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Rhagfyr 2016
NADOLIG LLAWEN I HOLL
DDARLLENWYR Y GEM
ARIES: Mae teithio ar
y cardiau Aries, a pha
adeg gwell i fynd ar wyliau ond adeg y Nadolig,
pan fo pob man yn dathlu? Mae'r byd a'i wraig
yn mynd yn yr haf. Ewch
a mwynhewch! Os nad
yw hynny'n bosib falle y
bydd rhywun yn teithio o
bellafoedd daear i
ymweld â chi. Beth bynnag ddaw, ry’ch chi’n
siwr o gael Nadolig wrth
eich bodd.
TAURUS: Dych chi
ddim yn debygol o gael
problemau ariannol y
Rhagfyr hwn, felly
mwynhewch eich cyfoeth
tra paro, gan fod dyddiau
llwm yn debygol o ddod
ar ôl y Nadolig (gormod
o wario gwirion ar yr
Wyl falle?). Nawr yw'r
amser felly i roi cildwrn
yn y cadw-mi-gei ar
gyfer diwrnod glawog.
GEMINI: Mae na fil
eitha sylweddol ar ei
ffordd - gobeithio fod
gyda chi ddigon ar ei
gyfer! Mae hwn yn gyfnod ardderchog i wneud
gwaith ar y ty, paentio,
papuro, adeiladu, garddio
- felly mwynhewch! Os
oes raid i chi symud ty
ceisiwch ei ohirio tan y
flwyddyn newydd, i
osgoi unrhyw siom a allai
ddigwydd.
CANCER: Rydych chi
fel rheol yn ofalus rhag
gwneud newidiadau
mawr yn eich bywyd,
ond mae'r ser o’ch plaid
ar hyn o bryd, ac yn
barod i’ch helpu i wneud
newidiadau cyffrous
iawn. Ond mae'n bosib na
fydd y teulu yn cytuno felly byddwch yn
amyneddgar, a gwrandewch ar eu hochr hwy
cyn penderfynu.
LEO: Mae hwn yn
addo bod yn aeaf
rhamantus iawn, ac fe
allai hynny’ch arwain i
ymddwyn yn fyrbwyll
braidd. Da chi triwch beidio â gorwario dros gyfnod y Nadolig, a pheidio
prynnu dim byd drud heb
ysyried, achos mi fyddwch yn siwr o ddifaru’ch enaid pan ddaw
biliau'r flwyddyn
newydd.
VIRGO: Mae cyfnod
creadigol iawn o’ch
blaen. Mae gyda chi
lawer mwy o hyder yn
eich gallu ar hyn o bryd,
ac fe gewch gyfle cyn bo
hir i synnu sawl person
dylanwadol gyda’ch talent. Mae eich sefyllfa ariannol braidd yn ansefydlog, ond fe ddylai swm
sylweddol sy'n ddyledus i
chi gyrraedd cyn y
Nadolig.
LIBRA: Mae'r sefyllfa
gartre yn dueddol o fod
braidd yn ansefydlog ar
hyn o bryd - falle eich
bod yn bwriadu symud ty
ac wedi cael eich siomi,
ond na phoenwch - siom

dros dro fydd hi; ac erbyn
canol Rhagfyr fe ddylech
gael newyddion i godi’r
galon. Mae perthynas
agos yn debygol o fod yn
ddraenen yn eich ystlys.
SCORPIO: Triwch
gadw’ch trwyn yn lân a
chadw draw oddi wrth
unrhyw broblemau cytundebol neu gyfreithiol.
Peidiwch ag arwyddo
unrhyw ddogfen swyddogol, os na fydd raid, o
leiaf tan yr ail wythnos
yn Ionawr. Mae rhywun
yn y gwaith yn mynd i’ch
helpu mewn ffordd ymarferol iawn. Ac fe ddylech
gael Nadolig wrth eich
bodd.
SAGITTARIUS: Mae
hwn yn debygol o fod yn
gyfnod prysur iawn; o'r
braidd bydd eich traed yn
cyffwrdd â'r llawr. Mae'n
bwysig felly eich bod yn
cymryd gofal o’ch
iechyd, a gofalu eich bod
yn cael digon o gwsg felly llai o bartïon!.
Rydych chi’n tueddu i
anwybyddu’ch corff hyd
nes iddo dynnu sylw at ei
hun.
CAPRICORN: Mi
fydd hwn yn Ragfyr eitha
difrifol. Mae cyfnod o
waith caled o’ch blaen;
gwaith ymenyddol, a
llawer o ddysgu ac astudio. Mi fyddwch wrth
eich bodd wrthgwrs, does
dim yn eich plesio'n fwy
na chael cyfle i ddarllen
ac ymchwilio; ond cofiwch beidio ag esgeuluso
dathliadau’r Nadolig yn
eich brwdfrydedd.
AQUARIUS: Mae hi'n
gyfnod ffafriol iawn i
faterion y galon ar hyn o
bryd. Cofiwch beidio â
rhuthro'r sefyllfa chwaith,
a gofalwch beidio â llosgi’ch bysedd trwy fod yn
rhy feiddgar. Fe allech
gael eich brifo'n ddwfn
iawn, neu frifo rywun
arall. Mae rhywun yn
mynd i roi anrheg mawr
drud i chi fydd braidd yn
embarasing.
PISCES: Byddwch yn
amnyeddgar a daliwch
eich tafod y Rhagfyr
hwn, gan fod cweryla yn
yr awyr yn enwedig o
gwmpas cyfnod y
Nadolig, a hynny gydag
aelod hyn o’r teulu. A
rwy'n ofni mai chi fydd
yn gyfrifol am ddechrau'r
cweryl. Rhaid ystyried a
chofio nad yw pawb yn
gweld pethau yr un
ffordd â chi.
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Ffilm Nadolig hudolus:
Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs
Ffrindiau dychmygol, caneuon cofiadwy a dathliadau'r
Nadolig - cyfuniad
hudolus ar gyfer
ffilm newydd sbon,
Albi a Noa yn Achub
yr Iwnifyrs..
Seren y ffilm yw Noa,
bachgen 7 mlwydd oed,
a'i deulu prysur. Mae
mam a dad wastad yn
gweithio, ond dydy hynny'n poeni dim ar Noa am
fod ganddo gwmni ei
gyfaill pennaf, ei ffrind
dychmygol Albi.
Wrth wylio hynt a
helynt y ddau gyfaill hoffus ar ddydd Nadolig ar
S4C, bydd eich teulu
cyfan yn canu, mwynhau
a chwerthin yn eu cwmni.
Y cerddorion Caryl
Parry Jones a Non Parry
sydd wedi creu'r ffilm, a
Caryl sydd wedi cyfansoddi pob cân... felly, pwy
well na Caryl i esbonio
mwy am fyd Albi a Noa?:
Disgrifiwch y ffilm i
ni mewn 3 gair.
Cynnes, cyffrous,
emosiynol.
Beth wnaethoch chi ei
fwynhau orau am
ysgrifennu Albi a Noa
yn Achub yr Iwnifyrs?
Dwi a Non wrth ein
boddau efo ffilmiau teuluol, cynnes, Nadoligaidd
beth bynnag, felly roedd
creu un ein hunain yn
fraint. Creu'r cymeriadau
ydy’r darn anoddaf a’r
dasg sy’n rhoi'r mwyaf o
bleser.
Pam dewis creu ffilm
am fachgen bach a'i
ffrind dychmygol?
Mae rhywbeth sydd
gan y ddwy ohonom ni

ddiddordeb ynddo fo.
Mae pŵer y dychymyg
mor bwysig ac yn ein
barn ni mae o'n rhywbeth
y dylid ei annog a’i
barchu yn enwedig mewn
plant.
Mae eich ffilm 'Y Dyn
Nath Ddwyn y ‘Dolig',
wedi hudo cenedlaethau
o blant ers yr '80au. Sut
mae Albi a Noa yn
Achub yr Iwnifyrs yn
cymharu â'r ffilm
honno?
Calon ydy’r peth
pwysig yn y ddwy ffilm.
Mae 30 mlynedd wedi
pasio ers 'Y Dyn Nath
Ddwyn y ‘Dolig' felly
dwi’n gobeithio 'mod i
wedi dysgu lot yn y
cyfamser!
Rydych chi a Non
Williams wedi cyd-weithio o'r blaen ar

ysgrifennu'r gyfres
Anita. Beth yw
cyfrinach eich partneriaeth?
Mae’r bartneriaeth
rhyngddo i a Non yn
gweithio’n grêt. Mae
Anita'n gyfres ac Albi a
Noa yn ffilm ac mae ‘na
wahanol ‘reolau’ yn
perthyn i’r ddau beth.
Ond mae Non a fi yn
rhannu’r un hiwmor felly
yn gyffredinol, 'dan ni’n
cael lot o hwyl... a bwyd.
Un o le ydych chi, a
beth yw’r atgof orau sy’
gennych chi o’r Nadolig
yno?
O Ffynnongroyw, Sir y
Fflint. Roedd Mam yn
wych am drefnu’r
Nadolig i ni ac roedd cyngerdd yr ysgol a Drama’r
Geni yng Nghapel
Bethania wastad yn

uchafbwyntiau.
Mae’r Nadolig ar fin
cyrraedd - beth yw’r
traddodiadau Nadolig
yn eich teulu chi?
Addurno, bwyta,
llwyth o anrhegion,
gwylio ffilmiau Nadolig
yn ddi-dor, gwylio rha-

glenni coginio
Nadoligaidd... Ambell
flwyddyn, 'dan ni’n cynnal cyngerdd Nadolig fel
teulu, ond fyddwn ni
ddim eleni gan fod fy
merch hynaf, Elan, yn
dathlu pen-blwydd
pwysig ar Noswyl

Nadolig.
Rydych chi nawr yn
byw yn y Bont-faen.
Ydy'r traddodiadau
Nadolig yn wahanol i'r
rhai yn Ffynnongroyw?
Fe allwn i fod yn byw
yn y Maldives a byddai’n
Nadolig ni'n union yr un
peth! Mae’n rhywbeth
sy’n cael ei basio o un
genhedlaeth i’r llall dwi’n
meddwl.
Beth yw’r anrheg
waethaf rydych chi erioed wedi’i rhoi i rywun?
Roedd fy mab wedi
cael anrheg gan Siôn
Corn mewn rhyw barti ac
mewn panig, am fy mod i
wedi anghofio, mi aillapiais yr anrheg a'i rhoi
i’w ffrind, gan anghofio ei
fod o hefyd wedi bod i’r
un parti ac wedi cael yr
un anrheg gan Siôn Corn!
Albi a Noa yn Achub
yr Iwnifyrs
Dydd Nadolig, 25
Rhagfyr 7.30
Isdeitlau Saesneg ar
gael
Ar alw: s4c.cymru;
BBC iPlayer a llwyfannau eraill
Cynhyrchiad Boom
Cymru ar gyfer S4C.

MERCHED Y WAWR
Mi fydd Merched y Wawr, y Barri yn cyfarfod am 2.15 ar brynhawn
Llun 5 Rhagfyr yn nhŷ bwyta Foxy’s ym Mhenarth. Mi fydd y
Parchedig Kevin Davies yno i’n diddori gydag ychydig o drefnu ar gyfer
y Nadolig!
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Heulwen Cooper: heulwen@ntlworld.com

Mynd am Dro i Fro...
gyda Dailingual
A hithau yn prysur lithro i
ddiwedd y flwyddyn, gall fod
yn amser i gnoi cil ar yr hyn
sydd wedi mynd rhagddi.
Dyma felly gipolwg ar rai o
uchafbwyntiau’r golofn hon..
Y Bontfaen
Yn ogystal â honni taw taw enw
gwreiddiol y Bontfaen oedd “Y Dref
Hir yn y Waun” meddai C.J. Evans taw
hanfod yr enw modern yw’r hanesyn
lleol:
fe gafodd buwch a oedd yn cael ei
ddilyn gan gŵn ar garlam ei dal yn y
bont garreg; stori sydd yn gwneud synnwyr mewn mwy nag un ystyr efallai –
gwelwn felly fod y fersiwn Cymraeg
yn deillio o fwy nag un tarddiad:
• Pont carreg neu faen
• Pont nad sydd yn lydan – sy’n fain
felly
Ffontygari:
Ceir sôn gan Howard Jones taw
‘font’ yr un modd â’r iaith fain sydd
yma; sef ffynhonnell o ddŵr.
Carai Jones i chi wybod hefyd bod
"carrai" yn golygu darn o ledr tenau i
wisgo, clymu neu i chwipio – a oedd

buchod y fro angen eu chwipio ar y
caeau wrth dynnu aradr efallai?
Llarnog
Trown at waith yr Athro Gwynedd
O. Pierce i ddatgelu hanes llwynogod
Larnog - teimla mai enw cyntefig o’r
Hen Saesneg yw ‘Lawerce’ [yr ehedydd neu ‘lark’ ] + ‘Knock’ [bryncyn].
Bryn yr ehedydd felly yw’r Llarnog yn
ôl O!
Sili
Fy nheimlad / damcaniaeth i oedd
mai Si y Lli oedd yma ond, wedi gofyn
i Gymry Cymraeg y pentref mae’n
llawer yn fwy tebyg mae Abersili oedd
enw’r pentref, a hynny’n deillio nid o
enw afon ond yn hytrach Sant Tysiliog.
Pe bai eich grŵp cymunedol
Cymraeg angen cymorth i ddechrau
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 ariannu gan
Gronfa Loteri Cymru trwy Arian i
Bawb. Cysylltwch!: David Wyn,
Cynghrair Cymunedau Cymraeg, 16
Lewis Rd, Llandochau Fach, Penarth,
Bro Morgannwg
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