
Et korsformet grundplan giver en 
arkitektonisk flot kirke, men også 
blinde vinkler, længere afstande og 
en udfordrende akustik. Nyt moderne 
udstyr tager højde for samtlige 
parametre og har givet både kirke-
gængere og -personale forbedrede 
oplevelser og flere muligheder.

Otte skærme, to kameraer og nye 
højttalere er nyt fast inventar i Åbyhøj 
Kirke i Åbyhøj nær Aarhus. De integrere-
de lyd- og billedløsninger er blevet taget 
vel imod af såvel personale som kirke-
gængere: ”Nogle kirkegængere har haft 
lidt svært ved at skulle vænne sig til 
moderne teknologi i kirkerummet. Men 
heldigvis har der i overvejende grad kun 
været positive kommentarer – ikke 
mindst fra dem, der ikke kommer fast i 
kirken hver søndag. De oplever et 
tidssvarende kirkerum, der åbner for 
nye muligheder – et kirkerum til tiden”, 
fortæller præst Karsten Høgild. 

Skærmene er altid i brug 
Ifølge Karsten Høgild er kirkens nye 
kameraer og skærme tændt ved alle 
kirkens arrangementer. 

Kameraerne sikrer, at alle får det hele 
med via en skærm, hvad enten man 
sidder i dåbsværelset, krypten, side- 
skibet eller på pulpituret. Når skærmene 
ikke benyttes til direkte transmission, 
vises billeder, samletekster og lignende. 

Karsten Høgild fortæller:
”Til bisættelser og bryllupper bruger vi 
primært skærmene som nummertavler 
eller til at vise en tekst, som ikke står i 
salmebogen. Ved gudstjenester bruger 
vi skærmene til diverse informationer, 
såsom oversigt over arrangementer i 
den kommende uge, dagens indsamling, 
info om præ- og postludium og motet.”

Med de nye skærmløsninger spares tid 
og kræfter på at slæbe eksternt udstyr 
ind i kirken: ”Vores stærkeste motivation 
for at sætte skærme op er vores mange 
børne- og ungdomsgudstjenester, hvor 
vi indtil nu har slæbt løst lærred og 
projektor ind. Det har på mange måder 
været en utilfredsstillende løsning med 
spærring af flugtveje m.m.”
 
Både kameraer, skærme og lyd- 
løsningen betjenes nemt via en iPad.
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   Til bisættelser og bryllupper 
bruger vi primært skærmene som 
nummertavler eller til at vise en 
tekst, som ikke står i salmebogen. 

Ved gudstjenester bruger vi 
skærmene til diverse informationer, 
såsom oversigt over arrangementer 
i den kommende uge, dagens 
indsamling, info om præ- og 
postludium og motet.

Fokus på forbedret taleforståelse 
Kirken er også forsynet med nye 
søjlehøjttalere monteret med et special-
designet højttalerbeslag, der sikrer, at 
løsningen fremstår elegant og diskret. 
Højttalerne gengiver et bredt frekvens-
område med størst mulig taleforståelig-
hed og færrest mulige refleksioner fra 
kirkens hvælv, vægge og gulve. For at 
undgå unødige refleksioner fra side- 
skibe og pulpitur, kan højttalerne i disse 
dele af kirkerummet deaktiveres, når  
de ikke benyttes.

Præst Karsten Høgild fortæller: 
 ”Det er en meget mere alsidig løsning, 
vi har fået. Det giver en gengivelse af 
tale og musik i høj kvalitet, hvilket vi 
oplever et stærkt stigende behov for fx  
i forbindelse med bisættelser, vielser og 
aktiviteter med børn og unge.”

Frugtbart samarbejde med Oticon
”Fra vores første henvendelse til Oticon, 
om at udarbejde et tilbud på en  
AV-løsning til Åbyhøj Kirke, har vi 
oplevet en yderst professionel og 
serviceminded tilgang til projektet”, 
fortæller Karsten Høgild. ”Oticon kom på 
besøg i flere omgange for – i samråd 
med kirkens ansatte og menighedsråd 
- at finde frem til den rigtige løsning. En 
vigtig proces, som var kendetegnet ved 
et frugtbart samarbejde, hvor Oticon 
bød ind med deres kompetencer og 
input til ting, vi ikke selv var opmærk-
somme på, samtidig med, at alle vores 
ønsker og behov blev tilgodeset. Vi 
fornemmede tydeligt Oticons oprigtige 
interesse i projektet, og de tog sig al den 
tid, der skulle til, for at komme omkring 
alle udfordringer.
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Karsten Høgild, 
præst i Åbyhøj Kirke

Trådløs betjening via iPad Kamera placeret under pulpitur Skærm i krypten

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