
Bydd popeth wnewch chi, yn fach neu fawr, yn gwneud gwahaniaeth. Pam na wnewch chi drefnu 
cyfarfod â’ch tîm Agor y Llyfr i edrych ar y Canllaw ABC, gweld beth sy’n apelio atoch chi, a beth 
allech chi ei rannu ag eraill?

1. Gweddïwch am syniadau ac ewch ati i gynllunio

Mae pob storïwr da yn gwybod fod yn rhaid cynllunio ymlaen llaw. Rydyn ni wedi ceisio hwyluso 
hyn drwy ddarparu templedi a fydd (gobeithio!) yn ddefnyddiol wrth hysbysebu digwyddiadau. 
Maen nhw’n cynnwys posteri a thaflenni, amlinelliad o wasanaeth a stori newydd, ffurflen noddi ar 
gyfer unrhyw weithgarwch, sticeri i’w defnyddio fel y gwelwch orau, a llu o bethau eraill y gellir eu 
lawrlwytho o’r wefan gan gynnwys ffilm newydd a chyflwyniad PowerPoint. Bydd angen cynllunio’n 
gynnar gydag arweinyddion eich eglwysi/capeli a Phenaethiaid yr ysgolion er mwyn nodi  
dyddiadau a llogi lleoliadau. Mae’n dibynnu ar natur a maint eich gweithgarwch, ond efallai y  
byddwch am drafod unrhyw syniad ag eraill i weld eu hymateb cyn symud ymlaen.

2. Gwnewch y paratoadau a mynd ati i wneud cyflwyniad

Efallai y bydd angen i chi gael gwisgoedd a phropiau’n barod ar gyfer rhai o’r syniadau hyn:

 Ê Cyflwyno gweithred o Addoli ar y Cyd yn eich ysgol(ion) gan ddefnyddio ‘Hanes Stori’ o waith 
Bob Hartman, awdur Beibl y Storïwr. 

 Ê Dathlu gyda’ch tîm ac/neu eraill yn eich capel(i) / eglwys(i) gan ddefnyddio ein cyflwyniad 
PowerPoint a’r amlinelliad o wasanaeth.

 Ê Dangos yr hwyl a geir gydag Agor y Llyfr wrth wneud cyflwyniad yn eich eglwys/capel a 
chynyddu aelodaeth eich tîm, nifer eich partneriaid gweddi neu’r rhai sy’n gwneud gwisgoedd a 
phropiau ar eich cyfer, gan ddefnyddio’r posteri a’r taflenni hysbysebu digwyddiadau.

 Ê Helpwch ni i hybu a gwireddu’n gweledigaeth – mae codi arian tuag at ein gwaith yn ein 
cynorthwyo i ddarparu hyfforddiant, ac i ddatblygu gweithgarwch Agor y Llyfr mewn ardaloedd 
newydd. Defnyddiwch y Canllaw ABC, ein blwch casglu arian, neu’r ffurflen noddi.

Ê Rhowch sticer i bawb sy’n helpu neu gallwch gyflwyno copi o Beibl y Storïwr i’ch pobl allweddol.

3. Postiwch y canlyniadau ar y cyfryngau cymdeithasol

Rydyn ni bob amser yn hoffi derbyn lluniau a hanesion i’w rhannu â Storïwyr Agor y Llyfr trwy’r  
cylchlythyr, ond gofynnwn yn garedig i chi nodi’r cyfarwyddyd sydd i’w weld o dan y pennawd 
‘Rhannu’r hwyl’ ar gefn y llythyr Croeso. Ceir yno ganllawiau diogelwch o ran defnyddio delweddau/
lluniau. 

Codi arian: Bydd unrhyw weithgarwch er budd Agor y Llyfr yn ein helpu i ehangu’r gwaith. A bydd 
hyd yn oed mwy o gynnydd os gwnewch chi annog pobl i  fanteisio ar y cynllun Rhodd Cymorth.  
Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gefn y llythyr, neu ewch i’n gwefan i ddarllen mwy ar   
openthebook.net/anniversary.

Beth am ddechrau arni!  
Camau syml tuag at ddathliad anhygoel!
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