
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 45              Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau        Mawrth 2018 

Pan fynegodd Dr. Aled Lloyd Davies ei apêl o lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol,- i’r Eisteddfod                       
Genedlaethol a’r Eisteddfodau lleol ddod at ei gilydd i gydweithio, cafodd rhai ohonom air gyda Mr. Elfed 
Roberts, y Trefnydd. Derbyniodd yr awgrym, ac addawodd y byddai yn cysylltu â rhai o’r Eisteddfodau lleol 
er mwyn cynnal cyfarfod. 

Daeth y bore Sadwrn hwnnw â ni at ein gilydd i Lanbadarnfawr, a chafwyd cryn drafodaeth gan Elfed Roberts 
ac Aled Lloyd Davies ar y ffordd ymlaen. Amcanion y Gymdeithas yw addysgu’r cyhoedd yn niwylliant              
Cymru, gan gynnwys gwella blas y cyhoedd ar y celfyddydau, yn enwedig trwy hyrwyddo a chynorthwyo     
Eisteddfodau Cymru, gyda’r Cadeirydd, Is-Gadeirydd, Ysgrifennydd a’r Trysorydd yn ymddiriedolwyr. 
Penderfynwyd ar swyddogion; ymgymerodd Aled Lloyd Davies â’r 
gadair, merch o Lanrwst yn ysgrifenyddes a John Thomas o Gastell 
Newydd Emlyn yn drysorydd. Ymhen ychydig wedyn dewiswyd Mr. 
Gron Ellis o Dreffynnon yn ysgrifennydd. Na, doedd ganddon ni ddim 
arian ar y pryd, a chan fod y trysorydd yn ddyn y Banc, sicrhaodd 
nawdd bach i gychwyn. Bu i’r Cyngor Celfyddydau, ar ôl nifer o                       
gyfarfodydd ym Mae Colwyn, gytuno i roi nawdd ymhellach,                                                                          
a hynny yn ein galluogi i benodi dau Swyddog Datblygu, - Geraint 
Hughes yn y de a Trystan Lewis yn y gogledd, a gwnaeth y ddau waith 
arbennig o drylwyr yn dod â’r Gymdeithas a’r Eisteddfodau lleol at ei 
gilydd. 

Penderfynwyd cyhoeddi “Dolen o Gân”, sef casgliad o unawdau, a chyhoeddwyd tair cyfrol. Bu’n eithriadol     
o lwyddiannus. Noddwyd y gystadleuaeth gan Mr a Mrs Roberts, Llaeth y Llan, Llanefydd, a braf oedd            
gweld Aled Wyn Davies, y tenor, yn ennill.  

Yna symudwyd ymlaen i sefydlu gwahanol brosiectau - e.e cystadleuaeth i ysgolion cynradd Cymru i gasglu 
enwau caeau yn eu hardaloedd. Cynhaliwyd hon drwy gymorth Prifysgol Bangor, y cyfan yng ngofal yr                 
Athro Hywel Wyn Owen. Bu’r ymateb yn arbennig o dda, ac mae’r casgliad i’w gael yn y Brifysgol.             
Noddwyd y gystadleuaeth trwy gydweithrediad y diweddar W. Elfed Roberts oedd yn bennaeth Banc y                 
Midland yng Nghymru.  

Dro arall noddwyd y Prifardd Tudur Dylan Jones a’r Parchedig Harri 
Parri i ysgrifennu gogyfer â’r gystadleuaeth Lefaru dan 25 oed, a 
chafwyd ymateb da. Bu i’r gystadleuaeth Dawnsio Gwerin fod yn bur 
lwyddiannus i hybu dawnswyr ifanc hefyd. 

Buom fel Cymdeithas yn ffodus iawn o gael cymorth Ymddiriedolaeth 
Carnigie o’r Alban a Grant Loteri i gefnogi’r Gymdeithas. Bum yn 
cnocio wrth ddrws y Cynulliad, ond yn y cyfnod yna wnaethon ni                  
ddim llwyddo, ond erbyn hyn yr ydym yn gwerthfawrogi eu cefnogaeth 
yn fawr. Bum yn ffodus iawn o gael cydweithio’n hapus gyda John 
Thomas a Gron Ellis yn fy nhymor fel llywydd y Gymdeithas.  

Erbyn hyn mae’n braf cael dweud fod y Gymdeithas yn dal i wneud gwaith arbennig o dda, a’r 
swyddogion yn gweithio’n galed i sicrhau parhad y Gymdeithas. Yr apêl sydd gen i ydy i’r                        
Eisteddfodau lleol gydio a chydweithio yn dynn gyda’r swyddogion da sydd gennym. Diolch am yr        
hyn ddaru Dr. Aled Lloyd Davies ei wneud i symbylu cymaint ohonom i gadw’r Gymdeithas yn fyw. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ellis Wyn Roberts 

Wrth fynd ati i bori drwy’r rhifyn hwn o ‘Steddfota, 
mae’n siwr eich bod wedi sylwi ar logo’r Gymdeithas, 
sy’n edrych ychydig yn wahanol i’r arfer. Ydy, mae 
2018 yn flwyddyn arbennig i ni gan ein bod yn dathlu 
pen-blwydd yn 20 mlwydd oed. Addas felly yw cael pwt 
o hanes sy’n mynd â ni ‘nôl i’r cychwyn…. 
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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 Drwy’r post, ar e-bost                      
neu o’r wefan 

www.steddfota.org 

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

Anfonwch nhw at lois@steddfota.org 

Ar gael ar 
www.steddfota.org 
Drwy’r post:  
shan@steddfota.org 
Ar ebost:  
lois@steddfota.org 



 Fodd bynnag, rai blynyddoedd yn ôl, fel yn hanes llawer i bwyllgor, aeth y pwyllgor yn llai ac yn 
llai. Cyrhaeddwyd pwynt yn y diwedd mai dim ond rhyw 4 neu 5 ohonom oedd ar ôl ac roedd y gwaith o 
drefnu’r eisteddfod, ac o sicrhau digon o arian i’w chynnal, yn mynd yn faich. I fod yn gwbl onest, roedd 
perygl i’r eisteddfod ddod i ben. Ond aethom ati i ail-lansio’r eisteddfod trwy wneud apêl yn y papur 
lleol, a chysylltu’n uniongyrchol gyda nifer o unigolion fyddai â diddordeb. O ganlyniad, cafwyd gwaed 
newydd, pwyllgor cryfach a chwistrelliad o frwdfrydedd newydd. Penderfynwyd y byddai’r pwyllgor yn 
cyfarfod yn rheolaidd ar hyd y flwyddyn, er mwyn gwasgaru’r gwaith trefnu dros gyfnod o amser yn 
hytrach na mynd ati fel lladd nadredd am gyfnodau byr.  
 Aethom ati hefyd i drefnu digwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn. Roedd dau reswm dros wneud 
hyn. Yn y lle cyntaf, roedd yn ffordd o godi arian ar gyfer coffrau’r eisteddfod. Yn ail, roedd yn cadw 
enw’r eisteddfod o flaen llygad y cyhoedd ar hyd y flwyddyn, ac yn denu cefnogaeth oddi wrth bobl nad 
ydynt, o reidrwydd, yn cymryd diddordeb mewn eisteddfod. 

  
Mae’r digwyddiadau eraill yn amrywio - rydym wedi cynnal 
barbeciws yn yr haf, Swper Santes Dwynwen, a The Prynhawn 
adeg Calan Mai. Swper Cynhaeaf yn ystod yr hydref oedd y 
digwyddiad eleni - unwaith eto, pryd o fwyd ac adloniant.   
 O bryd i’w gilydd, rydym hefyd yn manteisio ar 
ddigwyddiadau lleol.  Er enghraifft, mae Ffair Nadolig flynyddol gan y Ganolfan Dreftadaeth leol a 
byddwn yn cynnal stondin Nadoligaidd yno er mwyn codi rhywfaint o arian a hefyd sicrhau bod pobl yn 
gwybod amdanon ni. Hefyd bob Nadolig, rydym yn trefnu Noson o Ganu Carolau o gwmpas y pentref, 
gan godi arian ar gyfer achosion da. Yr achos diweddaraf i elwa oedd yr elusen LATCH, sy’n darparu 
llety a chefnogaeth i rieni plant sy’n dioddef o gancr. 
 Rydym yn rhoi cyhoeddusrwydd i’n gweithgareddau i gyd yn y papurau bro a lleol, ac o ganlyniad 
mae ymwybyddiaeth yr ardal o Eisteddfod Llandudoch yn eithaf cryf. Mae’n waith caled, ond mae’n 
waith cymdeithasol iawn. Bydd y pwyllgor yn dod at ei gilydd i gymdeithasu o bryd i’w gilydd - cinio 
Dydd Sul gyda’n gilydd ar ôl yr eisteddfod a chinio Nadolig blynyddol hefyd. 
 
Gyda diolch i Terwyn Tomos 
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Codi arian, codi ymwybyddiaeth, hyrwyddo, hysbysebu ac ennyn diddordeb a brwdfrydedd - nid ar chwarae 
bach mae cyflawni hyn i gyd! Dyma gyfle i weld pa weithgareddau sy’n digwydd yn enw ‘steddfodau lleol. 
Pwy â ŵyr? Efallai y cewch syniad neu ddau ar gyfer eich ‘steddfod chi! Wedi’r cyfan - yr un yw nôd pob 
eisteddfod yn y pen draw.  

Felly, da chi - CYSYLLTWCH I ROI GWYBOD AM UNRHYW DDIGWYDDIADAU, GYDA PHWT 
O HANES A LLUN NEU DDAU, AC FE GAIFF EICH ‘STEDDFOD CHI SYLW YN ‘STEDDFOTA! 

 Cafodd Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch ei sefydlu ym 
1988 gan bwyllgor niferus a brwdfrydig. Dros y blynyddoedd 
datblygodd yn eisteddfod digon llwyddiannus ar y cyfan. Wrth 
gwrs, roedd ambell flwyddyn yn llai llwyddiannus na’i gilydd 
ond, ar y cyfan, daeth yn eisteddfod sefydlog a ddaeth yn rhan 
o galendr cystadleuwyr a chynulleidfa fel ei gilydd. 

 Mae ein Noson Gawl flynyddol adeg Gŵyl Ddewi bellach wedi 
ei sefydlu’n gadarn yng nghalendr y pentref. Cawl, pice bach, a 
phaned i bawb ac yna adloniant gan bartïon canu neu gorau o’r 
gorllewin. Maent yn llwyddiannus iawn o ran codi arian, diolch i 
waith caled gwirfoddolwyr y pwyllgor, a hefyd mae’n gyfle i roi 
adloniant Cymraeg o safon ymlaen. 



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

Osian Wyn Owen yn derbyn Tlws Llên 
yr Ifanc gan y beirniad, Guto Dafydd 

yn Eisteddfod Aelhaearn 

Tair hapus yn dod i’r brig yn yr Unawd 7-9 oed                 

yn Eisteddfod y Treuddyn 

Parti unsain buddugol yr adran leol,                                              

yn Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 

Côr Meibion Aberhonddu gipiodd y wobr gyntaf yn                            

Eisteddfod y Trallong 

Enillydd Tlws yr Ifanc yn Eisteddfod 

Chwilog eleni oedd Beca Evans 

Yn Eisteddfod Garndolbenmaen, rhanwyd y 

wobr am y datganiad cerddorol gorau                         

yng nghyfarfod y prynhawn 
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Oriel lawn ar ein gwefan:  

www.steddfota.org 

Enillwyd yr Her Unawd a’r Unawd Sioe Gerdd yn 

Eisteddfod Capel MC Cenarth gan Sioned Howells 

Seremoni Cadeirio’r bardd buddugol - Siwan Rees,                          

yn Eisteddfod Cynwyl Elfed 

Enillydd gwobr y cystadleuydd gorau dan 12 oed yn 

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd 

Parti Llefaru yn mwynhau yn                                                     

Eisteddfod Gadeiriol               

Crymych a’r Cylch 

Disgybl o Ysgol Craig y Deryn enillodd y                           

Tarian er cof am Esyllt Bryniog Davies,                                          

yn Eisteddfod Abergynolwyn 

Efan Williams o Ledrod 

oedd enillydd yr Her                   

Unawd yn Eisteddfod 

Gadeiriol Llanegryn 
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Bu stondin CEC am                        

dro i’r Ŵyl Cerdd Dant                               

yn Llandysul ac Eisteddfod 

CFfI Cymru yn Llandudno 

‘nôl ym mis Tachwedd.          

Diolch i bawb a alwodd 

heibio! 

Cadeiriau ‘ail-law’ fel hyn a ddefnyddir yn aml ar gyfer y prif seremonïau 
mewn eisteddfodau bach. Nid anarferol yw gweld horwth o gadair genedlaethol 
wedi ei pharatoi yn falch i brifardd y pentref. Ac fe’u defnyddir i bwrpasau 
eraill hefyd – cofiaf weld cadair Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman 1922 
(http://www.cadeiriau.cymru/blog/cadair-eisteddfod-genedlaethol-1922-
rhydaman) yn cael ei defnyddio fel gorsedd i’r brenin Herod yn nrama Nadolig 
yr Ysgol Sul yn Nolwyddelan – gwych! 

Mae mwy o hanes y tu ôl i gadair ailgylchedig Aneirin, hefyd. Mae’n debyg 
mai seremoni ddi-gadair a fu yn Aberystwyth yn 2001 mewn gwirionedd, a 
hynny oherwydd sawl anffawd cyn yr eisteddfod. Aeth prifardd y myfyrwyr yn 
ôl i Rydychen wedi sicrhau trwy ei bwyntiau bod ei goleg yn glanio’n uwch yn 
y sgôr derfynol na rhai o golegau Cymru, ond yn                                              
waglaw. 

Gan amlaf y dyddiau hyn, mae comisiynu cadair maint llawn yn ormod o straen ar goffrau eisteddfod leol. 
Mae’n sicr yn straen ar y sawl sydd yn dystio yng nghartref y bardd buddugol, yn enwedig os ydi’r bardd 
hwnnw yn un o’r rheini sydd yn hel dodrefn yn fynych ar hyd a lled y wlad am ei delynegion a’i 
gywyddau a’i awdlau. Gan gadw hynny mewn cof (o ddifri rŵan, dwi’n meddwl mai’r pwynt cyntaf ydi’r 
ffactor mwyaf dylanwadol!) yr hyn a welir gan amlaf yw’r eisteddfod yn comisiynu model fechan o 
gadair i’r bardd, a defnyddio cadair fawr yn flynyddol ar gyfer y seremoni.  

 Yn ddiweddar galwodd Ryan Chappell o Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, Caerdydd ar y genedl am 
gymorth. O fewn dau funud, atebodd y genedl ar ffurf neb llai na phrifardd (da ni’n hoffi gwneud 
pethau’n iawn yng Nghymru, tydan?); a phrifardd cadeiriol Y Fenni, Aneirin Karadog, oedd hwnnw. 

 Galwad am gadair oedd galwad Ryan Chappell, wrth gwrs, a gofynnodd ar raglen Al Hughes am 
gadair ar gyfer eisteddfod yr ysgol fyddai’n digwydd, fel y mae eisteddfodau ysgol yn aml, ar ddydd 
Gŵyl Dewi. Ar unwaith, cynigodd Aneirin Karadog ei gadair o eisteddfod ryng-golegol Aberystwyth 
2001 i’r ysgol ac o fewn dim, roedd hi wedi cael ei glanhau, ei chwyro a’i chludo i’w chartref newydd.  

  

 

           

  

 

 

 

 

 

  

 

Ond bu protest, a pheth grymus yw protest ar ffurf cywydd. ‘Un go drist di gadair 
yw, / un llwyd yn sefyll ydyw’ meddai Ifan Prys, wrth bledio’r achos dros gael 
cadair i Aneirin; ‘un heb brawf cadarn y pren / na amheuwn mo’i awen.’ (Mae’r 
cywydd cyfan yn ymddangos ar wefan Annedd y Cynganeddwyr:                          
http://www.cynghanedd.com/oriel/cyngor.html) 

Cafodd y prifardd ei gadair yn y pendraw, a chafodd Ysgol Glan Ceubal y gadair 
wedyn, dros bymtheng mlynedd yn ddiweddarach. ‘Wy’n falch iawn,’ meddai 
Aneirin ar ei gyfrif Twitter, ‘y bydd yna Eisteddfod a darpar brifeirdd yn elwa o 
hon.’ 

Os oes hen gadair eisteddfodol y 
gwyddwch chi amdani wedi ei 
hailgylchu i ddefnydd newydd –                    
cofiwch gysylltu  

(iestyntyne@yahoo.co.uk).                            

Yn y cyfamser, ewch draw i bori’r 
wefan – mae’n dal i dyfu! 

Ailgylchu Cadeiriau! 

http://www.cadeiriau.cymru/blog/cadair-eisteddfod-genedlaethol-1922-rhydaman
http://www.cadeiriau.cymru/blog/cadair-eisteddfod-genedlaethol-1922-rhydaman
http://www.cynghanedd.com/oriel/cyngor.html
mailto:iestyntyne@yahoo.co.uk
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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@jamespantyfedwen.cymru 

os am fwy o fanylion.  

Cofiwch fod y Comisiwn Elusennau’n caniatau i                               
sefydliadau sydd ag incwm dan £5,000 sefydlu fel elusen 
ond heb gofrestru a chael rhif. Dim ond i chi baratoi 
dogfen lywodraethol (templedi ar wefan y Comisiwn 
www.charity-commission.gov.uk) bydd hawl gennych 
wedyn i ymgeisio am grant gan Ymddiriedolaeth               
Pantyfedwen, heb orfod rhoi rhif ar y ffurflen gais. Fe 
fyddai angen i chi anfon copi o’r ddogfen lywodraethol, 
eich cyfrifon blynyddol a rhaglen eich eisteddfod at yr 
Ymddiriedolaeth. Y gobaith yw y bydd hyn yn gymorth i 
eisteddfodau sydd wedi methu hyd yn hyn ag ymgeisio 
am grant. 

Os ydych chi’n lefarwr/adroddwr sy’n 

mwynhau ‘chydig o hiwmor hefyd, 

dyma’r gystadleuaeth i chi! 

Cadwch lygad allan amdani mewn rhaglenni eisteddfodau 

Am bamffledi cysylltwch â shan@steddfota.org neu gweler www.steddfota.org  

http://www.jamespantyfedwen.cymru
mailto:post@jamespantyfdwen.cymru
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd 

DYDDIAD EISTEDDFOD YSGRIFENNYDD RHIF CYSWLLT 

MAWRTH 2018    

23 Mawrth Eisteddfod Dysgwyr Sir Gâr, Ceredigion a Phowys Siôn Meredith 01970 622236 

23 Mawrth Eisteddfod Gydenwadol Pontargothi Carys Richards 07557478582 

30 Mawrth Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel Llinos Pritchard 01678 530263 

30-31 Mawrth Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch Siân Thomas 01550 777934 

31 Mawrth Eisteddfod y Groglith, Dinas Mawddwy Gwawr Davalan 01650 531279 

EBRILL 2018    

2 Ebrill Eisteddfod Uwchmynydd Meriel Roberts 01758 760478 / 07811743154 

2 Ebrill Eisteddfod y Pasg Pandy Tudur Glenna Lois Williams 07876533665 

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

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

6 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith Ann Lewis 01239 710144 

14 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Mynytho Dilwyn Thomas 01758 740704 

21 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr Eleri Hughes 01758 750254 

21 Ebrill  Eisteddfod Y Fenni - Plant a Phobl Ifanc 5-18 oed Rosemary Williams 01873 811814 

27-28 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch Ceris Gruffudd 01970 828017 

28 Ebrill Eisteddfod Y Groeslon Ann Wyn Pritchard 01286 831727 

MAI 2018    

2 Mai Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth Megan Jones 01970 612768 

4-7 Mai Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid Neli Jones 01974 831695 

5 Mai Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg Emyr Griffiths 01545 590383 

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

11 Mai Eisteddfod Mynyddygarreg, Cydweli Mansel Thomas / Christine Evans 01554 890172 / 01554 890976 

11 Mai Eisteddfod Fach Myddfai Monica Barlow 01550 721238 

12 Mai Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy Delyth Mai Nicholas 01792 884036 

12 Mai Eisteddfod Heol Senni Sian Norgate 01874 636621 

12 Mai Eisteddfod Pwllglas Helen Wynne 01824 308641 

12 Mai Eisteddfod Dyffryn Ceiriog Janet Warren 01691 718772 

19 Mai Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch Terwyn Thomas 01239 612928 / 07972033183 

19 Mai Eisteddfod Môn Gladys Pritchard 01407 762090 

26 Mai Eisteddfod Gadeiriol Y Llungwyn Llanuwchllyn Alwyn Roberts 07818454190 

28 Mai-2 Mehefin Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed   

MEHEFIN 2018    

9 Mehefin Eisteddfod Gadeiriol Llanfachreth Rhian Thomas 01341 450295 

16 Mehefin Eisteddfod Y Fenni - Oedolion Rosemary Williams 01873 811814 

16 Mehefin Eisteddfod Ieuenctid Bontnewydd Catrin Jones 01286 831365 / 07768702841 

23 Mehefin Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy Llanrwst Dennis ac Enid Davies 01492 640060 

29-30 Mehefin Gŵyl Fawr Aberteifi Des Davies 01239  615914 

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


