Wedi hir aros roedd stondin y Gymdeithas ‘nôl ar faes yr
Eisteddfod Genedlaethol! Trefnwyd llu o weithgareddau dyddiol
er mwyn creu bwrlwm a phrysurdeb, ac ennyn diddordeb o’r
newydd yng ngwaith y Gymdeithas a’r eisteddfodau lleol.
Cewch yr hanes tu mewn.

Mor braf oedd cael cynllunio a pharatoi ar gyfer ein
wythnos yn yr Eisteddfod Genedlaethol o’r diwedd,
ac fe fu’n bleser pur cael bod ar y maes yn
Nhregaron.
Crëwyd ein llwyfan fach fel ffocws canolog i’r
stondin eleni, er mwyn adlewyrchu ein llwyfannau
lleol. Roedd yr ardal hefyd yn cynnwys allweddell
a sgrin deledu lle bu cyfle i arddangos dros 500 o
luniau eisteddfodau lleol yn ogystal â ffrydio rhai
o’r prif seremonïau o’r Pafiliwn.
Cawsom sgyrsiau a gweithdai llenyddol dan
arweiniad Aled Lewis Evans, Anni Llŷn a Casi
Wyn (Bardd Plant Cymru), gweithdy clocsio gyda
Tudur Phillips, gweithdy celf a chreu gwawdluniau
gyda Siôn Tomos Owen, gweithdy ukulele dan ofal
Mei Gwynedd a gweithdy digidol â chyfle i arbrofi
gyda phenwisg VR, diolch i Ema Williams.
Bu cyfle i fwynhau sgwrs rhwng Ffion Dafis a
Geraint Lewis, a thrafodaeth rhwng Angharad
Llwyd a Siân Teifi am rinweddau’r gystadleuaeth
Perfformio Darn Digri. Cafwyd perfformiadau byw
gan gwmni Mewn Cymeriad, Parti Camddwr, Y
Gerddorfa Ukulele a chôr Alawbama yn ogystal ag
ambell berfformiad anffurfiol yn ein sesiynau
“Sgen ti Dalent?” yn cynnwys Gwion Dafydd
Bowen, Boncath - enillydd
y gystadleuaeth
Perfformio Darn Digri, ac Alys Glyn - cantores
ifanc dalentog o ardal Caernarfon.
Manteisiodd ugeiniau o eisteddfodau ar y cyfle i
arddangos eu rhaglenni ar y stondin, a chadarnhaol
oedd gweld rheiny’n diflannu i ddwylo
‘steddfotwyr brwd! Lansiwyd testunau Eisteddfod
Melin-y-Coed ac Eisteddfod Caerdydd mewn
sesiynau arbennig yn ystod yr wythnos, a
chynhaliwyd
seremoni wobrwyo “Y Goron
Gomig” gan Eisteddfod Capel y Groes, gydag Ifan
Gruffydd yn rhan o’r digwyddiad hwyliog.
Ar y prynhawn Sadwrn olaf tynnwyd y Raffl
flynyddol i sain canu ysgafn y Gerddorfa
Ukulele, yng nghwmni’r noddwr, Elfyn Thomas
(Teithiau Elfyn Thomas) a’r actor Llion Williams.
Yr enillwyr lwcus oedd: 1af (£100) Rhian Thomas,
Bontnewydd, Dolgellau; 2il (£50) Rhian Jones,
Rhiw, Pwllheli; 3ydd (£25) J. Cousins, Garnant,
Rhydaman. Da iawn hefyd i holl enillwyr
cystadlaethau’r wythnos, a diolch am fod yn ran o’r
hwyl.
Prin iawn bu’r adegau tawel wrth i wynebau hen a
newydd ddangos diddordeb yng ngwaith yr
eisteddfodau, ac wrth i ni sgwrsio gyda hwn a’r
llall. Roedd hi’n hyfryd hefyd cael cyfarfod â
Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg,
a’i groesawu i’r stondin.
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Hufen Llên yr Holl Wlad
Arweiniwyd sesiwn lenyddol yr ifanc gan Eurig
Salisbury ar ddechrau’r wythnos, a hynny allan ar
Lwyfan y Llannerch. Cafwyd trafodaeth ddifyr gyda
phedwar enillydd Tlws yr Ifanc yn eisteddfodau
2022 - Pryderi Hedd (Eisteddfod Marian-glas),
Tesni Peers (Eisteddfod Llandudoch), Gwen Aeron
Down (Eisteddfod Calan Mai Aberystwyth) a
Cynwal ap Myrddin (Eisteddfod Bro Aled). Diolch i
bob un ohonynt am eu cyfraniadau deallus.
Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
Yn y pafiliwn ar y prynhawn Sadwrn cyntaf, cafwyd
gwledd o gystadleuaeth gorawl, gydag wyth côr yn
brwydro i ddod i’r brig. Mae’n deg i ddweud bod y
beirniaid wedi cael gwres eu traed a’r gynulleidfa yn
amlwg wrth eu bodd â’r adloniant. Côr Caerdydd
oedd yn fuddugol, gyda Chôr Dre (Caernarfon) yn
ail a Chôr Hafodwenog (Sir Gâr) yn drydydd.
Llongyfarchiadau iddynt i gyd. Mae manylion y
gystadleuaeth ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llŷn
ac Eifionydd 2023 i’w gweld ar dudalen 11.

Gwawr Owen,
arweinyddes Côr
Caerdydd

Cystadleuaeth Perfformio Darn Digri
Cynhaliwyd y gystadleuaeth hon hefyd yn y
pafiliwn, ar Ddydd Mawrth yr eisteddfod. Tri
cystadleuydd oedd ar y llwyfan, ac roedd y rhyddid
ganddynt i ddewis cyflwyno barddoniaeth neu ddarn
o ryddiaith digri. Cipiwyd y wobr gyntaf, a’r
ysgoloriaeth, gan Gwion Dafydd Bowen, Boncath,
Sir Benfro. Dyfarnwyd yr ail wobr i’r cystadleuydd
lleol - Mair Jones o Dregaron a’r trydydd i Rhys
Owen Jones, Corwen. Llongyfarchiadau. Gweler
fanylion y gystadleuaeth ar gyfer 2023 ar dudalen 11
hefyd.

Gwion Dafydd
Bowen yn
perfformio ar ein
stondin

Diolch o galon i’r gwirfoddolwyr a’r cynrychiolwyr o’r eisteddfodau lleol fu’n ein cynorthwyo ar y
stondin drwy gydol yr wythnos, i griw Stwnsh S4C am alw heibio bob dydd i ddewis enillwyr y
gystadleuaeth gorffen cwpled, i’r holl gyfranwyr am rannu’u harbenigedd ac hefyd i bawb a alwodd
heibio. Cawsom wythnos i’w chofio, ac ry’n ni’n edrych ymlaen yn barod at Eisteddfod Genedlaethol
Llŷn ac Eifionydd 2023!

A fyddech cystal â chwblhau’r holiadur
cysylltiadau a’r arolwg a anfonwyd at
swyddogion pwyllgorau lleol, erbyn
Tachwedd 30. DIOLCH YN FAWR.

Elw at Cymorth Cristnogol
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Cynhaliwyd seremoni arbennig ar faes y Brifwyl yn Nhregaron
eleni i gydnabod gwaith diflino 35 o unigolion neilltuol sydd
wedi rhoi blynyddoedd maith o’u hamser wrth gyfrannu at
lwyddiant eisteddfodau lleol. Roedd Pabell y Cymdeithasau yn
orlawn ar brynhawn Dydd Mawrth 2il Awst, pan gawsom y
pleser o gwmni’r darlledwr poblogaidd Garry Owen, sy’n
gymwynaswr eisteddfodau lleol, i gyflwyno tystysgrifau i’n
harwyr lleol oedd yn cynrychioli eisteddfodau o bob cwr o
Gymru. Ry’n ni fel Cymdeithas yn gwerthfawrogi mai
llwyddiant eisteddfodau lleol yw brwdfrydedd y swyddogion a
gwirfoddolwyr o bob math sy’n rhoi o’u hamser a’u pocedi o

Mrs Dorian Reeve
Eisteddfod Gadeiriol
Mynydd y Garreg

Mrs Vera Davies
Eisteddfod Gadeiriol
Rhydlewis

Linda E. Williams
Eisteddfod Gadeiriol
Chwilog

Eirian Jones
Eisteddfod Gadeiriol
Llanrhaeadr ym Mochnant

flwyddyn i flwyddyn er mwyn sicrhau bod ein diwylliant
unigryw yn parhau i ffynnu mewn cymunedau ar hyd a lled
Cymru. Dywedodd Megan Jones Roberts, Cadeirydd y
Gymdeithas “Gan na fu’n bosib i fwyafrif ein heisteddfodau gynnal eu
cyfarfodydd dros y ddwy flynedd diwethaf o ganlyniad i’r
pandemig, gobeithiwn wrth ddathlu cyfraniadau unigolion
arbennig iawn y bydd y digwyddiad hefyd yn hwb amserol
wrth i ni edrych ymlaen at ddyfodol disglair.”

Glyn Lewis
Eisteddfod Gadeiriol
Tregaron

Eiddwen Jones
Eisteddfod Gadeiriol
Treuddyn

Mrs Margaret Thomas
Eisteddfod Gadeiriol
Abergorlech

Eiddwen Jones
Eisteddfod Gadeiriol
Pumsaint

Mr Eirian Jenkins
Eisteddfod Gadeiriol
Abergorlech

Enid Rhian Williams
Eisteddfod Gadeiriol
Chwilog

Mrs Doreen Sisto
Eisteddfod Gadeiriol
Abergorlech

Mr Dennis Griffiths
a Mrs Elizabeth Griffiths
Eisteddfod Gadeiriol
Abergorlech

Margaret Roberts
Eisteddfod Gadeiriol
Treuddyn

Yvonne Lewis
Eisteddfod Gadeiriol
Llandyfaelog

Parch Stephen Morgan
Eisteddfod Gadeiriol
Felinfach

(derbyniwyd gan ei wraig
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Llŷr Iwan Evans
Eisteddfod Gadeiriol
Bancffosfelen

Geraint James
Eisteddfod Gadeiriol
Llandudoch

Menna Richards
Eisteddfod Gadeiriol
Llanrhaeadr ym Mochnant

Mailys Evans
Eisteddfod Gadeiriol
Llanrhaeadr ym Mochnant

Dewi Edwards
Eisteddfod Gadeiriol
Pumsaint

Parch. Andrew Tweed
Eisteddfod y Plant,
Llandrindod

Mrs Eileen Jones
Eisteddfod Flynyddol
Abergynolwyn

John Rhys Evans
Eisteddfod Gadeiriol
Pumsaint

Beryl Griffith
Eisteddfod Bro Llandegfan

Beti Jones
Eisteddfod Bro Llandegfan

Helen Roberts
Eisteddfod Gadeiriol
Treuddyn

Mrs Wendy Henry
Eisteddfod Gadeiriol
Mynydd y Garreg

Parch. Wyn Thomas
Eisteddfod Capel y Fadfa
Talgarreg

Lynda Thomas
Greta Jones
Eisteddfod Gadeiriol
Eisteddfod Gadeiriol
Llanrhaeadr ym Mochnant Llanrhaeadr ym Mochnant

Bronwen Jones
Eleri Roberts
Eisteddfod Gadeiriol
Eisteddfod Gadeiriol
Llanrhaeadr-ym-Mochnant Llanrhaeadr-ym-Mochnant

Y diweddar
Mrs Gwyneth Williams
Eisteddfod Trallong

Janet Thomas, Eisteddfod Gadeiriol CNE a’r Cylch (dim llun yn anffodus)

Diolch o waelod calon iddynt i gyd, a llongyfarchiadau
gwresog.
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Ydy, mae’r adeg yna o’r flwyddyn wedi
cyrraedd! Llawer o ddiolch i gwmni Teithiau
Elfyn Thomas, Llanfaethlu, Ynys Môn, am
gytuno i noddi ein raffl fawr eto.
Dros yr wythnosau nesaf bydd pob pwyllgor
eisteddfod yn derbyn 4 llyfr o docynnau, a’r
cyfan fydd raid i chi ei wneud yw gwerthu
rhain (gwerth £20) er budd y Gymdeithas.
Yn ôl yr arfer wedyn, bydd unrhyw docynnau
ychwanegol a werthir gennych yn mynd at
goffrau eich eisteddfod chi.

Seremoni wrth Gerrig yr Orsedd
ym Mharc y Ponciau,
Rhosllannerchrugog
Y tri ddaeth i’r brig ar y
Llefaru Blwyddyn 1 a 2

Ysgol Llanddoged enillwyr Cwpan Coffa
Anwen Hughes

Unawd Bl.7-9:
Gwydion Alun, 1af
Malena Aled, 2il

Parti Cymysg:
Ensemble Cantilena, 1af

Enillydd y Gadair - Elinor Wyn
Griffiths, Llandyrnog, â Menai Williams
(beirniad) ac aelodau’r osgordd

Y llefarwyr
uwchradd
buddugol yng
nghategori’r
Dysgwyr
Cadeirio’r Bardd
buddugol,
Emrys Williams,
Abergele

Grŵp Dawnsio Gwerin Uwchradd Bro Tâf, 1af

Aled Wyn Thomas Unawd Emyn, 1af
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“Cystadleuydd
Mwyaf addawol yr
Adran Gerdd” Alwena Mair
Owen, Llanllwni

Llwyddiant yn Llanbed
i sêr ifanc y dyfodol!
Enillydd Llais Llwyfan Llanbed
- Llinos Haf Jones, Penarth
Cystadleuwyr llwyddiannus
yn yr Unawd 8-10 a’r Llefaru
8-10 oed

Bardd y Gadair Keri Graham Morgan,
Garnant

Bardd y Gadair dan 25 oed
- Llio Heledd Owen,
Treforus

Y beirniaid, Geraint a Sue
Hughes, yn cyflwyno Cwpan i
gystadleuydd mwyaf addawol
cyfarfod y prynhawn
Meleri Morgan, Bwlchllan - enillydd
y Llefaru dan 30, yr Her Lefaru a’r
gystadleuaeth Darllen o’r Beibl

Llefarwyr llwyddiannus
Blwyddyn 5 a 6

Ieuenctid brwd yn mwynhau’r
cystadlu ar lwyfan Pumsaint

Elin Williams, Tregaron, â
Tharian Goffa Merêd yn
yr Alaw Werin agored

Sara Davies, Barry
Powell ac Efan
Williams buddugwyr yr
Unawd Gymraeg

7

Beirdd Cwm
Gwendraeth, Beirdd
Myrddin a’r
Derwyddon fu’n
ymryson yn
Nhalwrn y Beirdd

Enillydd y wobr arbennig
yn yr Adran Lenyddol

Cystadleuwyr llwyddiannus
o Ysgol Llanfihangel
Rhydithon

Gwion Dafydd Bowen
gipiodd y wobr 1af am
Berfformio Darn Digri

Bois Llanarth â’u “Dawns
Flodau Wreiddiol” yn
eisteddfod hwyliog yr hwyr!
Yr unawdydd
buddugol dan
6 oed

Enillydd Tlws yr Ifanc oedd
Fflur Haf James, Eglwyswrw

Enillydd y cwpan her
yng nghystadleuaeth
Unawd Piano dan 12
Gwyn Jones,
Llanafan - enillydd
yr Unawd Emyn
dros 60 oed
Carwyn Whomsley
- enillydd yr
Unawd dan 30
Gerwyn Rhys a
David Maybury
ar yr Unawd
i Ddynion

Stephanie Harvey-Powell,
Aberdâr - yr Her Unawdydd
buddugol (10 yn cystadlu)

Enillwyd y Cyflwyniad
Dramatig dan 19 oed gan
Ysgol Gwernyfed

Côr Meibion Aberhonddu
- y côr buddugol

Mwy o luniau a chanlyniadau ar ein gwefan newydd
www.steddfota.cymru
Edrychwn ymlaen at rannu blas o fyd yr eisteddfodau gyda chi
yn y Steddfota nesaf. Pob hwyl gyda’r cystadlu!
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arholiad dylunio a thechnoleg safon A, a’i chyflwyno
fel rhodd i bwyllgor eisteddfod Llanwrtyd. Gan i’r
seremoni gadeirio honno fod yn llwyddiant ysgubol,
penderfynwyd parhau i gynnwys y gystadleuaeth hon
yn flynyddol a gellir dweud ei bod yn denu llawer o
gystadleuwyr a chynulleidfa bob blwyddyn.
Roedd Eisteddfod 2003 yn un hanesyddol gan mai
dyma’r tro cyntaf i berson can mlwydd oed lywyddu,
sef Mrs Bet Richards, Hafod Villa, Llanwrtyd. Bu
Bet yn ffyddlon iawn i’r eisteddfod am flynyddoedd
lawer ac roedd hi’n anrhydedd pan dderbyniodd hi’r
gwahoddiad i lywyddu. Yn cadw cwmni i Mrs Bet
Richards yn ystod y dydd oedd Glyn a Mair Davies,
Aberaeron (gynt o Lanwrtyd, ac fe wnaeth Glyn, fel
ffrind a chyn gadeirydd yr Eisteddfod, araith
bwrpasol ar ran Mrs Richards.
Eleni wedi seibiant o ddwy flynedd cynhaliwyd yr
70fed Eisteddfod yn Llanwrtyd ar ddydd Sadwrn
24ain o Fedi, gan ddathlu ei phenblwydd yn 70 oed.
Cafwyd eisteddfod lwyddiannus iawn.

Cynhaliwyd Eisteddfod gyntaf Llanwrtyd a wyddys
amdani ar ddydd Mercher Awst 12fed 1863 ar ddôl
John Pugh. Ar yr adeg honno cynhaliwyd yr
Eisteddfod mewn pabell ond weithiau fe’i
cynhaliwyd mewn capel e.e. yn 1887 - mae’n debyg
i’r Eisteddfod gael ei chynnal yng nghapel Gelynos,
sef Capel yr Annibynwyr cyntaf yn ardal Llanwrtyd.
Wedi codi Neuadd Fictoria yn Llanwrtyd yn 1887,
cynhaliwyd yr Eisteddfod yno a hynny mae’n debyg
ar Ddydd Calan bob blwyddyn. Ar yr adeg honno
roedd Llanwrtyd yn le poblogaidd iawn a deuai
ymwelwyr i’r lle yn eu cannoedd bob haf i gymryd y
dŵr sylffwr o’r ffynhonnau gan gredu ei fod yn llesol
iddynt. Fel adloniant, cynhaliwyd yr eisteddfodau yn
wythnosol mewn neuadd fach a godwyd wrth
ffynhonnau Fictoria ac mae’n debyg fod y lle yn
orlawn ymhell cyn yr amser cychwyn.
Tawelodd pethau yn y byd eisteddfodol yn
Llanwrtyd yn y 1940au, ond yn 1951 adfywiwyd yr
Eisteddfod gan berson o’r enw Madam Elizabeth
Carlton–Jones, yn enedigol o Lanwrtyd. Bu’n byw
yn Cadoxton ar yr un adeg ac mae’n debyg iddi
arwain Côr Merched Pontarddulais tra oedd hi yno.
Roedd hi’n berson cerddorol iawn ac arferai roi
gwersi hyfforddiant llais, a hi sefydlodd ac
arweiniodd Gôr Merched Llanwrtyd. Unwaith eto
gan fod neuadd Fictoria yn rhy fach gorfu i’r
eisteddfod gael ei chynnal mewn pabell ac ar un
achlysur gan fod y tywydd mor anffafriol, mae’n
debyg i’r golau ddiffodd yn y babell a hynny yng
nghanol y cystadlu!
Yn 1957 dychwelodd yr eisteddfod i Neuadd
Fictoria. Ar un adeg, cynhaliwyd eisteddfod y plant
ym mis Gorffennaf ac Eisteddfod yr oedolion ym mis
Awst ond yn 1978 aeth y ddwy eisteddfod at ei
gilydd, ac felly y bu ers hynny.
I ddathlu’r hanner canfed eisteddfod yn Llanwrtyd yn
y flwyddyn 2000, gwnaeth Iwan Price, Pant-teg
gadair hardd fel rhan o’i waith ymarferol ar gyfer ei

Pwyllgor Eisteddfod Gadeiriol Llanwrtyd yn 2022

AT SYLW SWYDDOGION PWYLLGORAU:
Mae degau o bwyllgorau eisteddfodau’n ymaelodi â’r
Gymdeithas bob blwyddyn, sy’n gymorth mawr i’n galluogi ni
i barhau â’n gwaith. Tra’n ddiolchgar bod nifer eisoes wedi
gwneud eleni, mae sawl eisteddfod heb ymaelodi eto, a sawl
un oherwydd archeb banc sefydlog ond wedi talu’r hen bris o
£15. Allwn ni felly ofyn yn garedig i chi fel swyddogion
pwyllgor i wirio bod eich eisteddfod wedi ymaelodi, a bod y
swm blynyddol cywir o £20 yn cael ei dalu, drwy archeb banc
sefydlog neu siec. Erbyn hyn fe allwn hefyd gynnig opsiwn
electronig drwy daliad uniongyrchol i’n cyfrif banc. Ceir y
manylion llawn drwy gysylltu ag Aled, y Swyddog Datblygu.
Gwerthfawrogir eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth.
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Dim ond unwaith rwy’n cofio canu unawd mewn ‘steddfod
leol pan yn blentyn sef ‘steddfod Capel Y Tabernacl,
Treforys. Nid oedd rhagbrofion, ac roedd 20 a mwy ohonom
yn canu’r un gân yn ein tro. A’r dewis o gân? ‘Geneth fach
dlos oedd Beti-Wyn’ gan Mansel Thomas!
Cefais gyfle i ail-gydio yng nghylch steddfodau lleol wrth i’n
merched ni, Elin a Sara dyfu i fyny. Buont hwythau yn gwneud
y rownds steddfodol am nifer o flynyddoedd ac wrth eu bodd
yn cystadlu a chasglu arian poced! Wrth eu dilyn o ‘steddfod i
‘steddfod, penderfynais gychwyn cystadlu ar destunau
llenyddol, a chyn i mi droi rownd, roedd gen i gasgliad o
gadeiriau bach yn harddu’r stydi - 17 ohonynt i gyd! Rwy wedi
mynd bach yn rhydlyd gyda’r gynghanedd yn ddiweddar ond
bydd rhaid i mi gychwyn arni eto gyda’r testunau llenyddol er
mwyn cefnogi’r ‘steddfodau lleol sy’n rhan mor bwysig o’n
diwylliant.

Llongyfarchiadau,
Arwyddfardd
newydd
Gorsedd
Cymru, a’r ferch gyntaf i ymgymryd â’r swydd - oes
arwyddocâd i hynny?
Diolch yn fawr iawn. Mae’n fraint fawr i mi gael ymgymeryd
a’r swydd gyfrifol hon. Fel merch yn y weinidogaeth
Gristnogol ers yn agos i 30 mlynedd, rwy’n hen gyfarwydd â
bod yn ferch mewn byd o ddynion, ac rwy’n anghofio ambell
waith ei fod dal yn brofiad newydd i rai! Afraid dweud bod
cael merch yn Arwyddfardd yn brofiad hollol newydd i
Orsedd Cymru, ond o’r ymateb cadarnhaol a hynod o garedig
sydd wedi bod i’r cyhoeddiad, rwy’n synhwyro bod y torri ar
draddodiad yn un i’w groesawu, ac yn dangos bod Gorsedd
Cymru yn barod i roi yr un cyfle i bawb. Rwy’n mawr hyderu
y medraf anrhydeddu’r gwaith y mae arwyddfeirdd y
gorffennol wedi’i gyflawni gyda pharch ac urddas.

Gan ystyried eich prysurdeb cyhoeddus fel gweinidog
Gofalaeth y Priordy yng Nghaerfyrddin, Cana a
Bancyfelin, Llywydd yr Annibynwyr ac awdur y gyfrol “A
Wnaiff y Gwragedd…?” i enwi ond ychydig, sut ydych
chi’n mynd ati i ymlacio, a beth sy’n eich ysbrydoli?
Digon o awyr iach. Rwy’n hoff iawn o gerdded ac mae digon o
ddewis o lwybrau yma yn Sir Gâr yn y mynyddoedd ac ar hyd
yr arfordir. Rwy’n cymeryd fy ngwyliau o ddifri’ hefyd. Mae’n
anodd iawn ymryddhau yn llwyr o’r gwaith oherwydd nad
swydd yw’r weinidogaeth ond ffordd o fyw. Ond rhaid wrth
seibiant o bryd i’w gilydd. Rwy’n cael fy ysbrydoli yn aml
wrth wrando ar gerddoriaeth a darllen, ond fy mhrif gyfrwng
ysbrydoliaeth yw pobl! Rwy wrth fy modd yn eu cwmni.

Beth yn union yw gwaith Arwyddfardd?
Wel, mae cyfrifoldebau Arwyddfardd yn llawer mwy na’r hyn
mae’r cyhoedd yn ei weld. Mae nifer o gyfrifoldebau
gweinyddol ynghlwm a’w swydd megis anfon pecyn
gwybodaeth yn flynyddol i bob aelod o’r Orsedd ynghylch
seremonïau’r flwyddyn honno a derbyn yr archebion
gwisgoedd. Trefnu rota gorymdeithio a chynllun eistedd y
Gorseddogion ar y llwyfan ac yn y Cylch; cyfarwyddo a
goruchwylio’r gwaith o leoli Cylch yr Orsedd ar faes yr
Eisteddfod; cynllunio a goruchwylio’r patrwm seddi yn y
Cylch a chytuno ar leoliadau’r offer sain; cyd-drafod â staff yr
Eisteddfod er mwyn pennu dyddiad seremoni’r Cyhoeddi, a
lleoliad Cylch yr Orsedd ynghyd â goruchwylio ei godi;
cysylltu â phawb sy’n cymeryd rhan yn y seremonïau. Gyda
chymorth y Cofiadur ac Arolygydd y Gwisgoedd, cyfweld ac
apwyntio unigolion i gyflwyno’r Corn Hirlas a’r Flodeuged, a
hefyd dewis y Llawforynion a’r Macwyaid. Yna mae angen
trefnu ymarferion ar lwyfan yr Eisteddfod ac yn y Cylch cyn y
Cyhoeddi a’r Eisteddfod… a mwy! Mae’n goblyn o
gyfrifoldeb, ond i un sydd wrth ei bodd yn trefnu pawb a
phopeth, rwy’n siŵr y caf fwynhad mawr o’r gwaith.

Nôl at yr Arwyddfardd, roedd Gŵyl y Cyhoeddi ym
Mhorthmadog a'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron
yn gyfle i gysgodi Dyfrig ab Ifor, ond pa obeithion sydd ar
gyfer 2023?
Meistroli’r gwaith! Gwneud fy rhan gan fy mod yn credu fod
yr Orsedd yn gyfrwng arbennig i hybu datblygu, hyrwyddo, a
chyfoethogi’n diwylliant. Fy ngobaith fydd cyflawni’r gwaith
gydag urddas, gan osgoi baglu ar y grisiau o flaen y genedl
gyfan wrth gerdded drwy’r pafiliwn!

Mae’r Brifwyl wrth gwrs yn benllanw diwylliannol i ni fel
Cymry, ond mae’n rhaid bod eisteddfodau lleol yn y
gwaed. A gamodd y Beti Wyn ifanc ar lwyfan ambell
eisteddfod leol. A fu cam, a fu llwyddiant, a oes rhai yn
sefyll yn y cof?
Y cof cyntaf sydd gen i o unrhyw steddfod yw steddfod Capel
Hebron, Clydach, sef ein cartref ysbrydol ni fel teulu. Mae’n
anodd credu erbyn hyn bod un capel â digon o adnoddau a
doniau i gynnal eisteddfod ar ei phen ei hun! Byddai ‘lan’ yn
cystadlu yn erbyn ‘lawr’ hynny yw, pawb a oedd yn byw ‘lan’
o sgwâr y pentref yn cystadlu yn erbyn pawb a oedd yn byw
o’r sgwâr ‘lawr.’ Mae gen i gasgliad o fagiau bach ‘steddfod
yn gof o’r dyddiau da. Rhyw blentyn digon swil oeddwn, ond
bûm yn cystadlu mewn cystadlaethau torfol, partïon canu a
chorau mewn rhai eisteddfodau lleol, yn ogystal ag Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd, ond gwell o lawer gen i oedd cystadlu
yn y cystadlaethau gwaith cartref.

Gyda’r pwyslais i ddechrau ar rannu rhestr yr
eisteddfodau (gyda thestunau a chysylltiadau) yn
ogystal ag adroddiadau a chanlyniadau, gofynnwn am
eich amynedd wrth i ni ychwanegu’n raddol at yr
adrannau eraill dros y misoedd nesaf. Ewch draw am
sbec!
I gyd-fynd â’r newidiadau hyn mae ein swyddogion
bellach yn defnyddio cyfeiriadau e-bost newydd gweler y manylion ar y dudalen gefn.
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Y Gystadleuaeth Gorawl
Perfformio Darn Digri
Tlws yr Ifanc

CHWILIO AM
GYMORTH
ARIANNOL?
Cofiwch bod
Cymdeithas
Eisteddfodau
Cymru yn
cynnig nawdd
ar gyfer
gwobrau
cystadleuaeth
“Sgen ti
Dalent?”
yn eich
‘steddfod chi!

Yn dilyn llwyddiant noson debyg yn 2021,
ry’n ni’n edrych ymlaen at groesawu dysgwyr
a siaradwyr newydd am ‘chydig o hwyl yr
ŵyl ar y 7fed o Ragfyr.

Cyhoeddir rhagor o fanylion yn nes at yr amser.
11
6

Dyma’r calendr hyd at ddiwedd Mawrth 2023, fel mae’n edrych ar hyn o bryd. Cofiwch roi gwbod i ni
beth yw dyddiad eich ‘steddfod chi er mwyn i ni fedru cynnwys y manylion ar ein rhestr.
Testunau ar gael i’w lawrlwytho ar www.steddfota.cymru
18-19 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

19 Tachwedd

Eisteddfod Y Rhondda

19 Tachwedd

Eisteddfod CFfI Cymru

Nia Haf Lewis

gwybodaeth@yfc-wales.org.uk

07384 340630

26 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Abergorlech

Heulwen Francis

bethan_griff20@hotmail.com

01558 685398

3 Rhagfyr

Eisteddfod Gadeiriol Llandyfaelog

Geraint Roberts

geraintroberts@btinternet.com

01267 229047

21 Ionawr

Eisteddfod Gadeiriol Chwilog

Gwyn Parry Williams

gwynarhian@btinternet.com

01766 810717

21 Ionawr

Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd

Glenys Llewelyn

eisteddfod.caerdydd@gmail.com

07970 411697

28 Ionawr

Eisteddfod Garndolbenmaen a’r Cylch

Esyllt Williams

esylltport@yahoo.com

01766 530754

4 Chwefror

Eisteddfod Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd

Megan Williams

dewameg@yahoo.co.uk

01766 540866

4 Chwefror

Eisteddfod Gadeiriol Crymych a’r Cylch

Ann Siriol Davies
Awen Evans

ann_capel@yahoo.co.uk
alwyn.evans@btconnect.com

01994 419268
01239 891637

10 Chwefror

Eisteddfod Llanllyfni

Lowri Griffith

brynalowri@hotmail.com

01286 880291

11 Chwefror

Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn

Gwen Williams

Dim ebost

01654 713846

18 Chwefror

Eisteddfod Llanegryn

Eurgain Owen

eurgainowen@gmail.com

01654 711591

18 Chwefror

Eisteddfod Gadeiriol Brynberian

Ceri Davies

eisteddfa@hotmail.co.uk

01239 891296

18 Chwefror

Eisteddfod Gadeiriol Rhydlewis

Alan Davies

alan.davies6@hotmail.com

01239 851605

28 Chwefror

Eisteddfod Tyddewi

Wiliam Owen

wiliamowen@aol.com

01437 720588

4 Mawrth

Eisteddfod Llanfihangel-ar-arth a’r Plwyf

Margaret Bowen

wernmacwydd@btinternet.com

01559 362215

4 Mawrth

Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion

Gwenda Evans

gwendaevans257@btinternet.com

01239 654552

10 Mawrth

Eisteddfod Fach Capel Dewi

Catrin Curry

machlud2@hotmail.com

07974760168

25 Mawrth

Eisteddfod Y Fenni (5-18 oed)

Rosemary Williams

davidwilliams177@btinternet.com

01873 811814

30 Mawrth

Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain Cymru

Nia Williams

nia.williams@cambria.ac.uk

01978 267596

Lowri Roberts

www.eisteddfodyrhondda.cymru

l.roberts11@btinternet.com

07815093955
01248 600297

EisteddfodYRhondda@gmail.com

SWYDDOG DATBLYGU
Aled Wyn Phillips
07974747881

lois@steddfota.cymru

aled@steddfota.cymru

2023

SWYDDOG TECHNEGOL
Lois Williams
01570 423700/07717842556
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