
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 48            Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau       Tachwedd 2018 

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn 20 oed 

 

Law yn llaw a'u halawon,                                                                                                     
Mae rhai yn y Gymru hon                                                                                                      

A'u bryd ar deithio sawl bro,                                                                                                
A rheidrwydd yn eu crwydro: 

Mae seiniau a geiriau'r gân 
Yn llifo ar y llwyfan. 

 

Eraill a'u llais llefaru 
Ar y lôn am oriau lu, 

A'r ddawn o ddweud barddoniaeth 
Yn sicr, sicr fel saeth. 

 

Gyrr beirdd o holl gyrrau'r byd 
Eu gwaith llawn afiaith hefyd; 
Cerddi glân llawn cynghanedd, 
Rhai crefftus, melys fel medd. 

 

*********************** 

Mae 'na fangre, lle sy'n llawn 

Coflaid o gyngor cyflawn, 
Yn beilot i steddfotwyr – 

Y lle i'w bodloni'n llwyr. 
 

Hir oes! Boed i chi barhau 
I fwydo'n heisteddfodau.  

 

Terwyn Tomos 

Cynhaliwyd cyngerdd arbennig iawn ym Mhafiliwn 
Pontrhydfendigaid ar nos Sadwrn, y 1af o Fedi, i 
nodi'r ffaith bod y Gymdeithas yn 20 oed eleni. Pa 
ffordd well i ddathlu na chael enillwyr rhai o                               
gystadlaethau’r Gymdeithas mewn cydweithrediad â’r 
Eisteddfodau Cenedlaethol ar hyd y blynyddoedd, i 
rannu'r llwyfan. Pwy oedd yr artistiaid? Wel, neb llai 
na Chôr Crymych, Ensemble Edern o Sir Fôn,         
Ensemble Ger y Lli Aberystwyth, Aled Wyn Davies a 
Chôr Caerdydd, heb anghofio'r bytholwyrdd Garry 
Owen, ein harweinydd gwadd ar y noson. Cawsom 
arlwy arbennig o wahanol ganeuon gan yr artistiaid, 
a'r gynulleidfa yn mwynhau pob eiliad o'r gyngerdd 
neilltuol.                         

Breuddwyd Dr. Aled Lloyd Davies oedd sefydlu’r 
Gymdeithas, ac efe oedd ei Chadeirydd cyntaf.  
Breuddwyd y Cadeirydd presennol, Megan Jones 
Roberts, oedd cael y gyngerdd hon er mwyn rhoi 
cyfle i'r rhai sydd yn cefnogi’r Eisteddfodau lleol, yn 
ogystal â'r Genedlaethol, i ddod at ei gilydd ar yr un       
llwyfan, er mwyn i ni fedru diolch iddynt am bob 
cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd. 

Diolch i bawb fu’n cymryd rhan ar y noson, ac i bob 
un a gyfranodd at lwyddiant y noson ragorol hon. 

Yr artistiaid yn uno ar y llwyfan i ganu        

“Dros Gymru’n Gwlad” ac “Y Tangnefeddwyr” 

(Mwy o luniau i’w gweld ar dudalen 3) 
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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 

Cysylltwch â Shân am eich tocynnau raffl. 

 

Diolch i Rhys Jones o 

gwmni Teithiau Elfyn 

Thomas am ddod i’r 

stondin i dynnu’r raffl ar 

Sadwrn olaf  Eisteddfod 

Genedlaethol Caerdydd 

2018, a llongyfarchiadau 

i’r enillwyr! 

Pleser yw gallu dweud y bydd Raffl Fawr y 

Gymdeithas yn cael ei noddi eto gan gwmni 

Teithiau Elfyn Thomas, Llanfaethlu, Ynys 

Môn. Diolch yn fawr iddynt.                                                                                                  

Gofynnwn i chi werthu 4 llyfr (gwerth £20) 

dros y Gymdeithas, yna, fel arfer, bydd                       

unrhyw docynnau ychwanegol a werthir           

gennych yn sicrhau bod eich eisteddfod chi 

yn elwa’n ariannol, h.y chi fydd yn cadw’r 

elw. Felly peidiwch colli allan ar gyfle 

hawdd i godi arian sylweddol at goffrau eich 

eisteddfod! 
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Er gwybodaeth, mae gwefan Llenyddiaeth Cymru 
nawr yn arddangos rhestr fisol o ddyddiadau cau 
cystadlaethau llên eisteddfodau lleol, gyda linc i’n 
gwefan ni hefyd - felly cefnogwch ‘steddfodau lleol 
Cymru a rhowch gynnig arni! 

(Gyda diolch i Mike Passmore ac Elin Mabbutt am y lluniau) 

Doedd dim 

dwywaith fod   

y noson mewn 

dwylo diogel 

gyda Garry 

Owen wrth                    

y llyw 

Yr unawdydd, Aled Wyn Davies ac Ensemble Edern yn 

rhannu’r llwyfan wedi iddynt berfformio ar wahan hefyd 

Côr Crymych, dan arweiniad Angharad Mair Jones 

Ensemble Ger y Lli, sydd erbyn hyn yn          

perfformio fel Bois y Fro 

Côr Caerdydd, gyda’i hunawdydd, Aled Wyn 

Thomas, a’u harweinydd, Eilyr Pryse 

Mae’r wynebau’n 

dweud y cyfan!              

Shân, Garry a                  

Megan ar                     

ddiwedd noson                      

fendigedig 
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Lleoliad delfrydol, tywydd hyfryd ac awyrgylch braf …..oedd wir, 
roedd hon yn wythnos fendigedig! Bu’r stondin yn gyson brysur 
gydag ymwelwyr a gwerthfawrogwn yr holl gefnogaeth, yn ogystal 
â pharodrwydd yr unigolion fu’n ein cynorthwyo drwy’r wythnos.  

BARDD PLANT CYMRU:                     
Cynhaliodd Casia Wiliam sesiwn 
farddoni fywiog ar y stondin gyda 
chriw brwdfrydig o blant. Diolch 
iddi am eu cynorthwyo i greu 
cerdd arbennig, sydd i’w gweld ar 
ein gwefan (www.steddfota.org). 

RHYWUN MAWR YN Y MAN:                                                                    
Diolch hefyd i’r Prifardd Ifor ap Glyn am sesiwn hynod ddifyr 
gyda phedwar llenor ifanc. Maent eisoes wedi ennill gwobrau 
mewn eisteddfodau lleol ar hyd a lled Cymru, ac o’u clywed yn 
trafod eu gwaith ac yn ymateb i gwestiynau a sylwadau Ifor ap 
Glyn, hawdd yw gweld bod dyfodol disglair o’u blaenau. 

BLAS O FFATRI LLAIS:                                                                    
Cawsom awr egnïol yng nghwmni Sian 
Meinir ar ddiwedd yr wythnos wrth iddi 
ddod â blas o’r hyn sydd gan Ffatri 
Llais i’w gynnig, draw i’r stondin. 
Diolch iddi hithau am ei hamser, ac i 
Sian Gwawr Davies am gyfeilio. 

CÔR ac ENSEMBLE LLWYDDIANNUS:                                           
Llongyfarchiadau mawr i bob côr ac                     
ensemble fu’n cystadlu yng nghystadlaethau 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Roedd yn 
rhaid iddynt fod wedi cystadlu/ennill mewn 
dwy eisteddfod leol i gael yr hawl i gystadlu 
yn y Genedlaethol, a braf iawn oedd gweld y 
fath safon yn y ddwy gystadleuaeth.         
Llongyfarchiadau arbennig i’r buddugwyr –                                                                       
Côr Caerdydd ac Ensemble Glantâf. 

YR ORSEDD:                          
Llongyfarchiadau calonnog i Mrs 
Susan Price o Lanwrtyd am gael 
ei hurddo i’r Orsedd eleni. Yn 
ogystal â bod yn ysgrifenyddes i 
Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd, 
mae Susan yn ddynes hynod o 
weithgar sy’n barod iawn ei 
chymwynas bob amser.                       
Gobeithio i chi fwynhau’r                     
anrhydedd haeddiannol, Susan! 
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Pedwar ar bymtheg o unigolion o eisteddfodau’r de a dderbyniodd dystysgrifau gan y Gymdeithas 
eleni. Diolch i Garry Owen am gyflwyno’r tystysgrifau ar ein rhan unwaith eto. Yn anffodus doedd 
hi ddim yn bosib i bob un o’r gwirfoddolwyr i fod yn bresennol yn y seremoni ac fe dderbyniwyd 
tystysgrifau ar eu rhan gan ffrindiau neu aelodau o’u teuluoedd. Llongyfarchiadau iddynt i gyd. 

Eirioes Ayres                                           

Eisteddfod Gadeiriol Tregaron 

Buddug Thomas                                

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy 

Sara Humphreys Jones                 

Eisteddfod Abergorlech 

Mair Jones                                      

Eisteddfodau Teulu James                    

Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 

Helen John                                       

Eisteddfod Mynyddygarreg 

Imogen Roderick                               

Eisteddfod y Plant, Llandrindod 

Nansi Evans                                                                    

Eisteddfod Abergorlech 

Meinir Morgan                                            

Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy 

Marina Thomas                                     

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint 

Eirlys Evans                                       

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth 

Eirwen Jones                                      

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog 

Annie Gwendoline Herberts                             

Eisteddfodau Teulu James                    

Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid 

Mair Volk                                      

(Merched y Wawr Llandudoch)                                               

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch 

Derbyniwyd y tystysgrifau ar ran: 

Madge Daniels, Eisteddfod                 
Gadeiriol Mynyddygarreg 

Alan Davies, Eisteddfod                         
Gadeiriol Rhydlewis 

Morfudd Davies, Eisteddfod                  
Gadeiriol Tregaron 

Ioan Hefin Evans, Eisteddfod                
Gadeiriol Mynyddygarreg 

Wendy Griffiths, Eisteddfod       
Capel y Fadfa, Talgarreg 

Yn ystod yr wythnos cafwyd seremoni i                 
anrhydeddu gwirfoddolwyr am flynyddoedd o 
wasanaeth er budd eu heisteddfodau lleol.  

Gerald Coles, Eisteddfod                     

Llanfihangel-ar-Arth a’r Plwyf, 

yn derbyn ei dystysgrif gan 

Dawn Rees a Margaret Bowen,                          

cadeirydd ac ysgrifennydd y 

pwyllgor 



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

Cyflawnodd Heiddwen Tomos,                                  

o Bencarreg, gamp aruthrol yn                              

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr 

Pont Steffan, wrth iddi ennill y Goron yn 

ogystal â’r Fedal Ryddiaith 

Cantorion Llais Llwyfan Llanbed -                  

Eleri Gwilym (4ydd), Rhys Batt 

(buddugol), Sioned Haf Wyn                   

Llewelyn (2il) ac Emyr Lloyd Jones (3ydd)  

Carys Griffiths Jones o                           

Gwrtnewydd gipiodd gwpan yr 

Her Unawd yn Eisteddfod Capel 

Uchaf ar ddiwedd Gorffennaf, 

gyda’i merch hefyd yn cael 

llwyddiant yn yr un eisteddfod 

Pedwar o unawdwyr Cerdd 

Dant Bl.6 ac iau Eisteddfod 

Bethel, Melin y Coed, a     

Tomos Bohama (isod) - 

enillydd nifer o wobrau yn 

cynnwys y cystadleuydd 

mwyaf addawol dan 30 

oed yn yr adran Gerdd 
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Oriel lawn ar ein gwefan:  

www.steddfota.org 

Unawdwyr ifanc o 16-21 oed yn Eisteddfod Gadeiriol Y 

Tymbl a chystadleuwyr llwyddiannus yn y gystadleuaeth 

Llefaru o’r Ysgrythur (isod) -                                                                   

Ann Watkins a Jane Altham-Watkins 

...ac Iwan Thomas o Giliau Aeron (isod), oedd               

Bardd y Gadair yn yr un eisteddfod.                                         

Gydag ef yn y llun mae aelodau o’r pwyllgor,                     

y beirniaid a llywydd yr eisteddfod 

Enillwyd cystadleuaeth y corau yn Eisteddfod Gadeiriol 

Llanwrtyd eleni gan Gôr Merched Llanfair ym Muallt….  

Unawdwyr ifanc lleol yn Eisteddfod 

Bancffosfelen wrth eu bodd gyda’u 

bagiau gwobr 

Efa Angharad Owen -                    

enillydd yr Alaw Werin dan 

19, yr Her Unawd a’r gân 

allan o Sioe Gerdd yn                       

Eisteddfod Bancffosfelen 
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Parhau mae gweithdai canu arbenigol 
Ffatri Llais, a hynny dan arweiniad 
Sian Meinir, a Sian Gwawr Davies yn 
cyfeilio. Capel Bethel, Penarth oedd y 
lleoliad ar gyfer yr ail sesiwn, ar Ddydd 
Sadwrn, yr 22ain o Fedi, ac fe ddaeth 
chwech o gantorion ynghyd i fanteisio 
ar brofiad ac arbenigedd Sian Meinir. 
Cafwyd diwrnod penigamp arall -                    
diolch unwaith eto i Sian a Sian am eu 
gwaith, ac hefyd i Hanfod Cymru am y 
nawdd.  

Edrychwn ymlaen ‘nawr at weld yr                           
unawdwyr yma ar lwyfannau ein                 
heisteddfodau lleol yn y dyfodol agos! 

Jay Worley 

Braf oedd cyfarfod ag 
Alun Daniel hefyd,- ef 
oedd yn agor yr adeilad i 
ni. Fe ddaeth i’r amlwg, 
wrth sgwrsio, fod 
ganddo gysylltiad gydag 
un o eisteddfodau lleol 
Cymru, gan mai ei dad, 

Y Parchedig Moelwyn Daniel,                 
sefydlodd Eisteddfod Maenclochog yn 
Sir Benfro dros 70 mlynedd yn ôl.    
Cyd-ddigwyddiad diddorol! 

Dyddiadau a lleoliadau nesa’                      

Ffatri Llais i ddilyn yn fuan 
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Yn enw adnabyddus drwy Gymru gyfan, yn ogystal â’r D.U, mae cwmni Pianos Cymru, o 
Borthmadog, yn awyddus i greu cynllun “Cefnogi Eisteddfodau Cymru”. Gan eu bod wedi 
bod ynghlwm â’r eisteddfodau “mawr” ers dros ddeg mlynedd ar hugain, maent yn teimlo ei 
bod hi’n amser iddynt rannu eu gwybodaeth a’u profiad, a cheisio cyflwyno rhywbeth 
newydd yn yr eisteddfodau lleol. Dyma’r hyn oedd ganddynt i’w ddweud: 
 

“Cynllun er mwyn bod yn rhan o eisteddfodau bychain Cymru yw hwn, drwy fod yn bresennol 
yno, yn yr eisteddfodau, gyda stondin proffesiynol yr olwg, yn arddangos pianos, llyfrau 
cerdd, offerynnau ac yn y blaen. 
 

Pe byddai’r syniad yn bachu, ymhen amser gellid ei ddatblygu drwy ddefnyddio ein                         
cysylltiadau, i gynnal gweithgareddau cymunedol megis cynnal cyngherddau noson cyn yr 
eisteddfod, dosbarthiadau meistr, datganiadau ar y piano, cyfleoedd i ymarfer a llu o                         
ddigwyddiadau tebyg. Byddai hynny yn creu cyhoeddusrwydd i’r eisteddfod ac i ninnau fel 
cwmni...mae’r potensial yn ddibendraw a phawb yn elwa. 
 

Mae’r eisteddfodau bychain hyn yn hynod bwysig, nid yn unig o ran cynnal traddodiad, ond o 
ran cadw cymunedau Cymraeg eu hiaith yn fyw, a byddai llwyfannau’r Urdd a’r Eisteddfod 
Genedlaethol yn ddipyn gwacach a gwannach heb gefnogaeth a chyfraniad yr eisteddfodau 
bychain, lleol. Yr eisteddfodau bychain hyn fu cychwyn taith llawer o gewri ein cenedl. 
Mae’n hanfodol ein bod yn eu gwarchod a’u cefnogi, a hwyrach bod dod â syniadau ffres a 
masnachol i’r awyrgylch unigryw yma yn fodd i’w hybu. 
 

Byddai nawdd/taliad gan Pianos Cymru i’r eisteddfodau, unai drwy diwnio pianos ar gyfer 
yr eisteddfod am ddim, neu wrth gwrs yn ariannol, drwy dalu am ofod arddangos.” 
 

Dwi’n siwr y cytunwch fod hwn yn argoeli’n gynllun diddorol a buddiol i’r           
eisteddfodau lleol. Cewch fwy o wybodaeth am ddatblygiad y cynllun yn y 
dyfodol agos. 

Diflas iawn oedd clywed am farwolaeth Elsie Nicholas yn ddiweddar. Un a 
oedd wedi rhoi blynyddoedd lawer i gefnogi Eisteddfodau lleol mewn sawl      
ardal, roedd hi’n arbennig am farchnata drwy fynd o ‘Steddfod i ‘Steddfod ar 
bob dydd Sadwrn yn arwain lan at Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy, er mwyn 
dosbarthu rhaglenni'r eisteddfod i gystadleuwyr o bob oedran. 
  

Am flynyddoedd bu'n adroddwraig ac yn athrawes adrodd i ddegau o gystadleuwyr. Ei bywyd oedd drama, 
adrodd, eisteddfota a chyngherdda, ac yn sgîl hyn, yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004,                   
cyflwynwyd iddi dlws Seren yr Eisteddfodau Bach, yn dilyn ei brwdfrydedd anhygoel yn eu hyrwyddo, ac 
yn hyfforddi ar eu cyfer. Cyflwynwyd iddi Fedal Syr T H Parry-Williams yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
2007 am ei chyfraniad oes i fyd yr Eisteddfodau, ac yn Eisteddfod Genedlaethol 2016, yn Y Fenni,                    
derbyniodd dystysgrif gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru am ei hymroddiad hir dymor tuag at                           
Eisteddfod Gadeiriol Yr Hendy. Yn ddiau fe fydd colled mawr ar ei hôl ym myd yr eisteddfodau, yn lleol 
ac yn genedlaethol. 
  

Estynnir pob cydymdeimlad gyda Gary a Delyth, a'r teulu oll yn eu colled, wrth gofio am un a oedd mor 
annwyl i lawer. 
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Denwyd sylw'r byd trydar Cymraeg yn ddiweddar gan ymgyrch y cyflwynydd radio Aled Hughes i brynu 
cadair Eisteddfod Gwŷr Ieuanc Pwllheli 1912 mewn ocsiwn yng Ngwlad yr Haf, a'i dychwelyd i'w hardal 
ei hun. Mae hi bellach wedi cael cartref ysblennydd ym Mhlas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog. 

Enillydd y gadair honno, fel y soniais yn fy ngholofn ddiwethaf, oedd D.G. Roberts o 
Bencae, Rhiwabon gyda phryddest ar y testun 'Sêr y Nos'. Er nad yw'r bardd hwn yn enw 
adnabyddus bellach, roedd Eisteddfodau Pwllheli yn y cwta bymtheng mlynedd rhwng troad 
y ganrif a dechrau'r Rhyfel Mawr yn eisteddfodau â bri mawr iddynt. O bori ym mhapurau 
newyddion y cyfnod, gwelir hysbysebion am drenau ychwanegol i Orsaf Pwllheli o bob cwr 
i ganiatau i'r cynulleidfaoedd niferus heidio yno. 

 

   Y llall, wrth gwrs, oedd y Prifardd Ellis Humphrey Evans, a 
ddaeth i'r brig yn Eisteddfod Pwllheli 1913. Fe ŵyr bawb ei hanes, ond un peth difyr 
i'w nodi yw fod Prifardd arall yn rhan o seremoni'r cadeirio ym Mhwllheli y flwyddyn 
honno – a hwnnw'n neb llai nac R. Williams-Parry, awdur englynion coffa Hedd Wyn. 
Alafon oedd y beirniad, a gosododd Hedd Wyn ar flaen yr unarddeg ymgeisydd ar y 
testun 'Canol-ddydd'. Mae Cadair Pwllheli 1913 a chadeiriau eraill y bardd i'w gweld 
yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd. 
 

Yn eisteddfod y flwyddyn ddilynol, un Griffith John Williams o Lanbedr Pont Steffan 
oedd y bardd buddugol. Daeth ef, wrth gwrs, yn enwog fel ysgolhaig a gyhoeddodd 
sawl darn dadlennol ar fywyd a gwaith Iolo Morgannwg. Roedd hon yn eisteddfod 
wahanol i'r arfer gan fod y Rhyfel eisoes wedi dechrau – y gynulleidfa yn llai niferus o 
lawer, a seremoni'r cadeirio braidd yn ddi-fflach, yn ôl yr adroddiadau. 
 

Mae'n fwriad gennyf ymchwilio a chyhoeddi hanes eisteddfodau Pwllheli yn ystod y blynyddoedd nesaf, ac 
felly os oes gen unrhyw un ohonoch wybodaeth ynghylch cadeiriau coll, beirdd angofiedig neu 
eisteddfodau annelwig a allai fod o ddefnydd – cofiwch gysylltu. 

Prifeirdd Pwllheli 

Cyfrifir dau Brifardd Cenedlaethol ymhlith enillwyr Cadair Pwllheli yn                                               
y cyfnod. Aeth bardd cadeiriol Pwllheli ym 1904 ymlaen i ymuno â'r                                                 
criw dethol all hawlio eu bod wedi ennill Coron y Genedlaethol ddwywaith. Enillodd 
Hugh Emyr Davies (chwith) Goron Prifwyl Caernarfon am 'Branwen Ferch Llŷr' ym 
1906, a thrachefn yn Llangollen ym 1908 am 'Owain Glyndŵr'.  Mab fferm Brynllaeth 
yn Abererch ger Pwllheli ydoedd, ac yn weinidog â'r Presbyteriaid. Noda'r 
Bywgraffiadur iddo ennill cadair ym Mhwllheli yn 16 oed, felly nid oedd ei brofiad ym 
1904 yn un dieithr iddo. 

Un peth arall – mae Antur Waunfawr wedi lansio apêl i ganfod 
gwybodaeth am gadair Eisteddfod Waunfawr 1948, sydd yn eu 
meddiant. Gallwch ddarllen mwy o hanes yr apêl yma: http://
www.cadeiriau.cymru/blog1/apel-cadair-eisteddfod-waunfawr-
1948 
 
Ac fe allwch gysylltu â mi yn y ffyrdd canlynol:                                                  
 

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. 

http://www.cadeiriau.cymru/blog1/apel-cadair-eisteddfod-waunfawr-1948
http://www.cadeiriau.cymru/blog1/apel-cadair-eisteddfod-waunfawr-1948
http://www.cadeiriau.cymru/blog1/apel-cadair-eisteddfod-waunfawr-1948
mailto:iestyntyne@yahoo.co.uk
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Ar gael drwy’r post,                  
ar e-bost                      
neu o’r wefan  

www.steddfota.org 

Ar nos Iau, yr 11eg o Hydref, 2018, cynhaliwyd Talwrn y Beirdd yn Neuadd Bancffosfelen 
a Chrwbin. Mae’r talwrn wedi bod yn ychwanegiad llenyddol llwyddiannus i gyd-fynd â’r 
cystadlu sy’n digwydd ar lwyfan yr eisteddfod ar y Dydd Sadwrn canlynol. Sefydlwyd y 
talwrn bedair mlynedd yn ôl bellach, a’r syniad i’w sefydlu yn perthyn i Aneirin Karadog, 
sy’n gyfaill pennaf i’r Eisteddfod.  

Eleni cafwyd dau feuryn, sef Y Prifardd Ceri Wyn Jones ac Emyr 
Davies, Caerdydd, sef beirniad yr eitemau llenyddol yn Eisteddfod 
y Banc eleni. Yn ogystal, gwelwyd Ysgol Farddol Caerfyrddin, 
Beirdd Cwm Gwendraeth a Thîm Ffostrasol yn cystadlu am y                          
gorau. Bu’r gweithio i greu cyfansoddiadau yn grefftus a’r hwyl yn 
gynnes iawn, a’r gynulleidfa yn gwerthfawrogi’r ymdrech a’r 
hiwmor.  

Ar y diwedd, gyda dim ond hanner marc yn gwahaniaethu’r timau, 
rhannu’r safle cyntaf bu’r hanes i Ysgol Farddol Caerfyrddin a                  
Ffostrasol, a Beirdd Cwm Gwendraeth yn ail agos.  

Dyma’r cwpledi ar y teitl 
“Llydaw” (gan fod Nei ddim gyda 
ni, ac yn byw bellach yn Llydaw 
am gyfnod): 

 
Llydaw oedd dwtsh distawach  
Heb y bardd a’i deulu bach. 
 
Wele wlad rhwng haul a glaw  
Lle i oedi yw Llydaw. 
 
I’r Glwyn daeth enfys drwy’r glaw 
A hyd i Lyn Llydaw. 
 

 
Gyda diolch i Davinia Davies 
 

Y Meurynnod 

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

              Y timau a’r ddau feuryn 
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Cofiwch bod posib lawrlwytho Rhestrau Testunau oddi ar ein gwefan hefyd 

TACHWEDD 2018    

2 Tachwedd Eisteddfod Ciliau Aeron Gloria Roberts 01570 470852 

3 Tachwedd Eisteddfod Trallong Mary Robinson 01874 624350 

3 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant Menna Richards 01691 780355 

3 Tachwedd Eisteddfod Sir CFfI Meirionnydd Ffion Williams 01341 423846 

3 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol y Talwrn Helen Evans 01248 723038 

9 Tachwedd Eisteddfod Llandyrnog Manon Dafydd 07766489310 

10 Tachwedd Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro gwylcerdddant2017.cymru  

10 Tachwedd Eisteddfod Cwmdu Jean Huxley 01874 730282 

16-17 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen Lowri Watcyn Roberts 07815093955 

17 Tachwedd Eisteddfod Genedlaethol CFFI Cymru (Bro Morgannwg) Liz Rees 01982 553502 

17 Tachwedd Eisteddfod Rhydaman Roger Phillips 01269 850870 

17 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn Ceinwen Parry 01352 771333 

24 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech Heulwen Francis 01558 685398 

24 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn Mary C Jones 01286 660768 

24 Tachwedd Eisteddfod Y Foel Dawn Jones 01938 820272 

RHAGFYR 2018    

1 Rhagfyr  Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog Geriant Roberts / Kim Lloyd Jones 01267 229047 / 07771546598 

IONAWR 2019    

19 Ionawr Eisteddfod Gadeiriol Chwilog Gwyn Parry Williams 01766 810717 

25 Ionawr Eisteddfod Dihewyd Meinir Lewis 01570 470070 

25 Ionawr Eisteddfod Cynwyl Elfed Menna Hopkins / Linda Davies 01267 281626 / 01267 281494 

26 Ionawr Eisteddfod Capel M.C Cenarth Julia James 01239 710808 

CHWEFROR 2019    

2 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch Ann Siriol Davies / Awen Evans 01994 419268 / 01239 891637 

2 Chwefror Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd Trawsfynydd Megan Williams 01766 540866 

9 Chwefror Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn Gwen Williams 01654 713846 

15 Chwefror Eisteddfod Llanrug a Chwm y Glo Mared Roberts / Non Llwyd 07980927757 / 01286 673340 

16 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn Nerys M. Ellis / Elain Heledd 01654 711925 / 01654 712059 

16 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Brynberian Ceri Davies 01239 891296 

22 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis Alan Davies 01239 851605 

22 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon Annwen Isaac 01974 831668 

23 Chwefror Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth Margaret Bowen 01559 362215 

23 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Llanllyfni Lowri Griffith 01286 880291 

28 Chwefror Eisteddfod Tyddewi Wiliam Owen 01437 720588 

MAWRTH 2019    

8 Mawrth Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru Nia Humphreys 01978 267596 

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 

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


