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Aarby Kirke
Nyt lydanlæg tilgodeser
alle kirkegængere med
klar og tydelig lyd i hele
kirkerummet.

Aarby Kirke tager et skridt ind i en
ny tidsalder med lyden i fokus
I mere end 40 år har Oticon og
Aarby Kirke i Kalundborg samarbejdet om lydløsninger til kirken.
Det begyndte tilbage i 1979, hvor
kirken fik leveret det første lydanlæg fra Oticon. Igennem årene er
lydanlægget blevet udskiftet bl.a. i
forbindelse med et lynnedslag, der
ramte kirken i 2002.
Dette er historien om et langvarigt
og spændende samarbejde, hvor
der igennem årene er sket en stor
udvikling i teknologien til gavn for
såvel kirkens menighed som
personale.
Til trods for at Aarby Kirke tidligt
begyndte at have fokus på optimering
af kirkegængernes oplevelse gennem
en forbedret lyd i kirken, har den i
nogle år været udfordret af et ældre
lydanlæg, der efterhånden ikke
kunne repareres på længere og
trængte til en udskiftning.
Samtidig var lydanlægget udsat for
indstråling af elektrisk støj fra kirkens
automatiske klokker, hvilket skulle
løses.
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En forbedret lydoplevelse for alle
Nu har Aarby Kirke fået installeret et
nyt lydanlæg, og kirken tager dermed
et skridt ind i en ny tidsalder, hvor
digital signalbehandling og fjernstyring giver menigheden endnu
bedre og klarere lyd. Lydanlægget
lyddækker i dag hele skibet og
sideskibet. Med udvidelse af det nye
højttaleranlæg med endnu en
højttalerzone, er der sket et markant
løft af taleforståeligheden i kirken.
Det er nu også muligt for menigheden, som sidder bagerst i skibet, at
høre tale klart og tydeligt fra fx
præsten. Lydanlægget tilgodeser
både normalthørende, hørehæmmede og høreapparatbrugere
med telespole.
”Kirkegængerne fik i første omgang
ikke at vide, at vi havde fået et nyt
lydanlæg, men alligevel reagerede de
på, at der var en meget bedre lyd i
kirken. Tidligere har der kun været
højttalere forrest i kirken, hvor lyden
havde svært ved at nå om bagerst i
kirken. I dag kommer lyden ud i hele
rummet”, fortæller kirketjener, Finn
Korslund.

Kirkegængerne er
meget overraskede over, hvor
god akustikken er i kirken, og
hvor godt lyden kommer ud af
højttalerne.

Finn Korslund,
Kirketjener i Aarby Kirke
Nem og enkel betjening
Også kirkens medarbejdere har fået
et lydanlæg, som har flere betjeningsmuligheder end tidligere, ligesom
betjeningsvenligheden har været i
centrum i forbindelse med designet af
den nye lydløsning. Præstens tryk har
fx diodevisning, så præsten altid kan
se, om mikrofonen er tændt eller
slukket. Kirketjenerne har fået et
betjeningspanel, hvorfra lydanlægget
kan styres, og hvor kirketjeneren fx
har mulighed for at afbryde præstens
mikrofon, hvis dette er glemt.
Det nye tidsvarende lydanlæg i Aarby
Kirke giver både kirkegængere og
kirkens personale forbedrede
oplevelser og flere muligheder.

God akustik ved afspilning af
musik
Aarby Kirke kan nu også afspille musik
over lydanlægget via en smartphone
eller en tablet. ”Vi har lavet flere
forsøg med afspilning af musik i
kirkerummet, og det fungerer rigtig
godt. Kirkegængerne er meget
overraskede over, hvor god akustikken er i kirken, og hvor godt lyden
kommer ud af højttalerne. Vi har også
afprøvet dette med kirkesangerne,
som benytter mikrofoner - og her når
lyden også helt ud i både skibet og
sideskibet, som tidligere har været en
stor udfordring”, fortæller Finn
Korslund.
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Du er meget velkommen til at kontakte
os for rådgivning og et uforpligtende
tilbud på tlf. 4445 2540 eller mail til
mail@oticon.dk

