Ar ôl tair blynedd heb Eisteddfod yr Urdd, pleser
mawr oedd cael gosod stondin Cymdeithas
Eisteddfodau Cymru ar faes godidog Sir Ddinbych
eleni, a threulio wythnos hyfryd iawn yn mwynhau
prysurdeb a chynnwrf yr Ŵyl.

ambell gwis ar ein sgrîn arbennig, ac yn eu gwylio
yn crafu pen wrth roi cynnig ar gwblhau ein cwpled
dyddiol a sialens adnabod yr enwogion, “Pwy ‘di
Pwy?” Diolch i chi gyd am gymryd rhan!

Roeddem yn hynod falch fod nifer dda iawn o
ymwelwyr wedi cymryd yr amser i alw mewn i’r
stondin i fwynhau cipolwg ar fyd yr eisteddfodau
lleol ac i gyfarfod â’n swyddogion. Braf oedd gallu
sgwrsio wyneb yn wyneb â phobl wedi cyfnod mor
hir o orfod gwneud hynny drwy sgrîn!

Llongyfarchiadau
i
enillwyr
yr
wythnos:
Ela Brown (Ysgol Llanerchymedd), Emilia (Ysgol
Santes Helen, Caernarfon), Gwen Nicholls
(Crymych), Kayley Sydenham (Casnewydd), Mari
Williams (Tregaron), Non Vaughan Williams
(Llanddarog), Nel Guest (Abergele) ac Elliw Grug
Davies (Drefach, Llanwnnen).

Croesawyd Ffion Emyr o BBC Radio Cymru draw
am sgwrs a chyfle i sôn ychydig am waith y
Gymdeithas ac fe achubwyd ar y cyfle i ddymuno
Pen-blwydd Hapus i’r mudiad pan alwodd Mistar
Urdd heibio!

Rhaid llongyfarch pawb fu’n rhan o lwyddiant gŵyl
a oedd yn arbrofol iawn ar sawl agwedd - teg dweud
bod yr holl waith caled wedi talu ffordd. Diolch i Sir
Ddinbych am groeso bendigedig, ac edrychwn
ymlaen yn fawr at ymweld â Sir Gâr yn 2023.

Cawsom hwyl yn diddanu ’steddfotwyr ifanc gydag

O Landudoch i Lanrwst...a mwy!
Blas o gyffro’r eisteddfodau lleol
ar y tudalennau canol.

Gydag ychydig dros wythnos i fynd (adeg ysgrifennu hwn), mae ‘na hen edrych ‘mlaen at Eisteddfod
Genedlaethol Ceredigion erbyn hyn, a dyna braf yw medru dweud hynny! Yn ôl yr arfer ry'n ni wedi
cynllunio wythnos brysur o weithgareddau ar stondin y Gymdeithas a lleoliadau eraill, gan obeithio bydd yr
arlwy yn cynnwys rhywbeth at ddant pawb. Os ydy rhestrau testunau eich ’steddfod chi’n barod, cofiwch
bod croeso i chi eu harddangos ar y stondin, ond i chi ddod â chyflenwad atom. Cewch flas o weithgarwch
yr wythnos isod, ond dewch i’n gweld ar stondin 512-513 er mwyn gweld yr amserlen lawn.
Yn ogystal â chystadlaethau, cwis dyddiol a chyfle
am sgwrs a phaned, ry'n ni'n awyddus iawn eleni i
groesawu unrhyw un i ddangos eu doniau, ar y
stondin, yn ein slot "Sgen Ti Dalent?", a hynny bob
prynhawn. Y gobaith yw y bydd hyn yn adlewyrchu
hwyl anffurfiol y gystadleuaeth "Sgen Ti Dalent?"
sy'n
cael
ei
chynnal
mewn
nifer
o
eisteddfodau lleol ar hyd a lled Cymru. Dyma gyfle i
wneud UNRHYW BETH i ddifyrru'r gynulleidfa am
5 munud neu lai. Felly, rhannwch y neges a
rhannwch eich talent!

Sgwrs rhwng yr awduron
Ffion Dafis (Mori) a Geraint
Lewis (Cofiwch Olchi
Dwylo) i drafod eu
profiadau o ysgrifennu yn
ystod y Clo Mawr, a
phwysigrwydd lleoliad yn
eu gwaith.

Dewch i weithdy
creadigol a hwyliog
gyda'r awdur, artist a
chyflwynydd teledu
poblogaidd o Gwm
Rhondda.
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Sgwrs i drafod disgwyliadau'r
gystadleuaeth a chyfle i
glywed ambell berfformiad.

Cyfle i fynd ar daith unigryw yn hanes
yr iaith mewn perfformiad hwyliog
gyda Llion Williams.

Ganrif ers i Syr Ifan a'i wraig Eirys sefydlu'r
Urdd, mae llawer wedi newid. Dewch i flasu
sioe, gydag Osian Edwards, sy'n dychmygu
ymateb Syr Ifan i'r newidiadau cynnar.

Sesiwn blasu er mwyn
agor cil y drws ar
gyfathrebu'n ddigidol.

Ganwyd Annabelle Thomas ar Fehefin 28ain 1922
yng Nghefn – fferm fynydd ar gyrion bryniau
Mynydd Epynt rhwng pentrefi Llangamarch a
Thirabad, yn yr hyn a elwid bryd hynny yn Ogledd
Sir Frycheiniog.
Pan oedd hi'n bum mlwydd oed, dechreuodd
Annabelle yn Ysgol Tafarn Pridd yn Llangamarch taith gerdded ddyddiol o ryw ddwy filltir, a hynny
ym mhob tywydd
Ar ôl gadael yr ysgol, dychwelodd Annabelle i
weithio ar y fferm deuluol lle’r oedd digon o waith
i’w gyflawni: paratoi prydau bwyd; godro; corddi’r
hufen i wneud menyn; pobi bara; golchi, sychu a
smwddio dillad; glanhau'r tŷ; cynnau tân y gegin
bob bore; cario dŵr o’r ffynnon gyfagos; sgrwbio’r
llawr cerrig a gwerthu menyn ac wyau yn nhref
farchnad gyfagos Llanwrtyd.
Yn 1961 priododd Isaac Thomas o Faes-yr-On ac
yno buont yn ffermio tan bu farw Isaac yn sydyn yn
1979.
Bu Annabelle yn aelod gydol oes yng Nghapel
Gosen Cefngorwydd ac fe'i gwnaed yn ddiacones
yno yn 1965. Hi bellach yw'r aelod hynaf ac mae'n
dal i fynychu gwasanaethau yno'n rheolaidd.
Ymunodd Annabelle â Phwyllgor Eisteddfod
Gadeiriol Llanwrtyd yn 1995 ac mae hi wedi bod yn
aelod ffyddlon a gweithgar ers hynny. Fe fu’n
mynychu cyfarfodydd Cymdeithas Eisteddfodau

Yr awdur a'r llenor toreithiog yn
trafod darnau o'i waith sydd
wedi eu llefaru’n gyson mewn
Eisteddfodau.

Annabelle Thomas (ar y dde) a Susan Price
(ysgrifenyddes Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd) ar
ddiwrnod y penblwydd mawr

Cymru ers blynyddoedd ac arferai stiwardio yn
gyson ym mhabell y Gymdeithas yn yr
Eisteddfod Genedlaethol. Mae Annabelle yn
fenyw arbennig. Mae ganddi gof aruthrol ac
mae'n dal i yrru a helpu lle gall hi yng
Nghanolfan
Treftadaeth
a
Chelfyddydau
Llanwrtyd a'r Cylch.
Gyda diolch i Mrs Susan Price am rannu’r hanes
uchod. Anfonwn ein dymuniadau gorau ni fel
Cymdeithas at Mrs Annabelle Thomas hefyd wrth iddi
ddathlu’r garreg filltir arbennig hon, a
diolch iddi am ei chyfraniad at ddiwylliant ei
chymuned a’i hardal.
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Criw ifanc lleol fu’n llwyddiannus
yng nghystadleuaeth Y Sgetsh

Enillwyd Tlws Llenyddiaeth
yr Ifanc, yn Aberystwyth,
gan Gwen Down

Côr Clwb Rygbi Aberteifi
oedd enillwyr y drydedd wobr
yng nghystadleuaeth y côr

Y Ddawns Flodau yn ystod
seremoni’r Fedal Ryddiaith

Tîm Beca - tîm buddugol Talwrn
Llandudoch 2022, gyda’r beirniad Aneirin Karadog a’r meuryn Ceri Wyn Jones

Yr Athro Colin Hughes,
Glyn Garth - enillydd
Tlws y Dysgwyr
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Parti Llefaru Drudwns Aber yn diddanu’r
gynulleidfa yn y gystadleuaeth
“Sgen Ti Dalent?”

Bardd y Gadair oedd
Jo Heyde, o Lundain

Steffan Leonard, o Abertawe enillydd y Gystadleuaeth Cyfansoddi
Drama Ieuenctid, a Brian Wyn
Efans, o Lanystumdwy - enillydd y
Fedal Ddrama

Ar y brig yng nghystadleuaeth
y Parti Llefaru oedd Emwnt, Ysgol Bro Aled

‘Steddfotwr ifanc talentog a
gipiodd dair medal am Unawd,
Unawd Cerdd Dant a
Llefaru bl 2 ac iau

Cynwal ap Myrddin - y buddugol yng
Nghystadleuaeth Arbennig Llên a
Barddoniaeth 16-25, gyda Gwenno meistres y ddefod wobrwyo
a Haf Evans y beirniad

Bardd y Gadair Gaenor Mai
Jones, gyda John
Hywyn, y beirniad

Enillydd Ysgoloriaeth Colin Jones,
yn ogystal â’r Her Unawd Tomos Heddwyn Griffiths o Drawsfynydd,
gyda’r beirniad - Brian Hughes

Unawdwyr llwyddiannus Bl.2
ac iau yn rhannu’r wobr 1af

Peter Totterdale - y buddugol
ar yr Unawd Gymraeg Agored
Laura Preston - enillydd yr 2il
wobr yn yr Unawd 15-18 oed

Jake Harris - y buddugol
ar yr Unawd 19-25 oed

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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Bu helynt rhyfeddol ynghylch cystadleuaeth y gadair
yn Eisteddfod Powys 1901, a gynhaliwyd ym Meifod.
Ni lwyddodd bardd y gadair, Ap Rhydderch o
Gaerdydd, ymbresennoli adeg y cadeirio. Nid oedd
cynrychiolydd iddo yn y gynulleidfa chwaith a honnai
ysgrifennydd yr eisteddfod na dderbyniwyd llythyr o
esboniad na chadarnhad o enw cywir y bardd.

cystadleuwyr mwy na’r gweddill yn y gystadleuaeth.
Felly trown ein gwyneb at yr amodau, a gwelwn
wrth Rhif 7fed, “Atelir y wobr oni bydd y buddugwr
neu gynrychiolydd awdurdodedig iddo yn bresenol i
ateb i’r enw.” Gwelir fod y pwyllgor wedi defnyddio
yr ymadrodd cryfaf er gosod allan bendantrwydd yr
amod, sef “Atelir,” etc. Felly, ni all gadw ei
anrhydedd i fyny pe byddai yn gwobrwyo unrhyw un
heb gydymffurfio a’r amod yn maes y gystadleuaeth.

Bu sawl un yn galw’n groch am i'r pwyllgor dynnu'r
anrhydedd, y gadair a'r wobr ariannol oddi ar Ap
Rhydderch, ac iddynt hefyd gyflwyno'r gadair i un o'r
ymgeiswyr eraill, os oedd eu cerddi'n deilwng.
Meddid yng ngholofn Sgrepan Samuel Sam yn
Gwalia ar 2 Gorffennaf, flwyddyn yr eisteddfod:

Penllanw'r anghydfod fu mynd i achos cyfreithiol, a
chafwyd gwrandawiad yn y llys sirol yn Llanfyllin
fis Awst 1902 - dros flwyddyn wedi'r eisteddfod.
Cynghorai Mr. Wynn Evans, cyfreithiwr o
Wrecsam, y dylai'r pwyllgor drosglwyddo'r gadair
i'r enillydd, a hynny fu yn y pen draw. Ond roedd
chwerwedd amlwg yn y trefniadau i wneud hynny,
fel y gwelir mewn nodyn yn Baner ac Amserau
Cymru ar 10 Medi 1902:

Yr wyf yn methu gweled fod ganddo yr un hawl i’r
gadair gan nad oedd wedi cydymffurfio ag amodau y
gystadleuaeth, pa rai oedd yn gofyn ar i’r buddugol
fod yn bresennol neu gael ei gynrychioli, mewn trefn i
hawlio y wobr a’r gadair, ac o dan yr amgylchiadau
dylai y gadair gael ei rhoddi i’r agosaf ato mewn
teilyngdod, sef Mr R. R. Parry, Bryn Ala, Gwalchmai.

Y mae y gadair yn bresennol yn nhŷ un o
ysgrifenyddion yr eisteddfod, a’u bwriad ydyw rhoi
y gadair yn yr ysgoldy, a gadael rhwng yr enillydd a
hi.

Ac roedd galwad gohebydd dan y ffugenw
Cynfarwydd yn yr un papur yn hwyrach fis
Gorffennaf yn un tebyg, ac aeth i fanylder wrth graffu
ar union ofynion ac amodau'r gystadleuaeth:
Paham na symudid y cwmwl ar unwaith trwy alw yr
ail yn mlaen (os oedd yn deilwng) nis gwyddis; ond
erbyn hyn mae yr helynt wedi myned yn bwys
ymddiddan rhyngom fel eisteddfodwyr, a chan fod
testynau Powys eleni wrth law perswadiwyd ni gan
gywreinrwydd i edrych drostynt, a gwelwn fod geiriad
Rhif 1 yn y testynau yn darllen fel y canlyn: - “Testyn
y gadair ‘Awdl Bryddest,’ heb fod dros 300 llinell,
‘Yr Amaethwr,’ gwobr 3p 3s a chadair gwerth 3p
3s.”Gwelwn wrth eiriad a gosodiad i lawr y testyn
nad yw y pwyllgor yn rhwymedig i wobrwyo un o’r

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@outlook.com, neu trwy
ysgrifennu ataf yn 9 Heol Elinor,
Caernarfon, LL55 1PG.

Sian Meinir (chwith), enillydd y
Goron, gydag Aled Lewis
Evans
Bardd y Gadair, Hedd Bleddyn,
yn cael ei gadeirio (isod)

Cynhaliwyd yr Eisteddfod
dros benwythnos y 15fed
a’r 16eg o Orffennaf. Bydd
mwy o luniau i’w gweld yn
rhifyn nesaf Steddfota.
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Un o hoelion wyth Dyffryn
Conwy oedd Anwen Hughes,
wedi ei geni a'i magu yn Melin y
Coed. Roedd hi’n aelod ffyddlon
o Gapel Bethel, Melin y Coed, yn
organyddes, athrawes Ysgol Sul,
is-drysorydd yr eglwys ac yn un o
ysgrifenyddion Eisteddfod Bethel Melin y Coed.
Bu'n cystadlu llawer ar lefaru yn nyddiau’i
hieuenctid, ac ers 1987 roedd yn aelod gwerthfawr o
Barti Llais Afon, Llanrwst. Roedd hi’n aelod o Gôr
Dyffryn Conwy ac yn drysorydd i’r côr, a bu hefyd
yn aelod o Gôr Henffych a Chôr Merched Carmel
pan oeddent.
Roedd yn drysorydd aml i fudiad - Eisteddfod yr
Urdd Cylch Uwch Conwy a Rhanbarth Sir Conwy,
Sioe Gŵn Dyffryn Conwy ac yn swyddog yn Sioe
Amaethyddol Llanrwst. Bu hefyd yn drysorydd
Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst.
Yn ogystal, roedd Anwen yn un o ysgrifenyddion
gwerthfawr Merched y Wawr Aberconwy, a hi oedd
ysgrifenyddes adran lefaru Eisteddfod Genedlaethol
Sir Conwy Llanrwst 2019. Roedd hi hefyd yn aelod
ffyddlon, o'r cychwyn cyntaf, o bwyllgor
Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.
Ymddiddorai mewn gwaith llaw – gwau, gwnïo a
chrosio, ac enillodd sawl gwobr yn y Sioe
Amaethyddol yn Llanelwedd.
Bydd colled enfawr ar ei hôl mewn amryw o
sefydliadau ac fel ffrind agos i nifer. “Yr hyn a
allodd hon, hi a'i gwnaeth.”

Gyda thristwch mawr, cofnodwn farwolaeth John
Thomas, aelod ffyddlon a gweithgar o bwyllgor
Eisteddfod Castellnewydd Emlyn a’r Cylch. Bu John
yn aelod o’r pwyllgor ers degawdau a bu’n
Drysorydd am dros ugain mlynedd tan 2011.
Cyflawnodd ei waith mewn modd effeithiol,
cydwybodol a thawel. Roedd John yn eisteddfotwr
selog ac wrth ei fodd yn gwrando ar gystadlaethau
cerddoriaeth mewn eisteddfodau bach a mawr. Roedd
yn dipyn o gerddor a chanddo wybodaeth eang am
gerddoriaeth – dim syndod felly bod cymaint o barch
at ei farn.
Nid Pwyllgor yr Eisteddfod yn unig fydd yn gweld
eisiau John. Teg dweud bod colli John yn ergyd drom
i’r gymuned gyfan. Fel un o hoelion wyth y dref,
gwasanaethodd yn ddiflino dros ei gymuned a
chyfrannu’n helaeth at holl weithgarwch y dref.
Roedd yn Ysgrifennydd Ariannol yng Nghapel y
Graig a’r clwb bowlio, a thros y blynyddoedd bu’n
gefnogol iawn i’r clwb pêl-droed, y clwb rygbi, y
Cylch Cinio, Ysgol Gerdd Ceredigion a’r Gymdeithas
Gristnogol i enwi ond ychydig. Bu’n Lywodraethwr
ysbrydoledig yn ysgol gynradd y dref, sef Ysgol y
Ddwylan, ac hefyd yn Ysgol Dyffryn Teifi. Yn
ddi-os, bydd bwlch mawr yn rhengoedd blaen yr holl
sefydliadau y bu’n ymwneud â nhw.
Bydd pawb yn gweld eisiau John gyda’i wên siriol a’i
hiwmor ffraeth. Roedd yn gymeriad hoffus tu hwnt ac
yn ffrind i bawb. Estynnwn ein cydymdeimlad
dwysaf i Nest, Angharad, Meirion, Cynan a’r teulu
cyfan, a diolchwn o waelod calon am ei gyfraniad
amhrisiadwy a’i arweiniad doeth a diffuant ar hyd y
blynyddoedd.

Dennis Davies,
Llanrwst

Bethan Jones,
Castellnewydd Emlyn

Taenwyd sawl ton o dristwch dros fyd yr
eisteddfodau lleol, a ninnau fel Cymdeithas yn
ddiweddar, wrth i ni glywed am farwolaethau tri
pherson arbennig iawn. Collodd Anwen Hughes,
Melin-y-Coed, ei brwydr yn erbyn cancr nôl ym mis
Mai. Roedd hi’n eisteddfod-wraig o fri, wedi bod yn
ymwneud ag Eisteddfod Melin-y-Coed ers
blynyddoedd ac wedi bod yn aelod ffyddlon a
chefnogol o Bwyllgor Cymdeithas Eisteddfodau
Cymru.
Ym mis Mehefin daeth y newyddion annisgwyl am
farwolaeth John Thomas, Castellnewydd Emlyn, un a
oedd yn fawr ei barch yn yr ardal ac yn
enwedig gyda Phwyllgor Eisteddfod y pentref. Ond i
ni fel Cymdeithas roedd y golled yn enfawr gan y bu

John yn Drysorydd ar y Gymdeithas am flynyddoedd
maith. Roedd e’n dynnwr coes heb ei ail, ond yn
weithgar tu hwnt hyd y diwedd.
Yna daeth y neges bod Mrs Gwyneth Williams,
Aberhonddu wedi ein gadael. Roedd hi'n un o
hoelion wyth Eisteddfod Trallong, yn ogystal ag
eisteddfodau lleol yr Urdd. Roedd hi'n arfer cynnal
sesiynau hyfforddi llefaru a chanu am flynyddoedd
mewn nifer o ysgolion yr ardal.
Bydd yna golled enfawr ar ôl y tri pherson hyn yn eu
cymunedau. Y "dwylo diwyd sydd yn dawel nawr".
Megan Jones Roberts,
Cadeirydd Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
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Dyma sut mae’r calendr eisteddfodau lleol yn edrych, ar hyn o bryd, am weddill 2022.
Cofiwch gysylltu gyda ni i gadarnhau dyddiad neu gynlluniau eich ’steddfod cyn gynted â
phosib, ac fe wnawn ein gorau i’w hyrwyddo.
Gan ddymuno’n dda i’r ’steddfodau isod, a’ch annog chi i’w cefnogi mewn unrhyw ffordd y
medrwch.
30 Gorff - 6 Awst

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, Tregaron

www.eisteddfod.cymru

27 - 29 Awst

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan

Dorian Jones

doriancop@icloud.com

01570 422678

17 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl

Anwen Evans

anwenevans@live.co.uk

01269 833568

17 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Cwmystwyth

Mair Davies

mairdavies10@gmail.com

01970 890245

24 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd

Susan Price

elinmabbutt@live.co.uk

01591 610303

30 Medi

Eisteddfod Gadeiriol Felinfach

Meinir Lewis

euros@mailsaq.net

01570 470050

1 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Trefeglwys

Margaret Jones

margaretjones@pc-q.net

01686 430474

1 Hydref

Eisteddfod Bethel Melin-y-Coed

Gwenno Evans

gwennoevans1@gmail.com

01492 640665

7 Hydref

Eisteddfod Stesion Trawsfynydd

Gwen Roberts

eisteddfodstesion@gmail.com

07502 436400

8 Hydref

Eisteddfod Y Plant Llandrindod

Gill Wilson

gilldavewilson@gmail.com

01597 824726

8 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Llanarth

Catrin Bellamy Jones

catrinbj1@gmail.com

01545 580279

15 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Bancffosfelen

Davinia Davies

daviniaharries@hotmail.com

01269 870490

21 Hydref

Eisteddfod Llandyrnog

Iona Davies /
Lona Meleri Jones

ionapari@hotmail.co.uk / lonamel@yahoo.co.uk

21 Hydref

Eisteddfod y Cymoedd

Luned Jones

luned_john@hotmail.com

07811 618193

29 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Pumsaint

Mair Williams

mwilliams309@btinternet.com

01558 650292

5 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Llanrhaeadr ym Mochnant

Menna Richards

mennarichards@yahoo.com

01691 780355

5 Tachwedd

Eisteddfod Trallong

Mary Robinson

mary@robinsonbrecon.plus.com

01874 624350

5 Tachwedd

Eisteddfod Y Talwrn, Ynys Môn

Helen Evans

taleilian@hotmail.co.uk

01248 723038

18-19 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Lowri Roberts

l.roberts11@btinternet.com

07815093955/
01248 600297

Tachwedd

Eisteddfod Y Rhondda, yn Nhreorci (dyddiad i’w gadarnhau)

3 Rhagfyr

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog

@EistRhondda (Twitter)

geraintroberts@btinternet.com

aled@steddfota.cymru

SWYDDOG DATBLYGU
Aled Wyn Phillips
aled@steddfota.cymru
07974747881

SWYDDOG TECHNEGOL
Lois Williams
lois@steddfota.cymru
01570 423700/07717842556
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01267 229047

lois@steddfota.cymru

Geraint Roberts

@EisteddfodYRhondda (Facebook)

