
Merched y Wawr 

Cyfarfu rhai o’r aelodau ar ‘Zoom’ nos Fercher, 10fed Mawrth. Croesawodd Anita, ein llywydd, pawb 
i’r cyfarfod a mynegodd pa mor braf oedd gweld ffrindiau pell ac agos. Anfonodd ein cofion at Eryl 
sydd yn aros llawdriniaeth, i Mabel sy’n teimlo’n well erbyn hyn, i Liz Pen Parc sy’n gwella ar ôl cael 
cwymp ac i Gwyneth Llain yr Ardd sydd yn parhau i wella yn ysbyty Eryri. Cydymdeimlodd â Eleri yn 
ei phrofedigaeth o golli ffrind. 

Croesawodd ein gwraig wadd, Angharad Price, merch a aned ac a fagwyd ym mhentref Bethel, ond 
sydd bellach yn byw yng Nghaernarfon. Mae hi’n awdures llwyddiannus ac yn ddarlithydd rhan 
amser ym mhrifysgol Bangor, ac fe  ennillodd y Fedal Rhyddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Tŷ 
Ddewi yn 2002 gyda’i llyfr ‘O, Tyn y Gorchudd’. 

Treuliwyd orig ddifyr iawn yn gwrando ar Angharad yn sôn am ei hysgrif ‘Cwpan a Soser’, atgofion 
plentyn yn mynd i gapel Bethel. Cychwynodd ei sgwrs yn olrhain hanes capel Bethel o’i sefydlu hyd 
at ei gau. Yn ôl pob tebyg roedd gan y capel gôr oedd yn enwog trwy ogledd Cymru a cherddorfa 
hefyd ar un adeg. Aeth ymlaen i sôn am ei hysgrif ‘Cwpan a Soser’. Pan gaeodd y capel fe gafodd 
Angharad gwpan a soser o’r capel ac fe’i ysbrydolwyd i ysgrifennu’r ysgrif wrth feddwl beth a faint 
oedd y capel yn ei olygu iddi. Dechreuodd gyda’r profiadau a gafodd wrth fynd i’r capel, yr iaith a’r 
geiriau Beiblaidd a glywodd. Aeth ymlaen i sôn am achlysuron yn y capel a’r diflastod o  eistedd ar 
seti caled yn sbecian yn ystod gweddi. Ond os oedd yr achlysuron yn ddiflas ‘roedd yr Ysgol Sul yn lle 
o gysur pur, da da, creonau a storiau o’r Beibl. ‘Roeddynt yn brofiadau hapus ym mhob ffordd - ddim 
jyst yn grefyddol. Gofalodd yr aelodau fod ganddynt baned mewn cwpan a soser tra’n gwrando ar 
Angharad.  

Diolchwyd i Angharad gan Mair Read am noson ddifyr, gynnes a chartrefol.  

Mis nesaf byddwn yn cael cwmni Gwerfyl Eidda fydd yn sôn am ofal croen. Dalier sylw mai ar nos 
Iau, 15ed Ebrill fydd y cyfarfod.   

 

   


