ar ôl i ni chware'r gêm 

gyntaf.  Roedd pob tîm yn cerdded allan i‟r 

cwrt un ar ôl y llall yn cario enw eu gwlad 

o‟u blaen, tipyn bach fel yr Olympics!  Fe 

lwyddom i guro Monoco o 67 i 40 a 

Gilbraltar 70 i 20!  Gemau arbennig o dda i 

Gymru.  Roedd ein hyder yn codi.  

Gwyddom y byddai‟r gêm nesaf yn anodd 

yn erbyn San Marino gan fod ganddynt 

fantais gartref.  Roedd yn gêm agos iawn 

ond fe gollom o 80 i 73 pwynt. 

   Roedd yn rhaid i ni frwydro nawr er 

mwyn ennill y fedal efydd ac  roedd rhaid 

chwarae yn erbyn Malta.  Gêm agos eto 

ond y tro hwn, Cymru aeth â hi gyda 77 

pwynt i ni a 67 i Falta.  Roedd llawer o 

weiddi a dathlu a sawl deigryn o falchder 

gan y mamau! Gwych oedd gweld y 

Ddraig Goch yn cael ei chodi yn ystod y 

seremoni wobrwyo! 

   Rydym fel tîm wedi cael profiadau 

bythgofiadwy, wedi gwella sgiliau ac wedi 

gwneud ffrindiau dros Ewrop gyfan.  Er 

ein bod yn elynion ar y cwrt efallai, erbyn 

y noson olaf roeddem yn ffrindiau da.  

Gyda thîm San Marino yn ein cefnogi yn y 

gêm olaf, gyda sawl un yn gweiddi 

“GALLES” yn gymysg â Chymru!  

Cymru! 

   Rydym ni gyd yn ddiolchgar i‟n 

hyfforddwyr am roi‟r cyfle inni gystadlu 

yn y Bencampwriaeth a hefyd i‟n 

teuluoedd, nid yn unig am deithio i‟r Eidal 

er mwyn ein cefnogi ond am eu cefnogaeth 

Cyson a‟u hymroddiad wrth fod yn barod i 

fynd â ni i‟r sesiynau hyfforddi a gemau 

dros Gymru gyfan. Braf oedd ennill y fedal 

iddyn nhw hefyd. 

   Rydym ni gyd fel sgwad wedi symud 

ymlaen yn awr i gynrychioli Cymru fel tîm 

o dan 18.  Yn bersonol rwyf yn edrych 

ymlaen at y Bencampwriaeth Ewropeaidd 

nesaf, ble bynnag y bo.   Gyda‟r fedal aur 

yn dod adref i Gymru y tro nesaf. 

Ioan Ogleby, Blwyddyn 11. 

 

Pêl-droed 

Llongyfarchiadau i Ioan Payne ar gael ei 

ddewis i chware pêl-droed dros garfan 

“Elite” Abertawe.  Da iawn ti! 

 

Cynllun Llwybrau I’r Brig Urdd 

Gobaith Cymru – Ysgol Gyfun Garth 

Olwg 

Glan-llyn 

Dros hanner tymor yr Hydref aeth criw o 

ddisgyblion Blwyddyn 8 i Wersyll yr 

Urdd, Glan-llyn am y penwythnos gyda 

disgyblion o Ysgol Llanhari, Cymer a 

Rhydywaun. Roedd pobl ifanc y sir wedi 

cymryd drosodd y gwersyll a braf oedd 

gweld pawb yn gwneud ffrindiau newydd 

ac yn cymysgu‟n dda dros y penwythnos.  

Cafodd pawb y cyfle i adeiladu raft, 

ceufadu, ychydig o ddringo, mentro ar y 

cwrs rhaffau uchel ynghyd â thaith o 

gwmpas y Llyn. Roedd pawb wedi 

mwynhau yn arw, ac rwy‟n sicr fydd pawb 

am fynd nôl i‟r gwersyll yn y dyfodol.  

Diolch yn fawr iawn i swyddogion y daith, 

sef Andrew Burrows, Nathan Insole, 

Ashton Jenkins, Rebecca Cumpston ac 

Owain Siôn. 

 

Pwyllgor Twrw Taf Bach 

Mi fuodd y criw yn brysur iawn fis yma 

eto yn cynorthwyo gyda‟r gig hynod o 

lwyddiannus yng Nghlwb Rygbi 

Pontypridd, gyda Huw M, Brigyn a Steve 

Eaves. Roedd y lle yn orlawn a braf oedd 

gweld y criw yn brysur yn cynorthwyo 

gyda‟r noson, yn stiwardio wrth y drws, 

gwerthu tocynnau raffl, ynghyd â 

chynorthwyo gyda‟r sain a Cai a Carwyn 

yn gwneud jobyn penigamp yn cyflwyno‟r 

noson.  Mae‟r gig nesaf ar 2 Mawrth, gyda 

Bryn Fôn ag Elin Fflur yn y Miwni ym 

Mhontypridd. 

 

Ymddiriedolaeth Y Tywysog – Clwb XL 

Fel rhan o‟r cwrs Ymddiriedolaeth Y 

Tywysog, Clwb XL, roedd rhaid i‟r 

disgyblion sy‟n dilyn y cwrs greu Menter.  

Penderfynodd y criw, ar ôl ymchwilio a 

chreu holiaduron, mai‟r Fenter orau er 

mwyn codi arian fyddai gwerthu cacennau.  

Yng nghanol cyffro Cwpan Y Byd, tra 

roedd gweddill y disgyblion yn ddigon 

lwcus i wylio‟r gêm dyngedfennol Cymru 

yn erbyn Awstralia, roedd y criw yn 

paratoi cacennau i werthu.  Gwerthwyd tua 

150 o gacennau o fewn eiliadau i‟r stondin 

agor, ac mae‟r elw wedi mynd tuag at 

„Operation Christmas Child‟, ble mae‟r 

bechgyn wrthi yn creu bocsys llawn 

nwyddau ar gyfer plant llai ffodus na nhw. 

 

Cylchgrawn CLWSTWR e3+ 

Yn ystod y tymor yma mae yna grŵp wedi 

ei sefydlu i greu cylchgrawn ddwyieithog 

ar gyfer y clwstwr, sef Ysgolion Garth 

Olwg, Bryncelynnog a Thŷ Coch.  Mae 

Lowri Hill, disgybl Blwyddyn 13 yr ysgol 

wedi bod yn brysur yn cyfrannu at y 

cylchgrawn yma, ac mi fyddwn yn gweld 

ffrwyth ei llafur ym mis Ionawr pan fydd y 

cylchgrawn yn cael ei gyhoeddi. 

 

Fforwm Ieuenctid 

Mae Fforwm Ieuenctid yr ardal yn 

cyfarfod yn fisol, ac yn cynrychioli‟r ysgol 

ers dros flwyddyn bellach ar y fforwm mae 

Lewis Milliner a Lewis Trewertha o 

Flwyddyn 11. Mae‟r ddau ynghyd â 

disgyblion o Ysgol Bryncelynnog a Thŷ 

Coch yn dod at ei gilydd i drafod materion 

sy‟n bwysig neu‟n poeni pobl ifanc yn yr 

ardal. Mae‟r grŵp wedi penderfynu  

ffocysu ar Addysg Ryw y tymor yma, ac 

yn ymchwilio pa wybodaeth sydd ar gael 

yn yr ardal, ynghyd â holi pobl o‟r sector 

iechyd am Addysg Ryw. 
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PONTYPRIDD 
 

Gohebydd Lleol:  
Jayne Rees  

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Glyndŵr yma o hyd 
 
Nos Sadwrn 15 Hydref  cafwyd araith 

ysbrydoledig gan y Dr John Davies yng 

nghinio Cronfa Glyndŵr yr Ysgolion 

Cymraeg. Roedd Clwb Golff Radur yn 

llawn dop a‟r gynulleidfa wrth ei bodd yn 

gwrando ar yr athrylith yn olrhain ei 

brofiad fel archaeolegydd, un tro, yn 

twrio‟r tir mewn man lle roedd lefel y 

nitrogen yn y pridd yn profi‟n ddi-ffael 

bod Iolo Goch yn llygad ei le pan 

ddwedodd na cheid 

  „na gwall, na newyn, na gwarth, 

  na syched fyth yn Sycharth‟. 

 

    Ond byrdwn ei neges oedd gwledigaeth 

fawr Owain Glyndŵr a‟i ddyhead am gael 

i Gymru ei hunaniaeth wleidyddol, 

grefyddol ac addysgol. Cyfeiriwyd at 

Lythyr Pennal lle roedd Owain wedi addo 

teyrngarwch i frenin Ffrainc, Charles VI, o 

gael cefnogaeth hwnnw i sefydlu dwy 

brifysgol ar gyfer Cymru, ac eglwys 

annibynnol gydag offeiriaid rhugl yn y 

Gymraeg. 

    Mae elfennau o‟r weledigaeth honno‟n 

dal yn fyw heddiw, meddai, a phobl yn dal 

i lafurio, a brwydro, dros eu hawliau i 

sefydlu cyfundrefn addysg Gymraeg. 

Dyna arwyddocad enw‟r Gronfa, meddai, 

ac anogodd bawb i‟w chefnogi. 

(Ceir manylion am Gronfa Glyndŵr ar 

www.cronfaglyndwr.net ) 

Peint o Lager , Geraint! 

Perchennog newydd Y Deri yw Geraint 

Todd, mab Dorothy a Barry, Parc 

Prospect, Graigwen. Fel Ed byddwn yn 

dod i‟w adnabod dros y misoedd nesa‟ 

wrth iddo fe ac Angela, yr actores Tara 

Bethan , setlo lawr yn y dafarn yng 

Nghwm Deri ar ôl i Meic ac Anita adael. 

 

O’r diwedd 

Mae cryno ddisg hir ddisgwyliedig 

„Goreuon y Triban‟ yn y siopau. Dyma 

gasgliad o ganeuon y grŵp poblogaidd a 

ddaeth at ei gilydd dros 40 mlynedd yn ôl. 

Fe deithiodd Caryl, Bob a Gill ledled 

Cymru yn diddanu cynulleidfaoedd. Caryl 

Williams oedd un o‟r aelodau gwreiddiol. 

Bellach mae Caryl yn byw yn Graigwen  

ac wedi ymddeol o‟i swydd fel Pennaeth 

Ysgol Pont Siôn Norton - ond mae hi'n dal 

i ganu yn achlysurol. Mae  caneuon Y 

Triban i‟w clywed yn reit aml ar Radio 

Cymru. 

 

Awdur o’r Comin 

Mae Tom Jones wedi bod yn brysur ers 

misoedd yn casglu deunydd ac yn 

ysgrifennu cofiant „Côr Cwmdwr‟. Roedd 

y côr yn enwog yn y 50au a 60au. Bydd 

aduniad y côr ar Ragfyr y 3ydd yn 

Llansadwrn . I gyd fynd a‟r digwyddiad fe 

fydd Tom yn lansio ei lyfr. Am 18 

mlynedd bu‟r côr yn weithgar o dan 

arweinyddiaeth Madam Cassie Simon a‟i 

gŵr, Jack Simon. Buont yn perfformio 

yng Nghymru, Lloegr a‟r Alban. Fe 

ddaeth nifer o‟ r aelodau yn enwog dros y 

blynyddoedd- Lavinia Thomas, enillydd y 

Rhuban glas, Elinor Jones , Lynwen ap 

Gwynedd (Y Diliau), Rosalind Lloyd a‟r 

Athro Syr Deian Hopkin. 

 

Clwb Llyfrau 

Y llyfr dan sylw y mis yma yw „When 

God was a rabbit „ gan Sarah Winman. 

Bydd y clwb yn cwrdd nos Fawrth , Rhag. 

13eg am 8.00 yng Nghlwb y Bont. Dewch 

i drafod nofel Siân Northey „Yn y tŷ hwn‟ 

ar Ionawr 17eg. Croeso i bawb. 

 

Merched y Wawr 

Cawsom wledd wrth wrando ar straeon 

Cennard Davies am hiwmor y Rhondda 

ym mis Tachwedd. 

   Aeth tîm o‟r gangen i gystadlu yn y 

Cwis Cenedlaethol. Cynhaliwyd 

cystadleuaeth rhanbarth y De ddwyrain yn 

Y s g o l  P l a s m a w r ,  C a e r d y d d . 

Llongyfarchiadau  i Eurgain Haf, Jayne 

Rees, Menna Lewis a Siân Cadifor am 

ddod yn ail! 

   Bydd y cyfarfod nesa nos Iau, Ionawr 

12fed am 7.30yh. Dewch i glywed 

hanesion diddorol yr aelodau sy wedi bod 

yn teithio yn ddiweddar- buodd Glynis 

Evans yng Ngweriniaeth Dominica  a 

Dilys Davies a Gwenllïan Jenkins i 

Fangladesh i weld y gwaith mae‟r elusen 

Bangla Cymru wedi ei chyflawni. 

   Ym mis Chwefror fe fydd Siân Thomas 

yn  annerch  ar „Sodlau‟n Siarad‟- nos Iau 

y 9fed o Chwefror  am 7.30 yng Nghlwb y 

Bont. 

 

Seren yn disgleirio 

Pwy fu‟n cynnau goleuadau Nadolig tref 

Pontypridd? Neb llai na Jay Worley o 

Beddau. Mae Jay bellach yn fyfyriwr yn y 

Coleg Cerdd a Drama, Caerdydd ar ôl 

gadael Rhydfelen yn yr haf. 

 

Priodas 

Llongyfarchiadau i Jonathan Good, gynt o 

Graigwen  a‟i wraig, Stacey ar eu priodas 

yn ddiweddar. Mae Jonathan yn gyn 

ddisgybl Pont Siôn Norton a Rhydfelen. 

Maent wedi ymgartrefu yn Aberdâr . Mae 

Stacey yn gweithio fel gyrrwr ambiwlans 

a Jonathan fel paramedic. 

 

Joio 

Llongyfarchiadau i Twrw Taf am drefnu 

noson hynod o lwyddiannus yng Nghlwb 

Rygbi Pontypridd. Roedd bron i 200 yn 

bresennol i glywed Steve Eaves, Brigyn a 

Huw M. 

Llywydd Cenedlaethol Ffermwyr Ifainc 

Cymru! 

Llongyfarchiadau gwresog i Dylan Jones, 

Sir Gâr, ar ei ethol yn Llywydd 

Cenedlaethol Ffermwyr Ifainc Cymru am 

y flwyddyn! Pob llwyddiant i ti yn ystod 

dy flwyddyn o deyrnasiad. Mae Modryb 

Gwenfil a Modryb Morfudd yn hynod 

falch ohonot! Darlithydd yw Dylan wrth ei 

waith bob dydd - ac efallai y gwnaiff 

ambell ddarllenydd ei gofio fel un o sêr 'Y 

Briodas Fawr' ar S4C.  

  

Croesawu llyfr 'Only Men Aloud' 

Ddiwedd mis Tachwedd daeth llyfr 

arbennig iawn o'r wasg yn olrhain hanes 

'O.M.A.' ac yn datgelu ambell gyfrinach 

am aelodau'r grŵp hynod lwyddiannus 

yma. Lansiwyd y llyfr yn y Lanfa yng 

Nghanolfan y Mileniwm - ac yno cafodd 

ffans O.M.A. y cyfle i siarad ag aelodau'r 

côr, i brynu'r llyfr ac i gael llun hefo 

ambell aelod. Dyma i chi Mavis Harvey, 

Creigiau - ffan ers y cychwyn, sy wedi 

teithio'n helaeth yn eu dilyn o gyngerdd i 

gyngerdd, yng nghwmni Wyn Davies - 

aelod gwerthfawr ac amryddawn iawn o'r 

côr (a nai i Anti Gwyneth (Lewis), 

Pentyrch!).  

   'Only Men Aloud - Y Llyfr'  gan Bethan 

Mair, cyhoeddwyd gan Wasg Gomer - yr 

anrheg Nadolig perffaith i fans O.M.A.! 

Pen-blwydd hapus Henry! 

Dathlodd Mr H.C. Jones - ein bwtsiar lleol 

gwych ym Mhentyrch - ben-blwydd 

arbennig iawn ddiwedd mis Tachwedd! 

Llongyfarchiadau mawr Henry ar 

gyrraedd y garreg filltir arbennig o bedwar 

ugain oed! Mae Henry yn brawf nad yw 

gwaith caled yn gwneud drwg i neb! I'r 

degawd nesa! Pob hapusrwydd a iechyd 

i'w fwynhau. 

http://www.cronfaglyndwr.net/
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YSGOL GYFUN GARTH OLWG 

Mwynhau yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn  

Aelodau o Bwyllgor Twrw Taf Bach 

Cai Morgan, Lewis Mann, Carwyn Rees, Lowri Hill, Aaron 

Cooper ac Aled Humphries.  Yn absennol o’r llun mae 

Stephanie Jenkins, Andrew Burrows ac Owain Siôn. 

Ymddiriedolaeth y Tywysog gyda’r Stondin Gacennau  

Lowri Hill, Aelod o 

griw Newyddiaduraeth 

Cylchgrawn 

CLWSTWR 

Lewis Milliner  

a Lewis Trewartha 

Aelodau Fforwm Ieuenctid  

yr ardal 

Cyngor Ysgol Tonyrefail yn mynd â rhoddion o’r 

gwasanaeth cynhaeaf i Ganolfan Ddydd yr Henoed  

Ysgol Castellau yng Nglanllyn 


