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Fordelene med å være "på nett"

● Verdens største oppslagsverk
● Gratis reklame for menigheten
● Informasjonskanal til medlemmer
● Foretrukket medium for informasjon, 

kommunikasjon og sosialisering*

Den eldre aldersgruppen...



Tallenes tale

Brukt internett hjemme siste 3 måneder:
16-24 år 96%
25-34 år 98%
35-44 år 97%
45-54 år 95%
55-64 år 87%
65-74 år 63%
75-79 år 24%



Tallenes tale

... søke info om varer/tjenester siste 3 
måneder:
16-24 år 86%
25-34 år 89%
35-44 år 88%
45-54 år 80%
55-64 år 66%
65-74 år 41%
75-79 år 7%



Din menighet må på nett!
...men det kan være vanskelig å lage 

nettside



Hva er SDAweb.no?

● Er snart 1 år og driver nesten 40 nettsider.
● Består av Vinjar, Rune, Christer m.fl.
● Gir opplæring i bruk av Wordpress.
● Er en åpen organisasjon.

Ønsker å tilby mest mulig funksjonelle nettsider til 
menigheter i Norge på en enkel og gratis måte gjennom 
WordPress...

... uten garanti!

http://sdaweb.no


Fordelene med Wordpress

● En gratis nettsidepakke (cms)
● Lett å vedlikeholde og oppdatere
● Innhold og utseende separert

Wordpress er ikke mest avansert og har ikke flest 
funksjoner, men det fungerer og er lett lære seg og bruke.

Det er utbredt og dermed lettere å finne svar på internett.



Tallenes tale



Oppsett av nettside:

● Oppstart
○ Vi setter opp en blank side
○ Fyller siden med bilder/tekst fra din menighet
○ Menigheten står for innholdet, vi for rammeverk

● Det du ikke ser
○ Daglig backup
○ Installering av sikkerhetsoppdateringer
○ Besøksstatistikk og råd om forbedringer

● SDAweb funksjoner
○ Abonnement gjennom rss
○ SMS/epost utsendinger
○ Lyd/video publiseringer... kommer snart!





Nettsidebruk:

● Enkel side som reklame for menigheten
○ Bilder er viktig
○ Presentasjon av menigheten

● Nyhetsside for menighetens medlemmer
○ Tema for bibelstudiet
○ Ukens taler
○ Ekstra møter/konserter

● Utvidet bruk:
○ Diskusjoner og interaksjon
○ Utsending av sms/epost
○ Taler på lyd og video



Gjennomgang
Nettsider - enkelt og greit



Gjennomgang:

● En klassisk forside/noen eksempler
○ Bergen, Lillehammer, Kongsberg, SDAweb...
○ Forklare header/body/widget

● Vise hvordan man skriver et innlegg
● Vise hvordan man setter inn et bilde eller 

legger ut en pdf-fil
● Vise admin-panelet

○ Kort forklare forskjell på sider og innlegg
○ Endre menyer og legge ut widgets

● Evt. SMS/epost/media



Vi trenger hjelp

● Frivillige som kan:
○ Lære opp nye menighetsledere
○ Hjelpe menigheter som møter problemer
○ Utvikle nye funksjoner og produsere innhold

● Økonomisk støtte:
○ For å dekke kostnader til outsourcing



Følg med...

● Vårt nyhetsbrev

● Facebook, Twitter, Google+

● Vi er her og kan svare på spørsmål...


