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Ar ôl cyfnod llethol o ddistaw i lwyfannau ein ‘steddfodau lleol, mae hi MOR braf gweld trefniadau
ar gyfer digwyddiadau go-iawn yn cael eu cyhoeddi o’r diwedd. O hyn tan ddiwedd Awst, mae’r
‘steddfodau isod yn barod i’ch croesawu nôl. Mae eu dyddiadau i’w gweld ar galendr y dudalen
gefn, ac os nad yw eu testunau nhw ar ein gwefan ni’n barod, fe fyddant yno’n fuan. Erfyniwn
arnoch i’w cefnogi mor frwd ag y gallwch - ry’n ni’n ffyddiog y cewch groeso twymgalon ganddynt
i gyd! Cofiwch gysylltu gyda’r diweddaraf am drefniadau eich eisteddfod chi!

Mae’r arolwg yn awgrymu hefyd y byddai gan
dros 60% ddiddordeb i weld datblygiadau hybrid
fel rhan o arlwy sefydlog nifer o eisteddfodau’r
dyfodol. Ond nid pawb sy’n cytuno wrth gwrs.
Dyma sylw arall: “…mae’n syniad da cael
eisteddfodau yn ddigidol ond does dim byd gwell
na pherfformio mewn neuadd bentref, capel neu
bafiliwn yn llawn o bobl”
Beth bynnag yw eich barn, un neges glir a chyson
yw’r awydd i ddod nôl at ein gilydd yn ein
rhwydwaith o ganolfannau er mwyn meithrin
talentau a gwarchod ein diwylliant i’r dyfodol.
Wrth ddymuno’n dda i bwyllgorau, cystadleuwyr
a chefnogwyr yn ystod 2022, mae’r neges yn glir
“cofiwch fentro’n ôl i’r llwyfan” a chefnogi eich
eisteddfodau lleol.
Rhannwyd copi llawn o’r adroddiad gyda
swyddogion ein pwyllgorau; ac fe allwch bori
drwy gopi pellach ar wefan y Gymdeithas.

Wrth i nifer helaeth o eisteddfodau lleol ddechrau
agor eu drysau o’r newydd eleni, trefnodd y
Gymdeithas arolwg yn ddiweddar, ar gais y
pwyllgor, er mwyn ceisio gweld faint o ddiddordeb
sydd i gystadlu ar lwyfannau unwaith eto.
Calonogol a gobeithiol iawn fu’r ymatebion o bob
cwr o Gymru (a Stockholm hefyd!), gyda 67.4% yn
nodi eu bod yn debygol o gystadlu ar lwyfan
unwaith eto oherwydd eu bod yn mwynhau
perfformio, cymdeithasu, teithio o ardal i ardal, a’r
cyfan yn gymorth mawr i feithrin hyder. Ymhlith y
sylwadau oedd: “…caru canu, cymdeithasu, y wefr
a'r cyffro o fod ar y llwyfan, ennill!”
Yn naturiol rydym yn edmygu ac yn llongyfarch
dyfeisgarwch nifer o bwyllgorau am eu gwaith
diflino o gadw’r fflam ynghyn dros y ddwy flynedd
heriol ddiwethaf; nifer ohonynt wedi cynnig
cyfoeth o gystadlaethau gwaith cartref
ac eraill wedi mentro i fyd rhithiol.

Mae'n bosib mai Eisteddfod Genedlaethol
Ceredigion yw'r yn sydd wedi achosi'r mwya o
"ddisgwl mlân" erioed... ond wedi dwy flynedd hir
heb Steddfod fawr a heb cymaint o'n digwyddiadau
diwylliannol arferol, gallwn ddathlu y bydd yr ŵyl
‘mlaen yn Nhregaron fis Awst eleni.
Buodd yr ymdrech codi arian yn wych, â'r sir yn
bwrw'r targed a mwy. Ond nawr, beth sydd angen
yn fwy nag erioed yw codi hwyl!
Mae Bro360 yn cydweithio â'r Eisteddfod
Genedlaethol i lunio pecyn o syniadau am
weithgareddau y gall cymunedau eu cynnal rhwng
nawr â mis Awst – pethau rhwydd, pethau sy'n
sbort, a phethau sy'n dod â phobol ynghyd unwaith
'to.

Bydd ambell ymgyrch ddifyr yn cael ei chynnal
ar-lein hefyd – cyfle i bawb hel atgofion am
eisteddfodau'r gorffennol, a dathlu hanes a
llwyddiannau a diwylliant eu bro.
Tybed a hoffai eich pwyllgor steddfod, neu bobol
yn eich pentre chi gymryd rhan?
Cadwch lygad ar gyfryngau Bro360 a'r gwefannau
bro yng Ngheredigion i weld mwy, ac i godi hwyl
ym mhob cwr!

Lowri Jones, Bro360
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a diolch i bawb fu’n
llunio limrigau a
brawddegau ar gyfer
y gystadleuaeth hon.

Llongyfarchiadau i enillwyr ein cystadleuaeth
Dylunio Poster yn ystod mis Tachwedd 2021, sef
Lleucu-Haf Thomas, Blaenporth, Aberteifi (yn y
categori dan 16 oed) a Kelly Hanney, Penygraig, Y
Rhondda (yn y categori 16 oed a throsodd).
Darlunio unrhyw gân neu gerdd Gymraeg oedd y
dasg a derbyniwyd amrywiaeth diddorol o
ddarnau. Diolch i bawb wnaeth ymdrech i
gefnogi’r gystadleuaeth, gan roi tipyn o dasg o
flaen y beirniad - Garmon Gruffudd, Y Lolfa.
Yn ei ddyfarniad fe ddisgrifiodd e’r ddau boster
buddugol fel rhai a fyddai’n harddu unrhyw wal.
Geiriau gwir! Diolch iddo am feirniadu, ac am
drefnu bod gwasg Y Lolfa yn argraffu a fframio’r
posteri ar ran y Gymdeithas.

Daeth dros hanner cant o geisiadau i law, a da
clywed bod Terwyn Tomos, y beirniad, wedi cael
blas ar eu darllen. Wrth gyflwyno’r limrigau
llwyddiannus, nododd ei fod yn hoff iawn o hiwmor
mewn limrig. Felly roedd wedi’i blesio gan ymgais
y limrig buddugol, a’r un ddaeth yn ail, i “gadw at
natur Gymreig y linell a osodwyd, a rhoi joch dda o
hiwmor i mewn!” Ac yna, gweler linell olaf
annisgwyl a digri’ i’r limrig yn y trydydd safle!
1af: Emlyn Williams, Caerdydd
Ein nawddsant yng Nghymru yw Dewi,
Gas 'e ddamwen ger Llanddewi Brefi,
Dododd hances ar lawr,
A 'na ble ma' fe nawr,
Dal yn styc ar ben bryn, ac yn rhewi.
2il: Alan Iwi, Didcot

Ein nawddsant yng Nghymru yw Dewi,
oedd wastad yn bleidiol i'n gwlad ni.
Ynghanol pregethau
gofynnai i'r hogiau
ddatgelu canlyniad y rygbi.
3ydd: J.Richard Williams

“Eglwys y Grog”, Dic Jones, gan Lleucu-Haf Thomas

Ein nawddsant yng Nghymru yw Dewi,
tra’n siarad, nid oedd o yn tewi!
Ei neges i’r byd
sydd addas o hyd:
‘Ni ddylai rhai tew gael bicini.’

Ar y brig yng nghategori’r Dysgwyr, mae brawddeg
sydd, yng ngeiriau’r beirniad, yn “amserol a
dychanol”, mae’r ail “yn llifo’n rhwydd ac yn
fywiog” ac mae’r frawddeg osodwyd yn drydydd yn
“gwrthddweud ei neges gan y Gymraeg safonol
sydd ynddi!”
1af Alan Iwi, Didcot
Danfonodd e win i Sue, â'r neges: "taw!"
2il Brooke Martin
Dywedodd Emyr, ‘Wna i seiclo a nofio, tara!’
3ydd Alan Iwi, Didcot
Difarwn effaith wael iaith safonol ar normalrwydd
tafodieithoedd.

“Buchedd Garmon”, Saunders Lewis, gan Kelly Hanney
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Mae’r Gymdeithas yn awyddus iawn i weld dysgwyr o bob math yn ymwneud â’r byd eisteddfodau. Efallai
nad yw cystadlu at ddant pawb; ond efallai bod ambell unigolyn sydd ddim yn rhan o’n cynulleidfa
bresennol â diddordeb i gyfrannu mewn rhyw ffordd ymarferol neu’i gilydd. Dyma gyfle euraidd i
groesawu pobl frwdfrydig o bob cefndir, i wella a defnyddio eu Cymraeg a dysgu mwy am ein diwylliant, a
chyfle i bwyllgorau wneud yn fawr o’r berthynas wrth drefnu eisteddfodau i’r dyfodol.
Mae gennym berthynas dda fel Cymdeithas gyda
swyddogion
Y
Ganolfan
Dysgu
Cymraeg
Genedlaethol, a llynedd trefnwyd sesiynau mentora
penodol i ddysgwyr fel rhan o Ŵyl Amgen; lle bu
cyfle i’r tri ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth llefaru
agored gwrdd ag Aled Lewis Evans, awdur y gerdd,
yn ogystal â derbyn cyngor sut i lwyfannu gan Elin
Williams.
Ychydig cyn y Nadolig cynhaliwyd sesiwn Dolig
Dysgwyr dros Zoom oedd yn gyfuniad o noson gwis,
cystadleuaeth limrigau, gyda Shân Cothi yn
beirniadu, yn ogystal â chyfle i gyd-ganu caneuon
Nadolig i gyfeiliant ukulele Mei Gwynedd. Diwedd
mis Chwefror, hefyd, roedd Aled yn westai bore coffi
gyda chriw Dysgu Cymraeg Prifysgol Caerdydd.

Yn gynnar ym mis Mai byddwn yn cyhoeddi
manylion cynllun mentora dysgwyr sy’n cyd-fynd
â rhai o gystadlaethau dysgwyr Eisteddfod
Genedlaethol Ceredigion. Ein gobaith yw adeiladu
ar lwyddiant 2021 a chynnig sesiwn i’r rhai sy’n
awyddus i gystadlu yn yr Unawd Lleisiol a
Llefaru Unigol 16 oed a throsodd. Mae manylion y
gystadleuaeth (heb fanylion y cynllun mentora am
y tro) i’w weld ar wefan y Brifwyl www.eisteddfod.cymru/cystadlaethau/dysgwyr
Yn ystod misoedd yr haf edrychwn ymlaen at
gydweithio gyda Mentrau Iaith Cymru ar
gynlluniau cyffrous fydd yn cael eu trefnu’n
benodol i ddysgwyr; ond cewch ragor am hynny ac
ambell gynllun arall yn y rhifyn nesaf o ‘Steddfota.
Os hoffech gynnig syniadau penodol sut allwn ni
ddatblygu perthynas cynhwysol ac ymarferol gyda
dysgwyr, yna byddem wrth ein boddau yn clywed
eich barn. Mae croeso i chi gysylltu â’n
swyddogion:

aled@steddfota.org
lois@steddfota.org
Cadwch bob tocyn yn saff tan
Eisteddfod Genedlaethol
Ceredigion (Tregaron)!
Am ragor, cysylltwch ag Aled
Rydym wedi cyffroi, ac yn falch o gyhoeddi y bydd y
seremoni arbennig sy’n cydnabod gwaith diflino'r
gwirfoddolwyr a’r swyddogion hynny sydd wedi rhoi
blynyddoedd o’u hamser yn cyfrannu at lwyddiant
eisteddfodau lleol ar hyd a lled Cymru, yn cael ei
chynnal yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol
Ceredigion yn Nhregaron eleni.
Gwyliwch ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol am
ragor o fanylion yn ystod yr wythnosau nesaf.
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Er mawr siom, ac er gwaetha’r holl drefnu diwyd, nid oedd modd cynnal
Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd fel y bwriadwyd eleni, gan i’r amrywiolyn
Omicron effeithio ar gynlluniau pawb ym misoedd cyntaf 2022. Felly fe aeth
pwyllgor yr eisteddfod ati i newid y cynlluniau a threfnu cyhoeddi
canlyniadau’r cystadlaethau gwaith cartref, ar y cyfryngau cymdeithasol.
Mae’r rhestr lawn i’w gweld ar www.steddfota.org Yn ogystal, fe ffilmiwyd
seremoni i wobrwyo bardd y Gadair, enillydd y Fedal Ryddiaith a Thlws yr
Ifanc. Llywiwyd y seremoni gan R.Alun Ifans, o flaen rhai o aelodau’r
pwyllgor yn Festri Capel Salem, Caerdydd, ac mae modd gwylio’r fideo ar
dudalen Facebook yr eisteddfod ac ar YouTube.

Enillydd y Gadair, yn ogystal â’r Fedal Ryddiaith,
oedd Martin Huws.

Gruff Gwynn ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth Tlws
yr Ifanc.
Cadair yr Eisteddfod

Cynhaliwyd seremoni arbennig yn
Llanfihangel-ar-arth ddydd Sadwrn y
26ain o Chwefror, i wobrwyo prif
enillwyr Eisteddfod Llên a Chelf 2022.
Cadair o waith Andrew Evans o
Lanllwni oedd y wobr am y delyneg
orau, ac fe’i henillwyd gan Hannah
Roberts o Gaerdydd, oedd yn methu bod
yn bresennol ar y dydd yn anffodus.

Enillydd cwpan coffa Heledd
Griffiths Llandysul ar gyfer y
darn gorau yn adran gelf y
plant.

Sioned Bowen (chwith) ddaeth
i’r brig yng nghystadleuaeth
Tlws yr Ifanc.
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Sioned Bowen, Llanfihangel
-ar-arth, oedd enillydd y
Cwpan er cof am Gwilym
Walters, am y darn gorau yn
yr adran lenyddiaeth.

Gweler yr holl ganlyniadau Llên a Chelf
ar www.steddfota.org

Enillwyd Cwpan y Dysgwyr gan
Gruffudd Thomas, Caerfyrddin.

Penderfynwyd cynnal Eisteddfod Ddigidol i’r adran Lenyddol a
Chelf yn unig eleni. Cyhoeddwyd y canlyniadau ar ddydd
Sadwrn 26ain o Chwefror 2022 ar dudalen Facebook
“Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis”. Braf nodi iddi fod yn
llwyddiant, ac yn ôl barn y beirniaid, o safon uchel.
Isod gweler rhai o’r prif enillwyr, ac mae gweddill y
canlyniadau i’w gweld ar dudalen Facebook yr eisteddfod neu
ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Enillwyd y wobr gyntaf am
ddarn ysgrifenedig mewn
unrhyw gyfrwng i fl.7, 8 a 9 gan
Mali Evans, Ysgol Bro Teifi.

Gruffydd ab Owain, Y Bala,
oedd enillydd Tlws Llenyddiaeth
yr Ifanc.

Disgybl yn Ysgol Bro Teifi
gipiodd y wobr gyntaf yn y
gystadleuaeth ysgrifennu stori
Blwyddyn 3 a 4.

Bardd y Gadair oedd y Parchedig
Judith Morris, Penrhyn-coch.

Edrychwn ymlaen at rannu rhagor o luniau
a chanlyniadau o fyd yr eisteddfodau yn y
rhifyn nesaf. Pob hwyl gyda’r cystadlu!
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Gyda
thristwch
cofnodwn
farwolaeth
Des
Davies,
Ysgrifennydd Cyffredinol Gŵyl
Fawr Aberteifi. Bu Des yn
gysylltiedig
â’r
Ŵyl
ers
degawdau, yn gyn gadeirydd y
Pwyllgor Gwaith ynghyd â bod yn
(Llun teulu)
Ysgrifennydd Llên a Cheidwad y
Cledd ymhlith ei ddyletswyddau dros y blynyddoedd. Ar
droad y Mileniwm fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd
Cyffredinol, swydd a ddaliodd am dros ugain mlynedd gan
wneud ei waith mewn modd effeithiol, didwyll a thawel.
Bu ei gyfraniad hefyd yn fawr tuag at lwyddiant CICA sef
Cymdeithas Ieuenctid Cylch Aberteifi ers ei sefydlu. Mae
sioeau CICA yn rhan annatod o’r rhaglen flynyddol a byddai
Des bob amser yn brysur wrth y set, yn helpu gyda’r
gwisgoedd ac yn symud a chludo pethau nôl ac ymlaen yn
ddiwarafun.
Er ei gyfraniad helaeth tuag at sicrhau llwyddiant Gŵyl Fawr
Aberteifi ni chyfyngodd ei amser at yr Ŵyl yn unig ond
hefyd
bu’n
Ddiacon
ac
Ysgrifennydd
Capel
Ffynnonbedr, gohebydd y Wasg Cylch Cinio Teifi, aelod o
Bwyllgor Lles Penparc i enwi ond ychydig a bellach gwelir
bwlch amlwg yn rhengoedd nifer o sefydliadau ardal
Aberteifi. Fel nodwyd ar daflen yr angladd roedd Des yn
“gyfaill ffyddlon i’w ffrindiau a’r gymuned gyfan”.
Wrth estyn ein cydymdeimlad dwysaf â’i deulu, sydd hefyd
yn weithgar iawn gyda’r Ŵyl, diolchwn am gyfraniad
sylweddol ac arweiniad doeth Des ar hyd y blynyddoedd.
Mae’r cyfan yn cael ei grynhoi mewn englyn o waith
Y Prifardd Ceri Wyn Jones:

Gyda thristwch mawr collasom un o hoelion wyth y byd llefaru
sef Margaret (Madge) Dilys Hughes Mynytho - fel Madge
Hughes yr adnabyddir hi trwy Gymru.
Un o ferched glandeg Môn oedd Madge. Wedi priodi â Gwilym
Hughes, ganwyd iddynt dri o blant sef Carys, Rolant a
Rheinallt. Buont yn byw ym Mangor am flynyddoedd, lle roedd
Madge yn gweithio i'r BBC. Symudodd i Fryncroes Pwllheli,
Llangoed Ynys Môn ac yna i Mynytho, Pen Llŷn, lle buont yn
byw am y blynyddoedd diwethaf.
Ei phrif ddiddordeb, ar wahan i'w theulu, oedd Llefaru, bu'n
cystadlu ar bron bob llwyfan eisteddfod trwy Gymru, rhai bach,
mawr a'r Eisteddfod Genedlaethol. Enillodd lawer o wobrau ac
un o'r darnau mwyaf cofiadwy iddi ei lefaru oedd hanes 'Wini
Ffini Hadog ' allan o Tê yn y Grug, Kate Roberts.
Bu'n hyfforddi amryw o blant a phobl ieuanc i lefaru ar lefel
Genedlaethol, ac enillodd dwy o'i disgyblion, sef ei merch
Carys Armstrong ac Eleri Lewis Jones, Wobr Goffa Llwyd o'r
Bryn, sef y brif wobr i lefarwyr yn yr Eisteddfod
Genedlaethol. Cododd gôr llefaru ym Mhen Llŷn, sef
Cafflogion, a buont yn llwyddiannus iawn mewn
eisteddfodau Cenedlaethol. Roedd hefyd yn aelod
gwerthfawr o Gôr llefaru Glanaethwy, ac yn feirniad
adnabyddus a mawr oedd y galw am ei gwaith trwy Gymru ac
yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a hithau bob amser yn deg a
chanmoladwy o'r cystadleuwyr. Bu'n aelod ffyddlon o Gyngor
yr Eisteddfod ac yn aelod gwerthfawr o bwyllgorau llefaru yn
yr eisteddfod Genedlaethol a Chenedlaethol yr Urdd. Un o
anrhydeddau mwyaf ei bywyd oedd cael ei derbyn i Orsedd y
Beirdd, yn eisteddfod Genedlaethol, Llanrwst 1989, a'i henw yn
yr orsedd oedd Madge. Bu'n aelod ffyddlon a gweithgar yno am
30 mlynedd, a thrist yw cofio mai Llanrwst 2019 oedd yr
eisteddfod ddiwethaf iddi fynychu.
Fe fydd yn chwith mawr i mi o'i cholli ac anfonaf
gydymdeimlad mawr at ei theulu. Diolch am gael ei chwmni a
chael ei hadnabod.
'Yr hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth.'

Nid yr un fydd Penparc – na’r dre
Ar ôl i’r holl fro a’i Phethe
Heddiw weld, lle buodd
Nid y bwlch, ond y bylche.
Rhidian Evans

Dennis Davies

Sel y Steddfodwr Selog

(Llun Eisteddfodau
Pantyfedwen Pontrhydfendigaid)

Yn ei gartref, Bro Mebyd ym Mhontrhydfendigaid bu farw’r eisteddfodwr selog a’r
adroddwr llwyddiannus Selwyn Jones yn 70 oed. Roedd ef a Neli, ei wraig wedi eu
dewis i fod ymhlith Llywyddion Anrhydeddus y Brifwyl yn Nhregaron fis Awst.
Yn frodor o Abercegir, crëwyd ynddo’r ysfa gystadleuol fel adroddwr gan ei
brifathrawes yn yr ysgol leol, Olwen Jenkins, Bu’n llwyddiannus mewn eisteddfodau
mawr a bach ledled Cymru yn cynnwys y Brifwyl. Cysylltir ef yn arbennig â’i
gyflwyniad o gyfieithiad T J Davies o araith fawr Martin Luther King,’Mae Gen i
Freuddwyd’. Fe’i hanrhydeddwyd â’r Wisg Werdd dan yr enw barddol Glanrhyd.
Yn gyflogedig gan Urdd Gobaith Cymru yn yr Adran Argraffu, symudodd i’r Bont
ar ôl priodi’r athrawes gerdd brofiadol, Neli Jones. Ers blynyddoedd, Sel a Neli fu
hoelion wyth Eisteddfodau Pantyfedwen yn y pentref. Roedd Sel wedi ymddeol
bellach o’i swydd fel fforman gyda Gwasg Cambrian. Mae’n gadael Neli a’r plant,
Catrin a Sioned ynghyd â phriod Catrin, Iestyn a’u plant, Glain a Miriam, a Gruff,
ffrind agos Sioned.
Lyn Ebenezer
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Gwilym Alltwen ddaeth i’r brig am awdl ar destun ‘Y
Morwr’ yn Eisteddfod Mon, Caergybi 1879. Dyfarnodd y
beirniaid, Ap Fychan, Lleurwg a Chynfaen, y gadair iddo
oddi ar chwech o ymgeiswyr eraill, a chafodd wobr o
ddegpunt a degswllt yn gwmni iddi.
O graffu ar y rhestr o feirdd fu ar y llwyfan yn ystod y
seremoni yn cyfarch Gwilym Alltwen ar ei fuddugoliaeth,
ochr yn ochr â Thegfelyn, Gwilym Mathafarn,
Tanymarian, Iolo Trefaldwyn, Morwyllt, Tudur a
Lleurwg, gwelwn yr enw Anarawd.
Enw barddol gwr ifanc o’r enw William Milton Aubrey
oedd Anarawd. Ef oedd yn ail i Gwilym Alltwen ar
destun y gadair, er nad oedd ond deunaw oed ar y pryd.
Un o Lanerch-y-medd ym Môn ydoedd; fe’i ganed ym
1861 i deulu diwylliedig oedd yn cynnwys y bardd
enwog Gwalchmai (ei daid ar ochr ei fam). Roedd yn
blentyn dawnus o oed cynnariawn, a phan ddechreuodd
brofi llwyddiant ym maes yr eisteddfodau; gan gynnwys
ennill gwobr am awdl-bryddest yn Eisteddfod Chicago
ym 1880, bu proffwydo mawr am ei lwyddiannau i’r
dyfodol.
Tristwch mawr hanes Anarawd yw na chafodd fyw i
wireddu’r potensial hwnnw; tra’n fyfyriwr yng Ngholeg y
Bala gyda’i fryd ar fynd yn weinidog gyda’r
Annibynwyr, bu iddo foddi yn Llyn Tegid ar 26
Chwefror 1880, cyn cyrraedd ohono ei ddeg ar hugain
oed.
Canodd Machraeth Môn yr englynion hyn wedi iddo
weld cadeiriau eisteddfodol tair cenhedlaeth – Anarawd,
Meilir Môn (ei dad), a Gwalchmai (ei daid) – gyda’i
gilydd yn yr un tŷ. Y gadair olaf y cyfeirir ati yn y gyfres
yw Cadair Porthaethwy 1881, a enillwyd gan Anarawd
am ei awdl ar y testun ‘Ager’.

Ar brynhawn Gwener y 4ydd o Fawrth
daeth y newyddion trist am farwolaeth Dai
Jones, Llanilar.

Tair cenhedlaeth! trwy’u cain odlau – nodir
Goludoedd eu doniau:
Awen sydd yn rhydd fawrhau
Awduron trwy’u cadeiriau.
Mad arwr – Gwalchmai dirion – awenai
Dlws-addurnol geinion;
Un o’i meib a enwa Môn
Yn awdlwr coeth hyfrydlon.
Cadair Meilir! fardd mirain – deil arawd
Pert delorydd cywrain;
Diwyro’i hewyd arain,
Awdur cu trwy cadair ‘Cain.’
Rhin eirias ‘Ager’ Anarawd – ddenai
Ein barddonol gysawd;
Purwych awenydd parawd,
Taniog wefr ein Milton gawd.

Cofiwch am wefan prosiect Casglu’r
Cadeiriau, cadeiriau.cymru; mae cofnodion
yn parhau i gael eu hychwanegu ati yn
rheolaidd. Gallwch gysylltu trwy
@cadeiriau ar Twitter neu Instagram, trwy
e-bostio iestyntyne@yahoo.co.uk, neu trwy
ysgrifennu ataf yn 9 Heol Elinor,
Caernarfon, LL55 1PG.

(Llun BBC Cymru Fyw)

Fe ddaeth e’n un o gymeriadau amlycaf Cymru, yn amaethwr, darlledwr,
cyflwynydd a chanwr. Yn denor o fri, bu’n cystadlu mewn eisteddfodau
ar draws Cymru pan oedd yn ei ugeiniau. Cafodd lwyfan ar yr Unawd dan
25 yn Eisteddfod Genedlaethol Aberafan 1966, ac yn 1970 fe ddaeth i’r
brig yng Ngŵyl Fawr Aberteifi, Eisteddfod Môn ac Eisteddfod
Ryngwladol Llangollen, yn ogystal â chipio’r Rhuban Glas yn
Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman, pan oedd yn 26 oed - anrhydedd a
fyddai’n ei drysori am byth.
Heb os, roedd ei gyfraniad i fywyd cefn gwlad a diwylliant Cymru yn
amhrisiadwy, a’i bersonoliaeth arbennig yn amlwg ym mhob peth y
gwnai. Meddyliwn yn annwyl am ei deulu yn y cyfnod trist hwn.
Coffa da amdano.
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Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth
Mair Garnon James, Llandudoch, gwraig a fu
wrth galon ei chymuned, ac yn gefn i
weithgarwch diwylliannol yr ardal ar hyd ei
hoes. Cyfrannodd yn hael i fyd yr eisteddfodau
fel arweinydd bywiog a direidus, beirniad craff
a pherfformwraig penigamp mewn sawl maes,
ar lefel leol a chenedlaethol. Yr oedd ei
phersonoliaeth fawr, hynaws yn llanw pob
llwyfan. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
â'i phlant - Carys, Meinir ac Emyr, a'u
teuluoedd.
Terwyn Tomos

Treuliodd criw bychan ohonom sesiwn ddifyr ar Zoom, nos Lun y
14eg o Chwefror yng nghwmni Ema Williams, Cymunedau Digidol
Cymru.
Cyflwynwyd ni i’r manteision o greu a
defnyddio podlediadau a straeon digidol syniadau cyfathrebu a allai fod o gymorth i
eisteddfodau lleol apelio o’r newydd.

Diolch yn fawr i Ema am
rannu’i harbenigedd mewn
ffordd hwylus a diddorol.

Rai wythnosau nôl derbyniodd ein swyddogion
ymholiad a chais am wybodaeth fyddai, mae’n
debyg, i’w ganfod mewn archif o fath. Wedi
iddi fethu cael unrhyw lwc mewn sawl
ffynhonnell, dyma apêl uniongyrchol i chi,
eisteddfodau lleol Cymru, gan Sarah Williams,
yn y gobaith y gall rhywun yn rhywle daflu
ychydig o oleuni ar bethau a’i chynorthwyo:
Annwyl gyfeillion, 'dwi'n chwilio am unrhyw
ddeunyddiau archif sy'n cynnwys dogfennaeth,
delweddau neu recordiadau o fy mam yn canu, wrth
gystadlu mewn eisteddfodau yn y pumdegau cynnar.
Roedd Mam o'r Rhondda yn wreiddiol ac wedi mynd
i fyw yn y Fro ar ôl priodi. Roedd hi'n canu a
chystadlu am gyfnod cymharol fyr o ryw dair
blynedd.
Nancy Jones oedd hi cyn priodi, Nancy Williams
wedyn, ond yn cystadlu weithiau fel Nancy JonesWilliams. Roedd Mam yn llwyddiannus iawn ac
roedd hi wedi ennill cystadlaethau mewn
eisteddfodau bach lleol, ac hefyd yn Eisteddfod
Llundain ac yn Eisteddfod Llangollen. Roedd hi
hefyd wedi canu yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.
Mae Mam yn 90 oed erbyn hyn a byddai'n hyfryd
gallu dod o hyd i rywbeth fyddai'n ei hatgoffa o'r
cyfnod hapus yma.

Os oes gennych chi, neu unrhyw un sydd â
chysylltiad â’ch ’steddfod chi, unrhyw
wybodaeth yr hoffech ei basio ‘mlaen at Sarah,
cysylltwch â lois@steddfota.org os gwelwch
yn dda.
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Â hithau’n flwyddyn dathlu’r canmlwyddiant,
rhaid llongyfarch yr Urdd a’i gefnogwyr am
dorri, nid un, ond dwy record byd nôl ar
ddiwedd mis Ionawr! Gwych iawn. Gobeithio i
chi gyd fedru nodi diwrnod y dathlu (fel
ninnau isod ar Zoom!), a chael cyfle i ddanfon
cyfarchion penblwydd i’r mudiad gwerthfawr
hwn, sydd wedi chwarae rhan mor bwysig yn
ieuenctid nifer fawr ohonom, ac sy’n parhau i
wneud hynny i ieuenctid heddiw.

Cofiwch gynnwys y gystadleuaeth
boblogaidd yma yn rhaglen eich
eisteddfod - adloniant gwerth chweil a
chyfle i ddangos eich talent, beth
bynnag y bo!
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Yn y gyfrol Geiriau Difyr a Doeth gan D. Geraint Lewis, ceir
enghreifftiau lu o ddiarhebion sydd wedi eu casglu o bedwar
ban byd; ac wrth i bob un ohonom edrych ymlaen at groesawu
cystadleuwyr a chynulleidfaoedd yn ôl i’n haelwydydd
eisteddfodol, daw’r geiriau yma o China i’r meddwl “Nid y
gwybod sy’n anodd ond y gwneud”.
Hyd at ddwy flynedd yn ôl roedd y profiad o drefnu
eisteddfodau - y testunau, y gwobrau, y beirniaid, y
lleoliad, y cyhoeddusrwydd, y te a’r coffi i gyd yn bethau
cynhenid i fwyafrif darllenwyr ’Steddfota. Ond daeth tro ar
fyd a’n hysgwyd wrth i bandemig olygu mesurau ymbellhau
cymdeithasol a mwyafrif ein digwyddiadau cymunedol yn
anorfod yn cael eu gohirio flwyddyn ar flwyddyn.

Wrth gwrs mae arwyddion gobeithiol o ran Covid eleni, a chredwn fel Cymdeithas Eisteddfodau Cymru ein priod
flaenoriaeth dros y misoedd nesaf yw ceisio eich helpu’n ymarferol gymaint ag y gallwn. Mae nifer fawr ohonoch
eisoes wedi manteisio ar ein gwasanaethau dylunio a chyhoeddusrwydd ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol; ac
fe fyddwn yn bendant yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n stondin yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn
Ninbych, ac yna yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron.
Ond wrth adeiladu hyder o’r newydd eleni a cheisio gweld llwybr clir drwy’r goedwig o gwestiynau a gofynion
cydymffurfiaeth, ein dymuniad yw cynnig cyngor y tu hwnt i’n cylch gorchwyl arferol. Efallai bod rhai ohonoch yn
dymuno sgwrs ar faterion iechyd a diogelwch, sut i addasu trefniadau eich diwrnod, neu hyd yn oed cwestiynau yn
ymwneud â phynciau technegol.
Mae gan Aled brofiad o drefnu llu o ddigwyddiadau bach a mawr gan gynnwys Gŵyl Tafwyl, ac er na fyddai’n
honni am eiliad bod yn arbenigwr yn y meysydd hyn, mae e’n fwy na hapus i rannu’r profiadau hynny os yw’n
ffordd o geisio dod o hyd i atebion i’ch cwestiynau. Felly danfonwch air, codwch y ffôn ac mae’n ddigon posib y
gallwn gwrdd wyneb yn wyneb rhyw dro.
Creaduriaid cymdeithasol ydym yn y bôn, sy’n hoffi dilyn trefn. Ein her ni eleni ydy ail ddiffinio’r drefn mewn
mannau er mwyn ein galluogi i gymdeithasu a chystadlu'n hyderus unwaith eto.
11
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Dyna braf yw medru dweud bod pethau’n dechrau edrych yn fwy gobeithiol o safbwynt calendr yr
eisteddfodau lleol erbyn hyn. Er fod nifer wedi penderfynu gohirio am eleni eto (ac nid ar chwarae bach y
daethpwyd i’r penderfyniadau hynny mae’n siwr), mae’r rhestr o’r rheiny sydd yn cynnal eisteddfod
go-iawn, yn y cnawd, ar y llwyfan, yn tyfu’n raddol bach dros y misoedd nesaf. Ry’n ni’n gwerthfawrogi
nad yw ail-gynnau’r bwrlwm yn hawdd, ac yn naturiol mae nifer o bryderon yn wynebu’r pwyllgorau. Felly
gadewch i ni i gyd wneud ein rhan, a’u cefnogi nhw gymaint a fedrwn, trwy gystadlu neu fod yn
gynulleidfa frwd. Fel hyn, mae’r rhestr yn edrych tan ddiwedd Awst, a cofiwch bod pob diweddariad sy’n
ein cyrraedd ni yn cael eu dangos ar ein gwefan.
16 Ebrill

Eisteddfod Gadeiriol Llangadog a’r Cylch

Sian Thomas

01550 777934

18 Ebrill

Eisteddfod Flynyddol Pandy Tudur

Elin Prysor Williams

07760296186

23 Ebrill

Eisteddfod Calan Mai Betws yn Rhos

Mair Jones

01492 514962

29 Ebrill - 1 Mai

Eisteddfod Teulu James Pantyfedwen Pontrhydfendigaid

Neli Jones

01974 831695

6 Mai

Eisteddfod Ieuenctid Marian-glas

Gareth Evans-Jones

01248 852504

12 Mai

Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth

Megan Jones Roberts

01970 612768

13 Mai

Eisteddfod Mynyddygarreg

Christine Evans

01554 890976

14 Mai

Eisteddfod Gadeiriol Swyddffynnon (LLÊN A FFOTOGRAFFIAETH)

Annwen Isaac

01974 831668

20 Mai

Eisteddfod Dihewyd

Meinir Lewis

01570 470050

21 Mai

Eisteddfod Gadeiriol Llandudoch

Terwyn Tomos

01239 612928

21 Mai

Eisteddfod Môn Bro Esceifiog

Llifon Jones

01248 422573

28 Mai

Eisteddfod Llanuwchllyn (Cyfyngir i drigolion lleol)

Alwyn Roberts

07818454190

30 Mai - 4 Mehefin Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych

www.urdd.cymru

18 Mehefin

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst

Dennis ac Enid Davies

01492 640060

25 Mehefin

Eisteddfod Bro Aled, Llansannan

Sioned Hedd

07789262355

15-16 Gorffennaf

Eisteddfod Talaith a Chadair Powys, Rhosllannerchrugog

Marian Lloyd Jones

01978 846151

30 Gorff - 6 Awst

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron

www.eisteddfod.cymru

27 - 29 Awst

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan

Dorian Jones

Yn dilyn cais llwyddiannus
am grant gan Tŷ Cerdd,
cyhoeddir manylion cynllun
hyfforddi newydd cyn hir!

01570 422678

Mae datblygiadau cyffrous ar y gorwel i wefan y Gymdeithas,
felly byddwch yn barod am newid dros y misoedd nesaf!
Tan hynny, daliwch ati i ymweld â www.steddfota.org, a
chofiwch anfon unrhyw wybodaeth neu ddiweddariad am eich
eisteddfod at Lois neu Aled, fel y gallwn barhau i hyrwyddo
eich gweithgareddau.

SWYDDOG DATBLYGU
Aled Wyn Phillips
aled@steddfota.org
07974747881

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