
Helô ’na! Croeso i’ch pecyn dathlu!

Fel Arweinydd Tîm sydd wedi’i gofrestru gydag Agor y Llyfr, mae’r pecyn cyfarch hwn wedi’i an-
fon atoch er mwyn i’ch tîm a’ch cymuned baratoi i ddathlu ein pen-blwydd yn 20 oed. Efallai y  
byddwch am gymryd rhan mewn ffordd eithaf syml neu efallai y byddwch am greu argraff fawr a 
chynnwys pawb rydych chi’n eu hadnabod wrth gynnal parti mawr, gosod her neu wneud  
cyflwyniad.

Wrth i ni ddathlu, rydyn ni am ddiolch i bawb am eu hymroddiad, eu brwdfrydedd, eu creadigrwydd 
a’u gwaith caled. Mae llawer ohonoch chi’n dweud pa mor anodd yw cael mwy o bobl i ddod yn rhan 
o’ch tîm, felly mae’r pecyn yn cynnwys Canllaw ABC i’w defnyddio yn eich cartref neu yn y gymuned 
leol i ddathlu 20 mlynedd o waith Agor y Llyfr, ac i ddenu mwy i fod yn rhan o’r gwaith.

Bydd stori newydd, hwyliog Bob Hartman a’r weithred o addoli ar y cyd hefyd yn eich ysbrydoli i 
ddathlu gyda phlant eich ysgol. Gall fod yn gyfle i Storïwyr posibl gael blas ar y gwaith i weld a ydyn 
nhw am ddod yn rhan o’r tîm!

Rydyn ni hefyd angen cynllunio ar gyfer y dyfodol. Mewn cymaint o ardaloedd, does dim sôn am 
Agor y Llyfr. Os ydych am ehangu’n gwaith, rhaid wrth ymroddiad ariannol, felly mae’r pecyn yn 
cynnwys elfen o waith codi arian. Os ydych chi’n teimlo y gallwch chi ein helpu i rannu llawenydd ac 
angerdd ein gwaith a hynny mewn modd ariannol, byddai hynny’n dderbyniol iawn.  Ond, os nad 
yw’r amser yn iawn i chi wneud hynny, peidiwch â theimlo fod yn rhaid codi arian.  Byddwn yn deall 
nad yw amgylchiadau pawb yn caniatáu hyn.

Rydyn ni’n sylweddoli eich bod yn greadigol iawn ac y byddwch chi’n meddwl am syniadau eich 
hunain. Gofynnwn yn garedig i chi roi sylw i’r nodyn ‘Rhannu’r hwyl’ sydd ar gefn y dudalen.  
Wyddoch chi ddim, mae’n bosib y byddwch chi’n ysbrydoli llu o bobl eraill ar hyd a lled y wlad.

Cofiwch ddweud wrth eich ysgolion am y gystadleuaeth stori a llun fydd yn cael ei chynnal yn ystod 
tymor yr haf. Bydd mwy o fanylion i’w gweld ar ein gwefan ac yng nghylchlythyr mis Ionawr. Cynigir 
gwobrau gwych i’r enillwyr!

Sut bynnag fyddwch chi’n dewis dathlu Agor y Llyfr yn ystod 2019, cofiwch am ein hawgrymiadau 
a’n cyngor. Mae angen gwneud tri pheth – Gweddïo, Paratoi, Cyflwyno. 

Ac yn fwy na dim – mae angen CAEL HWYL!  
 
 

 
Julie Jefferies 
Pennaeth Agor y Llyfr

Croeso



Teimlwch yn rhydd i lungopïo cynnwys y pecyn hwn neu i lawrlwytho taflenni 
ychwanegol o’n gwefan openthebook.net.  
Ein gobaith yw gweld tîm Agor y Llyfr yn mynd i bob ysgol gynradd er mwyn rhoi’r cyfle i bob 
plentyn glywed straeon y Beibl. Mae 18,076 o ysgolion yng Nghymru a Lloegr, ac mae timau Agor y 
Llyfr yn ymweld â 3,000 o ysgolion, felly mae llawer o waith eto i’w wneud! Bydd popeth wnewch chi 
dros Agor y Llyfr yn ystod 2019 yn gwneud gwahaniaeth – a hynny, efallai, mewn ffordd annisgwyl.

Plannu hadau mewn eglwysi/capeli er mwyn cael mwy o wirfoddolwyr 
Rydyn ni am weld tîm Agor y Llyfr yn mynd i bob ysgol. Sgwrsiwch am yr hyn rydych chi’n ei wneud, 
ewch ati i gydweithio ag eglwysi/capeli eraill eich ardal a chyflwyno sesiwn Agor y Llyfr mewn oedfa 
neu ddigwyddiad. Efallai y byddwch chi’n llwyddo i gynyddu aelodaeth eich tîm neu i ffurfio tîm 
ychwanegol fydd yn ymweld â mwy o ysgolion.

Helpwch ni’n ariannol i wella adnoddau Agor y Llyfr, ac i ddatblygu’r gwaith mewn 
ardaloedd newydd. 
Defnyddiwch y ffurflen noddi i osod her i chi’ch hunan ac i eraill, neu defnyddiwch y blwch casglu i 
dderbyn rhoddion. Helpwch ni i godi arian i wella adnoddau Agor y Llyfr ac i ddarparu hyfforddiant 
a datblygu’r gwaith mewn ardaloedd newydd. 

Beth am ddathlu mewn ysgolion neu wrth gynnal digwyddiad
Gallwch ddefnyddio ein stori newydd o waith Bob Hartman i ddathlu yn eich ysgol leol. Gallech  
hyd yn oed ofyn i’r Pennaeth drefnu i bawb gymryd rhan yng nghystadleuaeth yr haf. 

Rhannu’r hwyl
Rydyn ni am rannu hwyl y dathliadau eleni, ond gofynnwn i chi beidio â thynnu lluniau na rhannu 
delweddau/fideos o unrhyw un, oni bai eich bod yn gyntaf wedi gofyn am eu caniatâd i’w  
rhannu’n gyhoeddus (e.e. ar Facebook, Twitter) neu gyda thîm Agor y Llyfr er mwyn eu cynnwys 
yn ein cyhoeddiadau. Peidiwch â chymryd fod pawb yn fodlon, dim ond am eu bod yn gwenu ar y 
camera!  Dylid bod yn fwy gofalus os oes plant yn bresennol (gofynnwch yn gyntaf i’r rhieni a ydyn 
nhw’n fodlon i’r lluniau gael eu defnyddio i’r dibenion hyn).

 Ê Cymdeithas y Beibl / Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon SN5 7DG
 Ê E-bost enquiries@openthebook.net 
 Ê Ffôn 01793 418355
 Ê Facebook: www.facebook.com/OpentheBookuk/ 
 Ê Twitter: twitter.com/Open_the_Book  #OTB20  

Sut i anfon rhoddion neu unrhyw arian fydd yn cael ei gasglu
Beth bynnag wnewch chi i gefnogi Agor y Llyfr, mae’n hawdd trosglwyddo’r arian.

Ar-lein neu dros y ffôn – ewch i openthebook.net neu ffoniwch 01793 418355 a defnyddiwch eich 
cerdyn credyd neu ddebyd.

Trwy’r banc, ac wrth anfon rhoddion lluosog drwy’r post – talwch unrhyw arian parod i’ch cyfrif 
banc ac yna anfonwch siec am y cyfanswm a’i gwneud yn daladwy i ‘Cymdeithas y Beibl’. Dylid llenwi 
ac amgáu’r ffurflen rhoddion gan nodi’r swm, ac unrhyw amlenni rhodd cymorth.  

Dewch i Ddathlu! 
Gwahanol ffyrdd o’n helpu ni i ehangu
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