Mynd am Dro yn y
Y Gwyll yn dychwelyd, a
Fro gyda Dai Lingual chyfrinachau'n dod i'r golwg

YR AS FAWR!

Buom am dro yn y
Fro fel teulu dros y
penwythnos yn
dilyn gêm o hoci
wedi ei threfnu gan
Glwb Hoci Penarth
- sy’n annog cyfranogiad gan ferched
Ysgol Gynradd
Gymraeg Pen y
Garth i chwarae ar
draws ardal eang gan gynnwys
Aberhonddu,
Caerdydd,
Abertawe a Phen-ybont ar Ogwr fel y
bu hi dros y penwythnos..

cadw llygad weddol
graff mas, digon anodd
yw sylwi pryd mae dyn
yn pasio’r ffin o’r un fro
i’r llall yn fy marn i.
A sôn am arwyddion
ffyrdd, dim ond yn ddiweddar iawn mae’r hwyl
a gafwyd dros yr haf
wrth i ‘Vale of
Glamorgan’ droi i fod yn
Bale of Glamorgan wedi
dod i fy sylw – mae’n
debyg i ddilyn enghraifft
y Bala a drodd i fod yn
Bale hefyd! Roeddwn i
ar dro yn Ffrainc ar yr
adeg hynny...amser
maith yn ôl nawr i
ddweud y gwir.
Felly wedi hoci roeddem angen bwyd a mi
oedd yr As Fawr ar y
Dwn i ddim os taw
fwydlen – hoffwn eich
dim ond fy argraff i fel
dieithryn sydd ar fai ers i adborth chi am yr enw
ni symud i lawr i fyw yn yna gyda llaw - enw
y Fro (rhyw 8 mlynedd arbennig o bert ger
tafarn adnabbyddus y
yn ôl erbyn hyn!) ond
oni bai eich bod chi’n
‘Plough and Harrow’

oedd mor brysur roeddem angen mynd fel trot
ar y gaseg wen ar draw
llwyn a pherth heibio’r
Bontfaen (sy’n rhy fain i
yrru da!) tuag at
Dresimwn [neu
Bovilston os anwybyddwch chi Simwn ei hun]
a’r Llew Coch eto.
Lleia gyd gore gyd sôn
am y bwyd fan yno y tro
hwn yn anffodus ond ta
waeth, dal i fyw, a dal i
gredu!
Mae’r Gynghrair
Cymunedau Cymraeg yn
edrych am gymunedau
yn y Fro ble gellir annog
diddordeb a gweithgarwch yn y Gymraeg ar
lawr gwlad, boed hynny
yn neuaddau pentref neu
sefydliadau addysgiadol.
Cysylltwch:
david@cymunedau.org
16 Heol Lewis Rd,
Llandochau Fach 02920
707 469

Bydd y gyfres ddrama Y Gwyll yn dychwelyd i
sgrin S4C nos Sul, 30 Hydref; ac yn y gyfres
hon mae'r ditectif enigmatig Mathias hefyd yn
canfod ei hun o dan chwyddwydr yr heddlu..

Roedd diweddglo cyfres ddiwethaf Y Gwyll yn danllyd, wrth i ni weld carafán Mathias yn llosgi i'r llawr.
Fe oroesodd DCI Tom Mathias yr ymosodiad, ond
mae canlyniad y llosgi bwriadol yn achosi dirgryniadau hirdymor i sawl cymeriad yn y gyfres newydd
sbon, yn cynnwys Mathias ei hun.
Mae’r actor adnabyddus Richard Harrington, sy’n
gyn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Rhydfelen, ger
Pontypridd, yn edrych ymlaen at ymateb y gwylwyr
i’r drydedd gyfres.
Mae’r actor, sy’n chwarae Mathias, yn dweud y
bydd sawl un o gyfrinachau’r cymeriadau nawr yn
dod i’r wyneb.
Yn ystod y gyfres hon hefyd caiff sawl dirgelwch
arall ei ddatgelu a chawn wybod mwy am y cartre'
plant ym Mhontarfynach.
"Fe losgodd garafán Mathias yn ystod y gyfres ddiwetha', ac rydym ni yn canfod pwy oedd yn
gyfrifol….. Ond dw i ddim am sbwylio dim!" meddai
Richard sydd o Ddowlais ger Merthyr yn wreiddiol.
"Mae e'n byw mewn gwesty ar hyn o bryd, dw i'n
meddwl ei fod e'n joio'r ffaith ei fod e'n byw yn rhywle gwahanol….Y broblem am fyw mewn carafán
yng nghanol y wlad yw does dim llawer o bobl yn
pasio ac mae e'n gallu cuddio. Nawr mae fe'n cael y
profiad o gwrdd â phobl newydd, ac rydyn ni'n gweld
ochr arall ohono fe."
Yn ystod y gyfres ddiwethaf daethom i wybod mwy
am gefndir y ditectif preifat, ac mae Richard, yn
dweud ei fod e'n anghytuno â'i gymeriad yn aml iawn.
"Mae'r gynulleidfa'n gwybod lot mwy amdano fe
nawr nag oedden nhw yn y gyfres gyntaf, a dw i'n
teimlo'n eitha' rhydd yn chwarae'r cymeriad," medo bryd, a mae hynny'n
dai Richard sy'n 41 oed a bellach yn byw yng
siwr o'ch gwneud chi i
deimlo'n anghyffyrddus; Nghaerdydd.
"Dw i yn cydymdeimlo gydag e, ond dw i'n flin
ceisiwch dderbyn y
sefyllfa gan fod newidi- gydag e hefyd! Dw i'n teimlo y dylai e fynd i wneud
yn iawn gyda'i ferch ei hun. Dyna'r unig broblem
adau anhygoel ar eu
ffordd i chi ymhen ychy- sydd 'da fi gydag e, fi moyn iddo fe fod yn dad eto.
Mae Richard yn dweud bod 'na deimlad gwahanol
dig wythnosau.
i'r gyfres ddiweddaraf.
SAGITTARIUS:
"Mae e'n wahanol, oherwydd rydyn ni'n ffeindio
Mae sawl cyfle yn
mas lot mwy amdanyn nhw fel cymeriadau yn y
debygol o ddod eich
ffordd nawr, ond am ryw drydedd gyfres. Bydd y gwylwyr yn gweld lot o
reswm rydych chi braidd bethau cyn y cymeriadau, bydden nhw un cam ar y
blaen, sy'n gwneud Y Gwyll yn wahanol nawr. Dw i'n
yn swil ac yn anfodlon
cymryd mantais ohonyn hoffi ble mae'r sgriptwyr wedi mynd ag e."
Ond pam fod Mathias o dan y chwyddwydr?
nhw. Os na wnewch
Gwyliwch
Y Gwyll nos Sul, 30 Hydref ar S4C.
rywbeth am y sefyllfa
cyn bo hir - difaru
wnewch chi.
CAPRICORN:
Rydych chi'n barod
bellach ar ^ol misoedd o
baratoi i gymryd mantais
o'r cyfle anhygoel mae'r
^
ser
yn gynnig i chi'r mis
hwn. Mae tipyn o her
Dyma gyfle i chi fod yn rhan o ddatblyo'ch blaen chi, ond fe
giadau cyffrous o ran y Gymraeg yn yr
allwch chi ymdopi'n
hawdd, felly ewch am y ardal, ac i'n cynorthwyo ni wrth lunio
jacpot. Peidiwch â dal
amserlen o ddigwyddiadau cymdeithasol
nôl.
Cymraeg yn Llanilltud Fawr a'r cyffiniau.
AQUARIUS:
Rydyn ni angen eich cefnogaeth - dewch yn llu i ranMae’ch sefyllfa arian- nu'ch barn a'ch sylwadau!
nol chi ar fin gwella'n
Nos Lun Hydref 17eg 2016
sylweddol y mis ‘ma,
7-8pm yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant
ond mae na bosibiliadau
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ffion@menterbroeraill ar y gorwel hefyd; morgannwg.cymru / 029 20689888
newid swydd falle neu
gael dyrchafiad o fewn
eich sefyllfa bresennol.
Mae hen ffrind yn mynd
i roi tipyn o sioc i chi.
PISCES:
Mae Menter Bro Morgannwg yn awyddus
Mae'n bwysig eich
bod chi'n glynnu at eich i ddechrau prosiect newydd sbon yn
safonau eich hunan yr
ymwneud â threftadaeth Bro Morgannwg.
wythnos hon. Dim ond
Ond cyn mynd ati, rydym eisiau clywed wrth drigowrth fod yn driw i chi'ch lion lleol er mwyn darganfod faint rydych yn gwybod yn
hunan y gallwch chi
barod am dreftadaeth eich ardal, a pha bynciau yr hoflwyddo. Mae tipyn o
fech chi wybod mwy amdanynt.
Mae'r holiadur ar gael ar-lein, ac ni ddylai gymryd
dwyll o gwmpas, felly
byddwch yn wyliadwrus, mwy na 2 funud i'w gwblhau:
www.surveymonkey.co.uk/r/Treftadaeth-Heritage
yn enwedig gyda’ch
Diolch o flaen llaw am eich cydweithrediad.
eiddo.

Bore Coffi Macmillan
Canolfan Palmerston

SÊR MIS HYDREF
Alban Elfed yw’r hen
enw ar Gyhydnos yr
Hydref.
ARIES:
Mae sawl cyfle
newydd yn ymddangos
yn eich bywyd ar hyn o
bryd, ond mae llawer o
rwystredigaethau yn eu
ffordd hefyd. Mae hynny'n dueddol o'ch
gwneud yn ddiamynedd
gyda'ch anwyliaid.
TAURUS:
Mae hon yn debygol o
fod yn wythnos eithau
rhamantus, cyfnod ardderchog i briodi neu i
ddyweddio. Felly os
buoch chi'n ystyried
popo'r cwestiwn tyngedfennol – neu ei dderbyn
- nawr yw'r amser!
GEMINI:
Rydych chi'n llawn
syniadau mawr ar hyn o
bryd Gemini, ac yn
dueoddol o anwybyddu
manylion bywyd. Mae'n
eitha posib y bydd eich
teulu a'ch ffrindiau yn
^
ceisio taflu dwr
oer ar
eich syniadau uchelgeisiol. Ond fydd hynny’n
poeni dim arnoch chi.
CANCER:
Os yw pethau wedi
bod braidd yn anodd
rhyngoch chi a'ch
anwylyd yn ddiweddar;
fe ddylen nhw wella'n
sylweddol o hyn ymlaen.
A mi fyddwch chi – o’r
diwedd, ar ^ol llawer o
ddadlau a chwmpo mas
yn deall safbwynt eich
gilydd yn llawer gwell.
LEO:
Mae llawer iawn o
lwc o'ch cwmpas chi ar
hyn o bryd; ac fe gewch
chi sawl cyfle i wella’ch
byd, yn y gwaith ac yn
eich bywyd personol.
Mae hwn hefyd yn gyfn-

^

od gwych i chwilio am
gartre newydd os mai
dyna yw eich dymuniad,
neu i adnewyddu’ch
cartre presennol.
VIRGO:
Mae hwn yn gyfnod
lwcus iawn i Virgo.
Byddwch yn barod am
ddigwyddiadau sydyn ac
annisgwyl a allai newid
hynt eich bywyd yn
gyfangwbl. Ar y llaw
arall, mae arian yn
llithro trwy’ch dwylo fel
^
dwr
ar hyn o bryd.
Cadwch rywfaint yn y
cadw-mi-gei – rhag ofn.
LIBRA:
Mae'r pwyslais
astrolegol ar arian a
busnes ar hyn o bryd,
ond mae hwn yn gyfnod
hynod o greadigol i chi
hefyd. Os y gallwch chi
gadw'r cyd-bwysedd
rhwng y ddwy elfen hon
gore'i gyd. Mae rhywun
agos yn mynd i roi sioc i
chi. Mwyhewch eich
cyfnod gorau
SCORPIO:
Mae eich bywyd yn
nwylo pobl eraill ar hyn

CYFARFOD AGORED
I DRIGOLION
LLANILLTUD FAWR

HOLIADUR
TREFTADAETH

Daeth pawb at ei gilydd bore
dydd Gwener er mwyn codi
arian at elusen Macmillan.

drafod dechrau dosbarth newydd
Cymraeg i'r Teulu ar fore Sadwrn
gyda Meithrinfa yn y Ganolfan. Mae
hi'n awyddus i ddysgu er mwyn helpu
Codwyd £59.50. Roedd pobl yna
Freya gyda'i gwaith cartref. Gobeithio
sy'n dysgu ar 'Cyrsiau'r Fro, Dysgu
bydd hyn yn digwydd yn fuan wedi
Cymraeg a 'Nôl ar y Trywydd Iawn'.
hanner tymor. Felly yn y diwedd codGan fod siaradwyr y Gymraeg yn y
wyd mwy nag arian at elusen ond
neuadd yn sgwrsio daeth pobl draw i hefyd ymwybyddiaeth o'r Gymraeg yn
wrando. “Oes modd dysgu Cymraeg
y Fro ymysg pobl newydd.
yma?” gofynnodd un, “Ydy hi'n bosib
Codwyd mwy nag arian at elusen
ymuno â dosbarth o hyd”? “Wrth
ond hefyd ymwybyddiaeth o'r
gwrs”, meddon ni.
Gymraeg yn y Fro ymysg pobl
newydd.
Daeth Julia Esseen gyda'i merch i
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