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Rhif 49            Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau          Mawrth 2019 

Calonogol iawn yw gweld pobl ifanc yn ymddiddori mewn eisteddfodau lleol, fel 
cystadleuwyr neu gefnogwyr o’r diwylliant arbennig yma, ac mae ‘na ambell i 
wyneb eisteddfodol sy’n hen gyfarwydd i ni erbyn hyn. Fel cystadleuydd yr ydym 
yn adnabod Cai Fôn Davies, o Dalwrn, Ynys Môn, a hynny ers oedran ifanc iawn. 
Rydym wedi arfer ei weld ar lwyfan yn canu a llefaru, ag yntau’n gefnogwr 
ffyddlon o eisteddfodau lleol Cymru. Erbyn hyn mae e’n ennill gwobrau llenyddol 
hefyd, ond yn ddiweddar mae Cai wedi mentro i faes newydd. Diolch iddo am    
rannu ei brofiad efo darllenwyr ‘Steddfota, a phob dymuniad da iddo: 

 

 

 

 

i bob mathau o ddehongliadau newydd wrth feirniadu, a bod yn 
gadarnhaol ac yn adeiladol wrth draddodi beirniadaeth yn 
hynod werthfawr. Hoffwn hefyd ddiolch iddo am adael i mi fynd 
ati i feirniadu a thraddodi cystadlaethau’n hollol annibynnol 
wedi i mi gael fy nhraed danaf. Hoffwn, yn ogystal, ddiolch i 
Rhian am fy nghadw ar flaenau fy nhraed wrth roi i mi 
ddyletswyddau beirniadu’r cystadlaethau Cerdd Dant a chanu 
gwerin yn ogystal... a hynny ar fyr rybudd! 

Ond, hoffwn estyn y diolch mwyaf i blant a phobl ifanc talentog 
Deiniolen am gystadlu a chymryd rhan yn yr Eisteddfod. ’Roedd 
hi wir yn fraint eich clywed yn mynd drwy’ch pethau, ac fe’m 
calonogwyd gennych – braf oedd gweld bod y traddodiad 
eisteddfodol yr un mor fyw ag erioed yn Neiniolen! Boed i blant 
a phobl ifanc ledled Cymru ddilyn eich esiampl a sicrhau y bydd 
eisteddfodau bychain yn parhau ac yn ffynnu am genedlaethau i 
ddod. Edrychaf ymlaen at gael mwynhau eich perfformiadau eto 
pan fyddaf yn dychwelyd i feirniadu’n hwyrach y flwyddyn yma!  

Cai a’r beirniad Carwyn John 

Fis Hydref diwethaf, cefais fy mlas cyntaf erioed o feirniadu, a hynny fel rhan o 
gynllun cysgodi beirniaid profiadol Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Bûm yn 
cadw cwmni i Carwyn John a Rhian Owen wrth fwrdd beirniaid Eisteddfod                   
Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch. Pleser pur oedd mwynhau a gwerthfawrogi’r hyn 
oedd gan blant a phobl ifanc Llanbabs i’w gynnig! 

Er fy mod i wedi cael y cyfle i berfformio ar lwyfannau ledled Cymru mewn 
eisteddfodau ers yn ddim o beth, mae’n rhaid i mi gyfaddef yr oeddwn i'n bryderus y 
byddwn i'n teimlo allan o’m comfort zone, fel petai, y tu ôl i fwrdd y beirniad. Serch 
hynny, diflannodd pob chwithdod ac ansicrwydd oedd gennyf wedi i mi dderbyn 
croeso cynnes gan bobl Deiniolen - ’roedd neuadd Ysgol Gwaun Gynfi dan ei sang, 
wrth i un o hoelion wyth a chymeriadau mwyaf Deiniolen, Sandra Morris, ein 
harwain yn hwyliog drwy’r cystadlu. 

Yn wir, ’roedd cyd-feirniadu gyda Carwyn John a Rhian Owen yn brofiad 
amhrisiadwy. Hoffwn ddiolch yn arbennig i Carwyn am ei arweiniad a’i amynedd 
gyda mi drwy gydol y dydd - bu ei gyngor am y pwysigrwydd o fod yn hollol agored 

Sesiwn Llenorion 
Ifanc yn Eisteddfod 
Genedlaethol 2018 

Tlws yr Ifanc Eisteddfod 
Pantyfedwen         

Pontrhydfendigaid 2018 
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“CymdeithasSteddfodau”   
 

@steddfota16  

Cymdeithas  
Eisteddfodau 
Cymru 

SWYDDOG DATBLYGU 

Shân Crofft                                                                         

shan@steddfota.org                                                                                 

02920 213596                                                                            

07770870605 

SWYDDOG TECHNEGOL 

Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700                                                     

07717842556 

Sut y’ch chi’n derbyn 
eich copi? 

Ar gael drwy’r post,                  
ar e-bost                      
neu o’r wefan  

COFIWCH roi gwybod 
mewn da bryd i Shân neu 
Lois beth yw dyddiad                                          
eich ‘steddfod                                                 
fel y gallwn ei hysbysebu                                      

Ymunwch                                      
yn yr hwyl 
a rhowch 

gynnig      
arni yn 

eich 
‘steddfod 

leol! 
Manylion llawn ar 

www.steddfota.org 

Cofiwch gysylltu gyda 

Shân Crofft am fwy o 

docynnau! 
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Yn aml rwy’n cael gwobrau am ganeuon digrif, telynegion, 
tribannau, ysgrifau, brawddegau ac hefyd am limrigau. Mae 
gennyf dair ar ddeg o gadeiriau wedi’u hennill, ac yn                       
Eisteddfod Swyddffynnon 1982 enillais fy nghadair gyntaf. 
Ers hynny rwyf wedi ennill cadair Eisteddfod Carmel Llanilar 
ddwy flynedd yn olynol, cadair Eisteddfodau Penrhyn-coch, 
Llanrhystud, Pumsaint, Bryngwenith – ddwy waith, Yr Hendy,                                
Felinfach, Llanfihangel-ar-Arth, Talgarreg (llun uchod) ac 
Eisteddfod Rhydaman. 

Diolch wnaf yn fy henaint am y gallu i ymlwybro i gael       
mwynhau gogoniant byd natur a chael drachtio yr awyr iach 
– credaf fod hyn yn help mawr i lenydda ac i farddoni. 

Pump Triban i bentrefi gwledig Ceredigion 
 

Ffair Rhos   
Bro’r mawn a bro’r llygoerion 
Bro’r beirdd a bro’r llenorion, 
Bu gweithdy’r crydd ar sgwar Ffair Rhos 
Fin nos yn fan ymryson. 
 
Blaenpennal 
Bro annwyl bardd Rhoshelyg 
I Ben nid oedd ei thebyg, 
Ond gwelodd lain dan ddrain yn drwch 
A hagrwch bwthyn unig. 
 
Llanrhystud 
Bro’r Prifardd a’r emynwyr 
Bro enwog am ei chrefftwyr 
Tŵr eglwys hardd a’r capel bach                                           
Sydd bellach heb Fedyddwyr. 

 
Aberporth 
Cartrefle Dic yr Hendre 
Archdderwydd yn llawn donie’, 
Ond aeth i’w fedd ynghynt na phryd 
Hen glefyd creulon gadd e’. 

Aberarth 
Bro annwyl Hywel Teifi 
Yn ddwfn y gwreiddiodd ynddi, 
Ond dan dywarchen yn ei gro 
Mae’n huno’n dawel heddi. 
 

****** 
 
Diolch o galon i chi, Mary, am eich cyfraniad a’ch 
cefnogaeth i Eisteddfodau lleol Cymru, a phob 
dymuniad da wrth i chi barhau i lenydda - edrychwn 
ymlaen at weld eich enw’n fuan eto!  

Wrth bori drwy ganlyniadau eisteddfodau lleol o bob cwr o Gymru, mae’n 
debygol iawn y dowch ar draws ambell i enw fwy nag un neu ddwy waith. Yn 
wir, mae’n deg i ddweud fod rhai o’r enwau hynny yn swnio’n reit gyfarwydd 
i ni erbyn hyn (yn ogystal â’r wynebau, fel y crybwyllwyd ar y dudalen flaen!) 
Un o’r enwau yw - Mary Morgan, o Lanrhystud, Ceredigion. Mae ei henw i’w 
weld yn gyson mewn canlyniadau llenyddol eisteddfodau, ac nid yn unig yr 
eisteddfodau hynny sy’n lleol iddi hi. Yn gefnogwr ffyddlon a brwd iawn o’r 
diwylliant ers blynyddoedd, mae Mary wedi ennill gwobrau niferus, a dyma 
ychydig o’i hanes: 

Rwyf wedi ennill llu o wobrau ledled Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, 
ond rhaid dweud nad wyf yn ennill bob tro,- mae’n gymaint o gamp i golli ac i 
ennill. Rwy’n hoff iawn o gyfansoddi emynau ar y gwahanol destunau, ac mae      
y rhain bob amser yn dod o’r galon.  

Mary a’i chasgliad gwerth chweil o gadeiriau  

Hyfryd iawn yw cael cyfle i ddarllen ychydig o waith buddugol Mary Morgan a’i rannu yn ‘Steddfota – 
dyma’r tribannau a ddaeth i’r brig yn Eisteddfod Gadeiriol Felinfach 2018: 

 



Dyma flas i chi…... 
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(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr) 

Enillwyd Tlws yr Ifanc Eisteddfod Chwilog               

gan Cai Fôn Davies, Talwrn 

Un o’r partïon canu lleol fu’n cystadlu yn                                    

Eisteddfod Llandyfaelog 

Tair o enillwyr ieuengaf                             

Eisteddfod Dihewyd 

Sara Jones, Ffostrasol, 

enillydd y Tlws 

Llenyddiaeth yn                     

Eisteddfod Capel                    

MC Cenarth 

Rhes o unawdwyr o ysgolion cynradd lleol              

yn Eisteddfod Crymych a’r Cylch 

Un o offerynwyr ifanc talentog              

Eisteddfod Brynberian 
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Oriel lawn ar ein gwefan:  

www.steddfota.org 

Yn Eisteddfod Abergynolwyn, 

cyflwynwyd tarian er cof am Esyllt 

Bryniog, am yr ymgais orau yng 

nghystadlaethau Llenyddiaeth a 

Chelf Bl. 5 a 6 gan ei mam,                            

Nesta Davies 

Llefarwyr oed Meithrin a Derbyn yn                                            

Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn 

Meim Bryniwan yn “Mynd i Baris” 

yn Eisteddfod Cynwyl Elfed 

Côr Dre, Caernarfon, oedd y côr buddugol 

yn Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni 

Dau gefnder yn ennill gwobrau yn                                 

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch 

Bardd y Gadair yn Eisteddfod 

Llanfihangel-ar-Arth               

oedd Rachel James, Boncath 
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Mwynhawyd gweithdy arbennig arall o 
Ffatri Llais, gyda Sian Meinir a Sian Gwawr 
Davies (cyfeilydd) ar y 19eg o Ionawr. 
Porthyrhyd, Llanddarog, oedd y lleoliad y tro 
hwn a gweler y cantorion yn y llun uchod. 
Unwaith yn rhagor cafwyd ymateb                          
cadarnhaol iawn â phob un yn teimlo eu bod 
wedi elwa’n fawr o’r profiad. 

Bellach, dim ond un cyfle sydd ar ôl i fod 
yn rhan o Ffatri Llais! Gweler manylion 
perthnasol ar gyfer y gweithdy olaf fan hyn.                                

Peidiwch â cholli allan!                             
Cysylltwch i sicrhau eich lle - wnewch chi 
ddim difaru! 

Yn Eisteddfod Treuddyn, ar yr 17eg o Dachwedd 2018, cyflwynwyd gwobr Goffa Jennie 
Eirian i Ceinwen Parry, ysgrifennydd yr eisteddfod ers pum mlynedd ar hugain.  Mae                     
Ceinwen yn enedigol o Dreuddyn ac wedi rhoi oriau o'i hamser yn wirfoddol i nifer helaeth 
o gymdeithasau yn y pentref.  Roedd Jennie Eirian yn Gymraes ddi-flino, yn wleidydd                  
egwyddorol, llenor creadigol, gwraig i Weinidog Presbyteraidd yn yr Wyddgrug,             
ymgyrchydd didwyll a newyddiadurwraig adnabyddus dros Gymru gyfan.  

Cyflwynir y tlws yn flynyddol gan y              
papur bro lleol, Papur Fama, i gydnabod 
gwasanaeth a chyfraniad arbennig            
unigolyn neu bwyllgor i fywyd                      
Cymraeg a Chymreig yr ardal.   

Yn y llun mae Buddug Selway Jones a 
Catrin Wilde o bwyllgor Papur Fama, 
Ceinwen Parry a Helen Roberts, cyn-
gadeirydd pwyllgor yr eisteddfod. 
 

Llongyfarchiadau Ceinwen, a diolch   
am eich gwaith. 

(Gallwch ddarllen am anrhydedd arall a roddwyd i Ceinwen 
Parry yng ngholofn “Casglu Cadeiriau” ) 
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Yr orchwyl gyntaf yn y golofn y tro hwn ydi estyn ymddiheuriad i Catherine 
Richards; am iddi anfon eitem am Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn i’w 
chynnwys yn y rhifyn diwethaf, ac i minnau fod yn ddigon anhrefnus i 
anghofio gwneud hynny. Ymateb wnaeth Catherine i sôn a fu mewn rhifyn 
blaenorol am ‘ailgylchu’ cadeiriau eisteddfodol: 

Na, nid bardd sy'n eistedd â chadair yn ei llaw!  Enillwyd y gadair fach yn 
Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn gan Dafydd Guto Ifan yn 2013, cadair a 
grëwyd gan John Meurig Parry. Cadeiriwyd Dafydd mewn cadair          
fenthyg o 'Steddfod Dyffryn Conwy, Llanrwst 1958 sydd ar gadw yn yr                
ysgol leol gan deulu y bardd buddugol, Ffowc Williams, Llanllechid, - sef 
teulu Islwyn Griffiths, Treuddyn. Cyflwynodd Dafydd Guto Ifan ei gadair 
i'r ysgrifenyddes, Ceinwen Parry fel gwerthfawrogiad o'i gwaith diflino fel 
ysgrifenyddes y 'steddfod.                                                                               
Dyna stori ailgylchu cadeiriau Eisteddfol Gadeiriol Treuddyn - dwbl 
ailgylchu! 

Un o’r mannau y byddaf yn eu sgowtio’n 
aml am gadeiriau eisteddfodol yw 
gwefannau arwerthwyr hen bethau, ac fe 
ddes i ar draws y gadair yma mewn 
rhestr o eitemau a werthwyd mewn 
ocsiwn yng Nghaerfyrddin yn 2015.                                                                                                                            
Dyma bostio’r llun i gyfryngau 
cymdeithasol y prosiect, a chael ymateb 
yn fuan iawn gan sawl un ei bod yn cael  

Ceinwen Parry 

ei defnyddio ar gyfer seremoniau Eisteddfod Llambed, a’i 
bod wedi cael cartref yn hen gapel Libanus, y Borth, sydd 
bellach yn fwyty ac yn sinema – ac lle mae nifer o 
gadeiriau eraill yn cael eu cadw hefyd, yn cynnwys cadair 
hardd Eisteddfod Ponterwyd 1926. Roedd fy ymchwil fy 
hun wedi dweud wrthyf mai neb llai na T Llew Jones 
oedd bardd buddugol ‘steddfod Llambed ym 1974, a 
hynny am gyfres o gerddi coffa i ffigurau amlwg ym myd 
llenyddol y Gymraeg.  

Yn ôl perthynas iddo, byddai T Llew yn aml yn rhoi ei 
gadeiriau i ffwrdd am nad oedd lle iddynt i gyd yn ei 
fyngalo bach! 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol felly wir yn dangos eu 
gwerth wrth barhau â’r prosiect o gasglu a chofnodi 
hanesion yr hen gelfi hyn, ac mae pobl yn parhau i 
gysylltu o bob cwr â rhagor i’w ychwanegu – diolch o 
galon, a daliwch ati i wneud, da chi! 

Fe allwch wneud hynny trwy’r wefan – cadeiriau.cymru; 
dros e-bost iestyntyne@yahoo.co.uk;                                    
neu drwy chwilio am 'Casglu'r Cadeiriau' ar Twitter, 
Facebook neu Instagram. Gallwch hefyd ysgrifennu ataf 
yn 9 Heol Elinor, Caernarfon, LL55 1PG. 

Rhagor o ailgylchu! 

Ar yr 11eg o Chwefror bu 
farw Trixie Blodwen Ann 
Smith, o Lanymddyfri, yn 
87 oed.                                                   

Yn frodor o’r ardal honno, 
roedd hi’n adnabyddus fel 
Trixie Walters ac fe               
enillodd nifer o wobrau  

cerddorol yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 
wedi iddi fynychu Ysgol Gerdd y                  
Guildhall, Llundain, a derbyn hyfforddiant 
lleisiol gan Parry Jones o Drefynwy.                                                     
Yr oedd hi hefyd yn aelod o’r Orsedd ers 
blynyddoedd. Yn wir, mae’n debyg iddi 
gael ei hurddo i’r wisg wen ar yr un pryd â 
Bryn Terfel, - ac i’r rhai oedd yn                     
gyfarwydd â hi, dyna i chi ddarlun hyfryd 
oedd y ddau yn sefyll ysgwydd yn 
ysgwydd – Syr Bryn yn gawr o ddyn a 
hithau yn ddynes fechan dwt!                         
Cynhaliwyd gwasanaeth angladdol yng 
Nghapel y Bedyddwyr Ebenezer,                              
Llanymddyfri, gyda Chôr Meibion                
Llanymddyfri a rhai o Gôr De Cymru yn 
cymryd rhan.                                          
Cydymdeimlwn â’i theulu yn eu colled. 

Yn Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan; y gadair a ddefnyddir yn 
flynyddol yn ystod y seremoniau yw cadair yr un eisteddfod o’r flwyddyn 1974.  

mailto:iestyntyne@yahoo.co.uk
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd 

MAWRTH 2019    

22 Mawrth Eisteddfod Dysgwyr Powys, Sir Gâr a Cheredigion Siôn Meredith 01970 622236 

22-23 Mawrth Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch Ceris Gruffudd 01970 828017 

29 Mawrth Eisteddfod Gydenwadol Pontargothi Carys Richards 07557478582 

30 Mawrth Eisteddfod Y Fenni - plant a phobl ifanc 5-18 oed Rosemary Williams 01873 811814 
 

EBRILL 2019 
   

13 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Mynytho Dilwyn Thomas 01758 740704 

13 Ebrill Eisteddfod Y Groeslon Ann Wyn Pritchard 01286 831727 

19 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel Llinos Pritchard 01678 530263 

20 Ebrill Eisteddfod Y Groglith, Dinas Mawddwy Gwawr Davalan 01650 531279 

20 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch Siân Thomas 01550 777934 

22 Ebrill Eisteddfod Uwchmynydd Elizabeth Owen 01758 760305 

22 Ebrill Eisteddfod Y Pasg Pandy Tudur Elin Prysor Williams 07760296186 

22 Ebrill Eisteddfod Capel Talybont, Rhyduchaf, Y Bala Gwenan Jones 07861925222 

24 Ebrill Eisteddfod Capel y Groes, Llanwnnen Ann Davies 01559 362626 

26 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith Ann Lewis  01239 710144 

27 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr Eleri Hughes  01758 750254 

27 Ebrill Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos Mair Jones 01492 680617 
 

MAI 2019 
   

1 Mai Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth Megan Jones Roberts  01970 612768 

3-6 Mai Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid Neli Jones 01974 831695 

4 Mai Eisteddfod Capel y Fadfa Talgarreg Emyr Griffiths 01545 590383 

6 Mai Eisteddfod Gadeiriol Maenclochog Julie Thomas / Carol Gibby 01994 448756 / 01437 532723 

10 Mai Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg Mansel Thomas / Christine Evans 01554 890172 / 01554 890976 

10 Mai Eisteddfod Myddfai Monica Barlow 01550 721238 

11 Mai Eisteddfod Dyffryn Ceiriog Janet Warren 01691 718772 

11 Mai Eisteddfod Heol Senni Sian Norgate 01874 636621 

11 Mai Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy Delyth Mai Nicholas 01792 884036 

11 Mai Eisteddfod Clynnog Fawr a’r Cylch Gwenda Morris 01286 660349 

18 Mai Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Terwyn Tomos 01239 612928 

18 Mai Eisteddfod Môn Canolfan Ffermwyr Ifanc Môn 01407 720256 

18 Mai Eisteddfod Pwllglas Hawys Roberts 07507842413 

25 Mai Eisteddfod Gadeiriol Llanuwchllyn Alwyn Roberts 07818454190 

27 Mai - 2 Mehefin Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerdydd a’r Fro   
 

MEHEFIN 2019 
   

8 Mehefin Eisteddfod Kerry Ian Davies 01597 870248 

22 Mehefin Eisteddfod Bro Aled, Llansannan Eifion M Jones 01745 870656 

28-29 Mehefin Gŵyl Fawr Aberteifi Des Davies 01239 615914 

29 Mehefin Eisteddfod Y Fenni - Oedolion Rosemary Williams 01873 811814 

Rhestr dyddiadau yn cael ei diweddaru’n gyson                      
- ewch i www.steddfota.org 


