
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 51            Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau      Gorffennaf 2019 

Gofynnwyd i fi fel Bardd y Mis, Radio Cymru, wrth baratoi i                    
ddechrau ar yr antur o lunio cerddi drwy gydol mis Mehefin eleni, i                     
ysgrifennu cerdd am eisteddfota. Cefais benrhyddid gan gynhyrchwyr 
rhaglen Shân Cothi, y rhaglen lle cawn i ddatgan y gerdd newydd am y 
tro cyntaf, i fynd i ba bynnag gyfeiriad yr hoffwn.  Roedd Eisteddfod yr 
Urdd newydd fod a’n golygon fel cenedl (i’r rhai sy’n ffoli ar eisteddfota, 
o leia) yn troi tuag at Lanrwst.  Tra bod mynychu pob Eisteddfod                    
Cenedlaethol, cyhyd â bod iechyd yn caniatáu, yn un o hanfodion bywyd 
i fi, mae’r eisteddfodau hynny sy’n arwain at y Brifwyl yn hollbwysig 
hefyd. 

Y Prifardd Aneirin Karadog 
(Llun o www.gomer.co.uk) 

Yn fy arddegau, pan ro’n i’n bwrw prentisiaeth fel bardd ac yn dysgu fy nghrefft, roedd y cyfle i gystadlu a 
derbyn beirniadaeth mewn eisteddfodau ledled Cymru yn amhrisiadwy. Mae rhai yn fychain iawn o’u           
cymharu â’r bwystfil diwylliannol hwnnw a elwir yn Brifwyl, ac eraill yn syndod o big deal o ran faint o 
wobrau ariannol a gynigir a faint o waith trefnu sydd ynghlwm â nhw.  Ond fel prentisfardd ac fel rhywun 
sy’n mwynhau gweld y Gymraeg yn hawlio llefydd mewn cymunedau yn y Gymru Fodern, roedd ac mae’r 
Eisteddfodau hyn yn rhan greiddiol o fywyd y Gymraeg heddi. 

Mae gen i ymlyniad hefyd ag Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen, yr un agosaf at fy nghartref.  Mae’n   
debyg na fu Eisteddfod leol ym Mhontyberem ers y 60au, felly y Banc neu’r Tymbl yw’r rhai agosaf.  
Rwyf wedi cael croeso mawr yn y Tymbl wrth feirniadu’r cynnyrch llên (er yn byw yn y Bont, frennemies 
y Tymbl!) ond rwy’n nabod trefnwyr Eisteddfod y Banc yn well ac yn ffrindiau agos â sawl un.  Rwy wedi 
tystio felly i’r ymdrechion sy’n mynd mewn i gynnal Eisteddfod lwyddiannus o flwyddyn i flwyddyn a 
hefyd wedi cael cyflwyno Talwrn sy’n tanio’r eisteddfota bob nos Iau cyn yr Eisteddfod ei hunan ers ryw 4 
mlynedd bellach.  Mae cynnal gweithgareddau o gwmpas yr Eisteddfod fel talyrnau, neu falle bod gan                  
bobol syniadau am gyngherddau neu ddigwyddiadau tebyg, yn ymestyn hwyl a dylanwad yr Eisteddfod yn 
y Gymuned ac yn ffordd dda o gynnal mwy fyth o ddigwyddiadau Cymraeg.  

Enwir Davinia, Stella a Geraint, yn y gerdd,-     
Davinia a Stella yn rhan allweddol o steddfod 
Banc ac yna Geraint fan hyn yw Geraint                    
Roberts, pen bandit Eisteddfod Llandyfaelog.   

Hir oes i’n holl Eisteddfodau a braf yw gweld y 
gymuned Gymraeg yng Nghaerdydd yn 
cychwyn Eisteddfod leol yn y ddinas hefyd. 

 

Aneirin Karadog 
 

Gallwch fwynhau’r gerdd, ‘Dewch i’r 
‘Steddfodau Bychain!’ ar dudalen 2. 
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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 i ni gael ei 
hysbysebu 
ar y wefan 
ac yn 
’Steddfota                                      

 

 

Rhwng meddwdod a syched, rhwng paned a disgled,                                      
mae cilfach o’r blaned yn gweitied ei gŵyl                                                                  

a’i gwên yn bafiliwn, yn groeso i’r miliwn….                                                        
ond stop! Arafwn. Nes daw’n prifwyl                                                                 

 

mae steddfodau’n ffrwtian o’r Fenni i Lansannan,                                               
pob un yn rhoi llwyfan (a brechdan, sy’n braf,                                                               

os ydych yn feirniad sy’n diode datganiad                                                              
‘sgrythur Angharad a’i ing araf!). 

 

Ond drwy’r corau erchyll a’r rhiant sy’n gandryll                                                         
daw’n neuaddau’n gestyll sy’n sefyll yn sail                                                               

i bob un Davinia, pob Geraint, pob Stella                                                                            
i bara â’r fridfa; cans nid adfail 

 

mo’n Prifwyl, ond palas – ein hiaith yw ei theyrnas                                                 
a’r aur yw cymwynas pob gwas; a thrwy’u gwaith                                              

yn tyfu steddfotwyr, eu dyfrio fel garddwyr,                                                             
nhw yw llwyfannwyr lliwiau’n heniaith. 
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I ble ‘aeth y flwyddyn ddiwethaf d’wedwch? Anodd 
credu ein bod ar drothwy ’Steddfod Genedlaethol     
arall, ond dyma ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at 
dreulio wythnos ar gyrion Llanrwst, Sir Conwy, ac 
eleni eto mae’n argoeli i fod yn wythnos brysur gyda 
rhywbeth at ddant pawb gobeithio. Cofiwch alw i’n 
gweld ar y stondin, - gallwch gasglu rhaglenni 
‘steddfodau lleol, ymysg pethau eraill, a bydd gen-
nym gystadlaethau dyddiol (gyda criw Stwnsh yn 
beirniadu) a chystadleuaeth yr wythnos, fel arfer. 
Hefyd mae’r trefniadau yn eu lle ar gyfer pob math o 
weithgareddau - ar y stondin ac mewn lleoliadau 
eraill ar y maes. Dyma flas o’r hyn sydd i ddod: 

 

SADWRN, Awst 3:                                                            
Cystadleuaeth Gorawl y Gymdeithas (yn y Pafiliwn)  

11am a 3pm Sesiynau Clocsio gyda Tudur Phillips  
 

SUL, Awst 4:  2pm Barddoni gydag Anni Llŷn  
 

LLUN, Awst 5:                                                                                              
2pm Gweithdy Cymeriadu gydag Iwan John  
 

MAWRTH, Awst 6:                                                                      
2pm Barddoni gyda Gruffudd Owen - Bardd Plant Cymru 

Ein Cyfarfod Blynyddol ac Anrhydeddu Gwirfoddolwyr 
 

MERCHER, Awst 7:                                                          
Cystadleuaeth CEC Perfformio Darn Digri (yn y Pafiliwn)  

 

IAU, Awst 8:                                                                              
12:30pm Lansio Testunau Llên Eisteddfod Caerdydd              
4:15pm Sesiwn Llenyddol yr Ifanc gydag Ifor ap Glyn               
(yn y Babell Lên) 
 

SADWRN, Awst 10:                                                            
Tynnu’r Raffl Fawr                                                               
Dewis enillydd cystadleuaeth yr wythnos 



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

Enillydd Unawd Blwyddyn 2 ac iau yn                  

Eisteddfod Gadeiriol Bryngwenith 

Sian Meinir, o Benarth, yn cael ei chadeirio 

yn Eisteddfod y Llungwyn Llanuwchllyn 

Parti Canu Bro Aled ac Unawdwyr Derbyn ac iau (isod) wedi 

mwynhau cystadlu yn Eisteddfod Bro Aled, Llansannan 

Joy Cornock oedd enillydd yr                    

Her Unawd yn Eisteddfod                                

Gadeiriol Llandudoch 
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Oriel lawn ar ein gwefan:  

www.steddfota.org 

Merched y Ddawns Flodau yng                                                    

Ngŵyl Fawr Aberteifi ar ddiwedd mis Mehefin 

Enillydd Tlws yr Ifanc Eisteddfod Bro Llandegfan 

eleni oedd  Lowri Bebb o Gaernarfon, gyda 

Gwilym Hughes, Mynytho, yn ennill y Goron              

Cyflwynwyd tlws hardd er cof am 

Mrs Elsie Nicholas yn Eisteddfod 

Gadeiriol yr Hendy eleni, a bu’r           

enillydd yn fachgen prysur iawn! 
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Llongyfarchiadau hefyd i enillwyr prif gystadlaethau’r         
Eisteddfod, a braf oedd gweld un sy’n cyfrannu’n ffyddlon 
at y newyddlen hon, sef Iestyn Tyne, yn cipio Cadair yr 
Urdd. Mae e’n fardd, yn llenor ac yn gerddor ac mae’n          
aelod o fandiau gwerin Patrobas a Pendevig. Ef hefyd yw 
un o sylfaenwyr y cylchgrawn Stamp, ac ry’n ni’n                
gyfarwydd â’i hanesion difyr yn ei golofn (ac ar ei wefan) 
“Casglu Cadeiriau”. Ag yntau eisoes wedi ennill y Goron 
yn Eisteddfod yr Urdd Fflint 2016, golyga hyn mai Iestyn 
yw’r cyntaf erioed i ennill y dwbwl - Cadair a Choron yr 
Urdd. Gwych! 

Am y tro cyntaf eleni penderfynwyd cadw cyfri’ o’r ymwelwyr ddaeth 
i fewn i’r stondin yn ddyddiol - boed am sgwrs, i roi cynnig ar ein 
cystadlaethau neu i gasglu ambell raglen ‘steddfod ac ati - ac erbyn 
diwedd yr wythnos, dyna braf oedd medru dweud, gyda diolch, ein 
bod wedi croesawu dros fil o bobl i’n stondin fach ni! Nifer teilwng 
iawn, a tharged i’w anelu ato yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy!  

Mae’n diolch ni’n fawr hefyd, yn ôl yr arfer, i’r gwirfoddolwyr fu’n 
ein cynorthwyo yn ystod yr wythnos, i griw hwyliog Stwnsh S4C am 
alw heibio i feirniadu’r cystadlaethau bob dydd ac i Gruffudd Owen, y 
Bardd Plant Cymru newydd am daro fewn i ddweud helo. 

 

Does dim dwywaith fod Bae Caerdydd yn le delfrydol ar 
gyfer gŵyl fel Eisteddfod yr Urdd (er na fyddai pawb yn              
cytuno â mi wrth gwrs!), ac fe gawson ni wythnos braf a 
hwylus ar ein stondin.  

Llongyfarchiadau mawr i’r holl ieuenctid fu’n cynrychioli eu rhanbarthau ac a gafodd 
lwyddiant eleni - gobeithio i chi fwynhau’r profiad. Ymlaen nawr at Eisteddfod Sir Ddinbych 
2020! 
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Pwy fydd yr enillwyr lwcus ar                           
ddiwedd wythnos Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Conwy tybed? 

Peidiwch colli cyfle - Mynnwch eich 
tocyn o stondin y Gymdeithas                   
(513-514)! 

Os cewch chi gyfle fis Awst, wrth i chi gymryd tro i’r gogledd i Brifwyl Llanrwst, 
beth am biciad draw i Flaenau Ffestiniog? Mae Cadair a Choron Eisteddfod 
Genedlaethol Blaenau Ffestiniog 1898 bellach wedi cael lle anrhydeddus yng 
nghanolfan Antur Stiniog, ac mae’n werth i chi fynd i’w gweld. 
 

Elfyn (Robert Owen Hughes) oedd enillydd y gadair yn yr eisteddfod honno; 
brodor o Lanrwst oedd yn byw ym mro Ffestiniog, gan weithio yno fel llyfrgellydd 
a golygydd cyfnodolion Cymraeg. Bu’r Gadair am flynyddoedd maith yn cael ei 
chadw yn Siambr Cyngor Tref Blaenau Ffestiniog ac yn cael ei defnyddio fel sedd 
i’r Cadeirydd.  
 

Roedd Elfyn wedi dod o fewn dim i gipio’r gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 
Casnewydd y flwyddyn flaenorol, ac addas oedd mai yn steddfod Stiniog y cafodd 
ei awr fawr. Berw a Dyfed oedd beirniaid y gystadleuaeth, ac roeddent yn unfrydol 
gytûn ynghylch rhagoriaeth awdl Elfyn i’r ‘Awen’. Rhoddwyd awdl gan Tafolog 
(Enillydd Cadair Genedlaethol Caernarfon, 1886) yn yr ail safle. 

Steddfod Stiniog ‘98 

Digon symol ei iechyd oedd Elfyn ar y pryd, ac mae’n debyg mai adref wrth y tân oedd bardd y gadair 
pan aeth y si ar led mai ef fyddai’n mynd â hi. Fel hyn yr edrydd gohebydd yn Y Genedl Gymreig ar 26 
Gorffennaf 1898, wrth fwrw golwg yn ôl ar y prif seremoniau: 
 

“Digwyddodd anffawd ynglyn a’r Cadeirfardd …Rywsut yr oedd si wedi mynd allan mai Elfyn gawsai y 
gadair, ac yn ei dŷ, yn wael ei iechyd yr oedd y bardd. Gyrwyd pellebyr [telegram] i geisio ganddo ddod 
i’r Eisteddfod, eithr ni fedrai. Yna gyrwyd cerbyd i’w gyrchu, ac felly y cafwyd ef mewn pryd i’r                 
babell.” (Y Genedl Gymreig, 26 Gorffennaf 1898) 

Nid y cadeirfardd yn unig gafodd anffawd, chwaith! Mae coron                        
Ffestiniog yn goron fechan, ac wrth i R Gwylfa Roberts (nad oes sôn 
yn unman am faint ei ben!) dderbyn ei goroni, a’r archdderwydd Hwfa 
Môn straffaglu i’w chael i aros am ei ben, mae’n debyg i un o ymylon 
miniog y deiliach arian sydd ar y goron fynd i sgalp yr hen Gwylfa ac 
achosi poen enbyd iddo. Parhaodd hanes y goron hon yn helbulus hyd 
heddiw, gan mai ar eBay wedi ei hysbysebu fel tiara y cafodd hi ei 
darganfod cyn ei dychwelyd yn ddiogel i fro Ffestiniog. 

Mr William Williams o Gyttir, Penrhoslligwy, oedd saer y gadair – ac mae wedi mewnosod ei enw o dan 
wydr ar ei chefn. Byddai’n arfer yn y dyddiau hynny i osod y gwaith o saernio cadair yr eisteddfod fel 

cystadleuaeth y flwyddyn flaenorol. Mae’n             
ddigon posib mai dyma’r achos, a cheir cofnod 
fod yr un William Williams wedi ennill 
cystadleuaeth debyg yn Eisteddfod Gadeiriol 
Penbedw yn ystod yr un flwyddyn. 
  

Mi fydd mwy o hanes Elfyn a Chadair                     
Eisteddfod Genedlaethol 1898 ar wefan y                            
prosiect cyn bo hir. Yn y cyfamser, ewch draw i 
cadeiriau.cymru am sbec – mae’r straeon yn           
parhau i lifo i fewn, ac mae llawer o’r diolch am 
hynny i’r rhai ohonoch sydd mor aml yn anfon 
gair ataf gyda hanes rhyw gadair golledig neu’i 
gilydd.                                                                                            
Gallwch gysylltu trwy @cadeiriau ar Twitter, 
trwy fy e-bostio ar iestyntyne@yahoo.co.uk, neu 
trwy ysgrifennu ataf yn 9 Heol Elinor,                          
Caernarfon, Gwynedd LL55 1PG.  

Enw saer y gadair 

Cadair 1898 

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

AWST 2019    

3-10 Awst Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy   

24-26 Awst Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan 
 

Dorian Jones 01570 422678 

MEDI 2019    

13-14 Medi Eisteddfod Gadeiriol Tregaron Ffion Medi Lewis-Hughes 01974 298730 

21 Medi Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl Anwen Evans 01269 833568 

21 Medi Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth Mair Davies 01970 890245 

27 Medi Eisteddfod Gadeiriol Felinfach Meinir Lewis 01570 470050 

28 Medi Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd Susan Price 01591 610303 

HYDREF 2019    

4 Hydref  Eisteddfod Calfaria, Garnant Jane Cousins 01269 615261 

4 Hydref Eisteddfod Stesion Trawsfynydd R Derfel Roberts 07833506500 

5 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Llanarth Catrin Bellamy Jones 01545 580279 

5 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys Margaret Jones 01686 430474 

5 Hydref Eisteddfod Bethel, Melin y Coed Anwen Hughes 01492 640288 

11 Hydref Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas Gareth Evans-Jones 07931642569 

12 Hydref Eisteddfod Y Plant Llandrindod Gill Wilson 01597 824726 

12 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen a Chrwbin Davinia Davies 01269 870490 

18 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Felindre, Abertawe Helen Evans 01792 883252 

18 Hydref  Eisteddfod y Cymoedd  Luned Jones 

Rhian Jones  

02920 861281 / 07811618193 

07846976866 

19 Hydref Eisteddfod Ardudwy Mai Roberts 01341 242744 / 07818843309 

25-26 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a’r Cylch Eirlys M Hughes 01286 870898 

26 Hydref Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint Mair Williams 01558 650292 

TACHWEDD 2019    

1 Tachwedd Eisteddfod Ciliau Aeron Gloria Roberts 01570 470852 

2 Tachwedd Eisteddfod Trallong Mary Robinson 01874 624350 

2 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant Menna Richards 01691 780355 

2 Tachwedd Eisteddfod Y Talwrn, Ynys Môn Helen Evans 01248 723038 

9 Tachwedd Gŵyl Cerdd Dant Llanelli a’r Cylch www.cerdd-dant.org  

15 Tachwedd Eisteddfod Llandyrnog Manon Dafydd 07766489310 

15-16 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen Lowri Watcyn Roberts 07815093955 

16 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Y Treuddyn Ceinwen Parry 01352 771333 

23 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn Mary C Jones 01286 660768 

23 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech Heulwen Francis 01558 685398 

30 Tachwedd Eisteddfod CFfI Cymru (Clwyd) Nia George 01982 553502 

RHAGFYR 2019    

7 Rhagfyr Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog Geraint Roberts 01267 229047 

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


