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Er mai o Aberystwyth mae Rhun yn enedigol, symudodd i Bwllheli pan oedd yn ei arddegau 

sef bro mebyd ei rieni, Felicity a’r diweddar Robert Roberts, ac y mae unwaith eto wrth ei 

fodd i fod yn symud yn ôl i Fro Enlli. 

Yn dilyn cwrs gradd mewn diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, a hyfforddiant ar gyfer yr 

offeiriadaeth yn Ngholeg Mihangel Sant, Llandaf, ordeiniwyd Rhun yn 2014 yng Nghadeirlan 

Llandaf. Gwasanaethodd fel Curad yn Aberafan, Port Talbot, gan aros yno fel Ficer cyn 

symud i Blwyf Rheithorol Castell-nedd. Mae’n briod â Magda sy’n Uwch-Seicolegydd Clinigol 

ac mae ganddyn nhw dri o blant sef Ioan, Mari ac Elis.  

Cyn ordinasiwn, bu Rhun yn gweithio fel Tiwtor Cymraeg i Oedolion gan arloesi mewn 

Cymraeg yn y Gweithle. Roedd yn aelod o uwch-dîm rheoli Cwmni Acen ac yn gyfrifol am 

ddarparu hyfforddiant iaith i’r Cynulliad Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, DVLA, Swalec, 

Canolfan Byd Gwaith a nifer o sefydliadau eraill. Yn ogystal, roedd Cwmni Acen yn cynhyrchu 

rhaglenni teledu i ddysgwyr ar S4C, isdeitlau a chyfoeth o adnoddau traddodiadol a digidol i 

ddysgwyr. 

Adeiladodd Rhun ei yrfa mewn addysg ar ôl astudio Cyfathrebu ym Mangor. Ei brif bynciau 

oedd drama, ffilm, radio a theledu, a datblygiad iaith. O Fangor, symudodd Rhun yn ôl i’w 

dref enedigol, Aberystwyth, i ddilyn cwrs dysgu. Er iddo ei hyfforddi fel athro cynradd, fel 

athro Cymraeg yn y sector uwchradd roedd ei swydd gyntaf yn Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth, 

ac yna yn Ysgol St Gerard, Bangor, i blant 4-18 oed. 

Tra bu yn Aberafan, cafodd Rhun gyfle i roi ar waith ei wahanol sgiliau gan gynhyrchu drama 

Stori’r Geni, a hynny yng nghanol y dref. Roedd yn brosiect eciwmenaidd a ddaeth â holl 

eglwysi a chapeli y dref at ei gilydd. Dros gyfnod o wythnos, gyda thri pherfformiad y dydd, 

daeth dros 1,500 o bobl a phlant y dref i wylio Stori’r Geni a chael blas ar beth rydyn ni wir 

yn ei ddathlu dros gyfnod y Nadolig.  

Fel Cymro Cymraeg, roedd nifer o’i blwyfolion yn hynod falch pan sefydlodd offeren 

Gymraeg bob Sul yn eglwys y Drinod Sanctaidd, Sandfields Aberafan, yng nghanol un o 

stadau tai mwyaf poblog Cymru. Roedd Rhun hefyd yn gyfrifol am addysgu’r ffydd yn y 

plwyf, yn weithgar ar y Banc Bwyd a chyda chynllun Lloches Nos i’r digartref gyda Housing 

Justice Cymru. Bu hefyd yn llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Gymraeg Rhosafan. 

Erbyn hyn, mae Rhun wedi ailafael yn ei astudiaethau ac yng nghanol cwrs gradd MA mewn 

Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ac yn cael hwyl dda arni. Mae ei ddiddordebau yn cynnwys, 

hel achau a beicio. Un o’i heriau mwyaf a osododd iddo’i hun oedd beicio cylchdaith o 565 

milltir o gwmpas Cymru gan ymweld â phob un o’i chwe chadeirlan.  

  

 


