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Seremonïau ‘Living Memory’ i Goffáu Menywod fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf  

Ar ddydd Iau 10fed Tachwedd cynhaliodd AMC bedair seremoni goffáu ledled Cymru i nodi diwedd ein prosiect 

‘Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf: y profiad Cymreig’ a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac i’n 

hatgoffa am gyfraniad menywod i’r Rhyfel Mawr.  

Cofeb Ryfel Caergybi: i goffáu pedair 

menyw, tair ohonynt wedi boddi ar y môr 

pan suddwyd eu llongau gan dorpidos. 

Shan Robinson arweiniodd y seremoni 

gyda chymorth parod Val Wakefield. 

Cafwyd tyrfa ardderchog o tua 80 yn 

cynnwys aelodau AMC, dau o 

berthnasau’r menywod oedd yn cael eu 

coffáu ar y gofeb, cynrychiolwyr o dair 

ysgol: Ysgol Gynradd Gymraeg 

Morswyn a ganodd ‘Calon Lân’ i 

gyfeiliant ffidil i ddod â’r seremoni i ben, 

Ysgol Gynradd y Santes Fair, ac Ysgol 

Uwchradd Caergybi (Prif ferch a’r Dirprwy brif ferch); aelodau o Amgueddfa Forwrol Caergybi, aelodau Merched y 

Wawr a Sefydliad y Merched ac aelodau eraill o’r cyhoedd. 

 Cofeb Ryfel Bae Colwyn: i goffáu’r nyrs Catherine Williams  ar y gofeb, 

yn symbol o gyfraniad nyrsys i’r ymdrech ryfel. Arweiniwyd y seremoni 

gan Dr Dinah Evans a daeth tyrfa dda ynghyd, gan gynnwys y Dirprwy 

Faer; disgyblion Ysgol Gynradd Sant Joseph a ddarllenodd gerdd 

bwrpasol, aelodau AMC, Merched y Wawr a Sefydliad y Merched ac 

aelodau eraill o’r cyhoedd.   

Claddfa Christchurch, Casnewydd: i goffáu cyfraniadau Gertrude 

Dyer QMAAC; Dulcie Llewellyn Jones, WAAF a May Selwood, gweddw 

ryfel. Caroline Fairclough a Dr Elin Jones arweiniodd y seremoni hon a 

daeth tua 25 iddi, gan gynnwys aelodau AMC; cynrychiolwyr dwy ysgol: 

gynradd: Eveswell Primary ac Ysgol Gymraeg Ifor Hael, a ddarllenodd 

gerdd addas; aelodau Merched y Wawr a 

Sefydliad y Merched ac aelodau’r 

cyhoedd. Bu Catrin Edwards yn ffilmio’r 

seremoni hon a gellir.  

Gweld y fideo yma.  

https://www.facebook.com/Archif-Menywod-Cymru-Womens-Archive-of-Wales-368626696518834/?ref=bookmarks


Senotaff Abertawe: i goffáu aberth y ddeg gweithwraig yn y ffatrïoedd arfau rhyfel a welir ar y gofeb hon. 

Arweiniwyd y seremoni gan Jenny 

Sabine a Catrin Stevens ac roedd tua 

45 yn bresennol; gan gynnwys 

aelodau AMC; WRNS, parti recorders 

o Ysgol Gymraeg Bryn-y-môr; 

aelodau o Ferched y Wawr a 

Sefydliad y merched ac aelodau’r 

cyhoedd. Ffilmiwyd y seremoni gan 

Heno ar gyfer S4C ac fe 

ymddangosodd ar nos Wener 11eg 

Tachwedd yn rhan o eitem hwy ar y 

Rhyfel Byd Cyntaf. Noddwyd y blodau 

ar gyfer pob seremoni gan Living 

Memory.  

   Catrin Stevens  

Cynhadledd Genedlaethol 2016 
 
Tro’r gogledd oedd hi eleni i groesawu'r Gynhadledd, ac, fel arfer, roedd yn bleser ac yn fraint bod ym Mangor. Mae 
aelodau gweithgar y pwyllgor yno yn paratoi'n ofalus, ac yn cael cymorth parod gan staff y Coleg er sicrhau bod y 
trefniadau sylfaenol yn iawn – yr ystafelloedd yn addas, y cyfarpar clywedol i gyd yn iawn, y seddau'n gyfforddus, 
y bwyd yn flasus – a digon o goffi a the ar gael. Peidiwch â chwerthin – dyma'r angenrheidiau. Os nad yw’r rheiny 
yn eu lle, ni fydd y cyfraniad mwyaf disglair yn debyg o aros yn eich cof: yn hytrach fe fyddwch yn cofio'r gadair 
anghyfforddus neu mor anodd oedd hi i glywed y siaradwyr. 
 Ac eleni eto fe adeiladwyd cynhadledd lwyddiannus dros ben ar y sylfeini cedyrn hyn. Cawsom anerchiadau 
amrywiol a difyr ar ystod o destunau o bob cyfnod hanesyddol, gan gynnwys trafodaeth wefreiddiol gan yr Athro 
Emeritws Tony Brown ar waith Elsi Eldridge, yr arlunydd (a gwraig R.S. Thomas), a golwg newydd ar waith y bardd 
heriol honno o’r Oesoedd Canol, Gwerfyl Mechain, gan Dr Gwen Saunders Jones. Clywsom hefyd hanes 
gwrthwynebiad Miss Jane Walters o Lanmedenni i derfysgoedd ‘Beca, am ffigyrau Fenws o Oesoedd y Cerrig, ac 
am ddwy wraig ‘Hughes y Congo’ o Fae Colwyn, i enwi dim ond rhai o’r cyfraniadau i’r gynhadledd. Dau ddiwrnod 
llawn a chofiadwy! Diolch i bawb a gyfrannodd i lwyddiant y gynhadledd- edrychwn ymlaen yn awr at y wledd fydd 
yn ein disgwyl yn Aberystwyth yn 2017. 

 

Elin Jones 

 

Croesewir cyfraniadau i’r Cylchlythyr 
gan unrhyw aelod. Os gallwch 
gyflwyno eich cyfraniad yn ddwyieithog 
gwerthfawrogir hynny’n fawr. 
Anfonwch eich cyfraniadau at: 
newsletter@womensarchivewales.org 

 
Dyddiad copi ar gyfer y rhifyn nesaf 

yw 
Dydd Gwener, 24  Chwefror  

 

Os hoffech gopi print mawr o’r 
Cylchlythyr hwn, yn Gymraeg neu’n 
Saesneg, cysylltwch â Caroline ar y 
cyfeiriad ebost uchod, neu ffoniwch 
01873 890540 os gwelwch yn dda. 
 

Golygwyd y Cylchlythyr hwn gan 
Caroline Fairclough, ac fe’i cyfieithwyd 
gan Catrin Stevens  

 

mailto:newsletter@womensarchivewales.org


Mary Davies VAD – hanesion amrywiol 
 

Sefydlwyd y Voluntary Aid Detachments VADs (Minteioedd Cymorth Gwirfoddol) yn 1909 i lenwi bylchau yng 

ngwasanaethau meddygol y fyddin Diriogaethol. Erbyn dechrau 1914 roedd tua 74,000 o VADs – dwy ran o dair ohonynt 
yn fenywod. Ar y dechrau cyfyngwyd eu gwaith i 
waith domestig a thasgau nyrsio syml mewn 
ysbytai gwirfoddol, gan ryddhau nyrsys 
hyfforddedig ar gyfer dyletswyddau rhyfel eraill.  
Wedi trafodaethau gydag awdurdodau meddygol y 
fyddin, caniatawyd i rai VADs, fel y gelwid hwy, 
weithio dramor, os oedden nhw dros dair ar hugain 
oed a chanddynt dros dri mis o brofiad gwaith 
mewn ysbyty. Roedd gan bob VAD gerdyn cofnod, 
weithiau dau ohonynt. Collwyd rhai yn ystod y 
ganrif ddiwethaf ond mae 24,400 wedi goroesi. 
Mae’r Groes Goch Brydeinig wedi ymgymryd â’r 
dasg enfawr o ddigideiddio a thrawsysgrifio’r 

cardiau cofnod sydd wedi goroesi. Gellir chwilio’r 
archif ar http://www.redcross.org.uk/en/About-                                                         
us/Who-we-are/History-and-origin/First-World-War . 

Ymunodd llawer o ferched a menywod o Gymru â’r minteioedd. Darganfuwyd 15 Mary Davies wrth ymchwilio’r 
cardiau, o ledled Cymru, ac mae’n ddiddorol i gymharu’u manylion. Trigai llawer yn lleol, gan fyw gartref. Ymhlith y 
rhain roedd y Mary Daviesys o’r Barri, Cynffig, Llanbedr-pont-Steffan, Llanharan, Treharris a’r Trallwng, doedd dim 
un o’r rhain yn derbyn tâl.  Yn ôl cerdyn Mary o Dreharris ‘Mae’r Fintai yn gwneud 14 niwrnod o ddyletswydd yn 
Ysbyty Caerffili bob 3-4 mis, aiff aelodau yn eu tro, 80 awr.’ Efallai eu bod yn lletya yng Nghaerffili tra ar ddyletswydd.  
Mary o Gastell Nedd weithiodd yr oriau hwyaf, 3,822 awr rhwng Ionawr 1915 a Mawrth 1918.  Roedd hi’n ‘swyddog 
cyflenwi, llieiniau a.y.b.’ llawn amser am flwyddyn yn y cyfnod hwn, ac fe’i disgrifir yn ‘weithwraig gyson iawn’. Yr 
un a wasanaethodd hwyaf, a hynny yn ‘Nyrs Ward a phantri’ oedd Mary o Gynffig, a fu’n VAD o 31ain Awst 1914 
tan 28 Chwefror 1919.   
 

 Mae’r cerdyn yn un o sampl, nodir bod Mary o Drecelyn yn TN sef trained nurse, ond ni cheir manylion pellach. 
Efallai fod rhai VADs a anfonwyd i Ysbytai milwrol yn Lloegr wedi eu hyfforddi. Roedd Mary o’r Blaenau yn 33 pan 
ymunodd hi yn Chwefror 1917 a chafodd ei rhoi yn Ysbyty Milwrol Plymouth ac roedd yn dal yno yn 1919.  Roedd 
Mary o’r Drenewydd, 29 oed, yno hefyd ac ‘yn parhau i 
wneud gwaith boddhaol’ yn 1919. Roedd Mary o Lanberis 
ym Mirmingham o Fehefin 1916 tan Ionawr 1919. 

 

Nid oedd pob un o’r Marys hyn yn nyrsys. Roedd Mary o 
Aberaeron yn gogydd rhan amser yn Ysbyty’r Groes Goch 
Aberaeron er ei bod yn dal i weithio i’r teulu yn  Llanon 
House. Roedd y ddwy Mary o Gyffordd Llandudno a 
Chasnewydd yn ddirprwy gogyddion, yn Ysbyty Gwersyll 
Milwrol Rugeley (cyflogedig), ac Ysbyty’r  VADs yn Park 
Lane, Llundain (dim tâl) yn eu tro. Roedd swydd Mary 
Davies, Griffithstown, yn fwy crand, sef: ‘Prif Swyddog ac 
Arolygydd Benywaidd y Frigâd. Yn trefnu a chyflenwi staff 
VAD i’r ysbyty lleol o 1916 i 1919.’  
 

Ni chafodd yr un o’r sampl hon ei hanfon dramor, er i lawer o VADs o Gymru weithio yn Ffrainc a rhai yn yr Aifft a 
Salonica. Mae’r oedrannau yn awgrymu menywod aeddfetach nag y dychmygir gan amlaf, nawr a phryd hynny, 
ond yr hynaf oedd Jennie Williams o Lanberis a wirfoddolodd ym Mehefin 1915, ac a fu farw o’r ffliw yn Ffrainc yn 
49 oed. Gellwch gael hyd iddi hi a’r VADs eraill trwy chwilio dan VAD ar wefan  http://www.womenandwar.wales/.                                                     

 

Caroline Fairclough 

Mintai y Groes Goch Glyn Ebwy Tach. 8fed 1914  

http://www.redcross.org.uk/en/About-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20us/Who-we-are/History-and-origin/First-World-War
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Gwobrau Coffa Audrey Jones  

 

Bydd llawer o aelodau yn cofio Audrey Jones, un o sylfaenwyr 
yr Archif, a hefyd, yn 1984, y Wales Assembly of Women. Bu 
farw yn 2014. 
Mae’r Wales Assembly of Women wedi sefydlu gwobr ymchwil 
flynyddol newydd yn enw Audrey i alluogi ysgolheigion 
benywaidd newydd i rannu eu darganfyddiadau yn hytrach na’u 
bod ynghudd mewn traethodau yn llyfrgelloedd ein prifysgolion. 
Cyflwynodd tair menyw eu gwaith yng Nghynhadledd Flynyddol 
yr Assembly, a derbynion nhw eu gwobrau oddi wrth Jane Hutt 
AC. Dwedodd hi y câi eu gwaith ei rannu â Llywodraeth Cymru.  
Am ragor o wybodaeth am Wobrau Coffa Audrey Jones am 
Ysgolheictod Ffeministaidd anfoner e-bost at Dr Jane Salisbury: SalisburyJ@cardiff.ac.uk 
<mailto:SalisburyJ@cardiff.ac.uk> 
 
Alis ferch Gruffudd ap Llywelyn ap Ieuan Fychan  

 

Mae Gwen Saunders Jones a siaradodd yng 
Nghynhadledd Bangor wedi cyhoeddi astudiaeth 
ddiddorol o waith menyw o fardd o’r unfed ganrif ar 
bymtheg, Alis ferch Gruffudd ap Llywelyn ap Ieuan 
Fychan. Mae hi’n un o’r ychydig fenywod y ceir eu cerddi 
mewn llawysgrifau a hon yw’r astudiaeth fanwl gyntaf 
ohoni. Mae’r llyfr yn trafod ei holl gerddi, yn ogystal ag 
eiddo beirdd benywaidd eraill o’r un cyfnod, gan 
ganolbwyntio ar gyd-destun y cyfnod a’r traddodiad 
barddol benywaidd. Mae’r llyfr yn gydymaith defnyddiol i 
unrhyw un sy’n astudio’r maes hwn. I brynu copi am £6, 

cysyllter â gwensaundersjones@hotmail.com / Twitter: @ 
gwensaunders85 
 
 
 

 
Eisteddfod Penbedw 1917: 

Pwy yw’r Delynores? 

Darganfuwyd y llun hwn 
(ar y chwith) tua 15 
mlynedd yn ôl mewn bocs 
y tu allan i siop gwerthwr 
printiau yn Cecil Court, 
Llundain, yn weddillion 
archif asiantaeth 
ffotograffig.  Dywed y 
pennawd ar y cefn: 

A SCENE AT THE EISTEDDFOD … various recitations were given from 
the Gorsedd stones, one of which is here depicted. Today Mr Lloyd George 
attends the Eisteddfod and delivers an oration in Welsh. 
Gan fod canmlwyddiant yr Eisteddfod hon ar Ynys Môn yn 2017, byddai’n 
wych gallu darganfod pwy oedd y delynores. Allwch chi helpu?  

Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales, Archifau Richard Burto, Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP 


