
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 43           Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau       Gorffennaf 2017 

Cyffrous oedd clywed ar gychwyn mis Gorffennaf, am 
lwyddiant bardd a gipiodd goron Eisteddfod Bro 
Llandegfan, Ynys Môn, ag yntau bellach wedi ymgartrefu 
yng Nghanada!                                                  

Yn enedigol o bentref Talwrn, Môn ac yn gyn-athro a 
ffermwr, fe dreuliodd J.Tudor Davies gyfnodau o’i fywyd 
yn Llanpumsaint, Caerfyrddin a Phontyberem, cyn symud i 
Ganada i fyw. Mae’n dad i’r bardd Nia Môn a Rhian Medi, 
ac yn dad-yng-nghyfraith i’r bardd Dewi Prysor.  

Enillodd gystadlaethau’r Soned a’r Hir a Thoddaid yn yr  
Eisteddfod Genedlaethol yn y gorffennol, ac fe 
ddychwelodd Tudor yn unswydd o Ganada i Landegfan ar 
gyfer seremoni’r coroni ar nos Sadwrn cyntaf y mis - siwrne 
’roedd e’n hynod o falch o’i gwneud mae’n siwr!                                                                     

Cyflwynwyd y goron yn Llandegfan eleni am gerdd neu gyfres o gerddi caeth neu rydd 
oddeutu 100 llinell, ar y testun “Cofio/Atgof”.                                                                       
Does dim dwywaith mai atgofion melys iawn fydd gan J.Tudor Davies am Eisteddfod Bro 
Llandegfan 2017 beth bynnag - llongyfarchiadau calonnog iddo ar ei gamp! 

J.Tudor Davies yn gwisgo coron 

hardd Eisteddfod Bro Llandegfan 

Lawrlwythwch y 

manylion yn llawn 

o’n gwefan 

www.steddfota.org                       

a                                        

rhowch gynnig arni! 
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Efallai fod nifer ohonoch yn gyfarwydd iawn â gweld logo 
Ymddiriedolaeth Pantyfedwen ar hyd y lle, neu wedi 
gweld nifer o raglenni eisteddfodol yn cydnabod y nawdd 
a gafwyd gan Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen tuag at 
gostau’r Eisteddfod honno. Mae’n braf iawn gallu adrodd 
fod yr Ymddiriedolaeth, yn ogystal â noddi eisteddfodau 

mawr megis yr Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Llangollen, Eisteddfodau’r Urdd ac 
Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen, yn cefnogi dros 60 o eisteddfodau lleol ar hyd a 
lled Cymru bob blwyddyn. 

Mae’r canllawiau ymgeisio a’r 
ffurflenni cais i’w gweld ar wefan yr 
Ymddiriedolaeth ar 
www.jamespantyfedwen.cymru neu 
mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa 
yn Aberystwyth ar 01970 612806 neu 
post@jamespantyfdwen.cymru os am 
fwy o fanylion.  

Er mwyn gallu gwneud cais am arian tuag at 
eisteddfod, rhaid bod yr Eisteddfod wedi’i 
chofrestru fel elusen neu yn cael ei threfnu o 
dan adain corff sy’n elusen gofrestredig neu 
yn elusen eithriedig. Bydd y grant a gynigir 
yn seiliedig ar ganran o’r arian gwobrau a 
dalwyd yn yr Eisteddfod flaenorol (30% ar 
hyn o bryd), hyd at uchafswm o £500.  

Gŵyl undydd oedd yr Eisteddfod gyntaf; bellach mae’n para tridiau. Bydd yr Eisteddfod eleni ar 
benwythnos Gŵyl Banc Awst, sef 26, 27 a 28, yn Ysgol Bro Pedr. Mae blas lleol i’r Eisteddfod ar y dydd 
Sadwrn, gyda chyfle i blant y dalgylch serennu ar y llwyfan. Ar y dydd Sul, cynhelir oedfa’r Eisteddfod yn 
y bore, a Llais Llwyfan Llambed gyda’r hwyr. A cheir diwrnod cyfan o gystadlu ar y dydd Llun, yn ogystal 
â Thalwrn y Beirdd yn festri Shiloh.  
 

Y mae’n ddiddorol nodi taw dau Ysgrifennydd Cyffredinol sydd wedi bod ar yr Eisteddfod hyd yma: y 
Parchedig Goronwy Evans o’r cychwyn hyd at 2002, a Dorian Jones wrth y llyw oddi ar 2003. 
 

Ar nos Sadwrn, 16 Medi, bydd cyfle i nodi pen-blwydd arbennig yr Eisteddfod gyda Chyngerdd 
Mawreddog yn Theatr Felinfach. Bydd blas lleol a chenedlaethol i’r arlwy, gyda Delyth Medi Lloyd, 
merch o Lambed, yn dod â’i chôr, Côr Merched Canna, a dau o artistiaid disglair y genedl, Steffan Rhys 
Hughes a Charlie Lovell-Jones, i’n diddanu. Cysylltwch â Theatr Felinfach i archebu’ch tocyn! 

Eleni, mae Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 
yn dathlu’r hanner cant. Dyma un o eisteddfodau mawr Cymru. Cynhaliwyd yr 
Eisteddfod gyntaf ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, Awst 1967, mewn pabell. Yn yr 
eisteddfod gyntaf hon y gwobrwywyd un o emynau mwyaf poblogaidd Cymru 
– ‘Tydi a wnaeth y wyrth’, gan W. Rhys Nicholas, a’r flwyddyn ganlynol y 
gwobrwywyd tôn Eddie Evans, ‘Pantyfedwen’. Dyma uniad perffaith, a deil 
enw’r Eisteddfod yn fyw drwyddyn nhw.  
 

Galwyd Eisteddfod Llambed yn ‘Eisteddfod yr arian mawr’ gan rai ar y 
cychwyn, oherwydd haelioni Syr David J. James, Pantyfedwen a’r gwobrau a 
gynigwyd. Y mae’r Eisteddfod yn dal i gynnig gwobrau hael, a’r pinacl oddi ar 
1993 yw Llais Llwyfan Llambed, cystadleuaeth ar gyfer unawdwyr dan 30 oed, 
ac sydd â gwobr gyntaf o £1,000 a thlws.  Yn ychwanegol at nawdd parhaol 
Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen, mae’r Eisteddfod yn dibynnu ar haelioni 
noddwyr lleol ac ar gyfraniadau gwirfoddolwyr mewn sawl dull a modd. 

http://www.jamespantyfedwen.cymru
mailto:post@jamespantyfdwen.cymru


UN CYFLE ARALL I BRYNU TOCYN!                     

Dewch draw i’n stondin yn y Genedlaethol.  
Tynnir y raffl ar Ddydd Sadwrn y 12fed o 

Awst - POB LWC! 
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Yn ôl yr arfer, bydd gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru stondin 
ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol - cyfle da i gasglu rhaglenni                   
eisteddfodau, prynu tocyn raffl, galw am sgwrs a phaned neu i roi 
cynnig ar ein cystadlaethau, gyda chriw Stwnsh S4C yn beirniadu! 

Rhif y stondin eleni yw 425-426. Cofiwch alw heibio! 
 

Dyma’r hyn sydd wedi’i drefnu gennym hyd yma: 

 

Cystadleuaeth Gorawl y Gymdeithas (Pafiliwn) 
 

Sesiwn Lenyddol yr Ifanc gyda Ifor ap Glyn (Bardd Cenedlaethol Cymru) 
 

EisteddfODLI gyda Anni Llŷn (Bardd Plant Cymru 2015-17)  
 

Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas:   

Bydd Garry Owen yn cyflwyno tystysgrifau ar ran y Gymdeithas, i anrhydeddu’r gwirfoddolwyr hynny 
sydd wedi ymroi mor ddygn a selog i’w heisteddfodau lleol dros nifer o flynyddoedd. Bydd cyfle 
hefyd i glywed am yr hyn mae’r Gymdeithas wedi’i gyflawni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a chyfle i 
drin a thrafod gwaith y Gymdeithas a’r byd eisteddfodol yn gyffredinol. Croeso cynnes i bawb.  
 

Cystadleuaeth yr Ensemble Lleisiol (Pagoda/Pafiliwn) 
 

Sesiwn gyda Casia Wiliam (Bardd Plant Cymru 2017-19) 
 

Tynnu Raffl Fawr y Gymdeithas 
 

Ac ambell i syrpreis arall! 
 

Rhannwch luniau o fwrlwm 
eich eisteddfod gyda ni!                       
Cofiwch anfon nhw at Lois 
cyn gynted ag y medrwch. 



Dyma flas i chi…... 

4 

(Gyda diolch i’r holl ffotograffwyr) 

Ensemble Lleisiol Llwyth y Llan, Llangennech,             

yn ennill yn Eisteddfod Gadeiriol yr Hendy 

Enillydd yr Her                                 

Unawd Gymraeg yn                      

Eisteddfod Dyffryn Conwy, 

Llanrwst, oedd                  

Gerallt Rhys, Cemaes, 

Machynlleth…. 

Buddugwyr y gystadleuaeth lefaru i 

Flwyddyn 1 a 2 yn Eisteddfod                       

Ieuenctid Bontnewydd 

Glesni Jones,                    

enillydd Unawd   

Sioe Gerdd a 

Steffan Owen,                   

enillydd Unawd dan 

25 oed…... 

...a phlant yr ysgol a’u gwobrau Celf a Chrefft, 

gyda Mrs Ann Hughes, y Llywydd, yn                                      

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd 

….a Bardd y Gadair oedd Martin Huws, 

Rhondda Cynon Taf 
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Cofiwch am yr oriel lawn ar ein gwefan: 

www.steddfota.org 

Cystadleuwyr ifanc iawn wrth eu bodd yn                                            

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 

Monensembles - enillwyr yr ensemble lleisiol yn 

Eisteddfod Bro Aled, Llansannan 

Côr Merched Vocalease a’i harweinyddes... 

Math Roberts, yn fuddugol ar y 

Monolog a’r Unawd Offerynnol yn                                        

Eisteddfod Bro Llandegfan 

Cerddor mwyaf addawol Eisteddfod 

Clynnog Fawr a’r Cylch yn derbyn cwpan 

gan Tudur Eames, y beirniad 

….a chân Actol Hŷn Ysgol St. Michaels yn                             

perfformio yn Eisteddfod Kerry 
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“CymdeithasSteddfodau”                            

@steddfota16  

TWITTER 

FACEBOOK 

Cymdeithas                               

Eisteddfodau Cymru 

Ail-drefnwyd y cyfarfod ar gyfer cynrychiolwyr                   
eisteddfodau gogledd ddwyrain Cymru, ac fe’i                         
gynhaliwyd ar nos Fercher, yr 21ain o Fehefin, yn                   
Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych. Diolch o galon i’r rhai 
a fynychodd yn y gwres llethol, ac am eu cefnogaeth 
a’u cyfraniad ar y noson. 

Cofiwch, - os nad oeddech yn medru dod i unrhyw un 
o’n cyfarfodydd sirol, bydd pecyn o ddeunydd ar gael i 
chi ar ein stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  

Cawsom wythnos 
wych ar y stondin yn 
Eisteddfod yr Urdd 
Penybont-ar-Ogwr, a 
braf iawn oedd cael 
cyfarfod â hwn a’r 
llall. 

 

Diolch o galon i bawb a alwodd heibio am 
sgwrs, i brynu tocyn raffl neu i roi cynnig ar 
ein cystadlaethau.  

Diolch arbennig i griw Stwnsh S4C am yr 
hwyl wrth feirniadu’r cystadlaethau, ac wrth gwrs, diolch yn 
fawr iawn i’r holl wirfoddolwyr brwd fu’n cynorthwyo Shân a 
Lois drwy’r wythnos. 

Rydym yn edrych ymlaen yn 
barod at Eisteddfod 2018! 

SWYDDOG DATBLYGU 

Shân Crofft                                                                         

shan@steddfota.org                                                                                 

02920 213596                                                                            

07770870605 

SWYDDOG TECHNEGOL 

Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700                                                    

07717842556 
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Mab y Mynydd 
 

Ym Môn eleni byddwn yn nodi canrif ers Eisteddfod y Gadair Ddu, lle’r oedd Hedd Wyn yn                       
fuddugol am ei awdl i’r Arwr, ac yntau wedi ei ladd chwe wythnos ynghynt ym Mrwydr Cefn Pilkelm 
yng Ngwlad Belg. 
 

‘Gwanwyn Bywyd’ oedd testun y bryddest, ac roedd T. Gwynn Jones yn barnu mai Mab y Mynydd 
oedd yn deilwng o’r gadair. Yn ôl safonau heddiw mae hi’n gerdd faith, a rhamantaidd dros ben yw’r 
cywair drwyddi draw. 
 

Mae’r bryddest wedi ei rhannu yn dair rhan; Ei Fabinogi, Ei Lwybrau, ac Ei Lanerch Hud. Yn Ei               
Fabinogi gwelwn y baban yng nghwmni ei rieni, a chyda gormodiaith llwyr fe’i ddisgrifir fel y peth 
harddaf yn y byd. Mae son am y babi’n mynd drwy salwch; ‘I rieni baban claf / nid yw’r haf ond gaeaf 
gerwyn,’ yna cam cyntaf y bychan; ‘O gol ei fam anturia’r tlws / yn ofnus hyf tua throthwy’r drws.’ 
Yna yn Ei Lwybrau gwelwn y ‘llanc’ yn prysuro tua’r ysgol trwy gefn gwlad lle ‘Ar wŷs y gloch ar 
ddiwedd taith mor iach, / Eistedda’n awr a’i lygaid ar ei athro,’ ac yna ymlaen drwy’r cyfnod yma i 
gyfnod y coleg, lle mae’n gorfod gadael ei gartref, a bob wythnos yn anfon llythyrau hiraethus adref.  
 

Mae’r trydydd rhan yn mynd i fyd serch; 
 

            Mae y dewin, mae y bardd 
              Bortreada’r fanon finfel? 
            Tlws yw gwrid ei hwyneb hardd, 
              Lluniaidd ei gwefusau cwrel… 
 

Mae’r pennill clo yn troi’r rhod fel petae – cawn ddarlun o bar dedwydd newydd yn barod i gychwyn 
teulu; ‘Moli’r haf mae mab a mun / Ar eu haelwyd fach eu hunain.’ Diweddglo rhagweladwy ond                  
digon taclus, a dyma un peth a bwysleisir gan T. Gwynn Jones yn ei feirniadaeth; bod 
cynllun y gerdd yn gryf yn ogystal a bod yn farddoniaeth – bod meddwl y tu ôl i’r 
strwythur sy’n dilyn trefn amser ac yn dod â ni mewn rhyw fath o gylch cyfan.  

 

Wedi ei farwolaeth yn y Rhyfel cyhoeddwyd cyfrol o farddoniaeth Gwilym Williams 
gan ei frodyr a'i chwiorydd, sef 'Dan yr Helyg' (Llanelli 1917). Mae copïau caled o'r 
llyfr yn weddol brin, ond mae'r copi cyfan ar gael yn ddigidol ar wefan y Llyfrgell 
Genedlaethol. 
 

Nid cadair Aberystwyth oedd yr unig gadair iddo ei hennill, ond hi oedd y gyntaf.  

cadeiriau.cymru - iestyntyne@yahoo.co.uk 

Enillodd bedair cadair i gyd, ynghyd â nifer o wobrau 
eisteddfodol llai. Enillodd gadeiriau ar 'Swynion Anian' 
yn Eisteddfod Gadeiriol Cwmduad, 1913, 'Cario'r Groes 
yn Eisteddfod Gadeiriol  Beulah, Ceredigion, Pasg 1914, 
yna'i gadair olaf ar 'Gelynion Cymru Fydd' yn Eisteddfod 
Gadeiriol y  Tabernacl, Caerfyrddin, Calan 1914.                                                                                    

 
Tybed i ble'r aeth y cadeiriau hynny?  

Ond nid Hedd Wyn oedd yr unig fardd ifanc addawol y torrwyd ei fywyd yn fyr gan 
y Rhyfel Mawr; yn hytrach daeth y Gadair Ddu yn symbol o genhedlaeth gyfan llawn 
potensial a aeth i’r laddfa.    
Ar Fai 21ain y llynedd, roedd hi’n gan mlynedd ers marwolaeth bardd ifanc arall o              
Gymru yn y Rhyfel, sef Gwilym Williams, athro ifanc o Drelech a’r Betws, Sir 
Gaerfyrddin. Mae’r gadair a enillodd y bardd ifanc yn Eisteddfod Coleg y Brifysgol        
Aberystwyth ar Ŵyl Dewi 1912 bellach yn ôl yng ngofal yr Adran Gymraeg yno.  

Cysylltwch â Shân                                                           
am gopi drwy’r post, 
Lois am gopi ar e-bost 
neu lawrlwythwch gopi 
o www.steddfota.org 
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd 

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

DYDDIAD EISTEDDFOD YSGRIFENNYDD RHIF CYSWLLT 

AWST 2017    

4 - 12 Awst  Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn   

26 - 28 Awst Eisteddfod Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan Dorian Jones 01570 422678 

    

MEDI 2017    

1 Medi Eisteddfod Dwyieithog Pobl Hŷn Môn - Celf a Chrefft Helen Elis info@clwbcadwynmon.co.uk 

8 - 9 Medi Eisteddfod Gadeiriol Tregaron Ffion Medi Lewis Hughes 01974 298730 / 07795507866 

16 Medi Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth Mair Davies 01970 890245 

16 Medi Eisteddfod Y Tymbl Anwen Evans 01269 833568 

23 Medi  Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd Susan Price 01591 610303 

29 Medi Eisteddfod Dwyieithog Pobl Hŷn Môn - Cystadlaethau Llwyfan Helen Elis info@clwbcadwynmon.co.uk 

30 Medi Eisteddfod Gadeiriol Felinfach Meinir Lewis 01570 470050 

    

HYDREF 2017    

6 Hydref  Eisteddfod Calfaria, Garnant Gwladys Davies 01269 823138 

6 Hydref  Eisteddfod Stesion Trawsfynydd R. Derfel Roberts 07833506500 

7 Hydref  Eisteddfod Bethel Melin y Coed Anwen Hughes 01492 640288 

7 Hydref  Eisteddfod Gadeiriol Llanarth Catrin Bellamy Jones 01545 580279 

7 Hydref  Eisteddfod Trefeglwys Margaret Jones 01686 430474 

13 Hydref  Eisteddfod Marian-glas Gareth Evans-Jones 01248 853786 

14 Hydref  Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin Davinia Davies 01269 870490 

14 Hydref  Eisteddfod Y Plant, Llandrindod Gill Wilson 01597 824726 

14 Hydref  Eisteddfod Troedrhiwdalar Megan Price 01591 620640 

20 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Felindre Abertawe Helen Evans 01792 883252 

20 Hydref Eisteddfod y Cymoedd Luned Jones / Rhian Jones 02920 861281 / 07846976866 

21 Hydref  Eisteddfod Ardudwy Ceri Griffith / Jane Sharp 07748692170 / 01766 780890 

21 Hydref  Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch Eirlys M. Hughes 01286 870898 

27 Hydref  Eisteddfod Llandyrnog Ffiona Evans / Ceri Roberts 01824 790875 / 01824 790187 

28 Hydref  Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint Mair Williams 01558 650292 

    

TACHWEDD 2017    

4 Tachwedd Eisteddfod Trallong Mary Robinson 01874 624350 

4 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant Menna Richards 01691 780355 

4 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Y Talwrn, Ynys Môn Helen Evans 01248 723038 

11 Tachwedd Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro  gwylcerdddant2017.cymru 

17 - 18 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen Lowri Watcyn Roberts 07815093955 

18 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn Ceinwen Parry 01352 771333 

18 Tachwedd Eisteddfod Genedlaethol CFfI (Eryri) Liz Rees 01982 553502 

25 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn Mary C. Jones 01286 660768 

25 Tachwedd Eisteddfod Y Foel Dawn Jones 01938 820272 


