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Mae’r Haul bellach yn
arwydd Scorpio, a bydd
yn symud i arwydd
Sagittarius ar Dachwedd
22ain.

ARIES: ‘Dyw gweid-
di a strancio ddim yn
mynd i ddatrys unrhyw
broblem yn eich bywyd,
a dweud y gwir mae hyn-
ny’n sicr o wneud
pethau’n waeth!
Cymrwch anadl ddofn,
cyfrwch i ugain a
dechreuwch drafod yn
gall gyda’ch cymar neu
ffrind agos - a falle daw
eto haul ar fryn. Mae
ffrindiau yn mynd i fod
yn gefn mawr i chi nawr.

TAURUS: ‘Dyw hi
ddim yn bosib symud
ymlaen os ydych chi’n
dal i rygnu am y gorffen-
nol. Fe ddylech ganolb-
wyntio ar eich sefyllfa
ariannol nawr, a datrys
unrhyw broblemau yn
eich perthynas agos a
derbyn na fedrwch chi
newid pob peth yn eich
bywyd. Mae pethau’n
argoeli’n dda yn y
gwaith. Gwrandewch ar
gyngor hen ffrind.

GEMINI: Mae safle’r
planedau ar hyn o bryd
yn golygu  fod ’na benl-
lanw ar fin digwydd yn
eich bywyd, a bod rhyw
adran bwysig ohono yn
dirwyn i ben; ond na
phoenwch, wrth fod un
drws yn cau mae un arall
yn siwr o agor gan gyn-
nig rhywbeth newydd
cyffrous yn llawn
addewid i chi.

CANCER: Mae’r
planedau yn mynd i gael
tipyn o effaith ar eich
gwaith yn ystod y cyfnod
sydd i ddod.  Os
chwaraewch chi’ch car-
diau yn iawn mae’n bosib
iawn y cewch chi ddyr-
chafiad o ryw fath cyn bo
hir. Ar y llaw arall mi
fyddwch chi’n teimlo’n
emosiynnol iawn ac yn
pigo ar eich annwyliaid
am y manion bach lleiaf.

LEO: Mae Neifion,
planed breuddwydion ac
ansicrwydd yn cael tipyn
o effaith arnoch chi ar
hyn o bryd.  Fel rheol fe
allwch chi ddibynnu ar
eich meddwl chwim i’ch
cael allan o drafferth pan
fo problemau yn eich
poeni, ond nid felly nawr
rwy’n ofni.  Mae eich
meddwl wedi ei gymylu
braidd, a mae’n bosib y
byddwch chi’n barnu’n
annoeth.

VIRGO: Os bu rhai
problemau teuluol yn
eich poeni’n ddiweddar
mi fyddan nhw’n clirio
erbyn dechrau Mis
Tachwedd.  Mae rhyw-
beth yn y gwaith sydd
wedi cael ei ohirio am
amryw resymau yn mynd
i gael y golau gwyrdd o’r
diwedd a mi fyddwch
chi’n elwa’n ariannol o
hynny. Rydych chi’n
emosiynol iawn ar hyn o
bryd - ymlaciwch!

LIBRA: Mae’r
planedau yn cynnig cyfle
i ddechrau pennod
newydd cyffrous yn eich
bywyd. Mae lwc gyda chi

hefyd gan fod Iau planed
lwc a thyfiant yn eich
arwydd ar hyn o bryd. Ac
er, falle fod pethau’n
ymddangos yn dawel
mae llawer yn mynd
ymlaen o dan yr wyneb.
Fe allai hwn fod yn un
o’r cyfnodau pwysicaf yn
y flwyddyn i chi.

SCORPIO: Mae hwn
yn debygol o fod yn
gyfnod lwcus iawn i chi.
Bydd rhwystrau sy
wedi’ch dal yn ôl yn ddi-
weddar yn diflannu.
Mae’r pwyslais ar eich
cartre ar hyn o bryd -
falle eich bod yn meddwl
symud ty, neu newid eich
cartre presennol mewn
rhyw ffordd. Mae hwn yn
gyfnod rhamatus hefyd i
ferched Scorpio.

SAGITTARIUS:
Rydych chi wedi bod yn
sgubo rhyw broblem
emosiynnol o dan y
carped ers yn llawer rhy
hir. Bydd rhyw ddigwyd-
diad yn gynnar ym Mis
Tachwedd yn eich gorfo-
di i wyneb pethau fel ag
y maen nhw, ac yn eich
gorfodi i wneud newidi-
adau.  Ydych chi wedi
bod yn cymryd rhywun
agos yn ganiataol yn ddi-
weddar?

CAPRICORN:
Anghofiwch eich poenau
a’ch gofidiau - ewch
allan i chwarae a mwyn-
hau eich hunan.  Rydych
chi wedi bod yn llawer
rhy ddifrifol  ers yn llaw-
er rhy hir. Nawr gyda’r
Nadolig yn nesau mae’n
bryd ysgafnhau, neu fydd
gyda chi ddim ffrindiau
ar ôl! Mae ‘na swm o
arian sylweddol ac annis-
gwyl ar ei ffordd i chi.

AQUARIUS: Gan fod
y blaned breuddwydiol
Neifion yn eich arwydd,
rydych chi’n dueddol o
fod yn gymysglyd eich
meddwl.  Ar y llaw arall
mae hyn yn golygu bod
gyda chi’r gallu i fod yn
greadigol tu hwnt, sianel-
wch eich ynni felly i
greu. Mae angen eich
rhyddid arnoch chi nawr -
peidiwch â gadael i ddim
na neb eich carcharu.

PISCES: Mae’n bosib
y daw arian i’ch côl yn
gynnar ym Mis
Tachwedd, trwy’r loteri,
shares, eich bos neu falle
bydd perthynas yn teim-
lo’n hael tuag atoch chi.
Erbyn diwedd y mis bydd
teithio ar y cardiau.
Rydych chi’n gweld eisi-
au’r haul yn ofnadwy ar
hyn o bryd, felly pam nad
ewch i rywle poeth ac
egsotig am hoe fach?
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TEITHIAU CERDDED
CYMRAEG GYDA VALEWAYS

Ydych chi'n joio cerdded? Ydych
chi'n dysgu Cymraeg neu yn
siarad Cymraeg yn rhugl efallai?
Mae cerdded yn ffordd wych i
gymdeithasu, gwneud ffrindiau
newydd a chael hwyl wrth gadw’n
heini! 

Dydd Mercher 23 Tachwedd ‘Afon
Elai a Bae Caerdydd’ (Taith ddilyniant),
10:00yb  Gorsaf Rheilffordd Cogan CF64
2NS

Dydd Sul Tachwedd 27 ‘Santa a’i
geirw’ Taith (Taith estynedig), 2:00yp
Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr,
Llanfleithan CF71 7AS 

Cofiwch wisgo esgidiau trymion a dil-
lad addas. Dewch am dro a hybu'r
Gymraeg yn y Fro. Croeso cynnes i
bawb!

Am fwy o wybodaeth ewch i
www.valeways.org.uk neu cysylltwch â
Ruth 07800969157

Pry Cop. Chwarae
Mig. Losin.
Bwganod. Gwisgo
fyny. Fe ddaeth yr
arswyd yn gynnar i
gymuned Aberfan
hanner canrif yn ol.  

Ar Hydref y 21ain
eleni aeth Gymru’n dawel
i gofio ein trychineb glo-
faol fwyaf erchyll pan
lyncodd tomen o lo Ysgol
Pantglas gan ddiffodd
bywydau 116 o blant a 28
oedolyn.  Oedd, mi oedd
hi’n ddiwrnod tywyll
iawn. 

Mae creithiau’r diwrn-
od hwnnw’n parhau i
fowldio teimladau a
dylanwadu ar
fywydautrigolion
Aberfan, wrth iddynt ddal
i geisio dygymod a’u
colled. Pe bai’r glo wedi
llithro funudau’n gynt,
byddai’r plant heb
gyrraedd yr ysgol. Neu
oriau’n ddiweddarach, a
byddent adre’n mwynhau
eu te ac yn paratoi at
wyliau’r hanner tymor.
Amseru ac anffawd oedd
meistri eu tynged felly. 

Mae’r golled ar galar
yn rhan o hanes pob
Cymro a Chymraes. O’m
ran i, rwyf yn aml yn tei-
thio drwy gymoedd
Merthyr ar Sadyrnau I
ddyfarnu gem rygbi, ac
yn gwirioni ar gynhesr-
wydd a chlosni’r
cymunedau. Cymuned
felly oedd Aberfan.

Fe deithiodd fy Nhad-
cu i Aberfan y penwyth-
nos hwnnw ar fws o
Glwb Rygbi’r Barri. A
dyna sylweddoli’n syth y
galar a deimlodd y genedl
wrth i nifer fawr o dimau

rygbi tebyg ledled y De a
thu hwnt i Glawdd Offa
heidio yno i gloddio ac i
gysuro’r rhai a gollodd eu
hanwyliaid. Er i fy nhad-
cu a sawl un arall,
frwydro yn yr Ail Ryfel
Byd, dyma oedd y profiad
mwyaf erchyll iddyn nhw
wynebu. 

Wrth ddyfarnu’r pen-
wythnos yna fe chwythais
y chwiban i ddynodi
munud o dawelwch cyn y
gem. Chwythu’r chwiban
fel chwiban Aberfan – y
chwiban hwnnw’n ymbil
am dawelwch I glywed
cri y plant. Ar gae clwb
rygbi’r Pil oeddwn i, ac
yn torri’r llonyddwch
roedd chwerthin plant a
thrydar adar. Hanner can-
rif yn ddiweddarach, mae
cymunedau rygbi yn
profi, unwaith yn rhagor,
eu bod yn uno mewn
parch ar gyfnodau anodd. 

Yn wir, fydd Calan
Gaea’ eleni’n crafu ar fed-
dylie cymunedau De
Cymru wrth glywed
lleisiau plant  yn gweiddi
‘trick or treat’ neu wrth
iddynt ddianc i fyd
dychymygol o wrachod a
bwganod.

JACOB DAFYDD
ELLIS

@JacobDEllis

Gyda dyfodiad
Eisteddfod yr Urdd
i Benybont-ar-
Ogwr a Thaf Elai
yn 2017, a gan ein
bod ni wedi mynd
am ambell dro cyn
belled â’r Fenni
dros yr haf, teimlaf
y bod hi’n gyfle
gwych i ymweld
gyda’n cymdogion
i’r Gorllewin cyn
diwedd y flwyddyn. 

Felly, beth am
Borthcawl i ddechrau?
Dydi Porth-y-Cawl ddim
o reidrwydd yn ymwneud
gyda chawl.  Yn ôl yr
ysgolhaig o Bont Trystan
ab Ifan, ceir y cawl sydd
ym Mhorthcawl yng
nghawl dim ond o fath
arbennig iawn: sef ‘cauli-
flower soup’ : neu gawl
‘colifflŵar’ yn ôl Cysill!
Ie, mae’n debyg mai’r un
tarddiad sydd gan y ddau
air.  Dydw i ddim o reidr-
wydd yn argymell Gwgl-
io ‘caul’ oni bai eich bod
chi am wybod mwy am

enedigaeth babanod, ond
ta waeth am hynny.  Ceir
yr un sain yn y gair
Saesneg ‘cauldron’ wrth
gwrs, sydd yn ddigon
tebyg ei sain i gawl crwn,
er mae'n debyg taw o’r
gair Cymraeg (digon
anghyffredin erbyn hyn)
'callor' y daw ‘cauldron’
– wastad yn bleser dod o
hyd i eiriau Saesneg sydd
ag iddynt wreiddiau
Cymraeg serch 'ny!

Dathlwyd canmlwyd-
diant Tabernacl
Porthcawl ym mis Medi
eleni ym Mhorthcawl, a
gwerth nodi mai’r angen
am fan addoli newydd
i’r iaith oedd diben y
Tabernacl o’r cychwyn
cyntaf, fel mae’r papur
bro leol Yr Hogwr
yndatgan yn ei rifyn
diweddar arbennig o
gofnod gwreiddiol o’r
cyfnod: “Pasiwyd yn
unfrydol bod achos
Cymraeg yn cael ei
gychwyn ym
Mhorthcawl”, a hyn
wedi ymwelwyr yr haf i
Borthcawl (o ba fro
tybed?) wedi cwyno nad

oedd yna wasanaeth iaith
Gymraeg ar gael yn y
dref tua diwedd y Rhyfel
Byd Cyntaf.  Fe ddaeth
yr eglwys newydd i sylw
neb llai na Michael D
Jones wedi’r Ail Ryfel
Byd pan agorwyd
adeilad i weddu uchel-
gais y gymuned, a
anfonodd cyfarchion
“wlatgar” iddynt ar gefn
ffotograff o’r cyfnod a
ddaeth i sylw’r tîm a
oedd yn adnewyddu’r
adeilad yn ddiweddar.
Ar drothwy blwyddyn
ymweliad Eisteddfod yr
Urdd, peth da yw cofio
bod cymuned ein cym-
dogion ym Mro Ogwr
wedi dod at ei gilydd
dros yr iaith erioed yn eu
hanes.

Pe bai eich grŵp
cymunedol Cymraeg chi
angen cymorth neu gyn-
gor ynglŷn â dechrau
neu hybu prosiect yn
ymwneud â’r iaith
Gymraeg, mae
Cynghrair Cymunedau
Cymraeg yn edrych am
grwpiau cymunedol i
gefnogi gyda’u prosiect

newydd “Un Wlad, Dwy
iaith” sydd wedi ei ari-
annu gan Gronfa Loteri
Cymru trwy Arian i
Bawb. Dewch i
gyswllt!david@cymuned
au.org David Wyn,
Cynghrair Cymunedau
Cymraeg, 16 Lewis Rd,
Llandochau Fach,
Penarth, Bro
Morgannwg.

COLLED
CALAN GAEA’

Mae Cyngor Bro
Morgannwg a Menter Bro
Morgannwg wedi llofnodi
cytundeb fframwaith newydd
i ddatblygu gwasanaethau
newydd i gryfhau’r iaith
Gymraeg yng nghy-
munedau’r Fro

Sefydlwyd Menter Bro
Morgannwg ym mis Ebrill 2013
gyda’r nod o hybu ac ehangu
defnydd cymdeithasol o’r iaith
Gymraeg ym Mro Morgannwg.
Ers hynny, maent wedi bod yn
gweithio’n agos gyda’r Cyngor i
gynnig nifer o weithgareddau a
digwyddiadau i greu mwy o
gyfleoedd i breswylwyr y Fro
ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r
gwaith a'r ysgol. Ymhlith y rhain
mae gŵyl Gymreig a gynhelir yn
Ynys y Barri, Gŵyl Fach y Fro,
gwersi nofio i fabis a gweith-
gareddau hamdden eraill i bobl o
bob oed.

Ers sefydlu Ysgol Gymraeg
Bro Morgannwg yn 2000, mae
cynnydd sylweddol yn y nifer o
rieni sy'n dewis addysg cyfrwng

Cymraeg ar gyfer eu plant. Yn ei
dro, bydd hyn yn cynyddu nifer
y siaradwyr Cymraeg ym Mro
Morgannwg. Bwriad Menter Bro
Morgannwg yw annog y plant
hynny sydd mewn addysg cyfr-
wng Cymraeg, a’u rhieni, i
ddefnyddio’r Gymraeg y tu allan
i’r dosbarth mewn sefyllfaoedd
cymdeithasol.

Mae’r cytundeb fframwaith
hwn yn gydnabyddiaeth ffurfiol
o’r gwaith partneriaeth sydd
eisoes wedi digwydd rhwng
Menter Bro Morgannwg a’r
Cyngor i gynnig y gweithgared-
dau hyn ac ymrwymo i barhau i
gydweithio i gynnig y cyfleoedd
hyn yn y dyfodol. Yn ogystal,
mae’n amlygu ymrwymiad y
Cyngor i weithio gyda
Llywodraeth Cymru i gyflawni
nod eu strategaeth: Iaith fyw,
iaith byw.

Dywedodd Siân Lewis, Prif
Swyddog Menter Bro
Morgannwg,

‘Rydym yn falch iawn bod y
Cyngor yn rhan o’r cytundeb

hwn, sy’n gwarantu y byddwn
yn gallu parhau i adeiladu ar y
gwaith da sydd eisoes wedi’i
wneud yma yn y Fro. Rydym
newydd gynnal Gŵyl Fach y Fro
am yr ail dro, a oedd yn llwyddi-
ant ysgubol, ac rydym yn gobei-
thio parhau i weithio’n agos
gyda’r Cyngor i gynnal digwyd-
diadau fel hyn ac i gyflawni ein
nod fel sefydliad.’ 

Dywedodd Rob Thomas,
Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor
Bro Morgannwg: “Bydd y cytun-
deb hwn yn cryfhau’r bartneri-
aeth rhwng y Cyngor a Menter
Bro Morgannwg. Fel sefydliad
cyhoeddus yng Nghymru, mae’r
Cyngor yn cydnabod yn llawn ei
rôl o ran datblygu defnydd o'r
iaith a'i gyfrifoldeb i gynnig
amryw weithgareddau
cymunedol cyfrwng Cymraeg i
breswylwyr. Edrychaf ymlaen i
adeiladu ar y bartneriaeth hon a
mynd i'r afael â'n nod fel Cyngor
i adeiladu cymunedau cryf gyda
dyfodol disglair.”

Nos Fawrth Tachwedd 15fed – Festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin y
Barri am 7.15pm. Dr Glenda Jones yn trafod ‘Y Siwrne Greadigol’.
Croeso cynnes i bawb.
Cyswllt: eirypalfrey@gmail.com

CYMRODORION Y BARRI

Mynd am Dro i Fro... OGWR!
gyda Dailingual


