
I Torsted Sognehus skal alle kunne 
være med. Sognehuset er derfor 
udstyret med en ny tidssvarende  
lyd- og billedløsning, som giver bedre 
oplevelser og flere muligheder. 
Lydløsningen er til gavn for såvel 
normalthørende som høreapparat-
brugere.

I Horsens Kommune ligger Torsted 
Sognehus. Sognehuset domineres af to 
rum, som adskilles af en foldevæg. 
Herved kan sognehuset slå dørene op til 
ét eller to mindre arrangementer eller ét 
stort arrangement i det tilfælde, hvor 
foldevæggen skubbes ud til siden. 
Begge rum er udstyret med en ny 
integreret lyd- og billedløsning, som 
tilgodeser rummenes funktionalitet – 
sammen og hver for sig.  

Lydløsning til gavn for alle 
Seks nye vægmonterede højttalere 
bidrager til en jævn og optimal lyd-
dækning, og teleslyngen gør det muligt 
for brugere af høreapparater med 
telespole at få lyden direkte i 
høreapparaterne. 

Den nye lydløsning har fokus på god 
dynamik i gengivelsen af tale og musik. 

Kirketjener Lisa Bondo er glad for den 
nemme betjening og gode lydløsning:  
”Det er generelt let at indstille lyden, så 
alle kan høre. Flere høreapparatbrugere 
melder også tilbage, at lyden er rigtig 
god, og at de kan høre det hele. Til 
højskoledage kan eksterne foredrags-
holdere koble deres egne pc’er på vores 
anlæg uden problemer, og til stormøder 
i provstiet er det nu en leg, at flere talere 
kan kobles på samtidig uden hylen og 
skratten i højttalerne — samtidig med at 
også den håndholdte mikrofon kan 
benyttes”.

Sognepræst Anne Bro Assenholt 
supplerer: ”Den ældre del af menigheden 
er begejstrede for den gode billed- og 
lydkvalitet, når vi har højskoledage og 
sogneaftener i sognehuset”.

Med det nye kombinerede teleslynge- 
og højttaleranlæg opfylder sognehuset 
Bygningsreglementet BR 10 og normen 
DS/EN 60118-4.  

Moderne sognehus 
med mange muligheder
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Torsted Sognehus
Nyt teleslynge- og 
højttaleranlæg samt to 
nye projektorløsninger 
med henholdsvis 
whiteboard og lærred 
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   Med et par få klik kan 
man hive billeder, filmklip fra 
YouTube og lignende ind i 
konfirmandundervisningen. 
Det gør det lettere at inddrage 
aktuelle perspektiveringer fra 
konfirmandernes hverdag.

Mange muligheder med de nye 
billedløsninger  
Sognehusets ene rum er forsynet med 
en projektor samt et stålkeramisk 
whiteboard. Begge dele kan betjenes 
ved hjælp af et betjeningspanel på 
væggen, hvorfra lydstyrken også kan 
justeres. I sognehusets andet rum er der 
monteret et motorlærred, som fx kan 
bruges til foredrag i de tilfælde, hvor 
foldevæggen er skubbet ud til siden. 

Kirketjener Lisa Bondo fortæller: 
”Betjeningen af projektorerne fungerer 
fejlfrit. Vi har et stort og et lille lærred, 
så to hold konfirmander kan se film på 
samme tid. Med det store lærred kan der 

ses film og lignende af ca. 120 personer, 
og lyden kan kobles sammen i begge rum”. 

Sognepræst Anne Bro Assenholt drager 
nytte af billedløsningen fx i konfirmand-
undervisningen: ”Med et par få klik 
kan man hive billeder, filmklip fra 
YouTube og lignende ind i konfirmand-
undervisningen. Det gør det lettere at 
inddrage aktuelle perspektiveringer fra 
konfirmandernes hverdag”.

Begge billedløsninger er integreret i 
sognehusets højttalerløsning, hvilket 
betyder, at lyden fra fx en pc sendes ud 
til både teleslyngen og højttalerne.
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Anne Bro Assenholt, 
sognepræst 

Du er meget velkommen til at 
kontakte os for rådgivning og et 
uforpligtende tilbud på tlf. 3917 7400 
eller mail til mail@oticon.dk
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