
Eglwysbach am GAMU 
Y peth cyntaf mae’n rhaid gwneud yw gofyn cwestiwn 
ac i fod yn hollol onest. A ydym yn fodlon efo’r sefyllfa 
yn ein capeli yng Nghymru heddiw? Wrth gwrs mae’r 
ateb yn amlwg sef,  nac ydym o bell ffordd. Y peth yw, yr 
ydym un ag oll yn breuddwydio ac yn dyheu i bobl ddod 
yn nol i berthynas byw efo’r Iesu. Ac yn sgil hynny gweld 
ei Eglwys yn tyfu a’i Deyrnas yn ymestyn i gyffwrdd ar 
bob agwedd o fywyd yn y capel a’r gymuned. Ond sut y 
gallwn wneud hyn a beth yw’r cam gyntaf?

Penderfynwyd fel arweinyddion y capel holi ynglŷn â 
chynllun CAMU, ac ar ôl trafod gwahoddwyd Y Parch 
Gwyn Rhydderch i ddod atom ac i egluro beth yw’r 
cynllun. Mi roedd yn gyfarfod buddiol iawn ac aethom 
ati i drafod ymhellach a chytuno i ymuno â’r cynllun. 
Y gwir yw ni allwn barhau fel y mae, rhaid mentro a 
‘chamu’ ymlaen. Daeth Gwyn yn nol atom i wthio’r cwch 
i’r dŵr! Aethom ati i ofyn cwestiynau ynglŷn ar sefyllfa yn 
Eglwysbach.

Ac mi roedd yn rhyfeddol faint o weithgaredd oedd yn 
digwydd yn barod, dydi o ddim yn newyddion drwg i gyd, 
diolch i Dduw am hynny! Beth sydd wedi ein taro ni yw, 
nid oes unrhyw beth yn digwydd i ymestyn ei Deyrnas 
heb weddi, oherwydd “ofer ein cynlluniau ni heb fendith 
Dduw ar ein gwaith”. 

Cylchlythyr
Hydref 2016

Y Parchg. Gerwyn Roberts
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Ers ein cyfarfod yr ydym wedi 
sefydlu pwyllgor marched ac mae’r 
gweithgaredd sydd wedi deillio o 
hynny wedi codio ein calonnau ac 
wedi rhoi bywyd newydd i’r capel.

Fel yr ydym wedi darganfod fel 
capel, camau bach ydi’r ffordd 
ymlaen ac i beidio bod ag ofni 
methu. Dydi meddu ddim bob 
tro yn negyddol oherwydd gallwn 
ddysgu oddi wrth ein profiadau fel 
y gwnaeth Nehemeia. Mae hawdd 
iawn digalonni a gwrando ar y lleisiau 
negyddol, ond “ Cred yn Nuw a gwna 
dy waith.”

Felly daliwn ati i adeiladu tan mae’r 
gwaith wedi gorffen. Mae hanes 
Nehemeia yng nghalondid mawr i ni 
heddiw ac fel y gwaeddodd o dop 
y wal “Y mae gennyf waith pwysig 
ar dro, felly ni allaf ddod i lawr.”  A 
hynny mewn ymateb i’r gwahoddiad 
twyllodrus y Samariad i ddod lawer ac 
i roi heibio ei waith.  Mae Nehemeia 
yn gwrthod y temtasiwn i ddod lawer 
ac o’i herwydd mae’r muriau yn cael 
ei chodi ac mae’r ddinas yn ddiogel. 
“Felly awn ati i weithio”, gan ‘gamu’ 
ymlaen yn nerth Duw.

Y Parchg. Gerwyn Roberts

Blaenoriaid Eglwysbach

Ydych chi wedi 
ymweld â’n gwefan?
www.camustep.cymru
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Wrth imi ysgrifennu mae yna dal 127 
diwrnod tan y Nadolig – digon o amser 
felly, a does dim angen meddwl mwy 
amdano am o leiaf 100 diwrnod arall! 
Ond, er nad oes angen meddwl am 
drefniadau personnol am sbel eto, 
debyg, os ydym am ein heglwys wneud 
y gorau o’r cyfleoedd gwych i ymestyn 
allan dros gyfnod y Nadolig, mae’n 
well dechrau meddwl a threfnu a hynny 
gorau po cyntaf.

Rydym wedi siarad gyda llawer 
ohonoch wrth ymweld dros y flwyddyn 
ddiwethaf ac yn falch iawn clywed am 
eich syniadau i rannu’r Newyddion 
Da gyda’ch cymunedau. Mae rhai yn 
cymryd tipyn o ymdrech ac egni, fel 
y capel wnaeth baratoi cinio Nadolig 
i aelodau o’r capel ac aelodau o’r 
gymuned oedd ar ben eu hunain ar 
ddiwrnod Nadolig. Roedd eraill yn fwy 
syml, yn gosod bwrdd yn y dref i lapio 
anrhegion a chodi arian at elusen, yn 
dosbarthu mins peis i weithwyr siopau 
a busnesau leol, yn cynnal gwasanaeth 
‘babi mewn coets’ i’r grŵp plantos 
bach.

Mae rhai ohonoch yn aelodau o 
dîm Agor y Llyfr erbyn hyn ac wedi 
trefnu sesiwn Seren y Stabl yn Ffair 
Nadolig yr ysgol leol/pentref/tref. 
Mae’r gweithgaredd hwyliog yma yn 
gwahodd pobl o bob oed i wisgo 

fel cymeriad o hanes y Geni ac i 
gael ffotograff ar ei ffon mudol, gan 
greu atgof o hanes y Geni. https://
scriptureunioncymru.com/2015/10/08/
a-pop-up-mission-activity-for-
christmas/

Gwefan wych am syniadau yw http://
www.evangelismideas.org/search.
aspx?f=Christmas, ac yno cewch hyd 
i lawer iawn o syniadau sy’n addas 
i dymor y Nadolig a rheiny ar gyfer 
unigolion, eglwysi, clybiau plant/
ieuenctid, Ysgolion Sul.

Mae gan Scripture Union adnodd 
defnyddiol tu hwnt, Lapio’r Nadolig, 
llyfr sy’n llawn o syniadau ar gyfer 
gwahanol sefyllfaoedd. Mae ganddynt 
hefyd gyflwyniad ar gyfer ysgolion 
cynradd o’r un enw ac mae llawer o 
eglwysi yn ei ddefnyddio i gyflwno 
hanes y Nadolig i ddosbarthiadau 
Blwyddyn 2, trwy eu gwahodd i’r 
eglwys am fore neu prynhawn o 
weithgareddau. Mae Scripture Union 
hefyd yn cyhoeddi 
comic 
Nadolig 
a tract 
syml Seren 
y Stabl. 
Cewch eu 
harchebu 
ar wefan 

Syniadau at 
y Nadolig 
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Scripture Union - http://www.
scriptureunion.org.uk/9145.id#.V8VPuI-
cGUk

Mae Cymdeithas 
y Beibl hefyd yn 
cyhoeddi llyfryn 
deniadol o’r enw 
Tybed oes ‘na fwy i’r 
Nadolig? ar gyfer yr 
ifanc ar sawl sydd yn 
newydd i’r eglwys. 
Mae’r llyfryn:

•  yn cynnwys cyflwyniad byr sy’n 
canolbwyntio ar stori’r Nadolig 

•  yn cynnwys Efengyl Luc mewn 
cyfieithiad deinamig, hawdd i’w 
ddarllen, sy’n ddelfrydol ar gyfer 
ieuenctid a rhai sy’n newydd i’r 
eglwys 

•  yn ddefnyddiol ar gyfer ymestyn 
allan yn ogystal ag yn yr eglwysi 
i’r rheini sydd â chwestiynau am 
Gristnogaeth a ffydd.  

https://www.biblesociety.org.uk/
products/9780564045570/

Beth am berfformio’r ddrama Nadolig 
yn yr awyr agored? Darllenwch am 
beth ddigwyddodd yn Llithfaen 
llynedd drwy ymweld â gwefan http://
camustep.cymru/en/cymraeg/mul-yn-
llithfaen-am-noson/

Mae ffeil CAMU yn cynnwys hanesion 
gan wahanol eglwysi sydd wedi 
defnyddio rhai o’r syniadau yma, a 
syniadau eraill. Beth am ddarllen 
amdanynt a cael eich ysbrydoli i geisio 
rhannu’r Newyddion da am eni’r 
Gwaredwr yn eich cymuned leol eleni? 
Cysylltwch am fyw o wybodaeth am y 
ffeil.

Sarah Morris
Swyddog CAMU de-ddwyrain 
Cymru

Uno gyda’n gilydd 
Mae ail-adeiladu’r muriau’n 
galw am waith Tîm

Bydden ni gyd yn cydnabod ei bod yn 
amhosibl cyflawni rhai swyddi ar eich 
pen eich hun, a mewn gwirionedd, wrth 
ystyried, mae rhan fwyaf o swyddi yn 
galw am weithredu fel tîm. Er engraifft, 
os fyddwn yn sâl awn at y Meddyg, 
ond mae ef wedi cael ei hyfforddi gan 

ddoctoriaid eraill, mae’n dibynnu ar y 
staff gweinyddol i hyrwyddo ei waith 
ac yn galw ar wasanaeth y fferyllydd 
ar gyfer y moddion cywir i’n trin yn 
llwyddianus.

Dysgeidiaeth y Testament Newydd 
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yw bod pob Cristion unigol yn rhan 
o dîm o’r eiliad rydym yn credu a 
phenderfynu dilyn Crist. Mae’r ‘tîm’ 
yn cael ei alw yn Eglwys, Corff Crist, 
praidd Duw, adeilad/teml Duw ymysg 
llawer o dermau eraill.

Mae’n hanfodol ein bod yn cofio 
hyn wrth wynebu realiti ein sefyllfa 
fel eglwysi Cristnogol yng Nghymru 
heddiw. Pobl yr Arglwydd ydym, yn 
rhan o’i dîm Ef – ac mae beth bynnag 
y ceisiwn ei gyflawni er mwyn rannu’r 
Newyddion Da yn cael ei wneud yn y 
cyd-destun hwn.

Mae Astudiaeth 4 yng ngyfres 
Nehemeia sy’n trin y gwirionedd fod 
pobl Dduw yn gweithredu fel tîm, 
wedi’i selio ar bennodau 3 ac 11. Bydd 
rhai ohonom yn cael darllen rhesrti o 
enwau yn y Beibl yn ddiflas, ond mae 
nhw’n cael eu cynnwys am reswm, ac 
un o’r rhesymau yw i ddangos nad 
oedd Nehemeia wedi ail-adeiladu 
muriau Jerwsalem ar ei ben ei hun – 
roedd ganddo 42 tîm yn gweithio ar 7 
ardal benodol, a oedd yn cynnwys pobl 
o bob haen o’r gymdeithas: cyfoethog, 
tlawd, cyffredin, pwysig. Defnyddiodd 
y bobl eu sgiliau gwahanol, neu rhoi 
eu llafur, ac roedd gan pob un rôl 
hanfodol pwysig.

Dyma yn union oedd pwyslais yr 
apostol Paul i’r eglwys yng Nghorinth 
wrth iddo ddefnyddio darlun y corff 
i egluro sut ydym yn dibynnu ar ein 
gilydd, pob un yn bwysig, pob un 
gyda rôl hanfodol yn yr eglwys.  Mewn 
blynyddoedd a fu yng Nghymru roedd 
disgwyl i’r gweinidog wneud popeth 
ei hunan – pregethu, dysgu, ymweld, 
gwaith plant, gwaith Chwiorydd, 
cyfarfod Cymdeithas – ond nid dyma 

yw’r darlun sydd gan Paul. Heddiw, 
wrth gwrs, mae llawer o’n eglwysi heb 
weinidog neu’n rhannu gweinidog 
gyda capeli eraill, ac felly mae’n 
bwysicach fyth ein bod yn cydnabod 
ein doniau, a doniau ein gilydd, a’u 
defnyddio! Mae’n galonogol iawn 
clywed am eglwysi yn cyd-weithio yn 
lleol ar brosiectau fel Agor y Llyfr a’r 
Banc Bwyd, a bod y cyd-weithio yn 
profi’n fendithiol ac yn dystiolaeth 
effeithiol.

Sut fyddech chi’n disgrifio’r ‘tîm’ yn 
eich capel chi? Pa sgiliau/doniau sydd 
gennych? Fedrwch chi gyd-weithio’n 
well? Faint o bartneru sy’n digwydd 
rhwng eglwysi eich ardal er mwyn 
lledaenu’r Efengyl?

Cewch yr Astudiaethau Cyfres 
Nehemeia yn adnodd gwerthfawr iawn 
i’ch cynorthwyo i wynebu y cwestiynnau 
anodd sy’n codi o’n sefyllfa bresennol  
ac wrth geisio ffyrdd ymlaen gan 
ddefnyddio Gair Duw i’n harwain a’n 
hysbrydoli. Mae copiau ar gael gan 
Gwyn, Meleri neu Sarah – a cofiwch ein 
bod ar gael i arwain yr astudiaethau 
hefyd.

Sarah Morris
Swyddog CAMU de-ddwyrain Cymru
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Yn ddiweddar, cefais gyfle arbennig 
i wneud gwaith ymchwil i weld pa 
effaith mae cynllun Agor y Llyfr yn cael 
y tu hwnt i ffiniau’r ysgol.   Fel rhan 
o’r ymchwil, cynhaliwyd cyfweliadau 
grwpiau ffocws gyda trawsdoriad 
o blant ysgol, cyfweliadau gan 
aelodau staff ysgol, cyfweliad gan 
gynrychiolydd o CYSAG (Cyngor 
Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg 
Grefyddol) sydd â dylanwad cryf ar 
gwricwlwm Addysg Grefyddol yn 
ysgolion Cymru, a chyfweliadau gan 
weithwyr yr Eglwys yng Nghymru 
sydd yn ymwneud â chynllun Agor y 
Llyfr yn rheolaidd.  Hefyd danfonwyd 
holiaduron i bob tim AyLl ym Mhrydain 
ac Ynysoedd y Sianel (dros dwy fil) 
gan dderbyn ymateb oddi wrth 652 
ohonynt.

Roedd canlyniadau’r ymchwil yn 
ddiddorol iawn. Un peth roedd 
yn amlwg iawn ac yn gyson gyda 
phawb fu’n rhan o’r gwaith oedd 
y ganmoliaeth uchel a roddwyd i’r 
cynllun yma.  Yn ôl un pennaeth “dim 
ond manteision sydd i Agor y Llyfr”!

Wedi treulio amser yn holi grwpiau o 
blant, teimlent for Agor y Llyfr yn eu 
gwneud yn fwy abl i ddeall storïau’r 
Beibl wrth eu bod yn gweld yr hanesion 
yn dod yn fyw o’u blaen gan greu llun 
yn eu meddyliau.  Roeddent hefyd yn 

teimlo fod Agor y Llyfr yn eu helpu 
gyda’u sefyllfaoedd eu hunain, gan 
wneud iddynt feddwl am eraill yn 
fwy.  Dywedwyd eu bod hefyd yn 
datblygu eu deallusrwydd o’r effaith 
mae ymddygiad eraill yn cael ac yn 
help iddynt ddod i werthfawrogi 
pwysigrwydd maddeuant.  Dywed un 
disgybl nad ydoedd yn credu hanesion 
y Beibl nac yn Nuw cyn gweld Agor 
y Llyfr ond yr oedd erbyn hyn yn 
credu.   Gwelwyd hefyd fod Agor y 
Llyfr yn medru cyrraedd teuluoedd y 
disgyblion wrth i un disgybl fynegu 
ei bod wedi mynd adref ac adrodd 
stori Agor y Llyfr yr wythnos honno i’w 
chwaer fach gan ddefnyddio Beibl i’w 
helpu i wneud hyn.

Rhoddwyd enghreifftiau gan aelodau 
timoedd Agor y Llyfr a gweithwyr yr 
Eglwys yng Nghymru o weithgareddau 

Effaith cynllun 
Agor y Llyfr 
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sydd wedi blaguro o ganlyniad i fod 
yn rhan o gynllun Agor y Llyfr mewn 
gwahanol ardaloedd:

•  Dau aelod Agor y Llyfr yn 
mynychu’r ysgol i helpu plant 
gyda darllen ac ysgrifennu.

•  Ysgol Sul wedi ei sefydlu mewn 
un ysgol bob pythefnos gan 
ddatblygu ar hanesion Agor y 
Llyfr ymhellach.

•  Un ysgol yn defnyddio hanesion 
Agor y Llyfr i gyfoethogi 
gwersi e.e. hanes Adda ac Efa 
– defnyddiwed yr hanes adeg 
amser cylch i helpu dangos y 
gwahaniath rhwng da a drwg a 
gofyn i Dduw helpu i wneud yr 
hyn sydd yn dda.

•  Clwb amser cinio wedi sefydlu 
mewn un ysgol gan ddefnyddio 
taflennu gwaith fel dilyniant i stori 
Agor y Llyfr yr wythnos honno.

•  Gwasanaeth te wedi cychwyn 
unwaith y mis mewn hen Fecws 
yn y pentref gan fod adeilad yr 
Eglwys ei hun yn rhy bell allan 
o’r pentref i fod yn hygyrch i’r 
plant i’w fynychu.  Dywedwyd 
fod nifer o blant wedi mynychu’r 
gwasanaeth yma nad oedd 
erioed wedi bod mewn yn 
adeilad yr Eglwys ei hun.

•  Bwriad gan un grŵp i gychwyn 
clwb ar ôl ysgol o fewn adeilad yr 
ysgol gan gynnal gweithgareddau 
penodol i ddilyn ymlaen o hanes 
Agor y Llyfr yr wythnos honno.

•  Mynegodd yr aelodau staff â 
gyfwelwyd fod Agor y Llyfr yn 
apelio at blant o bob oed o fewn 
yr ysgol.   Mae’r fformat gweledol 
a ddefnyddir i gyflwyno’r straeon 
yn cynorthwyo’r disgyblion i 
gofio’r hanesion yn well a mae’r 
dull rhygnweithiol yn heolio eu 
sylw ac yn cadw eu diddordeb.  
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Mae plant yn datblygu hynan 
hyder ac yn gwella eu sgiliau 
cyfathrebu.  Teimla’r staff hefyd 
fod y cyfnod penodol i fyfyrio 
sydd yn rhan o strwythur Agor y 
Llyfr yn rhoi’r cyfle i blant feddwl 
am eu gweithredoedd a sut 
mae elfennau o storiau’r Beibl 
yn perthyn i’w bywydau nhw.  
Maent yn abl i uniaethu gyda 
rhai hanesion Beiblaidd gyda 
sefyllfaoedd sydd yn digwydd yn 
ein byd heddiw, sydd yn annog 
iddynt feddwl am anghenion 
eraill.  

Mewn ymateb i’r holiaduron tîm (652 
ohonynt), mynegwyd y canlynnol:

•  29.57% yn credu bod cynnwys 
Cristnogol cyffredinol 
gwasanaethau ysgolion wedi 
cynnyddu ers dechrau Agor y 
Llyfr ynddynt.

•  12.91% yn dweud fod 
presennoldeb wedi cynyddu 
o fewn ysgolion Sul, clybiau 
Cristnogol, a gweithgareddau 
arall yn ymwneud â’r eglwys.

•  Mae gweithgareddau Cristnogol 
newydd wedi datblygu o 
ganlyniad i Agor y Llyfr, yn 
arbennig Messy Church/Llan 
Llanast (27%) a gwasanaethau 
teuluol (30.9%)

•  88.4% yn credu fod Agor y Llyfr 
wedi cryfhau’r bartneriaeth rhwng 
yr ysgol a’r eglwys leol.  

•  44.99% yn mynegu, ers cychwyn 
Agor y Llyfr, fod yr ysgol wedi 
cynyddu ei gweithgareddau yn yr 
eglwys leol.

Yn ôl gweithwyr Yr Eglwys yng 
Nghymru, mae Agor y Llyfr wedi rhoi 
cyfle iddynt ddatblygu perthynas 
gyda’r ysgol a’r athrawon.  Mae’r ysgol 
yn dod i ymddiried yn aelodau’r tîm, 
ac o ganlyniad yn fwy parod i dderbyn 
gwahoddiadau i ddigwyddiadau arall – 
ee Llwybr Stabl/Nadolig a gynhaliwyd 
yn yr Eglwys leol lle gwnaeth grwpiau 
o blant yr ysgol leol dderbyn y 
gwahoddiad iddo.  Rhoddwyd 
enghraifft arall o aelodau staff un ysgol 
yn gwahodd aelodau tîm Agor y Llyfr 
i’r ysgol i greu torchau Adfent gyda’r 
plant.

Cynllun syml i godi ymwybyddiaeth 
plant ysgolion cynradd o brif hanesion 
y Beibl ydyw Agor y Llyfr yn ei hanfod.  
Mae ganddo strwythur penodol sydd 
yn rhaid glynu wrtho rhag crwydro 
dros beth sydd yn dderbyniol o fewn 
terfynnau ysgolion.  Y mae, fodd 
bynnag, yn ffordd i aelodau capeli ac 
eglwysi lleol i feithrin perthynas gyda’r 
plant yno gan ddod i’w hadnabod yn 
well, ac iddynt hwy ddod i adnabod yr 
aelodau hefyd.  Cam bach tuag at fod 
yn un teulu mawr a chymuned gofalgar 
a hapus.

Meleri Cray 
Swyddog CAMU de-orllewin Cymru
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Ysgol Llangynnwr 
O’r diwedd gwireddwyd yr awydd i 
sefydlu tîm o bobl i gyflwyno prosiect 
“Agor y Llyfr” yn Ysgol Llangynnwr. 
Cawsom y cyfle gan y Pennaeth i 
gyflwyno dwy stori ar ddiwedd tymor yr 
haf er mwyn, nid yn unig, i’r disgyblion 
gael blas ar yr arlwy ond hefyd i’r tîm 
gael y profiad o’u cyflwyno. Erbyn yr ail 
dro roedd y tîm yn teimlo llawer yn fwy 
hyderus ac yn cael anogaeth o weld 
brwdfrydedd heintus y disgyblion a 
gymerodd ran.

Mae wedi bod yn wir bleser cydweithio 
gyda phobl o eglwysi eraill yng 
Nghaerfyrddin. Er ein bod i gyd yn byw 
yn lleol i’r ysgol, caiff chwe eglwys eu 
cynrychioli gan y naw aelod sydd i’r 

tîm.  Gwybod am ein gilydd ac estyn 
gwahoddiad a wnaethom a thrwy un 
cyfarfod gyda Meleri Cray, penderfynu 
bwrw ati’n syth. 

Ein bwriad nawr yw cyflwyno Beibl y 
Storïwr bob pythefnos gan ddechrau'r 
drydedd wythnos ym mis Medi. 
Mae hwn yn adnodd heb ei ail ac yn 
gyfrwng i blant, nad ydynt yn debygol 
o fod yn gyfarwydd â storiâu’r Beibl, 
eu gweld yn dod yn fyw o wythnos 
i wythnos. Yn ogystal â hynny daw’r 
plant i adnabod y tîm fel grŵp o bobl 
sy’n cynrychioli eglwys ac mae hynny’n 
werth mwy na mil o eiriau.

Helen Gibbon, Capel Babel, 
Caerfyrddin

Agor 
     y Llyfr 

Cylchlythyr Ffyddlawn Haf 2016.indd   17 14/09/16   18:49



Rhydaman
Fe gawson ni fel Zenana (Mudiad 
Cenhadol Chwiorydd y Bedyddwyr yw’r 
peth gyda’r enw od hwnnw!) brofiad 
arbennig sbel yn ôl pan ddaeth eich 
Meleri Cray chi (Methodist cofiwch!) 
draw atom i agor ein llygaid a thanio 
ein dychymyg! Dyna i chi beth 
oedd awr ddefnyddiol a diddorol a 
gobeithiol. O ganlyniad i hyn mae 
grwp o wirfoddolwyr wedi ei ffurfio yn 
Rhydaman, a’r bwriad yw mynd allan 
i ysgol leol yn rheolaidd i berfformio 
Agor y Llyfr i’r plant.  Byddwn yn cyd-
weithio gyda aelodau capeli arall yn 
yr ardal, sydd yn cynnwys EBC - capel 
Bethani a Capel Newydd Betws.  Gan 
nad oes Ysgol Sul bellach mewn sawl 
man, dyma ffordd gall plant gael y 
cyfle i glywed straeon o’r Beibl a mae’n 
bwysig iawn ein bod ni yn lledaenu’r 
newyddion da yn y byd seciwlar. 
Gweddiwn am fendith Duw ar y cynllun 
hwn a phob un tebyg iddo.

Einir Jones, Rhydaman

Bwlchygwynt
Rydym wedi ffurfio tîm o wirfoddolwyr 
yma yn ardal Tregaron i gyflwyno 
gwasanaethau ‘Agor y Llyfr’ yn Ysgol 
Henry Richard.  Roedd pennaeth y 
campws cynradd yn Nhregaron eisoes 
yn gwybod am y cynllun hwn wrth bod 
ffrind i’w mam yn aelod o dîm ‘Agor y 
Llyfr’ yng Nghogledd Cymru ac roedd 
hyn yn gymorth mawr pan gyflwynwyd 
y syniad iddi o gynnal ‘Agor y Llyfr’ yn 
yr ysgol.  Rydym yn ddiolchgar iawn i 
Mrs Meleri Cray am yr hyfforddiant a 
gawsom ganddi a’r bwriad yw cychwyn 
cynnal y gwasanaethau ym mis Medi. 

Mae’r storïau wedi eu sgriptio’n ofalus 
a chredaf ei fod yn gynllun ardderchog 
ar gyfer cyflwyno’r Beibl mewn ysgolion 
cynradd.

Y Parchg. Carwyn Arthur, Tregaron

Gogledd Gwŷr 

Mae Agor y Llyfr wedi tanio dychymyg 
pobl yn eglwysi Presbyteraidd gogledd 
Gwŷr wrth i 19 o bobl gytuno i gymryd 
rhan yn y rhaglen yn dilyn cyfarfod 
cychwynnol ar ddechrau’r flwyddyn. 

Yn ein tîm mae gennym aelodau 
sy’n gwneud gwisgoedd a props ac 
eraill sy’n mynd i mewn i’r ysgol pob 
dydd Mercher i berfformio straeon 
am hanner awr. Cawn tua deg munud 
i gael ein hunain yn barod, ac yna 
byddwn yn treulio chwarter awr yn 
actio a darllen y straeon dan sylw.

Mae’r hyn y mae eraill yn dweud am 
Agor y Llyfr yn berffaith wir gan fod 
y cynllun wedi gweithio yn ein hanes 
yn yr un modd y mae wedi gweithio 
mewn mannau eraill. Mae’r plant yn 
ein hadnabod bellach yn y gymuned 
ac mae’r athrawon yn ein cyfarch yn 
gynnes wrth i’r wythnosau fynd heibio.
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Yn ein tîm ni, mae’r aelodau rhwng 60 
a 90- mae’r rhan fwyaf o bobl o dan yr 
oedran hwnnw yn gweithio yn ystod 
tymor yr ysgol! Mae rhai o’r aelodau 
wedi darganfod talentau nad oeddan 
nhw’n ymwybodol ohonynt, ac mae’r 
straeon sydd wedi eu hadrodd yn yr 
ysgol yn aml wedi bod yn berthnasol yn 
ein bywyd ni fel eglwys a’i gwaith.

Fe aeth ein gofalwr ysgol ati i droi llong 
môr-ladron o berfformiad Nadolig yr 
ysgol yn arch Noah!

Mae’n debyg mai’r cam cyntaf oedd 
yr anoddaf, ond unwaith y rhoddwyd 
cychwyn arni, roeddem wrth ein bodd 
i weld ein bod yn gallu gwneud y 
gwaith, a chael ein calonogi ymhellach 
gan ymateb y plant oedd yn gwylio ac 
yn gwrando.

Parch. Iain Hodgins, Penclawdd

Pontyberem a Bancffosfelen
Dw i mor falch fod eglwysi  
Pontyberem/Bancffosfelen wedi cytuno 
i geisio ffurfio grŵp Agor y Llyfr. Rydyn 
ni’n cael hwyl (ie, hwyl!) wrth baratoi 
gyda’r bwriad o ddechrau’r fenter  y 
tymor nesaf ac rydym  gymaint yn 
agosach fel enwadau yn barod.  Yn lle 
cwyno  ‘Dyw’r plant ddim yn dod aton 
ni!’ mae cynllunio i weithredu’n bositif 
wrth fynd â hanesion  y Beibl i’r ysgol 
wedi codi’n hysbryd.

Y Parchg. Catrin Roberts, Pontyberem

Castell Newydd Emlyn
Bob bore Llun, ers mis Ionawr 2017 
af i gynnal gwasanaeth yn ein hysgol 

lleol gyda grŵp o aelodau Eglwysi 
Anglicanaidd Cylch Emlyn . Dilynwn 
gynllun Agor y Llyfr a hyd yn hyn mae’r 
disgyblion wedi gwylio,gwrando,cyd- 
actio a chyd- weddio gyda ni ar 
ddeuddeg stori. Maen nhw wrth eu 
bodd! Mae ‘r ymateb yn wych gan 
ddisgyblion a staff. Cyflwynwn drwy 
gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg bob 
yn ail ac wedi’r gwasanaeth byddwn yn 
cwrdd am baned i drefnu’r gwasanaeth 
canlynol a chreu / casglu unrhyw 
adnoddau.

Mae ‘n bleser gweld ymateb y plant, a 
tystia un aelod o’r staff ei bod yn cael 
tawelwch ac ysbrydoliaeth i wynebu’r 
dydd drwy ein gwasanaethau.

Deg aelod sydd yn EBC Bethel, 
Castellnewydd - pobun ar ei bensiwn 
! Ond mae medru cydweithio gyda’r 
eglwys ar y cynllun hwn wedi creu 
cymdeithas newydd rhyngom a thynnu 
dwy gynulleidfa yn agos iawn at ei 
gilydd.

Ewch ati - fe gewch bleser o brofi 
ymateb plant i’r Llyfr, plant nad ŷnt 
bellach yn mynychu Ysgol Sul.

Mari Wyn, Bethel, Castell Newydd 
Emlyn
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EISIAU GWYBOD 
MWY AM CAMU?

Cysylltwch â:

CAMU
Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid

Coleg y Bala, Y Bala
Gwynedd, LL53 8NA

01678 520565

e-bost – camu.step@ebcpcw.org.uk
am fanylion cyswllt gweithiwr CAMU eich hardal chi.
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