
Østerhåb Kirke skyder op i udkanten 
af Horsens, hvor den overrasker og 
imponerer med sin anderledes 
kirkearkitektur. Inde i kirken er 
arkitekturen ligeså strømlinet, 
hvad end det er interiør, lyd- eller 
billedudstyr.

Med den nye lyd- og billedløsning er der 
ikke gået på kompromis med æste-
tikken i Østerhåb Kirke, og samtidig 
bidrager det nye udstyr til, at kirkerum-
met forbliver moderne. Kirken har fået 
en ny højttalerløsning samt to special-
indfarvede og –monterede projektorer. 

Specialfarvede og 
-monterede projektorer  
I hver side af den processions-
indrettede kirke er der monteret to 
projektorer, som kan oplyse et areal  
på ca. 2 x 1,25 m på kirkevæggen foran. 
Begge projektorer er ”kamufleret” 
bedst muligt dels ved hjælp af et 
specialfremstillet ophæng og en 
indfarvning og dels ved at bruge 
kirkevæggen som lærred, hvorved 
løsningen ikke gør sig bemærket, 
når den ikke er i brug. 

Billedløsningen er integreret med 
kirkens lydløsning, så lyden fra såvel 
dvd og pc sendes ud til både tele-
slyngen og højttalerne.

”Det gør noget godt for 
salmesangen”
Kirkens personale er glade for billed-
løsningen, som de benytter sammen 
med en iPad. Kirketjener Lisa Bondo 
fortæller: ”Vi bruger en iPad til at vise 
salmer, billeder eller små filmklip på 
skærmene. Det fungerer godt og er 
efter et par gange nem at betjene. 
Når blot man husker at trykke på 
skærmdublering, får man de fineste 
tekster op på vores vægge”. 

Sognepræst Anne Bro Assenholt 
supplerer: ”Kirkegængerne er glade for 
projektorløsningen i kirken. Vi bruger 
den hver søndag, når vi introducerer en 
nyere salme som månedens salme. 
Vi har også erfaret, at det gør noget 
godt for salmesangen, når vi alle 
sammen sidder med ansigtet løftet 
mod projektorbilledet - i stedet for at 
sidde med ansigtet vendt ned mod 
hver vores salmebog”.

Østerhåb Kirke
Lyd- og billedløsning, 
der er lige så strømlinet 
som kirken
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Lisa Bondo,  
kirketjener i Østerhåb Kirke

Højttalerløsning giver klar 
taleforståelighed
Kirken har opgraderet sin lydløsning 
med to nye højttalere, en kraftig 
forstærker og en ”Digital Signal Proces-
sor”. Sidstnævnte gør brugerne i stand 
til løbende at justere lydstyrken, 
tænde og slukke præstemikrofonerne 
mv. fra et betjeningspanel eller en iPad. 

De nye højttalere gengiver musik med 
stor dynamik og bred frekvens, og 
kirkens personale kan tydeligt mærke 
den forbedrede lyd. 

Lisa Bondo fortæller: ”Lyden er super. 
Vores præster har hver deres mikrofon, 
og deres stemmer gengives, som står 
de lige ved siden af én. Teknikerne har 
foretaget en stemmeprøve for hver 
præst og justeret lydniveauet 
individuelt. Vi kan nemt selv justere 
lyden efterfølgende via en iPad, som 
fungerer som fjernbetjening af 
anlægget.”

   Lyden er super. Vores 
præster har hver deres mikrofon, og 
deres stemmer gengives, som står 
de lige ved siden af én. Teknikerne 
har foretaget en stemmeprøve for 
hver præst og justeret lydniveauet 
individuelt. 

Vi kan nemt selv justere lyden 
efterfølgende via en iPad, som 
fungerer som fjernbetjening af 
anlægget.

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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