
Cylchlythyr Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 

Rhif 52            Hybu Eisteddfodau, cynnal cymunedau      Tachwedd 2019 

Ar ddydd Gwener, yr 17eg o Ionawr 2020 y cynhelir Eisteddfod                           
Caerdydd am y tro cyntaf. Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr,                
Caerdydd fydd y lleoliad, gyda’r cyfan yn cychwyn am 4 o’r gloch y 
prynhawn. Mae rhestr testunau’r Eisteddfod bellach yn fyw ar ei gwefan, 
felly beth am gael cipolwg ar www.eisteddfodcaerdydd.cymru ac mae’r 
cyfan ar wefan y Gymdeithas (www.steddfota.org) hefyd wrth gwrs.  

Mae ganddynt gystadlaethau i bawb - o blant cynradd, i gystadlaethau 
agored i unrhyw un. Yn ogystal â chystadlaethau llwyfan mae’r 
cystadlaethau llenyddol hefyd, fel y soniwyd eisoes. Y dyddiad cau ar 
gyfer y gwaith llên yw 6 o’r gloch, nos Wener 6 Rhagfyr 2019, ac mae 
modd anfon y gwaith dros e-bost neu drwy’r post.                                          

Os ydych chi am gystadlu yn y cystadlaethau llwyfan bydd angen i chi 
lenwi ffurflen gofrestru ar-lein erbyn dydd Gwener 10 Ionawr 2020. 
Mae’r rheolau ac amodau, yn ogystal â’r manylion cystadlu ar gael ar 
www.eisteddfodcaerdydd.cymru. 

Y beirniaid am y flwyddyn gyntaf yma fydd Steffan Rhys Hughes 
(Gwerin a Cherdd Dant), Rhys Taylor (Offerynnol), Osian Rowlands 
(Cerddoriaeth), Garry Owen (Llefaru), Sarah a Keith Hopkin (Dawnsio) 
ac Emyr Davies (Llenyddiaeth). 

Mewn digwyddiad arbennig ar stondin 
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn                      
Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, 
Llanrwst, lansiwyd testunau llenyddol         
Eisteddfod Caerdydd, sydd wrth gwrs yn 
eisteddfod newydd sbon fydd yn digwydd 
am y tro cyntaf ym mis Ionawr 2020. 

Bu Cerddorfa Ukulele Caerdydd yn                 
diddanu cynulleidfa frwdfrydig iawn 
gyda’u caneuon hwyliog, ar brynhawn braf 
iawn yng nghanol wythnos gyfnewidiol 
dros ben! Haul a chanu - be’ gewch chi’n 
well? Ac yng nghanol yr hwyl, y neges gan 
swyddogion pwyllgor Eisteddfod Caerdydd 
oedd, wrth gwrs, “Dewch i gefnogi!”  

Os oes diddordeb gan unrhyw un mewn noddi cystadleuaeth benodol neu noddi’r eisteddfod 

yn gyffredinol, tarwch e-bost at cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru.  

Bydd y croeso yn gynnes yn y brifddinas, felly nodwch y dyddiad a chofiwch gefnogi ar 
yr 17eg o Ionawr 2020 – boed yn gystadleuydd neu yn gynulleidfa! 

http://www.eisteddfodcaerdydd.cymru
http://www.eisteddfodcaerdydd.cymru
mailto:cyswllt@eisteddfodcaerdydd.cymru
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SWYDDOG DATBLYGU 

Shân Crofft                                                                         

shan@steddfota.org                                                                                 

02920 213596                                                                            

07770870605 

SWYDDOG TECHNEGOL 

Lois Williams                                                                      

lois@steddfota.org                                                           

01570 423700                                                     

07717842556 

Llawer o ddiolch i gwmni Teithiau Elfyn Thomas, 
Llanfaethlu, Ynys Môn, am gytuno i noddi Raffl 
Fawr y Gymdeithas eto. Y cyfan sydd raid i chi ei 
wneud yw gwerthu 4 llyfr (gwerth £20) dros y 
Gymdeithas, yna, fel arfer, bydd unrhyw docynnau 
ychwanegol a werthir gennych yn mynd at goffrau 
eich eisteddfod chi. Cysylltwch â Shân am fwy o 
docynnau. 

Ydy, mae’r adeg           
yna o’r flwyddyn 
wedi cyrraedd!  

Enillwyr Raffl Fawr 2019 oedd: 
Holly Robinson, Cwmystwyth £100 
Eira Angel, Rhostryfan  £50         
Carys Evans, Talgarreg  £25 
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Gydag wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol ‘nawr yn teimlo’n 
bell iawn yn ôl, da o beth yw fod gennym ddigonedd o luniau i 
gyfleu prysurdeb stondin y Gymdeithas a’r holl weithgareddau a 
drefnwyd gennym.  

Er gwaetha’ ambell i ddiwrnod cawodlyd a mwdlyd, galwodd 
dros fil o bobl fewn i’r stondin yn ystod yr wythnos a bu’r 
swyddogion a’r gwirfoddolwyr yn hynod o brysur i ddweud y 
lleia’. Diolch i bawb fu ynghlwm â’r stondin a’r gweithgareddau, 
ac a gynorthwyodd mewn unrhyw ffordd i wneud yr wythnos yn 
un lwyddiannus a chofiadwy. Ry’n ni’n edrych ‘mlaen yn barod 
at Eisteddfod Ceredigion 2020, yn Nhregaron! 

Cawsom 2 sesiwn glocsio gyda 
Tudur Phillips a sesiwn farddoni 
gydag Anni Llŷn - digon o sbri! 

Yn ein cyfarfod blynyddol, 
cyflwynodd Garry Owen                             

dystysgrifau i wirfoddolwyr am eu 
cyfraniad i’w heisteddfodau lleol, a 

chawsom anerchiad gan Aled                     
Roberts, Comisiynydd y Gymraeg. 

Grêt oedd cael creu cerdd 
gyda’r Bardd Plant Cymru 
newydd - Gruffudd Owen. 

Llongyfarchiadau i enillydd 
y gystadleuaeth Llefaru neu 
Gyflwyno Darn Digri - Lisa 

Erin Owen o’r Bala. 

Llwyfan y Babell Lên oedd lleoliad 
sesiwn llenyddol yr ifanc eleni - profiad 

arbennig iawn i’r 5 llenor gafodd eu holi’n 
grefftus gan y Prifardd Ifor ap Glyn. 

Criw Stwnsh gafodd yr anrhydedd 
dyddiol o feirniadu             

cystadlaethau’r stondin! 

Braf oedd croesawu 
Eluned Morgan AC, 

Gweinidog y               
Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol, draw i’r 
stondin am sgwrs. 



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

Bethany Celyn - enillydd cadair 

Eisteddfod Bodffordd  

Erfyl Tomos Jones, Aberhosan, oedd     

enillydd yr Her Unawd yn                         

Eisteddfod Capel Uchaf,                                      

a llongyfarchiadau mawr iddo hefyd am 

ennill y Rhuban Glas yn Eisteddfod 

Genedlaethol Conwy, Llanrwst 

Enillwyd Tlws y Dysgwyr yn 

Eisteddfod Talaith a Chadair 

Powys, Dyffryn Banw, gan 

Jane Ricketts Hein 

Llond llaw o’r cystadleuwyr llwyddiannus 

dan 12 oed yn Eisteddfod Y Tymbl  

Brawd a chwaer hapus â’u gwobrau am 

ennill y Canu Emyn dan 12 a’r Llefaru Bl.5 

a 6 yn Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth 

Y côr buddugol yn perfformio yn                                

Eisteddfod Y Plant, Llandrindod 
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Cofiwch am yr Oriel 
lawn ar ein gwefan:  

www.steddfota.org 

Côr Merched Llanfair ym Muallt oedd enillwyr 

cystadleuaeth gorawl Eisteddfod Gadeiriol 

Llanwrtyd ar ddiwedd mis Medi  

Enillwyd Tlws yr Ifanc Eisteddfod Gadeiriol 

Tregaron eleni gan Brengain Pryderi,                              

sy’n ddisgybl yn Ysgol Bro Teifi 

Rhai o enillwyr 12-16 oed yn Eisteddfod Gadeiriol Felinfach: 

Elin Williams (Unawd 1af, Llefaru 2il), Zara Evans (Unawd 

2il, Llefaru 1af), ac Erin Morgan (Unawd 3ydd)  

Sara Elan Jones a Lowri Elen Jones gipiodd y 

cwpan am y Ddeuawd Emyn yn Eisteddfod Rhys 

Thomas James Llanbedr Pont Steffan eleni 

Yn Eisteddfod Bethel Melin-y-Coed 

enillwyd yr Unawd o Sioe Gerdd dan                  

30 oed gan Dyfan Parry Jones, gyda 

Modlen Alun yn 2il 
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Tybed faint o eisteddfodwyr a darllenwyr ‘Steddfota’ sydd 
wedi bod yn bresennol mewn  cyfarfod o ‘Gorsedh Berdh 
Kernow’/ Gorsedd Beirdd Cernyw?                            

Eleni cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol yn Lanoist, neu St. 
Just yn Saesneg, fel rhan o Ŵyl Esedhvos o ddiwylliant 
Cernyweg. Ymysg y dyrfa roedd  ymwelwyr o Gymru, sef 
aelodau o Gymdeithas Gymraeg Treforys ger Abertawe a 
chyfeillion. Mae’r gymdeithas yn trefnu taith yn flynyddol 
i un o’r gwledydd Celtaidd, a buom yn ffodus i gael ein 
gwahodd i ymuno â’r aelodau eleni ar y daith i Gernyw. 
Ar Medi 7fed teithiwyd o Camborne, lle buom yn aros, i 
St. Just ar gyfer ymuno yn y dathliadau. Am 1.30 yn y           
prynhawn gwelwyd Gorsedd Beirdd Cernyw yn 
gorymdeithio drwy’r dref, ac yn eu mysg roedd             
cynrychiolwyr swyddogol o Orsedd Cymru, sef y 
Prifeirdd Eurig Salisbury a Hywel Griffiths.  

Yn y llun gwelir y tri o Dreforys ar ddiwedd y gorymdeithio.    

O'r chwith i'r dde - David Gwyn John, Harri Clark Jones 

a'r Prifardd Robat Powel 

Cawsant gyfle i gyfarch y gynulleidfa. Ond yr oedd tri Cymro yn 
ychwanegol yn gorymdeithio gyda’r beirdd hefyd, tri aelod arall o                
Orsedd Cymru oedd yn digwydd bod yng Nghernyw ar daith o Dreforys! 
Braint i David Gwyn John, Harri Clark Jones a’r Prifardd Robat Powel 
oedd cael eu gwahodd i ymuno yn y digwyddiad.  

Wedi’r gorymdeithio cynhaliwyd cyfarfod o’r orsedd, ac ymysg y 
gweithgareddau derbyniwyd cantores o Gymru yn aelod o’r orsedd. 
Urddwyd Gwenno (Saunders) am ei chyfraniadau i fywyd Cernyw a’r 
iaith Gernyweg. Diolch am raglen ddwyieithog - Cernyweg a Saesneg - 
er mwyn cael dilyn yr hyn oedd yn cael ei ddweud! Er diddordeb 
sefydlwyd Gorsedd Beirdd Cernyw ym 1928 gyda chymorth y sefydliad 
yng Nghymru, ac yn Eisteddfod Genedlaethol Treorci y flwyddyn honno 
derbyniwyd wyth o ddynion o Gernyw yn aelodau o Orsedd y Beirdd gan 
yr Archdderwydd Pedrog. Dyma oedd aelodau craidd Gorsedd Beirdd 
Cernyw. 

Ffurfiwyd Cymdeithas Ceredigion yng nghanol y 1960au er 
mwyn hyrwyddo'r diwylliant Cymraeg, gwybodaeth am 
hanes Cymru a'r celfyddydau yng Ngheredigion. Mae nifer o 
Brifeirdd a llenorion amlwg, megis T. Llew Jones, Gwenallt 
ac eraill ymysg cyn-lywyddion y Gymdeithas.  

Un o draddodiadau cyfansoddiadol y Gymdeithas yw cynnal Eisteddfod pob mis Mawrth, ymysg pethau 
eraill. Agorir pob blwyddyn o weithgareddau gyda chyfarfod i drafod cynnyrch yr Eisteddfod Genedlaethol. 
Eleni Mererid Hopwood oedd yn llywio'r drafodaeth, ac yr oedd sawl Prifardd (megis teulu Parc Nest, Idris 
Reynolds, Emyr Lewis, Ceri Wyn, ac Aneirin Karadog) yn bresennol i gyfrannu i'r drafodaeth, yn ogystal â 
rhai o'r awduron llwyddiannus. 
 

Mae’r aelodau’n awyddus i ehangu "proffil" eu Cymdeithas a'u heisteddfod, er mwyn denu aelodau a 
chystadleuwyr newydd. Tan yn ddiweddar, cyfyngwyd y cystadlu i aelodau'r gymdeithas, ond              
penderfynwyd gwneud yr eisteddfod yn agored i bawb yn 2020, boed yn aelod neu beidio. Ychwanegwyd 
hefyd at y rhestr testunau eleni er mwyn cynnwys cystadleuaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg ail iaith, 
cystadleuaeth gyfyngedig i bobl ifanc a chystadleuaeth cyfansoddi baled. Cynhelir yr eisteddfod ar hyn o 
bryd yng Nghaffi'r Emlyn, Tan-y-groes, a'r beirniad fydd y Prifardd Aneirin Karadog. Estynnir croeso 
cynnes i bawb, a gellir dod o hyd i’w rhestr testunau ar www.steddfota.org.  
 

Am ragor o wybodaeth am Gymdeithas Ceredigion, ewch i: www.cymdeithasceredigion.tumblr.com  

gan Bill a Ruth Davies 

Y Prifeirdd Eurig Salisbury a Hywel 

Griffiths yn sgwrsio gyda Carwen 

Fychan cyn gorymdeithio! 
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Fel rheol, mae ‘eisteddfod gadeiriol’ yn dynodi eisteddfod sy’n 
anrhydeddu ei phrifardd â chadair. Fodd bynnag, mae traddodiad llai 
adnabyddus o roi cadeiriau i arweinwyr y corau buddugol hefyd. 
 

Tynnwyd fy sylw yn ddiweddar at un o’r cadeiriau hyn sydd i’w chael yn 
Eglwys Dewi Sant, Llanwrtyd. Cadair Eisteddfod Salem, Llangennech 
1882 ydy hon – cadair freichiau seml o dderw. 
 

Ni lwyddais i ddod o hyd i unrhyw wybodaeth am yr arweinydd na’r côr 
a’i henillodd, ond mae’n ddigon posib mai côr o ardal Llanwrtyd ydoedd, 
ac mae dyna pam ei bod wedi ei chadw yn yr eglwys yno. Dyma sut y 
nodwyd y gystadleuaeth yn y rhestr testunau: 
 
CANIADAETH. I’r Côr heb fod dan 50 o rif a gano oreu, “There is 
Beauty on the Mountain,” by Sir John Goss (Publisher Novello). 
Gwobr, £12. A Chadair Dderw i’r Arweinydd. 
 
Difyr heddiw yw nodi’r darn gosod clasurol, Seisnig – rhywbeth llawer 
mwy cyffredin ym myd yr eisteddfodau bryd hynny. 
 

Eos Morlais (Robert Rees, 1841-1892), y tenor enwog, oedd beirniad y 
gystadleuaeth. Roedd Eos Morlais yn un o ffigyrau amlycaf canu 
eisteddfodol ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n debygol y 
byddai cael beirniad o’r fath yn gosod bri ar gystadleuaeth fel hon, a 
gellir dychmygu y bu cystadlu brwd am y wobr. 
 
Yn ogystal â’u henillwyr, mae gwneuthurwyr cadeiriau eisteddfodol 
hefyd yn cael sylw ar wefan cadeiriau.cymru. Dyma bwt o adroddiad yn 
yr Herald Cymraeg ar y 23 Mawrth 1909: 

Yn wir, yn oes aur yr eisteddfodau, roedd bod yn saer 
cadeiriau barddol bron a bod yn gyflogaeth lawn 
amser! Roedd Owen Tudor, neu Owain Tudur, yn 
gwneud cadeiriau hyd ddiwedd ei oes, a cheir llun 
trawiadol ohono ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth yn 
sefyll wrth gadeiriau yr oedd newydd eu cwblhau i 
eisteddfodau Meirion, Abermaw a Dyffryn Ardudwy 
y flwyddyn honno. 
 
Dotiodd William Richards (Alfa), y bardd o 
Frynaman, cymaint at y gadair o waith Owain Tudur a 
enillodd yn Eisteddfod Powys, Machynlleth 1905, nes 
bwrw ati i ysgrifennu englyn o ddiolch i’r saer: 

 
Gywrain gerfiwr ein goror – ca Alva’i 

          Waith celfydd yn drysor; 
     O’r myrdd tu yma i’r môr 
     Eu tad yw Owain Tudor. 

 

Dydd Llun bu farw Mr Owen Tudor, y cerfiwr adnabyddus. Yr oedd yn gymeriad adnabyddus iawn yn 
Nolgellau, y byddai ei ymddangosiad bywiog a heinyf ar yr heol bob amser yn tynu sylw y dieithriaid. Efe 
fyddai gwneuthurwr cadeiriau eisteddfodol Dolgellau, a deallwn ei fod wedi gwneud oddeutu pedwar 
ugain ohonynt. 

Daliwch ati i anfon eich hanesion a’ch lluniau! 
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.  

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

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   

9 Tachwedd Eisteddfod Cwmdu Jean Huxley 01874 730282 

15 Tachwedd Eisteddfod Llandyrnog Manon Dafydd 07766489310 

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

16 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn Ceinwen Parry 01352 771333 

23 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Aelhaearn Mary C. Jones 01286 660768 

23 Tachwedd Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech Heulwen Francis 01558 685398 

23 Tachwedd Eisteddfod Y Foel Dawn Jones 01938 820272 

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

RHAGFYR 2019    

7 Rhagfyr Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog Geraint Roberts 01267 229047 

IONAWR 2020    

17 Ionawr Eisteddfod Caerdydd Glenys Llewelyn 07970411697 

18 Ionawr Eisteddfod Gadeiriol Chwilog Gwyn Parry Williams 01766 810717 

25 Ionawr Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch Esyllt Williams 01766 530754 

26 Ionawr Eisteddfod Capel MC Cenarth Julia James 01239 710808 

31 Ionawr Eisteddfod Dihewyd Meinir Lewis 01570 470050 

CHWEFROR 2020    

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

1 Chwefror Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd Megan Williams 01766 540866 

8 Chwefror Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn Gwen Williams / Sheila Patterson 01654 713846 / 01654 782270 

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

22 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis Alan Davies 01239 851605 

22 Chwefror Eisteddfod Llanllyfni Lowri Griffith 01286 880291 

28 Chwefror Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon Annwen Isaac 01974 831668 

29 Chwefror Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth Margaret Bowen 01559 362215 

29 Chwefror Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion (Llenyddol) Philippa Gibson 01239 654561 / 07787197630 

MAWRTH 2020    

6 Mawrth Eisteddfod Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru Nia Williams 01978 267596 

27 Mawrth Eisteddfod Dysgwyr Powys, Sir Gâr a Cheredigion Sion Meredith 01970 622236   

EBRILL 2020    

10 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Llandderfel Llinos Pritchard 01678 530263 

11 Ebrill Eisteddfod Gadeiriol Mynytho Dilwyn Thomas 01758 740704 / 07979733123 

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

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


