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Daeth diwedd cyfnod i Gymdeithas Eisteddfodau Cymru ar y diwrnod olaf o Ionawr,
gyda Shân Crofft yn ymddeol o'i swydd fel Swyddog Datblygu. Roedd Shân wedi
gwneud y gwaith ers sawl blwyddyn bellach ac wedi dod i adnabod pobl o bob cwr o
Gymru, megis swyddogion yr eisteddfodau, mudiadau oedd yn rhoi grantiau, beirdd,
cantorion a nifer o fudiadau Cymraeg, ac erbyn hyn mae nifer o’r rhain wedi dod yn
ffrindiau personol iddi.
Rwyf yn cofio diwrnod ei chyfweliad, a'r panel cyfweld wedi bod yn trafod rhai
o’r syniadau yr ‘oeddem yn awyddus i’w clywed gan yr ymgeiswyr. A dyma dro Shân
yn dod i roi ei chyflwyniad i ni, a sôn am y syniadau ‘oedd ganddi ar sut i ddatblygu’r
Gymdeithas ymhellach, a dyma hi’n rhestru'r union bethau oedd gyda ni! Roedd ei
chyfweliad fel chwa o awyr iach, yr egni a'r pendantrwydd yn dod trwyddo, a’r
syniadau newydd, a mwy, yn ei rhoi ar ben y rhestr cyfweld ar ddiwedd y dydd.
Do, fe symudwyd y Gymdeithas ymlaen gan syniadau Shân, ei gwaith caled yn trefnu gweithdai megis
Ffatri Llais, y gweithdai gyda llenorion ifanc yn y Genedlaethol a llu o weithdai eraill, yn ogystal â’i
threfniadau rhagorol ar gyfer ein stondin yn y ddwy Eisteddfod Genedlaethol - trefniadau a gweithgareddau
sydd yn rhy niferus i’w rhestru.
Rydym fel swyddogion yn dymuno’n dda i Shân ar ei hymddeoliad, gan obeithio bydd hi a Mike (ei gŵr),
a fu mor gefnogol iddi tra roedd hi yn gweithio i'r Gymdeithas, yn mwynhau pob dim gyda'i gilydd, ac yn
cael iechyd i wneud hynny yn y ffordd orau posib.

Diolch Shân, diolch o waelod calon.
Megan, Cadeirydd y Gymdeithas
Fel Swyddog Technegol rwyf innau (Lois) wedi cydweithio’n hapus iawn gyda Shân
am ychydig dros bedair mlynedd. Ers y cychwyn cyntaf ro’n i’n teimlo fel pe bawn
wedi ei hadnabod ers blynyddoedd, a does dim dwywaith mai dyma’r rheswm pam ein
bod wedi gweithio mor dda gyda’n gilydd. Diolch iddi am ei chyfraniad enfawr at
waith y Gymdeithas, ac am ei harweiniad a’i chyngor parod. Ond yn fwy na dim,
diolch am y cyfeillgarwch ac am yr holl hwyl wrth gwrs!

Gan nad oedd modd i’r
pwyllgor gwaith gyfarfod i
ffarwelio’n iawn gyda Shân,
bu’n rhaid gwneud hynny
trwy
gyfrwng
Zoom!
Diolch o galon i Terwyn
Tomos
am
ei
englyn
penigamp!

Wel mae’n ddiwedd cyfnod!
Ar ôl bron i wyth mlynedd,‘roedd yr amser wedi dod
i mi orffen gweithio i’r Gymdeithas a rhoi cyfle i
rhywun newydd gymryd yr awenau. Mae hi wedi
bod yn bleser dod i adnabod swyddogion eisteddfodau lleol ar hyd a lled y wlad – a gwneud sawl ffrind ar
hyd y ffordd. Diolch iddynt i gyd am eu cydweithrediad, sgyrsiau a chwmniaeth dros y blynydde. Mae’r
flwyddyn ddiwetha’ wedi bod yn gyfnod anodd iawn i drefnwyr a chystadleuwyr – ond daw’r
amser (cyn hir gobeithio) pan fydd hi’n bosib cynnal eisteddfodau eto. Pan ddaw’r dydd, ‘rwy’n siwr bydd
pawb yn ysu i glatsho bant gyda’r trefnu, ymarfer a’r cystadlu. Dwi am fanteisio ar y cyfle hyn i
ddymuno’n dda i bawb wrth i chi fwrw ‘mlaen gyda’r gwaith.
Yn olaf, hoffwn ddiolch i fy nghydweithwyr dros y cyfnod – Mei Mac, Lois ac heb anghofio swyddogion
Pwyllgor y Gymdeithas. Diolch am eu cefnogaeth bob amser. Bydd hi’n rhyfedd peidio cysylltu neu weld
pawb, ond rwy’n siwr bydd cyfle i gwrdd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dyfodol – peidiwch bod
yn ddieithr!
Felly – dyna ni. Wedi joio!! Hwyl am y tro a cymerwch ofal.
Shân xxx

Pleser yw medru cyflwyno Aled Wyn Phillips y gŵr sy’n camu i rôl y Swyddog Datblygu yn
ystod mis Ebrill. Pob hwyl iddo!
Wedi ei eni yn Ystradgynlais, ei fagu yn
Rhosllannerchrugog ond wedi ymgartrefu yng
Nghaerdydd, treuliodd Aled bron i 30 mlynedd
yn gweithio yn S4C fel Pennaeth yr Adran
Gyflwyno, cyn arwain yr adran hyrwyddo ar y
sgrin. Yn ystod ei gyfnod yn S4C cydweithiodd
gyda nifer o elusennau yng Nghymru yn
cynhyrchu fideos a helpu trefnu digwyddiadau
codi ymwybyddiaeth, a phenllanw’r gwaith oedd
cynhyrchu recordiad aml-gyfrannog o Hafan
Gobaith gyda Bryn Terfel a nifer o
artistiaid amlwg y cyfnod.
Ers 2016 mae Aled wedi gweithio’n llawrydd, yn
darparu adnoddau ar gyfer digwyddiadau o bob
math, cynhyrchu fideos corfforaethol, a

chyflwyno’n achlysurol ar BBC Radio Cymru. Bu’n Gyfarwyddwr yr Hen
Lyfrgell yng Nghaerdydd cyn derbyn swydd dros dro fel Prif Swyddog
Tafwyl yn 2019, gan arwain y strategaeth o drefnu’r ŵyl yn rhithiol o Gastell
Caerdydd yn 2020.
Y tu hwnt i’r gwaith mae Aled wedi cyfrannu’n helaeth i’w gymuned fel aelod
o sawl pwyllgor gwirfoddol, yn cynnwys pwyllgorau codi arian at yr
Eisteddfod Genedlaethol, arwain Clwb y Diwc, ymddiriedolwr gydag
Ymchwil Canser Cymru ac yn flaenor yng Nghapel Salem Treganna. Mewn
blwyddyn arferol mae’n dal i fwynhau cael cyfle i fod yn DJ achlysurol,
paratoi ac arwain nosweithiau cwis, a pherfformio gyda’r Gerddorfa Ukulele
Gymreig. Cafodd ei anrhydeddu i’r wisg las yn Eisteddfod Genedlaethol 2016
am ei gyfraniad i'r Gymraeg.
Medd Aled, “Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i gwrdd â phobl yn eu bröydd ar
hyd a lled Cymru, a gobeithio gwneud cyfraniad ymarferol a phositif i waith y
Gymdeithas a’n diwylliant unigryw.”
Os hoffech gysylltu gydag Aled, gweler y dudalen gefn am ei fanylion
cyswllt.
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Gan fod Eisteddfod
Genedlaethol
Ceredigion wedi
gorfod cael ei
gohirio eto, tan
2022, fe fydd Raffl
Fawr y Gymdeithas
(2021) yn cael ei
chario ‘mlaen i
2022 hefyd.
Cadwch eich
tocynnau yn saff,
ac os oes angen
rhagor o docynnau,
cysylltwch ag Aled,
ein Swyddog
Datblygu:
aled@steddfota.org

Cofiwch bod elw
unrhyw werthiant
ychwanegol a wneir
ar ôl yr £20 cyntaf yn
mynd i goffrau eich
‘steddfod chi!

Cystadleuaeth Dylunio Crys-T oedd y cyntaf o gystadlaethau 2021 y
Gymdeithas. Tasg i’r ieuenctid oedd hon a chyfle iddynt
ddefnyddio’u dychymyg a’u sgiliau creadigol i greu dyluniad ar y
thema “Gobaith a Gwên”. Ein beirniad oedd Jayne Young o gwmni
Shwldimwl, ac roedd hi’n amlwg wedi ei phlesio gan y gwaith a
ddaeth i law:
“Roedd ymateb da i’r gystadleuaeth, yn enwedig yn yr oedran
cynradd, gyda’r plant yn dangos brwdfrydedd i’r thema. Pleser
oedd edrych drwy’r cynlluniau, oedd yn wir, yn codi gwên ac yn
codi calon, felly’n ateb gofynion y thema yn dda. Braf oedd gweld y
crysau’n llawn dychymyg ac roedd y plant yn amlwg wedi cael blas
ar greu’r gwaith celf o waith eu hunain. Anodd iawn oedd dewis yn
yr oedran hwn gan fod sawl un yn agos i’r brîg. Mae’r enillydd wedi
llunio slogan bachog ac mae’r gwaith celf llawrydd yn codi gwên.
Er bod llai o ymateb yn yr oedran uwchradd, braf oedd gweld y
gwaith celf wedi llunio gyda llaw, ac unwaith eto dyluniadau’n
llawn dychymyg. Mae’r enillydd wedi llunio gwaith syml ond yn
drawiadol sy’n cynnwys geiriau’r brîff yn berffaith ac mi fydd yn
edrych yn ddeniadol ar grys-t. Diolch i bawb am gystadlu ac am
godi gwên.”
Ie wir, diolch i bob un, a diolch hefyd i Jayne am ddewis enillwyr ac
i Shwldimwl am gynhyrchu crysau-t arbennig gyda’r 2 ddyluniad
buddugol. Llongyfarchiadau mawr i Osian Jones, Aberaeron
(10 oed), ac i Tirion Sedgwick, Borth (13 oed), - gwych!

Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Cymru Aberystwyth,
trefnwyd pedwar gweithdy ar gyfer Dysgwyr, yn ystod mis
Mawrth ac Ebrill - dau weithdy cynganeddu gyda’r Prifardd
Ceri Wyn Jones a dau weithdy Ysgrifennu Creadigol gyda’r
awdur poblogaidd, Bethan Gwanas…..y cyfan ar Zoom wrth
gwrs. Â hwythau wedi gorfod ymgymeryd â thasg oedd i’w
chwblhau rhwng y ddwy sesiwn gynganeddu ac hefyd rhwng y
ddwy sesiwn ysgrifennu, roedd gan y chwech ar hugain a
fynychodd y gweithdai ddigon i’w cadw’n brysur - ymarfer da
ar gyfer cystadlu mewn eisteddfodau lleol sydd i ddod.
Pob hwyl iddynt i gyd a diolch am ddangos diddordeb. Llawer
o ddiolch hefyd i Bethan Gwanas a Ceri Wyn Jones am eu
harweiniad, ac am rannu eu doethineb a’u harbenigedd gyda’r
criw.

Bethan Gwanas
(llun learnwelsh.cymru)

Ceri Wyn Jones
(llun gomer.co.uk)
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Teyrnged gan Hywel Wyn Edwards
Athro, prifathro, datgeinydd, gosodwr, hyfforddwr a beirniad cerdd
dant, arweinydd cymanfaoedd canu, arweinydd eisteddfodau bach y
wlad fel Llanfachreth, blaenor a codwr canu yng nghapel Bethesda’r
Wyddgrug, bore godwr, garddwr, gwylio criced a chwaraeon eraill,
cadeirydd pwyllgor gwaith dwy Eisteddfod Genedlaethol - un o dri yn
unig a gyflawnodd y swydd arbennig honno, cadeirydd Cyngor yr
Eisteddfod, Llywydd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol ac ers 2004 yn
Llun BBC Cymru Fyw
un o 5 Cymrawd yr Eisteddfod sef yr anrhydedd uchaf fedr yr
Eisteddfod Genedlaethol ei rhoi, bardd toreithiog oedd yn medru troi ei law i lunio emynau, englynion i bob mathau o
achlysuron, caneuon gwlatgarol, caneuon ysgafn a llunio, aralleirio neu gyfieithu sioeau cerdd yn enwedig gyda’i
gyfaill mawr, Rhys Jones ond heb anghofio, nifer o weithiau i Robat Arwyn hefyd e.e. rhai o ganeuon yn Atgof o’r
Sêr. Am restr anhygoel o waith gan un dyn, ond dyna rai o nodweddion y gŵr talentog yma roddodd oes o wasanaeth
i’w ardal ac i Gymru.
Roedd yn enedigol o Sir Feirionnydd gyda’i dad yn brifathro Ysgol Brithdir, yn frawd iau i’w annwyl chwaer, Meinir
a’i rhagflaenodd ddeng mlynedd yn ôl. Yna symud i Glanrafon a Corwen yn ardal Edeyrnion. Roedd yn
perthyn i deulu Bob Lloyd-Llwyd o‘r Bryn ac fel f’ewythr Bob y cyfeiriai Aled ato. Gallaf ei glywed yn awr yn sôn
am y tro arbennig pan aeth i Eisteddfod 1958 yng Nglyn Ebwy gyda Llwyd o’r Bryn ar gais ysgrifennydd cyffredinol
yr Eisteddfod honno, sef ei gyfaill ysgol o Gorwen, R.Emyr Jones, a hynny i ganu cerdd dant yn y seremoni
agoriadol, ond roedd problem fawr, sef bod ei fam wedi marw ddyddiau ynghynt, ond Llwyd o’r Bryn yn mynd ag o,
ac Aled yn dweud wedyn na chanodd o erioed gystal â’r tro arbennig hwnnw.
Wedi cwblhau yr ysgol uwchradd aeth i goleg Prifysgol Aberystwyth gan astudio Daearyddiaeth dan yr enwog E.G
Bowen. Cymhwysodd i fod yn athro a bu yn dysgu i ddechrau ym Mhenbedw, cyn dychwelyd i’r adran
ddaearyddiaeth yn Ysgol Brynhyfryd Rhuthun lle y daeth rhai fel Bethan Bryn a Meinir Lloyd o dan ei ddylanwad
cerdd dant cyn symud i Ysgol Maes Garmon Yr Wyddgrug yn 1965 gan ddod yn bennaeth yr ysgol - swydd a’i
llenwodd i’r ymylon mewn cyfnod lle gwelwyd twf yn nifer y rhai a fynychai ysgolion cyfrwng Cymraeg. Rhoddodd
ei stamp arbennig ar yr ysgol ac hefyd ar ardal Yr Wyddgrug a’r Gogledd Ddwyrain. Bu ar flaen y gâd ym mhob dim
Cymreig a fu ar ymweliad â Sir Fflint fel Eisteddfod yr Urdd, y Genedlaethol, Gŵyl Ddrama’r Urdd a’r Ŵyl Gerdd
Dant. Cydweithiodd yn glos gyda ei gyfaill Desmond Healy oedd yn bennaeth ar yr ysgol uwchradd Gymraeg arall
sef Glan Clwyd a rhyfedd bod y ddau, a fu’n gyd-fyfyrwyr yn Aberystwyth, wedi ein gadael o fewn dyddiau i’w
gilydd, y ddau o fewn cyrraedd 91 oed gydag Aled o fewn dau ddiwrnod.
Ar y cychwyn, prifathro Ysgol Maes Garmon oedd o, a minnau yn athro yn ysgol gynradd Gymraeg Glanrafon yn y
dref ond yna wrth i mi gael fy nhynnu i fewn i fod yn ysgrifennydd eisteddfodau cylch a sir yr Urdd, mi ddeuthum i
ddechrau gweithio gydag o. Penllanw hynny i ddechrau oedd Eisteddfod yr Urdd yn Yr Wyddgrug yn 1984 gydag
Aled yn un o Is-Gadeiryddion y Pwyllgor Gwaith a minnau yn ysgrifennydd ar y cyd gyda’r ddiweddar Gwenno
Griffith. Roedd y pwyllgorau hynny yn ddifyr tu hwnt a dyna yn sicr ddechrau fy edmygedd ohono. Y côf mwyaf am
yr eisteddfod honno oedd y sioe Iwrocwac a luniodd gyda Rhys ac a lwyfanwyd yn Theatr Clwyd am sawl noson. Sôn
am fod ar flaen y gâd; gallesid fod wedi ail lwyfannu y sioe honno sawl tro yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma yn
ystod yr holl drafodaethau Brecsit.
Yna daeth y Genedlaethol i’r Wyddgrug yn ’91, fo yn Gadeirydd a minnau yn Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith ac
mae llawer o atgofion niferus amdano yn ymwneud â honno. Nodaf rhyw ddau neu dri. O’r cychwyn cyntaf roedd o
eisiau sicrhau fod pob ardal yn cael clywed yr un neges a dyna sut yr aeth ati i baratoi agenda a gwybodaeth fanwl i
bawb oedd yn mynd allan i ffurfio pwyllgorau apel yn yr ardal a minnau wedyn yn eu teipio ac yn paratoi ffeiliau a
gofalu ar ôl y teledu a fideo a gawsom yn fenthyg gan John, Llais, Llun a Lliw, siop deledu yn y dref. Cofiaf fynd
gydag o i’r Rhual, sef cartref y tirfeddiannwr lle y cynhaliwyd yr Eisteddfod, i gyfarfod y Major ac mi gofiaf yn awr
yr hyn y byddai Aled yn ddweud wedyn pan welai Major Basil Heaton ar stryd Yr Wyddgrug yn dilyn eisteddfodau
eraill - “Was it as good as my Eisteddfod?” Oedd, roedd Aled wedi cael y Major o’i blaid. Yna , mynd i gyfarfod ym
Mhenbedw yn y capel Cymraeg, draws y ffordd i faes Eisteddfod enwog 1917, a chael croeso tywysogaidd ond dwi’n
credu mai Aled oedd yn cael y croeso go iawn ac nid fi fel pwt o ysgrifennydd. Bum hefyd yn y “Top Club”, sef clwb
gweithwyr yn y dref gydag Aled i noson rasio ceffylau oedd yn codi arian i’r Eisteddfod ac hefyd i ystafell ar Stryd yr
Iarll, drws nesaf i Swyddfa’r Post lle byddai y Seiri Rhyddion yn cyfarfod- nid i fod yn ran o’r cyfarfod ond i’w cael i
gefnogi’r Eisteddfod. Cyn hynny wyddwn i nac Aled chwaith bod y lle yn bodoli. Oedd, roedd Aled yn medru
cymysgu gyda phawb ac yn fodlon mynd i unrhyw le er sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod. A beth am ei syniad o godi
ymwybyddiaeth a chodi arian. Un o’r rheini oedd Taith y Derwyddon gydag Aled yn arwain o’r tu blaen unwaith eto
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gan gychwyn o Gaerwys, bron mynd ar goll yn y niwl ar ben Moel y Parc cyn cyrraedd Moel Famau, cysgodi yno
rhag y glaw a chael rhywbeth i fwyta cyn dychwelyd i lawr trwy Y Waun i festri Capel Pendref am baned. Oedd,
roedd yn byrlymu o syniadau fel yn ystod wythnos yr Eisteddod ei hun yn ein perswadio i fynd gydag o i gasglu
sbwriel a phethau eraill ar y maes ieuenctid a hynny yn blygeiniol ar ddau fore toc wedi 6!!
Wedi i mi gael fy apwyntio yn Drefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1993, tyfodd y cyfeillgarwch fwyfwy ac yn
enwedig wrth fynd yn y car ar y teithiau i Aberystwyth neu’r Drenewydd. Dyna ddifyr oedd y teithiau hynny, ac Aled
yn dod i’w elfen yn enwedig wrth fynd trwy Gorwen, Glanrafon, Sarnau a’r Brithdir gan glywed straeon rhyfeddol
amdano yn hogyn ac wedi hynny ac am rai fel R.Williams Parry a’i gefnder Tecwyn Lloyd. Roedd Williams Parry yn
brifathro yn y Sarnau a byddai yn dod i gartref Aled yn Glanrafon yn aml gyda’r hwyr. Wedi swpera, roedd eisiau
cerdded yn ôl i’r Sarnau ond roedd gan Williams Parry ofn y tywyllwch ac felly byddai tad Aled yn cydgerdded
gydag o yr holl ffordd i’r Sarnau cyn dychwelyd i Lanrafon. Trysoraf y sgyrsiau a gaem wrth deithio yn y car am
flynyddoedd lawer - buan iawn y byddem yn cyrraedd pen y daith gan ei fod yn sgwrsiwr mor ddiddorol. Cefais ei
hanes yn y fyddin pan fu yn Nhŵr Llundain ac yn Wiltshire; amdano yn berchen car oedd yn dwyn y rhif SUN 1 a sut
y gwerthodd y car heb sylweddoli ar y pryd cymaint fyddai gwerth y rhif cofrestru wedi bod maes o law. Trueni na
fyddwn wedi cofnodi yr holl hanesion hynny. Trysoraf hefyd yr aml englyn a ysgrifennodd i mi yn ei lawysgrifen
daclus ar sawl achlysur - fel pan adewais Ysgol Glanrafon, ar ddiwedd Eisteddfod Bro Delyn yn Yr Wyddgrug yn
1991 i’r “Parchus Ysgrifennydd” ac yna wrth ymddeol o fod yn Drefnydd yr Eisteddfod. Roedd yn bencampwr ar
lunio englynion i bob mathau o achlysuron, yn ddoniol ac yn ddwys ac mae amryw gydag englyn o’i waith yn eu tai.
Yn ystod ei araith i gloi Eisteddfod Bro Delyn yn Yr Wyddgrug yn 1991, soniodd am bwysigrwydd yr eisteddfodau
bach oedd ar draws Cymru a bod eisiau eu diogelu neu ni fyddai eisteddfod genedlaethol. Yn dilyn yr araith a’r her
honno, sefydlwyd Cymdeithas Eisteddfodau Cymru a daeth Aled yn Gadeirydd a maes o law yn Lywydd
Anrhydeddus gan wneud diwrnod da o waith i hybu’r gymdeithas arbennig honno.
Yn 2005 roedd yr Eisteddfod heb gartref mewn gwirionedd er fod sôn am fynd i Lerpwl ymhen dwy flynedd ond yna
daeth y syniad o’i chynnal yn Sir Fflint. Roedd pethau yn hwyr iawn yn cychwyn gyda’r cyfarfod cyhoeddus ddim
llawer cyn y Nadolig yn lle y Pasg cynt. Roedd popeth yn bell ar ei hôl hi ond gydag Aled wrth y llyw unwaith eto,
llwyddwyd i gyflawni popeth mewn pryd. Er gwaethaf y tywydd enbyd yr haf hwnnw, llwyddwyd i gynnal
Eisteddfod fendigedig yn 2007 ac mae llawer o ddiolch i’r capten, sef Aled.
Roedd wrth ei fodd bod yr Eisteddfod wedi lleoli ei swyddfa yn barhaol yn Yr Wyddgrug ac mi fyddai yn bownsio
fyny’r grisiau ddwywaith neu dair bob wythnos a hynny fel arfer tua adeg paned bore a byddem yn cael aml i seiat
wrth roi y byd yn ei le. Erbyn hynny, roedd yn ei saithdegau hwyr ond yn dal i fod yn ifanc ei ysbryd, cymryd
diddordeb a llawn syniadau newydd.
Cyflawnodd gamp anhygoel yn croniclo hanes cerdd dant a dyfarnwyd iddo radd M.A a Doethuriaeth gan Brifysgol
Cymru am y gwaith arbennig hwnnw. Fo, yn ddiau oedd Mr Cerdd Dant a da bod llawer o recordiau ohono yn
cyflwyno barddoniaeth trwy y grefft arbennig honno gyda’r llais unigryw cyfoethog oedd ganddo. Nid rhyfedd i’r
Eisteddfod Genedlaethol enwi prif wobr yr adran cerdd dant yn Wobr Aled Lloyd Davies o 2018 ymlaen sef Rhuban
Glas yr adran.
Bu’n arwain Meibion Menlli am dros ddeng mlynedd ar hugain gan gychwyn y criw arbennig hwnnw pan oedd yn
byw yn Nyffryn Clwyd ond parhau wedi symud i’r Wyddgrug gan gynnal dros bum cant o gyngherddau ar draws
Cymru yn ogystal â chystadlu yn llwyddiannus mewn gwyliau ac eisteddfodau.

Daeth Eisteddfod yr Urdd i dref Y Fflint yn 2016 ac wrth gwrs roedd Aled yn un o’r Llywyddion Anrhydeddus.
Cymerodd y swydd o ddifri a bu yn yr Eisteddfod yn ddyddiol ac o bosib mai’r achlysur hwnnw a rhyw ddiwrnod neu
ddau yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn yr un flwyddyn oedd y troeon olaf iddo ymweld ag unrhyw
eisteddfod.
Diwedd y flwyddyn honno, rhyw ddeg diwrnod cyn y Nadolig,syrthiodd ac aed ag ef i ysbyty Maelor ac ni
ddychwelodd i’w gartref- Bedw Gwynion. Maes o law, aeth i gartref preswyl Plas Derwen rhwng Ffynnongroyw a
Phenyffordd lle cafodd ofal arbennig gan y staff ac hefyd mynych ymweliadau gan Beryl, y plant, a llawer ohonom
ninnau, ei ffrindiau.
Byddwn ni, ei ffrindiau a’i gydnabod yn gweld colled enfawr ar ei ôl ond ddim o’i chymharu â’r golled a gaiff Beryl
ei wraig am dros 65 mlynedd, y plant, Rhodri, Gwenno, Powys ac Iestyn, ei ŵyr, Cai a’r wyresau Elen,Catherine,
Erin, Glain a Miriam. Er ei holl brysurdeb a’i weithgarwch, dyn teulu oedd Aled ac mi roedd yn meddwl y byd o
bawb ohonynt a deuent i fewn i’r sgyrsiau yn gyson.
Coffa da amdano a diolch am gael adnabod person mor arbennig ac un oedd mor hael ei gymwynasau, i’w deulu, i’w
ffrindiau, i’w gydnabod ac i Gymru.

Gyda diolch diffuant i Hywel W Edwards am ei ganiatâd i gynnwys ei deyrnged arbennig.

56

Mae’n bur debyg bod rhai ohonoch chi wedi bod i Eisteddfod Caerdydd 2020 yn
Ysgol Plasmawr. Os oeddech chi ‘na, diolch i chi am helpu i’w gwneud hi’n
eisteddfod lwyddiannus. Os oeddech chi’n cystadlu neu’n cefnogi, odd hi’n bleser
gweld cynifer o bobl ‘na, yn enwedig cymaint o wynebau cyfarwydd.
O’n ni fel pwyllgor yn edrych mla’n yn fawr iawn at Eisteddfod Caerdydd 2021, ac
ro’n ni am ei chynnal hi ar ddydd Sadwrn i wneud y mwyaf o’r diddordeb a
ddangoswyd yn 2020. O’n ni wedi penderfynu ehangu’r cystadlaethau gwaith cartref i
gynnwys cystadlaethau llenyddol a ffotograffiaeth cyn gorfod gohirio, a diolch byth am hynny! Wrth i’r
clo mawr cyntaf fynd yn ei flaen, ac eisteddfodau lleol (a chenedlaethol) yn cael eu gohirio a’u newid,
daeth hi’n amlwg na fydden ni’n gallu cynnal eisteddfod arferol ‘leni. Felly mlaen â ni i drefnu eisteddfod
rithiol, ar gyfer gwaith cartref yn unig.
Fe wnaeth y beirniaid Ceri Elen, Gruffudd Owen a Sioned Birchall osod y testunau. Yna, ar ôl cyhoeddi’r
cystadlaethau, ro’dd rhaid aros i’r ceisiadau ddod mewn. A diolch byth fe wnaethon nhw lifo mewn.
Wedyn pasiwyd y cyfrifoldeb i’r beirniaid i weithio drwy’r holl waith. Cafwyd teilyngdod ymhob
cystadleuaeth, gan gynnwys cystadleuaeth newydd y Gadair. Mae’r canlyniadau i gyd a detholiadau o rhai
o’r darnau buddugol yn rhifyn Chwefror y Dinesydd. Mae hefyd modd gweld yr holl fideos o’r enillwyr ar
dudalen Facebook Eisteddfod Caerdydd ac ar sianel YouTube yr eisteddfod.
Ni’n gobeithio’n fawr iawn y bydd modd cynnal Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd yn 2022 a gobeithio
hefyd y byddwch chi i gyd yn gallu dod i gystadlu a chefnogi!
Sioned Wyn, Cadeirydd Pwyllgor Eisteddfod Caerdydd
Christine James
Bardd y Gadair
Eisteddfod Caerdydd ‘21

Ffenest

i olrhain rhifau’i bri a’i braint
â’u bys mewn gwyrthiau
concrid,
y baban yn ei breichiau byth
yn disgwyl rhith o gusan –
cyn rhuthro ’nôl i waelod cwm
ac annibendod byw
heb fendith.
Ni welant hwy – y ceir na Mair
–
nyni ein dwy’n eu gwylio
gyda’n gilydd
o’r ffenest.

Mair o’r ffenest
yn Ysbyty Cwm Rhondda
O’r ffenest, cawn wylio gyda’n gilydd
geir yn dringo rhiw Pen-rhys,
pererinion un prynhawn o haf
yn araf lusgo, fesul hwb a gêr,
i fyny’r llethr anfaddeuol.
O’r fan hon, ni welwn faint
sy’n oedi tua’r topiau llwm a’r tai
i fwyta’u chips neu hufen iâ
o’r fan; na faint sy’n mentro heibio i
adfael muriau cred at oes a fu – at Fair,

*
Mam o’r ffynnon
Taro llwybr union trwy’r
rhedyn,
trwy’r adlodd o bacedi
creision,
caniau coke – a gwaeth –
yn y gwair hir,
at dŷ’r ffynnon;
cael clo a reilins sinig
rhyngof i a’r dŵr
sy’n dal i lenwi’r cafn dan-do.
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Pererindod od yw hon.
a’m pocedi’n Brotestannaidd
wag o roddion: dim aur nac arian
na phileri cwyr i Fair
(a gymerai gerdyn debyd?);
ac mae’n rhy hwyr (o sawl canrif)
i geisio credyd trwy gyrchu
yma ar fy ngliniau –
pe credwn, wir, bod gwerth
yn hynny.
Ond mae i’r lle hwn ryw hud
uwch culni’r cwm, uwch toiau’r tai
a phigiadau cydwybod
goleuadau diwetydd,
sy’n fy nhynnu ato’n gyson
i ymlonyddu. A heno,
ar awr ymweld,
gwn am un sydd â’i ffydd
mewn ffenest i’m dwyn i ati.

Rwy’n codi llaw amhosib ar Mam
o dŷ’r ffynnon diffenest,
gan droi i ddringo’n ôl trwy’r
rhedyn,
trwy’r gwair sych, a chynnig
deigryn poeth i Fair wrth basio –
cyn prynu hufen iâ o’r fan
sydd ar fin cau.

“Dwy blaned sy’n rhwym i’w cylchau; chlywan’ nhw mo’i gilydd fyth.”
Ysgogiad : Cylchoedd

Efa Rowlands
Enillydd Tlws yr Ifanc
Eisteddfod Caerdydd ‘21

Dwi di licio fo ers hir wan. Tua dwy flynadd â deud y gwir. Dwn i’m be ydio amdany fo sy’n
fy nennu fi aty fo, dio ddim yn union be sw’n i fel arfar yn mynd am de! Dim i ddeud bod o
ddim yn ddel. Mae o’n rili del. Ma genny fo ffordd, ffordd o fod, y ffordd mae o’n gallu siarad
efo chdi a neud i chdi deimlo fel bod na ddim byd arall o bwys, dim ond y geiria, y sgwrsio
sy’n llenwi’r gwacter rhygtha chdi a fo. Mae o’n glyfar. Neith o sbio arna chdi, i fyw dy lygad
di, plannu i lygad glas yn ddwfn i berfeddion dy lygad di. Mae o’n neud i chdi deimlo’n noeth
bron, yn feddyliol, ti’n gwbod? Fel tasa fo’n gallu gweld dy holl feddylia di, fel tasa fo’n dy
ddeall di. Ond mae o fel na efo pawb ma’ siwr. Sna’m byd gwahanol amdana fi.

Ma na rwbath gwahanol amdani hi. Ma hi’n rhyw fath o hawlio dy sylw di, ond dim mewn ffordd hunanol, â deud y gwir
dwi’m yn meddwl bo hi’n gwbod bod hi’n neud o. Ti’n gallu deud o’i cherddediad hi a’r ffordd ma hi’n dal ‘i hun bod
ganddi hyder gwylaidd a bod barn pobl arall ohoni, prin yn cyfarch ‘i chlustia hi. Dwi’n licio hyna. Mae fel tasa’i
phersonoliaeth cariadus a thyner yn tywynnu o’i chrombil, a‘i gwên ddireidus hi’n rhagflas o’i chwerthyniad heintus. Ei
llygaid. Mae nhw’n groesawgar. Yn gefnfor o brofiada a theimlada sy’n dyfnhau, ddydd ar ôl dydd. Ma ‘na rhyw dinc o
ddrygioni yn perthyn iddi ‘fyd. A’i chorff hi. Ei chorff duwiesol yn herio, yn mynnu sylw’r hogia i gyd. Tua dwy flynadd
yn ôl nath hi fynnu’n sylw i gynta. Dwi di licio hi ers hyna.
“Hei!”
“Haia”
“Ti’n oce?”
“Grêt diolch. Ti?”
“Ia, iawn diolch!”
(Ma ‘na eiliad o dawelwch anghyfforddus)
“‘Sgen ti ddwrnod prysur heddiw?”
“Oes ma gennai ddwrnod llawn, dim un gwers rydd cofia! Be amdan na chdi?”
“Argol. Dwi’n teimlo bechod drosta chdi! Mond dwy wers sgenna fi.”
“Tisho swap?” (Ma’r ddau yn chwerthin)
“Aha dwi’m yn siwr am hyna de!”
(Ma’r ddau’n dal i chwerthin cyn i dawelwch ddod rhyngthynt unwaith eto. Ma nhw’n rhannu edrychiad. Ma’n amwg bod
y ddau’n rhannu’r un ysfa. Yr ysfa i jyst bod yng nghwmni ei giydd. I rannu’i meddylia a’u teimlada efo’i gilydd. Bod yn
agos. Daw ton o gydnabyddiaeth dros y ddau wrth i’r gwacter rhwng eu llygaid lenwi â llith o deimladau ac emosiynau, ac
am eiliad cama’r ddau i’r dyfodol a chânt gip olwg o botential blodeuog, ddi-ffin eu perthynas, petai nhw ond yn cyfaddef
eu teimladau. Daw sgrech undonog y gloch i gipio’r ddau yn ôl i’r foment. Wrth i’r disgyblion o’u hamgylch ddechrhrau
cynnoni a chychwyn i’w gwersi, celu wna dewrder y ddau unwaith eto wrth ffarwelio)
“Well i mi fynd”
“Welai di!”
“Welai di!”

Cynhaliwyd Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion
yn rhithiol ar gychwyn mis Mawrth. Os hoffech
wylio beirniadaeth Terwyn Tomos a chwrdd â
rhai o’r enillwyr, dyma’r cyfeiriad sydd angen:
https://youtu.be/twZj1a5Te3w
Mwynhewch!
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Enillwyd Cadair Pat Neill gan
Huw Dylan Owen, Treforus

 Yr ymgeiswyr yn yr Adran Llên a Barddoniaeth i anfon eu cyfansoddiadau o dan
ffugenw drwy e-bost i’r beirniad Mrs Haf Evans, hafcrudyrawel@gmail.com
erbyn Dydd Sadwrn, yr 28ain o Fai, 2021
Llenyddiaeth o dan 25 oed

Rhaid hefyd anfon E-BOST gyda rhif y gystadleuaeth, eich ffugenw, eich enw,
cyfeiriad a rhif ffôn i eisteddfodbroaledllansannan@yahoo.com

1. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad £3 £2 £1
2. Bl.1 a 2: “Fferins” £5 £3 £2
3. Bl. 3 a 4: “Amser chwarae” £6 £4 £2
4. Bl. 5 a 6: “Pan fydda i yn fawr” £7 £5 £3
5. Bl. 7-11: “Llythyr at Boris Johnson” £12 £8 £6
6. CYSTADLEUAETH ARBENNIG 16 - 25 oed: 2 ddarn o waith creadigol
(drama, barddoniaeth, rhyddiaith neu gyfuniad) Gwobr: Hyd at £150.

Amodau a Rheolau llawn i’w gweld ar www.steddfota.org

Bydd Tlws ar ffurf Cadair fechan i’r enillydd. D.S. Cedwir yr hawlfraint gan Bwyllgor
yr Eisteddfod

Llenyddiaeth Agored
7. Stori Fer: “Yn cyfleu unrhyw ddihareb” £15 £10
8. Ysgrif: “Dal gafael” £15 £10
9. Sgript / Ymgom: ”Myfyrdod mewn cyfarfod Zoom” £15 £10
Dysgwyr / Welsh Learners

CYSTADLAETHAU LLENYDDOL AGORED

10. Dan 16: Neges ffôn yn gofyn ffafr £10 i’w rannu
11. Dechreuwyr Rhestr siopa bwydydd £10 i’w rannu
12. Canolig:10 cwestiwn cwis am Gymru (hyd at 150 o eiriau) £15 i’w rannu
13. CYSTADLEUAETH ARBENNIG DYSGWYR:
Ysgrifennu “Yn fy mreuddwyd” (hyd at 300 o eiriau.) £30 i’w rannu

Beirniad: Eurig Salisbury, Aberystwyth

1. Cystadleuaeth y Gadair : Cerdd gaeth neu rydd - 'Awelon'
neu 'Storm'. Gwobr: Cadair fach gywrain o waith, ac yn
rhoddedig, gan Colin James, Dorchester a £75
(Rhoddedig gan y teulu er cof am W.R. Smart)

Barddoniaeth o dan 16 oed

2. Telyneg : Llais 1af: £15
3. Cyfres o benillion telyn neu dribannau: Mynyddoedd. 1af: £15
4. Englyn : Egin 1af: £15
5. Cerdd gynganeddol ar unrhyw fesur ond cywydd neu
englyn: ‘Ddoe’ 1af: £15
6. Limrig yn cynnwys y llinell : “Pa ryfedd bod popeth yn
smonach?”
1af: £10
7. Stori fer yn ymwneud â’r thema ‘Dwyn i gof’. 1af: £15

14. Ysgol Gynradd: “Ar fy mhenblwydd” £7 £5 £3
15. Bl. 7 i 11: “Cyfrinach” £12 £8 £6
Bydd gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth Cynradd ac yn
oedran Bl. 7 i 11.

Barddoniaeth Agored
16. Englyn:”Gadael” £10 £5
17. Englyn Ysgafn: “Adduned” £10 £5 Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau
Gleision am yr Englyn gorau.

CYSTADLAETHAU LLENYDDOL I DDYSGWYR

18. Cân Ddigri: “Y prawf gyrru” £15 £10
19. Telyneg: “Llaw” £15 £10
20. Limrig: yn cynnwys y llinell – “Pan oeddwn i’n iau ac yn heini” £6 £4
21. Gorffen pennill telyn: yn cychwyn “Am fod yr haul yn cochi’r mafon” £6 £4

Beirniad: Elwyn Hughes, Bangor
Noddir gan Dysgu Cymraeg Sir Benfro

Ysgrifennu:
8. Lefel Mynediad ( hyd at 100 o eiriau): Sgwrs rhwng dau
berson mewn ciw.
1af: £15 2il: £10 3ydd: £5
9. Lefel Sylfaen (hyd at 150 o eiriau: Fy hoff ran o Gymru
1af: £15 2il: £10 3ydd: £5
10. Lefel Canolradd (hyd at 200 o eiriau): Fy swydd Gyntaf
1af: £15 2il: £10 3ydd: £5
11. Lefel Uwch/ Profiadol (350 gair neu fwy): Diwrnod allan
1af: £15 2il: £10 3ydd: £5

Arlunio
22.Dosbarth Derbyn ac Iau: Llinell, patrwm a siâp £3 £2 £1
23.Bl. 1 a 2: “Ein tŷ ni” £5 £3 £2
24. Bl. 3 a 4: Dylunio bag ysgol newydd £6 £4 £2
25. Bl. 5 a 6: Dylunio Logo i Eisteddfod Bro Aled £7 £5 £3
26. Bl. 7 – 9: Portread unrhyw gyfrwng (e.e. paent, beiro, pastel, digidol)
£12 £8 £6
27. Bl. 10-11: Hunan ddewisiad £12 £8 £6
28. CYSTADLEUAETH ARBENNIG 16 – 25 oed: Unrhyw waith Celf, Dylunio a
Thechnoleg, y gwaith terfynol a’r gwaith paratoadol sy’n arwain ato.
Gwobr: Hyd at £150.
29. Dros 25 oed: Hunan Ddewisiad £15 £10

Y cynnyrch trwy e-bost yn unig erbyn hanner dydd,
Ebrill 17eg, 2021 –. llandudoch2021@gmail.com
Ffugenw yn unig ar y gwaith ond rhowch eich enw a
manylion cyswllt (ffôn, e-bost a chyfeiriad), os gwelwch
yn dda, yng nghorff yr e-bost.

 Ymgeiswyr yn yr Adran Arlunio i anfon eu gwaith o dan ffugenw drwy

Bydd y canlyniadau’n cael eu darlledu ar dudalen Facebook
Eisteddfod Llandudoch ar Ddydd Sadwrn, Mai 15fed

e-bostio fideo/lluniau o’u gwaith i’r beirniad Mrs Ann Cooper,
cooper.bronfedw@gmail.com erbyn Dydd Sadwrn yr 28ain o Fai 2021.
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UWCHRADD

1. Llên Uwchradd: darn o waith creadigol hyd at 1,000 o eiriau unrhyw destun £10, £7, £5

2. Ffotograff ar y testun “TYMOR Y GWANWYN” £10, £7, £5

1. Darn o ryddiaith gan oedolyn (hyd at 3,000 gair):
Testun - “GOBAITH” Tlws ac £20, £15, £10

CYNRADD

2. Limrig i gynnwys y linell “Un noson wrth wylio’r teledu” £5, £3, £2
3. Erthygl addas ar gyfer Papur Bro (hyd at 400 gair)

£15, £10, £5

4. Englyn ar y testun “BREXIT”

£10, £7, £5

5. Ffotograff ar y testun “ABERYSTWYTH”

£10, £7, £5

£10, £7, £5

2. Ffotograff ar y testun “GWYLIAU”

£10, £7, £5

Gofynnir i chi anfon eich gwaith cartref at yr Ysgrifennydd
erbyn 26 Ebrill gyda ffugenwau mewn amlen ar wahân os
gwelwch yn dda.

DYSGWYR (Mae gofyn i ddysgwyr nodi eu lefel wrth gystadlu)

1. Darn o ryddiaith ar y testun “Fy hoff ran o Gymru”
(Dim mwy na 200 gair)

1. Stori ar y testun “UN TRO” (dim mwy na 100 gair)

£15, £10, £5

Megan Jones Roberts, 24 Pen Rheidol, Penparcau, Aberystwyth
EBOST: meganjones849@gmail.com

2. Ysgrifennu cerdd ar y testun 'Mur' neu 'Muriau' £10, £7, £5

** Mae’r Eisteddfod Gwaith Cartref hon yn gyfyngedig i bobl sy’n byw, gweithio neu’n astudio yn yr ardal (gan gynnwys myfyrwyr o’r cylch sy’n
astudio oddi cartref). Mae lleol yn y cyswllt hwn yn golygu o Daliesin yn y Gogledd i Lanrhystud yn y De a Phonterwyd yn y Dwyrain

Yng nghanol mis Chwefror cefais alwad ffôn a gofynwyd i mi os oedd
gennyf ddiddordeb i glywed am goron Eisteddfod Trefeglwys, ac hefyd
cadair eisteddfodol oedd gyda'i chwaer yng nghyfraith, sydd yn byw yn Ne
Affrica. Danfonwyd llun o'r goron o 1934 ataf ac hefyd llun cadair a
enillwyd gan Thomas Morgan o Ynysybwl.
Edrychais trwy hen gofnodion gan ddarganfod fod y goron wedi'i chynnig
am bryddest o ddim mwy na 200 llinell ar y teitl “Yr Enfys”. Y wobr oedd
coron yr eisteddfod, gwerth £5.5s, ynghyd â gwobr ariannol o £1.1s. Y
beirniad oedd Y Parch Simon B Jones, gyda Mr Ivor Evans yn canu Cân y
Cadeirio. Bu Thomas Morgan yn athro Saesneg, gan orffen ei yrfa yn dysgu
mewn ysgol ym Mrystre. Mae'n debyg fod merch Thomas Morgan a'i gŵr
wedi ymfudo i Dde Affrica yn y 1970au gan fynd â'r creiriau eisteddfodol
gyda hwy.
Yr hyn sy’n fwy annisgwyl am y wybodaeth yma, wrth dwrio ymhellach i'r
cofnodion, oedd darganfod mai dim ond pump eisteddfod coronog a gafwyd
yn holl hanes Eisteddfod Trefeglwys.
Dyma enwau enillwyr y coronau yma, gyda theitlau’r pryddestau:
1928 - “Yr Awyrlong” - Dim manylion am yr enillydd
1930 - “Min yr Hwyr” - Mr Meirion Thomas, Cwmparc
1932 - “The Breath of Life” - Parch David Jerman, Southport
1934 - “Yr Enfys” - Mr Thomas Morgan, Ynysybwl
1936 - “Y Gorwel” - Dim manylion
Cyn, rhwng ac ar ôl y dyddiadau yma rydym wedi bod yn
cynnal Eisteddfod Gadeiriol yn Nhrefeglwys.
Oes gan rhywun syniad o ba eisteddfod y daw’r gadair sydd
yn y llun? Yn sicr ddim o Eisteddfod Trefeglwys!
Margaret Jones,
Ysgrifennydd Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys

Pob hwyl i bawb
sy’n cystadlu yn
Eisteddfod T yr
Urdd ar ddiwedd
Mai. Edrych ‘mlaen!

Trist oedd clywed am farwolaeth y tenor
adnabyddus o Genarth, Washington James.
Roedd e’n eisteddfodwr brwd ac yn
gefnogwr ffyddlon o’r eisteddfodau lleol.
Bu’n llwyddiannus ar yr Unawd Tenor sawl
tro yn yr Eisteddfod Genedlaethol, gydag
uchafbwynt ei gyfnod cystadlu yn dod pan
enillodd Wobr Goffa David Ellis, y Rhuban
Glas,
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Llanelwedd 1993. Coffa da amdano.
Llun BBC Cymru Fyw

9

Cofiwch fod
cystadlaethau
arbennig Eisteddfod
AmGen 2021 i’w
gweld ar eu gwefan
NAWR!

Cyfle i ddysgu ‘chydig mwy am rai o feirniaid, perfformwyr a ‘steddfotwyr Cymru!

Cartref: Caerdydd

Cartref: Dolgwm Uchaf,
Pencarreg, Sir Gâr

Disgrifiwch eich hun mewn
3 gair: Boliog, Blewog a
Blêr!

Disgrifiwch eich hun mewn
3 gair: Creadigol,
empathetig, penderfynol
Beth sy'n gwneud i chi chwerthin?
Y plant

Beth sy'n gwneud i chi chwerthin?
Joni Moch o Walchmai ar Cefn Gwlad. (Gwglwch o.)

Beth yw eich hoff olygfa?
O mae yna lwyth - Cae gwair, Cei Newydd yn y
glaw, yr allt yn yr haf, top mynydd Llanllwni yn yr
eira, Pistyll rhaeadr yn y Gaeaf.

Beth yw eich hoff olygfa?
Yr olygfa o Ben Garn, Pwllheli. Mae rhywun yn
gweld am filltiroedd ym mhob cyfeiriad a gweld siap
mor od sydd ar Bwllheli. Does na'm tre'r un siâp a hi
yn y byd.

Pan oeddech chi'n blentyn beth oeddech eisiau'i
wneud ar ôl tyfu fyny?
Bod yn arlunydd neu'n actores.

Pan oeddech chi'n blentyn beth oeddech eisiau'i
wneud ar ôl tyfu fyny?
Mynd yn Weinidog. Dim bod gen i unrhyw ddaliadau
crefyddol cryfion, ond roeddwn i'n dda iawn am yfed
te, canmol cacenau a rwdlian efo hen bobol.

Pe baech chi'n cael newid lle gydag unrhyw berson
arall am un diwrnod, pwy fyddai ef / hi?
O! Cwestiwn anodd. Efallai licen i fod yn fi, ond yn
well fi nag ydw i heddi'. Rhywun sydd yn fwy
cytbwys, llai diamynedd, un sydd yn gallu byw yn y
foment, heb fecso am beth ddaw o hyd.

Pe baech chi'n cael newid lle gydag unrhyw berson
arall am un diwrnod, pwy fyddai ef neu hi?
Y Cwîn. Sa fo'n laff basa?

Heblaw beth sydd ganddoch chi'n barod, pa sgil
neu dalent arbennig hoffech ei gael?
Y gallu i orfodi gwleidyddion i ddweud y gwir!

Heblaw beth sydd ganddoch chi'n barod, pa sgil neu
dalent arbennig hoffech ei gael?
Gneud 'Wheely' fel un o'r hogia drwg.

Pe baech chi'n cael gwahodd unrhyw 3 gwestai i
rannu pryd o fwyd gyda chi, pwy fydden nhw?
Ceridwen o fyd y chwedlau, Trump a Kevin
Bridges y digrifwr.

Pe baech chi'n cael gwahodd unrhyw 3 gwestai i
rannu pryd o fwyd gyda chi, pwy fydden nhw?
Syr Wynff, Plwmsan a Taid.
Pa gân neu ganeuon sy'n codi eich calon neu'n
gwneud i chi ganu "fflat owt"?
Hen Feic Peni-Ffarthing fy Nhaid.

Pa gân neu ganeuon sy'n codi eich calon neu'n
gwneud i chi ganu “fflat owt”?
'Delilah'- Tom Jones a 'Gloria' gan Laura Branigan.

Beth yw'r cyngor gorau a roddwyd i chi?
"Cadwa'r Bananas draw o weddill y ffrwytha' – nawn
nhw bara'n hirach."

Beth yw'r cyngor gorau a roddwyd i chi?
Un cam bach ar y tro - Mam.

Beth yw eich atgof eisteddfodol cynharaf?
Canu yn eisteddfod Ysgolion Sul yn festri capel
Salem, Pwllheli. Nesh i ond cael gwobr gynta am bod
y boi arall wedi canu efo'i ddwylo yn ei bocedi.
Amaturiaeth.

Beth yw eich atgof eisteddfodol cynharaf?
Cael bag bach “homemade” yn ‘steddfod
Bryngwenith a chystadlu yn y tywyllwch yn rhywle
ar bwys Swyddffynnon ar ôl i'r trydan fynd mas.
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Pa gân neu ganeuon sy'n codi eich calon neu'n
gwneud i chi ganu "fflat owt"?
Unrhyw beth o waith 'Cwmni Theatr Maldwyn'. Mae
dylanwad y cwmni arna i a sawl un arall wedi bod yn
amhrisiadwy.

Cartref: Llanuwchllyn
Disgrifiwch eich hun mewn
3 gair: Cydwybodol,
Direidus a Charedig

Beth yw'r cyngor gorau a roddwyd i chi?
Mae'n siŵr mai cyngor y diweddar Derek Williams
fyddai'n ei drysori – yn enwedig pan yn perfformio.
Mi oedd Derek mor angerddol pan yn dod i'r grefft o
ddweud stori wrth ganu. Felly dwi wastad yn sicrhau
fy mod yn dadansoddi ystyr geiriau a chysylltu'r
emosiwn hynny wrth ganu. Mae'n wir os yn canu
mewn unrhyw arddull ac yn gyngor pwysig i unrhyw
berfformiwr.

Beth sy'n gwneud i chi chwerthin?
Tynnu coes a chael ychydig o 'bantyr' yng nghwmni
ffrindiau dros beint yn 'Yr Eagles'. Gwylio fideos
doniol ar y we... roedd gwylio ymgais ryw hogan i
ganu anthem 'Star Spangled Banner' mewn
cynhadledd diweddar yn destun sbort!

Beth yw eich atgof eisteddfodol cynharaf?
Mae'n siŵr mai cystadlu yn Eisteddfod y Llungwyn
yn Llanuwchllyn fyddai hynny! Nôl yn nechrau'r
90au!! Cof o ganu 'Dos i ffwrdd Jim, dos i ffwrdd
Jo....' ddim yn cofio llawer ond brith gof o sefyll ar y
llwyfan a pherfformio'r darn yma! Dwi'n siŵr y ces i
'gam' y diwrnod hwnnw – fel mewn sawl eisteddfod
wedi hynny!

Beth yw eich hoff olygfa?
Yr olygfa o'r fferm adref yn edrych dros bentref
Llanuwchllyn, Yr Aran a Llyn Tegid. Nefoedd ar y
Ddaear!
Pan oeddech chi'n blentyn beth oeddech eisiau'i
wneud ar ôl tyfu fyny?
Gan fy mod yn fab fferm roedd wastad diddordeb
mewn Daearyddiaeth a Chefn Gwlad felly wastad
â'm bryd i ddilyn gyrfa yn y maes yma.

Diolch i’r tri am eu hamser!
Mwy o Holi Hwn a Holi’r Llall
i ddod yn y rhifyn nesaf

Pe baech chi'n cael newid lle gydag unrhyw berson
arall am un diwrnod, pwy fyddai ef neu hi?
Cwestiwn da! Fel un sydd yn mwynhau gêm o golff
byddai camu i esgidiau Rory McIlroy ar ddiwrnod
olaf pencampwriaeth Y Meistri yn brofiad
anhygoel.
Heblaw beth sydd ganddoch chi'n barod, pa sgil
neu dalent arbennig hoffech ei gael?
Wastad yn fryd i ddysgu offeryn cerdd – dwi'n
'dablo' wrth y piano ond i safon digon sylfaenol.
Byddai dysgu chware gitâr yn uchelgais hefyd!
Pe baech chi'n cael gwahodd unrhyw 3 gwestai i
rannu pryd o fwyd gyda chi, pwy fydden nhw?
Anodd dewis tri! Dwi am ddewis un person i
gynrychioli'r tri diddordeb pennaf sydd gyda mi:
Golff / Cerddoriaeth / Cymuned

Mae’n bleser gan y Gymrodoriaeth gyhoeddi lansio Gwobr Lenyddol newydd
sbon, sef “Gwobr Llanbrynmair”. Mae’r wobr hael hon wedi ei noddi gan un
sydd yn byw yn y Dalaith, sydd yn falch iawn o hanes a diwylliant y rhan yma
o Gymru, ac am weld ffyniant ei chymeriad arbennig. Dymuniad y noddwr/
wraig yw i fod yn ddi-enw ac y mae’r Gymrodoriaeth yn parchu hynny.
Gwobr am waith llenyddol mewn rhyddiaith yw hon ac yn werth hyd at bum
mil o bunnoedd (£5,000.00) yn flynyddol. Bwriad y Wobr yw i ehangu
gwybodaeth a sbarduno diddordeb ym mywyd a threftadaeth y rhan yma o
Gymru, ardal yr Hen Bowys, sef Powys Gwenwynwyn a Phowys Fadog.
Dymunir i’r gwaith llenyddol ddilyn y canllawiau hynny er mwyn cyrraedd nod
y wobr noddedig hon.
Oherwydd effeithiau Cofid-19 mae’r Gymrodoriaeth eisoes wedi penderfynu
ar gomisiwn arbennig fydd yn derbyn Gwobr Llanbrynmair yn 2022, ac
edrychwn ymlaen at hynny. Mae’n bleser gennym yn awr, felly, wahodd
ceisiadau i’w gwobrwyo o bosib yn 2023 ac yn y blynyddoedd i ddilyn. Mae’r
Wobr yn agored i Gymru gyfan – a’r byd, i geisio amdani! Mae’r
Gymrodoriaeth yn edrych ymlaen at helfa o ryddiaith gyffrous, ac mewn
amrywiol ffurfiau, ac yn dymuno pob ysbrydoliaeth i’r cystadleuwyr.
Gellir gwneud cais am fanylion cystadlu ar www.eisteddfod powys,com neu
anfon am y manylion at:
Y Bnr. Dafydd. M. Lewis, Nyth y Dryw, 3 Ffordd Nant Goch, Llangadfan,
Powys SY21 0PW Ebost: dafyddmorgan53@gmail.com
Ffôn: 07870996220 / 01938 820330

1) Y golffiwr Tiger Woods. Oherwydd ei gyfraniad
anhygoel i'r byd golff a sut iddo lwyddo i
weddnewid y gem yn gyfan-gwbl a dwi'n siŵr
byddai ganddo ambell stori ddigon diddorol!
2) Y cerddor Wolfgang Amadeus Mozart. Athrylith
yng ngwir ystyr y gair! Mor ddifyr byddai gwrando
arno yn trafod ei waith a'r gallu .
3) Dwi newydd orffen darllen cofiant 'O.M' gan
Hazel Walford Davies. Roedd OM Edwards yn ŵr
hynod ddiddorol a chymhleth – yn ŵr oedd yn bell o
flaen ei amser.
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Wel, dyma ni eto yn wynebu blwyddyn arall o ganslo a gohirio eisteddfodau a digwyddiadau o bob math,
gan gynnwys wrth gwrs Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych, Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Eisteddfod
Ryngwladol Llangollen, Gŵyl Cerdd Dant Bro Nansi ac Eisteddfod CFfI Cymru. Pwy feddylie y byddem
ni’n dal yn y sefyllfa yma flwyddyn ers cychwyn y cyfnod clo cyntaf?! Rhaid felly yw edrych ymlaen yn
ffyddiog at 2022 pan fydd posib (gobeithio) cynnal gwyliau cenedlaethol ac eisteddfodau lleol yn ddiogel,
ac yn y ffordd maent i fod i gael eu cynnal. Yn y cyfamser, diolch byth bod yna drefniadau ar waith i gynnal
cystadlaethau ac adloniant rhithiol, fel Eisteddfod T ac AmGen. Yn ogystal, mae’n bwysig cydnabod
gwaith y pwyllgorau lleol hynny sy’n bwrw ‘mlaen i gynnal eisteddfodau rhithiol a chystadlaethau gwaith
cartref. Wele restr isod o’r wybodaeth sydd wedi dod i law hyd yma, ac mae’r holl destunau a’r manylion
perthnasol i’w gweld ar www.steddfota.org Cofiwch roi gwbod i ni beth yw eich cynlluniau am eleni!

Ar ein gwefan hefyd mae rhestr dyddiadau eisteddfodau 2022. Ymlaen â ni!

MAI 2021
Eisteddfodau Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid - Hel atgofion ar Facebook/Twitter

Neli Jones

01974 831695

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth: LLÊN a FFOTOGRAFFIAETH

Megan Jones Roberts

01970 612768

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch: LLENYDDIAETH - cyhoeddi canlyniadau Mai 15fed

Terwyn Tomos

01239 612928

Eisteddfod y Llungwyn Llanuwchllyn: DIGWYDDIAD RHITHIOL (cyfyngedig)

Alwyn Roberts

07818454190

Sioned Hedd Jones

01745 870152

MEHEFIN 2021

Eisteddfod Bro Aled, Llansannan: LLÊN, CELF a CHREFFT

SWYDDOG DATBLYGU
Aled Wyn Phillips
aled@steddfota.org
02920 222197
07974747881

SWYDDOG TECHNEGOL
Lois Williams
lois@steddfota.org
01570 423700
07717842556

Manylion llawn ar ein gwefan
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Diweddarir rhestr yr eisteddfodau yn gyson ar:
www.steddfota.org

