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Bu Côr yr Einion yn brysur dros y Nadolig. Maent wedi canu 
yng  Ngŵyl Coed Nadolig Eglwys Llantrisant bob blwyddyn ers 
ffurfio’r côr. Ceir rhagor o’u hanes ar dudalen 2.  

w w w . t a f e l a i . c o m  

Wrth i’r gwaith ar Llys Cadwyn ym Mhontypridd gael ei 
gwblhau mae paratoadau ar y gweill ar gyfer pont newydd fydd 
yn creu llwybr i gerddwyr o ddatblygiad Llys Cadwyn i Barc 
Coffa Ynysangharad. 
   Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi grant o £800,000 tuag at y 
cynllun pont droed o’r Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn 
Adfywio ac mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi penodi 
Knights Brown yn gontractwr i gyflawni’r cynllun.  
   Mae datblygiad Llys Cadwyn yn cynnwys tri adeilad o’r radd 
flaenaf ar safle strategol hen ganolfan siopa Dyffryn Taf. Bydd 
swyddfa Metro Trafnidiaeth Cymru yn 1 Llys Cadwyn (yr 
adeilad agosaf i Faes Parcio Gas Road) – a fydd yn dod â 
channoedd o swyddi i Bontypridd. Bydd 2 Llys Cadwyn (yr 
adeilad yn y canol) yn cynnwys swyddfeydd Dosbarth A ac un 
uned bwyd/diod, tra bydd 3 Llys Cadwyn (yr adeilad agosaf i 

Stryd y Bont) yn 
borth i'r dref ac yn 
cynnwys llyfrgell 
sy’n addas ar gyfer 
21ain ganrif, man 
cyswllt i gwsmeriaid 
y Cyngor a 
chanolfan hamdden/
ffitrwydd o’r radd 
flaenaf.  

Bygwth Gwasanaethau  
Ysbyty Llantrisant 

 

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg yn ystyried 

argymhellion i gau neu lleihau gwasanaeth Adran Ddamweiniau 

a Brys Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Ar hyn o bryd mae 

gwasanaeth 24awr yn yr ysbyty ac mae pobl o ardal y Rhondda 

a Thaf Elái yn ddibynnol ar y ddarpariaeth. Ond oherwydd 

diffyg adnoddau mae’r Bwrdd Iechyd yn ystyried opsiynau sy’n 

cynnwys troi yr adran yn uned anafiadau bach, neu uned 

anafiadau bach gyda gwell gofal cymunedol a sylfaenol. Y 

dewisiadau eraill yw cadw’r ddarpariaeth presennol neu gynnig 

y darpariaeth yn ystod y dydd yn unig.  

   Os na fydd darpariaeth Damweiniau a Brys ar gael yn 

Llantrisant bydd angen teithio i Benybont, Merthyr neu 

Gaerdydd. 

   Daw y bygythiad hyn i’r gwasanaeth oherwydd prinder 

meddygon a gweithwyr iechyd. Dywedodd  yr Aelod  Cynulliad 

Leanne Wood, “Mae Cymru yn un o’r gwledydd sydd â’r 

gyfartaledd gwaethaf o ddoctoriaid i’r boblogaeth yn Ewrop. 

Mae gennym un Ymgynghorydd Meddygol am bob 15,000 

person tra’r gyfartaledd ym Mhrydain yw tua 7,000 o bobl am 

bob ymgynghorydd.  

   Bydd y Bwrdd yn ystyried yr opsiynau cyn diwedd mis 

Ionawr ac yn ymgynghori ar argymhelliad terfynol.    

Llongyfarchiadau i deulu Wayne a Jayne Griffiths, Llantrisant, 

sydd wedi codi dros £500,000 i Ganolfan Ganser Felindre 

mewn cronfa a sefydlwyd er cof am eu merch, Rhian. Bu farw 

Rhian, oedd yn gynorthwywraig yn Ysgol Gynradd Gymraeg 

Llantrisant, o glefyd cancr y groth yn 2012, ac ers hynny mae’r 

teulu wedi gweithio’n ddiflino i gasglu arian at elusennau cancr.  

   Hefyd mae’r teulu wedi codi £200,000 i gronfa Macmillan yn 

yr ardal ac mae’r gwaith yn parhau.  

  Yn y llun mae Wayne Griffiths (ar y dde) yn derbyn siec oddi 

wrth Richard Davies yn dilyn arwerthiant llyfrau. 

  Gellir cyfrannu i’r gronfa drwy - 
 https://www.justgiving.com/fundraising/wayne-griffiths9  

Hanner Miliwn i Felindre 

Newid Gwedd Pontypridd 

Côr Prysur 

https://www.justgiving.com/fundraising/wayne-griffiths9
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EFAIL ISAF 
 

Gohebydd Lleol:  
Loreen Williams 

Cwrs Calan llwyddiannus 
i’r dysgwyr  

 
Cynhaliwyd Cwrs Calan ddechrau Ionawr 
ar gyfer dysgwyr Cymraeg lleol. 
Mynychodd dros 80 y digwyddiad dau 
ddiwrnod ym Mhrifysgol De Cymru, 
Trefforest, i adolygu ac i gael defnyddio’r 
iaith.  

   Daeth y dysgwyr o ddosbarthiadau 
cymunedol Dysgu Cymraeg Morgannwg, 
sy’n cael eu cynnal ar draws Rhondda 
Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont 
ar Ogwr. 
   Yn ogystal â’r gwersi arferol, roedd 
adloniant gan y chwedleuwraig Fiona 
Collins, sef Dysgwr y Flwyddyn 2019, ac 
roedd stondinau hefyd ar gael gan Siop yr 
Enfys, Cwmni PatRwm, Merched y Wawr, 
Hen Lyfrgell Y Porth a phapurau bro Tafod 
Elái, Clochdar a’r Gloran. 
   Cafwyd ymateb da iawn i’r cwrs 
blynyddol yma eto eleni a bydd 
digwyddiadau tebyg yn cael eu cynnal yn 
gyson yn ystod 2020. 
   Gall unrhyw un sydd am gael mwy o 
wybodaeth am ddysgu Cymraeg ymweld â 
gwefan learnwelsh.cymru.   

Genedigaeth 
Llongyfarchiadau gwresog i Ria ac Adrian 
Morgan ar enedigaeth eu merch fach, Sofia 
yn Ysbyty Brenhines Elizabeth, 
Birmingham. Chwaer fach i Mila. Mae 
Taid a Nain, John a Margaret Pritchard 
Copley wrth eu boddau gyda’r wyres fach 
newydd. 
 
Ymddeol 
Dymunwn yn dda i Heulwen Rees, Heol 
Iscoed sydd wedi ymddeol yn gynnar o’i 
swydd yn gydlynydd Anghenion Dysgu 
Ychwanegol yn Ysgol y Dolau. Pob hwyl i 
ti a mwynha dy ryddid! 
 
Dymuniadau Da 
Dymuniadau gorau i amryw o drigolion y 
pentref sydd heb fod yn rhy dda eu hiechyd 
yn ddiweddar. Rydym yn cofio atoch yn 
gynnes. Braf oedd gweld Ann Rees, Beti 
Treharne a Pat Edmunds yn ôl yn y capel, 
fore Sul. 
 
Côr yr Einion 
Fe fydd ymarferion Côr yr Einion yn ail-
ddechrau ar y chweched o Chwefror, ond 
cyn hynny cawn gyfle i ddod ynghyd i 
fwynhau cwmni ein gilydd yng Nghlwb 
Golff Creigiau yn ein Cinio Blynyddol. 
Mae’r ymarferion wythnosol yng 
Nghanolfan y Tabernacl bob nos Iau am 
chwarter wedi saith yr hwyr. 
 
Cylch Cadwgan 
Gair i’ch atgoffa am gyfarfod o Gylch 
Cadwgan am 7.30yh nos Wener, Chwefror 
14 yn Y Ganolfan, Efail Isaf. Testun Yr 
Athro Geraint Jenkins fydd “Y Digymar 
Iolo Morganwg”. 
 
Y TABERNACL 
Dathlu’r Nadolig 
Bu mis Rhagfyr yn wledd o ddathlu yn Y 
Tabernacl. Dechreuwyd gydag afiaith ar y 
Sul cyntaf o’r mis pan groesawyd Côr 
Caerdydd i’r Oedfa i berfformio Sioe 
Nadolig gan Emlyn Dole a Christopher 
Davies. Cafwyd gwledd o ganu o dan 
arweiniad Gwawr Owen a Dafydd Huw 
Wrennall yn cyfeilio. Yr unawdwyr oedd 
Wyn Thomas ac Elin Davies. Fel 
gwerthfawrogiad o’r perfformiad gwych fe 
gyfrannodd y gynulleidfa £500 i Ganolfan 
Ganser Felindre. 
   Plant yr Ysgol Sul wnaeth swyno’r 
gynulleidfa fore Sul Rhagfyr 15fed, gyda 
Mair a Joseff, y bugeiliaid, yr angylion a’r 
tri brenin yn ein difyrru. Cwblhawyd y Sul 
hwnnw gyda chyngerdd blynyddol Côr 
Godre’r Garth a Chôr y Cwm. Gwledd 
arall o ganu o dan arweiniad Steffan Huw 
Watkins a Branwen Evans yn cyfeilio i 
Gôr Godre’r Garth, ac Elin Llywelyn-
Williams yn arwain Côr y Cwm a Gavin 
Ashcroft yn cyfeilio. Noson o fwynhad 
pur. 
   Tro aelodau Teulu Twm oedd ysbrydoli’r 
gynulleidfa fore Sul, Rhagfyr 22ain o dan 

arweiniad Geraint Rees a Lyn West. 
   Traddodiad arall gan aelodau’r Tabernacl 
yw cynnal Oedfa ar Noswyl y Nadolig am 
11 o’r gloch yr hwyr gan groesawu 
ffrindiau o’r pentref a phlant yr eglwys 
sydd adre ar eu gwyliau o’r Colegau. 
Cafwyd Oedfa fendithiol o dan arweiniad 
Rhiannon Humphreys a Geraint Rees. 
 
Oedfa i’w Chofio 
Roedd Oedfa fore Sul cyntaf Ionawr yn un 
gofiadwy iawn hefyd. Croesawyd y Bardd 
Karen Owen atom a chawsom oedfa 
ysbrydol.  
  Ar ddechrau’r Oedfa cafwyd y pleser o 
groesawu teulu bach Gwilym a Siriol Jones 
o Hong Kong. Roeddent yn awyddus i 
fedyddio eu merch fach Nia Enid Wyn cyn 
dychwelyd adref. Arweiniwyd y seremoni 
yn urddasol gan Jane Eryl Jones. Roedd y 
teulu bach wedi bod yn aros gyda Mam-gu, 
Anwen Pritchard ym Mhontyclun ers mis 
Tachwedd a Ffion, “chwaer fawr” Nia 
wedi bod yn dod i’r Ysgol Sul am rai 
Suliau cyn y Nadolig, ac yn un o’r 
angylion bach yn y Ddrama Geni. Pob 
hwyl i’r teulu bach ar  ôl dychwelyd nôl i 
Hong Kong. 
 
Genedigaeth 
Mae Mam-gu a Tad-cu, Gill a Wyn Rees 
wrth eu boddau’n croesawu wyres fach 
newydd i’r teulu. Llongyfarchiadau i 
Catrin a Paul sydd yn byw yng Nghilgwri 
ar enedigaeth Greta. 
 
Bwrdd y Cyfarwyddwyr 
Etholwyd pedwar aelod newydd i ymuno â 
Bwrdd Cyfarwyddwyr y capel. Y pedwar 
yw Geraint Wyn Davies, Eleri Jones, 
Gwenfil Thomas a Nia Williams. Pob hwyl 
i chi gyda’r gwaith. 
 
Merched y Tabernacl 
Ddydd Mercher, Rhagfyr 11eg aeth nifer o 
aelodau Merched y Tabernacl i ganu 
Carolau yng Nghartref Garth Olwg. Diolch 
i Siân Elin am roi ychydig o drefn arnom 
ac am gyfeilio. Mae sôn fod dyfodol y 
Cartref yn ansicr. Trueni o’r mwyaf gan 
fod yr adeilad mewn cyflwr da, yn lân a 
thrwsiadus, ac yn fwy pwysig fod y 
trigolion i weld mor hapus a’r gofalwyr yn 
groesawgar a hynaws. 
   Cafwyd cyfarfod arall yng Nghanolfan y 
Tabernacl fore Iau Ionawr 16eg i drefnu 
rhaglen y flwyddyn. Daeth nifer dda o’r 
aelodau ynghyd a chafwyd cyfarfod 
buddiol iawn dros baned o goffi. Diolch i 
Judith a Gaynor am drefnu ac arwain. 

Trefnir raffl yn fisol ac mae £225 wedi ei 
gyflwyno eleni i “Ganolfan Maggie” yn 
Felindre sef Canolfan Ganser yr Eglwys 
Newydd. 
   Y Cyfarfod nesaf fydd ymweliad â’r 
Coleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd i 
fwynhau cyngerdd a fydd yn “Deyrnged i 
John Thomas, Pencerdd Gwalia”. Byddwn 
yn cyfarfod yn y Coleg am hanner dydd a 
bydd y cyngerdd yn dechrau am chwarter 
wedi un o’r gloch. 
 
Trefn yr Oedfaon ar gyfer Mis 
Chwefror 
Chwefror 2il  Gwasanaeth Cymun dan ofal 
aelodau pentre’r Creigiau. 
Chwefror 9fed  Y Parchedig Aled Edwards 
Chwefror 16eg Sul Pob Oed gyda Gwerfyl 
a Tomos Morse 
Chwefror 23ain Y Parchedig Gethin Rhys 

Codwyd £1000 i Achub y Plant yng Nghyngerdd Nadolig Côr Godre’r Garth a Chôr y Cwm  
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Amserlen Newydd S4C 
Mae S4C yn lawnsio amserlen newydd sbon – eich amserlen chi.  

Rydyn ni wedi trafod a gwrando ar farn ein gwylwyr ac mae’r amserlen wedi ei llunio er mwyn 
cysoni rhaglenni newyddion ac operâu sebon, a chynnig cyfresi newydd cyffrous.  

O 24 Chwefror ymlaen bydd modd i chi fwynhau:  

 Newyddion nos Lun i Gwener am 7.30  

 Pobol y Cwm nos Lun i Iau am 8.00 gyda rhifyn estynedig ar nos Fercher 

 Rownd a Rownd nos Fawrth a Iau am 8.25 

 Ffermio yn symud i 9.00 ar nos Lun 

 Cyfresi cyfarwydd a newydd am 9.00 o nos Lun i nos Iau gan ddechrau gyda Corau Rhys 
Meirion, Ysgol ni: Maesincla, Cynefin a Jonathan. 

 Chwaraeon byw ar nos Wener 

 Rhaglen ychwanegol o Heno yn fyw ar Nos Sadwrn am 7.30 (gan ddechrau ar 8 Chwefror) 

Wrth gysoni ein rhaglenni, rydym wedi gwneud y dewis yn hawdd i chi.  

Mwynhewch yr arlwy!  

Llongyfarchiadau i Menter Iaith 

Rhondda Cynon Taf ar ennill gwobr 

Digwyddiad Arbennig y Flwyddyn - 

Parti Ponty 19 yng Ngwobrau Dathlu’r 

Mentrau. 

   Diolch o galon i bob gwirfoddolwr a 

staff arbennig y fenter am eu llwyddiant 

Gwobr i’r Fenter Dathlu’r Hen Galan 

Plygain ym Methlehem,  

Gwaelod y Garth 

Plant Ysgol Creigiau yn Canu’r Plygain 

yn Eglwys Pentyrch 

Canolfan Rheillfordd 
Ffynnon Taf 

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cyrraedd 
carreg filltir bwysig arall wrth i waith 
adeiladu ddechrau ar eu Depo Metro 
gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf. 
   Bydd y depo newydd yn cynnwys 
cyfleuster cynnal a chadw modern i 
wasanaethu a storio Cerbydau Metro 
(Trenau Tram) newydd sbon.  Bydd y 
ganolfan reoli sy’n goruchwylio 
gweithrediadau’r Metro, gan gynnwys 
signalau a symudiadau trenau, hefyd 
wedi’i lleoli yma. 
   Bydd Metro De Cymru yn gwella 
cysylltedd ledled De Cymru yn sylweddol 
ac yn sicrhau mynediad at swyddi, 
hamdden a chyfleoedd eraill i bobl Cymru 
drwy uno llwybrau trenau, bysiau a 
theithio llesol. Mae prosiect Metro De 
Cymru wedi’i ariannu’n rhannol gan 
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy 
Lywodraeth  Cymru. Bydd y depo newydd 
wedi’i leoli ar Stad Ddiwydiannol Garth 
Works, cyn-gartref gweithrediad enwog y 
Forgemasters, a bydd yn croesawu 400 o 
weithwyr trenau, 35 o staff cynnal a chadw 
trenau a 52 aelod o staff y ganolfan reoli. 

Y Fari Lwyd yng Nghlwb y Bont 
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PENTYRCH 
 

Gohebydd Lleol:  
 

Cinio Nadolig Clwb y Dwrlyn 
 
“Er yfed dŵr ei afiaith 
Yn drwm at syched yr iaith 
Yn brin nid â’n bro annwyl 
Llawn o hyd yw’n llyn o hwyl.”  

 Rhys Dafis 
 
Cafwyd cyfle i ddathlu penblwydd Clwb 
y Dwrlyn yn ddeugain yn y cinio Nadolig 
- cwmniaeth ddifyr, bwyd blasus , hwyl y 
cwis a chwerthin iach, ond pleser mwya’r 
noson oedd derbyn llyfryn o waith Penri 
Williams yn llawn lluniau o hanes y Clwb 
dros y deugain mlynedd er 1979.  Dyma 
gofnod gwerthfawr o fywyd y Clwb a 
diolch i Penri am greu trysor o atgofion 
i’r aelodau. 
 
Gradd Er Anrhydedd 
Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu 
gradd er anrhydedd i Huw Llywelyn 
Davies fel un o gewri darlledu Cymraeg a 
Chymreig. Yn ogystal â digwyddiadau 
chwaraeon bu’n adnabyddus am 
gyflwyno Dechrau Canu, Dechrau 
Canmol a fe hefyd oedd prif gyflwynydd 
BBC Cymru yn ystod yr Eisteddfod 
Genedlaethol rhwng 1980 a 2012 -33 o 
flynyddoedd! 
Llongyfarchiadau gwresog iddo. 
   Roedd rheswm arall gan y teulu i 
ddathlu cyn y Nadolig wrth i Carol 
gyrraedd penblwydd arbennig iawn. 

Enwebu 
Mae Eifion Glyn wedi cael ei wneud yn 
aelod o fwrdd y Cyngor Cyfathrebu 
Cenedlaethol. Menter wedi cael ei 
hysgogi gan Gymdeithas yr Iaith 
Gymraeg ydi hon gyda’r nod o wella 
darpariaeth y cyfryngau yng Nghymru. Fe 
fydd y corff yn gyfrifol am lunio 
strwythur rheoleiddio newydd ar gyfer y 
gwahanol gyfryngau yn ogystal â 
datblygu polisiau a syniadau newydd yn y 
maes. Mae deg aelod ar y bwrdd efo pob 
un wedi cael ei enwebu oherwydd eu 
harbenigedd gyda rhyw elfen o’r maes. 
Newyddiaduraeth yw maes Eifion. Bu’n 
newyddiadura am bron ddeugain mlynedd 
ac yn gweithio ym myd papurau newydd, 
newyddion a materion cyfoes radio a 
theledu.  

   “Mae dirfawr angen y math yma o gorff 
i edrych yn benodol ar anghenion Cymru 
a’r Gymraeg,” meddai Eifion. “Rydan 
ni’n byw mewn cyfnod o chwyldro yn y 
maes efo’r datblygiadau digidol ac mae’n 
bwysig nad ydi Cymru yn cael ei gadael 
ar ôl. Mae’r sefyllfa yn o ddu efo’r pwnc 
mae gen i y diddordeb pennaf yno - 
newyddiaduraeth. Cwmniau a sefydliadau 
mawrion o’r tu allan i Gymru sydd piau 
ac sy'n rheoli y wasg rydan ni’n ei dreulio 
a thrwy lygad Llundain ac America yn 
bennaf rydan ni’n gweld y byd. Dydi’r 
pwerau darlledu ddim wedi cael eu 
datagnoli i’r Bae ac mae gwir beryg yn fy 
marn i fod y sefyllfa bresennol yn 
tanseilio ein cyfundrefn wleidyddol yng 
Nghymru. Mae gwir angen gwasg rydd ar 
bob democratiaeth iach." 
 
Geni 
Llongyfarchiadau i Joy ac Eifion Glyn, 
Penrhiw, Penywaun ar ddod yn daid a 
mam-gu unwaith eto. Ganwyd bachgen i 
Lowri eu merch hynaf a Chris ei gŵr ar 
Ragfyr  10fed. 
   Jaco Emrys ydi’r 
enw ac mae ei ddwy 
chwaer fawr Pegi 
Alys a Clara Jên 
wedi gwirioni. 
Roedd yn 10 pwys 
4 owns pan gafodd 
ei eni a dau 
ddiwrnod oed ydi o 
yn y llun. Mae'r 
teulu bach yn byw 
yn Nhreganna gerllaw Parc Victoria. 
Dyma’r pumed o wyrion Joy ac Eifion. 
 
Llongyfarchiadau gwresog i Sian ac 
Owen Jones, Cwm Calon, Ystrad  
Mynach ar 
enedigaeth  eu hail 
blentyn, Mari 
Alaw,  ar Ragfyr 
16eg. Mae ei 
chwaer fawr, Elsie 
Beca, wrth ei bodd 
gyda’i chwaer fach 
newydd a dyma ‘r 
pedwerydd o 
wyrion Yvonne a 
Gareth Williams, 
Tŷ Ni, Pentyrch. 
 
Roedd dydd Nadolig yn ddiwrnod 
arbennig i Gill a Wyn Rees oherwydd 
tra’n aros gyda Catrin a Paul ar Cilgwri 
aethpwyd â Catrin y noson honno i’r 
ysbyty lle ganwyd Greta ar Ragfyr 27ain - 
12 diwrnod yn gynt na’r disgwyl.   

 

Felly, dyna dri theulu yn y pentre’  yn 
dathlu geni ŵyr neu wyres dros gyfnod y 
Nadolig. Llongyfarchiadau a’n 
dymuniadau gorau iddynt i gyd. 
 
Adferiad Buan 
Dymunwn yn dda i Gwilym Williams, 
Maes y Sarn, wedi iddo gael triniaeth yn 
yr ysbyty yn ddiweddar. 
 
Y Blygain 
Mae gwasanaeth y Blygain wedi hen 
ennill ei blwyf yng nghalendr Clwb y 
Dwrlyn ac eleni eto gwelwyd Eglwys 
Catwg Sant dan ei sang. 
   Arweiniwyd y Blygain gan Rhodri 
Gwynn Jones a chreodd ysbryd addolgar 
a gweddïgar drwy gyfrwng darlleniadau a 
gweddïau dethol. Darllenodd adnodau o 
bennod pump Llyfr Cyntaf Pedr a dyma 
un ohonynt: 
‘Dylai pob un ohonoch edrych ar ôl eich 
gilydd yn wylaidd.’ 
   ‘Gweddi’r Nadolig’ gan Eurig Salisbury 
oedd byrdwn gweddïau Rhodri - dyma 
ddyfyniad:  
‘Gwna wên o’n digio ninnau - a thawdd di  
     Eleni’n calonnau, 
     Dyro gysuro o gasáu, 
     O gweryla, garolau.’ 
 
   Ac yna cafwyd y carolau - carolau’r 
Blygain - a ganwyd gydag arddeliad gan 
amryw o unigolion a phartïon gan 
gynnwys Côr Ysgol Gynradd Creigiau; 
Parti’r Efail, yn ogystal â chwechawd a 
phedwarawd o blith y parti hwnnw;  Côr 
yr Einion; Parti Helen; y triawd merched 
sef Betsan, Eirlys a Madi; Triawd Delwyn 
a’r ddau unigolyn Menna Thomas ac 
Andrew Bartholomew. Diolch o galon i 
bob un ohonynt. 
   Ar ôl y ddau gylch arferol daeth y 
gwasanaeth i’w derfyn gyda’r Ficer yn 
rhoi’r fendith a’r gynulleidfa’n canu 
Carol y Swper. Diolch i bob un o’r rhai 
uchod am eu cyfraniad clodwiw. Diolch 
i’r Ficer ac aelodau Eglwys Catwg Sant 
am eu croeso cynnes a’u cydweithrediad 
parod. Yn olaf diolchiadau diffuant i 
Margaret Roberts am drefnu a chydlynu’r 
Blygain. Codwyd £540.21, swm 
anrhydeddus, er cefnogi dwy elusen 
Eglwys Catwg Sant sef Canolfan Wallich 
i’r di-gartref ac Un Teulu Caerdydd sy’n 
darparu cartref ar gyfer teulu o 
ffoaduriaid o Syria. 
 
Y Fari Lwyd 
Cawsom y cyfle i ganlyn y Fari ar ôl y 
Blygain a mawr oedd y disgwyl yn 
nhafarn y Kings. Mae’n amlwg i’r Fari 
gael dogn helaeth o geirch eleni eto gan ei 
bod mor fywiog ag erioed yn pystylad a 
gweryru’n ddi-baid. Ar ôl y canu 
ymbilgar tu allan a’r atebion grwgnachlyd 
tu fewn, ymhen hir a hwyr caniatawyd 
mynediad i’r Fari a mawr fu’r dathlu.  
   Diolch i Judith am ddod â’r Fari o’r 
stabal ac i Jim, Margaret, Nia a Peter am 
geisio cadw trefn arni. Enw’r Fari, 
medden nhw, oedd Colin! - rhyfedd o fyd. 
   Blwyddyn Newydd Dda. 
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CREIGIAU 
 

Gohebydd Lleol:  

 

Clwb Gwawr - Crotesi Creigiau 
Dyma lun o Crotesi Clwb Gwawr 
Creigiau a’r cylch ar nos Iau 5/12 yng 
Nghlwb Rygbi Pentyrch. 
Diolch enfawr i Kath Stallard am ei 
chyfarwyddiadau ar sut i greu torch 
Nadolig. Noson llawn sbri a bach o win 
coch poeth! 
   Byddwn yn cwrdd yn Ionawr gyda 
dietegydd(!) ac yn mynd am fwyd yn 
‘The Ivy’ Caerdydd ym mis 
Chwefror.  Cewch yr hanes tro 
nesa!  Croeso mawr i chi ymuno â ni. 
Am fanylion pellach cysylltwch gydag 
Ann Angell ar 07811 791597 

 
Eisteddfod Caerdydd! 
Llongyfarchiadau i bawb weithiodd mor 
galed i greu Eisteddfod gofiadwy yn 
Ysgol Plasmawr, nos Wener yr 17eg o 
Ionawr. Menter newydd sbon - menter 
caiff ei hail-adrodd gobeithio. Un a 
gafodd noson i'w chofio oedd Iestyn 
Jones ynghyd â'i frawd Morus. Mae'r 
teulu yma yn gaffaeliad i unrhyw 
Eisteddfod! Cipiodd Iestyn dair gwobr 
gyntaf, dwy ail - a chelc go handi o bres! 
Da iawn ti, was! Ac enillodd Morus 
yntau wobr gyntaf am glocsio unigol. 
Pob lwc wrth i chi baratoi at Eisteddfod 
yr Urdd!  
 
Merched y Wawr, Y Garth 
Tipyn bach o 'symud' oedd ar y fwydlen 
i ni, aelodau'r Garth yn ein cyfarfod 
cyntaf eleni. Ac am hwyl a gafwyd yng 
nghwmni Jan. Llawer iawn o chwerthin, 
a rhyw ychydig o ymestyn, dawnsio (?), 
siglo tinau, codi breichiau . . . ddim bob 
amser i'r gerddoriaeth, nac yn y drefn 
gywir! Ond, diolch i Jan, fe gafwyd 
llawer o hwyl!  
 
Gwellhad buan 
Anfonwn ein cofion at Mrs Hilary Lewis 
dreuliodd y Nadolig yn ysbyty 
Brenhinol, Llantrisant. Ond, braf cael ar 
ddeall eich bod yn gwella, Hilary ac yn 
edrych ymlaen at ddod adre i'ch cartref 
yma'n y Creigiau. Efallai daw cyfle hwyr 
i ddathlu'r pen-blwydd arbennig yna 
gofnodwyd yn yr haf. Pen-blwydd hwyr, 
hapus iawn i chi yn nawdeg oed!  

Tocynnau Teulu ar gael drwy ffonio Hywel ar 07973624031  

Trefnwyd Cino Arbennig yng Ngwesty’r 
Hilton Caerdydd i ddathlu 50 mlynedd o 
weithgaredd Creigiau 23 nos Sadwrn 16 
Tachwedd. 
   Daeth 160 o aelodau a’u partneriaid a 
gwesteion i’r achlysur yn cynnwys tri o’r 
aelodau gwreiddiol. Mr Arwel Ellis 
Owen oedd siaradwr gwadd cyntaf y 
gymdeithas ac yn un o’r aelodau 

Llun:  
Martin Woodcock 

Kevan Eveleigh a Gabe Treharne 

Creigiau 23 yn dathlu 50 gwreiddiol. Ffurfiwyd y gymdeithas yn 
1969 ar ôl i 23 o wŷr lleol gwrdd yn 
Nhafarn y Creigiau.  
   Yn ystod y noson cafwyd areithiau gan 
ddau o drigolion Creigiau, Kevan 
Eveleigh a Gabe Treharne. Mewn araith 
ddoniol cafwyd atgofion gan Mr 
Eveleigh am rhai o gymeriadau ac 
areithiau y gymdeithas. Soniodd Gabe 
Treharne am sut y datblygodd 
cymdeithasau eraill megis Cantorion 
Creigiau sydd hefyd yn dathlu 50 
mlynedd cyn bo hir, a Chlwb Criced 
Creigiau yn dilyn llwyddiant Creigiau 
23. 
    Amcangyfrifir fod Creigiau 23 wedi 
gwneud cyfraniad o dros £200,000 i’r 
pentref ac mae’n parhau i hybu 
gweithgareddau megis y Carnifal, Taith 
Gerdded Gŵyl San Steffan a Thaith Siôn 
Corn.  
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LLANTRISANT 
GROESFAEN 

MEISGYN 

Amgueddfa Pontypridd 
 

Yn Amgueddfa Pontypridd mae 
arddangosfa diddorol iawn yn olrhain 
bywyd a gwaith William Edwards a'i 
Bont enwog ym Mhontypridd. Mae’r 
arddangosfa yn dod i ben ar 28 Chwefror   
https://www.pontypriddmuseum.wales/cy/ 

Colli Siân 
Ar noswyl Nadolig bu farw Siân Cadifor 
o Lantrisant yn Ysbyty Felindre. 
Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf i 
Rhun ac Elin, ei brawd a’i chwaer a’i 
theulu a’i ffrindiau oll. Cyfrannodd Siân 
yn helaeth i fywyd yr ardal.  Bu’n 
athrawes yn Ysgol Gynradd Gymraeg 
Llantrisant am nifer o flynyddoedd gan 
arwain gweithgaerddau cerddorol yr 
ysgol yn frwd. Gadawodd yr ysgol 
honno ac aeth i weithio yn Ysgol 
Gynradd Gymraeg Bronllwyn, y 
Rhondda.  Roedd hefyd yn aelod 
ffyddlon o Gôr Godre’r Garth. Fe fydd 
colled fawr ar ei hôl. 
 
Pȇl-droediwr disglair 
Llongyfarchiadau i Jac Clay o Lantrisant 
am lwyddo i ennill ysgoloriaeth gyda 
chlwb pȇl-droed Dinas Caerdydd.  Fe 
glywodd Jac ychydig ddyddiau cyn y 
Nadolig y bydd yn rhan o garfan o dan 
18 y clwb.  Fe fydd yn gorffen ei gwrs 
TGAU yn Ysgol Llanhari ym mis 
Mehefin ac ym mis Awst fe fydd yn bȇl-
droediwr llawn amser.  Mae Jac wedi 
bod yn rhan o academi Dinas Caerdydd 
ers bron i ddeng mlynedd ac wedi 
cynrychioli Cymru hefyd. Mae’n siŵr y 
clywn am ei anturiaethau gryn dipyn yn 
y dyfodol. Pob lwc i ti Jac.  
 
Efeilliaid 
Llongyfarchiadau i Gwenllian a Matt 
ar enedigaeth efeilliad. Mae eu Mamgu 
a Thadcu, Carole ac Eric, Groesfaen, 
yn falch iawn i groesawu Rhiannon 
Haf a Steffan John i'r byd. Fe'u 
ganwyd ar 17 Ionawr, bach yn gynnar 
ond mae pawb yn iawn. 

 
 
Symud tŷ 
Pob dymuniad da i Dilwen Davies yn ei 
chartref newydd.  Mae Dilwen wedi 
symud o’i chartref yn ardal Southgate, 
Llantrisant i fyngalo yn yr un ardal.  Nid 
dieithriaid sydd wedi symud i’w hen dŷ 
ond ei hwyres, Bethan Donnelly.  Mae 
Bethan yn gweithio yn Llantrisant gyda 
chwmni sy’n arbenigo mewn 

Teyrnged i Siân Cadifor  
(1954-2019) 

 
Ganed Siân Eira Cadifor ar y 10fed. o 
Ragfyr 1954 ac am ei bod yn bwrw eira 
ar y pryd rhoddwyd Eira yn enw canol 
arni. Roedd Gerallt a Margaret ei rhieni 
wedi dechrau eu bywyd priodasol yn 
Llanilltud Faerdre er iddynt gwrdd 
ymhell i ffwrdd yn yr Orsedd adeg 
Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst yn 
1951, y ddau wedi llwyddo mewn 
arholiadau Cymraeg a Cherddoriaeth. 
Roedd Gerallt yn athro Cymraeg yn 
Ysgol Uwchradd Y Beddau ar y pryd. 
Cafodd Siân ei geni yn Ysbyty Dwyrain 
Morgannwg a’i bedyddio yn y 
Tabernacl, Efail Isaf, lle roedd Gerallt 
hefyd yn athro Ysgol Sul. 
   Pan oedd Siân yn flwydd oed, 
symudodd y teulu i Faesteg wrth i 
Gerallt ddechrau ar swydd newydd yn 
Ysgol Gymraeg Nantyffyllon. Y teulu, 
felly, yn ymgartrefu yng Nghwm Llynfi, 
Gerallt yn ddiweddarach  yn cael ei 
benodi’n Brifathro Ysgol Gymraeg 
Tyderwen a Margaret yn magu tri o 
blant. Siân yn mynychu un o’r ysgolion 
cynradd Cymraeg cyntaf yng Nghymru 
mewn cymuned ddwyieithog lle roedd 
nifer helaeth o’r plant yn dod o gartrefi 
di-Gymraeg, ond bod llawer o’r to hŷn 
wrth gwrs yn Gymry Cymraeg. Roedd 
nifer o’r dosbarth hwnnw yn gysylltiedig 
â chapel Seiloh, Nantyffyllon lle roedd y 
teulu’n aelodau a lle death Siân gydag 
amser yn organyddes. 
   Ar ôl cyfnod yn Ysgol Gyfun 
Rhydfelen a oedd wedi agor yn 1961, 
enillodd Siân Ysgoloriaeth Evan Morgan 
i Brifysgol Cymru Aberystwyth i astudio 
Cymraeg a Cherddoriaeth yn 1973. O 
fewn blwyddyn roedd Neuadd 
Pantycelyn yn troi’n Neuadd Gymraeg a 
Siân unwaith eto yng nghanol berw 
arbrofol. Fel yn achos llawer o’i 
chyfoedion, roedd ei chyfnod yn 
Aberystwyth yn un o’i hapusaf a’r 

ffrindiau a wnaeth yn datblygu’n 
ffrindiau oes. 
   Wedi hyfforddi’n athrawes a threulio 
ryw dair blynedd mewn ysgol Saesneg 
yn ardal Penrhiwceiber, symudodd Siân i 
Ysgol Gymraeg Llantrisant (1980-1994). 
Wedi ymgartrefu yn Y Beddau ac yn 
ardal Llantrisant yn ddiweddarach, roedd 
cyfle iddi ymdaflu i’r bywyd Cymraeg : 
Côr Godre’r Garth, Côr Merched y 
Garth, Gweithgareddau Clwb y Bont, 
Gwirfoddoli gyda’r Urdd, UCAC. Roedd 
ei chefndir addysgol, Cymraeg a 
Cherddoriaeth, yn agor iddi bob math o 
ddrysau yn ddiwylliannol. Ar ôl cyfnod o 
ryw bedair blynedd ar ddeg, symudodd o 
Ysgol Llantrisant i Ysgol Gynradd 
Bronllwyn yn y Gelli, Cwm Rhondda.  
   O edrych ar yrfa Siân yn athrawes yn y 
ddwy ysgol, mae’r darlun yn un hynod 
ganmoladwy. Derbyniwyd sylwadau gan 
nifer o gydweithwyr a oedd yn awyddus 
i hel eu hatgofion am Siân. Mae’r neges 
yn gyson gadarnhaol. Tystiodd nifer i’w 
hymroddiad di-ffael, ei hegwyddorion 
cadarn, ei gweithgarwch anhunanol, ei 
theyrngarwch, ei hynawsedd, a’i 
chyfeillgarwch twymgalon ym mhob 
achos. Cafwyd teyrngedau tebyg gan ei 
ffrindiau : ‘Deallus a darllengar, doeth a 
thriw’; ‘Merch oedd yn werth ei 
hadnabod a braint cael ei galw’n ffrind’.  
   Yn anffodus, ar ôl iddi ymddeol daeth 
nifer o broblemau iechyd i’w rhan a bu’n 
ymladd yn ddyfal i mwynhau’r holl 
weithgareddau a fu’n ei chynnal cyhyd. 
Mynnodd deithio a mynychu gwahanol 
eisteddfodau pan fyddai seibiant yn 
ystod ei chyfresi o driniaeth. Yn y 
diwedd bu raid ildio. Cynhaliwyd 
gwasanaeth coffa iddi yng Nghapel Y 
Tabernacl, Efail Isaf ddydd Sadwrn 25 
Ionawr lle cafwyd cyfle i ddiolch am ei 
bywyd a’r cyfraniad pwysig a wnaeth 
mewn cynifer o gyd-destunau.  
‘Daeth encyd i ddweud thanciw’. 

Allan James 

meddalwedd. Pob hwyl i’r ddwy 
ohonoch yn eich cartrefi newydd.  
 
Llwybr Cymunedol Llantrisant wedi 
agor 
Ym mis Rhagfyr, agorodd cyngor 
Rhondda Cynon Taf yr estyniad i lwybr i 
gerddwyr a seiclwyr sydd bellach yn 
mynd trwy Cross Inn. Mae’r llwybr 
wedi’i ymestyn o Westfield Court, 
Llantrisant i Main Road, Cross Inn. 
Felly, gallwch ddechrau eich taith yn 
Nhonysguboriau a cherdded ar hyd y 
llwybr sy’n dilyn yr hen reilffordd i 
Cross Inn. Wrth gwrs, os hoffech fynd yn 
bellach, mae’r llwybr yn cysylltu â’r 
llwybr sy’n dilyn ffordd osgoi Pentre’r 
Egwlys, yr holl ffordd i Donteg.   
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Bethlehem 
Gwaelod-y-garth 

Trefn yr Oedfaon (ar  y Sul am 10:30 
a.m. oni nodir yn wahanol): 
Mis Chwefror 2020: 
2 – Oedfa dan ofal Alun Johnson 
9 – Oedfa Gymun dan ofal Delwyn Sion 
16 – Oedfa dan ofal y Parchedig Ryan 
Thomas 
23 – Oedfa dan ofal y Parchedig Jeff 
Williams 
Mis Mawrth 2020: 
1 – Oedfa Gwyl Ddewi 
8 – Oedfa Gymun dan ofal y Parchedig 
Allan Pickard 
15 – Oedfa dan ofal y Parchedig R Alun 
Evans 
22 – Oedfa dan ofal y Parchedig Glyn 
Tudwal Jones 
29 – Oedfa dan ofal y Parchedig Robin 
Wyn Samuel                                                                                                                                                                      

ooooOOOOoooo 
Cynhelir Fforwm Economaidd y Byd 
(World Economic Forum) yn flynyddol yn 
Davos, Y Swisdir, ac mae’r trafod yn mynd 
yn ei flaen (21 – 24 Ionawr 2020) wrth i mi 
ysgrifennu’r pwt yma i Tafod Elái.  
   Eleni dethlir 50fed penblwydd y Fforwm. 
Fe’i sefydlwyd yn 1971 gan greu 
cyfundrefn ryngwladol i hybu cydweithio 
rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat.  
   Yma felly gwelir arweinwyr politicaidd, 
busnes, diwylliant ac eraill sy’n amlwg o 
fewn y gymdeithas yn cwrdd i siapio 
agendae byd-eang, rhanbarthol a 
diwydiannol. 
   Gweithreda’r Fforwm ar y gred bod ein 
byd yn un system gysylltiedig sydd dan 
straen aruthrol oherwydd ei 
chymhlethdodau ei hun. 
   A bod yna bellach nifer o ffactorau yn 
cyd-blethu i wneud yr amgylchedd byd-
eang yn anoddach i’w ddirnad a’i ddeall. 
   A mwyfwy, derbynia bod yna 
genhedlaeth ifanc ar draws y gwledydd yn 
mynnu cael eu clywed oherwydd eu cred 
bod penderfyniadau yn cael eu gwneud ar 
draul eu dyfodol. 
   Honir bod “gonestrwydd moesol a deall 
wrth galon y cyfan a wneir yn enw’r 
Fforwm”. 
   Wel chymerodd hi ddim yn hir i ni weld 
prawf ar yr uchod oherwydd ar ddydd 
cyntaf y trafod eleni bu gwrthdaro rhwng 
dau feddylfryd a dwy genhedlaeth. 
   Yn ol Arlywydd yr Unol Daleithiau, “…
mae’n rhaid i ni wrthod y proffwydi gwae”  
ac yn hytrach ymfalchio yn y llwyddiant 
economaidd [yn yr UDA], a chofleidio 
ffydd ac optimistiaeth yn ein dyfodol. “Pan 
fydd pobl yn rhydd i fentro, bydd 
miliynau’n byw yn hwy, yn hapusach ac yn 
iachach.”  
   Neges dra gwahanol oedd un Greta 
Thunberg, y ferch ysgol ifanc o Sweden 
sy’n parhau i ysgwyd ein cydwybod yn 
gyson. 
“Mae’n cartref ni yn dal ar dân” meddai. 
“Dywedwch nad oes ‘na le i ni blant 
bryderu. 
 Dywedwch “gadewch hyn i ni, fe wnawn 
ni ddelio a hyn. 
 Rhown addewid na wnawn eich gadael i 
lawr. 
Peidiwch a bod mor besimistaidd.” 

“Ac yna – dim. 
Tawelwch.   
Neu rhywbeth gwaeth na thawelwch. 
Geiriau gwag ac addewidion sy’n rhoi’r 
argraff bod digon eisioes yn cael ei 
wneud.” 
 
   Ar yr olwg gyntaf mae’n siwr, gall 
llethrau sgio Davos deimlo yn bell iawn o 
lethrau rhedynog y Garth.  
   Ond wrth ein traed mae dechrau pethau, a 
chawsom ein hatgoffa gan gyflwyniad 
Nadolig y plant (ac ambell i oedolyn) yma 
ym Methlehem eleni faint o’r gloch ydi hi 
ar ein byd bach ni. 
   Fe eglura’r teitl y cwbl sydd angen ei 
wybod!  
   “Nadolig yn ein Byd Bregus” a 
ddewisodd Heulwen Jones, yr awdur (a’r 
cynhyrchydd), ei roi ar yr wyneb-ddalen, a 
bu cryn stwr wrth i’r cyflwyniad gael ei 
amharu gan lu o brotestwyr gyda’i 
placardiau yn galw am fod yn llawer mwy 
effro i’r hyn sy’n ddigwydd i’n planed gan 
ein difaterwch ni – ia, hyd yn oed ni bobl 
barchus y capel – a’r hyn y gallwn ei 
wneud fel unigolion a chymdeithas i leddfu 
peth ar allyriadau a’n defnydd o blastig, ein 
dull o deithio a’r gwastraff a gynhyrchir yn 
ein bywydau’n ddyddiol.     
   Oedd ‘roedd y bugeiliaid, yr angylion a’r 
doethion, a Mair, Joseff a’r baban Iesu yno. 
Oedd ‘roedd na seren yn disgleirio 
uwchben y preseb.  
   Ond be ‘nesa? 
   A’i rhoi heibio’r crud, y gwisgoedd a’r 
goeden tan yr un pryd y flwyddyn nesaf 
yntau ceisio newid pethau – ar ein 
haelwydydd, yn ein cartrefi, ia, hyd yn oed 
yn ein capeli? 
    “Beth am i ni, yn ein heglwysi, addunedu 
ar ddechrau blwyddyn newydd i wneud o 
leiaf un peth arloesol 
eleni!”  [Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb 
yr Annibynwyr] 
   Wel, ydi bod yn “eco-gapel” yn apelio 
tybed?  
   Deuparth gwaith…!       
                                                                                                                                                                      

ooooOOOOoooo 
 

Cofiwch y cynhelir Ysgol Sul i’r plant bob 
Sul heblaw am wyliau Ysgol a hynny i gyd 
fynd ac amser yr oedfa am 10:30 a.m. 
   Cofiwch hefyd am wefan Bethlehem  
www.bethlehem.cymru . Ymwelwch yn 
gyson â’r safle i chwi gael y newyddion 
diweddaraf am yr eglwys a’i phobl. 
   Hefyd mae gan Bethlehem gyfri trydar 
(twitter)  @gwebethlehem. 

Ysgol Castellau 
 

Glanllyn 

Cafwyd wythnos arbennig yng 

Nglanllyn ar ddechrau’r tymor - 

er yn oer ac yn wlyb ar adegau! 

Diolch i staff y Ganolfan a staff 

yr ysgol am roi o’u hamser a da 

iawn i Flwyddyn 6 am eu 

hymddygiad rhagorol yn ystod 

yr wythnos. 

 

Datblygu’r Gymraeg 

Mae Blwyddyn 6 wedi bod wrthi yn 

cefnogi Ysgol Llwyncrwn i gystadlu yng 

nghystadlaethau llefaru i ddysgwyr yn yr 

Eisteddfod. Edrychwn ymlaen at gefnogi’n 

gilydd yn yr Eisteddfod ym Mis Mawrth. 

 

Martyn Geraint 

Diolch i Martyn Geraint am ddod i 

berfformio a diddanu’r Blynyddoedd 

Cynnar. Braf oedd croesawu’n ffrindiau o 

Ysgol Tŷ Coch atom i fwynhau yn yr hwyl. 

 

Gala Nofio 

Pob lwc i Maisie Fowler sydd wedi 

cyrraedd rownd Genedlaethol Gala Nofio’r 

Urdd ar ddiwedd mis Ionawr. Cer amdani 

Maisie! 

 

Aelodau newydd 

Croesawn 9 o blant cyn-feithrin yn newydd 

i’r ysgol ar ddechrau’r tymor. Maent wedi 

ymgartrefu’n llwyr gyda Mrs Barclay, Anti 

Lucy ac Anti Lisa. Hefyd croesawn Anti 

Sharon ac Anti Lucie sydd wedi ymuno â’r 

staff yn y Blynyddoedd Cynnar. 

 

Myfyrwyr 

Dymunwn bob hwyl a diolchwn i Siôn 
Lewis, Ellie Amery ac Eleri Lloyd sydd 

wedi bod gyda ni yn astudio fel rhan o’n 

partneriaeth fel Ysgol Glinigol yn darparu 

hyfforddiant i fyfyrwyr. Pob lwc iddynt ar 
eu lleoliadau nesaf ac yn eu gyrfaoedd i 

ddod. 

http://www.bethlehem.cymru
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Ysgol  
Pont-Sion-Norton PONTYPRIDD  

 
Gohebydd Lleol:  

 
Glan-llyn  
Ym mis Ionawr aeth blwyddyn 6 ar antur 
i wersyll yr Urdd Glan-llyn am wythnos. 
Cafon nhw brofiadau gwych yn canwio, 
dringo, cwrs rhaffau, saethyddiaeth, 
bowlio deg…!!! Daeth pawb nôl yn 
flinedig iawn ar ôl wythnos prysur a 
hwyl. Diolch i Mr Sampson, Miss Davies 
a Mrs Cotter am edrych ar eu holau. 

 
Ionawr Iachus  
Bu’r ysgol gyfan yn  rhan o 
weithgareddau Ionawr Iachus yr Urdd yn 
cadw’n heini. Diolch i’r Urdd am ein 
arwain i fyw’n iach. 

 
Gorsaf Dân  
Fel rhan o’u thema ‘Archwilwyr 
Cymuned’ aeth yr adeilad canol ar 
ymweliad i Orsaf Dân Pontypridd i 
gwrdd â’r ymladdwyr tân. Fe ddysgon 
nhw am y dillad arbennig, yr offer a’r 
mathau o gymorth sy’n rhan o’u gwaith. 
Cafon nhw’r cyfle hefyd i gael tro gyda’r 
biben ddŵr! 

 
Siarter Iaith 
Ym mis Rhagfyr daeth blwyddyn 5 a 6 
Ysgol Heol-y-celyn atom ni i wylio’r 
ffilm ‘Pluen Eira’ gyda’r Adran Iau ac 
aeth Cyfnod Sylfaen y ddwy Ysgol i 
wylio sioe Nadolig Martyn Geraint yn Y 
Ddraenen Wen.  

Clwb y Bont 

Mae‘r pwyllgor wedi trefnu dau 

ddigwyddiad Cymraeg mis yma. Dewch 

i’w cefnogi. 

Nos Iau, Chwefror 13eg am 7.30 fe fydd 

Owen Shiers yn cyflwyno caneuon 

gwerin ar y thema ‘Cynefin - Taith Dilyn 

Afon.’ Mynediad £5 wrth y drws. 

   Nos Sadwrn Chwefror 29ain Noson 

yng nghwmni Huw Chiswell. Tocynnau 

£10 ac £8 i aelodau. Ffoniwch y Clwb er 

mwyn sicrhau eich tocyn. 

   Cofiwch am y cwis bob nos Fawrth yn 

cychwyn am 8 o’r gloch. 5 rownd. £20 

i’r tim buddugol. 

   Dewch i gefnogi tim rygbi Cymru wrth 

i bencampwriaeth y 6 gwlad gychwyn 

ddydd Sadwrn, Chwefror 1af. Dangosir y 

gemau i gyd ar y sgrîn fawr. 

 
Yr Iaith ar Waith! 

Llongyfarchiadau i Lidl’s am hysbysebu 

nwyddau i’w prynu i ddathlu Diwrnod 

Santes Dwynwen (mae na 

archfarchnadoedd eraill i’w cael!) 

 
Gwellhad Buan 

Pob dymuniad da i Margaret Francis, 

Parc Prospect sydd wedi derbyn 

llawdriniaeth ar ei llygad yn ddiweddar. 

 
Llongyfarchiadau 

Pob dymuniad da i Matthew Webb, Y 

Comin ar ei benodiad yn Bennaeth Ysgol 

Gyfun Cwm Rhymni. Mae e wedi bod yn 

gweithio yn yr ysgol ers nifer o 

flynyddoedd. Fe fydd yn cychwyn ar y 

swydd ar ôl y Pasg. Mae Matthew y 

gynddisgybl Ysgol Gyfun Rhydfelen. 

 
Teulu’n Dathlu 

Mae gan deulu’r Ebbsworth nifer o 

resymau i ddathlu. 

   Mae Mike wedi graddio fel athro 

pilates trwyddiedig gyda chymwyster 

uwch oddi wrth y Pilates Foundation. 

Mae’n cynnal dosbarthiadau yn y 

Gymraeg a’r Saesneg yng nghanolfan 

Garth Olwg a Chaerdydd ac yn cynnig 

sesiynau unigol ar beiriant pilates yn y 

tŷ. 

   Mae Dylan (y mab) wedi derbyn 

swydd fel tansgrifennwr i gwmni N.F.U. 

Mutual. Mae’n gweithio yn Stratford–on

-Avon. Mae Dylan a’i bartner Lauren 

Slater (o Gilfynydd yn wreiddiol) yn 

byw yn Warwick. 

   Mae Catrin (y ferch) newydd 

ddyweddio â Gwilym Edwards. Roedd y 

ddau ohonynt yn ddisgyblion yn 

Rhydfelen. Maent yn byw yn Ffynnon 

Taf. Mae Catrin yn is-reolwraig yn siop 

Lush, Caerdydd a Gwilym yn weithiwr 

cymdeithasol gyda phlant yn eu 

harddegau a'u teuluoedd yn y ddinas ac 

yn y fro. 

 
Merched y Wawr 

Fe fydd y gangen yn cwrdd nos Iau , 

Chwefror 20fed ( sylwer ar y dyddiad 

newydd) pan ddaw Mike Ebbsworth, 

Graigwen i gyflwyno Pilates. 

   Byddwn yn dathlu Gŵyl ein nawddsant 

wrth giniawa nos Iau, Mawrth 12 fed. 

Manylion yng nghyfarfod mis Chwefror. 

   Llongyfarchiadau i Gwenllian  wrth 

iddi gyrraedd oed yr addewid ddechrau’r 

flwyddyn. 

 
Clwb llyfrau 

Dwy nofel Gymraeg  newydd sy dan 

sylw mis yma sef ‘Gwirionedd’ gan 

Elinor Wyn Reynolds  a ‘Pwyth’ gan Haf 

Llewelyn. Dewch i’w trafod nos Fawrth 

Chwefror 25ain am 7.15 p.m. yng 

Nghlwb y Bont. 

   Awdures mis Mawrth yw Elizabeth 

Strout.Cyfle i ddewis unrhyw gyfrol gan 

yr ysgrifenwraig boblogaidd yma. 

Byddwn yn cwrdd nos Fawrth , Mawrth 

17eg am 7.15 p.m. 

 
Teyrnged i Ioan Roberts 
Trist iawn oedd clywed am farwolaeth 
anhymig yr awdur, newyddiadurwr a 
chyfaill hoff  - Ioan Roberts- Io Mo i’w 
gyfeillion. 
   Bu ef ac Alwena’n gymdogion agos 
iawn i ni  yn Graigwen Parc am rai 
blynyddoedd yn yr 80au gan ymadael yn 
1990. Dywedai Ioan fod eu cyfnod ym 
Mhontypridd wedi cyfoethogi a dyfnhau 
ei adnabyddiaeth o gymoedd y de.  
   Roedd y cannoedd a ddaeth i’w 
angladd ym Mhen Llŷn yn dystiolaeth o 
barch ac edmygedd ei gyfeillion a’i 
gydnabod.   

Gina a Gareth Miles.  
 
Colledion 

Bu farw John Williams, Nun’s Crescent, 

Graigwen cyn Nadolig. Estynnwn ein 

cydymdeimlad  at ei wraig, Jean a’r plant 

Gerwyn a Rowenna. 

   Diolch  i Gareth Miles am ei deyrnged 

i Ioan Roberts bu farw mor sydyn 

ddiwedd y flwyddyn. 

   Er ei bod yn byw yn Llantrisant roedd 

Sian Cadifor yn cefnogi nifer o achosion 

Cymraeg ym Mhontypridd. Byddwn yn 

gweld ei heisiau yn y Clwb llyfre, 

Merched y Wawr  a Chlwb y Bont. 

Rydym yn meddwl am Rhun ac  Elin a’r 

nifer o ffrindiau ffyddlon oedd ganddi yn 

eu colled. 
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Ysgol Tonyrefail   

Clocsio 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 amser 
wrth eu boddau yn dysgu sgiliau clocsio 
gyda Tudur Phillips fel rhan o’n prosiect 
celfyddydau mynegiannol – ‘GLO’.  
Roedd pawb am y gorau i ddangos pa mor 
hyblyg a heini oedden nhw! Diolch i 
Tudur am wneud y gwersi yn gymaint o 
hwyl i bawb.  

Disgo Santes Dwynwen 
Diolch yn fawr i’r Criw Cymraeg am 
drefnu Disgo Santes Dwynwen - braf oedd 
gweld y Neuadd o dan ei sang ar gyfer 
disgo y Cyfnod Sylfaen a’r Adran Iau a 
phawb yn dawnsio i gerddoriaeth 
Gymraeg. Roedd y neuadd wedi ei 
haddurno yn hynod effeithiol ac yn 
ychwanegu at naws arbennig y noson. 
  
Y Fari Lwyd 

Pleser oedd croesawu’r Fari Lwyd i’r 

ysgol eto eleni. Aeth dwy o amgylch yr 

ysgol i groesawu’r Hen Galan yng 

nghwmni plant Blwyddyn 1 a 2. Mae’r 

plant yn mwynhau dysgu am yr hen 

draddodiadau Cymreig a gweld y Fari 

Lwyd. 

Y Cyngor Ysgol 

Estynnwyd gwahoddiad i aelodau o’r 

Cyngor Ysgol i dderbyn siec gan y Co-op 

ar ran Prosiect Diffibrwleiddiwr 

Cymunedol Tonyrefail a Gilfach Goch.  

Mae’r prosiect yn un pwysig iawn i’r 

gymuned a’r Cyngor Ysgol. 

 

Sioeau  Nadolig 

Roedd diwedd tymor yr hydref yn un 

prysur iawn  yn ymarfer a llwyfannu ein 

sioeau Nadolig. Cafwyd hanes Stori’r Geni  

gan  ddisgyblion y Meithrin a Derbyn tra 

‘O Na! Santa ar Streic!’ oedd teitl sioe 

Blwyddyn 1 a 2. Cynhaliwyd sioe ‘Y Dyn 

Blin’ yn Eglwys Dewi Sant gan 

ddisgyblion yr Adran Iau. Diolch enfawr 

i’r holl blant a staff am weithio mor galed i 

sicrhau sioeau o safon uchel. 

Elusen achub y Plant 

Diolch i bawb am gefnogi ymgyrch Achub 

y Plant drwy dalu i wisgo siwmper 

Nadolig i’r ysgol. 

 

Profiad y Nadolig 

Cafodd disgyblion Blwyddyn 2 wahoddiad 

i  flasu ‘Profiad y Nadolig’ gan Ficer Ruth 

ac aelodau Eglwys Dewi Sant . Roeddynt 

wedi mwynhau dysgu mwy am stori’r 

geni. Profiad hyfryd iawn a diolch yn fawr 

am y croeso. 

Sioe Santa ar Streic 

Sioe Yr Hen Ddyn Blin 

Stori’r Geni 

Siôn Corn 

Daeth Siôn Corn i ymweld â holl 

ddisgyblion yr ysgol. Rhannodd anrhegion 

gyda’r dosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen 

a rhoddodd docyn anrheg i ddosbarth yr 

Adran Iau. Bu’r plant yn brysur yn 

ymchwilio i weld pa anrhegion yr oeddynt 

eisiau eu prynu. Bu dosbarthiadau’r  

Cyfnod Sylfaen ar  drip i ‘Fuse’ i fwynhau 

brecwast gyda Siôn Corn. 

Rygbi 

Bu aelodau’r tîm rygbi yn cymryd rhan 

mewn twrnament rhwng ysgolion ardal 

Tonyrefail a’r cylch yn ddiweddar. Er 

gwaetha’r tywydd garw cafwyd twrnament 

llwyddiannus iawn!  

Ionawr Iachus 

Mae pob dosbarth wedi bod wrthi yn 

cadw’n heini gydag ymgyrch yr Urdd sef 

‘Ionawr Iachus - y Daith i Tokyo’. Mae’r 

disgyblion yn mwynhau gwneud 

gweithgareddau  ymarfer corff mewn 

ffordd hwyliog. 

Profiad y Nadolig gyda’r Ficer Ruth 
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Erthyglau a straeon  

ar gyfer rhifyn mis Mawrth 

i gyrraedd erbyn 

24 Chwefror 2020 
 

Y Golygydd  

Hendre 4 Pantbach 

Pentyrch 

CF15 9TG 

Ffôn: 029 20890040 

e-bost  
pentyrch@tafelai.com  

 

Tafod Elái ar y wê 
http://www.tafelai.com  

 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  
 

GOLYGYDD 
Penri Williams  
 029 20890040 

 
 

CYHOEDDUSRWYDD 
Colin Williams  
029 20890979 

Pontypridd 

Mike Ebbsworth, hyfforddwr 
Pilates 

 

Nos Iau, Chwefror 20fed  
Yng Nghlwb y Bont. 

Croeso I bawb  
Rhagor o fanylion:   

01443 485272                            

Tonysguboriau 

Nos Iau, Chwefror 27ain 

Yn Café 50, Canolfan 

Gymunedol Pontyclun 

Mike Ebbsworth, 

hyfforddwr Pilates,  
yn ein dysgu i gadw’n 

ystwyth.   

Rhagor o fanylion:   
01443 223828                           

Argraffwyr:  
 
 
  

www.evanprint.co.uk 

Cangen y Garth 

Betsan Moses 
‘Cip yn ôl’  

 
8.00yh Nos Fercher, 

Chwefror 12ed 
Yn Y Ganolfan, Efail Isaf 

 
Croeso cynnes i bawb! 

CYLCH 

CADWGAN 

Nos Wener  
14 Chwefror am 7.30yh 

 
Yr Athro Geraint Jenkins 

 yn siarad ar y testun:  
‘Y Digymar Iolo Morganwg’ 

 

yn Y Ganolfan, Tabernacl, 
Efail Isaf 

Cydnabyddir cefnogaeth 
Llenyddiaeth Cymru 

CLWB Y 
DWRLYN 

 

 

 

 

 

 

Rifiw’r Deugain 
 

8yh Nos Iau,  
Chwefror 27fed 

Yng Nghlwb Rygbi 
Pentyrch 

 

Manylion: 02920890040  

Cylch Llyfryddol  
Caerdydd 

  

Gwener, 21 Chwefror 2020 

Sgwrs gan y Prif Lenor, Dr Rhiannon 

Ifans, ar y testun ‘Siampên yn 

Stuttgart: Medal Ryddiaith 2019’. 
 

   Cynhelir y cyfarfod am 7.00 o’r gloch 

yn Ystafell 0.31, Adeilad John Percival, 

Safle Rhodfa Colum, Prifysgol Caerdydd, 

CF10 3EU. 

 CYNLLUNIAU GOFAL  
HANNER TYMOR  
Menter Caerdydd 

 

Gallwch nawr archebu lle ar 

gynlluniau gofal gwyliau Menter 

Caerdydd a fydd yn rhedeg o 

Chwefror 17eg - 21ain.  

 

   8:30yb - 5:30yp 
 Ysgol Treganna ac  

Ysgol Melin Gruffydd 
   £25 y dydd 

 

Archebwch drwy ddilyn y ddolen a 

mewngofnodi neu greu cyfrif: 

https://gofal.mentercaerdydd.org/ 

neu 

gwenno@mentercaerdydd.cymru | 

02920689888 

Ariennir yn 
rhannol gan 

Lywodraeth 
Cymru 
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Ysgol Creigiau TONYREFAIL 

Gohebydd Lleol:  
Helen Prosser 

671577/prosserh@btinternet.com 

nghategori merched unigol a daeth Cadi-
Jên a Betrys (Dosb 3) hefyd yn drydydd 
am gystadlu fel deuawd. Ardderchog 
ferched! 

Cyngor Ysgol yn ymweld â Chynulliad 
Cymru 
Ym mis Rhagfyr ymwelodd 17 o'n 
haelodau Cyngor Ysgol ag adeilad 
Cynulliad Cymru ym Mae Caerdydd. 
Dysgon nhw am yr hyn sy'n digwydd yn 
adeilad y Cynulliad a buon nhw’n gwylio 
aelodau'r Cynulliad yn dadlau yn y siambr 
drafod. Diolch yn fawr i Miss Davies a Mrs 
Cashin am fynd gyda’r disgyblion. 

  
Gala Nofio’r Urdd 
Ar y 5ed o Ragfyr aeth 22 o'n disgyblion 
Cyfnod Allweddol 2 i gystadlu yng Ngala 
Nofio’r Urdd yng Nghanolfan Hamdden 
Cogan, Penarth. Roedd pob un wedi 
nofio’n arbennig ac roedd eu hymddygiad 
a’u hagwedd yn wych drwy’r dydd.  
  
Noson o Gerddoriaeth Nadoligaidd 
Ar Ragfyr 17eg cynhaliodd côr yr ysgol, y 
gerddorfa a nifer o ddisgyblion Cyfnod 
Allweddol 2 gyngerdd gerddorol wych yn 
neuadd yr ysgol. Roedd y gyngerdd yn 
gyfle gwych i ni ddathlu doniau cerddorol 
ein disgyblion. Llongyfarchiadau i bawb a 
fu'n perfformio yn ystod y noson.  

 Plygain yn Eglwys Pentyrch  
Nos Iau, Ionawr 9fed, aeth disgyblion 
Dosbarth 2 i ganu mewn Plygain yn 
Eglwys Pentyrch. Fe fwynheuodd y plant y 
profiad yn fawr. Diolch i chi blantos - fe 
ganoch chi’n hyfryd.  

 
Llysgenhadon Ifanc 
Dewiswyd dau ddisgybl Blwyddyn 5 fel 
Llysgenhadon Ifanc Efydd Chwaraeon 
Caerdydd. Yn ddiweddar mynychodd 
Alexandra, Dosbarth 5, ac Alex, Class 5, 
ddiwrnod hyfforddi Efydd ym Mhrifysgol 
Fetropolitan Caerdydd lle bu rhaid iddynt 

ddangos nodweddion i ddod yn arweinwyr 
mewn chwaraeon, trwy ddechrau newid 
lefelau gweithgarwch eu cyfoedion a 
hyrwyddo ffyrdd iach o fyw yn yr ysgol. 
Llynedd mynychodd Bethan, Dosbarth 6, a 
Will, Class 6, yr un digwyddiad. Eleni 
gwahoddwyd y ddau yn ôl i fynychu 
diwrnod hyfforddi Efydd a Mwy. Da iawn 
Alexandra, Alex, Beth a Will! 
 
“Beatboxing” gyda Dean Yhnell 
Daeth Dean Yhnell atom yn ddiweddar i 
rannu ei dalent arbennig gyda ni. 
“Beatboxer” yw Dean ac mae’n cystadlu’n 
genedlaethol. Dysgodd y disgyblion am yr 
holl seiniau mae’n medru eu creu â’i lais a 
chawsant gyfle i ddysgu sut i greu seiniau 
arbennig a chreu brawddegau sain. Cafodd 
rhai disgyblion gyfle i ddefnyddio’r 
meicroffôn a recordio eu seiniau ar “loop 
pedal”. Bydd Dean yn gweithio gyda 
disgyblion Blwyddyn 5 ar ein Prosiect 
Ysgolion Creadigol Arweiniol. Byddwn yn 
gweithio ar y cyd gydag Ysgol Gwaelod y 
Garth er mwyn datblygu sgiliau dysgu ac 
addysgu creadigol gan ganolbwyntio ar 
loywi iaith.  
 
Twrnamaint Pêl-droed yr Urdd 
Llongyfarchiadau i fechgyn a merched 
Blwyddyn 5 a 6 am gystadlu yn 
Nhwrnamaint Pêl-droed yr Urdd ar gaeau 
Gerddi Soffia yn ddiweddar. Fe 
chwaraeodd y tîmau’n wych gyda un tîm 
yn cyrraedd y rownd gyn-derfynol.  

Cystadleuaeth Gymnasteg Sir yr Urdd 
Cyn y Nadolig cystadlodd Eva, Libby, 
Megan, Ava, Cadi-Jên a Betrys yng 
Nghystadleuaeth Gymnasteg Sirol yr Urdd 
yng Nghlwb Ieuenctid Caerdydd. 
Perfformiodd pob un yn wych. Daeth 
Megan (Dosb 4) yn drydydd yng 

Dathlu pen-blwydd 
eglwys yn 180 oed 

 
Bydd nawdd gan y Loteri Genedlaethol yn 
helpu’r gymuned leol ddod ynghyd i gofio 
a dathlu pen-blwydd eglwys hynaf yr ardal 
yn 180 oed, sef Eglwys y Santes Fair yng 
Nglyn-taf. 
   Bydd disgyblion o Ysgol Uwchradd leol 
Hawthorn yn ymuno â rhai o aelodau’r 
eglwys a gwirfoddolwyr o’r gymuned 
ehangach i fyfyrio ar yr effaith mae’r 
eglwys wedi ei chael ar yr ardal yn ystod y 
ddwy ganrif ddiwethaf. 
   Eglura Brenda Cawthorne, sy’n arwain y 
prosiect: “Mae Eglwys y Santes Fair yn 
adeilad hanesyddol pwysig iawn, a 
dderbyniodd statws rhestredig Gradd II yn 
2001.  
   “Mae’r fynwent yn cynnwys trysorau 
lleol fel copi o gofeb i Richard Crawshay, 
mab Francis Crawshay, y meistr haearn 
cyfoethog; bedd y bardd lleol nodedig 
Ieuan Ddu, a bedd Gordon Lenox, o 
Waith Cadwyni Brown Lenox. 

Shirley Jones 
Tan ychydig flynyddoedd yn ôl, Walter a 
Shirley Jones oedd rhai o ddarllenwyr 
selocaf Tafod Elái yn Nhonyrefail. 
Symudon nhw i Borthcawl i fod yn 
agosach at eu merch, Siân. Bu farw Walter 
y llynedd ac yn drist iawn mae Shirley 
bellach wedi marw hefyd. Roedd hi’n 
athrawes gynradd ac ar ôl blynyddoedd yn 
gweithio mewn ysgolion, dechreuodd 
ddysgu plant oedd yn methu mynd i’r 
ysgol, naill ai am eu bod yn sâl neu wedi’u 
diarddel. Roedd Shirley yn ofalus iawn o’r 
plant hyn. Mae gen i atgofion melys ohoni 
fel aelod o’m dosbarth Cymraeg. Dysgodd 
Gymraeg yn rhugl ac mae gen i gof clir 
ohoni’n cystadlu ar y llefaru yn Eisteddfod 
y Dysgwyr – roedd hi wrth ei bodd. Roedd 
hefyd yn aelod ffyddlon o Ferched y 
Wawr, Tonysguboriau.  
 
Noson Sgwrsio 
Cynhelir y Noson Sgwrsio nesaf nos 
Fawrth,  11 Chwefror yng Nghlwb Rygbi 
Tonyrefail am 7pm.  Croeso i bawb! 

mailto:671577/prosserh@btinternet.com
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Ysgol Evan James  Ysgol Dolau  

Glanllyn 
Cafodd disgyblion blwyddyn 6 wythnos 
wych yng nghwmni ysgolion clwstwr 
Garth Olwg yng Nglanllyn ddechrau mis 
Ionawr.  Mwynheuodd pob un ohonynt yn 
fawr. Diolch i Mr Rowlands, Mr 
Spanswick a Miss Gibbon am fynd â nhw.  

Hwyl fawr i’r myfyrwyr 
Hoffem ddiolch yn fawr i’r tri myfyriwr 
TAR fu gyda ni ers mis Hydref.  Mae Miss 
Pippen, Miss Flynn a Mr Broad wedi bod 
yn dysgu yn nosbarthiadau Tom Jones, 
Elin Fflur a Blodeuwedd. Bydd y plant i 
gyd yn gweld eich eisiau. Pob hwyl i chi 
yn eich lleoliadau nesaf.  
 
Llwyddiant i’r tîm pȇl-rwyd 
Mae’r tîm pȇl-rwyd yn mynd o nerth i 
nerth ac fe wnaethant yn wych yng 
nghystadleuaeth ranbarthol yr Urdd gan 
ddod yn drydydd.  Llongyfarchiadau mawr 
i chi.  
 
Zumba i staff yr ysgol 
Mae Miss Ward wedi dechrau clwb 
Zumba i athrawon yr ysgol.  Bob nos 
Fercher mae’r staff yn cadw’n heini a’n 
codi arian i achos da yr un pryd.  Dechrau 
iachus iawn i 2020! 

Tîm pȇl-droed blynyddoedd 3 a 4 
Am y tro cyntaf, mae gennym dîm pȇl-
droed i flynyddoedd 3 a 4.  Cyn y Nadolig, 
fe chwaraeodd y tîm sawl gȇm ac roeddent 
yn llwyddiannus iawn. Yn wir, enillon 
nhw bob gȇm. Mrs Foster yw’r hyfforddwr 
ac mae’n hapus iawn ag ymroddiad ac 
ymdrech y plant. Diolch i Unison Cwm 
Taf am fod mor hael a noddi’r cit a’r offer.  
Mae’r plant yn edrych yn smart dros ben.  
Edrychwn ymlaen at glywed am 
anturiaethau’r tîm yn y dyfodol.  
 
Trip i Siop Gwalia 
Aeth dosbarthiadau Tom Jones, Elin Fflur 
a Cerys Matthews i weithdy yn Siop 

Gwalia, Sain Ffagan i ddysgu am arferion 
siopa ers talwm. Roeddent yn synnu gweld 
pa mor wahanol mae’r siop i 
archfarchnadoedd mawr heddiw.  

Tymor Newydd, Thema Newydd! 
Mae’r disgyblion yn Dolau nôl ar ôl 
gwyliau’r Nadolig ac maen nhw’n 
gweithio gyda phwerau archarwyr gan mai 
thema’r tymor yma yw... Archarwyr! Mae 
pob disgybl wedi cael y cyfle i fwynhau 
diwrnod thema hwylus fel rhagarweiniad i 
waith y tymor ac maen nhw wedi dweud 
wrth yr athrawon beth maen nhw eisiau 
dysgu yn ystod y tymor! 
 
Cynllun Cardiau Nadolig 
Mae Dreigiau Dolau a’r Criw Cymraeg 
wedi bod yn gweithio’n galed iawn dros 
gyfnod y Nadolig yn cynllunio a chynnal 
cystadleuaeth i ddisgyblion a rhieni’r 
ysgol. Yr her oedd cynllunio carden 
Nadolig gyda chyfarchiad Cymraeg arno. 

Roedd y gystadleuaeth yn llwyddiant 
ysgubol a  gwnaethpwyd digon o elw o 
werthiant y cardiau i roi £100 i Tŷ Hafan. 
Aeth y disgyblion ar ymweliad i’r hosbis 
ger Caerdydd i roi’r siec ac i weld ble 
roedd yr arian yn mynd. Roedd hi’n 
ymweliad emosiynol iawn a bu’r 
disgyblion bron yn ddigon ffodus i weld 

Ruth Jones (y seren teledu) a oedd yn 
ymweld â’r hosbis yr un diwrnod. Aeth 
gweddill yr elw tuag at brynu system sain 
symudol newydd ar gyfer canu 
cerddoriaeth Cymraeg ar fuarth yr ysgol. 
Fe fydd Dreigiau Dolau a’r Criw Cymraeg 
yn gyfrifol am y gerddoriaeth pob dydd. 
 
Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 
Nid y disgyblion yn unig yn Dolau sydd yn 
derbyn gwersi! Mae’r staff wedi bod yn 
derbyn hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn 

ddiweddar. Yn ystod dwy sesiwn 
hyfforddi ym mis Ionawr, bu aelodau’r 
gweithlu yn adnewyddu eu cymwysterau 
gyda hyfforddiant CPR a hyfforddiant 
mewn meysydd eraill o Cymorth Cyntaf. 
Hoffai’r ysgol ddiolch i Nick am ei sgiliau 
cyflwyno doniol ac egnïol. 
 
Hyfforddiant Iaith Cymraeg 
Yn ystod mis Ionawr, bu myfyrwyr o’r 
brifysgol yng Nghaerdydd yn derbyn 
hyfforddiant er mwyn datblygu eu gallu i 
ddefnyddio’r Gymraeg ar lawr y dosbarth. 
Mae’r hyfforddiant yn unol â chynlluniau 
Llywodraeth Cymru i gyrraedd 1 filiwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Rydyn ni 
yn Ysgol Dolau yn hollol ymrwymedig i’r 
iaith Gymraeg ac yn falch o allu cefnogi 
athrawon y dyfodol yn y gobaith y 
byddant, un diwrnod, yn addysgu’r 
genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg. 

Nyrsus 
 

Ar y rhaglen Nyrsus ar S4C roedd Carys 

Davies, Tonteg, sydd wedi bod yn nyrs 

am 9  mlynedd ac yn ddiweddar wedi 

dod allan i weithio yn y gymuned yn 

ardal Porth Y Rhondda fel  Nyrs 

Cymunedol. Mae’r rhaglen yn glod i’r 

gwaith anhygoel sy’n cael ei gyflawni. 
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Ysgol Llanhari 

Gweithgareddau’r Nadolig 

Bu mis Rhagfyr yn hynod brysur yn 

Llanhari yn ôl yr arfer. Ar ddechrau’r mis, 

teithiodd criw o ddisgyblion blwyddyn 8 a’u 
tiwtoriaid i Langrannog ar gyfer y cwrs 

preswyl blynyddol. Cafwyd amser gwych 

yng ngwersyll yr Urdd yn mwynhau 

cwmniaeth a gweithgareddau antur. Diolch 
i’r staff am roi o’u hamser ac i’r disgyblion 

am eu hymddygiad arbennig!  

Cynhaliwyd nifer o gyngherddau Nadolig i’r 
holl ddosbarthiadau yn yr adran gynradd ac 

ar nos Fercher olaf y tymor dathlwyd y 

Nadolig gyda’n gwasanaeth Nadolig 
blynyddol ysgol gyfan yn Eglwys Gatholig 

Meisgyn. Hyfryd oedd gweld yr eglwys yn 

orlawn a phleser oedd clywed cyfraniadau 

safonol gan yr holl ddisgyblion. 

Aeth disgyblion yr adran gynradd ar amryw 

o deithiau a bu sawl un yn ffodus i gyfarfod 
â Sion Corn. Mwynhawyd ciniawau Nadolig 

blasus ond cafwyd cyfle i gofio am eraill 

sy’n llai ffodus wrth inni gasglu arian tuag at 
Elusen Achub y Plant ar ddiwrnod y 

Siwmperi Nadolig. 

Dosbarthiadau 7H ac 8H a fu’n fuddugol 

yng nghystadleuaeth Cymreictod yr adran 
uwchradd ac roedd y disgyblion wrth eu 

bodd yn gwledda ar pizza Dominos ar 

ddiwedd y tymor. Mae’r gystadleuaeth wedi 
ail-ddechrau eisioes wrth inni barhau i 

ymdrechu i ennill gwobr Efydd y Siarter 

Iaith 

 

Ar ôl yr holl fwynhau, mae’n amser bellach 
ar ddechrau blwyddyn i ymdrechu i fod yn 
iachach felly rydym, wedi ymrwymo i 
weithgareddau Ionawr Iachus ac wedi 
cychwyn ar y daith! 
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Ysgol  
Garth Olwg  

Gofodwr yng Ngarth Olwg 
Ddydd Llun, yr ail o Ragfyr cafwyd 
profiad arbennig yng Ngarth Olwg pan 
ddaeth y gofodwr Steve Swanson o NASA 
i ymweld â disgyblion y pedair ysgol a’r 
clwstwr.  Yn ystod y dydd, sgwrsiodd 
Steve Swanson gyda’r Ysgol Uchaf, Ganol 
a Hŷn yn eu tro a chafwyd cinio ac 
adloniant yng nghwmni’r Ysgol Isaf. 
Roedd brwdfrydedd y disgyblion wrth 
iddynt wrando ar y gofodwr yn nodwedd 
hyfryd trwy gydol y dydd ynghyd â’r 
straeon difyr a’r themâu pwysig a godwyd 
yn ei sgyrsiau. 

   Yn y sgwrs gyda’r Ysgol Uchaf, 
trafododd Steven ei fywyd cynnar a’i 
addysg. Yma roedd ganddo neges 
ysbrydoledig i’r disgyblion am 
bwysigrwydd gwneud penderfyniadau 
gofalus wrth ddewis eich llwybr trwy’r 
ysgol, i’r brifysgol ac yna i fyd gwaith. 
Roedd yn angerddol am ba mor bwysig yw 
hi i ddewis pynciau a gyrfa sydd yn eich 
diddori ac y gwnewch fwynhau. Yn sioc i 
lawer disgybl, cyfaddefodd ei fod o wedi 
cael ambell fethiant yn ei fywyd addysg 
gynnar. Ychwanegodd fod y ffaith ei fod 
wedi dyfalbarhau a pheidio rhoi’r ffidl yn y 
to wrth wynebu siom, sialens a her wedi 

creu cryn argraff ar ei gyflogwyr yn NASA 
a bod hynny yn rhan fawr o’i lwyddiannau 
aruthrol fel gofodwr yn y pen draw. 
   Yn y prynhawn, fe ymunodd criw o 
ddisgyblion o Ysgol Evan James gyda 
disgyblion yr Ysgol Ganol er mwyn 
gwrando ar Steven yn trafod ei 
hyfforddiant fel gofodwr, sut brofiad yw hi 
i hedfan ar y wennol ofod ac ar y roced 
Rwsiaidd Soyuz, a hefyd sut mae bywyd 
dydd i ddydd ar fwrdd yr Orsaf Ofod 
Rhyngwladol (ISS). Roedd y disgyblion 
wrth eu boddau yn gweld sut mae 
gofodwyr yn gweithio ac yn chwarae 
mewn awyrgylch di-ddisgyrchiant. 
   Wrth gael cinio gyda’r Ysgol Isaf, 
cafwyd adloniant gan yr ensemble lleisiol. 

Roedd safon y grŵp wedi creu cryn argraff 
ar Steven ac roedd yn ganmoladwy iawn 
o’u perfformiad. Roedd hefyd wedi 
mwynhau'r cwestiynau gonest a 
chwilfrydig a ofynnwyd gan rai o 
ddisgyblion ieuengaf yr ysgol gan gynnwys 
“Has anybody ever been left out there?” 
   Gyda’r hwyr, cafodd disgyblion yr Ysgol 
Hŷn - ynghyd â rhai o’u rhieni  - a staff 
Garth Olwg y cyfle i wrando. Roedd pawb 
wedi mwynhau’r profiad unigryw o allu 
holi cwestiynau lu i ofodwr oedd wedi cael 
tair siwrnai i’r gofod. Gadawodd Steven 
Swanson yr ysgol gan nodi faint oedd wedi 
mwynhau’r diwrnod a chan ganmol y 
disgyblion i’r eithaf. A phwy a ŵyr, yn 
dilyn profiad mor wefreiddiol, na fydd cyn-
ddisgybl Garth Olwg rhyw ddydd yn anelu 
tua’r sêr! 

Gig y Mellt 
Ddiwedd mis Tachwedd, aeth criw o 
ddisgyblion yr Ysgol Uchaf i wylio Mellt 
yn chwarae yn Ysgol Llanhari. Roedd 
pawb yn gyffrous iawn o gael y cyfle i 
fynychu gig y band ifanc o Aberystwyth, a 
enillodd wobr Albwm Cymraeg y 
Flwyddyn yn 2018. Agorodd Tom Parry, 
disgybl o Ysgol Llanhari, y gig gyda 
pherfformiad hyfryd o’i ganeuon 
gwreiddiol. Yna, cafwyd perfformiad 
anhygoel gan Glyn, Ellis a Jacob, ac roedd 
pawb wrth eu boddau’n canu a dawnsio i 
ganeuon fel ‘Rebel’ a ‘Planhigion Gwyllt’! 
Diolch yn fawr i Ysgol Llanhari am y 
croeso cynnes, ac i Urdd Morgannwg 
Ganol am drefnu gig gwych. 
 

Taith Gŵyl y Gaeaf 

Cafodd aelodau’r Clwb Siarad a Siocled 
gyfle i fynd ar daith i Ŵyl y Gaeaf fel 
gwobr ddiwedd tymor. Roedd Winter 
Wonderland yn ardderchog! Roedd y 

sglefrio iâ yn anodd yn gyntaf, wedyn fe 
wnes i ddod i arfer. Hefyd roedd yr olwyn 
fawr yn hwyl. Roedd y bwyd yn Winter 
Wonderland yn ansbaradigaethus! Roedd 
yna lawer o bethau i wneud yn Winter 
Wonderland, fel y reid sglefrio iâ oedd yn 
troelli llawer! Cawsom ddiwrnod arbennig! 

 Gan Laylan Phillips 7P. 
                                                                                     

Llew Jones ym Mhatagonia 

Wedi penwythnosau preswyl i gwrdd â’r 
criw yng nghanolfannau’r Urdd ledled 
Cymru, fe ddaeth yr amser i gwrdd unwaith 
eto ym maes awyr Gatwick. Cyrhaeddom 
Patagonia ar ôl dau hediad, mewn pryd ar 
gyfer setlo yn ein neuadd yn y Gaiman o’r 
enw ‘Maes Rhyddid’. Bu’r diwrnod cyfan 
cyntaf yn y Wladfa’n un llawn dop, 
cawsom groeso a chwrdd â disgyblion 
chweched dosbarth Coleg Camwy, ymweld 
ag Ysgol Gynradd y Gaiman am y tro 
cyntaf a chanu yn ein cyngerdd cyntaf. 
Roedd yn amlwg ymysg arwyddion ar y 
stryd a’r disgyblion iau bod diwylliant y 
Cymry yn cael dylanwad mawr arnynt.  
   Treuliom ein trydedd noson cyn mynd 
nôl i’r Gaiman ym Mhorth Madryn er 
mwyn ymweld â’r gymdeithas Gymreig 
yno. Perfformiodd y plant lleol ddawns 
werin a chlocsio wrth i ni fwynhau rhai o 
seigiau traddodiadol yr Ariannin -
  empanadas. Cefais sgwrs hir gydag un o’r 

trigolion lleol, Edwardo a’i hanes ef. Roedd 
yn ddyn hynod o alluog a ddysgodd y 
Gymraeg trwy ddarllen a bu’n mwynhau ei 
hymarfer gydag ymweliadau’r Cymry i’w 
wlad.  
   Wrth i ni gwrdd â mwy o ddisgyblion 
lleol, aethom am y dydd i weld 
pengwiniaid gydag Ysgol yr Hendre. 
Cawsom ein swyno’n llwyr gan fywyd 
gwyllt y wlad. Yn ystod diwrnod cyffredin 

14 
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arall yn Ysgol y Gaiman, fe gymerais ran 
yn y dysgu a chynnal gweithgareddau 
chwaraeon. Roedd yr athrawon yn ein 
canmol gan fod y profiadau yn rhai 
gwerthfawr i’r plant wrth iddynt allu siarad 
y Gymraeg. Y noson honno oedd un o 
uchafbwyntiau’r daith i mi, yng nghlwb 
rygbi’r Ddraig Goch. Ar ôl prynu un o’u 
crysau a siarad â rhai o’u chwaraewyr, 
cawsom gêm 7 bob ochr yn eu herbyn cyn 
dal bws digon moethus dros nos i’r Andes.  
   Bu’r tywydd yn Nhrevelin, yr Andes yn 
newid anferthol o gymharu â haul 
crasboeth y Gaiman oherwydd yr 

hinsawdd. Wedi bore gyda’r ysgol 
uwchradd leol, cawsom gêm bêl-droed yng 
nghysgod gwynder y mynyddoedd o’n 
hamgylch, cyn cyngerdd mawr yn y dref. 
Trannoeth, fe gymysgom a chynnal 
sgyrsiau gyda Chymdeithas Gymraeg 
Esquel cyn cynnal cyngerdd arall (lwcus i 
ni gael ymarferion cyn mynd!) Synnais fod 
gan y trigolion gymaint o gysylltiadau 
teuluol a ffrindiau 
gyda Chymry o 
hyd. Ar ôl bore yn 
y cabanau pren yn 
Esquel, aethom ar 
daith i ardd llawn 
tiwlipau, does 
ryfedd fod yr 
olygfa hudol yn 
gymaint o atyniad i 
dwristiaid. Roedd cyfle i gymryd nifer o 
luniau yma cyn ein taith i’r Fferm Green. 
Uchafbwynt arall i’r criw oedd gloddesta 
ar asado - y barbeciw traddodiadol sef darn 
o gig anferth wedi’i dorri uwchben y tân. 
Teithiom i Fuenos Aires y diwrnod 
canlynol ar gyfer ein dwy noson olaf.  
   Roedd y noson gyntaf yno yn un foethus 
iawn wrth wylio sioe tango a chael blas ar 
ddiwylliant yr Ariannin. Cynhwysodd ein 
diwrnod olaf o deithiau i leoliadau nodedig 
y ddinas gyda thywysydd. Cefais sioc â 
phrysurdeb y ddinas wedi dyddiau mewn 
pentrefi tawel. Bu llwyth o brotestiadau yn 
ogystal oherwydd yr etholiad oedd ychydig 
o ddiwrnod ynghynt. Oriau’n 
ddiweddarach, roedd yn amser teithio nôl i 

Gatwick ar yr hediad 13 awr. Rhaid dweud 
mai profiad anhygoel oedd fy ymweliad i 
Batagonia i weld diwylliant Cymry allan 
yno ac i weld rhan mor bert o Dde 
America. Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a 
roddodd gymorth i mi i godi’r arian ar 
gyfer cost y daith. 
 
Taith y Celfyddydau Mynegiannol a 
Dyniaethau 
Ddydd Mercher, Ionawr 22ain aeth criw o 
ddisgyblion TGAU a Safon Uwch 
Cerddoriaeth, Drama a Hanes i Ganolfan y 
Mileniwm i wylio’r sioe newydd Six. Sioe 
gerddorol ysgafn yn adrodd hanes 
gwragedd y Brenin Harri’r VIII ydyw. 
Roedd y disgyblion a’r staff wedi 
mwynhau ac wedi dysgu llawer o 
wybodaeth hanesyddol. 

Blwyddyn 4 
Ein thema y tymor hwn yw ‘Symud a 
Thyfu’. Ar ddechrau’r tymor aethon ni ar 
drip i Barc Margam. Dysgon ni am Bw 
anifeiliaid ac am Benglog anifeiliaid 
gwahanol a’u dannedd. Dysgon ni am ein 
system dreulio a sut i dyfu’n iach. 
Gwnaethon ni gwrs antur i weld sut mae 
bwyd yn teithio i’n stumog.  
 Cerddon ni o gwmpas y goedwig yn 

gwisgo mwgwd dros ein llygaid. Roedd yn 
rhaid i ni ddweud wrth ein ffrind ble i fynd 
a defnyddio ein synhwyrau i symud o 
gwmpas. Cawson ni ginio yn y caffi. 
Roedd yn lot o hwyl! 

Gan Maia Chadwick a Lowri Richards 
 
Ysgol Isaf  
Bu Disgyblion yr Ysgol Isaf yn brysur yn 
gwneud gweithgareddau sbardun ar gyfer 
diwrnod cyntaf y plant nôl yn yr ysgol. 
Roeddem hefyd yn ffodus i gael 
myfyrwraig o MIT yn siarad gyda’r plant.  
   Daeth Gwasanaeth Ambiwlans St John’s 
i mewn i wneud gweithdai Cymorth Cyntaf 
gyda disgyblion blynyddoedd 1-4.  

Glan Llyn  

Ar ôl siwrnai ddiddorol ar y bws, o’r 
diwedd, cyrhaeddom Glan Llyn, setlo i 
fewn i’r ‘stafell a bwyta llond bol o fwyd 
blasus iawn. Cawsom bedwar diwrnod 
llawn hwyl a sbri. Buom yn bowlio, 
dringo, datrys problemau a chanŵio. 
Gwnaethom fwynhau dysgu sut i gynnau 
tân a chlymu rhaffau i adeiladu rafft. Rhai 
o’r uchafbwyntiau eraill oedd y daith 
gerdded, mynd i weld Capel Celyn a siopa 
yn Bala (Balabardos!). Rhaid oedd cael 
disgo ar y noson olaf! Roedd mŵfs Mrs 
Leyshon a Miss Williams werth eu gweld! 
Gwnaeth pawb fwynhau mas draw.  
   Diolch am fynd â ni! gan Elliw Mai 
Porter (Bl6) 
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Nadia 

Mae Ysgol Garth Olwg wedi bod yn 
ddigon ffodus i gydweithio gydag un o 
brifysgolion mwyaf enwog y byd yn ystod 
mis Ionawr. Rydym wedi derbyn myfyriwr 
o MIT (Massacheusets Institute of 
Technology) i weithio gyda'r adrannau 
gwyddoniaeth, cyfrifiaduro a Saesneg. 
   Mae Nadia o ardal ‘Queens’ yn Efrog 
Newydd yn wreiddiol.  

   Mi wnaeth Nadia  ymuno â ni ar ddydd 
Llun y 5ed o Ionawr am 3 wythnos. 
Peirianneg a Gwyddonaieth Cyfrifiaduro 
yw pynciau Nadia yn MIT. 
   Mae Nadia wedi bod yn gweithio yn 
agos gyda disgyblion ar ddefnyddio 
rhaglenni fel ‘python’ ar gyfer codio, sy’n 
brofiad a her newydd i ddisgyblion Garth 
Olwg.  
Bu Nadia hefyd yn cael y pleser o dreulio 
cwpwl o ddyddiau lan yng Nghlan Llyn 
gyda disgyblion yr Ysgol Ganol.  
   Gyda’r Ysgol Is, rhoddodd Nadia y dasg 
o gynllunio ac adeiladu unrhyw beiriant 
sy’n gallu symud.  
   Ar gyfer ei gwaith gyda’r Ysgol Hŷn, bu 
Nadia yn cwrdd â disgyblion Bl13 i wneud 
‘Abstract Mathematics’.  
   Mae wedi bod yn bleser llwyr gweithio 
gyda Nadia a dymunwn bob hwyl iddi ar 
ei thaith nol i’r UD.  
 
Croesawu Awdur 
Ar y pymthegfed o Ionawr, buom ni fel 
ysgol yn ddigon ffodus i groesawu'r awdur 
a chyn-ddarlithydd hynod lwyddiannus, 
Mihangel Morgan. Daeth i wneud sesiwn 
gyda blwyddyn 13 sy'n astudio'r 
Gymraeg, ar ei nofel 'Dan Gadarn Goncrit'. 
Gwelodd y disgyblion fudd mawr i'r 
sesiwn, gan fwynhau gwrando ar Mihangel 
yn sôn am y nofel mewn manylder a'i 
ysbrydoliaethau i ysgrifennu'r nofel. 
Edrychwn ymlaen at groesawu Mihangel 
unwaith eto y flwyddyn nesaf 

Chwaraeon 
Chwaraeodd Paige Ward a Lauren Payne 
neithiwr i FA Ysgolion Cymru. Roedd y 
merched yno i gynrychioli eu hysgol a’u 
sir yn nhîm merched cenedlaethol cyntaf 
FA erioed dan 13 oed Cymru. Roedd hi’n 
gêm hyfforddi yn erbyn tîm merched FA o 
dan 14 oed cryf Ysgol Shropshire, a 
chafwyd gêm gyfartal 2-2. Hwn oedd y tro 
cyntaf i'r tîm hyfforddi / chwarae gyda'i 
gilydd! Mae'r cyfan yn cael ei baratoi ar 
gyfer chwarae FA ysgolion Lloegr ar yr 
8fed o Ebrill. 
Da iawn ferched! 


