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Har du brug for hjælp? Så kontakt FrivilligVest på 82306770 eller på frivilligvest@frivilligvest.dk  
 

Vis dine arrangementer på flere hjemmesider i 
lokalmedier, i mail og på sociale medier med 
kun én indtastning 
 

Hvis du vil springe direkte til et punkt i vejledningen, så skal du bare holde ctrl 
knappen nede, og klikke på punktet i indholdsfortegnelsen herunder.  
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Har du brug for hjælp? Så kontakt FrivilligVest på 82306770 eller på frivilligvest@frivilligvest.dk  
 

Til dig, der laver arrangementer uden tilmelding 
Hvis du laver arrangementer uden tilmelding, så opfordrer vi dig til at oprette 
arrangementet på Kultunaut. 

Det gør du sådan her:  

Opret login 
Det er muligt, at indtaste et arrangement uden at logge ind. Ulempen ved ikke at 

logge ind er dog, at du ikke har mulighed for at lægge et billede på, samt senere 

redigere i opslaget. Derfor oprettes et login.  

1. Gå ind på siden www.kultunaut.dk  

2. Klik på ”login” i venstre side af skærmen. 

3. Klik op ”Login/opret bruger” 

4. Der åbnes nu et nyt vindue. Indtast den mail du vil bruge og det kodeord 

du vil have, og klik ”Opret bruger”.  Du modtager nu en mail, som du skal 

bekræfte, herefter er du logget ind på Kultunaut.  

5. Den e-mail og kode du har indtastet skal du fremover benytte, når du skal 
oprette et arrangement. 
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Har du brug for hjælp? Så kontakt FrivilligVest på 82306770 eller på frivilligvest@frivilligvest.dk  
 

Indtast et arrangement 
Efter du har logget ind, får du nedenstående skærmbillede. 
Klik på ”Indtast event” 

 

Du kommer nu ind på siden her: 
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Gør følgende (du kan se et eksempel på billedet herunder): 

1. Skriv arrangementets titel i feltet ”Overskrift” 

2. Vælg datoen for arrangementets begyndelse  

3. Tilføj en slutdato, hvis det varer mere end en enkelt dag. 

4. Vælg det tidspunkt, hvor arrangementet finder sted. Hvis der er 

varierende tider, kan du skrive det i feltet. 

5. Skriv navnet på stedet, hvor arrangementet afholdes. Databasen viser dig 

steder, der matcher på navnet. 

a. Hvis stedet ikke findes i databasen, så skal du klikke ”Hvis ikke du 

kan finde stedet ovenfor, så klik her for at oprette et nyt sted” og 

derefter udfylde de felter, som foldes ud nedenunder. Nu kan du 

fremover finde stedet i databasen. 

6. Hvis arrangøren er en anden end stedet selv, kan samme fremgangsmåde 

benyttes under ”Tilknyt særskilt arrangør”. Databasen viser dig 

arrangører, der matcher på navnet. 

a. Hvis din organisation er arrangør, men du ikke kan finde den i 

databasen, så skal du klikke på ”Hvis du ikke kan finde arrangøren, 

så opret en ny arrangør” og udfylde de felter, som foldes ud 

nedenunder. Nu kan du fremover finde arrangøren i databasen. 

7. Under ”Pris” kan du notere arrangementets pris. Hvis det er gratis, vælg da 

”Gratis adgang” 

8. Vælg kategori og målgruppe fra dropdown menuerne. 

9. Under ”Kort beskrivelse” kan du tilføje en kort beskrivelse af 

arrangementet. 

10. Bekræft at du har læst vilkårene og upload et billede ved at klikke på 

firkanten eller trække et billede ind i den. Klik så på ”Videre”. 
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Del arrangementet på sociale medier eller mail 
Når du har oprettet et arrangement, kan du dele det på sociale medier som 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest eller du kan dele det med din mailliste. 

Det gør du på to måder: 

1) Find dit arrangement i Kultunauts kalender –> Højreklik på arrangementet -> 

Vælg ”Del på sociale medier”, og vælg, hvordan du vil dele arrangementet. 

 
2) Klik på ”Indtast event” -> ”Rediger event” -> klik på ”Admin” ud for det 

arrangement, som du vil dele.  

Vælg ”Del på sociale medier”, og vælg, hvordan du vil dele arrangementet.  
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Oversæt dit arrangement til et andet sprog 
Når du har oprettet et arrangement, kan du lave en oversættelse af 

arrangementets tekst til Dansk, Engelsk, Tysk og Svensk. Det kan du gøre på to 

måder: 

1) Find dit arrangement i Kultunauts kalender –> Højreklik på arrangementet -> 

Vælg ”Tilføj oversættelse”, og skriv en oversættelse af arrangementets titel, 

og beskrivelse. 

  
2) Klik på ”Indtast event” -> ”Rediger event” -> klik på ”Admin” ud for det 

arrangement, som du vil oversætte.  

Vælg ”Tilføj oversættelse”, og skriv en oversættelse af arrangementets titel, og 

beskrivelse.  
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Til dig der laver arrangementer, kurser eller forløb, som 
varer flere dage eller gentages flere gange.  
 
Er din arrangementsrække en udstilling eller lignende 

flerdagsarrangementer?  

Nej! Så spring videre til næste side.  
Ja! Så kan du med fordel gøre følgende for at gøre din udstilling, så synlig, som 
muligt for interesserede: 

1) Lav ét arrangement på Kultunaut for udstillingens start. 
2) Lav ét samlet arrangement for de resterende dage, som udstillingen løber 

(se eksemplet herunder).  

 
3) Opret særarrangementer i løbet af udstillingens løbetid. Eks. ”rundvisning på 
udstillingen”, en bestemt dag, så kommer der flere arrangementsvisninger med 
din udstilling på Kultunaut.  
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Er det OK, hvis man deltager nogle dage, men ikke alle dagene?  

Nej! Så spring siden her over, og læs videre på næste side. 

Ja! Så kan du med fordel oprette et arrangement, for hver aktivitetsdag. Det gør 
du, ved at lave gentagelser af dit arrangement, for hver ny dato.  

Opret gentagelser af dit arrangement 
Når du har oprettet et arrangement, kan du lave gentagelser af arrangementet, 

uden at du behøver, at indtaste alle oplysningerne en gang til. Det kan du gøre på 

to måder: 

1) Find dit arrangement i Kultunauts kalender –> Højreklik på arrangementet -> 

Vælg ”Kopier event”. 

 
2) Klik på ”Indtast event” -> ”Rediger event” -> klik på ”Admin” ud for det 

arrangement, som du vil gentage -> Vælg ”Kopier event” 

Vælg så næste dato og tidspunkt for arrangementet og klik ”Ret eller tilføj ekstra 
dato”. Dette kan du gøre så mange gange du har behov for.   
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Har du brug for hjælp? Så kontakt FrivilligVest på 82306770 eller på frivilligvest@frivilligvest.dk  
 

Kan man kun deltage i arrangementsrækken, hvis man har været med til 

det første arrangement i rækken? 

Nej! Så kan du med fordel springe siden her over. 

Ja! Så bør du kun oprette arrangementet for den dag, hvor arrangementsrækken 
starter, og så skrive i arrangementsbeskrivelsen, at forløbet fortsætter eks. hver 
tirsdag (se eksemplet herunder). 
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Opret gentagelser af dit arrangement 
Når du har oprettet et arrangement, kan du lave gentagelser af arrangementet, 

uden at du behøver, at indtaste alle oplysningerne en gang til. Det kan du gøre på 

to måder: 

3) Find dit arrangement i Kultunauts kalender –> Højreklik på arrangementet -> 

Vælg ”Kopier event”. 

 
4) Klik på ”Indtast event” -> ”Rediger event” -> klik på ”Admin” ud for det 

arrangement, som du vil gentage -> Vælg ”Kopier event” 

Vælg så næste dato og tidspunkt for arrangementet og klik ”Ret eller tilføj ekstra 
dato”. Dette kan du gøre så mange gange du har behov for.   
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Til dig, der laver arrangementer med tilmelding 
(NemTilmeld).  
 

Hvis du som arrangementsarrangør, gerne vil have tilmelding til dine 
arrangementer, og du samtidig vil have dem vist på Kultunaut og Ringkøbing-
Skjern Kommunes hjemmeside, så kan dette lade sig gøre, ved at du opretter 
dine arrangementer på NemTilmeld. Det er gratis for foreninger og klubber 
uden ansatte. 

Opret login 
Opret en konto, ved at gå ind på https://www.nemtilmeld.dk/loesninger/ . Hvis 
du repræsenterer en klub eller forening uden ansatte, så vælg 
https://www.nemtilmeld.dk/bestilling/sponsorat/ Og udfyld skemaet 
herunder. 
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Opret arrangementer med tilmelding på NemTilmeld 
Nu er du inde på NemTilmeld. Du kan nu oprette arrangementer. 
Hvis du har brug for hjælp, så finder du en guide til at oprette arrangementer på 
siden her: https://www.nemtilmeld.dk/support/guides/52/get-started-on-
nemtilmeld/  
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Annoncer dine NemTilmed arrangementer på Kultunaut 
Hvis du ønsker at øge kendskabet til dine arrangementer, kan du vælge at 
offentligøre dem i den elektroniske kulturguide ”Kultunaut”. Så bliver dine 
arrangementer også vist på Ringkøbing-Skjern Kommunes ”Det Sker” side. 
 
Du slår muligheden for at offentliggøre dine arrangementer på Kultunaut til 
under Konto->Indstillinger i topmenuen. 

 
 
Find afsnittet ” Visning på Kultunaut” under fanen "Synlighed". Vælg ”Ja”, hvis du 
vil have mulighed for at dele dine arrangementer til ”Kultunaut”. 
 
Klik ”Gem indstillinger” nederst til højre. 
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Du kan nu vælge at dele dine arrangementer til ”Kultunaut”. 
Når du opretter et nyt arrangement, har du på trin 2 mulighed for at vælge 
deling til ”Kultunaut”. Sæt flueben og vælg, hvilken kategori, dit arrangement 
tilhører. 
 

 
 

Du kan også vælge delingen for arrangementer, du allerede har oprettet. Det gør 
du på siden, hvor du redigerer et arrangement. 
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Find indstillingen "Offentliggør på Kultunaut" under fanen "Synlighed". Vælg "Ja" 
og angiv den kategori, dit arrangement tilhører. 
 

Klik ”Gem ændringer” nederst til højre. 

 
 

Efterfølgende bliver arrangementet sendt til godkendelse hos ”Kultunaut”. Du 
har altid mulighed for at ændre kategorien eller fjerne delingen igen ved at 
fjerne fluebenet. 

Bemærk: Kultunaut vurderer arrangementerne og forbeholder sig ret til ikke at 
offentligøre arrangementerne. 
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Sådan deler du automatisk dine arrangementer på 

din hjemmeside 
På din hjemmeside eller blog kan du automatisk få vist de arrangementer, som 
du har oprettet på Kultunaut eller i NemTilmeld. Det gør du med en såkaldt 
widget.  
Herunder kan du læse om hvordan en widget ser ud, hvad den gør på din side og 
hvordan du sætter den op til at vise dine egne events. 
 

Hvad gør Kultunauts widget? 
Nedenfor ses et eksempel på Kultunauts widget i aktion på FrivilligVests 
hjemmeside.  

 
Hvis du har brug for at opdatere oplysningerne om dit arrangement så skal du 

blot gøre dette som normalt inde fra Kultunaut eller på Nemtilmeld, hvis det er 

der, du har oprettet dit arrangement. Din widget vil automatisk også blive 

opdateret, så du kun behøver at indsætte din widget på siden en gang. På 

billedet herunder, ser du, hvordan dit arrangement vises på din side, når du 

klikker på arrangementerne. Her vises en detaljeret beskrivelse, og du har 

mulighed for at dele arrangementet på sociale medier. Hvis der er tilmelding til 

arrangementet, kan man også ”købe/bestille billet”.  
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Sådan sætter du det op 

1. Log ind på din Kultunaut konto 
2. Klik på ”Hent data”.  
3. Klik på ”Widget”  
4. Klik på ”Opret ny widget”  
5. Klik på ”Venue events” 
6. I feltet ”Vælge et sted fra Databasen” skriver du navnet på det sted, eller 

den arrangør, hvis arrangementer du vil have vist på din hjemmeside. På 
billedet herunder har vi valgt FrivilligVest. 

 

7. Klik på ”Opret” 
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8. Du skal nu indtaste det antal af arrangementer, som du vil have vist på din 
hjemmeside i feltet ”Max antal events”. 

9. Klik på ”Hent kode til hjemmeside” 
10. Klik på ”Kopier til klippebordet” for at kopiere den indlejrede kode til 

din udklipsholder (Ctrl+c på windows, cmd+c på mac) Koden kan eks. se 
sådan her ud: 

 <div id="widget586"></div> 
<script> 
(function(d){ 
var id='nautwidget586';if (d.getElementById(id)) {return;} 
var js=d.createElement('script');js.id=id; 
js.async=true;js.type='text/javascript'; 
js.src="https://www.kultunaut.dk/perl/widget/type-nynaut/load.js?Id=586"; 
var node=d.getElementsByTagName('script')[0]; 
node.parentNode.insertBefore(js, node); 
}(document)); 
</script> 

11. Klik over på den blog eller hjemmeside, hvor du gerne vil have din 
Kultunaut widget skal vises. Gå i redigeringstilstand også kaldet text editor 
(nogen gange kan der også stå ’source code’ eller blot tegnet ’<>’. 

12. Sørg for at du er i tekst editor, og indsæt så den indlejrede kode til 
den ønskede position på bloggen eller hjemmesiden. Din widget vil selv 
tilpasse sig i højden, og den vil udfylde sidens bredde automatisk og den 
vil automatisk være opdateret til at afspejle de aktuelle arrangementer. 

13. Tjek at din widget viser de korrekte oplysninger på din blog eller 
hjemmeside. Bemærk, at ændringer i arrangementer træder i kraft med 
lidt forsinkelse, men altid indenfor 24 timer.  

Mange bække små: Sådan hjælpes vi ad med at skabe synlighed om 

hinandens arrangementer i Ringkøbing-Skjern Kommune.   

Læg mærke til, at FrivilligVest nedenunder deres widget har lavet et link til 
Ringkøbing-Skjern Kommunes Det Sker side, hvor alle arrangementer i 
kommunen vises (se billedet herunder). Det er en god idé, for på den måde 
hjælper FrivilligVest også med at synliggøre alle de andre arrangementer, som 
finder sted i kommunen. Derfor opfordrer vi til, at du også indsætter en knap 
med et link til Det Sker siden nedenunder din widget. 
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Sådan deler du automatisk alle arrangementer i dit 

lokalområde på din hjemmeside 
Du kan få en ”Det Sker” visning til din hjemmeside med indholdet fra 

kommunens side, viser, hvad der sker i dit afgrænsede område. Området kan 

afgrænses af ét eller flere postnumre. Løsningen er gratis.   

Konkret fungerer løsningen sådan, at du kan lave et vindue på din hjemmeside, 

hvor man kan se alt, hvad der sker i dit område. Du kan se løsningen for Tarm 

Udviklingsforum herunder. På Tarm Udviklingsforums side, vises alt indholdet 

fra Kultunauts kalender, som foregår i 6830 Nørre Nebel, 6870 Ølgod, 6880 

Tarm, 6893 Hemmet. 

 

Du kan også få sådan en løsning til dit område.  

I så fald skal du bare skrive en mail til Frivillighedskoordinator Emil Sloth Sig 
emil.sig@rksk.dk og skrive hvilke postnumre, du vil have med i din visning.  
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