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1: Beskrivelse
MinMenighetsportal er en app som er fri for nedlastning via AppStore og Google Play.
MinMenighetsportal lar brukeren velge hvilken menighet vedkommende hører hjemme i, og ut fra
dette vise relevant informasjon om det som blir brukerens hjemmeområde.
Dersom brukeren er ute og reiser, kan vedkommende også finne publisert informasjon fra andre
deler av landet (Live-modus).
MinMenighetsportal viser publisert informasjon fra disse modulene i Kardinal:
-

Gudstjenester/ konserter og kulturarrangement
Hva foregår i brukerens menighet eller i nærheten av der brukeren befinner seg?
Slå opp alle nærliggende kirker, og vis liste over fremtidige gudstjenester.

-

Aktiviteter
Hvilke aktiviteter skjer i brukerens menighet, eller i nærheten av der brukeren befinner seg?
Slå opp alle nærliggende aktiviteter i kirker eller forsamlingshus, og vis møtedatoer og
relevant informasjon om disse.

-

Frivillig
Dersom menigheten har behov for frivillig hjelp, kan man via MinMenighetsportal formidle
dette til alle som bruker app’en i deres menighet.

2: Enkle forberedelser som kan gjøres i Kardinal
Gudstjeneste
For at gudstjenestene deres skal vise i MinMenighetsportal, må de publiseres via
gudstjenesteplanleggeren i Kardinal. Dersom dere har nettsider via kWeb eller andre steder, trenger
dere ikke gjøre noe mer.

Fremgangsmåte for publisering av gudstjenester fra Kardinal
1: Velg de rader som skal publiseres
2: Klikk fanen «Publiser»
3: Klikk «Publiser» i gruppen kWeb
4: De publiserte gudstjenestene vises med et jordklodesymbol
Gudstjenestene vises nå i MinMenighetsportal!

Aktiviteter
For at aktiviteter skal vises i MinMenighetsportal, må de publiseres via Aktivitetsmodulen i Kardinal.

Fremgangsmåte for publisering av aktiviteter fra Kardinal
1: Velg aktivitet
2: Angi Kategori, Aldersgruppe, beskrivelse og evt. nettadresse på Internett.
Kategori er søkbar i MinMenighetsportal.
Aldersgruppe gir MinMenighetsportal mer relevant informasjon om hvilke aktiviteter som passer for
deg.
Beskrivelse vises som utfyllende info om aktiviteten i MinMenighetsportal.
Web/nettadresse, gjør at brukeren kan klikke på en knapp og tas videre til nettsiden for aktiviteten
3: Kontaktopplysninger fylles ut om dere ønsker å publisere hvem som kan kontaktes for mer
informasjon om aktiviteten.
4: Møteplan viser i MinMenighetsportal som en liste med møtedatoer, slik at brukeren kan finne ut
når og hvor aktiviteten skal skje.
5: Publisering

1: For at aktiviteten skal vise i MinMenighetsportal, er det bare å huke av for «Publiser på Internett»
2: Dersom du ønsker et bilde eller en plakat til å vise i MinMenighetsportal, kan du dra/slippe et bilde
fra din filutforsker og inn rammen for bilde.
3: Dersom dere benytter MinKirkeside, og har påmelding til aktiviteten, kan man fra MinKirkeside gå
direkte til påmeldingssiden.
Aktivitetene og møtedatoene vises nå i MinMenighetsportal!

Frivillig
Dersom dere har behov for frivillig assistanse, er MinMenighetsportal en glimrende portal for å
tilkjennegi disse behovene.

Fremgangsmåte for publisering av frivilligbehov fra Kardinal
1: Fra Kardinal, gå inn i Frivillig-modulen (Medarbeidere->Frivillig)
2: Klikk på knappen «Funksjoner» på knapperaden

3: Velg sokn (1), og dobbeltklikk på den funksjonen du trenger frivillige til å utføre (2):

4: Angi hvor mange frivillige du trenger, hvem som skal være kontaktperson, og en beskrivelse av
oppgaven.

Fra MinMenighetsportal vil nå behovet vise for alle som har valgt deres menighet som hjemsted.
Beskrivelsen vil vise, og det er mulig for brukere som ønsker å melde seg som frivillig, å sende en
epost til kontaktpersonen/ ansvarlig person.

Frivillige behov vises nå i MinMenighetsportal!

3: Spesielle tilpasninger i Kardinal sine grunndata

Ressurser
For at MinMenighetsportal skal fungerer optimalt i alle ledd, kan det være greit å se over
grunnleggende informasjon om ressursene som benyttes i gudstjenester, aktiviteter etc.
Dette gjøres av Administrator i hvert enkelt fellesråd.

1: Se over de forskjellige byggene, se at byggene har korrekt skrivemåte.
2: Byggdata – i denne fanen er GPS-lokasjonen til bygget spesifisert. Uten denne, kan
MinMenighetsportal ikke si hvor nærmeste kirke befinner seg. Kirkedata har lagt inn koordinatene
for de aller fleste kirkebygg, men ikke andre steder som menighetshus etc.
For å bestemme lokasjonen til et bygg, benytt knappen «Kart» (1), Klikk på stedet bygget befinner
seg (2), og returner GPS-koordinatene ved å klikke «Bruk» (3).

3: MobilApp – i denne fanen kan du velge et bilde av kirken, og sette opp link til Kirkebyggdatabasen
for mer informasjon til brukeren. Denne informasjonen vil vise inne i MinMenighetsportal, og gi en
fin og utfyllende beskrivelse av hvor handlingen finner sted.

For å sette et bilde av kirken, kan du dra/slippe et bilde fra din filutforsker inn i bilderammen som vist
ovenfor. Du kan også ta bilde/bilder via Bygg-modulen i MinKirkeApp Intern, og deretter velge et
standardbilde fra nedtrekksmenyen «Standard bilde» ovenfor.
NB: Pass på at bildet du drar over ikke er for stort (> 200kB), da vil MinMenighetsportal virke treg for
brukeren.
4: Beskrivelse – her settes en beskrivelse av bygget. Beskrivelsen kan f.eks. inneholde informasjon
om selve bygget, tilkomst, parkering og andre aktuelle opplysninger.

4: Eksempler fra MinMenighetsportal
Gudstjeneste

Aktiviteter

Frivillig

5: Plakat
På siste side har vi laget en plakat som kan henges opp for å gjøre folk oppmerksom på at
MinMenighetsportal kan benyttes i deres menighet.

