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Lawnsiad Twrw Taf 
 

Ym mis Medi bydd cyfres o nosweithiau adloniant Cymraeg yn 

cael ei lawnsio. Bydd nosweithiau Twrw Taf yn hyrwyddo 

cyfres o gyngherddau Cymraeg gyda‟r nod o ddod a bandiau 

gorau Cymru i Daf Elai.  Mae criw o bobl wedi gweithio‟n 

galed i drefnu amrywiaeth dda o nosweithiau a fydd yn apelio 

at gefnogwyr cerddoriaeth Gymraeg o bob oed. 

  Gyda chefnogaeth  deilwng gobeithiwn bydd Twrw Taf yn 

gychwyn ar gyfnod newydd o gael cerddoriaeth fyw i‟r ardal 

yn rheolaidd. 

  Dyma ddigwyddiadau Twrw Taf:  

Medi 9fed, Clwb Chwaraeon Llanilltud Faerdref 

Gwibdaith Hen Fran, Al Lewis 

Catrin Herbert 

Tachwedd 11eg, Clwb Rygbi Pontypridd 

Steve Eaves, Huw M, Brigyn 

Mawrth 2, Y Miwni, Pontypridd 

Noson Fawreddog Gwyl Ddewi 

Cadwch y dyddiadur yn glir a dewch yn llu. 
   Am docynnau ffoniwch 07581175779 neu  

TwrwTaf@gmail.com 

I gloriannu dathliadau pen-blwydd yr ysgol yn 25 mlwydd oed, 

cafwyd te parti ar iard yr ysgol. Cafwyd prynhawn o fwyta, 

chwarae gemau a chymdeithasu! Cynnau‟r canhwyllau ar y 

gacen enfawr oedd uchafbwynt y prynhawn! Diolch i GRhA yr 

ysgol am ei chefnogaeth. 

Parti Pen-blwydd Ysgol Castellau 

Adfywiad tîm 'Yr hen Goesau' Ysgol Evan James ar gyfer 

'Race for life'! (Tudalen 12) 

Dal i Redeg 

Cyngherddau Acapela 
 

Bydd Cyfres Cyngherddau’r Hydref yn dechrau  
ar y 1af Hydref 2011 pob penwythnos tan y Nadolig! 

Artistiaid yn cynnwys:- 
 

Llyr Williams,  
4 poofs & a piano 

Gwyneth Glyn,     Canola 
Madassa,    Ryland Teifi,   

 Noson o Golombia, 
Mark Evans,  Amy Wadge 

Rusty Shackle, Mavron string quartet, 

Jocelyn Freeman, Noson o Cuba 
Dathlu artistiaid newydd Kissan 

 
16/12/2011 Cyngerdd Nadolig Acapela 

 
bydd dyddiadau i’w gweld o’r wefan newydd 

 

www.acapela.co.uk 



Cyhoeddir y rhifyn nesaf  
ar 1 Hydref 2011 

Erthyglau a straeon 
i gyrraedd erbyn 

21 Medi 2011 
 

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 

Y Gymraeg bob tro 
 

Ydych chi eisiau i’r cyngor 
gyfathrebu â chi fel unigolyn, naill 
ai drwy lythyr neu dros y ffôn, trwy 
gyfrwng y Gymraeg? 
   Os felly, ffoniwch, anfonwch 
lythyr neu neges ebost yn nodi’ch 
manylion   

Uned Gwasanaethau Cymraeg  
Tŷ Trevithick   Abercynon   

Aberpennar CF45 4UQ . 01443  
744033  

Caroline.M.Mortimer@ 
rhondda-cynon-taf.gov.uk 

CLWB Y 
DWRLYN 

Helfa Drysor 
Nos Wener, 9 Medi 

5.30yh  
o Caesar's Arms, Creigiau 

 
---- 

Heather Jones 
8.00yh  

Nos Fawrth, 4 Hydref  
Clwb Rygbi Pentyrch 

 
Am wybodaeth 

ffoniwch 029 20890040 
 

 

    Cangen y Garth 
 

'Noson yng nghwmni 

sêr lleol' 

Nos Fercher 

 14 Medi    

 
Am ragor o fanylion,  

ffoniwch:  029 20890040 

Hysbys 
 

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. 

Gwefannau  
Cymraeg 

 
www.cymorth.com 
www.gwefan.org 
www.tafelai.com 
www.caerdydd.biz 
www.tabernacl.org 
www.menteriaith.org 
www.gwe-bethlehem.org 
www.urdd.org 
www.mentercaerdydd.org 
www.bwrdd-yr-iaith.org 
www.banglacymru.org.uk 

 
CYLCH 

CADWGAN 

 

 

 

 

 

 

HYWEL GWYNFRYN 
yn siarad ar y testun:  

‘Hugh Griffith’ 
 

Nos Wener  
7 Hydref  2011 

am 8.00pm 
yn  

Y Ganolfan Tabernacl,  
Efail Isaf  

  

Eisteddfod 
 

Llongyfarchiadau i Barti'r Efail a 

Dawnswyr Nantgarw ar ennill eu 

cystadlaethau yn yr Eisteddfod. 

Llongyfarchiadau i'r llu o gystadleuwyr 

eraill a aeth o'r ardal i Wrecsam. Roedd 

yn Eisteddfod arbennig a phawb wedi 

mwynhau yr awyrgylch.  

   Roedd Y Babell Wyddoniaeth yn 

dathlu 40 mlynedd eleni ac ynghanol y 

dathlu roedd Guto Roberts, Llantrisant, 

a adeiladodd fodel arbennig o'r gamlas a 

thraphont Pontcysyllte. 
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Menter Iaith Rhondda Cynon Taf 
Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr,  

Pontypridd. CF37 1QJ 

01443 407570 
www.menteriaith.org 

CÔR MERCHED Y GARTH 

 

Yn eisiau ARWEINYDD i hyfforddi  

cerdd dant a chanu ysgafn. 
 

Cynhelir ymarferion ar nos Iau  
yn y Ganolfan, Efail Isaf. 

 
Am ragor o fanylion cysylltwch ag Eleri Roberts 
(eleriproberts@hotmail.com) neu Avril Pickard 

(07906 889 769) erbyn 1af o Dachwedd. 

'Cymraeg yn y Cartre' 2011/2012 

Yn dilyn llwyddiant prosiect 'Cymraeg 

yn y Cartre' yn ddiweddar dyma gyfle 

arbennig unwaith eto i deuluoedd 

RhCT! 

   Os nad ydych chi yn hyderus yn siarad 

Cymraeg gartref gyda'r teulu, neu os 

fyddech chi'n hoffi siarad mwy o 

Gymraeg gyda'ch plentyn gartref 

byddwch yn rhan o brosiect cyffrous y 

Fenter! 

   Ymweliadau cartref, gweithgareddau 

hwylus ac adnoddau Cymraeg am ddim!  

Rydym yn casglu enwau NAWR ar 

gyfer 'Cymraeg yn y Cartre' eleni.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn 

cymryd rhan cysylltwch â Catrin 

Reynolds (Swyddog Gweithgareddau 

Teuluol Menter Iaith Rhondda Cynon 

T a f )  Na wr !  F fo n i wc h :  0 1 4 43 

407570/07500878289 neu e-bostiwch : 

catrinreynolds@menteriaith.org 

 

Snakeman yn y Rhondda! 

Cafwyd Sioe arbennig i blant, celf a 

chrefft a pheintio gwynebau ddydd Sul, 

Gorffennaf 17eg ym Mharc Treftadaeth 

Cyfres o 
Gyngherddau yn 

Acapela 
 

Bydd cyfres o gyngherddau yn Acapela, 

Pentyrch yn ystod yr hydref. Ymhlith y 

perfformwyr bydd Llyr Williams, 

Gwyneth Glyn, Lleuwen Steffan, 4 

Poofs and a Piano, Charlotte Church, 

Madassa, Canola, Noson o Colombia, 

Rusty Shackle, Mark Evans, Amy 

Wadge, Jocylin Freeman, Pedwarawd 

llinnynol Mavron a chyngerdd Nadolig. 

Bydd rhai o'r perfformiadau yn rhan o 

becyn newydd “Recordio o flaen 

cynulleidfa”, sy‟n rhoi cyfle i artistiaid 

gynhyrchu CD byw o‟r ansawdd uchaf 

ac hefyd i‟r gynulleidfa weld sesiwn ar 

waith! 

   Bydd EP newydd yn cael ei lansio yn 

CINIO CRONFA 
GLYNDŴR 

 

Oes, mae dwy flynedd wedi mynd 

heibio ers y cinio diwethaf pan gawson 

ni ein diddanu a‟n hysbrydoli gan y 

Cynghorydd Cennard Davies. Nos 

Sadwrn 15 Hydref eleni, ein gŵr gwadd 

fydd yr hanesydd Dr John Davies – a 

does dim angen dyfalu a fydd hi‟n 

noson ddifyr neu beidio! 

   Os carech chi ymuno â ni – Clwb 

Golff Radur am 7.15 y.h. – croeso i chi 

gysylltu â Bryan James, Ysgrifennydd 

Cronfa Glyndŵr, (02920 566731  

db.james@ntlworld.com) neu un o‟r 

Ymddiriedolwyr. (Manylion ar ein 

gwefan: www.cronfaglyndwr.net) 

   Hefyd ar  e in  gwefan cewch 

wybodaeth am weithgareddau‟r Gronfa. 

Ers dechrau 2009 braf yw gallu dweud 

bod y Gronfa wedi cyfrannu dros £6,500 

i hybu addysg Gymraeg mewn 20 o 

achosion gwahanol. 

y Rhondda, Trehafod, Y Porth gyda 

Geraint 'Snakeman' Hopkins a'i 

ffrindiau ! 'Synnwyd pawb gan y cyfle i 

gyffwrdd â'r nadroedd yn ogystal â 

chael y cyfle i ddysgu amdanyn nhw. 

Diwrnod arall gwerth chweil. 

 

Twmpath dawns llwyddiannus yn 

Abercwmboi 

Nos Wener, Gorffennaf yr wythfed, 

cafwyd "extravaganza" diweddaraf 

pwyllgor dathlu Eisteddfod 150 pan 

ddaeth criw dysgwyr Hirwaun at ei 

gilydd gyda gweddill trigolion yr ardal i 

fwynhau Jac y Do yn diddanu ac yn 

dawnsio yn Abercwmboi !! Yn ôl y sôn 

aeth y noson ymlaen tan yr oriau mân !!! 

fuan gan y gantores ifanc Catrin Herbert 

o‟r enw “Y Gwir, Y Gau a phopeth 

rhwng y ddau”. Ceir cyfle i weld Catrin 

Herbert hefyd mewn cyngerdd yn 

Acapela yn ystod y gyfres nesaf.  

   Edrychwn ymlaen i lansio CD newydd 

“Rusty Shackle”. Maent wedi bod yn 

gweithio yn Acapela ar yr albym ers 

Gwanwyn 2010, ac mae traciau oddi 

arni yn cael ei chwarae‟n rheolaidd ar 

BBC Radio Wales, Nation Radio ac 

Radio 1. 

   Mae‟r stiwdio am fod yn brysur drwy 

fis Awst yn recordio Albym ar gyfer 

Mark Evans, a fydd i‟w weld yn ffilm 

Blockbuster “Sherlock Holmes” ym mis 

Rhagfyr. Bydd y CD yn cynnwys 

artistiaid adnabyddus eraill fel Wynne 

Evans (ei Frawd “Don‟t Compare”), y 

soprano fyd enwog Rebecca Evans, 

Catrin Finch, Steffan Morris ar y 

cello, Côr Caerdydd a llawer mwy! 

   Hefyd fe fydd gwefan newydd yn cael 

ei lansio ym mis Awst. Bydd yn syml, 

glan, a hawdd i‟w ddefnyddio gyda 

chyfleustera i brynu tocynnau oddi wrth 

“Ticketline”. 

mailto:eleriproberts@hotmail.com
mailto:e-bostiwch:catrinreynolds@menteriaith.o
mailto:e-bostiwch:catrinreynolds@menteriaith.o
mailto:db.james@ntlworld.com
http://www.cronfaglyndwr.net/
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Cymdeithas Gymraeg Llantrisant yn cerdded lan i'r Bwllfa (Stori tudalen 8) 

Priodas Hywel Roberts  

ag Elin Wyn Evans  

Helfa Pentyrch  yn Sioe Llanelwedd 
Llongyfarchiadau i Colin Murphy, 

Meisgyn, ar ennill ei radd yn y 

Gymraeg. Bu'n astudio ar cwrs allanol 

Prifysgol Aberystwyth. Mae hefyd yn 

paratoi Croesair Col i Tafod Elái.  

Priodas Ywain ap Rhys a Fiona  

Parti pen-blwydd arbennig Brian 

Davies 

Creigiau (Tudalen 9) 

Lilith, merch fach Kate a Lee  

Hwyl Menter Iaith gyda'r Snakeman 

a Thwmpath yn Abercwmboi 
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PONTYPRIDD 

 

PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
Marian Wynne 

NatWest yn noddi  
Llinell Gyswllt 

 

Mae'r rhan fwyaf o fusnesau a 

sefydliadau yn gwybod fod angen 

iddynt  dde fnyddio  cyfie i thydd 

proffesiynol i ymgymryd â gwaith 

mawr. Ond beth am y llond llaw yna o 

eiriau sydd i‟w cyfieithu neu i‟w prawf 

ddarllen ar frys? 

   Mae’r Llinell Gyswllt i’r Gymraeg 

wedi ei llunio er mwyn helpu pobl 

gyda‟r math yma o destunau byr. Gall y 

Llinell Gyswllt gyfieithu hyd at 30 o 

eiriau a golygu hyd at 75 o eiriau yn 

ogystal â chyfieithu bwydlenni yn rhad 

ac am ddim. Bellach mae banc y 

NatWest yn noddi‟r Llinell Gyswllt. 

   I gysylltu â’r Llinell Gyswllt ewch i 

www.llinellgyswllt.com neu anfon e-

bost at cyswllt@byig-wlb.org.uk neu 

ffonio 0845 607 6070. 
   D y w e d o d d  M a r k  D o u g l a s , 

Cyfarwyddwr Manwerthu Rhanbarthol 

NatWest dros Gymru:  

   “Mae NatWest wedi meithrin 

perthynas gynhyrchiol a chryf gyda 

Bwrdd yr Iaith Gymraeg ers i ni lunio 

ein polisi iaith cyntaf yn ôl yn 2002. 

Rydym yn falch dros ben o gael ein 

cysylltu â gwasanaeth sy‟n hyrwyddo 

defnydd o‟r iaith Gymraeg. Gyda thua 

19,000 o bobl yn defnyddio’r 

gwasanaeth y llynedd, mae‟r Llinell 

Gyswllt eisoes o fudd i lawer, ac rydym 

yn falch o argymell y Llinell Gyswllt i 

sefydliadau eraill yng Nghymru.” 

      Dywedodd Haf Elgar o Cyfeillion y 

Ddaear Cymru: “Mae cefnogaeth y 

Llinell Gyswllt yn amhrisiadwy i 

aelodau staff sy‟n siarad Cymraeg cyn 

cyfweliadau teledu a radio ac ati. Mae 

aelodau o‟r staff nad ydynt yn medru‟r 

Gymraeg hefyd yn defnyddio‟r Llinell 

Gyswllt yn aml ac mae‟r rhif ffôn ar bob 

hysbysfwrdd yn y swyddfa.” 

PRIODAS 

Draw yng Ngwynedd, yn Waunfawr, 

ger Caernarfon, y bu priodas Hywel 

Roberts, Tŷ Cnau, ag Elin Wyn Evans 

ar Fehefin 25. Un oddi yno yw Elin, er 

ei bod hi bellach yn gweithio yn S4C, 

tra bod Hywel yn gweithio yng 

Ngwersyll yr Urdd ym Mae Caerdydd. 

Mae‟r ddau wedi gwneud eu cartref yn 

Grangetown. 

   Llynedd, roedd Y Tafod yn nodi fel y 

bu i‟r ddau ddyweddïo yn Y Wladfa, tra 

„roedd Hywel yn gweithio yno dros dro 

fel Swyddog Datblygu Ieuenctid Y 

Gaiman. Roedd naws Batagonaidd i‟r 

wledd yng Nghlwb Hwylio Pwllheli, 

gyda‟r arlwy‟n adlewyrchu rhai o 

seigiau Dyffryn Camwy. Mae‟r ddau‟n 

bwriadu dychwelyd i‟r Wladfa yn Ne 

America am eu mis mêl yn yr Hydref. 

Dymunwn  hir oes a phob  hapusrwydd 

i‟r ddau. 

 

TÎM RYGBI CYFFWRDD CYMRU 

Cyfeiriwyd at rygbi cyffwrdd Cymru 

yng ngholofn Creigiau ym mis 

Gorffennaf. Mae dwy o‟r ardal yn 

aelodau o dîm Cymysg  Agored Cymru 

– Thea Lawson, Creigiau  a Siwan 

Gruffudd , Pentyrch, sydd yn is-gapten.  

„Roedd 27 tîm yn cystadlu yng 

Nghwpan  y Byd yng Nghaeredin, a 

daeth y tîm yn bedwerydd  y tu ôl i 

Awstralia, Seland Newydd a De Affrig. 

Felly fe wnaethant yn dda iawn a 

llongyfarchiadau iddynt. 

Dechreuodd y gamp yn Awstralia yn y 

60au ac erbyn hyn mae Rygbi Cyffwrdd 

yn rhan o‟r cwricwlwm  mewn ysgolion 

cynradd ac uwchradd yn Awstralia a 

Seland Newydd ac yn cymryd 

blaenoriaeth dros unrhyw gamp arall yn 

yr ysgolion yno. Chwaraeir Cyffwrdd 

mewn 60 gwlad drwy‟r  byd. Erbyn hyn 

mae dros 2000 wedi eu cofrestru yng 

Nghymdeithas Cyffwrdd Cymru ac mae  

chwech sgwad  yma. Dymunwn bob 

llwyddiant iddynt yn y dyfodol. 

 

GENEDIGAETH 

Llongyfarchiadau gwresog iawn i Sian a 

John ar enedigaeth Nansi  ar ddechrau 

mis Gorffennaf.  Daeth  â chysur a 

llawenydd i‟r teulu ac mae Nain a Tad-

cu sef  Gwyneth a John Williams  yn 

hapus iawn. Pob dymuniad da iddynt fel 

teulu bach yn yr Eglwys Newydd. 

 

LLONGYFARCHIADAU 

Llongyfarchiadau i Gareth Williams 

wedi iddo ennill gradd M.Phil.  mewn 

astudiaethau Eingl–Sacson, Hen 

Norwyeg a Cheltaidd yng Ngholeg 

Clare, Caergrawnt.  Rheswm arall i 

ddathlu yng Nghefn Bychan. 

 

CYDYMDEIMLAD 

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys i 

Eirlys a Cerith Davies yn dilyn 

marwolaeth  Dewi, ei frawd, a oedd yn 

byw yng Nghwmllynfell,  ar ddechrau 

mis Gorffennaf. 

 

LAWNSIO LLYFR 

Lansiwyd y llyfr “Minffordd:Rhwng 

dau Draeth” ym Mhortmeirion ar 

ddiwedd mis Mehefin. Yr is-olygydd 

oedd Nan Griffiths a arferai fyw ym 

Mhentyrch  cyn iddi hi a‟i gŵr Mervyn 

symud i fyw i Minffordd. Gobeithio y 

bydd gwerthiant mawr ar y llyfr a 

llongyfarchiadau i Nan. 

 

GRADDIO 

Llongyfarchiadau i Medi Warburton ar 

ennill gradd B.Sc.(2i ) mewn Cadwraeth 

Bywyd Gwyllt o Brifysgol John Moores 

yn Lerpwl. 

   Llongyfarchiadau hefyd i Ashley 

Beard ar dderbyn gradd Addysg 

Uwchradd Gymraeg yn UWIC. 

Dymunwn yn dda iddynt yn y dyfodol. 

 

SWYDDI NEWYDD 

Llongyfarchiadau i Lisa Snowball a Llio 

Ellis ar gwblhau cwrs Tystysgrif 

Addysg i Raddedigion yn UWIC.Bydd 

Lisa yn dechrau ar ei gyrfa  dysgu yn 

Ysgol Sant Curig, Y Barri, ym mis 

Medi,  tra bod Llio  wedi derbyn swydd 

dysgu Cymraeg ail-iaith yn ysgol Gyfun 

Brynmawr. Pob hwyl i‟r ddwy yn eu 

gyrfaoedd newydd. 

   Llongyfarchiadau  a phob dymuniad 

da i Siwan Gruffudd hefyd. Yn ogystal 

â‟i llwyddiant ar y maes chwarae, mae 

Siwan wedi cael ei phenodi'n Bennaeth 

yr Adran Gemeg yn Ysgol Gyfun 

Gymraeg Bryn Tawe. 

 

Y SIOE 

Aflwyddiannus fu tîm Helfa Pentyrch 

yn yr ornest rhwng helfeydd Cymru yn 

Sioe Llanelwedd eleni. Trechwyd ein 

marchogion lleol gan dîm o ardal yn 

ymestyn o Lanelwedd i Drefyclo ar 

ddiwedd y p‟nawn Mawrth. (Yn y llun 

gwelir Kerry Andrews o dîm Pentyrch 

yn cystadlu yn y cylch mawr.)  

Cydymdeimlad 

Estynnwn ein cydymdeimlad i Jayne 

Rees (gohebydd Pontypridd) ar golli ei 

thad ym mis Gorffennaf. Roedd Dennis 

Rees, Abertawe, yn arloeswr ym myd 

canu pop Cymraeg a bu'n gyfrifol am 

feithrin talentau megis Meic Stevens ac 

Endaf Emlyn, ac am recordiau Hogia'r 

Wyddfa a Ryan a Ronnie i Recordiau'r 

Dryw. Bu hefyd yn weithgar gyda Chôr 

Meibion Dunvant. 

http://www.llinellgyswllt.com
mailto:cyswllt@byig-wlb.org.uk
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Genedigaeth 

Mae gan Judith a John Llewelyn 

Thomas, ŵyr bach newydd. Ganwyd 

Dafydd Alun yn fab i Owen a Gwennan 

yn Ysbyty‟r Waun ar Orffennaf 9fed. 

Llongyfarchiadau i chi i gyd. 

 

Doethuriaeth 

Llongyfarchiadau gwresog i Bethan, 

merch Dave a Rhian Eyres, Heol Iscoed 

ar ennill ei Doethuriaeth mewn Seicoleg 

Addysgol o Brifysgol Southampton. 

Llongyfarchiadau hefyd ar dderbyn 

swydd yn ardal Fleet yn Hampshire. 

Roedd Bethan yn dathlu ei phen-blwydd 

yn ddeg ar hugain oed ym mis 

Gorffennaf. Mae wedi bod yn haf 

arbennig i ti Bethan. Llongyfarchiadau 

mawr i ti. 

 

Pen-blwydd  Arbennig 

Fe ddathlodd Shelagh Griffiths, Heol y 

Ffynnon, ben-blwydd arbennig iawn 

ddiwedd mis Gorffennaf. Treuliodd y 

teulu benwythnos hyfryd yng ngwesty 

Llys Meddyg yn Nhrefdraeth, Sir 

Benfro. Llongyfarchiadau i ti Shelagh. 

 

Côr Merched y Garth 

Mae cyfnod arall yn hanes Côr Merched 

y Garth wedi dod i ben. Gan fod cyn-

g y m a i n t  o  d d y l e t s w y d d a u  a 

chyfrifoldebau eraill yn pwyso‟n drwm 

arno mae Gavin Ashcroft wedi 

penderfynu rhoi‟r gorau i arwain y côr. 

Mae‟r merched am ddymuno‟n dda i ti 

Gavin, yn dy amryfal brosiectau, gan 

ddiolch o galon am dy wasanaeth yn 

ystod dy gyfnod gyda‟r Côr. 

   A beth am y dyfodol? Roedd 

aelodau‟r Côr yn unfryd ein bod am 

barhau i ganu ac fe fydd hysbyseb am 

arweinydd newydd yn britho‟r papurau 

bro lleol cyn bo hir. Yn y cyfamser mae 

Llinos, ein dirprwy arweinyddes 

ffyddlon wedi cytuno i gamu i‟r bwlch 

unwaith yn rhagor. O fis Medi ymlaen 

byddwn yn mynd yn ôl i ymarfer ar nos 

Iau gan nad oedd nos Lun yn gyfleus i 

bawb. 

   Apeliwn felly ar i gyn-aelodau‟r côr i 

ail-ymuno â ni yng Nghanolfan y 

Tabernacl Efail Isaf bob nos Iau gan 

ddechrau ar y 9fed o Fedi am hanner 

awr wedi saith. Bydd croeso cynnes i 

aelodau newydd i ymuno hefyd. Mae 

yna sôn am wibdaith hefyd ddydd 

Sadwrn, Tachwedd y 5ed. Rhowch y 

dyddiad yn eich dyddiaduron. 

  Ar nodyn tristach, hoffai‟r côr 

gydymdeimlo‟n ddiffuant iawn â Rhian 

Huws a‟r teulu yn eu profedigaeth lem o 

golli Dafydd ar ôl cyfnod hir o salwch. 

 

Y TABERNACL 

Trip yr Ysgol Sul 

Fe fydd plant a rhieni‟r Ysgol Sul yn 

teithio i Dan yr Ogof ddydd Sadwrn 

Medi 24ain. Cewch fanylion pellach gan 

athrawon yr Ysgol Sul. 

 

Clwb Hwyl 

Trefnwyd gweithgareddau i deuluoedd 

yr Ysgol Sul yn ystod gwyliau‟r Haf. 

Bu‟r plant a‟u rhieni‟n ymweld â Pharc 

Morgan Jones yng Nghaerffili , 

Garwnant yn y Bannau a Pharc yng 

Nghaerdydd. 

 

Merched y Capel 

Diolch i Ann Rees ac Eifiona Hewitt am 

drefnu‟r daith i Drefeca ac am sicrhau 

diwrnod heulog braf yng nghanol haf 

gwlyb a diflas. Roedd Ann wedi paratoi 

hanes Trefeca a‟r ardal yn drwyadl 

iawn. Dewisodd amryw o‟r gwragedd i 

ddarllen yr hanesion a chafwyd cryn flas 

wrth glywed am rai o helyntion Howell 

Harris. Ar ôl cael paned o goffi yn 

Nhrefeca a chael ein tywys o amgylch y 

ganolfan a galw i weld cofeb Howell 

Harris yn eglwys Talgarth fe deithion ni 

i hen gapel Maes yr Onnen. Hwn yw‟r 

capel hynaf yng Nghymru lle cynhelir 

oedfaon o Sul i Sul. Cawsom ginio ym 

Mronllys cyn gorffen ein taith yn 

Aberhonddu i wneud ychydig o siopa. 

   Taith nesaf y grŵp fydd ymweliad â 

Bae Caerdydd ar y 13eg o Fedi. 

 

Trefn yr Oedfaon ar gyfer mis Medi 

Medi 4  Oedfa Gymun dan ofal ein 

Gweinidog 

Medi 11  Y Parchedig Aled Edwards 

Medi 18  Oedfa o fawl 

Medi 25  Allan James 

Cydgynhyrchiad rhwng Theatr na 
n'Óg a Theatr Mwldan.  

SALSA! 
Rom - com newydd disglair Gymraeg 

i’ch swyno oddi ar eich traed. 

 

Dewch i gwrdd â Wayne Needy - 

seryddwr amatur a thew sydd o dan y 

fawd a fydd yn eich syfrdanu mewn 

cynhyrchiad newydd ffantastig - 

SALSA! Dyma gyd gynhyrchiad rhwng 

Theatr na n‟Og a Theatr Mwldan. Mae 

Salsa yn rom - com Cymraeg llawn 

egni.  

   Mae Phyl Harries, sy‟n chwarae‟r prif 

gymeriad Wayne Needy yn un o 

actorion mwyaf poblogaidd Cymru gyda 

nifer o ymddangosiadau teledu i‟w enw 

(gan gynnwys Torchwood, Pobol y 

Cwm, Doctor Who a Tracey Beaker.) 

Mae e hefyd yn adnabyddus ym myd y 

theatr fel actor a chyfarwyddwr pen i 

gamp. 

   Caiff y gynulleidfa gyfle i weld Phyl 

fel nas gwelwyd o‟r blaen - yn tinsiglo‟n 

hudolus ar y llawr dawns yn y ddrama 

newydd sbon yma. Mae‟r actorion yn 

ymgymryd â hyfforddiant arferion dwys 

o dan y coreograffydd dawns Maggie 

Rawlinson er mwyn sicrhau eu bod yn 

barod mewn pryd. 

   Dywed Phyl: „Mae Salsa! yn noson 

braf i chi ac fe fyddem yn annog unrhyw 

un sydd yn siarad Cymraeg sylfaenol, 

neu sy‟n dysgu‟r iaith ryfeddol i ddod i 

fwynhau‟r sioe sy‟n addas i ddysgwyr o 

bob safon. Mae‟n ddrama wych gyda 

llawer o hiwmor hefyd. Mae‟n ddrama 

weledol iawn sydd wedi‟i geirio‟n dda.‟ 

Stori ydyw am Wayne a Rhian, pâr 

canol oed sy‟n ysu am ddechrau teulu ac 

sy‟n ymuno â dosbarth Salsa er mwyn 

colli pwysau. Mae Rhian yn troi ei 

phigwrn ac yn rhoi‟r gorau iddi, ond 

mae Wayne (sy‟n gyfrinachol yn ceisio 

plesio ei wraig), yn parhau gyda‟r 

gwersi er mwyn iddo fedru dangos y 

symudiadau newydd. Mae e hefyd am 

golli pwysau. 

   Y broblem yw‟r ffaith bod yr athrawes 

ddawns, Adela, yn ddynes hynod hardd. 

A thra bod gan Wayne dipyn o ddawn 

naturiol gyda‟r Salsa yn cael ei swyno 

gan y drawiadol Adela, mae‟n dechrau 

hoffi‟r sylw. 

   Bydd y cynhyrchiad hefyd yn 

cynnwys talentau disgyblion Salsa o bob 

rhan o Gymru ac mae Theatr Na n‟Og 

yn chwilio am gyplau i gymryd rhan yn 

y perfformiadau ac ymddangos ar 

lwyfan gyda chast proffesiynol. 

   Gallwch ddilyn y seren Wayne Needy 

ar Twitter, sef @WayneNeedy. Cewch 

gyfle i weld clipiau o‟r cast yn ymarfer 

hefyd drwy ymweld â www.theatr-

nanog.co.uk . 

    

Dyddiadu’r Daith: 
11 Hydref,  CANOLFAN MILENIWM 

C Y M R U ,  C a e r d y d d   0 2 0 9 0 

636464   www.wmc.org.uk 

27 Hydref, Y MUNI, Pontypridd 08000 

147111  

4 Tachwedd, PAFILIWN Y GRAND, 

P o r t h c a w l  0 1 6 5 6  8 1 5 9 9 5 

www.grandpavillion.co.uk   

http://www.theatr-nanog.co.uk/
http://www.theatr-nanog.co.uk/
http://www.wmc.org.uk/
http://www.grandpavillion.co.uk/


 Tafod Elái       Medi 2011 7 

Cofio Dafydd Huws 
(Oedfa Goffa ym Methlehem,  

Gwaelod-y-garth 

Fore Sul y 24ain o Orffennaf 2011)  

 

Cofio Dafydd Huws a roddais ar dop y 

dudalen wrth ddechrau „sgwennu hyn o 

lith, ond o ddifri calon oes „na unrhyw 

un ohonom yma‟r bore „ma sydd yn 

debygol o‟i anghofio? 

   Anghofio, ac yntau a Rhian, a‟r teulu 

yn eu tro, wedi bod yn gymaint rhan o‟r 

lle yma, ia, hyd yn oed cyn i minnau ac 

Ann ddod yn aelodau yma yn 1979. 

   Ond nid yn y capel yma y dois i ar ei 

draws o am y tro cyntaf, ond yn hytrach 

mewn capel arall yng Nghaerdydd, sef 

Capel y Crwys, a hynny ar ddechrau‟r 

saithdegau, pan oedd yn arferiad i 

fyfyrwyr fynychu‟r oedfa nos Sul yno 

gan eistedd yn rhesi yn y galeri. Sgwrs 

wedyn ar y ffordd allan, hefo dieithriaid 

a chydnabod, a chofio fel y byddai 

Dafydd yn llawn diddordeb, ffraethineb 

a hwyl. 

   Ond fel y gŵyr y mwyafrif ohonoch 

dwi‟n siwr, er fod Dafydd yn ddyn 

capel, doedd ganddo ddim i‟w ddweud 

wrth gapelyddiaeth, a doedd enwadaeth 

ddim yn bwnc agos at ei galon. 

   Lawer gwaith y clywsom o‟n dweud  

ei fod yr un mor gartrefol yng nghwmni 

Undodwyr, Methodistiaid, Annibynwyr, 

ac yn arbennig y Crynwyr. Ac mae‟n 

siwr gen i fod crefyddau mawr eraill y 

byd yma wedi  creu diddordeb a 

chymlethdod iddo yn eu tro. 

   Ond roedd Bethlehem, Gwaelod-y-

Garth â lle annwyl iawn yn ei galon. Mi 

wyddwn hynny o Sul i Sul, y fo yn y fan 

acw yn ei set, weithiau wedi cyrraedd yn 

go agos i amser dechrau‟r oedfa, 

weithiau wedi i‟r oedfa ddechrau, [mi 

wellodd pethau wedi i  Rhian 

ymgymeryd a‟i dyletswyddau wrth yr 

organ!] yn dangos yn blaen ar ei dalcen 

heb guddio dim beth oedd o‟n feddwl 

o‟r bregeth neu‟r cyfarfod arbennig. 

   Mae Dafydd wedi chwarae rhan 

amlwg yn siarsio gweinidogion i ddod i 

Fethlehem i wasanaethu. 

   Wedi cyfnod y Parchedig Rhys Tudur 

fel gweinidog, roedd yn un o‟r criw yn 

sgwrsio tu allan i‟r capel wedi‟r oedfa ar 

y bore Sul hwnnw pan wahoddwyd  TJ 

i‟w gyhoeddiad cyntaf yma i bregethu- 

“Pam „na ddewch chi atomTJ?”  

   “Toes „na neb wedi gofyn i mi”oedd 

ateb swta ond hollol ddadlennol y gŵr 

hwnnw. 

   Roedd Dafydd hefyd yn aelod o‟r 

Pwyllgor Bugeiliol a ddarbwyllodd 

Alun, ein gweinidog presennol, bod „ma 

gynulleidfa groesawgar a disgwylgar yn 

chwilio‟n ddwys ac yn ddifrif am un i 

barhau a‟r dystiolaeth yma yng 

nghysgod y Garth. 

   Gwyddom hefyd y bu‟n gymorth 

mawr i Gareth yn ystod cyfnod ei 

weinidogaeth yntau yma, a chlywsom 

dystiolaeth yn y gwasanaeth angladdol 

am yr anrhydedd a deimlai Dafydd o fod 

wedi rhannu dyletswyddau paratoi criw 

o ieuenctid Bethlehem mewn Dosbarth 

Derbyn. Mae eu gwerthfawrogiad 

hwythau, mi wn, o‟r cyfnod a‟r cyfle 

hwnnw, yn rhywbeth y byddant yn ei 

drysori am byth.    

   Mae rhengoedd y tenoriaid wedi eu 

bylchu o golli Dafydd, ond bydd y 

baswyr yn teimlo colli blas ei dafod, 

oherwydd roedd yn siwr o gorddi‟r 

dyfroedd am safon y naill lais gyferbyn 

a‟r llall beth bynnag fyddai‟r darn. 

   Roedd sŵn emyn yn ei wefreiddio a‟i 

gysuro hyd y diwedd, a chlywais Elen 

yn dweud wrthyf am ei ddymuniad i 

ganu emyn, y ddau ohonynt, ar y pnawn 

olaf un.    

   Roedd ei gyfraniad i oedfa pan 

fyddai‟r galw yn hynod addysgiadol, a 

bu cael ei gwmni mewn ambell i sesiwn 

o‟r “Drws Agored” yn gyfle i ni 

dreiddio dan groen ac i galon 

cwestiynau dyrys y dydd yng nghyd-

destun ein crefydd.  

   Fe wyddom i gyd am ei ddireidi a‟i 

ddigrifwch, a byddai hynny yn amlygu 

ei hun yn ystod digwyddiadau yn y 

Festri. Pan fyddai Swper Haf neu 

gyflwyniad, byddai ar ben ei ddigon, a 

byddai yn un o‟r rhai cyntaf ar flaen y 

ciw i „nol bwyd, a hynny medda fo er 

sicrhau mai fo wedyn fyddai ar flaen y 

gad pan ddoi cyfle am yr “ail-blatiad” a 

weithiau hyd yn oed y drydedd!    

   Reiat gawsom pan gyflwynwyd 

dramau R G Berry yn y Festri. Bydd 

rhai ohonoch yn cofio i ni gynnal gŵyl 

ddrama dros dair noson yn 1995, hanner 

canrif union wedi marw‟r cyn-weinidog 

dawnus hwnnw. Cynhyrchwyd tair 

drama o‟i waith, ac roedd Dafydd yn ei 

elfen yn un ohonynt. Ni wn a fu rhywun 

yn ddigon hirben i ffilmio‟r dramau, nid 

yn gymaint oherwydd safon yr action o 

angenrheidrwydd ond oherwydd yr hwyl 

a gafwyd yn paratoi ac yn eu cyflwyno. 

   Roedd y seiadau anffurfiol rheini o 

Sul i Sul wrth i ni gerdded o‟r capel tuag 

at y maes parcio wedi‟r oedfa yn hynod 

o gynnes, hwyliog a difyr. Un o‟r rhai 

diwethaf a gafwyd ganddo oedd hanes y 

got fawr ddu a wisgai rhyw Sul – os 

cofiaf, dwi‟n meddwl ei fod yn cyfeirio 

ati fel “Cot Yncl Terry”? 

   Cot drwsiadus yn ôl Dafydd, ddim 

cweit felly yn ôl Rhian, ond roedd na 

labeli gwerth eu gweld yn rhes ar y got 

„ma, ac yntau sgwario‟n falch o fod 

mewn dilledyn â chymaint o bedigri yn 

perthyn iddi. 

   Cofiaf hefyd gyd-gerdded ag o i mewn 

i‟r capel rhyw fore Sul cyn i‟r adeilad 

gael ei baentio tu fewn, a sylwi ar y 

paent yn y cyntedd yn plisgio a‟r wal fel 

petae yn bochio, a Dafydd , a‟i sylw 

praff yn awgrymu mai “stretch marks” 

Bethlehem oedd rheini, yn arwydd o 

eglwys ar ei thwf. 

   Mi ddarllenais erthygl am y morgrug 

yn y cylchgrawn “Llafar Gwlad” yn 

ddiweddar, ac ynddi mae‟n dweud fel 

hyn:- 

   “go brin y buase un morgrugyn yn 

llwyddo i wneud llawer, ond mi fedar 

cant godi twmpath, a miliwn godi 

mynydd.” 

   Y deyrnged orau y gallwn ni ei thalu i 

Dafydd y bore „ma, ydi sicrhau fod 

“stretch marks” Bethlehem, Gwaelod-y-

garth yn parhau i amlygu eu hunain am 

flynyddoedd i ddod. 

   Gobeithiwn y bydd colled teulu 

Ffwrnes Blwm yn cael ei lliniaru 

fymryn o wybod bod teulu Bethlehem 

gyfan yn rhannu‟r hiraeth amdano. 

   Dafydd, diolch am dy gyfraniad a‟th 

gwmni ar hyd y daith. 

Cofio Dafydd Huws 

Gyda thristwch daeth y newyddion am 

farwolaeth Dafydd Huws, Ffwrnes 

Blwm, Caerffili, a fu'n rhan o fywyd yr 

ardal ac yn arbennig Capel Bethlehem, 

Gwaelod y Garth am gyfnod maith. 

Cydymdeimlwn â Rhian a'r teulu yn eu 

colled.  

   Rhoddwyd teyrngedau i Dafydd yn ei 

angladd yn  Nghapel Y Garn, Bow St, ar 

Orffennaf 9fed gan ei Weinidog, Y 

Parch R. Alun Evans a Dafydd 

Williams, cyn Ysgrifennydd Plaid 

Cymru. Yna mewn cyfarfod Teyrnged 

ym Methlehem ar Gorffennaf 24 cafwyd 

cyfraniadau pellach gan y Dr Harri 

Pritchard Jones am Dafydd y Gwleidydd 

a'r Meddyg, Ifan Roberts ar ei gynnyrch 

farddol, cyfraniadau gan Côrdydd a 

Phedwarawd y Capel a'r teyrnged isod 

ar ran y Capel gan Rhodri Jones.    
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TONYREFAIL 
 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577 

Llongyfarchiadau 

Llongyfarchiadau i Emma Davey ar 

raddio mewn Dylunio ar gyfer 

Hysbysebu o Brifysgol Fetropolitan 

Abertawe.  Cafodd ei gwaith ei ddewis 

ar gyfer arddangosfa Gwaed Newydd yn 

Llundain ac yn dilyn hynny cynigiwyd 

lleoliad pythefnos iddi hi a‟i phartner yn 

Asiantaeth Hysbysebu Crayon yn 

Oxford Street.  Wrth i‟r Tafod fynd i‟r 

wasg, mae Emma‟n gweithio ar brosiect 

b y w a m b y t h e f n o s  –  ma e ‟ n 

gystadleuaeth rhwng dau bâr a bydd y 

pâr gorau‟n cael cynnig lleoliad parhaol.  

Pob lwc Emma! 

 

Llongyfarchiadau hefyd i Richard, 

brawd Emma, sy wedi cael ei wneud yn 

ddirprwy reolwr yn Home Bargains ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr.  Mae wedi bod 

yn gweithio yn y siop ers Hydref 2010. 

 

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i 

Siân Jones a Stuart Stephens a briododd 

yn Nhŷ Bryngarw, Brynmenyn ddydd 

Sul, 10 Gorffennaf. 

 

Ac yn olaf yn yr adran hon, 

llongyfarchiadau i un o ddysgwyr 

Tonyrefail, Nicola Magni Jones, ar 

basio arholiad Canolradd.  Da iawn ti 

Nicola! 

 

Colli Ray 

Bu farw Raymond Thomas, un o 

gyfeillion y Gymraeg yn Nhonyrefail.  

Tan eleni, bu Ray yn aelod ffyddlon o‟r 

dosbarthiadau Cymraeg yn Nhonyrefail 

ac yng Ngartholwg.  Roedd ei wên a‟i 

chwerthin yn heintus ac roedd yn 

Gymro i‟r carn.  Anfonodd e a Carol eu 

tri mab i Ysgol Gymraeg Tonyrefail yn 

y dyddiau cynnar.  Cydymdeimlir yn 

ddwys â‟r teulu yn eu colled. 

 

Gwellhad Buan 

Mae‟n dda clywed bod Gareth Day allan 

o‟r ysbyty yn dilyn llawdriniaeth ac yn 

GILFACH 
GOCH 

 
Gohebydd Lleol: Betsi Griffiths 

Cydymdeimlad 

Cydymdeimlwn â Miss Mair Thomas ar 

farwolaeth ei hewythr Mr Islwyn Jones, 

Trealaw gynt, oedd yn 92 mlwydd oed. 

Bu farw yng nghartref y Laurels 

Trewiliam. Cynhaliwyd yr angladd yn 

Amlosgfa Glyn-taf lle roedd y 

gwasanaeth dan ofal y Parch Brian 

Hodges, Gilfach Goch. 

  

Croeso Adre 

Roedd  pawb yn falch i glywed fod Mr 

Mike Webb wedi cael dod adre wedi 

cyfnod yn Ysbyty Llwynypia. 

Dymuniadau gorau iddo am wellhad 

buan 

  

Peirianydd o Fri 

Llongyfarchiadau mawr i David Hill, 

Stryd Alfred, ar lwyddiant ei dîm yng 

nghystadleuaeth VOLVO MASTERS. 

Cystadleuaeth a gynhelir bob yn ail 

flwyddyn i ffeindio'r peirianwyr gorau 

yn y byd sy'n gweithio gyda pheiriannau 

Volvo. Mae David yn ŵr i Barbara a 

mab yng nghyfraith i Millie John. 

Brodor o Birmingham yw Dave yn 

wreiddiol ond wedi ymgartrefi yn Stryd 

Alfred ers 1976 . Mae'r gystadleuaeth yn 

cynnwys timau o 2 beiriannwr ac 1 

person darnau (parts). Roedd David yn 

cynyrchioli carfan Trefforest gyda Steve 

Champion a Nathan Upchurch a 

fuodd yn fuddugol yng nghystadleuaeth 

Prydain Fawr. Y cam nesaf oedd taith i'r 

Almaen i gystadlu yn erbyn goreuon 

Ewrop oedd yn cynnwys Yr Almaen, 

Ffrainc, Sweden, Rwmania, Gwlad 

Pwyl, Bwlgaria a'r Iseldiroedd ac fe 

ddaeth buddugoliaeth eto. Y sialens olaf 

oedd Cystadleuaeth y Byd a gynhaliwyd 

yn Gothenburg Sweden rhwng Mehefin 

25-Gorffennaf 3. Camp anferth oedd i 

ennill fan hyn yn erbyn timau o'r U D A 

A w s t r a l i a ,  G w l a d  T a i  a ' r 

Oman.  Yr  U.D.A.  oedd yn fuddugol 

fel y disgwylid a thîm Trefforest yn 

4ydd.  Profiad byth gofiadwy!  Da iawn 

a llongyfarchiadau mawr i tîm David.  

  

Taith 

Aeth Gild y Merched ar daith i'r Gerddi 

Botaneg Cenedlaethol yn Llanarthne. 

Mwynhaodd pawb y diwrnod yn fawr 

iawn er gwaethaf y glaw trwm ar 

ddiwedd y dydd.  Cafwyd swper i orffen 

y tymor Nos Fercher Gorffennaf 20ed . 

Rhaid aros tan fis Medi i'r tymor 

nesaf.         

LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 
Gohebydd y Mis: 
Ceri Morgan 

Merch fach i Mared 

Llongyfarchiadau i Mared a Gareth 

Bryn ar enedigaeth Greta Martha ar 

Orffennaf yr 8fed yn Ysbyty‟r Waun.  

Wyres arall i Llinos a Bob Swain , 

Lowerdale Drive, Llantrisant. 

 

Golffwyr o fri  

Pob lwc i Callaghan Jac Smith o 

Feisgyn.  Mae Callaghan, sy‟n 8 oed, 

wedi‟i ddewis i gystadlu mewn 

cystadleuaeth golff ryngwladol ym 

Mhortiwgal ddiwedd Gorffennaf.  

Edrychwn ymlaen at glywed ei hanes yn 

rhifyn nesaf y Tafod. 

 

Un arall sy‟n serennu ar y cwrs golff yw 

Katie Westphal o Lantrisant.  Bu 

Katie‟n brysur iawn dros y mis 

diwethaf.  Cafodd ei dewis fel eilydd i 

dîm Merched Ysgolion Cymru. Lloegr 

yw gwrthwynebwyr nesaf y tîm ym mis 

Awst.  Aeth i Wrecsam hefyd i gystadlu 

ym Mhencampwriaeth Merched Cymru 

gan lwyddo‟n arbennig o dda.  

Llongyfarchiadau i ti. 

 

Os oes gennych unrhyw newyddion i‟w 

gynnwys yn y rhifyn nesaf, cysylltwch â 

Ceri Morgan – 01443 239199. 

 

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant 

Ar ddechrau mis Gorffennaf trefnwyd 

taith bws i ardal Aberdâr a‟r Rhondda 

Fach. Cliff Hewitt oedd ein tywysydd 

yn y bore ac fe aeth â ni yw gwm 

enedigol sef Cwmdâr. Yn dilyn paned 

yn y ganolfan hanes aethom ar daith 

gerdded i fyny‟r cwm oedd unwaith yn 

fwrlwm o weithfeydd glo. Erbyn hyn 

mae‟r cwm yn barc gwledig brydferth.  

   Ar ôl cinio swmpus yn Amgueddfa 

A b e r d â r  a  c h a e l  g w e l d  y r 

arddangosfeydd yno aeth Walter Jones â 

ni dros y mynydd i'r Rhondda Fach i 

gael blas ar hanes y cwm a chael cyfle i 

weld Llyn y Forwyn yn cuddio ar ochr 

Glynrhedyn.   

   Mae'n rhyfedd fel mae'r cymoedd 

glofaol wedi troi yn atynfeydd prydferth 

ac roedd y Gymdeithas yn ffodus i gael 

dau dywysydd ardderchog i'n harwain.  

(Llun tudalen 4) 

gwella‟n dda.  Pob dymuniad da ar gyfer 

y llawdriniaeth nesaf, Gareth. 
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Problem 'da’r diod? 
Mae 'na ateb. 
Ffoniwch AA:  
0845 769 7555 

 

Mae cyfarfodydd 
Cymraeg 

yn eich ardal chi. 

CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  
Nia Williams 
029 20890979  

Pencampwr boptu'r Iwerydd! 

Pleser cael Thomas, Y Teras, Creigiau 

nól gyda ni yng Nghymru am ei wyliau 

haf.  Y mae nól yn chwarae yma ym 

Mhrydain hyd ddiwedd yr haf.  Mae 

Thomas wedi cyflawni‟r ail flwyddyn  o 

gwrs Cyfrifeg pedair mlynedd ym 

Mhrifysgol Connecticut.  Cafodd 

Thomas,  pencampwr cyfredol clwb 

golff Creigiau, ysgoloriaeth golff i fynd 

i‟r Amerig i astudio.  Y mae wedi 

chwarae i dîm golff y brifysgol dros y 

wlad ac mae wedi bod yn ffodus iawn i 

gael cyfle i chwarae ar gyrsiau yn San 

Diego, Florida, Georgia, Y Carolinas, 

Pensylvania, Cape Cod a Long Island, i 

enwi ond ychydig!  Cafodd y fraint o 

chwarae ar gwrs enwog Myrtle Beach, 

lle daeth Thomas yn ail, fel unigolyn, 

yna aeth Thomas ymlaen i ennill 

pencampwriaeth Efrog Newydd yn 

Long Island.  Cafodd Thomas ei 

gadarnhau a‟i enwi yn un o‟r „Ping All-

East  Region Honorary Team‟. 

Anrhydedd go fawr iawn i‟w derbyn. 

Tra yma yn y Creigiau - daliodd 

Thomas at y teitl - 'Pencampwr y Clwb' 

eto eleni mewn deuddydd hynod 

gyffrous o gystadlu. Cipiodd y teitl gyda 

dwy rownd arbennig o 71 a 70 i guro ei 

gyfaill agos Mark Baird oedd yn dynn 

wrth ei sodlau. Llongyfarchiadau mawr 

Thomas -  a phob dymuniad da i ti am 

weddill dy astudiaethau allan yn yr Unol 

Daleithiau.  

  

Babis bach yr haf! 

Croeso i'r byd Elsa Grug, Lilith a Seve! 

Babis bach mis Mehefin a Gorffennaf!  

Daeth Elsa Grug i 'r  byd yng 

Nghaernarfon!  Babi bach cyntaf Siân 

Beca a Martin. Wyres fach newydd i 

Morwen a Byron. Llongyfarchiadau ac 

edrychwn ymlaen at lun gan Dad-cu cyn 

bo hir! 

   Lilith yw merch fach Kate a Lee a 

chwaer fach George. Bu bron i Lilith 

gyrraedd yn anrheg pen-blwydd i'w thad

-cu, Brian - ond ddim cweit! 

Llongyfarchion Kate a Lee, a Brian ac 

Enid sy bellach yn 'ddad-cu a mam-gu 

Creigiau' i wyres fach! 

   Yna - ar ól aros yn sobor o hir - 

cyrhaeddodd Seve! Mab bach cyntaf 

Gin (MacDonald) ac Ian Harvey yw 

Seve - ac wyr bach arall i Jenny a Mike. 

Gobeithio cael llun o Seve yn y rhifyn 

nesa!   Dymuniadau gorau i chi i gyd!  

  

Llongyfarchiadau i  fy fyrwyr 

llwyddiannus yr haf ... 
... Alex Holvey - canlyniad ardderchog - 

2i Busnes a Marchnata o Brifysgol 

Abertawe. Pob lwc ar gam nesa'r daith - 

deall bod dyfodol disglair i ti ar y sgrín 

fawr! Gawn ni fwy o'r hanes, plís?! 

... Iwan Biffin - Ffiseg - Prifysgol 

Aberystwyth. 

  

Pen-blwydd arbennig Brei! 

Pen-blwydd hapus iawn Brian Davies! 

Yn hwyr mw'n! Ond da deall i ti gael 

parti da ymhlith dy deulu a'th gyfeillion 

ym mis Gorffennaf! Gweler y llun ar 

dudalen 4 er mwyn 'blasu'r' dathlu! 

  

Cydymdeimlad 

Profodd ambell i deulu ergyd drom yn 

ystod misoedd yr haf. Estynnwn ein 

cydymdeimlad llwyraf i Rhys Dafis a 

Sheila a'r teulu ar iddynt golli Mam a 

Nain annwyl yn ddiweddar. Bu angladd 

Mrs Morfudd Owen Davies yn 

Llansannan. 

Marian a Dilwyn Jones - bu farw mam 

Marian, Mrs Nancy Evans a bu'r 

angladd yng Nghefnblodwel ger 

Croesoswallt. Mawr fu gofal Marian a 

Dilwyn ohoni,  a  chafodd bob 

caredigrwydd ar yr aelwyd yma yn 

Creigiau am flynyddoedd.  

Myfanwy ac Anthony Thomas - bu farw 

Mrs Doreen Davies, Felindre Farchog - 

Mam Myfanwy wedi gwaeledd blin. 

Collodd Anthony yntau ei fam-gu fis 

y n g h y n t .  D e r b y n i w c h  e i n 

cydymdeimlad dwysaf ar yr adeg drist 

yma. 

  

Ymddeoliad hir a hapus i ... 

... Mr Mark Shewring a fu'n bennaeth 

cerdd ysbrydoledig yn ysgol y Ddraenen 

Wen am gymaint o flynyddoedd. Gwelir 

ei golli bid siwr - ond gwelir llawer 

iawn mwy ohono ar y ffriddoedd golff 

'sdim dowt! Pob dymuniad da, Mark - 

ond mae 'na dderyn bach yn awgrymu 

na fyddi di'n ymddeol yn llwyr! 

  

Gwellhad llwyr ... 

... i Mike MacDonald sy wedi bod yn 

derbyn triniaeth go egr am gyfnod o 

fisoedd ers y gwanwyn. Mae Mike wedi 

derbyn y cyfan yn siriol a di-gwyn, a 

chyda ambell i gân! Ni tharfodd hyn ar 

alwadau cyson y 'Treacles' ac fe 

barhaodd Mike a'i gyfeillion i ddiddanu 

cynulleidfaoedd pell ac agos. Dal ati i 

wella Mike! 

  

Priodas Ywain a Fiona 

Llongyfarchiadau gwresog Ywain ap 

Rhys a Fiona a briodwyd ar Fehefin 

11eg yn Eglwys St. John the Baptist, 

Boldre, yn y New Forest.  Pob 

hapusrwydd i'r dyfodol! (Llun tudalen 

4) 

  

Rhys a'i fynydd!  

Fe gofiwn Rhys Dafis am lawer iawn o 

gampweithiau - ond un o'i brif 

ddiddordebau ers cyn co yw dringo! 

Mae e wedi gosod her go arbennig iddo'i 

hun y tro hwn - mae e'n mynd i ddringo 

yn yr Himal (Langtang Lirung) fis 

Tachwedd - a chodi arian at elusen 

Wynff - yr Ystafell Fyw. Pob lwc i ti 

Rhys yn dy ymdrech lew! 



Parti  
Pen-blwydd 
Cysylltwch y 

dotiau a 
lliwiwch 
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www.mentercaerdydd.org 

029 2068 9888 

COR
NEL

 

y 

Pla
nt 

Cyrsiau Oedolion yr Hydref 

Unwaith eto, mae Menter Caerdydd mewn 

partneriaeth â Chyngor Caerdydd wedi 

trefnu amserlen newydd o gyrsiau oedolion. 

Dyma‟r cyrsiau y byddwn yn eu cynnig: 

Cynganeddu-Datblygu‟r grefft, Zumba, 

Gwnïo, Coginio Bwyd Thai, Mosaic, Gitar, 

Creu Gwefan, Yoga, Sbaeneg, Trefnu 

Blodau a Dosbarth Ymarfer Circuits. Am 

fanylion pellach neu i gofrestru ewch i 

mentercaerdydd.org neu cystylltwch gydag 

aweldavies@mentercaerdydd.org 

 

Ieuenctid 

Fe fydd y clybiau wythnosol canlynol yn 

dechrau yn ystod mis Medi ar gyfer 

disgyblion Uwchradd. Theatr Ieuenctid 

Caerdydd ,  Cwrs  Can wio ,  Clwb 

Ffotograffiaeth a Chlwb Ffitrwydd. 

   Am fanylion pellach am amseroedd, 

lleoliadau ac oedrannau, ac i gofrestru, ewch 

i wefan y Fenter, neu ebostiwch 

angharad@mentercaerdydd.org  

 

Clybiau Plant 

Mae hi‟n amser ail-gofrestru ar gyfer 

Clybiau Plant Menter Caerdydd a‟r Urdd. 

Mae croeso cynnes i aelodau newydd. 

Dyma‟r clybiau „rydym yn eu cynnig eleni: 

Drama Bach / Rygbi / Gymnasteg / Nofio / 

Dawnsio Stryd / Celf / Hoci / Ffwrnais 

A w e n .  I  g o f r e s t r u  e w c h  i 

mentercaerdydd.org neu cystylltwch gyda 

leanne@mentercaerdydd.org 

 

Gweithgareddau Plant 

Dyma‟r haf prysuraf eto i Fenter Caerdydd. 

„Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu 

cynnig nifer o weithgareddau cymdeithasol i 

blant dros y gwyliau. 

 

Cynlluniau Gofal 

Mae‟r Cynlluniau Gofal wedi rhedeg dros yr 

haf yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin 

Gruffydd. Mae‟r plant wedi cael cyfle I 

wneud nifer o wahanol weithgareddau dros 

yr haf megis mynd ar daith i fferm 

Greenmeadow, mynd am dro i‟r parc a 

choginio. Roedd y Cynlluniau‟n brysur iawn.  

Bwrlwm 

Cynhaliwyd sesiynau „Bwrlwm‟ mewn 

pedair wahanol ysgol bob dydd am dair 

wythnos. Sesiynau am ddim yw‟r „Bwrlwm‟ 

sy‟n cynnig cyfle gwych i blant weld eu 

ffrindiau dros y gwyliau. Cafodd y plant 

ymweliad gan The Really Wild Show ddaeth 

ag ymlusgiaid i‟w dangos, taith i Barc 

Margam a chwaraeon gyda thîm yr Urdd. 

 

Hwyl yr Haf 

Yn ystod trydedd wythnos y gwyliau haf fe 

wnaethom gynnal sesiynau Hwyl Haf yng 

Nghaeau Llandaf a Pharc Hailey, Ystum Taf. 

Roedd hyn yn gyfle i‟r plant chwarae gyda 

dŵr, dysgu am fywyd gwyllt, a 

gweithgareddau celf a chrefft.  

Cwis y Mochyn Du 
  

Fe fydd cwis Cymraeg nesaf y 
Fenter yn cael ei gynnal Nos Sul, 
Medi 25 yn y Mochyn Du am 8pm.   

£1 y person. 

mailto:angharad@mentercaerdydd.org
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  C      

C R O E S A I R 

  L B A  
 

 

Atebion i: Croesair Col 

34, Pen Bryn Hendy, Yr Encil, 

Meisgyn, Pontyclun. CF72 8QX 

erbyn 16 Medi 2011 

Ar Draws 

1.  Gwobrwy (10) 

7.  Oddi tan (5) 

8.  Banc (7) 

10. Math o aderyn (5,3) 

11. Mantell (4) 

13. Cerrig mân (6) 

15.  Byddaf yn dysgu (6) 

17. Nid yn uchel (4)  

18. Olynydd (8) 

21. Aflér (7) 

22.Mynd yn aneglur (y 

 tywydd) (5) 

23. Euogfarn (10) 

 

I Lawr 

1. Derbynneb (5) 

2. Gyda'n gilydd (3,2,3) 

3. Dieisiau (6)  

1  1  2  3  4  5  7 

6             

7      8      9 

 10  11        11  

10         11    

       15 12 16   17 

13  14     15      

 20     16   22    

17     18     19   

    20         

21        22     

             

30 23            

Atebion Gorffennaf 

Dyma gyfle arall i chi 
ennill Tocyn Llyfrau 

4.  Symudiad cyflym (4) 

5.   Gwyddor hynafiaid  (7) 

6.   Difater (6-4)  

9. Ceinach (10)  

12. Digoni (8) 

14. Hedfan (7)   

16. Chwart glas (potelaid o siampên) (6) 

19. Gwneud yn wahanol (5) 

20. Swyddog mynachdy (4) 

C O D I B Y S  S  B A CH 

A  I  R  W FF T I O  W 

S M A L A  M  A  R  I 

G 10 L 11 TH  P A E M E N T 

L   H U N O 11 N 11  E  

I A S U 13 A  B O L E R A 

A 16  R  I  R 17 A   B 

D I S T Y LL 20 I  W E L E 

21 A 22  R  P W D R 24  R 

T R A F A E L  W  CH  TH 

L  M  R  A  E N W O G 

W  E L A I N  U  A  E 

S Y N  N  C Y D S T A D 

Enillydd croesair mis Gorffennaf oedd 

Mrs G Edwards, Pontyclun  

Ysgol Gynradd 
Gymraeg Garth 

Olwg 
(Lluniau tudalen 13) 

 

Croeso nol! 

Croeso nol i Elin Howard wedi ei 

chyfnod o Famolaeth. 

 

Tripiau diwedd tymor 

Cafodd plant yr Adran Iau ddewis eleni 

ble hoffen nhw fynd ar drip ddiwedd 

tymor. Amrywiodd y tripiau rhwng 

Oakwood, Paintballing a Jump. Aeth yr 

Adran Fabanod i „Park Play‟ yng 

Nghaerdydd. 

 

Mabolgampau 

Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd 

ym mabolgampau'r ysgol. Cafodd bawb 

sticer am gymryd rhan.  Yn anffodus, 

doedd dim amser i gynnal ras i‟r 

athrawon! 

     

Prom a pharti ffarwelio Blwyddyn 6 

Diolch i rieni Blwyddyn 6 am drefnu 

„Prom‟ i ffarwelio â‟u plant cyn iddynt 

ddechrau yn yr ysgol Gyfun. Cafodd y 

plant amser hyfryd, ac yn siŵr o gofio‟r 

achlysur am weddill eu hoes! 

 

Prosiect Eco a Masnach Deg 

Llongyfarchiadau i‟r Pwyllgor Eco am 

ennill „Y Faner Werdd‟ am yr ail dro. 

Yn ogystal, enillodd yr ysgol yr ail wobr 

am „Fasnach Deg‟. Diolch i Mrs 

Widgery, Mrs Leyshon a Mrs Hale am 

eu holl waith. 

 

Ymweliad Martin Geraint 

Braf oedd croesawu Martin Geraint nôl 

i‟r ysgol. Perfformiodd i blant y  

dosbarth Meithrin a Derbyn a hefyd 

cafodd gwmni'r ysgolion Meithrin lleol. 

Mwynheuodd y plant ddawnsio a dysgu 

caneuon newydd. 

 

Cymdeithas Rieni ac Athrawon 

Mae‟r ysgol yn dathlu 50 oed 

Diolch i‟r „Gymdeithas Rieni ac 

Athrawon‟ am drefnu „Ball‟ yng 

nghwesty‟r Vale ar yr 8fed o Hydref. 

Mae tocynnau ar werth o hyd i ffrindiau 

Garth Olwg felly cysylltwch â‟r ysgol 

am fwy o wybodaeth. 

 

Tenis 

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd 

rhan yng nghystadleuaeth tenis yr ysgol 

yn ddiweddar. Roedd y plant yn 

frwdfrydig iawn ac wedi dangos sgiliau 

o safon uchel.  

  Diolch yn fawr i bawb a fynychodd 

clwb tenis yr ysgol y flwyddyn yma. 

Mae‟r clwb wedi bod yn llwyddiannus 

iawn yn enwedig wrth greu cysylltiadau 

gyda chlwb tenis Llantrisant. Os hoffech 

fynychu gweithdai tenis dros yr haf yn y 

clwb cysylltwch â Bridie Lynch am fwy 

o fanylion - bridielynch86@gmail.com 

 

Ymweliadau 

Diolch i 'Rainforest Roadshow' a ddaeth 

i ymweld â Blwyddyn 4 a 5 yn 

ddiweddar. Daeth y gwasanaeth 

ambiwlans hefyd i drafod pwysigrwydd 

eu swydd. 

mailto:bridielynch86@gmail.com


Ysgol  
Evan James 
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YSGOL GYFUN 
GARTH OLWG 

 
Cyngerdd Offerynnol 

Ar y 13eg o Fehefin cafwyd Cyngerdd 

Offerynnol yn y Parc a Dâr, Treorci.  Ac 

yn rhan o‟r ensemble telynau roedd dwy 

delynores o Flwyddyn 8 sef Lowri Cooper 

a Seren Harris. 

 

Jac yn Awstria 

Fel y gwyddom, mae Jac Jenkins Bl 7 yn 

cyrraedd uchel fannau tenis bwrdd er ei 

fod ond yn 12 oed a theithiodd i Awstria i 

gystadlu yn ddiweddar.  Collodd Jac ei 

ddwy gêm g yn taf  yn  e rb yn 

gwrthwynebwyr o Wlad Thai a Rwmania 

cyn ennill yn erbyn Sri Lanka ac Awstria 

yng ngemau Ffederasiwn Tennis Bwrdd 

Rhyngwladol Her Gobeithion. 

 

Bydd yn rhaid iddo chware ei gêm olaf yn 

erbyn gwrthwynebydd arall o Sri Lanka i 

orffen y twrnamaint her cyn gweld os yw 

wedi llwyddo i ennill lle yn Nhîm 

Gobeithion Rhyngwladol Ffederasiwn 

Tennis Bwrdd a fydd yn teithio i Tsiena a 

Hong Kong ym mis Gorffennaf ac Awst. 

 

Os na fydd yn cyrraedd y tîm bydd dal 

cyfle arall iddo fynd gyda‟r tîm 

Ewropeaidd, ond os na ddigwydd hyn 

bydd Jac yn ddigon  bodlon ar fynd i  

Hwngari i gwrdd â chwaraewyr Eurokids 

eraill ym mis Awst.  Da iawn ti Jac.  Dal 

ati. 

 

Tennis Bwrdd  

Westhaven 13 – Garth Olwg 56 

Bu tipyn o gynnwrf yng Ngarth Olwg ym 

mis Mehefin, pan gyrhaeddodd disgyblion 

Ysgol Westhaven o Orllewin Super Mare 

– roeddent yn yr ysgol i chwarae gêm 

gyfeillgar o denis bwrdd.  Mawr oedd y 

cyffro o du‟r dwy ysgol. 

   Ysgol arbennig yw Westhaven ac maent 

wedi cynnal clwb tennis bwrdd yn yr 

ysgol am bedair blynedd ond wedi ei chael 

hi‟n anodd iawn dod o hyd i dîm yn eu 

hardal i chware yn eu herbyn.  Mae tipyn 

o safon ganddynt! 

   Felly dyma ddisgyblion dewr a 

chroesawgar Garth Olwg yn camu i‟r 

adwy gan drefnu twrnament byr ar eu 

cyfer.  Clodforwyd ni fel Cymry am ein 

lletygarwch gan yr athrawon a‟r 

disgyblion fel ei gilydd – cafodd pawb 

ddiwrnod wrth eu bodd a‟r disgyblion yn 

hynod gyffrous ond blinedig wrth ei throi 

hi am Bont Hafren ar ddiwedd y dydd!  

Bydd tîm Garth Olwg yn teithio i Loegr i 

chware yn eu herbyn hwythau yn ystod yr 

wythnosau nesaf.  Llongyfarchiadau i dîm 

Garth Olwg. 

 

Trist yw Ffarwelio! 

Mae diwedd tymor yr haf fel arfer yn 

gyfnod hapus gyda phawb yn edrych 

ymlaen i wythnosau hir y gwyliau haf!  

Ond daw weithiau ag ychydig o dristwch 

hefyd.  Ar ddiwedd Tymor yr Haf eleni 

ffarweliwyd a dau Ddirprwy yr ysgol.  

Ffarweliodd yr ysgol â Mr Mathew Evans 

sydd wedi ei benodi yn Bennaeth Ysgol 

Gyfun Ystalyfera ac rydym yn ei 

longyfarch yn fawr ar ei ddyrchafiad er y 

bydd yn gadael cryn fwlch ar ei ôl yma 

yng Ngarth Olwg. Trist hefyd yw 

ffarwelio â Mrs Alyson Davies, sydd wedi 

dioddef cryn salwch yn ystod eleni a 

dymunwn wellhad buan iddi. 

 

Mae Mr Owen Lewis yn ymgymryd â 

swydd yn Ysgol Gyfun Llangynwyd ac 

mae Bethan Hurley a Margaret Bush 

hefyd yn symud ymlaen i swyddi yn 

Rhydywaun.  Diolchwn iddyn nhw i gyd 

am eu cyfraniadau arbennig i fywyd a 

gwaith yr ysgol dros gyfnod o 

flynyddoedd. 

Ffarwelio 

'Rydym yn ffarwelio â Miss Jo Daniels 

fu'n dysgu plant y feithrin am gyfnod. 

Diolch yn fawr iddi am ei holl waith a 

dymuniadau gorau. 

   Cawsom wasanaeth hyfryd gan blant 

blwyddyn 6 cyn iddynt adael yr ysgol. 

Gwelsom luniau o'u noson “prom” yn y 

cefndir a bu'r plant yn hel atgofion am eu 

hamser yn yr ysgol. Yn ystod y 

gwasanaeth cyflwynwyd Cwpan Coffa 

Jessica McKeown i Morgan Preece  a 

chyflwynwyd llyfrynnau i'r disgyblion i'w 

helpu nhw gyda'r cam nesaf yn eu 

bywydau gan Mr. Dewi Hughes. Daeth y 

gwasanaeth i ben gyda pherfformiad 

cofiadwy o gân Dafydd Iwan 'Cerddwn 

Ymlaen' gan y plant ac yna cyflwynwyd 

mygiau 'Ysgol Evan James' i ddisgyblion 

blwyddyn 6. Pob hwyl iddynt yn yr ysgol 

uwchradd.   

 

Cant y Cant 

'Roedd yn braf llongyfarch wyth o'r 

disgyblion am bresenoldeb llawn yn ystod 

y flwyddyn ysgol. Yr wyth oedd Iwan 

Smith, Joshua Carey, Ioan Evans, William 

Holmes, Shauna Gibbon, Scott Evans, 

Olivia Holmes ac Elliot Burgess.  

Cyflwynwyd tystysgrifau a gwobrau 

iddynt gan Claire Jones, Swyddog Lles 

Awdurdod Addysg Rhondda Cynon Taf.  

 

Gwasanaeth “Reaching Out” 

Daeth Lê Thanh – tad Nyasha a Liêu 

Thomas – i'r ysgol i sôn am ei blentyndod 

cynnar yn Fietnam a sut y bu iddo ddod 

draw i Gymru. Gyda gwirfoddolwyr eraill 

mae e wedi sefydlu prosiect “Reaching 

Out” i helpu plant amddifaid. 'Rydyn ni fel 

ysgol wedi dechrau cefnogi'r fenter : 

talodd y plant er mwyn gwisgo yn lliwiau 

baner Fietnam. 

 

“Race For Life” a'r Mabolgampau 

Ar fore Sul Gorffennaf y 3ydd, aeth tîm 

'Yr Hen Goesau' – yn cynnwys nifer o 

'goesau newydd' - i Gaerdydd i gymryd 

rhan yn y “Race For Life”. Diolch i Mrs. 

Sheelagh Riley am drefnu ar ran y staff. 

Cawsom ddiwrnod braf ar gyfer y 

Mabolgampau ac aeth y cyfan yn hwylus.  

Llys Taf enillodd eleni.  Diolch i Mrs. 

Emma Smith am fod yn gyfrifol am y 

trefniadau ac i Mr. Nicholas Daniels am y 

cyhoeddiadau. 

 

Llongyfarchiadau a chroeso 

Llongyfarchiadau i Miss Kerry Hughes ar 

ei dyweddiad a chroeso i Mrs. Liz Thomas 

fydd yn ymuno â ni i ddysgu yn rhan-

amser ym mis Medi. 

 

Ymwelwyr 

Diolch yn fawr i dri ymwelydd o'r 

gymuned ddaeth i'r ysgol i siarad gyda'r 

plant am eu gwaith, sef Curadur 

Amgueddfa Pontypridd Mr. Brian Davies, 

Y Parch. Simon Walkling sy'n weinidog 

Eglwys Dewi Sant yn y dref a Gareth 

Blainey sy'n ohebydd chwaraeon a 

sylwebydd pêl-droed gyda BBC Cymru. 

 

Cydymdeimlo 

'Rydym yn cydymdeimlo gyda chyn-

ddirprwy yr ysgol Jayne Rees ar ôl 

marwolaeth ei thad. 'Rydym yn meddwl 

amdani yn ei phrofedigaeth. 

Ysgol 
Gynradd 
Castellau 

Dathliadau Pen-blwydd 
(o tudalen 1) 

 

Ymweliadau 

Aeth yr ysgol gyfan a llu o rieni a 

pherthnasau ar ymweliad i draeth 

Porthcawl. Er y cymylau duon ar 

ddechrau‟r bore, gwenodd yr haul erbyn 

amser cinio, a chafodd pawb hwyl a sbri 

yn chwarae gemau ar y traeth, trochi 

traed yn y môr a bwyta hufen iâ. Dyma 

beth oedd diwrnod i‟w gofio! Diolch i 

GRhA yr ysgol am ei haelioni a thalu 

am y bysiau. 

 

Pasiant Castellau! 

Cafwyd dathliad i‟w gofio! Roedd  

pasiant yr ysgol yn lwyddiant ysgubol. 

Roedd Neuadd Les y pentre dan ei sang 

gyda phawb oedd yno yn canmol y 

disgybl ion i ‟ r  cymylau ar  eu 

perfformiadau gwych. Da iawn chi 

blantos! Rydym i gyd yn falch iawn 

ohonoch. Lluniau tudalen 13. 
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Ysgol Garth Olwg 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG  
EVAN JAMES 

Dyma grwp o blant dderbyniodd dystysgrif am fod yn bresennol  

yn yr ysgol bob dydd yn ystod y flwyddyn. 

Ar wibdaith yr ysgol 

Sioe Ysgol 
Castellau 

Ysgol Castellau yn mwynhau ar 

draeth Porthcawl 

Llwyddiant i Llys Taf yn y 

mabolgampau 

Gwasanaeth i sôn am 

Vietnam gan tad Nyasha a 

Lieu Thomas 

Mabolgampau Martyn Geraint 
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Ysgol Dolau 
 

Gerddi Botaneg  

Yn rhan o‟n thema, „Byd Blodau‟, mae 

dosbarth 5, 6 a „class 6‟ wedi bod yn 

ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol 

Cymru. Roedd yn ddiwrnod hyfryd a 

chafodd y plant cyfle i wneud amryw o 

weithgareddau. Yn ystod yr ymweliad fe 

wnaethom blannu hadau, mynd ar daith 

o gwmpas y gerddi, gweld ffilm tyfiant, 

braslunio  a gweld y gromen ryfeddol. 

Roedd yn ddiwrnod llawn hwyl a 

wnaethom gyd mwynhau! 

 

Clwb Garddio 

Unwaith eto roedd ein clwb garddio yn 

llwyddiant o ganlyniad i ymdrechion a 

brwdfrydedd y plant! Fe wnaethant 

blannu amryw o ffrwyth a llysiau, 

mwynhau gofalu amdanynt a gwylio 

nhw‟n tyfu. Roedd y tŷ poteli plastig 

newydd wedi gweithio‟n dda a 

chadwodd ein tomatos yn gynnes yn 

ystod y tywydd oer. Mae‟r plant i gyd 

yn edrych ymlaen at ddefnyddio rhai o‟r 

cynhyrchion yn ein gwersi coginio. 

 

Ymweliad Blwyddyn 6 

Aeth Blwyddyn 6 ar ymweliad i barc 

Ynysangharad i gymryd rhan yn ei sioe 

amgylcheddol. Gwelodd y plant y 

„Tardis‟ o „Dr Who‟, chwaraeon pêl-

droed gyda hyfforddwyr tîm Caerdydd a 

chael cyfle i weld a chwrdd ag adar 

ysglyfaethus diddorol. 

 

Prosiect SMILE  

Cawsom wahoddiad arbennig i gymryd 

rhan mewn cystadleuaeth leol o‟r enw 

SMILE - cystadleuaeth a chynhyrchwyd 

gan Clare George o Goleg Pen-y-bont. 

Yn gyntaf ymchwiliom i broblemau 

sydd gan wenyn ym Mhrydain. Yna, 

aethom ati i ddylunio crysau T, posteri, 

cyfansoddi cân a chynhyrchu fideo ar 

gyfer yr achos da o achub ein gwenyn.  

Cafodd ein cân „Bee Power‟ ei ddewis 

fel y gân fuddugol a bydd ar „I Tunes‟ 

cyn hir i brynu er mwyn cefnogi‟r 

achos! 

 

Pêl-droed Caerdydd 

Yn ystod tymor yr Haf cafodd blwyddyn 

5 gyfle o gael eu hyfforddi gydag 

aelodau o dîm hyfforddi „Cardiff City‟. 

Cafodd y plant amser arbennig yn dysgu 

a gwella eu sgiliau pêl-droed yn ystod y 

sesiynau. Efallai welwn ni un o‟n 

disgyblion yn yr academi neu dîm y 

dyfodol! 

 

Gwobrwyo Disgyblion Dyfal Donc, 

Catch Up a Spotlight 

Cawsom  brynhawn hyfryd i ddathlu 

llwyddiant ein sêr Dyfal Donc, Catch 

Up a Splotlight ar ddechrau mis 

Gorffennaf. Braf oedd gweld gymaint  o 

rieni, aelodau teulu eraill a ffrindiau i 

longyfarch y disgyblion ar eu gwaith 

caled a llwyddiant  trwy‟r flwyddyn, a‟u 

cynnydd arbennig gyda darllen a 

mathemateg. Diolch yn fawr i chi gyd ac 

i Mrs. Waters, Mrs. Leyshon, Mrs. 

Padfield, Mrs. Green, Mrs. Lake a Mrs. 

Hunt am eich gwaith caled a 

brwdfrydedd trwy‟r flwyddyn. Rhaid i 

ni ddiolch i Mrs. Hunt a dymuno‟n dda 

iddi ym Mis Medi yn ei hysgolion 

newydd.  

 

Llancaiach Fawr 

Fel rhan o‟n hastudiaeth ar y Stiwardiaid 

aeth blwyddyn 3 a 4 ar ymweliad i 

Lancaiach Fawr er mwyn cael blas a 

theimlad o‟r cyfnod! Aethom ar daith o 

amgylch y maenordy, yna cwrdd â‟r 

gweision a gweithwyr. Creom fagiau pla 

i gadw ein hunain yn ddiogel rhag ofn 

fod yn nesáu! Cawsom weithdy 

gerddoriaeth a dawns i orffen ein 

diwrnod. Ymweliad ardderchog! 

 

Ymweliad ag Ynys Wyth 

Aeth rhai o ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 

ar benwythnos ardderchog „PGL‟ i Ynys 

Wyth. Cafodd y plant profiadau 

arbennig a gwahanol weithgareddau - 

saethu, dringo, beicio, datrys problemau 

- dim ond i enwi ychydig! Diolch yn 

fawr i Mr Hopton am drefnu‟r ymweliad 

ac i‟r plant a chafodd eu clodfori gan 

aelodau tîm y parc am eu hymddygiad a 

chwrteisi. Cafodd y plant ac athrawon 

b e n w y t h n o s  g w y c h  y m y s g  y 

gweithgareddau, tywydd a golygfa glan 

y môr! 

Dyma hanes Michael Davies a’i 

deulu. Mae Michael yn un o 

fyfyrwyr lefel Canolradd 

Canolfan Dysgu Cymraeg i 

Oedolion Morgannwg a 

mynychodd Gwrs Haf y Ganolfan 

yn ddiweddar. 

 

Fy Nheulu i 

 
Dw i‟n byw yn y Creigiau gyda fy 

ngwraig, Yvonne. Pum troedfedd a 

chwe modfedd yw ei thaldra hi, ac mae 

gwallt golau a llygaid glas gyda hi. Mae 

hi‟n bert iawn. Mae Yvonne yn dod o 

Lerpwl yn wreiddiol  a dydy hi ddim 

wedi colli ei llediaith o gwbl. Roedd 

hi‟n gweithio fel athrawes yn Ysgol 

Gynradd Creigiau am un flynedd ar 

hugain ond nawr mae hi wedi ymddeol. 

Basai hi‟n gweithio yn yr ardd trwy‟r 

dydd pe tasai amser gyda hi. Mae hi‟n 

hoffi cerdded, Yoga, Pilates, gwrando ar 

Yr Archers, darllen, edrych ar y teledu a 

…bwyta cinio gyda‟i ffrindiau. Hi yw‟r 

plentyn ifanca mewn teulu mawr. Mae 

pedair chwaer a dau frawd gyda hi. Mae 

pump ohonyn nhw yn byw yn Lerpwl ac 

un yn byw yng Nghaeredin. Mae mam 

Yvonne yn byw yn Southport. 

   Mae dau blentyn gyda ni, un mab ac 

un ferch. Angharad yw enw ein merch 

ac mae hi‟n byw yn Sheffield. Mae hi‟n 

athrawes yn Ysgol Gyfun Bakewell , yn 

dysgu mathemateg. Mae hi‟n gweithio‟n  

galed ond yn ddiweddar,  mae hi wedi 

dechrau chwarae – Roller Derby. Gêm 

gyflym a chaled yw Roller Derby. Ym 

mis Awst bydd hi‟n sglefrio marathon 

yn Goodwood. Bydd rhaid iddi hi gael 

llawer o amser i hyfforddi cyn y ras. 

   Rhys yw enw ein mab ni. Mae e’n 

byw yn Llundain. Mae e‟n gweithio 

gyda chwmni L‟Oriel, yn yr adran 

gyllid. Mae e‟n hoffi chwarae pêl droed 

a rygbi ond mae e wedi torri ei bigwrn. 

Fydd e ddim yn chwarae chwaraeon o 

unrhyw fath cyn y flwyddyn newydd. 

Yn lwcus, mae e‟n hoffi darllen, mynd 

i‟r sinema ac edrych ar y bêl droed ar y 

teledu.    

   Roedd teulu mawr gyda fi hefyd pan 

o‟n ifanc. Roedd tair chwaer a thri 

brawd gyda fi ond bu farw fy mrawd 

ifanca yn nwy fil a phedair. Roedden 

ni‟n glos iawn.  

   Roedd busnes llaeth gyda fy nhad ac 

roedd fy mam yn gweithio yn ein siop 

groser. Roedd ein tŷ yn llawn o blant ac 

roedd rhaid i ni weithio gyda‟n tad  bob 

bore ar y llaeth, cyn mynd i‟r ysgol. 

Roedd e‟n waith caled a byddwn i‟n 

arfer codi‟n gynnar bob bore – weithiau 

yn y tywyllwch , pan oedd hi'n oer a 

gwlyb. Roedd y bywyd yn galed ond 

doedd dim amser i boeni. 

   Yn awr, dw i’n hoffi codi’n gynnar 

ond dw i ddim yn mynd mâ's i weithio 

ond i redeg – i gadw'n heini. Diolch i‟r 

drefn!    
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Carwsel Hwyl 
 
Eleni am y tro cyntaf cafodd disgyblion 

Blwyddyn 5 o Ysgol Dolau, Llantrisant a 

Thonyrefail gyfle i ymweld â Llanhari am 

ddiwrnod o hwyl.  Cawsant gyfle i  flasu 

gweithgareddau 5/60 cyffrous fel 

Saethyddiaeth, Celf Animeiddio  a Cholur 

Theatr gyda rhai disgyblion ac athrawon yn 

edrych yn frawychus iawn erbyn diwedd y 

dydd!  

“Gwir Degwch” 
SIOE FFASIWN BLWYDDYN 8  

 
Unwaith eto eleni bydd Blwyddyn 8 yn 

cynnal Sioe Ffasiwn.  Dyddiad y sioe yw y 

14eg o Orffennaf.  Enw’r sioe eleni fydd 

“Gwir Degwch”.  Dewison ni‟r enw yma i 

adlewyrchu‟r gwaith rydyn ni wedi bod yn ei 

wneud yn ein gwersi Datblygu Sgiliau lle 

mae‟r ffocws wedi bod ar ddelwedd ac 

„hunanddelwedd‟, stereoteipio, anorecsia, a 

gordewdra. Yn arwain o hyn, fe aethom ati i 

ymchwilio ffasiwn, ac o le mae ein dillad yn 

dod, gan ganolbwyntio ar lafur-plant, a 

masnach deg. Rydym yn gobeithio y bydd y 

Sioe yn codi cwestiynau am y cysyniad o 

brydferthwch a phris prydferthwch yn 

ogystal â bod yn achlysur llawn hwyl.   

   Ni fel disgyblion sy’n trefnu pob agwedd 

o‟r sioe ac rydym yn brysur iawn ar hyn o 

bryd yn ysgrifennu at noddwyr a chwmnïau, 

yn cynllunio‟n rhaglen, yn dewis 

cerddoriaeth ac yn ymarfer modelu, ffilmio a 

goleuo. Bydd Blwyddyn 7 hefyd yn cyfrannu 

at y noson drwy eu gwaith Dysgu i Lwyddo.  

Angharad, Corey, Emily, Robert a Samantha 

ar ran disgyblion Blwyddyn 8 

Normandi 
Ddim yn aml rydych chi‟n gweld 40 o 

ddisgyblion Llanhari yn cyrraedd yr ysgol 

am 4.00 y bore. Ond dyna ddigwyddodd ar 

29ain o Ebrill eleni. Roedd pawb yno i ddal 

y bws i Normandi! 

   Roedd hi‟n daith hir ond roedd Mrs Evans 

a Miss Morris yn hapus iawn bod teledu ar y 

bws.  

   Rhyw awr ar ôl cyrraedd Calais, dyma ni‟n 

tynnu i fyny i Chateau du Broutel a doedden 

ni ddim wedi cael ein siomi.  Roedd y lle‟n 

edrych yn hyfryd!  Felly off y bws, taith 

dywysiedig o gwmpas y château, dadbacio, 

bwyd a helfa drysor. 

   Ar ôl noson dda o gwsg, roedd diwrnod 

prysur o‟n blaenau ar ddydd Sadwrn. Am 10 

o‟r gloch fe gyfarfyddon ni i gyd yn y lle 

bwyta a chael gwers gwneud mayonnaise 

gan y cogydd Ludo.  Roedd pawb wedi deall 

ei esboniad yn Ffrangeg ac yn barod am y 

„cook-off‟ gyda phob grŵp yn frwd i wneud 

y mayonnaise gorau.  Cymysgu, gwahanu 

wyau, ychwanegu hwn a‟r llall a‟r prawf ar y 

diwedd?  Troi y ddisgl wyneb i waered ac os 

nad oedd y mayonnaise yn cwympo, roedd 

yn berffaith. Da iawn i Bethan Donnelly, 

Hannah Murray, Paige Gibbs, Megan 

Morecroft a Kate Davies am ennill! 

   Wedyn roedd hi‟n amser mynd i‟r farchnad 

leol. Marchnad draddodiadol Ffrengig oedd 

hi gyda llawer o stondinau yn gwerthu 

bwydydd gwahanol a blodau ac anrhegion a 

dillad. Prynodd Megan y beret très Ffrengig 

ac fe dreuliodd Joel ac Ieuan y rhan fwyaf 

o'u hamser yn y farchnad yn dewis pa bants 

lliwgar i brynu! 

   Ar ôl cinio nôl yn y château fe aethon ni i 

Amiens, y dref fwyaf agos am brynhawn i 

siopa a gweld yr Eglwys Gadeiriol. Roedd yr 

Eglwyd Gadeiriol wir yn adeilad hardd a‟r 

holl waith carreg a gwydr cywrain wedi creu 

argraff bythol ar bawb. Ar ôl gwario euros 

yn y dref (ar becynau o bersawr gan fwyaf) 

aethon ni  yn ôl i‟r château am fwyd a 

mabolgampau dwl.   Roedd y gemau yn 

llawer o hwyl gyda pawb yn gorfod gwneud 

(a gwisgo) pethau doniol. Roedd Mrs Evans 

yn wan yn chwerthin! 

   Roedd dydd Sul yn ddiwrnod hynod 

ddiddorol. Roedd yr Adran Hanes wedi 

trefnu ein bod yn mynd i Ypres yng ngwlad 

Belg er mwyn ymweld â mynwentydd y 

Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd hi‟n ddiwrnod 

llawn emosiwn a chwilfrydedd. Yn gyntaf fe 

aethon ni i‟r „Cloth Museum‟ yng nghanol 

Ypres.  Roedd pob math o arddangosfeydd 

yn dal y dychymyg. Roedd pawb wedi 

mwynhau cael carden gydag enw rhywun a 

fu‟n rhan o‟r rhyfel yn Ypres ac roedd yn 

bosib dilyn hanes eu bywyd wrth fynd 

drwy‟r amgueddfa.  Yna, ar ôl bwyd fe 

gwrddon ni â Conrad, ein tywysydd.  Roedd 

e‟n dod o wlad Belg  ac yn gwybod llawr am 

y rhyfel.  Fe aeth ef â ni i nifer o fynwentydd 

gan esbonio arwyddocad y patrymau a‟r 

ysgrifen ar y beddau ynghyd â threfn a hanes 

Gwaith Maes 
Daearyddiaeth i 

Gaerdydd 
 
Aethom ar ddiwrnod o waith maes 

Daearyddiaeth blwyddyn 10 i Gaerdydd ar y 

24ain o Fehefin, i ymchwilio ansawdd 

bywyd mewn rhannau gwahanol o‟r brif 

ddinas. Ymwelwyd ag Ely, Fairwater a 

Radyr, gan ofyn cwestiynau i‟r cymdogion 

am eu hansawdd bywyd. Dysgom lawer am 

yr amrywiaeth, ac roedd yn ddiddorol iawn i 

weld beth roedd y bobl leol yn gweld fel 

ffactorau tynnu a gwthio, sef y pethau positif 

a negatif am eu hardaloedd lleol. Roeddem 

wedi mwynhau llawer wrth gasglu‟r 

wybodaeth a‟r cyfle i gael cinio gyda'n 

ffrindiau yng nghanol y dref. Bu‟r gwaith 

maes yn gymorth wrth gyflawni ein gwaith 

cwrs. 

Gan Carys Jones  

a Menna Evans (Blwyddyn 10) 

YSGOL GYFUN 
LLANHARI 
(Lluniau tudalen 16) 

y mynwentydd. Fe aethon ni i weld bedd 

Hedd Wyn yn ogystal ac yn deall mwy ar ôl 

i Bethan Aur esbonio hanes Bardd y Gadair 

Ddu. Mynwent Tynecot oedd y fwyaf aethon 

ni iddi ac roedd yn brofiad emosiynol yn 

enwedig gan fod Ifan Griffiths wedi dod o 

hyd i enw un o‟i berthnasau ar y wal cofiant. 

Ar ôl hynny roedd yn bryd i ffarwelio â 

Conrad ac fe aethon ni yn ein blaenau i  Hill 

62. Roedd hi wir yn agoriad llygaid i weld y 

ffosydd fel roedden nhw adeg y rhyfel ac i 

weld agoriadau mawr yn y tir ble roedd 

bomiau wedi cwympo. Roedd hi‟n fwdlyd 

iawn a rhai yn poeni gwlychu eu hesgidiau 

a‟u dillad! Roedd hi‟n anodd credu bod 

dynion yn byw fel hyn. Wedyn fe aethon ni i 

fynwent bach lle claddwyd un o berthnasasu 

Dafydd Tudor.  Y tro hwn roedd bedd yno ac 

fe gafodd Dafydd groes bren wrth y gyrrwr i 

rhoi yn y tir.  Eto, roedd hwn yn brofiad 

emosiynol iawn. Mae‟n siwr bod Dafydd, fel 

Ifan dan deimlad mawr.  Roedd hi‟n braf eu 

bod wedi gallu talu teyrnged i aelodau mor 

bwysig a dewr o‟u teuluoedd.  

   Yn ôl yn y château fe gaethon ni fwyd (gan 

gynnwys coesau broga a malwod!) a chyfle i 

chwarae pêl foli a rygbi cyffwrdd cyn mynd 

i‟r gwely a chodi‟r gynnar dydd Llun i 

ddechrau ar ein taith adref.  

   Y bwriad oedd treulio amser ar y traeth 

ond gan ei bod mor oer, aethon ni yn syth i 

gael bwyd a bach mwy o siopa cyn 

dychwelyd yn ôl i Gymru fach.  

   Doedd neb eisiau mynd adref a gorfod 

mynd i‟r ysgol y diwrnod wedyn. Roedd hi‟n 

daith hwylus, diddorol, a llawn 

Diwrnod Ieithoedd 
Blwyddyn 6 

 
Ddydd Mercher, yr 8fed o Fehefin eleni fe 

groesawyd blwyddyn 6 ysgolion Llantrisant, 

Tonyrefail a Dolau i gymryd rhan yn y 

diwrnod ieithoedd blynyddol. Ac fe gawsom 

lot fawr iawn o hwyl! Fe ddechreuodd y 

diwrnod gyda chymdeithasu dros frecwast 

Ffrengig blasus o croissants, baguettes, jam a 

sudd oren i awyrgylch cerddoriath Sbaeneg. 

Roedd tri grŵp i gael sef y Pizzas, y 

Grenouilles (y brogaod) a‟r Baguettes ac 

roedd carwsel o 3 gweithgaredd yn y bore yn 

cynnwys gwers Eidaleg gyda Mrs Catrin 

Morgan, Karaoke Sbaeneg Mrs Lowri Evans 

a gwers Llydaweg gyda‟n  Llydawes Mrs 

Peron. Roedd pawb yn mwyhau dysgu‟r holl 

ieithoedd newydd heb sôn am yr holl ganu a 

dawnsio!  

   Ar ôl cinio sydyn dychwelwyd i‟r Adran 

Ieithoedd ar gyfer cwis Who Wants to be a 

Millionaire. Yna roedd hi'n amser am wers 

dawnsio salsa dan arweiniad Miss Carly 

Wilson. Cyn bo hir, roedd cluniau‟n rolio, 

traed yn bownsio a breichiau‟n chwifio i 

rythmau de‟r Amerig.  

   Hoffai Adran Ieithoedd Tramor Modern 

Llanhari ddiolch yn fawr i Dolau, Llantrisant 

a Tonyrefail am ddod ac yn enwedig i 

athrawon yr adran. Hefyd i Miss Carly 

Wilson, Mr Gareth Jones o‟r Adran 

Gymraeg, Sam Rackley a disgyblion 

blwyddyn 9 am helpu i wneud y diwrnod yn 

llwyddiannus unwaith eto. Tan y flwyddyn 

nesaf felly…A bientôt!  

gweithgareddau.  Roedd pawb wedi 

mwynhau mas draw ac ambell un wedi 

gofyn gan nhw fynd blwyddyn nesaf hefyd! 

Gewn ni weld, fyddai hynny‟n braf…Tan tro 

nesaf te, au revoir! 
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Lluniau Llanhari 

Criw y daith i Normandi 

Blwyddyn 5 yn 

mwynhau'r 

Carwsel Hwyl 

Sioe Ffasiwn Blwyddyn 8  

Diwrnod ieithoedd 

Fel rhan o weithgarwch medal Arian Dug 

Caeredin aeth criw i gerdded a gwersylla dros 

benwythnos hir ym mis Mai ym Mro Gŵyr. 

Mae disgwyl i Nia Davies, Charlotte Hughes, 

Tami Herne, Cerys John, Lauren Jones, Bethan 

Jones, Richard Lawrence a Jack Brooks 

gyflawni rhwng 6 a 12 mis o sgil arbennig, 

adloniant corfforol unigryw a gwaith 

gwirfoddol i gwblhau teilyngdod yn yr holl 

Wobr. 


