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Gwahanol ffyrdd o ddathlu!
Cyflwyno gweithred newydd o Addoli ar y Cyd yn eich ysgol(ion) gan ddefnyddio Hanes Llyfr – Stori Joseia o 
waith Bob Hartman, awdur Beibl y Storïwr. 

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

Cynnal digwyddiad er mwyn rhannu’r hwyl 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 hysbysebu digwyddiadau a’r 
Canllaw ABC.

Helpwch ni i hybu a gwireddu ein 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 ein 
Canllaw ABC.

O Ionawr 2019 ymlaen, gallwch lawrlwytho’r adnoddau hyn o openthebook.net/anniversary. Gallwch hefyd 
archebu sticeri wrth e-bostio enquiries@openthebook.net.
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