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Cynhaliwyd cyfarfod Ionawr o’r gangen yn festri Capel Cysegr nos Fercher 

Ionawr 8fed. Croesawodd Jen, y llywydd nifer dda  ddaeth i’r festri er 

gwaethaf y glaw. Roeddem yn falch o glywed fod Elin merch fach  Huw mab 

Alys wedi gwella wedi cyfnod yn yr ysbyty. Roeddem yn falch iawn fod Eva a 

Gwyneth wedi gwella ac yn ôl yn y gangen. 

 Atgoffwyd yr aelodau am y noson Bowlio Deg nos Wener 17 Ionawr am 6.30. 

Bethel fydd yn rhoi raffl ar y noson, penderfynwyd prynu taleb o Fron Goch. 

Darllenwyd yr ohebiaeth ddaeth o Aberystwyth a chynigiwyd i’r aelodau  roi 

enw i fynd i ginio’r Llywydd yng ngwesty’r Celt Caernarfon Mawrth 8fed. 

Rhowch eich enw i Anne neu Gwyneth mor fuan â phosibl. 

Croesawyd  Wyn a Deilwen Davies, Llanrwst yn gynnes gan Jen a chafwyd 

sgwrs a thrafodaeth ddiddorol iawn ganddynt am lwyau caru.  Yn ystod 

1960au’r ganrif ddiwethaf cafwyd adfywiad yn y diddordeb am y llwyau 

caru. Un o’r rhai wnaeth waith i hybu’r diddordeb oedd Gwyndaf Breese yn 

San Ffagan, a dechreuodd Paul Curtis wneud llwyau caru . Yn draddodiadol 

masarn oedd y pren , pren gwydn iawn oedd heb flas arno felly ddim yn 

gadael blas ar y bwyd o’i ddefnyddio. Arferid gwneud llwyau i’w defnyddio 

yn y cartref i ffitio’r llaw - trwy fesur rhychwant y llaw. Mae gan Wyn lyfryn efo 

lluniau llwyau caru sy’n mynd yn ôl 200 mlynedd ynddo. Ceir patrymau ar 

lwyau, calon, modrwy, diamwnt, symbolau arwydd yr enaid. Nid oes 

sicrwydd am darddiad y llwyau ond mae nifer o goelion ond credai Wyn fod 

llawer wedi eu gwneud i fyny. 

Wedi ymddeol dechreuodd Wyn ddilyn patrymau o’r hen lwyau ac roedd y 

casgliad   cywrain o lwyau caru yn fendigedig, a’i frwdfrydedd wrth son 

amdanynt yn bleser. Deilwen sy’n cynllunio’r patrymau i’r llwyau newydd a 

phenderfynu os yw’r  llwyau wedi cyrraedd safon dderbyniol. Erbyn heddiw 

defnyddir gwahanol fathau o bren i wneud y llwyau a gellir rhoi enw, patrwm 

i siwtio’r cwsmer ar gyfar priodas, pen-blwydd neu achlysur arbennig arnynt. 

Diolchodd Rita iddynt a rhoi syrpreis mawr i Deilwen gan fod y ddwy yn 

ffrindiau da pan oeddynt yn blant ac heb weld ei gilydd ers dros hanner can 

mlynedd. 



Diolch i Eva, Gwyneth J a Falmai wnaeth y baned, a llongyfarchiadau i 

Gwyneth am ennill y raffl. 

Cofiwch ddod a £15 cinio gŵyl Dewi fydd yn y Caban, Brynrefail, 5ed Mawrth 

- dalier sylw nos fercher cyntaf y mis. Gemma Jones fydd yn rhoi triniaeth 

harddwch yn y cyfarfod nesaf, nos Fercher Chwefror 12fed am 7.30. 

Gobeithio gall y pwyllgor gyfarfod am 6.30 yn y festri cyn i’r cyfarfod 

ddechrau i drafod un neu ddau o bethau. 

 

 

 

 


